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Vooraf
In dit deel worden de aantekeningen uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van
Zeeland betreffende de forten Lillo en Liefkenshoek voortgezet. Ten tijde van het
onderhavige onderzoek naar de geschiedenis van deze forten waren de resoluties van dit
Zeeuwse bestuurscollege geïndexeerd vanaf het jaar 1719. Het compileren van de resoluties
ten behoeve van de samenstelling van de delen 1 en 2 van de voorliggende studie was vanaf
dat moment niet meer nodig; via de indexen konden de resoluties betreffende de
Scheldeforten gemakkelijk worden getraceerd. Daarom blijven de aantekeningen uit de
resoluties in de delen 3 a en 3 b beperkt tot de periode 1589-1718.
Tijdens de verovering van het fort Lillo door Franse troepen in oktober 1747 ging het
rechterlijk archief van Lillo betreffende de periode 1627 (toen in dat fort een college van
gedelegeerde rechters werd ingesteld) tot en met 1747 verloren. Vanaf 1749 tot en met de
overdracht van de Zeeuwse Scheldeforten aan de Oostenrijkse autoriteiten in februari 1786
is dit archief wél bewaard gebleven. Hoofdstuk 3 van dit deel bevat compilaties van de
besluiten die de magistraat van Lillo in die periode nam. Via deze aantekeningen kan tevens
een goed inzicht worden verkregen in het beleid van de Gecommitteerde Raden van
Zeeland betreffende Lillo en Liefkenshoek, omdat er tijdens de vergaderingen van de
magistraat veelvuldig werd gedelibereerd over de uitvoering van besluiten die het dagelijks
bestuur van Zeeland over de Scheldeforten had genomen.
In de overige hoofdstukken van deel 3 b worden gegevens verstrekt over de bewoners van
de onderzochte forten, de daar werkzame schippers, chirurgijns en vroedvrouwen, de
inwoners van de enclave Oud-Lillo en over de overledenen in bepaalde perioden in de 18de
eeuw. Vervolgens worden aantekeningen toegevoegd uit een in het Zeeuws Archief
aanwezig familiearchief (i.c. dat van de geparenteerde families Ermerins en Wiltschut)
waarin zich diverse voor het historisch onderzoek van de forten Lillo en Liefkenshoek
relevante en exclusieve documenten bevinden. Tot slot worden van enkele belangrijke
archiefbestanden betreffende deze forten inventarislijsten gepubliceerd.
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1.

D. Hart
Aantekeningen uit de resoluties van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende Lillo
en Liefkenshoek, 1672-1687

Inventarisnummer 668, aantekeningen januari-augustus 1672, minuut
1-1-1672
Marinus van Vrijberge, commies en ontvanger op Lillo, heeft de GR verzocht om een
remissie van zijn traktement als ontvanger ‘terwijle het selve niet en excedeert de zomma
van hondert guldens’, volgens het bijgevoegde stuk. Het verzoek wordt afgeslagen.
7-1-1672
Schipper Cornelis Dirxsen Schakelaer is ordonnantie verleend over een som van £ 3:9 voor
het transport van een gedeelte van de compagnie van kapitein Jan de Vassij van Axel naar
Liefkenshoek. Schipper Pieter Snijder krijgt hiervoor de som van £ 2:8. Schipper Anthonij
Hendrijcx ontvangt £ 2:6:6. Schipper Jan Adriaensen ontvangt £ 4:8:11½ voor het transport
van een gedeelte van de compagnie van kapitein Drijwegen van Sas van Gent naar
Liefkenshoek.
15-1-1672
Aan Arnout de Coninck, kloksteller op Lillo, is ordonnantie verleend over de som van £ 10,
over een jaar traktement, vervallen op 25 september 1671.
22-1-1672
N.a.v. de verklaring van commandeur Ockers en commies Van Vrijberge is ordonnantie
verleend aan Jan Meeusen, metselaar te Lillo, over een som van £ 95:8:9 voor de leverantie
van materialen en reparaties aan de fortificatiewerken aldaar.
29-1-1672
De GR hebben ordonnantie verleend aan meester Abraham Duijvelaer, predikant te Lillo,
over zijn traktement voor het jaar 1671.
2-2-1672
Op het verzoek van de weduwe van luitenant-kolonel Jan Seijs zullen commissaris Van der
Brande, commandeur Ockers en ‘eene bussemaecker’ de wapens van zijn compagnie
taxeren.
22-3-1672
De compagnie van kapitein Lieven van Vrijbergen dient vanuit Lillo te vertrekken naar het
hoofd van Vlissingen, en de compagnie van kapitein Nicolaes Drijwegen dient van
Liefkenshoek naar het hoofd van Veere te vertrekken, alwaar zij hun verdere bevelen zullen
ontvangen.
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Vaandrig Gabrij van de compagnie van kapitein Jan de Vassij wordt bevolen om onder de
compagnie van kapitein Gillis de Mauregnault tijdens de aanstaande expeditie het vaandel
van voornoemde compagnie te dragen.
De vaandrigs Denijs Potteij en N.N. Buvrij hebben voor de Staten van Zeeland op 19-21672 hun ‘eedt van suijveringe en getrouwigheijt’ afgelegd.
Omdat commandeur Anthonij de Badoux van Hoogerwerve is verkoren tot luitenant van
een compagnie paarden hebben de GR op verzoek van De Badoux besloten dat gedurende
de komende vier maanden zijn plaats zal worden ingenomen door een sergeant.
Abraham Hildernisse en Job Ouweleck hebben het bestek opgemaakt van de reparaties aan
het huis van commandeur Jan de Vassij van Liefkenshoek, waarvan de kosten £ 35:11:7
zullen bedragen. Commies Van Vrijberge is geautoriseerd tot het uitbesteden van
bovengenoemd werk, op voorwaarde dat de kosten het vastgestelde bedrag niet zullen
overstijgen.
Jan Boone wordt aangesteld als gedelegeerd rechter van Lillo in plaats van de overleden
Carel Rogier.
Er zullen 12 tonnetjes buskruit en een onbekend aantal pond lonten naar sergeant-majoor
Campe, commandeur van de Kruisschans, worden gezonden. De commandeur dient de 22
tonnetjes bedorven kruit retour te zenden naar ’s lands magazijn.
De borgtochten van Augustus van Crijten voor ritmeester Paulus Liens, ter somma van
8000 guldens, voor de kapiteins Anthonij de Valck, Ingel Ingels, en Pieter van Gogh, elk
2000 guldens, alsmede van Catharina van Schaerdenburgh, weduwe (van) Martinus
Andriessen voor de kapitein Jan de Vassij en Ritger Tillen, eveneens ieder 2000 guldens,
‘over den selven aenritsgelden tot securiteijt vande Provincie gepresenteert, wert voor
satisfactoir aangenomen’. [NB: dit is vermoedelijk een andere De Vassij dan Jan de Vassij,
de commandeur van Liefkenshoek; deze is gelegerd op Veere, zie 8-4-1672].
24-3-1672
De GR hebben besloten de compagnie van kapitein Lieven van Vrijberghe, uit Lillo
vertrokken, te Westkapelle te legeren. De compagnie van kapitein Nicolaes Drijwegen zal
op het fort den Haeck gelegerd worden, waarover de magistraat van Westkapelle en de
commandeur van Veere op de hoogte zullen worden gesteld. [Op 23-6-1672 wordt besloten
kapitein Drijwegen van fort De Haeck naar Veere te zenden].
26-3-1672
Jan de Grande wordt aangesteld tot luitenant van de burgercompagnie van Lillo. Zijn plaats
als vaandrig zal worden ingenomen door Jan Cocq.
De vaandrig van kapitein Borrendamme, Dominicque Potteij, zal naar Suriname worden
gestuurd. Om ‘hem aen te moedigen’ zal hij worden voorzien met een commissie van
provisioneel luitenant in Suriname en een som van £ 100 ‘gegeven tot sijne mouture
derrewaerts’.
31-3-1672
Scherprechter Jan Hendrijcx is ordonnantie verleend over een som van £ 8 vanwege
‘pijnigen tot Lillo’.
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1-4-1672
Commies Van Vrijbergen heeft de GR een remonstrantie gezonden, waarover een aantal
besluiten is gevallen. De commies heeft aangegeven dat de brug van Lillo zeer verouderd
en vergaan is, en verzoekt de GR daarom toestemming om deze te kunnen vernieuwen. Dit
wordt nog in bedenking gehouden.
De GR verlenen toestemming voor het vernieuwen van de gordingen en ‘lantvesten’ van de
palissaden rondom Lillo.
Het fort Lillo bestaat uit vijf punten of bolwerken, is echter maar voorzien van 11
kanonnen, waarvan een van de halve kartouwen zo goed als onbruikbaar is. De commies
verzoekt de GR het onbruikbare stuk te mogen laten vergieten, zodat daaruit vier of vijf
veldstukken van 5 à 6 pond kunnen worden gegoten. Dit wordt nog in bedenking gehouden.
De commies heeft toestemming gekregen voor het verhogen van de borstweringen van
Lillo.
Het verzoek tot het maken van enige barakken, omdat de soldaten op Lillo en Liefkenshoek
geen goede onderkomens hebben, wordt nog ‘opgehouden’.
De commies mag het ‘gevangenhuijs’ op Liefkenshoek repareren.
De commies vraagt om de zending van 50 bossen lonten en 4000 pond buskruit. De GR
gaan op het eerste en zenden i.p.v. 4000 pond 2000 pond buskruit.
De commies meldt tenslotte dat het magazijn van Lillo geen musketten herbergt en
verzoekt daarom om 100 musketten en toebehoren. Dit laatste verzoek wordt door de GR
als onnodig beschouwd.
De commies heeft bij de vorige remonstrantie eveneens een overzicht gezonden van de
nodige reparatiewerkzaamheden aan het onderkomen van commandeur Nicolaes Ockers.
In de achterkamer zouden twee kruiskozijnen moeten komen. Deze kamer, lang 23 en breed
18 voet, zou belegd moeten worden met balkdelen van 1½ duim dik, op onderlagen van 4
duim in het vierkant.
Er moet een nieuwe stoep komen met een houten balie. ‘Op de vloer te maecken’ 2 nieuwe
kruiskozijnen en toebehoren. Verder is nodig een nieuw kelderkozijn, deuren en trappen
etc.
Tenslotte moet er een nieuw secreet worden gebouwd, gezien het feit dat het oude niet
voldoet. De commies schrijft dat hij bovengemelde reparaties niet wilde doen zonder
toestemming van de GR, die echter verklaren dit alles onnodig te vinden. Dit geldt
eveneens voor het vernieuwen van de keuken van de woning van de commies zelf.
8-4-1672
Cornelis Danckerssen van Horten, schoolmeester en voorzanger op Liefkenshoek, krijgt 50
carolusguldens over een extra-ordinaire toelage, vervallen op 25 februari.
Schipper Dignis Corentas krijgt £ 3:8 voor het transport van een gedeelte van de compagnie
van kapitein Drijwegen van Liefkenshoek naar fort Den Haeck. Schipper Pieter Pietersen
Buijs krijgt £ 2:8 voor het transport van een deel van de compagnie van kapitein Vrijberghe
van Lillo naar Vlissingen. Schipper Thomas Leenderts krijgt £ 4 voor het vervoeren van
een deel van de compagnie van kapitein Vrijberghe van Lillo naar Vlissingen. Schipper
Cornelis de Putter krijgt £ 2:8 voor zijn aandeel in bovengenoemd transport.
N.a.v. de verklaring van commies Van Vrijberghe is ordonnantie verleend aan Arnout de
Coninck, ’s lands smid op Lillo, over een som van £ 85:17.
N.a.v. de verklaring van Abraham Hildernisse en Job Ouweleck krijgt Jan Meeusen
£ 67:10:5 wegens reparaties aan het huis van predikant Duijvelaer op Lillo.
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12-4-1672
Schipper Job Leendertsen krijgt £ 3-1-6-11 wegens het vervoeren van een deel van de
compagnie van kapitein Drijwegen van Liefkenshoek naar het fort Den Haeck.
Een declaratie van Arnout de Coninck, ’s lands smid te Lillo, zal in handen gesteld worden
van [geen vermelding voornaam, vermoedelijk Abraham] Hildernisse, om deze samen met
’s lands smid te Middelburg te examineren om daarna aan de GR te rapporteren.
21-4-1672
Scherprechter Jan Hendrijcx krijgt £ 6 ‘over executie op ordre van den raedt en chrijsraedt
tot Lillo gedaen’. [Het hoe, wat, wie en waarom staat niet vermeld].
23-4-1672
Het verzoek van Willem Willemsen van Tiel om te mogen worden verkoren als ’s
landssmid in de plaats van de overleden Arnout de Coninck en tevens als kloksteller, wordt
in handen gesteld van commies Marinus van Vrijbergen om de raad hierover te adviseren,
en mede over het verzoek van timmerman Gillis Heijlingh, die het uurwerk op Lillo voor
enige tijd heeft onderhouden.
Het verzoek van commies Van Vrijbergen van Lillo om meer rijshout en staken is in
handen gesteld van de heer Ingels om daarin te voorzien.
Luitenant Lieven Seijs dient zich bij zijn compagnie op Westkapelle te voegen op straffe
van ‘indignatie’.
30-4-1672
De kapiteins van de nieuw geworven compagnieën krijgen hun ‘loopplaatsen’ aangewezen.
Kapitein Cromstrien wordt daarom op Lillo gelegerd.
1-5-1672
Na overleg met de gedeputeerden van de Staten-Generaal betreffende het verplaatsen van
troepen is besloten dat Zeeland geaccommodeerd zal worden met de compagnie van
sergeant-majoor Van Campen, gelegerd op de Kruisschans. De huidige bezetting van
Hoogerwerve zal zich naar de Kruisschans dienen te begeven.
3-5-1672
Anthonij Machielsen, korporaal der marine onder de compagnie van luitenant-admiraal
Banckert, is toegestaan om de luitenant-admiraal toestemming te vragen om te mogen
dienen als sergeant onder kapitein Cromstrien, op de voorwaarde dat hij een geschikte
plaatsvervanger vindt. [= mogelijk de kapitein Cromstrien die op 30 april Lillo als
garnizoensplaats is toegewezen].
Na deliberatie hebben de GR besloten de smid Willem van Thiel aan te stellen ‘tot het
waernemen van het horlogie’ van Lillo in de plaats van de overleden Arnout de Coninck.
Het leveren van spijkers en nagels, voorheen verzorgd door De Coninck, is door de GR
vergund aan Thomas Paulier, burger te Lillo.
7-5-1672
Schipper Claes Jansen Prince is ordonnantie verleend over £ 2(?):5:0 voor het transport van
een gedeelte van de compagnie van kapitein Lieven van Vrijberge van Lillo naar

15

Westkapelle. Schipper Arie Jansen Backer krijgt £ 3:12:0 voor het vervoeren van een deel
van de compagnie van kapitein Drijwegen van Liefkenshoek naar het fort Den Haeck.
10-5-1672
De GR hebben besloten enkele uitgegeven patenten te veranderen. Deze waren eerder
uitgegeven aan de kapiteins Coene en Valck. De eerste moest vanuit Tholen naar Zierikzee
trekken en de tweede vanuit Tholen naar Brouwershaven. In plaats daarvan hebben de GR
besloten de compagnie van kapitein Coene naar Lillo te sturen en de compagnie van
kapitein Valck op Tholen gelegerd te houden.
De predikant Adriaen Bake van St. Anna is ordonnantie verleend over 77 guldens en 6
stuivers voor onkosten tijdens zijn dienst op Hoogerwerve.
11-5-1672
De GR verklaren dat de Staten-Generaal erop verdacht moeten zijn geen troepen te lichten
uit Lillo en Liefkenshoek zonder kennis en instemming van de GR, dit ‘volgens de oude
possessie en gebruijck’. De commandeurs van Lillo en Liefkenshoek worden middels een
brief op de hoogte gesteld zich aan deze resolutie te houden.
12-5-1672
Predikant Smijtegelt van Liefkenshoek is ordonnantie verleend tot het betalen van zijn loon
over het jaar 1671.
13-5-1672
Commandeur De Vassij en commies Van Vrijberghe worden geautoriseerd tot het laten
delven van de bermsloot op kosten van het gewest. (De bermsloot is op 24-3-1671, 15-61671 en 27-6-1671 ter sprake gekomen).
Het volgende is een lijst van de soldij van een compagnie matrozen van honderd koppen,
gedurende een periode van 42 dagen.
- kapitein, ‘alle 42 dagen’,
100
guldens.
- luitenant,
65
gld.
- 2 konstabels, tot 16 stuivers
67-4
gld.
- 2 konstabelmaats, tot 15 st.
63
gld.
- 3 kwartiermeesters, tot 15 st.
94-10
gld.
- 2 trompetters, tot 15 stuivers.
31-10
gld.
- 90 matrozen, van 10 tot 14 st.
2646
gld.
- totaal
3067-4-0
gld.
‘Item aen ijder van deselve twee ducatons op de handt’.
16-5-1672
Majoor Severin de Huijbert van Lillo wordt gelast zich naar Antwerpen te begeven om daar
enige musketten en overige zaken in te kopen.
17-5-1672
Commies-stapelier Willem Tielemus wordt geordonneerd tot het leveren van 9 musketten
uit het arsenaal van Veere aan kapitein Jan de Vassij.
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19-5-1672
Commies-stapelier Willem Tielemus is verzocht om 30 wapens, rijnkragen en stormhoeden
te leveren aan kapitein Jan de Vassij ten dienste van zijn compagnie.
20-5-1672
De ingelanden van de polders van Doel, St. Anna en Ketenisse hebben in een remonstrantie
gewag gemaakt van het feit dat de vorige commandeur van Liefkenshoek ‘contrarie
voorgaende out gebruijck’ de sluizen met een nieuwe barrière heeft ‘binnen getrocken’.
Daardoor zijn de wegen zodanig afgesneden dat de communicatie van de ingelanden wordt
verhinderd. De remonstrantie wordt in handen gesteld van de vorige en de huidige
commandeur van Liefkenshoek, ‘om elcx appart de heeren vanden rade over te dienen van
den selven consideratien en bericht’ middels een besloten missive.
21-5-1672
Sergeant-majoor Ockers, commandeur van Lillo, zal worden aangeschreven en
geordonneerd tot het openen van de sluizen om zo de sloten in de polder van Lillo vol te
laten lopen met water uit de Schelde, ‘opnemende de dammen en openende de wegen’ om
het water zijn ‘volle doorschoot te doen hebben, met verschooninge nochtans vande
vruchten soo veel doenelijke sal sijn’.
24-5-1672
Willemientjen Albrechts, vroedvrouw te Lillo, krijgt een toelage van £ 5 voor een jaar
dienst.
26-5-1672
N.a.v. het overleg over de brief van sergeant-majoor Ockers hebben de GR besloten te
persisteren bij het aanschrijven op 21 mei betreffende het inlaten van water in de polder van
Lillo. Dit dient te ‘geschiede met die voorsichticheijt, dat de vruchten van dien’ weinig of
geen schade oplopen.
Wat betreft het tweede deel van zijn brief, daarbij dient de sergeant-majoor de oude rechten
te volgen en geen militie van de koning van Spanje of van de staat te laten passeren zonder
orders en lasten van de GR.
Als antwoord op een brief van majoor Severin de Huijbert van Lillo hebben de GR besloten
hem opdracht te geven tot de inkoop van 3, 4, 5 a 600 musketten met snaphanen voor een
prijs van zes guldens per stuk, en deze na genomen proeven aanstonds ‘en soo ras
doenelijcke sal zijn herrewaerts te senden, onder toesegginge van prompte betalingen’.
Michiel le Tou wordt vermeld als soldaat onder de compagnie van kapitein Lieven van
Vrijberghe.
14-6-1672
Vaandrig Dignis Potteij van de compagnie van kapitein Vassij is verlof verleend voor een
periode van tien dagen.
17-6-1672
De GR hebben besloten de officieren, zowel te voet als te paard, van de compagnieën op de
repartitie van de provincie opdracht te geven hun compagnieën te ontlasten van alle
Fransen. Dit geldt voor alle Franse soldaten die niet hier geboren zijn, genaturaliseerd zijn,
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‘ofte geinteresseert’ zijn. De officieren worden tegelijk gelast nieuwe soldaten als
plaatsvervangers aan te nemen.
23-6-1672
De ingelanden van de polder van Lillo hebben bij de GR een klacht ingediend betreffende
het inlaten van zout water door commandeur Ockers, ‘tot groote en merckelijcke schade
van de vruchten van de supplianten’. Zij verzoeken de GR de commandeur te ordonneren
geen water meer binnen te laten stromen, om verdere schade te voorkomen. De GR hebben
besloten te persisteren bij de voorgaande resolutie en het water in de polder te laten, en dat
tot een halve voet binnen het ‘meijnlandt’ over de gehele polder.
27-6-1672
De commandeur van Hoogerwerve wordt gelast zich met zijn soldaten en munitie naar Lillo
te begeven en aldaar garnizoen te houden tot nader bericht.
N.N., konstabel op Den Haeck, wordt gelast deze functie te gaan vervullen op Lillo.
Commies-stapelier Willem Thielemans wordt gelast het volgende naar Lillo te zenden:
- 3000 pond buskruit
- 1000 pond musketkogels
- 1000 pond lonten
- 1000 kogels van 6 pond
- 10 ijzeren stukken, met ‘rampaerden van en met hoge wielen’, met wissers, lepels
en verder toebehoren
- 4 affuiten voor 6 of 9 ponders (is niet duidelijk)
- 4 affuiten voor 4 ponders, of anders ‘rampaerden’
- 100 musketten
- 100 hele en 100 halve spiezen
- 25 schuiftangen
- 12 ‘hansspeecken’
- een ‘hock met sijn toebehooren’
- een ‘baele werck’
- een touw ‘ter ende een tonne harts’
- 12 Friese ruiters
- 100 ijsbijlen
- 25 lantaarns
- 30 brandemmers
- 50 houwelen.
Naar Liefkenshoek zal het volgende worden gestuurd:
- 2000 pond buskruit
- 30 bossen lonten
- 200 kogels van 8 pond
- 200 kogels van 6 pond
- 10 tonnetjes musketkogels
- 5 ijzeren koevoeten
- 5 ‘beniers’
- ‘tonnekens’
- enige halve spiezen.
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De commandeurs van Lillo en Liefkenshoek krijgen toestemming voor het inkopen van
zoveel kruiwagens, schoppen en spaden tot Antwerpen als zij nodig hebben ten dienste van
het land.
De GR hebben de commandeur van Liefkenshoek toegestaan ‘tot het inloopen van het
water inde groote beecken, en doorsteecken van weegen, als de selven voor den dienst
vanden lande en conservatie van de importante fortresse sal oordeelen te behooren’.
De GR hebben tevens besloten, dat zodra het nodig wordt geacht, de commandeur van
Liefkenshoek ‘met meerder volck te assisteren’ tot grotere veiligheid van het fort.
Kapitein Ettinga van fort Frederik Hendrik wordt geordonneerd de sluizen van de
‘Lilloosche polder’ te openen en het water in de sloten te laten stromen tot een halve voet
beneden het ‘meijnlandt’. Anders en bij ‘ontstentenisse’ zullen de GR de dijken ‘onder het
fort Lillo’ doen doorsteken en het gehele land onder water doen zetten.
30-6-1672
Konstabel Pieter Jacobsen wordt bij deze gelast zich te begeven naar Lillo om aldaar zijn
functie te vervullen. De konstabel van Den Haeck krijgt het bevel op het voornoemde fort
te blijven.
Christiaen le Coste, luitenant van de compagnie van kapitein Philips van Zijl, dient zich
met de troepen onder zijn bevel naar Liefkenshoek te begeven om aldaar garnizoen te
houden.
Sergeant-majoor Nicolaes Ockers, commandeur van Lillo, en kapitein Jan de Vassij,
commandeur van Liefkenshoek, worden bij deze gelast vanwege de gevaarlijke tijden,
regelmatig correspondentie met elkaar te onderhouden. Zonodig dient de een de ander te
assisteren met volk, ammunitie en andere benodigdheden, ‘ende voorts het schip van
oorlogh te emploijeren’.
2-7-1672
De gouverneurs van Bergen op Zoom, Sluis en de andere plaatsen in Vlaanderen zullen
worden geschreven en gevraagd worden naar het aantal compagnieën in garnizoen, de
hoeveelheid ammunitie en het aantal kanonnen aldaar.
4-7-1672
N.a.v. een brief van commandeur De Vassij van Liefkenshoek over de zwakte van het
garnizoen en het ontbreken van officieren, hebben de GR besloten zijn zoon Philips de
Vassij tot terugkeer van de absente officieren te autoriseren ‘tot het dragen van het vendel
van sijne compagnie’.
8-7-1672
Aan schipper Cornelis Rochussen is ordonnantie verleend over een som van £ 135:28:0
voor het leveren van gaarden, rijshout en staken voor Liefkenshoek en Hoogerwerve.
Voor dezelfde leverantie krijgt de schipper een som van £ 112:16:8.
14-7-1672
Alvorens ordonnantie van betaling zal worden verleend aan Pieter van den Lande,
timmerman te Lillo, zal deze eerst de akte van autorisatie voor het werk dienen voor te
leggen.
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16-7-1672
Kapitein Anthonij van de Perre heeft de GR verzocht om een vergoeding van £ 100 voor
het ‘aen en onderhouden’ van de soldaten van kapitein Ockers die teruggekeerd zijn uit
Arnhem. [Het betreft hier 29 ontsnapte soldaten van kapitein Bonifaes Ockers, die zich op
19-7-1672 met een sergeant naar Hulst dienden te begeven].
18-7-1672
Carel de Ridder, vermeld als commandeur, dient zich met zijn ‘bijhebbende seven mannen’
naar Aardenburg te begeven en aldaar te blijven tot nader order.
20-7-1672
De declaratie van Jan Duwart, ‘glaesmaecker tot Lillo’, wordt aan de attestanten gezonden
om de akte van autorisatie aan de heren voor te leggen voor het maken van glazen [=
ruiten].
30-7-1672
Jan Meeusen, meestermetselaar te Lillo, is ordonnantie verleend over een som van
£ 65:3:10 over reparatie en leverantie van metselwerk te Lillo gedaan vanaf januari tot en
met juni 1672.
De weduwe van Arnout de Coninck, in zijn leven ’s lands smid, krijgt £ 29:1:0 vanwege de
leverantie van diverse materialen ‘van ijserwerck’ voor het land, gedaan op 10 mei.
1-8-1672
N.a.v. de verklaring van commandeur Ockers en commies Van Vrijberghe van Lillo is
ordonnantie verleend aan timmerman Pieter van den Lande over een som van £ 175:7:0
voor reparaties aan ‘huijsen en plaetsen’ op Lillo.
N.a.v. de verklaring van bovengenoemde commandeur en commies is ordonnantie verleend
aan Jan Duart, glaszetter, over een som van £ 51:16:1 voor reparaties van ramen aan de
‘bewuste huijsen en plaetsen’ op Lillo.
N.a.v. de verklaring van commandeur De Vassij en commies Van Vrijberghe is ordonnantie
verleend aan timmerman Lieven Moerman van Liefkenshoek over een som van £ 102:14
voor reparaties aan huizen en plaatsen aldaar.
Omdat de declaraties leiden tot grote kosten van het gewest hebben de GR besloten de
commandeurs van Lillo en Liefkenshoek aan te schrijven, alsmede commies Van
Vrijberghe, om in de toekomst geen reparaties aan ’s lands huizen te laten verrichten zonder
kennis en instemming van de heren GR, ‘op poene van niet te sullen werden betaelt; anders
als deselve huijsen en plaetsen te houden water en wintdichte sonder meer’.
2-8-1672
Francois Marsillac wordt vermeld als vaandrig van de compagnie van kapitein Jan de
Vassij, commandeur van Liefkenshoek.
5-8-1672
N.a.v. de verklaring van commies Van Vrijberghe is ordonnantie verleend aan predikant
Petrus Smijtegelt van Liefkenshoek ter somma van £ 58:6:8 over een half jaar traktement
en huishuur, voor de periode tot en met juni 1672.
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9-8-1672
Sergeant-majoor Van Campen wordt vermeld als commandeur van de Kruisschans.
24-8-1672
De compagnie van kapitein De Beaufort wordt vanuit de polder van Namen gelegerd te
Zoutelande. De commandeur van Hulst wordt verzocht op fort St. Anna voor enige dagen
20 tot 25 soldaten onder een officier te legeren.
29-8-1672
De GR hebben aan Ingel Jansen, kanonnier te Wezel, ordonnantie verleend van zijn gage
tot de dag van ‘het overgaen’ van Wezel. Daarnaast wordt hij geordonneerd zich naar Lillo
te begeven om aldaar zijn functie uit te oefenen.
30-8-1672
Sergeant-majoor Nicolaes Ockers, commandeur van Lillo, wordt bij deze geordonneerd
‘om met den eersten’ de ingezetenen van de polder van Lillo zonder kosten voor het gewest
Blauwgaren en Oud-Lillo te doen slechten. Commies Van Vrijberghe wordt gelast zorg te
dragen voor de materialen die afkomstig zijn uit de forten en die op de dag van de
aanstaande verpachtingen publiekelijk geveild zullen worden.
Kapitein De Vassij van Liefkenshoek wordt bij deze geordonneerd de palissaden van het
fort te laten herstellen volgens voorgaande order van de GR.
31-8-1672
Equipagemeester Gillis Geleijntsen wordt geordonneerd om aan commies Van Vrijberghe
van Lillo een aantal benodigdheden voor kleding te zenden, waaronder 25 ‘vaem touw tot
broucken’.
Een verzoek van Pieter van den Lande over een aantal door hem verrichte werken wordt in
handen gesteld van Abraham Hildernisse.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 669, aantekeningen september-december 1672
1-9-1672
De GR hebben ordonnantie van betaling verleend aan kapitein Philips van Zijl over £ 50
‘bij avance’ voor het betalen en onderhouden van zijn compagnie. Als garnizoensplaats
wordt hem Lillo toegewezen in plaats van de stad ‘Rhees’.
6-9-1672
De GR stemmen met het verzoek van kapitein De Beaufort in en hebben zodoende besloten
patent te verlenen voor het legeren van 12 soldaten met een sergeant uit zijn compagnie,
tegenwoordig te Zoutelande, op fort St. Anna in de polder van Namen, samen met zes
soldaten uit het garnizoen van Hulst. De luitenant van de andere soldaten uit Hulst dient
met hen terug te keren naar het garnizoen van Hulst.
Luitenant Christiaen la Coste en vaandrig Cornelis Goltius van de compagnie van kapitein
Philips van Zijl hebben een verzoek ingediend ‘tot het genieten van haere gages’. Het
verzoek is in handen gesteld van kapitein Van Zijl, opdat hij zorg draagt voor de betaling
van de supplianten ‘volgens de ordre van den lande’.
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7-9-1672
Aan kapitein Jan de Vassij is bij avance £ 100 betaald voor het betalen van zijn soldaten.
12-9-1672
Kapitein Van Zijl heeft de opdracht gekregen om zich van Lillo naar het kasteel van
Rammekens te begeven.
De ingelanden van de polder van Lillo, Zandvliet, Stabroek en Berendrecht hebben
verzocht of de polder ‘van het ingelaten zeewater jegenwoordig mochte werden gelost’. Het
verzoek is in handen gesteld van de heren commissarissen van de verpachtingen die
hierover dienen te beslissen met het oog op wat het meest dienstig is voor het gewest en de
veiligheid van Lillo. Niettemin wordt commandeur Ockers verzocht de supplianten zo veel
mogelijk tegemoet te komen, als volgens hem mogelijk is met het oog op de veiligheid van
het fort.
Jan Monfort, Francois Everard, Jan Francois, Jan Pithau en Pierre Picque, voormalige
soldaten onder kapitein Martinus Cromstrien, beklagen zich over de ‘nonbetalinge van haer
leeningen’ door de kapitein vanwege door hen verrichtte diensten op zee. Het verzoek is in
handen gesteld van de kapitein met de opdracht de supplianten ‘te contenteren en
clachteloos te houden’. [NB: dit is de kapitein Cromstrien die op 30 april 1672 Lillo als
‘loopplaats’ toegewezen heeft gekregen].
16-9-1672
Gelet op het verzoek van de ingelanden van de polder van Doel en Liefkenshoek hebben de
GR besloten hen tegemoet te komen commandeur Jan de Vassij de opdracht te geven ‘de
sluijsen te laten opnemen ende het opperwater uijtloopen’.
20-9-1672
Het verzoek van kapitein Jan de Vassij om zijn soldaten, nu nog gelegerd in verschillende
garnizoenen, bij elkaar te mogen laten komen, wordt nog enige dagen in bedenking
gehouden. [NB: dit is niet Jan de Vassij, de commandeur van Liefkenshoek. Op 29
september krijgt kapitein Jan de Vassij de opdracht om zich met zijn soldaten van
Aardenburg naar Veere te begeven. In de in deze aantekeningen opgenomen resoluties
waarin kapitein Jan de Vassij vermeld staat, zonder de functie als commandeur van
Liefkenshoek, vermoed ik dat het de Jan de Vassij betreft die op Aardenburg gelegerd was
en dan nu naar Veere zal vertrekken. Commandeur Jan de Vassij van Liefkenshoek was
afkomstig uit Axel].
27-9-1672
N.a.v. een verklaring van Abraham Hildernisse is ordonnantie verleend aan Willem
Willemsen, smid te Lillo, over een som van £ 1:16. Aan Pieter van den Lande wordt
ordonnantie verleend over een bedrag van £ 20 voor het maken van ‘een wippe en houte
part’.
Commies Van Vrijberghe wordt bij deze geordonneerd te betalen aan meester Petrus
Smijtegelt, predikant te Liefkenshoek, zijn augmentum voor het jaar 1672 en over het
‘afgestorven kint’.
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28-9-1672
De GR hebben besloten sergeant-majoor Ockers, commandeur van Lillo, te ordonneren om
de soldaten van kapitein Martinus Cromstrijen die teruggekeerd zijn uit de expeditie op zee
met de vloot terug te laten keren naar hun garnizoen op Lillo.
30-9-1672
Wouter Joppe (= Wouter Jobse Dronkers) en andere vrijschippers van Doel beklagen zich
bij de GR over de excessen die dagelijks begaan worden door de officieren van de hertog
van Aarschot wanneer de schippers graan en andere waren vervoeren. Dit gaat tegen de
concessies in die de heren verleend hebben aan de vrije en beëdigde schippers. De GR
besluiten te schrijven aan de gerechten van Doel en Kieldrecht en aan commies Marinus
van Vrijberghe en majoor Severin de Huijbert als controleur van de commiezen der
recherche, alsmede de kapitein of commandeur van het oorlogsschip en hen te vragen
nauwkeurig toezicht te houden dat geen schepen met graan als andere waren uit Doel en
andere bijbehorende kwartieren passeren dan die van de schippers die door de GR zijn
gepatenteerd. Bovendien dienen de schippers hun aktes elk half jaar te laten vernieuwen.
Abraham van Cromstrijen wordt vermeld als luitenant die het bevel voert over de
teruggekeerde soldaten van de compagnie van kapitein Van de Swalme. (deze blijkt
gelegerd te zijn te Sluis, volgens een resolutie van 7 oktober 1672).
7-10-1672
Het verzoek om een akte als vrijschipper van de weduwe van wijlen Cornelis Paulier,
schipper, wordt in handen gesteld van de gedelegeerde rechters van Lillo en de ingelanden
van Doel en andere polders om de GR hierover te berichten.
10-10-1672
De GR hebben besloten commissaris Van den Brande of commissaris Coomans aan te
schrijven en te ordonneren om de compagnie van kapitein Martinus van Cromstrijen, in
garnizoen te Lillo, met ‘den eersten te gaen licentieren’. 1 De GR hebben het verzochte
arrest van Jan Monfort, Francois Everhard, Jan Francois, Jan Piteau en Pierre Picque,
‘gewesen soldaten onder kapitein Martinus van Cromstrijen’ vanwege het niet betalen van
hun soldij vanwege dienst op zee geconsenteerd. De solliciteur van de compagnie van
Cromstrijen wordt toegestaan de achterstallige gages te betalen.
14-10-1672
Bartholomeus Alvares Hoedemaecker wordt in plaats van zijn broer Pieter op de rol gesteld
van oude en impotente soldaten, die betaald worden door Jan Bisschop.
Prins Willem III heeft patenten uitgevaardigd voor drie regimenten waardoor troepen uit
Zeeland en de omliggende kwartieren naar Bodegraven dienen te vertrekken. Hierdoor
dienen te vertrekken de volgende personen:
- Kolonel De Mauregnault
- Sergeant-majoor Van Campen
- Kapitein Herman van Haersolte
- Kapitein Anthonij van de Perre
- Kapitein Pieter Borrendamme
1

Licentiëren betekent hier vermoedelijk ontslaan of afdanken.
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- Kapitein Gillis de Mauregnault
- Prins Frits van Nassau
- Kapitein La Roquette
- Kapitein Drijwegen
- Kapitein Duvelaer
- Kolonel Simon Schotte
- Luitenant-kolonel Johan Cau
- Sergeant-majoor Nicolaes Ockers
- Kapitein Bernard de Beaufort
- Kapitein Paulus van Oldenburg
- Kapitein Theodorus Zaal
- Kapitein Jan Cabeljau
- Kapitein Machael van Vrijberghe
- Kapitein David Happart
- Kapitein Lieven van Vrijberghe
- Kolonel Sildeniskij
- Luitenant-kolonel Lichtenberg
- Sergeant-majoor Cabeljau
- Kapitein Jan de Vassij
- Kapitein Ingelinus Ingels
- Kapitein Rutger Teijlen
- Kapitein Anthonij Valck
- Kapitein Pieter van Gogh
- Kapitein Bias
- Kapitein Alvares Hoedemaecker
Omdat door het vertrek van de drie regimenten een aantal grensposten ontbloot worden van
mankracht, is besloten deze te versterken met troepen die nu gelegerd zijn op Walcheren. In
Zeeland en Staats-Vlaanderen bleven achter:
- Kapitein Wolffaert van Borsselen; hij werd gelegerd te Veere
- Kapitein Anthonij Colve, idem te Lillo
- Kapitein Abraham Schieft(?), idem op de Juffrouwschans (Jufferschans; ten
zuiden van IJzendijke in Staats-Vlaanderen)
- Sergeant-majoor Domes Sarburch, idem te Axel
- Coenraet Coene, idem te Sluis
- N.N. Stolsen, idem te Philippine
- Kapitein Van Borsselen; zijn troepen werden te Sluis gelegerd
- Kapitein Ockers, idem te Sluis
- Kapitein Van Aerssen, idem te Philippine
- Kapitein Van den Swalme, idem vanuit Sluis te IJzendijke
15-10-1672
De commandeurs van Lillo en Liefkenshoek worden geordonneerd om bij het vertrek van
de compagnie van sergeant-majoor Van Campen met zijn soldaten naar het Staatse leger bij
Bodegraven, ieder 5 of 6 soldaten op de Kruisschans te legeren.
Luitenant-kolonel Perceval, commandeur van Hulst, dient vanwege het vertrek van de 12
soldaten van kapitein De Beaufort uit fort St. Anna naar Bodegraven 12 vervangers uit het
garnizoen van Hulst op het fort te legeren.
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Jan Maude, ‘opsergeant’ van de compagnie van kapitein Bernard de Beaufort, wordt
vanwege zijn ouderdom geplaatst op de rol van oude en ongeschikte soldaten, te betalen
door David Kempe.
18-10-1672
Het is kapitein De Beaufort toegestaan twee soldaten uit de compagnie van kapitein De
Looper te lichten als plaatsvervangers van twee oude soldaten die hun plaatsen onder De
Looper zullen innemen.
Op verzoek van sergeant-majoor Willem van Campen is door de GR toegestaan om zijn
compagnie ‘bij provisie te voorsien’ met N.N. de la Coste, om in plaats van luitenant
Herman de Huijbert mee te gaan als luitenant van de compagnie op de aanstaande
expeditie. De la Coste wordt voorzien van een ‘provisioneel tractement voor twee heelen
maenden’.
Konstabel Gerrit Sweerts dient te vertrekken van Hulst naar Lillo en konstabel Ingel Jansen
zal de omgekeerde weg volgen, op dat beiden hun functies in Lillo en Hulst zullen
vervullen.
Equipagemeester Schuijrwater uit Middelburg wordt verzocht om naar magazijn van Lillo
te zenden:
- 2 rampaarden van 4 ½ voet lang, 12 duim breed en 2 voet hoog
- 4 rampaarden van 4 voet lang, 9 duim breed en 2 voet hoog, voor 4 metalen en een
ijzeren zesponders
- 13 dubbele en 13 enkele blokken
- een ‘out maeckt nieuwe touwe tot taeiljen’ en touw voor broeken
- 500 pond buskruit voor de Kruisschans.
19-10-1672
Het verzoek van Abraham Duvelaer, predikant tot Lillo, is in handen gesteld van commies
Van Vrijberghe om de betaling te verrichten van het augmentum van de predikant ‘naer
oude gewoonte’.
20-10-1672
Luitenant Anthonij Baudoux dient zich met 24 soldaten naar de Kruisschans te begeven en
zal daar het bevel over gaan voeren. De twaalf soldaten uit Lillo en Liefkenshoek dienen
terug te keren naar de eigen garnizoenen.
Wat betreft het verzoek van kapitein Martinus Cromstrien over het vinden van emplooi in
het leger en betaling van het volledige maandgage, is besloten door de GR dit in bedenking
te houden. Zij hebben wel besloten ordonnantie te verlenen over de periode tot de dag dat
zijn compagnie is afgedankt, zijnde 17 dagen.
21-10-1672
De appostilles van 19 oktober betreffende predikant Duvelaer van Lillo en van 27
september betreffende predikant Smijtegelt van Liefkenshoek worden veranderd. Aan de
predikanten wordt ordonnantie voor betalen van het augmentum verleend door de
ontvanger-generaal van Zeeland.
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24-10-1672
De brief van luitenant Soute, geschreven vanuit Lillo betreffende het toegezonden plakkaat
aan de commandeur van Lillo tot het verbod op granen, zout en andere levensmiddelen,
wordt voor notificatie aangenomen.
De gouverneurs en commandeurs van Bergen op Zoom, Sluis en andere plaatsen en
kwartieren in Vlaanderen dienen de GR op de hoogte te stellen van de sterkte van de
garnizoenen nu de drie regimenten naar Bodegraven zijn vertrokken.
25-10-1672
Alexander Vrijsel, soldaat van de marine onder de compagnie van kapitein Anthonij Colve,
krijgt 350 guldens vanwege het verlies van een van zijn benen tijdens de laatste zeeslag
tegen de Fransen en Engelsen.
27-10-1672
De GR hebben besloten kapitein Colve te schrijven ‘om met sijn persoon te houden tot
Lillo tot nader ordre’.
1-11-1672
Kapitein Anthonij Colve dient aan de GR mede te delen op welke dag en datum hij andere
mariniers heeft aangenomen. Wat betreft de restitutie van wapens, daarbij zal worden
vastgehouden aan de beslissing die op 27 oktober is genomen. Op die dag hebben de GR
bepaald dat de equipagemeesters alleen het aantal wapens te zullen geven als de kapiteins
kunnen bewijzen, dat die zijn meegegeven aan de mariniers die naar Suriname zijn
gezonden.
Wouter Joppe (= Wouter Jobse Dronkers), Geraert Leenderts (= Stoop) en Geman (=
Geene) Foppe c.s., vrijschippers uit Doel, beklagen zich over de ‘vreemde’ procedures die
door het gerecht van Doel tegen hen worden gevoerd. De supplianten verzoeken de GR om
bescherming, het zij middels justitie, hetzij middels ‘stercke handt’. De GR besluiten te
persisteren bij de resolutie die zij op 30 september hebben genomen. Het gerecht van Doel
en Kieldrecht zal worden geschreven en worden gevraagd zich voor nu en het toekomende
te onthouden van zulke procedures. Zo niet dan zien de GR zich genoodzaakt geen
toestemming te verlenen voor het laten passeren van granen en andere goederen uit Doel of
Kieldrecht door de vloot van Lillo.
2-11-1672
Kapitein Wolfert van Borssele dient van Veere naar Lillo te vertrekken, terwijl kapitein
Anthonij Colve de omgekeerde weg zal volgen.
3-11-1672
Op het verzoek van commandeur De Vassij hebben de GR ingestemd met het verzoek om
zijn tweede zoon Philips de Vassij als vrijwilliger te laten dienen onder de compagnie van
zijn oudste broer Jan de Vassij in de expeditie te velde. [Zie de resolutie van 20 september;
kapitein Jan de Vassij is een zoon van commandeur Jan de Vassij; zie deel 2 c].
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8-11-1672
Het verzoek van predikant Petrus Smijtegelt van Liefkenshoek, om voortaan zijn jaarlijkse
traktement ‘ten comptoir generael op quitancie te mogen ontvangen’, wordt afgeslagen. Dit
zal blijven geschieden volgens het oude gebruik.
14-11-1672
Aan majoor Severin de Huijbert van Lillo is voor een periode van acht dagen verlof
verleend.
14-11-1672
De GR hebben aan de geadmitteerde schippers van Doel en Ketenisse de vrije vaart
‘geinterdiceert, gelijck haer Ed: Mo: de selve interdiceren bij desen tot nader ordre’. De
officieren op de vloot worden bevolen ervoor te zorgen dat dit ‘precijselijck werde
nagecomen en geexecuteert’.
17-11-1672
De GR hebben een remonstrantie van Wouter Joppe en andere vrijschippers uit Doel
behandeld, evenals een attestatie van de kerkenraad van Liefkenshoek over
‘comportementen en proceduren van de papisten tegen de gereformeerden aldaer’. Wat
betreft het verzoek van de vrijschippers hebben de GR bepaald dat zij persisteren bij de
resolutie van 14 november.
Wat betreft de kwestie rondom de katholieken, daarop hebben de GR kapitein De Vassij,
commandeur van Liefkenshoek, de opdracht gegeven de gereformeerden met alle middelen
te beschermen tegen de ‘violentien’ van de katholieken. Gebeurt dit volgens de kerkenraad
niet naar volle tevredenheid dan dienen zij zich te wenden tot de Staten-Generaal en de
Raad van State.
24-11-1672
Luitenant Jacob de Vos, ‘gaende commanderen op Moerspuije’, krijgt een schip
toegewezen voor het vervoeren van zijn vrouw, kinderen en meubels van Liefkenshoek
naar Moerspuije.
Het verzoek van Claes Janssen Prince, aannemer van de aardewerken op Lillo, om betaald
te worden wegens ordinaire en extra-ordinaire werken wordt in handen gesteld van de heer
Van der Beke om hierover met de suppliant te spreken en tot minste kosten voor het gewest
tot een overeenkomst te komen.
25-11-1672
N.a.v. het rapport van heer Van der Beke over het verzoek van Claes Jansen Prince hebben
de GR besloten Prince wegens extra-ordinaire werken een bedrag van 450 guldens uit te
keren en wegens de gewone werken een bedrag van £ 17:10.
8-12-1672
Kapitein De Vassij, commandeur van Lillo [moet Liefkenshoek staan volgens mij; DH],
heeft de GR gevraagd om de betaling van zijn compagnie. Verder schrijft hij over de
klachten jegens de behandeling van de baljuw van Ketenisse van de aanhangers van de
gereformeerde religie binnen zijn jurisdictie. De GR zullen wat betreft het eerste punt de
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besognes van ontvanger-generaal Van der Stringe over het betalen van de militie
afwachten. Wat betreft het tweede punt, daarvoor zullen de retroacta worden nagezien.
De commandeur heeft de GR bij monde en geschrift toegelicht over het ‘compareren in de
consistorie van de kercke tot Liefkenshouck’, waarop eveneens de retroacta zullen worden
nagezien.
N.a.v. de verklaring van commies Van Vrijberghe en commandeur Badoux krijgt Jan
Nottingh £ 33 voor het onderhouden van de aardewerken op Liefkenshoek.
9-12-1672
Aan Johannes Busonsius en Pieter Meertens is ordonnantie verleend over £ 109:13 voor het
leveren van kaarsen. Omdat uit de rekening blijkt dat er een dusdanig groot aantal kaarsen
geleverd is ten behoeve van Lillo, wordt de rekening aan commies Van Vrijberghe
gezonden, opdat hij de GR zal berichten of het voorleden jaar een zodanig aantal kaarsen
naar Lillo is gezonden en ontvangen. Verder dient gespecificeerd te worden waar de
kaarsen werden uitgedeeld, met specificatie van de personen en plaatsen.
15-12-1672
Charles Loncke, Willem Cromstrien en Nicolaes van Heijck zijn verkoren tot luitenant van
de compagnieën van kapitein Adriaen Loncke, Adriaen Banckert en Cornelis Evertsen.
17-12-1672
De kapitein van het schip van oorlog bij Lillo wordt door de GR gelast 20 matrozen onder
een kwartiermeester naar Sas van Gent te zenden.
18-12-1672
Commies Paulus Foucier is er niet ingeslaagd om de door hem ingekochte turf voor het
Committimus te laten overbrengen. Severin de Huijbert, majoor te Lillo, wordt daarom
geautoriseerd om alle turfschepen die door de vloot komen naar de steden en plaatsen te
sturen volgens de bijgeleverde lijst. Daarbij dient hij de schippers te verzekeren dat zij in
Middelburg betaald zullen worden voor de verleende diensten. Lukt het niet een voldoende
voorraad van turf aan te leggen dan is de commies geautoriseerd om te bedenken met welke
middelen de turf die door commies Foucier is ingekocht te Roosendaal naar Zeeland kan
worden gebracht, ‘ten minsten in tijt van vorst, tot Lillo en Liefkenshoek’.
De commies van de vivres en ammunitie van oorlog Roelant Clouck van fort St. Anna in de
polder van Namen krijgt £ 25 over zes maanden traktement, vervallen op 30 juni 1671.
20-12-1672
De Raad van State zal gevraagd worden prompt orders uit te geven waardoor de absente
officieren terug dienen te keren naar hun respectieve garnizoenen.
N.a.v. een verklaring van commandeur De Vassij en commies Van Vrijberghe is
ordonnantie verleend aan Lieven Vlam over een som van £ 29:7:6 ‘over het versetten van
14 ½ roeden palissaden’, voor 35 stuivers per roede.
31-12-1672
Commies Van Vrijberghe wordt geautoriseerd om uit het magazijn van fort Frederik
Hendrik turf te halen ten behoeve van de magazijnen van Lillo en Liefkenshoek. De
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commandeur van Frederik Hendrik wordt aangeschreven om de turf ‘te laten volgen’.
Gebeurt dit niet dan dient de turf ‘tot nootdruft’ uit Bergen op Zoom te worden gehaald.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 670, aantekeningen januari-augustus 1673
6-1-1673
Willem van Thiel, smid en kloksteller te Lillo, krijgt ordonnantie over £ 5 voor zes of acht
maanden [niet duidelijk te lezen] traktement, vervallen per 1 november 1672.
7-1-1673
Commies meester Marinus van Vrijbergh heeft de GR een missive gezonden met een
extract van de resolutie uit de rekeningen van de verpachtingen van de gemeene middelen
van ontvangst en zijn ‘ontfanckloon’. De missive is in handen gesteld van ontvangergeneraal Van der Stringe, om de GR nader te berichten.
10-1-1673
Loodgieter Joris van Essen is ordonnantie verleend over £ 3:14:9 voor het leveren van lood
‘ten dienste van den lande tot Lillo gedaen’.
11-1-1673
Bij ‘aflijvigheijt’ van Pieter van den Lande de oude, ’s lands timmerman, wordt zijn zoon
Pieter van den Lande de Jonge aangesteld tot ’s lands timmerman op Lillo.
13-1-1673
Aan Philips de Wael, arrestant op gelden van Pieter van den Lande, is ‘lichtinge toe
gestaen’ van £ 5:9:8 op de penningen ‘ten comptoir generael’ ingehouden.
15-1-1673
Majoor Severin de Huijbert wordt geautoriseerd tot de inkoop van ‘soodanigen turff’ voor
de magazijnen van Lillo en Liefkenshoek volgens de ‘voordesen toegesonden lijste’ en
zoveel als benodigd is voor het voorzien van de magazijnen.
18-1-1673
De solliciteur van de compagnie van kapitein Jan de Vassij dient op verzoek van vaandrig
Francois de Marsillac de suppliant van twee maanden soldij te voorzien.
23-1-1673
Solliciteur Van Cijters wordt nogmaals geordonneerd Francois de Marsilacq van twee
maanden soldij te voorzien.
Soldaat Absolom Louijsen en majoor Paulus Snelder hebben de GR verzocht om te mogen
worden verkoren tot konstabel op resp. Liefkenshoek en de Kruisschans. Zij worden naar
Vlissingen gestuurd voor de proef ten overstaan van de vice-admiraal, equipagemeester en
konstabel.
Op het verzoek van de ‘gemene ingelanden van den Doele’ is het aan de vrijschippers
Wouter Foppe, Geeraert Lenderts en German Foppe toegestaan om tot nader order ‘te
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varen, passeren en repasseren’ met hun schepen door de vloot en te vervoeren de granen
van de polders van Doel ‘als andere volgens de oude gewoonte’.
24-1-1673
Op verzoek van commandeur Anthonij de Badoux wordt toegestaan om op het fort de
Kruisschans ‘te brengen en vrijwillich te doen komen’ zoveel oude appointés, betaald door
de provincie, als de suppliant ‘sal komen uijtvinden en daer toe beweegen’.
Alsnog is ordonnantie verleend aan Francois de Marsilacq, vaandrig van kapitein en
commandeur Joan de Wassij over een som van £ 16, voor 2 maanden soldij voor hem en
zijn jongen, ‘ter advenante’ van 48 guldens per maand van 42 dagen die hem ‘om
sonderlinge consideratien werden geadvanceert: mits dat de selve op de eerste ordonnantie
van de voors. compagnie wederom sullen werden afgecort’.
27-1-1673
Het is commandeur De Badoux toegestaan om de lijst te lichten van de oude en impotente
soldaten om daaruit op te maken wie van de appointés nog geschikt is om de dienst ‘vanden
lande’ te kunnen waarnemen. Wanneer hij dit heeft uitgevonden dient hij de geschikte
appointés ‘met civiliteijt te ordonneren haer woonplaetsen tot en op de Cruijsschans te gaen
houden’.
4-2-1673
N.a.v. de verklaring van vice-admiraal Cornelis Evertsen en de konstabels van Vlissingen
over de gedane proeve van Absolon Louijssen wordt deze aangesteld als konstabel binnen
Liefkenshoek in plaats van de overleden Leunis Pietersen, op ‘ordinaris tractement’ van £ 2
‘ter maent van 32 dagen’.
Aan de weduwe van wijlen Jacob Adriaensen Bommelaer, ‘woonende dicht onder
Liefkenshouck,’ wordt continuatie verleend tot het leveren van stro voor de garnizoenen
van Lillo en Liefkenshoek en andere forten omtrent de Schelde, ‘mits leverende ijder
hondert geleij binnen Lillo en forten over de Schelde voor 6 ½ guldens en binnen
Liefkenshouck voor 6 guldens thondert’ [geleij is stro van goede kwaliteit].
14-2-1673
Op verzoek van Maria Coolhaes, weduwe van wijlen majoor Jacob Buvrij [NB: hij was
kapitein te Oostburg, begr. aldaar 29-12-1670], hebben de GR ingestemd om haar zoon
Jacob de Buvrij, oud 3 jaren, te voorzien van een gage als appointé voor de tijd van 2 jaar,
te betalen door David Kempe, en dit vanaf de dag dat hij van de monsterrol van kapitein
Christiaen Boreel is ‘afgeschooven en onbetaelt geweest’.
16-2-1673
N.a.v. de verklaring van commandeur De Vassij en commies Van Vrijberghe is ordonnantie
verleend aan Constant de Vrient over £ 121:2:16 voor het aannemen en opmaken van 12
roeden en 9 voet palissaden op Liefkenshoek à £ 9:10 per roede.
3-3-1673
De hoofdingelanden van de polders van Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht hebben
de GR verzocht om een kwijtschelding van het jaarlijkse bedrag dat zij aan de provincie
Zeeland dienen te betalen. Dit vanwege de grote schade die de supplianten hebben geleden
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doordat de commandeur van Lillo in opdracht van de GR hun land onder water heeft gezet.
De GR geven te kennen dat zij het verzoek niet in kunnen willigen, ‘om redenen van staet
de supplianten wel bekent’.
7-3-1673
Claes Jansen Prins, burger en schipper te Lillo, wordt het veer vergund op Antwerpen, in
plaats van Dirick Claessen [NB: bedoeld zal zijn Goossen] van der Helst, aldaar overleden.
N.a.v. de verklaring van de verklaring van commies Van Vrijberghe krijgt timmerman
Pieter van den Lande £ 111:13:5 voor het repareren van ’s lands huizen, barakken ‘en
anders’ op Lillo.
13-3-1673
Een verzoek van commies meester Marinus van Vrijberghe om enige Franse wijnen ‘te
mogen inbrengen’ tot Lillo wordt afgewezen.
Een remonstrantie van de commies ‘tenderende om te hebben eenige behouften’ wordt
gesteld in handen van de heren, gaande over de verpachtingen van de gemeene middelen
aldaar.
22-3-1673
Het verzoek van Willem Cornelissen Drecht om te mogen worden aangesteld als
vrijschipper te Lillo is in handen gesteld van de gedelegeerde rechters.
Alvorens de heren een besluit zullen nemen over het verzoek van Thomas Paulier, vader
van de overleden Cornelis Paulier, conducteur te Bergen op Zoom, waarbij de suppliant
verzoekt om een betaling van 33 guldens en 11 stuivers ‘over verschooten gelt en als noch
van tractament’ zullen de heren de retroacta en staat van oorlog van het verleden jaar
nazien.
23-3-1673
Het verzoek van Adriaen Jorissen Snijder, schipper van de compagnie van commandeur
Vassij, heeft permissie verzocht om als enige bier te mogen leveren op fort Liefkenshoek, is
in handen gesteld van de commandeur, ‘om de heeren vanden Rade te berichten over des
suppliants versouck’.
24-3-1673
Equipagemeester Scheurwater wordt geordonneerd 4000 pond bedorven buskruit uit het
magazijn te laten overbrengen naar de molen van N.N. le Gouche, om daar vermalen te
worden. Daarnaast zal de equipagemeester 1000 pond buskruit naar de Kruisschans sturen
als vervanging van het bedorven buskruit.
Wat betreft het verzoek van Thomas Paulier om uitbetaling van de voorschotten en het
traktement van Cornelis Paulier, daarop hebben de GR verklaard, dat de suppliant zich
dient te wenden tot de Raad van State.
N.a.v. het verzoek van de commandeur van de Kruisschans, Anthonij Badoux, hebben de
GR besloten de volgende oude en impotente soldaten te gelasten volgens een voorgaande
resolutie ‘haere woonplaetsen te gaen nemen’ op de Kruisschans, ‘ten ware de selve
soldaten door hooghen ouderdom, sieckten ofte accidenten mochten onbequaem gevonden
werden’. Mocht dat zo zijn dienen zij hiervan kennis te geven aan de Ed: Mo:. Het gaat op
de volgende soldaten: Aert Ferfrank, Franco Mosel en Jacob Samson uit Vlissingen. Marck
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Mesier, Cornelis van Appeltern, Jan van Driel, Dircq van Westhorn, Juliaen Cosson, Nicola
le Grou, Jacques Randou en Daniel Mansion uit Bergen op Zoom. Maerten Rauw, Willem
Willeij, Jan Jocus en Jacob Micelis uit Vlissingen. Joris Tabbert, Nicolaes Cossijn en
Nicolaes Bartholomeeus uit Veere. Gillis Jansen uit Middelburg. Augustin de Get, Jacob
Lauvens, Jan Schrans, Adriaen Pen, Jan van Noorthooren en Hans Pietersen uit Bergen op
Zoom. Joris Sandertsen en Hans Repstock uit Axel. Jan Avarij, Pieter Dircxsen en Pieter de
Pau uit IJzendijke. Michiel Schot uit Terneuzen. Pieter Hugo uit Liefkenshoek. Matthijs
Maertens, Pieter Huijbrechtsen en Anthonij Vlaminck uit Retranchement. Hans Wolf,
Pieter Geskens en Bartelmeeus Estiene uit Middelburg en tenslotte Jan de Clerck uit
Aardenburg.
28-3-1673
Na deliberatie is nogmaals besloten de commandeur van Lillo aan te schrijven en te
ordonneren ‘met den aldereersten te doen slechten en planeren het oude fort van Lillo’,
zonder daarbij in gebreke te blijven. Hij dient daarvoor de landzaten van de polder van
Lillo en andere personen te gebruiken.
4-4-1673
De gouverneurs en commandeurs van de steden en plaatsen in ‘Vlaenderen’ hebben de GR
op hun verzoek bericht over de gesteldheid van hun garnizoenen aldaar. De brieven en
lijsten zullen worden gezonden aan de gedeputeerden in Den Haag.
5-4-1673
De GR hebben ordonnantie verleend aan meester Cornelis Danckersen van Horten,
schoolmeester en voorlezer op Liefkenshoek, over een jaarlijkse toelage van 50 guldens en
besloten dat voor twee jaar te continueren.
6-4-1673
N.a.v. het ingekomen bericht van kapitein commandeur De Vassij hebben de GR aan
Adriaen Joorissen Snijder toestemming verleend ‘tot het houden van eene vrije bierkelder
binnen Liefkenshouck alleen’.
13-4-1673
Aan commies meester Marinus van Vrijberghe is ordonnantie verleend over een som van
£ 265:9:4 ‘over het geene den selven commis’ van het gewest tegoed heeft.
Aan commies Anthonij Badoux is ordonnantie verleend over £ 59:0:9 over hetgeen hij van
het gewest tegoed heeft.
20-4-1673
Omdat de GR hebben vernomen dat binnen de provincie en de omliggende ‘frontieren’ veel
bedorven en krachteloos buskruit ligt opgeslagen, waardoor door een aanval van de vijand
het gewest zeer grote schade zal worden toegebracht, hebben de GR besloten vice-admiraal
Cornelis Evertssen te committeren en te autoriseren om in gezelschap van een ervaren
konstabel alle ’s lands magazijnen te bezoeken. Hij zal beginnen in Sluis en zijn weg
vervolgen door alle kwartieren van Vlaanderen tot Bergen op Zoom, inclusief Lillo,
Liefkenshoek en de Kruisschans. Hij wordt geacht te letten op de merken en tekens van het
kruit, oud en nieuw kruit, wanneer en door wie het geleverd is. Daarnaast zal hij het kruit
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keuren middels een proef, om zo verzekerd te mogen zijn van de bruikbaarheid en kracht.
Verder dient hij de kwaliteit en kwantiteit van het lood en de lonten in de magazijnen na te
gaan en de attestaties van de gouverneurs of commandeurs en de commiezen van de
bezochte plaatsen van de gedane visitatie aan de magazijnen overbrengen.
Het verzoek van verschillende supplianten om te mogen worden verkoren tot ’s lands
timmerman op Liefkenshoek in de plaats van de dodelijk zieke N.N. (= Lieven) Vlam
zullen de GR ophouden tot diens overlijden.
21-4-1673
N.a.v. de attestatie van de konstabels van Vlissingen van de proeve van bekwaamheid van
Paulus Snelder, is deze verkoren tot konstabel in plaats van Jan Janssen.
25-4-1673
De GR hebben arrest geconsenteerd aan Gillis Elijnck op de ordonnantie die Constant de
Vrient ‘pro part’ toekomt voor het maken van palissaden bij Liefkenshoek, om daar £ 16 op
te verhalen, ten behoeve van koopman Peeter de Backer uit Middelburg.
27-4-1673
Aan Hubrechtjen Vlaems, weduwe van wijlen Lieven Vlam, ’s lands timmerman tot
Liefkenshoek, wordt de continuatie van het ambt vergund, op de voorwaarde dat zij een
goede en bekwame knecht aanstelt.
1-5-1673
Commies Van Vrijberghe is door de GR aangesteld als ontvanger namens het gewest van
de gulden per gemet in de polders van Lillo, Doel en andere omliggende polders.
2-5-1673
Luitenant-admiraal Cornelis Evertssen heeft de GR bericht over zijn bevindingen in ’s
lands magazijnen in de kwartieren van Vlaanderen en het verhoren van de kruitmakers
Wallewelt, Pots en Le Gouge. Er wordt daarnaast onder andere overgegaan tot het testen
van het buskruit in de kruitmolen van de voorschreven Walewert, Pots en Le Gouge.
Jan Meeussen, Pieter de Bus en Gerard Fransen van Zierikzee, allen metselaars, hebben de
GR verzocht om met de plaats van de overleden ’s lands metselaar Pieter Jansen Cack te
mogen worden voorzien. Het verzoek wordt in handen gesteld van de heren gaande over de
verpachtingen.
6-5-1673
N.a.v. een brief van kapitein De Vassij, hebben de GR besloten hem en commies Van
Vrijberghe toestemming te verlenen voor het publiekelijk ‘opveijlen en laten besteden’ van
de aardewerken op Liefkenshoek. Zij zijn tevens geautoriseerd om uit te zoeken of hout
benodigd is voor het bezetten van de wallen met stormpalen en tegen welke prijs.
8-5-1673
De GR zijn op de hoogte gesteld van enige onenigheden die zijn ontstaan tussen kapitein
Wolfaert van Borsselen en de licentiemeester op Lillo, Albert van Benthem. Beide
personen zullen door de GR worden geschreven.
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12-5-1673
De GR hebben ordonnantie verleend aan vroedvrouw Willemijntjen Aelbrechts over een
som van £ 5, over haar jaarlijkse toelage.
14-5-1673
Omdat kolonel Winckelman tegenwoordig de bevelvoering over Moerspui waarneemt,
wordt luitenant Jacob de Vos door de GR gelast om terug te keren naar zijn garnizoen in
Liefkenshoek. Commandeur Winckelman dient voor een transportschip voor de luitenant te
zorgen.
17-5-1673
Sergeant-majoor Nicolaes Ockers heeft een brief geschreven aan de GR over de toestand
van de fortificatiewerken van Lillo. De GR hebben commies Van Vrijberghe geordonneerd
om de gordingen en landvasten van de palissaden in de gracht te doen vernieuwen en
repareren, alsmede wat verder nodig is voor de beveiliging van het fort. Verder dienen er
manden gemaakt te worden die tijdens een aanval als schanskorven op de wallen geplaatst
kunnen worden. Daarnaast wordt de commies geautoriseerd ‘uijt te sien naer bequam
houdt’ waarvan stormpalen gemaakt kunnen worden, en dient hij de GR ‘over nacht en
dach daer van de behoorlijcke advertentie, benevens den prijs van dien’ te leveren.
Tenslotte wordt commandeur Ockers geordonneerd om de dam die gelegd is voor de sluis
te doen opnemen en alles gereed te houden om het water te kunnen inlaten.
18-5-1673
Aan Willem Willemsen van Thiel, kloksteller op Lillo, is ordonnantie verleend over £ 5
over een half jaar traktement. Voorts is het de kloksteller toegestaan zijn traktement voor
het stellen van de klok ‘op quitancie te ontfangen’.
Equipagemeester Adriaen Scheurwater wordt geordonneerd om uit ’s lands magazijn 400
kogels van 8 (6?) pond en 50 bossen lonten naar Lillo te zenden.
19-5-1673
De heren van de GR zijn op de hoogte gesteld van ‘sekere quade bejegeningen door den
capitain Wolffart van Borsselen aen Albert van Benthem, licentiemeester te Lillo’. De GR
hebben beiden geschreven om meer duidelijkheid over de zaak aan hen te verschaffen.
Kapitein Van Borsselen heeft in tegenstelling tot de licentiemeester de bevelen van de GR
om naar Middelburg te komen niet opgevolgd. Na het bestuderen van de door de
licentiemeester overgelegde stukken hebben de GR geconcludeerd dat de kapitein de
bewuste som van £ 193:3 ‘te vooren op rekeninge ven tot het onderhouden van sijne
compagnie verstreckt’ binnen acht dagen dient te betalen. Zo niet dan wordt de
licentiemeester arrest vergund op alle gelden ‘als dien voorn. capitain ten comptoir vanden
heer ontfanger generael Van der Stringe is houdende’. Daarnaast is middels een door de
kapitein ondertekende bijlage bewezen dat deze getracht heeft op Lillo een burger aan te
nemen tegen een wekelijkse gage van 20 stuivers, met de belofte dat als de compagnie naar
elders vertrekt deze burger uit zijn dienst ontslagen wordt, ‘als mede bij vertreck van sijne
huijsvrouwe sijnde vroemoeder aldaer’. Dit is een zeer schadelijke kwestie, zo wordt
geoordeeld, tegen de orders van de ‘gemeene regeringe in het stuck der militie gearresteert’.
Daarom hebben de GR besloten zich te wenden tot de prins van Oranje als kapitein-
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generaal, met het verzoek ‘om nae examinatie soodanigen correctie te laten doen’ als hij
nodig acht.
20-5-1673
De GR hebben besloten de gedeputeerden bij de Generaliteit te schrijven over het grote
nadeel dat Axel, Terneuzen en Biervliet ondervinden door de absentie van kapitein
Wolffaert van Borsselen als baljuw van deze drie plaatsen. Verder wordt geschreven over
de grote nadelen die ontstaan doordat verschillende commiezen eveneens kapitein, luitenant
of vaandrig zijn en daardoor de magazijnen laten beheren door plaatsvervangers. Voor nu
en het toekomende zal er worden gedisponeerd en worden bepaald dat de eerder genoemde
baljuw en de commiezen hun functie in eigen persoon dienen uit te oefenen.
23-5-1673
Commies meester Marinus van Vrijberghe wordt geordonneerd om zonder enig tijdverlies
overleg te plegen met de commandeurs Ockers en Vassij over middelen waardoor de
inwoners van de omliggende polders ‘konnen worden gehouden tot het prompt fourneren’
van een goede kwantiteit hout voor het maken van stormpalen voor de forten Lillo en
Liefkenshoek, evenals ‘andere obgesetenen van meest alle de frontieren hebben gedaen’. Er
mag worden gedreigd met het doorsteken van de polders, of andere middelen. Als er
geweigerd wordt dan is de commies geautoriseerd tot het sluiten van een overeenkomst
voor het leveren van hout met N.N. Brugman voor de stormpalen van Liefkenshoek, op de
voorwaarde dat dit geschied binnen 14 dagen tot drie weken, ‘ende dat ten minsten prijse,
als mede de lantvasten en gordinge aende palissaden tot Lillo’, met de toezegging aan
Brugman dat met het opnemen van het werk ordonnantie tot prompte betaling zal worden
verleend.
26-5-1673
De GR hebben aan Severin de Huijbert ordonnantie verleend over een som van £ 44:15
vanwege de inkoop van 537 tonnen Roosendaalse turf, voor £ 8:6:8 ‘de hondert tonnen’
voor de garnizoenen van Lillo en Liefkenshoek.
27-5-1673
Sergeant-majoor Nicolaes Ockers van Lillo heeft de GR geschreven over het openen van de
sluizen en de ongemakken die dit met zich meebrengt, alsmede van het leggen van een
‘plasbarm ofte dam’ om de voorschreven sluis.
Equipagemeester Adriaen Scheurwater wordt geordonneerd om ‘aenstonts te senden’ naar
Hulst:
- 4 okshoofden brandewijn
- 2000 pond lonten
- 2 ‘tonnekens’ keischroot
- 2 okshoofden grof zout.
naar de polder van Namen (naar het fort St. Anna aldaar):
- een half okshoofd brandewijn
- een half okshoofd azijn
- 200 ‘wegens’ kaas
- 500 ‘wegens’ beschuit
- een half okshoofd grof zout.
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naar Lillo en Liefkenshoek, ‘te weten voor ijder plaetse’:
- een okshoofd brandewijn
- een okshoofd azijn
- 200 ‘wegens’ kaas
- een okshoofd grof zout.
29-5-1673
Equipagemeester Scheurwater wordt geordonneerd om naar de Kruisschans te zenden 500
pond musketkogels ‘tot 16 int pondt’ en 500 pond lonten.
Equipagemeester Willem Thieleus wordt geordonneerd om met een schuit naar de
Kruisschans te zenden drie stukken van 22 pond, vier van 6 pond, 2 van twee pond, en een
van vijf pond. Deze dient hij te halen uit het schip ‘Orange’, alle met de ‘ramparden,
wissels, taeckels’ en verder toebehoren. Indien bij het voorschreven schip ‘geen vijf ponder
was een vier ponder, ende geen vier ponders, in plaetse van dien drie ponders’. Verder zal
de schuit alle koperen kanonnen met affuiten en toebehoren op de wallen van de
Kruisschans en het magazijn mee terug brengen.
Aan Isaac Barou, portier te Lillo, zal nog eens voor drie jaar £ 5 per jaar voor huishuur
worden uitgekeerd.
Commandeur Ockers wordt geautoriseerd tot het laten leggen van een dam voor de sluis
van Lillo, op de voorwaarde dat deze van goede palen wordt voorzien en de kosten,
alsmede reparaties op de ingelanden zullen worden verhaald.
De commandeur wordt tevens geordonneerd er zorg voor te dragen dat het water tot
Frederik Hendrik ‘behoorlijcken werden ingelaten en tot op de barmen daer inne
gehouden’.
Commies Van Vrijberghe wordt geordonneerd ‘nauwe sorge’ te dragen dat de palissaden
van Lillo op de beide dijken worden gerepareerd, en dit zonder tijdverlies.
Equipagemeester Scheurwater dient 1000 pond lood van klein kaliber naar Lillo te zenden.
Commandeur De Vassij van Liefkenshoek wordt geordonneerd om de sluis te openen en
het water gelijk met de bermen te houden. In het geval van een belegering is de
commandeur geautoriseerd om de dijken door te steken, ‘en wes verders tot defensie van
dien soude mogen strecken’.
1-6-1673
Isabelle Potteij wordt vermeld als de zuster van vaandrig Dominicus Potteij, in dienst in
Suriname, aldaar als luitenant.
Raadsheer Muenicx, in commissie bij veldmaarschalk Wirtz in de buurt van Lillo, zal
worden aangeschreven over een misverstand dat is voorgevallen tussen commandeur
Ockers en kapitein Wolffaert van Borsselen.
Abraham Hildernisse wordt geautoriseerd tot de inkoop van 100 dubbele ‘paelbalcken’ met
een lengte van 15 a 16 voet, waaronder 10 balken van 22 voet en 2000 voet gordingen van
4 en 6 duim en dit te zenden aan commies Van Vrijberghe van Lillo.
Commies Van Vrijberghe krijgt £ 100 om deze te besteden aan enkele extra werken tot
Lillo.
De weduwe van Lieven Moerman, in zijn leven timmerman te Liefkenshoek, krijgt £ 40:14
vanwege verrichte reparaties op het fort.
Hendrick Hendricxsen, commandeur op de ‘snauwe’ de naam ‘de Voorsechtecheijt,’ dient
zich met zijn schip naar Lillo te begeven.
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Equipagemeester Adriaen Scheurwater dient 3 twaalfponders en toebehoren naar de
Kuisschans te zenden en daar vandaan drie gelijke stukken terug te laten brengen.
Equipagemeester Jan Tant wordt geordonneerd 2 vijfponders en 2 tweeponders met hun
toebehoren naar de Kruisschans te zenden, en daarvoor een vijfponder en een zesponder
terug te laten brengen.
Commies-stapelier Willem Theelemus dient 2 zesponders ‘met haer ramparden, blocken,
tailles, wissers en lepels’ naar de Kruisschans te zenden en 2 gelijke koperen kanonnen
terug te halen.
Commies Van Vrijberghe dient een ijzeren zesponder met toebehoren naar de Kruisschans
te zenden en daar vandaan een metalen stuk van hetzelfde kaliber naar Lillo over te
brengen. Tevens wordt hij geordonneerd om toezicht te houden op het verwisselen van de
kanonnen zoals hierboven beschreven.
3-6-1673
Hendrick Hendricxsen dient bij Rammekens te blijven. Mocht hij reeds naar Lillo zijn
gevaren dan dient hij terug te keren.
15-6-1673
Pieter van den Lande, ’s lands timmerman tot Lillo, heeft de GR verzocht om betaling van
de aan hem verleende ordonnantiën, waarop de ontvanger-generaal gevraagd zal worden
enige betalingen te doen.
19-6-1673
Gillis Verstraeten wordt bij deze aangesteld als portier en vendumeester op Lillo in plaats
van de overleden Isaac Barrau.
Het verzoek van de kerkenraad van Lillo wordt in handen gesteld van de heren die eerdaags
naar Lillo vertrekken, met recommandatie aan de kerkenraad om hulp te verlenen ‘tot het
bewaren van den armen’ afkomstig uit ‘eenige dijckagien ofte elders’.
23-6-1673
Carel de Buvrij wordt vermeld als ‘gewesen major’ van Oostburg.
28-6-1673
N.a.v. de verklaring van commandeur Ockers en commies Van Vrijberghe is ordonnantie
verleend aan Albert van Benthem, licentiemeester te Lillo, over een som van £ 39:4:6, ‘over
verstrecken van penningen ten dienste van den Lande’.
29-6-1673
Commies meester Marinus van Vrijberghe van Lillo krijgt 14 dagen verlof ‘mits dat
alvooren changement van garnisoen geschiedt’ en dat de commies ervoor zorgt dat
gedurende zijn afwezigheid ’s lands dienst niet zal worden ‘verachtert’.
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4-7-1673
De ingezetenen van de polder van Lillo en de polder van Clara hebben bij de GR een
verzoek ingediend. De eersten hebben gevraagd om het water uit de polder te doen stromen,
de anderen om het dichten van een gat om zo de instroom van water tegen te gaan, beiden
verzoeken gedaan om de gewassen te kunnen conserveren. Deze verzoeken worden in
handen gesteld van veldmaarschalk Wurts om een beslissing te nemen wat volgens hem
met het oog op de defensie het meest wenselijk is.
Commies Van Vrijberghe meldt dat de pachters van de gemeene middelen te Lillo weigeren
de impost op wijn en bier, door de door veldmaarschalk Wurts gezonden troepen
geconsumeerd, te betalen. De commies wordt door de GR geordonneerd de pachters de
afdracht te laten voldoen. Zij mogen zich met hun grieven richten tot de GR.
6-7-1673
Louijs Charles le Saij, soldaat in de compagnie van commandeur Nicolaes Ockers, heeft
voor enige jaren in Suriname gediend en is nu met ‘de lantsieckte thuijs gekeert’. Hij
verzoekt ordonnantie van betaling over zijn gediende periode, waarbij hij te kennen geeft
dat hij gedurende zijn dienst in Suriname niets anders heeft ontvangen dan twee broeken en
twee hemden. De suppliant dient zich naar zijn kapitein te wenden om zijn gage tot 25 april
1672 te ontvangen; de ontvanger-generaal zal zijn achterstallige gage uitbetalen.
7-7-1673
De ontvanger-generaal Van den Stringe zal nogmaals gevraagd worden Pieter van den
Lande een voorschot te verlenen, wat in mindering zal worden gebracht op het door hem
aangenomen werk op Lillo.
Licentiemeester Van Benthem heeft de GR bericht over hetgeen dat enige tijd geleden
tussen hem en kapitein Wolffaert van Borsselen is voorgevallen en heeft verzocht om te
mogen worden gedechargeerd van de betaling die de suppliant diende te dien op orders van
de ontvanger-generaal, aan de kapitein voor het onderhoud van zijn compagnie. Het
verzoek wordt in handen gesteld van ontvanger-generaal Van der Stringe om na
‘examinatie’ en ‘bevinden naer waerheijt’ de suppliant een akte van decharge te verlenen.
21-7-1673
Louijs Charles le Saij, soldaat van de compagnie van commandeur Nicolaes Ockers, heeft
nogmaals verzocht om de afrekening over de door hem verleende diensten, en waarbij de
GR besloten hebben te persisteren bij voorgaande resolutie van 6 juli.
N.a.v. de verklaring van commandeur De Vassij en commies Van Vrijberghe is ordonnantie
verleend aan de weduwe van Lieven Moerman over een som van £ 35:11:7 voor verrichte
werkzaamheden aan ’s lands huizen op Liefkenshoek.
Voor werkzaamheden op Lillo krijgt de weduwe Moerman een som van £ 40:14.
24-7-1673
Veldmaarschalk Wirtz heeft de GR verzocht tot het verplaatsen van de compagnieën van
kapitein Wolffaert van Borsselen en kapitein N.N. [= Jan] Duijvelaer.
26-7-1673
Schipper Cornelis Rochussen krijgt ordonnantie over £ 133:17:6 voor het leveren van een
schip rijshout voor Lillo.
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Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 671, aantekeningen augustus-december 1673
22-8-1673
De solliciteur van de compagnie van kapitein Jan de Vassij wordt geordonneerd om aan de
weduwe van wijlen luitenant De Marsillac en moeder van vaandrig Francois de Marsillac te
betalen 2 maanden soldij van het traktement van haar zoon.
Phillips Bockee, sergeant onder de compagnie van kapitein De Vassij, heeft vanwege zijn
hoge ouderdom verzocht om op de rol van oude en ongeschikte soldaten te mogen worden
gesteld, welk verzoek is voorgelegd aan de kapitein.
N.a.v. de verklaring van commies Marinus van Vrijberghe wordt aan Claes Janssen Prince
ordonnantie van betaling verleend over een som van £ 70:3:4 voor het maken van enige
duizenden ‘sturtsoeden aende fortificatie’ van Liefkenshoek op verzoek van
veldmaarschalk Wurts.
Aan Claes Janssen Prince is ordonnantie verleend over een som van £ 34 voor een half jaar
onderhoud op Liefkenshoek. Daarnaast ontvangt hij £ 17 voor zes maanden onderhoud op
Lillo.
23-8-1673
N.a.v. het bericht van kapitein Jan de Vassij wordt zijn sergeant Phillips Bockee op de lijst
van oude en impotente soldaten gesteld.
24-8-1673
Catharina van Ernst wordt arrest verleend op reeds ingehouden gelden ter comptoir
generaal van kapitein Jan de Vassij.
Commandeur Jan Duijvelaer, tegenwoordig commandeur op Lillo, klaagt over de betaling
door de inwoners van Lillo van de Hollandse en Zeeuwse rijksdaalder, tot 51 stuivers; hij
ontvangt deze betaling van de ontvanger-generaal voor de financiering van zijn compagnie.
De gedelegeerde rechters van Lillo worden aangeschreven met het verzoek ervoor te zorgen
dat de rijksdaalders ‘tot soodanigen prijs te doen uijtgeven en ontfangen’. Wie weigert moet
aan de GR, middels een besloten missive, bekend worden gemaakt.
28-8-1673
N.a.v. het bericht en de attestatie van de gedelegeerde rechters van Lillo wordt Willem
Cornelissen Drecht geadmitteerd en aangesteld als vrijschipper.
31-8-1673
Het verzoek van Jan van Grimhuijsen, impostmeester van wijn in de stad Middelburg, om
arrest op de gage van sergeant-majoor Nicolaes Ockers om de impost van 2 okshoofden
wijn ‘met de kosten daerom gedaen’, te verhalen wordt in handen gesteld van sergeantmajoor Ockers die binnen 14 dagen dient te reageren.
7-9-1673
N.a.v. de verklaring van commies Marinus van Vrijberghe wordt aan Dirck Swaens uit
Roosendaal ordonnantie verleend over een som van 254 guldens en 18 stuivers voor de
koop en leverantie van 960 tonnen ‘vleeten Roosendaelschen turff’ voor het magazijn van
Lillo.
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14-9-1673
De heer Ingels wordt n.a.v. een verzoek van commies Van Vrijberghe gelast tot de inkoop
van rijshout voor het contrescarp van Lillo. Het bedorven buskruit zal worden vervangen
door nieuw buskruit, waartoe equipagemeester Scheurwater wordt geautoriseerd. De
commies wordt tenslotte geautoriseerd om de geleende turf voor het leger te vergoeden aan
de diaconie van Lillo en Liefkenshoek, tegen inkoopsprijs.
26-9-1673
Aan commandeur Anthony de Baudoux wordt ordonnantie verleend voor 2 maanden en 10
dagen soldij voor het onder hem dienende volk op de Kruisschans, vervallen op 29 juli
1673.
3-10-1673
Gerrit Franssen heeft de GR verzocht om hem aan te stellen als ’s lands metselaar op
Liefkenshoek in plaats van de overleden Pieter Janssen. De GR besluiten dat zodra er
behoefte is aan metselwerk de suppliant daarvoor zal worden gerecommandeerd.
10-10-1673
N.a.v. de attestatie van commies Van Vrijberghe wordt aan meester Abraham Duvelaer,
predikant te Lillo, ordonnantie verleend over een som van £ 22:10 over zijn augmentum
voor het jaar 1673.
12-10-1673
Commandeur De Vassij en commies Van Vrijbergen zijn geautoriseerd om samen met de
kerkenraad van Liefkenshoek een nieuwe voorlezer en voorzanger te beroepen in de kerk
aldaar. Deze zal in plaats komen van Cornelis Danckers die benoemd is tot ‘binnenvader’
van het nieuw opgerichte armenhuis te Zierikzee, ‘en trachten daer toe te bevorderen den
persoon’ van meester Witte Scherpenisse, schoolmeester op Stavenisse. Bij absentie van
commandeur De Vassij is de commies geautoriseerd ‘ijmant anders tot sich te assumeren,
om met den voorschreven kerckenraet de voornoemde verkiesinge bij te woonen’.
In plaats van Cornelis Danckers is tot schoolmeester en kloksteller van Liefkenshoek de
persoon van Witte Scherpenisse, schoolmeester op Stavenisse, aangesteld.
19-10-1673
Op het vertoog en het verzoek van de kerkenraad van Liefkenshoek hebben de GR
ingestemd om ‘bij desen de hant te openen aen het collegium qualificatum’ van
Liefkenshoek om te procederen tot het vervullen van de plaats van schoolmeester Danckers,
‘in een andere qualiteyt’ tot Zierikzee beroepen. Commandeur Wassij en commies Van
Vrijbergen zijn geautoriseerd om ‘in die actie de plaetsen van de overichen te bewaren’,
terwijl de commies geautoriseerd is om bij de afwezigheid van de commandeur ‘een ander
in sijn plaets te assumeren’.
20-10-1673
Equipagemeester Adriaen Scheurwater dient ‘metten eersten’ aan commies Van Vrijbergen
van Lillo 100 ijsbijlen te zenden.
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21-10-1673
Het verzoek van Anthonij Franssen om te mogen geadmitteerd als vrijschipper van de
polder van Lillo op Antwerpen, ‘vacant geworden door het afwesen van Jan van
Vlimmeren’ wordt in handen gesteld van de gedelegeerde rechters van Lillo om de GR ‘te
dienen van bericht’.
26-10-1673
Anthonij de Badoux, commandeur van de Kruisschans, heeft verzocht om turf en kaarsen,
welk verzoek door de GR ‘wert gerenvoijeert [doorgestuurd]’ naar de Raad van State.
27-10-1673
Anna de Moupas, vermeld als weduwe van luitenant Pieter Alvares, klaagt over het niet
betalen door kapitein De Looper. Hij heeft sinds het vertrek van haar zoon met een
expeditie op zee niet meer dan 4 ‘leeningen’ ontvangen. Hij dient de suppliante ‘buiten
clachte te stelllen en houden’.
30-10-1673
De GR hebben na deliberatie besloten dat de solliciteur van de compagnie van kapitein
commandeur Jan de Vassij te ordonneren om aan de weduwe van luitenant De Marsillac,
moeder van vaandrig Francois de Marsillac van de compagnie onder De Vassij, te
avanceren 2 maanden gage van het traktement van de vaandrig ‘ende soo vervolgens van
twee maenden tot twee maenden’. Ontvanger-generaal Van der Stringe wordt door de GR
verzocht de solliciteur hiertoe ‘bequaem te maecken en te houden’.
7-11-1673
N.a.v. het bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo hebben de GR besloten Anthonij
Franssen tot vrijschipper op Antwerpen aan te stellen.
Aan sergeant-majoor Nicolaes Ockers is ordonnantie verleend over een som van £ [niet
ingevuld] over zes maanden van zijn traktement, vervallen [niet ingevuld].
16-11-1673
Aan commandeur Anthonij Badoux is ordonnantie verleend volgens de monsterrol.
Aan een aantal kapiteins, waaronder Jan Duvelaer, is ordonnantie verleend volgens de
‘ordre vanden lande’: Rutger Teillen, Willem Bias, Willem Couttis, Jan Duvelaer, Daniel
Florijn, Julius Casan Bovetius, en Jan Groue.
22-11-1673
De heer Frederick Huijssen, heer van Raefels, rentmeester-generaal van Zeeland
‘Bewestenschelde,’ heeft de GR geschreven dat op 2 november 1673 tot Lillo zijn
aangeslagen 24 okshoofden Franse wijn die op de grafelijke tol in het geheel zijn
verzwegen, en nu zijn getransporteerd naar het pakhuis van de Admiraliteit in Middelburg.
De rentmeester-generaal verzoekt de heren of hij de wijn ten profijt van de grafelijkheid
mag confisqueren. De remonstrantie wordt in handen gesteld van heer Van der Beke, om
het verzoek nader te beoordelen en zijn bevindingen aan de GR te rapporteren.
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28-11-1673
Jan [bedoeld zal zijn: Jacob] de Vos wordt vermeld als luitenant van de compagnie van
kapitein Jan de Vassij, commandeur op Liefkenshoek. Hij heeft om niet vermelde redenen
verzocht om contant zijn gage te mogen ontvangen van de solliciteur.
Majoor Jan Cassijn [= Chassin] van Liefkenshoek heeft de GR geschreven ‘hoe dat hij en
alle majors van alle oude tijden en naer de generale practijcue in possessie zijn’ om bij
afwezigheid van de commandeurs, kapiteins en luitenanten van de forten het bevel te
mogen voeren over het garnizoen. Omdat de kapitein, luitenant en vaandrig afwezig zijn,
heeft een sergeant de bevelvoering op zich genomen, zonder de suppliant in zijn ‘qualiteijt
te respecteren’. De GR geven te kennen dat de oude gewoonten gerespecteerd en nagevolgd
dienen te worden.
8-12-1673
Aan Pieter Smijtegelt, predikant tot Liefkenshoek, is op zijn verzoek ordonnantie verleend
tot het betalen van ‘sijn augmentum over dit loopende jaer 1673’.
13-12-1673
De controleurs en commiezen ter recherche van Lillo hebben de GR geschreven en daarbij
een de specificatie meegezonden van de wijn en brandewijn die op akte van de Staten van
Zeeland uit Brabant zijn ingevoerd en gepasseerd door de vloot. De brieven worden in
handen gesteld van commies Rombouts, opdat hij met de ontvanger-generaal spreekt en
nagaat of ‘de selve accorderen met de gedaene betalingen’.
14-12-1673
Aan Albertus van den Wiele wordt arrest toegestaan op de gage van commandeur Anthonij
de Baudoux, om een som van £ 9 te verhalen, ‘spruytende uijt de oorsake van borchtochte’.
Aan kapitein Nicolaes Ockers als sergeant-majoor van het regiment van kolonel (Simon)
Schotte is ordonnantie verleend over een som van £ 60 over zes maanden traktement
komende op 60 guldens per maand, ingegaan op 4 maart 1672 en ‘verschenen’ 4 september
1672. Dit volgens een akte van de Raad van State van 18-11-1673.
19-12-1673
Aan Pauwels Snelder, kanonnier op de Kruisschans, wordt ordonnantie verleend over zijn
traktement van £ 2 per maand, ingaande op 15 maart 1673.
21-12-1673
Dionisius Potteij en Phillips de Vassij zijn benoemd tot respectievelijk luitenant en
vaandrig van de compagnie van kapitein Jan de Vassij.
27-12-1673
Cornelis van Sijervelt wordt aangesteld tot schoolmeester van Liefkenshoek in plaats van
meester Cornelis Danckerssen, vertrokken naar Zierikzee.
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Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 672, aantekeningen januari-juli 1674
2-1-1674
Maria Cloudore wordt vermeld als weduwe van Frederick de Ridder.
4-1-1674
De GR hebben besloten Dominicus Potteij, luitenant in Suriname, permissie te verlenen om
te repatriëren.
Aan sergeant-majoor Nicolaes Ockers is ordonnantie verleend over een som van £ 30 over
drie maanden traktement.
6-2-1674
Commies Van Vrijberghe is geautoriseerd tot de inkoop van 10 à 12 duizend ‘bussen rijs’
voor reparatiewerkzaamheden aan het scheepshoofd van Lillo. Toestemming voor de
inkoop van ‘bricken en steen’ wordt nog uitgesteld totdat enige heren het werk zijn komen
inspecteren.
Alvorens ordonnantie zal worden verleend op de declaratie van ’s lands metselaar Gerrit
Franssen en op de twee declaraties van de weduwe van meestertimmerman Lieven
Moerman voor reparatiewerkzaamheden aan ’s lands huizen op Liefkenshoek, dient
commies Van Vrijberghe de akte van autorisatie aan de GR voor te leggen.
Jan Alvares Hoedemaecker wordt vermeld als vaandrig van kapitein Bernard de Beaufort.
Aan Anna de Maupas, weduwe van luitenant Pieter Alvares is arrest verleend op de
ordonnantiën van wijlen kapitein commandeur De Looper om daarop £ [niet ingevuld] te
verhalen over gage van haar zoon Bartholomeus Hoedemaecker, soldaat van de
voornoemde compagnie en nu op zee met kapitein commandeur Cornelis Evertsen.
Schipper Adriaen Rochussen ontvangt £ 90:18 vanwege de leverantie van rijshout, gaarden
en staken voor Lillo.
8-2-1674
Claes Jansen Prince is ordonnantie verleend over een som van £ 43:5 voor verricht werk op
Lillo in opdracht van ‘sijn excellentie Wirts’.
Schipper Guiljame Avegaer wordt vermeld als inwoner van fort St. Anna.
16-2-1674
Pieter Suvrij is aangesteld tot vrijschipper te Lillo.
20-2-1674
De declaratie van Jacob Bommelaer van £ 46:19:3 voor het leveren van stro in de jaren
1672 en 1673 ten behoeve van de garnizoenen in Lillo en Liefkenshoek is gesteld in handen
van commies Marinus van Vrijberghe. De heren willen weten op wiens bevel het stro is
geleverd ‘ende of in frontieren hutten ofte baracken hebbende oijt serviciestroo wert
gelevert’.
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5-3-1674
N.a.v. het bericht van commies Van Vrijbergen betreffende een verzoek van
meestermetselaar Gerrit Fransen uit Liefkenshoek hebben de GR nogmaals geordonneerd
dat er een akte van autorisatie moet worden voorgelegd, zoals dat is gebeurd op 6 februari.
6-3-1674
Het verzoek van de weduwe van Pieter van den Lande, in zijn leven meestertimmerman op
Lillo, met een bijgevoegde declaratie, wordt in handen gesteld van de heren
commissarissen, gaande over de verpachtingen in de plaatsen en steden van het
Committimus, die de declaratie nader zullen ‘examineren en confreren met de akte van
authorisatie vanden heren vanden Rade’.
Schipper Claes Jansen Prince uit Lillo wordt bij deze geautoriseerd tot het ‘voeren, leveren
en uijtventen van allerleij bieren’, zowel op Lillo als op Liefkenshoek.
9-3-1674
Willem Jacobsen krijgt £ 7:4:2 voor het leveren van brood ten dienste van het gewest in de
polder van Namen.
22-3-1674
Controleur Servaes van Uffelen is aangesteld tot gedelegeerd rechter op Lillo.
29-3-1674
Commies Van Vrijberghe heeft de GR toestemming verzocht voor het doen van enige
reparaties aan de barakken op Lillo, welk verzoek in handen is gesteld van de heren die
naar de plaats zullen afreizen.
N.a.v. een bericht van commies Van Vrijberghe over de leverantie van stro aan het
garnizoen van Lillo hebben de GR alle commiezen aangeschreven ‘in de frontieren, staende
tot de besorginge van de heren van de Rade’. Zij dienen er voortaan voor ‘nu en voor
toekomende’ er op toe te zien dat geen stro geleverd wordt aan officieren of soldaten als
met kennis en beoordeling van de commies zelf.
31-3-1674
Johannes Cocq is verkoren tot ontvanger van de Zeeuwse grafelijke tol tot Lillo in de plaats
van de overleden Albert van Benthem.
Johannes Cocq is eveneens verkoren en aangesteld tot gedelegeerd rechter te Lillo.
10-4-1674
N.a.v. het rapport van de heren, teruggekeerd uit het Committimus, hebben de GR besloten
om aan de weduwe van Pieter van de Lande, ‘’s lants gewesen timmerman tot Lillo’
ordonnantie te verlenen over £ 100:9:9 voor reparaties op order van de commies.
Commies Van Vrijberghe wordt geautoriseerd tot het laten verrichten van een reparatie aan
’s lands huis van de majoor op Lillo.
Het verzoek van Pieter Backer, burger uit Middelburg, om een arrest op de gelden van
Gillis Elijnck, timmerman te Lillo, wordt samen met een verzoek van Marinus Lieus om
een arrest op de gages van kapitein Van Hemert in handen gesteld van commies Obrij, die
daar de GR over zal berichten.
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12-4-1674
Een verzoek van dominee Smijtegelt, predikant op Liefkenshoek, over ‘het misrekenen van
een kindt’ wordt in handen gesteld van commies Van Vrijberghe die de GR daarover zal
berichten.
26-4-1674
De gouverneurs van Bergen op Zoom en Sluis, en de commandeurs in Vlaanderen, dienen
de GR op de hoogte te stellen over de ‘jegenwoordige gestaetheijt vande magasinen in de
selve frontieren’.
3-5-1674
Jan Leendertssen (= Stoop), schipper afkomstig uit Doel, is aangesteld als vrijschipper in de
plaats van Sijmon Geen Foppen, ‘die het selve vrijwillig was resignerende’.
10-5-1674
Commies Van Vrijbergen wordt door de GR geautoriseerd tot de openbare verkoop van de
400 ponden kaas die in het magazijn van Lillo zijn opgeslagen.
De kerkenraad geeft de GR te kennen dat zij van oudsher zijn betrokken geweest bij het
collegium qualificatum tot het beroepen van de schoolmeester, voorlezer en voorzanger
aldaar. Zij verzoeken ‘dat daer bij mochte werde verbleven, om veele redenen daer toe
voort gebracht’. Het verzoek wordt in handen gesteld van de heren Pous en Muenincx, om
dit nader te onderzoeken en hierover rapport te doen.
15-5-1674
Aan Pieter de Backer, burger uit Middelburg, is een lichting van gelden geconsenteerd over
een som van £ 10:12:7, ingehouden op de ordonnantiën van Gillis Elinck, ’s lands
timmerman tot Lillo.
Constant de Vrient uit Lillo heeft de GR verzocht om geadmitteerd te worden als konstabel
aldaar in de plaats van de overleden Engel Janssen. Hij wordt naar Vlissingen gezonden om
daar voor de vice-admiraal, equipagemeester en konstabels zijn ‘proeve van
constabelschap’ te doen.
17-5-1674
N.a.v. de verklaring van de equipagemeester en konstabels van Vlissingen over de proef
van Constant de Vrient, wordt deze verkoren tot konstabel op Lillo.
18-5-1674
De commandeurs van Lillo en Liefkenshoek worden door de GR geordonneerd om ervoor
te zorgen dat de aannemers van de aardewerken ‘sullen hebben te supercederen net het
afhalen van vlett sooden’ totdat daarvan door de heren die afreizen naar de forten inspectie
van is genomen.
24-5-1674
Aan Willemijntjen Albrechts, vroedvrouw te Liefkenshoek, is een jaarlijkse extra-ordinaire
toelage gedaan van £ 5 wegens de door haar verleende diensten.
Aan commissaris Anthonij van den Brande is ordonnantie verleend over een som van £ 5
over vacatiën in het monsteren van de militie op Liefkenshoek op 14 mei.
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1-6-1674
Mauritz Potteij, majoor te Axel, is permissie vergund om aan de aanstaande expeditie deel
te nemen onder het regiment van kolonel Sildeniskij.
De weduwe van Lieven Moerman is ordonnantie verleend over £ 30:8:11 wegens gedane
reparaties op Lillo. De weduwe krijgt daarnaast £ 52:11 wegens reparaties aan ’s lands
woningen op Lillo.
5-6-1674
Aan sergeant Anthonij Jansen is arrest verleend op de gage van commies Roelandt Clouck
van fort St. Anna om een som van 101 guldens en 7 stuivers te verhalene ‘over gedaen
afrekeningen’.
14-6-1674
Aan commandeur Jan de Vassij is arrest verleend op het traktement van commies Roelandt
Clouck van fort St. Anna in de polder van Namen, om zodoende een som van 150 guldens
geleend geld te kunnen verhalen.
19-6-1674
Aan solliciteur Pieter Smitman is ‘presentie geconsenteert’ van zijn voorgaande arrest op de
gage van Roelandt Clouck, commies op fort St. Anna in de polder van Namen.
21-6-1674
Het verzoek van Jan de Quant om een ‘gunstige’ recognitie voor het stellen van de klok van
Liefkenshoek gedurende de periode van een half jaar wordt in handen gesteld van de heren
Pous en Muenincx, om daarover te disponeren.
2-7-1674
De GR hebben besloten commies Marinus van Vrijbergen tot Lillo aan te schrijven en te
ordonneren ‘int aenstellen en verkiesen van een schoolmeester op Liefkenshouck’. Hij dient
ervoor te zorgen dat daartoe een bekwaam iemand wordt verkoren, ‘hebbende ten minsten
den ouderdom van 20 a 25 jaren’.
3-7-1674
Aan Machelijntie Swart is arrest geconsenteerd op alle gelden die luitenant Pieter van
Hoorn van de compagnie van kapitein De Vassij nog te goed heeft van het land. Op de
gelden zal verhaald worden de som die de suppliante te goed heeft ‘over mondkosten van
sijn huijsvrouwen suster Doretha Piron’.
11-7-1674
N.a.v. het rapport van de heren Pous en Muenincx hebben de GR commies Marinus van
Vrijberghe geautoriseerd tot het laten verrichten van de meest noodzakelijke reparaties aan
de ’s lands huizen, barakken en poorten op Lillo en Liefkenshoek. Tevens zal de stoep van
de commandeur van Lillo worden gerepareerd. In Liefkenshoek zal een gevangenis worden
gebouwd.
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12-7-1674
Commies Van Vrijberghe heeft de GR op de hoogte gesteld over wat zich reeds heeft
voorgevallen in het kader van de electie van een voorzanger op Liefkenshoek. Hij verzoekt
de GR ‘ootmoedich’ verdere orders te mogen ontvangen. De GR zullen de kerkenraad van
Liefkenshoek aanschrijven en hen ordonneren alsnog ‘te supercederen met het doen van
deselve beroupinge, ende dat tot nader ordre’. De commies zal eveneens een brief
ontvangen.
Aan de weduwe van Jacob Bommelaer wordt ordonnantie verleend over een som van
£ 46:9:3 voor de leverantie van stro voor de troepen op Lillo. Niettemin zullen de GR
nagaan ‘off wel oijt enich stroo aen de militie binnen de forten Lillo en Liefkenshouck zijn
gelevert geweest’.
13-7-1674
Schipper Cornelis Rochussen krijgt ordonnantie over £ 54 voor de leverantie van rijshout
voor Lillo.
20-7-1674
N.a.v. het bericht van commies Obrij hebben de GR de lichting toegestaan van alle gelden
die ten ‘comptoir generael’ op het voorgaande arrest op de gage van luitenant Badoux zijn
ingehouden.
Een verzoek van Pieter van de Lande, ’s lands timmerman tot Lillo, om zijn rekening te
mogen geven aan commies Van Vrijberghe ‘ende daer op aldaer sijne betalingen te
erlangen’ wordt door de GR afgeslagen, en ‘gelaten bij de oude ordre van de regeringe’.
24-7-1674
Adolf Alvares Hoedemacker, vermeld als ‘gewesen capitain’, is door prins Willem III van
zijn compagnie ‘gelicentieert’ en daardoor in de problemen geraakt vanwege de schulden
die hij voor zijn compagnie heeft gemaakt. Een verzoek om betaling van de door hem
verleende voorschotten of een korting op de wapens van de compagnie wordt gesteld in
handen van kapitein Tragmorton, zijn opvolger.
Commies Van Vrijberghe geeft de GR te kennen dat de keuze voor een voorlezer en
voorzanger in de kerk van Liefkenshoek met meerderheid van stemmen is gevallen op
Cornelis Smitegelt.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 673, aantekeningen augustus-december 1674
7-8-1674
Aan Pieter van den Lande, ’s lands timmerman te Lillo, wordt ordonnantie verleend over
een som van £ 67:3:2 voor reparaties aan ’s lands logementen, barakken en corps de gardes,
gedurende de periode 1 januari tot ‘den laetsten juny’ en dat volgens de specificatie en
attestatie van commies Van Vrijberghen. De commies wordt gelast in het vervolg geen
reparaties meer te laten voltrekken ‘dan op behoorlijcke acte en authorisatie, op poene van
nonbetalinge’.
Gerrit Franssen, ’s lands metselaar tot Liefkenshoek, krijgt £ 58:10:2 voor
reparatiewerkzaamheden aan ’s lands logementen in het jaar 1673, eveneens volgens de
attestatie van commies Van Vrijberghen.
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Aan commandeur Anthonij de Baudoux wordt over de maanden soldij vervallen op 17 juni
en 29 juli 1674 ordonnantie verleend volgens de monsterrol.
13-8-1674
Kapitein Adolf Alvares Hoedemaecker is arrest verleend op de ordonnantie aan kapitein
Tragmorton om een som van 768 guldens en 15 stuivers te verhalen ‘benevens 27 dagen
sijne capitains tractament’.
Aan dominee Abraham Duvelaer is ordonnantie verleend tot betaling van zijn augmentum
over het lopende jaar 1674.
14-8-1674
De GR geven Pieter Bernage, burger uit de stad Breda, toestemming om een partij turf te
vervoeren naar Antwerpen. De commiezen ter recherche van Lillo worden ‘scherpelijcken
gelast goede sorge te draegen’ dat er geen Hollandse turf naar Brabant wordt vervoerd.
Het verzoek van kapitein commandeur Jan de Vassij om de penningen te mogen lichten uit
het traktement van Roelandt Clouck, commies op fort St. Anna, om zodoende 150 guldens
te verhalen, wordt in handen gesteld van commies Obrij, die de GR daarover dient te
berichten.
17-8-1674
Luitenant Dominicus Potteij legt voor de GR de eed af omdat hij door de prins van Oranje
is verkoren tot luitenant van de compagnie voetknechten van kapitein Bernard de Beaufort.
De GR hebben ordonnantie verleend aan Cornelis Sijervelt, die verkoren is als
schoolmeester van Liefkenshoek in plaats van de tot Zierikzee beroepen Cornelis
Danckerssen van Horten.
21-8-1674
Commies Van Vrijberghe heeft bij de GR verzocht om toestemming voor een aantal
reparaties op Lillo. De situatie ter plaatse zal worden geïnspecteerd door de heren die naar
de forten zullen afreizen. Niettemin is het de commies geautoriseerd ‘tot het behoorlijck
doen repareren vande poorte aldaer’.
23-8-1674
De GR zullen commandeur De Lion aanschrijven omdat deze luitenant Dominicus Potteij
‘voort te stellen’ aan de compagnie van kapitein De Beaufort.
28-8-1674
N.a.v. een bericht van factoor Jan Boone van Lillo dient controleur Symon van Nuffelen de
heren nader te berichten over het ‘versuijm op het pasport te stellen van drie tonnen
Camerijcker douck’.
6-9-1674
Jacob de Couckebacker is lichting toegestaan van de som van £ 9:2 uit de gages van
luitenant Badoux.
Aan Reynier van der Straten, burger uit Middelburg, is arrest toegestaan op de gelden die
timmerman Pieter van den Lande van Lillo van het gewest te goed heeft, om zodoende £ 28
te verhalen voor de leverantie van hout.
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De GR hebben ordonnantie verleend aan commissaris Anthonij van den Brande over een
som van £ 5:3:4 over ‘vacatien en reijscosten int monsteren’ van de troepen op Lillo en de
Kruisschans, van 6 september 1674 tot 10 september 1674.
25-9-1674
Een verzoek van Jacob Pietersen, deken van het schippergilde van Middelburg, om
toestemming voor het vervoeren van een schip met Hollandse turf door de vloot naar
Antwerpen is afgeslagen.
26-9-1674
Omdat de GR gemerkt hebben dat zeer veel ruiters en soldaten deserteren uit hun
compagnieën, waarvan vele ook binnen Zeeland, hebben zij besloten dat de hoofdofficieren
en magistraten van de steden als het platteland, gevonden ruiters of soldaten het paspoort of
de akte van verlof af dienen te nemen, ‘en deselve niet komende exhiberen’ en in
verzekering te nemen. Zij zullen de soldaten ‘pede legato te senden, ofte doen afhalen’ door
de ritmeesters, kapiteins of andere officieren van hun compagnie, ‘oftewel aende heeren
vanden Rade van kennisse te geven’.
28-9-1674
Een verzoek van een aantal hoge officieren uit het leger van de prins van Oranje, gelegerd
in de Spaanse Nederlanden, om in de steden en plaatsen van Zeeland een collecte te mogen
houden voor arme en zieke soldaten in de gasthuizen en kloosters in Brabant en
Vlaanderen, wordt door de GR in bedenking gehouden.
4-10-1674
Johannes Sicx, hoedenmaker, heeft arrest verzocht op de gage van kapitein Duvelaer om
£ 18 te verhalen vanwege de verkoop en leverantie van hoeden. De kapitein moet binnen
acht dagen op het verzoek te reageren.
De ordonnantie van de soldaten van de commandeur Anthonij Badoux op de Kruisschans,
vervallen op 9 september, zal volgens de orders van het land worden opgemaakt.
5-10-1674
De GR hebben ordonnantie verleend aan sergeant-majoor Nicolaes Ockers over een som
van £ 60, vervallen op 31 december 1673. Daarnaast wordt aan hem nogmaals ordonnantie
verleend, nu over een som van £ 90 over negen maanden ‘sijns hooft tractament vervallen
ultima september laest’.
Cornelis Claessen Prince, burger en biersteker op Lillo, beklaagt zich over Adriaen Joris
Snijder, geadmitteerd tot biersteker op Liefkenshoek. Deze zou dagelijks bier van daar naar
Lillo brengen en verkopen, waardoor Prince schade aan zijn nering ondervindt. De
suppliant vraagt de GR om maatregelen. Die besluiten dat de bierstekers van Lillo en
Liefkenshoek gepermitteerd zijn hun bieren te verkopen op beide forten: ‘soo wel tot Lillo
en Liefkenshouck, tot Liefkenshouck als tot Lillo’. En dat tot nader order.
9-10-1674
De heer Ingels heeft als vervanger van heer Muenincx de GR gerapporteerd over de
verpachtingen van de gemeene middelen in het Committimus. N.a.v. het rapport is
commies Van Vrijberghe geautoriseerd alle nodige reparaties te laten verrichten aan ’s
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lands huizen op Lillo en Liefkenshoek, ‘ten eijnde de selve allesins water en wintdicht
mogen werden gehouden’. De commies moet er zelf op toezien dat de uitbestede reparaties
naar behoren worden voltrokken. Verder dient alles te worden geprepareerd om de sluis in
het voorjaar te verleggen, alsmede het hoofd van Lillo. Hetzij door het leggen van
rijsbermen, of anders.
Aan Abraham Hildernisse is arrest verleend dat door Renier van der Straete is verkregen op
de gelden die Pieter van den Lande, timmerman op Lillo, om £ 29:10 te verhalen voor het
leveren van hout.
12-10-1674
Commandeur kapitein Johan Duvelaer en Johannes Sicx dienen voor raadsheer Van der
Beeke ieder het eigen belang uit te leggen inzake het geschil omtrent de leverantie van 69
hoeden.
16-10-1674
Een verzoek van de konstabels van Liefkenshoek, ‘om te voorcomen de oncosten van over
te comen, dat de selve hare traktementen tot Lillo mochten ontfangen’, wordt in handen
gesteld van commies Obrij om de GR daarover van advies te dienen.
De GR hebben aan Claes Janssen Prins ordonnantie verleend over een som van £ 41:2
vanwege arbeidsloon en geleverde materialen voor het verzwaren van de wallen van Lillo
en aardewerken op Liefkenshoek, voor het lopende jaar 1674.
18-10-1674
Adriaen Jorissen Snyder, schipper te Liefkenshoek, verzoekt de GR geadmitteerd te worden
tot vrijschipper om van Liefkenshoek, den Doel, en Ketenisse granen en andere goederen te
mogen lossen en laden in plaats van de overleden Cornelis Sijbertse van der Moer. Het
verzoek is in handen gesteld van de commandeur van Liefkenshoek, en de gelanden van
Doel en Ketenisse, om de heren nader te berichten over het verzoek van de suppliant.
19-10-1674
N.a.v. het bericht van commies Obrij wordt aan Willem Symonsen van den Berge,
zadelmaker te Bergen op Zoom, lichting van £ 8:18:4 toegestaan op de ingehouden gage
van commandeur Anthonij de Baudoux van de Kruisschans.
22-10-1674
Aan commissaris Anthonij van den Brande wordt £ 5:3:4 betaalt over ‘vacatien en verschot
int monsteren van slants militie’ op Liefkenshoek op 18 oktober 1674.
23-10-1674
De GR hebben ordonnantie verleend aan meester Petrus Smytegelt, predikant tot
Liefkenshoek, over £ 45:16:8, over zijn gewoonlijke augmentum voor het jaar 1674.
N.a.v. het bericht van commandeur Johan Duvelaer en de gelanden van Doel en Ketenisse,
wordt Adriaen Jorissen Snyder, schipper van Liefkenshoek, aangesteld als vrijschipper in
plaats van de overleden Cornelis Sijbrechten van der Moer.
Johanna Holders (Hilleweits) wordt vermeld als vrouw van kapitein Johan de Vassij de
jonge.
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25-10-1674
Aan de weduwe van Lieven Moerman, in zijn leven ’s lands timmerman, is ordonnantie
verleend over een som van £ 42:19:2 voor reparaties aan ’s lands huizen op Liefkenshoek
gedurende de periode van 1 januari 1674 tot 30 juni 1674.
6-11-1674
Commies meester Marinus van Vrijberghe heeft de GR autorisatie verzocht om het
magazijn van Lillo als vanouds van een behoorlijke voorraad turf te mogen voorzien, voor
de forten Lillo en Liefkenshoek. De GR laten het verzoek eerst nagaan door commies Paulo
Foucier.
12-11-1674
Nu Cornelis van Siervelt ‘sijn schoolampt tot Liefkenshouck verlaten heeft’ wordt Cornelis
Smijtegelt aangesteld als schoolmeester van Liefkenshoek.
13-11-1674
N.a.v. het bericht van commies Foucier hebben de GR commies Van Vrijberghe
geautoriseerd tot de inkoop van een scheepslading (‘een schip turff’) turf voor het magazijn
van Lillo.
Kapitein commandeur Bernard de Beaufort wordt geautoriseerd om de vivres die vorig jaar
naar fort St. Anna in de polder van Namen zijn gezonden, te doen verkopen ten profijt van
het gewest. Voorts wordt hem gevraagd de medicamentenkist van St. Anna naar
equipagemeester Scheurwater te zenden.
Commies Van Vrijberghe is mede geautoriseerd om de oude vivres van Lillo en
Liefkenshoek te verkopen.
Aan Anthonij Jansen, sergeant onder kapitein De Beaufort, wordt arrest verleend op de
gage van commies Roelandt Clouck.
De GR hebben besloten dat de ordonnantie van een heel jaar traktement, op 17 augustus
verleend aan Cornelis van Siervelt als schoolmeester van Liefkenshoek, in te trekken en te
vernietigen. Hij zal alleen beloond worden over de periode 17 augustus tot 12 november.
Voorts wordt aan schoolmeester Cornelis Smytegelt ordonnantie verleend, ‘te selven dagen
aengestelt tot schoolmeester aldaer’.
15-11-1674
Maria Clandore wordt vermeld als weduwe van Isaacq de Ridder.
16-11-1674
De kerkenraad van Lillo heeft de GR geschreven dat zij wederom worden ‘geturbeert’
[verhinderd] door de ingelanden van de polder van Lillo ‘inde possessie vande landen,
aenkommende het hospitael ofte gasthuijs aldaer’. De GR besluiten om de gemeente van de
kerk van Lillo ‘door alle weegen en middelen te helpen mainteneren recht en oude
possessie’ zonder te gedogen dat zij daarin gehinderd worden. De ingelanden van de polder
van Lillo zullen hierover bericht worden, alsmede sergeant-majoor Ockers, die wanneer de
ingelanden blijven doorgaan, met sterke hand dient op te treden, ‘als waer aen den dienst
vanden lande en voorsorge vande diakonie ten hooghsten is geleegen’.
Kapitein Jan Duvelaer wordt vermeld als commandeur van Axel.
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7-12-1674
Schipper Thobias Jansen uit Doel wordt aangesteld als vrijschipper. Tevens wordt het
Jansen en de andere vrijschippers door de GR verboden om te passeren door de vloot,
behalve als zij dit elke reis aan een van ’s lands commiezen aangeven.
Aan commies Van Vrijberghe wordt over £ 113:6:8 ordonnantie verleend vanwege de
inkoop van 20 lasten turf, voor 34 guldens per last, voor het magazijn van Lillo.
13-12-1674
Op het verzoek van kapitein Jan de Vassij ‘den ouden’, commandeur van Liefkenshoek,
hebben de GR besloten dat de suppliant ‘in sijn qualiteijt als commandeur mede als alle
andere commandeurs gedurende des selfs absentie sal profiteren en genieten de
emolumenten en profijten van des selfs commandement’.
Aan kapitein Jan de Wassij de jonge is arrest verleend op de gage van Absolom Louijsen,
konstabel op Liefkenshoek, om op hem een som van £ 12 te verhalen.
24-12-1674
N.a.v. het bericht van commies meester Marinus van Vrijberghe hebben de GR ordonnantie
verleend over een som van £ 34:4:11 ‘over vacatien en verschoten penningen ten dienste
vanden lande gedaen’ in de jaren 1670, 1671 en 1672.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 674, aantekeningen januari-juli 1675
21-1-1675
Deurwaarder Johannes Radens wordt door de GR geautoriseerd om de kisten met
medicamenten afkomstig uit de kwartieren van Vlaanderen, openbaar en aan de meest
biedende te verkopen.
1-2-1675
De burgerij van Lillo heeft het verzoek ingediend om vrijgesteld te worden van een ‘sware
extraordinaire schattingen’. De GR noteren daarbij ‘sal werden gebracht ad ordines’.
De GR hebben een brief ontvangen van de hoofdgelanden van Lillo, geschreven in
Antwerpen, en een antwoord op de brief van de GR van 15 november 1674. De
‘hooghgelanden’ zijn van oordeel dat zij het recht betreffende het gebruik van het land aan
hun zijde hebben. Niettemin zijn zij bereid om met de commissarissen van de
verpachtingen in conclaaf te treden. De GR besluiten dit aanbod aan te nemen.
5-2-1675
Aan Gillis van der Straeten, portier te Lillo, is over £ 24 ordonnantie verleend wegens zijn
traktement over 12 maanden, ‘verscheden den 19 junij 1674’.
Aan Anthonij Badoux, commandeur op de Kruisschans, is ordonnantie verleend voor zijn
soldaten van de laatste twee maanden.
8-2-1675
Appolonius Cabeljau en Joan de Vassij zijn door de prins aangesteld tot respectievelijk
luitenant-kolonel en sergeant-majoor van het regiment van kolonel Sedlnitskij.
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19-2-1675
Pieter Nieuweling en Augustin de la Fosse, soldaten onder de compagnie van kapitein De
Beaufort, worden vanwege hun hoge ouderdom op de rol van oude impotente soldaten
gesteld, te betalen door solliciteur David Kempe.
21-2-1675
De GR verzoeken de heer Van Odijck om aan de Prins van Oranje ‘te representeren de
diensticheijt’ om de compagnie van kapitein De Vassij de oude terug naar Liefkenshoek te
zenden, die van kapitein Bernard de Beaufort terug in fort St. Anna in de polder van Namen
te legeren, en de compagnie van kapitein Duvelaer weer in Axel te plaatsen, ‘alle hun oude
commandamenten’. De GR hopen dat de prins hiervoor de nodige patenten uit wil
vaardigen.
23-2-1675
De GR heeft het collegium qualificatum van de kerk van Lillo geautoriseerd tot het
beroepen van een predikant op 1 maart als opvolger van predikant Duvelaer, die beroepen
is door de gemeente Veere.
5-3-1675
N.a.v. de verklaring van commies meester Marinus van Vrijberghe en commandeur Badoux
hebben de GR ordonnantie verleend aan Jan Notting voor het aannemen en opmaken van de
werken op fort Hoogerwerve van september 1673 tot september 1674. De som van de
ordonnantie bedraagt £ 33.
7-3-1675
Een remonstrantie van commies Van Vrijberghe betreffende een verzoek voor autorisatie
tot het verrichten van reparaties op de forten Lillo en Liefkenshoek, alsmede de inkoop van
rijshout en het leggen van enkele ‘hoofkens’, wordt in handen gesteld van de
commissarissen van de verpachtingen om het verzoek te beoordelen ‘ten meesten dienste
vanden lande en groost securitijt vande bewuste frontieren’.
26-3-1675
Een van de heren gaande over de verpachtingen zal naar Liefkenshoek vertrekken met de
autorisatie tot de noodwendige reparatie van de gevangenis op Liefkenshoek, alsmede de
reparatie van de sluis en ‘mede vrijdom van de arme landen tot Lillo’.
29-3-1675
Ingenieur De Waijer heeft een mondeling verslag gedaan, alsmede een kaart overgeleverd,
over het verleggen van een sluis bij Lillo. Commies Van Vrijberghe al door een van de
heren gaande over de verpachtingen worden gelast tot het laten maken van een bestek voor
het maken van de sluis.
De GR hebben besloten dat de ontvanger van de grafelijke tol op Lillo ’s lands boeken en
papieren voor de administratie van dien ‘onder sijn handen en in sijn huijs’ zal houden,
zonder deze aan iemand anders over te geven of te tonen, ‘gedoogende aenden controlleur
den toeganck en visie van dien’.
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30-3-1675
De GR hebben besloten een missive te zenden aan de commandeur van het oorlogsschip
voor Lillo en hem te ordonneren ‘de stercke handt’ te bieden aan de controleur en
commiezen van de recherche.
4-4-1675
Commandeur Joan de Wassij krijgt toestemming om een soldaat van zijn compagnie op
Liefkenshoek te laten verblijven ‘tot het bewaren van sijne goederen’.
5-4-1675
Johan Cabeljau wordt vermeld als sergeant-majoor van het regiment van kolonel
Wubbenom [op 16 mei 1675 wordt deze vermeld als kolonel Webbenom].
9-4-1675
N.a.v. een ingediend verzoek van kapitein Jan Duvelaer hebben de GR kolonel Van
Vrijberghe geordonneerd binnen twee weken zijn verschuldigde gelden aan de suppliant te
betalen.
11-4-1675
N.a.v. de attestatie van kapitein Duvelaer en commies Van Vrijberghe wordt ordonnantie
verleend over een som van £ 63:17:8 aan de weduwe van Lieven Moerman wegens
arbeidsloon, leverantie van balken en delen voor de reparatie van ’s lands logementen op
Liefkenshoek.
12-4-1675
Een bericht van de controleur en commiezen ter recherche op Lillo over het ‘aenhalen van
den schepen en opsenden van dien’ zal naar raadsheer Ingels worden gestuurd, die reeds
naar Lillo is vertrokken ‘om daer ontrent te disponeren ten meesten dienst vanden lande en
tot voorkomen van meerder schaden’.
Pieter Schravenhage, commies ter recherche op Lillo, heeft bij de GR verzocht om te
mogen worden voorzien van ‘familliegelt’, waarop de GR verklaren dat de commies dient
te bewijzen dat N.N. Masselaer en andere licentiemeesters en commiezen die namens
Zeeland resideren in de steden van Holland eveneens familiegeld ontvangen.
14-4-1675
De commiezen ter recherche van Tholen, in Zijpe, Biervliet en het sluisgat te Lillo worden
aangeschreven met de opdracht te waarborgen dat de Hollandse schepen hun recht van vrije
vaart en ‘cours int passeren en repasseren’ op de wateren van deze provincie kunnen
genieten. Alle schepen afkomstig uit het district van de admiraliteit van de Maze, geladen
met wijnen en andere ‘coopmanschappen’ en afkomstig uit zee moeten wel zorgvuldig
worden doorzocht en worden opgezonden. Dit vanwege de harde en ‘onnaerbuerlijcke’
proceduren tegen de ingezetenen en haar goederen van Zeeland.
16-4-1675.
De heren van de raad ‘laten hare gedachten gaen over het complementeren van de
compagnien’ op de repartitie van de provincie. Daarom zullen de troepen gemonsterd
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worden. De heren Van der Beke en Pous worden gecommitteerd om de militie te Bergen op
Zoom, Lillo, Liefkenshoek, de Kruisschans, Hulst en Frederik Hendrik te monsteren.
De heer Ingels heeft voor de GR verklaard dat het repareren van de sluis op Lillo is
uitbesteed, evenals het repareren van de gevangenis op Liefkenshoek en het ‘groot different
dat daer ontrent van bij nae de helf minder’ dan in het bestek van ingenieur De Waijer was
genoteerd. Tevens zal er een schip met rijshout worden ingekocht voor de reparatie van de
rijswerken op Lillo.
De commiezen en de controleur van Lillo krijgen de opdracht de aangehouden
‘peldegaerste, drogerien’ en een pak leer aan de eigenaars te restitueren.
De heren gedeputeerden bij de Generaliteit zullen worden aangeschreven over de
‘excurtien’ die de vijanden meer en meer beginnen te doen omtrent Lillo, de Kruisschans,
en Frederik Hendrik, alsmede in de polder van Lillo. Het heeft alle schijn dat zij de forten
‘ondre contributie’ willen brengen. Om dit te voorkomen en alle dreigende gevaren het
hoofd te kunnen bieden willen de GR dat de forten van meer troepen worden voorzien.
18-4-1675
Een van de zonen van de gewezen kapitein Adolph Alvares Hoedemaecker wordt voor een
jaar op de rol van oude impotente soldaten gesteld, te betalen door Jan Bisschop.
20-4-1675
De commiezen ter recherche tot Tholen, in het Zijpe, Lillo, Biervliet en ‘int Sluijssche
gadt’, alsmede de kapitein op het oorlogsschip ‘houdende de wacht voor Lillo,’ worden
aangeschreven en nogmaals geordonneerd met de opdracht om alle schepen afkomstig uit
de Maze of Rotterdam nauwkeurig te inspecteren, ‘aenhalen en opsenden volgens
voorgaende ordre’ zonder iemand hiervan uit te zonderen. Alle andere schepen uit het
district van een andere plaats mogen vrij passeren en repasseren.
21-4-1675
De commandeur op het oorlogsschip ‘den Orangeboom’ op het Zijpe dient koers te zetten
naar Lillo en het schip mede genaamd ‘den Orangeboom’ tegenwoordig voor anker voor
Lillo, dient koers te zetten naar Biervliet.
25-4-1675
Schipper Cornelis Rochussen krijgt ordonnantie over een som van £ 96:3:6 voor de
leverantie van een schip met rijshout voor Lillo.
27-4-1675
Jan Matthijsen Mulder heeft de GR verzocht om een aanstelling als vrijschipper tot Lillo,
welk verzoek in handen is gesteld van de gedelegeerde rechters, om de heren te adviseren.
30-4-1675
N.a.v. een verklaring van commies Van Vrijberghe is ordonnantie verleend aan Jan
Duwaert, glaszetter, over een som van £ 35:3:2 voor het repareren van ramen in ’s lands
huizen op Lillo.
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8-5-1675
De gedeputeerden van Holland en Zeeland hebben een overeenkomst gesloten betreffende
de geschillen over de recherche. In Zeeland aangehouden schepen zullen worden
vrijgelaten, met restitutie van de opbrengst van de verkoop van de bederfelijke goederen.
Wat betreft andere onkosten, daarvoor wilt men weten hoe de ingezetenen uit Zeeland in
Holland worden behandeld. Een extract van dit besluit zal aan de commiezen op Tholen, in
het Zijpe, Lillo, Biervliet en in het ‘Sluijse gat’ worden gezonden, met de order zich
hiernaar te reguleren. (Het akkoord is opgenomen bij de resoluties van 9 mei 1675).
10-5-1675
Alvorens de GR besluiten ordonnantie te verlenen aan metselaar Jan Meeussen voor
werkzaamheden aan ’s lands logementen dient hij een akte van autorisatie aan de heren
voor te leggen.
14-5-1675
Commissaris Jan de Moor dient de nieuw aangenomen bootsgezellen op ’s lands
oorlogsschip van Lillo, nu liggende bij Biervliet, alsmede van het admiraalsschip voor Lillo
te ‘cesseren’.
De commandant van het oorlogsschip ‘den Orangeboom’ dient zich wederom naar Lillo te
begeven en daar de wacht te houden tot nadere orders. Het schip van de luitenant-admiraal
dient zich met de komst van het oorlogsschip ‘herrewaerts’ te begeven.
Predikant Abraham Duvelaer van Lillo, nu tot Veere beroepen, krijgt een som van £ 4 voor
het transport van zijn meubels.
15-5-1675
De monsterrollen van de compagnieën van sergeant-majoor Nicolaes Ockers, kapitein Jan
Duvelaer en commandeur Anthonij Badoux zijn door commissaris Van den Brande aan de
GR gegeven, en de rollen zullen volgens de orders worden opgemaakt.
17-5-1675
Alvorens de GR besluiten tot het vergoeden van de onkosten ‘gedraegen bij die van Lillo’
vanwege het beroepen van een nieuwe predikant in de plaats van Abraham Duvelaer,
dienen zij eerst aan te tonen dat dergelijke onkosten door het gewest ooit vergoed zijn.
23-5-1675
Het verzoek van luitenant Jan de Buvrij om zijn zoon Paulus de Buvrij te mogen stellen op
de rol van zijn compagnie wordt door de GR in bedenking gehouden.
N.a.v. een verzoek van Jan de Vassij, commandeur van Liefkenshoek, hebben de GR
nogmaals besloten te verklaren dat de commandeurs van Axel, Terneuzen, Lillo,
Liefkenshoek en Biervliet, ondanks het feit dat zij zich met hun compagnieën ten velde
bevinden of elders zijn gelegerd, ‘evenwel sullen genieten en blijven behouden de ordinaire
profijten en voordeelen vande selve hare commanderies’.
4-6-1675
Gelet op het bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo is Jan de Mulder geadmitteerd
tot vrijschipper van Lillo. Naast de gebruikelijke eed en de borgsom wordt als voorwaarde
gesteld dat hij zich op Lillo dient te vestigen.
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11-6-1675
De GR stemmen in met het beroepen van Nathan Faij tot predikant op Lillo als opvolger
van Abraham Duvelaer.
19-6-1675
Op de akte van verzoek van de Raad van State hebben de GR aan sergeant-majoor Nicolaes
Ockers ordonnantie verleend over £ 120 over een jaar traktement, vervallen op 31
december 1674.
Vroedvrouw Willemijntie Aelbrechts van Liefkenshoek krijgt haar gewoonlijke toelage van
£ 5 over het jaar vervallen op 8 april 1675.
25-6-1675
Aan commandeur Anthonij Badoux is ordonnantie verleend ‘voor sijn onderhebbende
soldaten, vervallen den 17 junij 1675’.
Meester Nathan Vaij, beroepen tot Lillo, krijgt £ 4 voor het transport van zijn ‘meubilaire
goederen over water’.
Het geschil tussen kapitein commandeur Johan Duvelaer en kapitein commandeur Jan de
Vassij de oude over de ‘emolumenten van den selven commandementen’ wordt in handen
gesteld van de heren ‘eerst derrewarts gaende’ die geautoriseerd zijn om hierover te
disponeren.
28-6-1675
Sergeant-majoor Nicolaes Ockers krijgt de opdracht om ervoor te zorgen dat de berm bij de
sluiskil van Lillo door de ingelanden wordt opgemaakt. Wordt hieraan geen gehoor
gegeven dan dient de sergeant-majoor een verbod uit te vaardigen voor het laden en lossen
van de schepen in dezelfde kil.
De commandeurs van de forten en steden in het Committimus worden door de GR
aangeschreven om paal en perk te stellen tegen het roven van rijshout en palen door
soldaten en ingezetenen, omdat dit grote schade tot gevolg heeft voor de rijsbermen.
Tevens wordt hen medegedeeld dat zij erop moeten toezien dat de kanonniers van de steden
en forten de batterijen goed onderhouden. Het onkruid moet van de batterijen verwijderd
worden, ze moeten worden geteerd en daarna met schelpen worden bestrooid. Men moet de
batterijen ‘ten alle tijt bequaem houden tot defensie vande selve steden en forten’.
2-7-1675
Gezien de verklaring gedateerd op 23 juni 1675 van Jan Stroobant, secretaris tot Lillo, dat
Jan de Mulder op Lillo zijn ‘fixum domicilum’ heeft genomen, besluiten de GR hem het
effect te laten genieten van de resolutie van 4 juni als vrijschipper van Lillo, Doel, St. Anna
en Ketenisse.
11-7-1675
Lambrecht de Bree is aangesteld als deurwaarder in het Committimus.
16-7-1675
De heren GR hebben het bericht ontvangen dat ‘die van de Spaensche sijde’ het voornemen
hebben om een kerk te willen bouwen ‘onder het canon van de fortresse van Lillo’.
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Hierover zal sergeant-majoor Nicolaes Ockers als commandeur van Lillo worden
aangeschreven.
De GR hebben gedelibereerd over het dispuut ‘dat gemoveert wort door’ de gelanden van
Zandvliet, Stabroek en Berendrecht over de landen die de armen van Lillo toekomen, ‘dat
die mede inde geschooten soo veel als andere landen moeten gelden, daer die vanden
voorn. armen ter contrarie sustineren, dat de voorn. landen daer van vrij en excempt sijn’.
De GR besluiten de zaak in handen te stellen van de heren die aanstaande september de
verpachting op Lillo zullen waarnemen, ‘om het recht vanden voorn. armen wel te
beweeren’. Mocht de zaak een overeenkomst vereisen, dan zullen de heren er een sluiten
‘ten minsten quetsen’ van de armen.
17-7-1675
De commiezen en controleur op Lillo worden aangeschreven omdat de GR begrepen
hebben dat ondanks het verbod turf door de vloot van Lillo naar de kwartieren van Brabant
en Vlaanderen wordt vervoerd.
18-7-1675
Jan van Hoornbeeck, schipper te Antwerpen, heeft de GR verzocht geadmitteerd te mogen
worden als vrijschipper van Lillo en omliggende polders, in plaats van Jan van Ditom, die
hem de plaats heeft ‘overgegeven en getransporteert’. De gedelegeerde rechters zullen de
kwestie behandelen en de GR van advies dienen.
22-7-1675
Commandeur Ockers van Lillo heeft de GR bericht dat het ‘minste stuck canon’ op de wal
van Lillo ver over de plaats schiet waar de beoogde bouw van de kerk moet plaatsvinden.
De GR besluiten de commandeur te gelasten, als hij dat nog niet gedaan heeft, de bouw van
de kerk door de Spanjaarden te verbieden. Men kan niet toelaten dat ‘onder het canon van
die fortresse met soodanige gebouwen soude werden voortgaen’. De gedeputeerden bij de
Generaliteit worden eveneens op de hoogte gesteld, opdat zij in de vergadering duidelijk
maken dat ertussen de koning van Spanje en de Staten-Generaal nog geen grens
(limeytscheydinge) is overeengekomen. Volgens oud recht is het niet toegestaan dat zo
dicht bij een fort door ‘eenigh nabuyr’ zo’n soort gebouw wordt neergezet, ‘ten sij anders
door eenige limijtscheydinge ware geaccordeert’.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 675, aantekeningen augustus-december 1675
1-8-1675
De weduwe van timmerman Lieven Moerman van Lillo en metselaar Gerrit Jansen van
Liefkenshoek verzoeken de GR om ordonnantie van betaling voor werkzaamheden aan ’s
lands huizen, barakken en andere zaken. Het verzoek wordt in handen gesteld van commies
Van Vrijberghe om niet alleen te verifiëren of de werken zijn gedaan, maar ook om na te
gaan of de declaraties van de supplianten niet te hoog zijn.
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13-1-1675
De heren Van der Beke en Westerwijck, gaande als commissarissen naar Lillo, worden
verzocht en geautoriseerd om zich zorgvuldig te laten informeren ‘over de groote
sluijckerien en frauden’ die begaan worden door de vrijschippers van Doel, Ketenisse etc.
21-8-1675
Commies Van Vrijberghe van Lillo heeft de GR erop gewezen dat de bestedingen op fort
Hoogerwerve ‘en des selfs reparatien wederom moet werden vernieut’. Dit zal nader
bestudeerd worden door de heren gaande over de verpachtingen van de gemeene middelen.
‘Werden inmiddels den voorn. commies geautoriseert tot het uijtstellen van de billetten tot
het besteden van dien’.
29-8-1675
Gerrit Loemans heeft de GR verzocht om een aanstelling als vrijschipper van Lillo op
Antwerpen, welk verzoek in handen is gesteld van de gedelegeerde rechters.
30-8-1675
De GR zijn op de hoogte gesteld dat de licentiemeester en commiezen namens Zeeland in
Holland werkzaam, het vierde part ‘op haere ampten niet en was afgevoordert nochte
betaelt’. De licentiemeester en commiezen namens Holland in Zeeland hebben dit in
Holland afgedragen. Daarom ‘is goet gevonden en verstaan de selve betalingen mede te
vermitteren’ aan David de Leu, Jan de Cock en Pieter Schravenhage, officieren van de
admiraliteit van de Maze, residerend te Lillo.
5-9-1675
De kerkenraad van Lillo heeft de GR verzocht om het bezit toegewezen te krijgen van de
‘kercke landen geleegen in de Lillosche polder’. Het verzoek is in handen gesteld van de
heren die afreizen vanwege de verpachtingen ‘de welcke met de extracten van resolutien en
geschreven brieven op dat subject genomen, werden geintrueert, om dese bekende saecke
daer naer te dirigeren’.
10-9-1675
Aan meester Abraham Duvelaer, predikant op Veere, is ordonnantie verleend een som van
£ 7:10 ‘over 4 maenden augmentum ten advenante van £ 22:10 – sjaers’ van 1 januari tot 1
mei 1675, omdat hij die periode nog werkzaam is geweest op Lillo. Het augmentum van
zijn opvolger Nathan Vaij zal ingaan per mei 1675.
14-9-1675
N.a.v. het bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo is het verzoek van Jan van
Hoornbeecq, om als vrijschipper de gewassen uit de polder van Lillo naar Antwerpen te
mogen vervoeren, afgewezen.
18-9-1675
Louijs Brouwers wordt vermeld als soldaat onder de compagnie van commandeur Nicolaes
Ockers. Aan hem wordt een verlof toegestaan van 10 tot 12 dagen.
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24-9-1675
De GR laten de plakkaten publiceren over de introductie van de ordinaire en extra-ordinaire
lasten in het Committimus. Mocht de collecte enige oppositie ondervinden dan mag gebruik
gemaakt worden van de sterke hand van ’s lands militie om de eigenaars en ‘obgesetenen’
tot betaling te dwingen.
30-9-1675
Uit het rapport van de heren Van der Beke en Van Vrijberghen over het introduceren en
executeren van de introductie van de ordinaire en extra-ordinaire lasten in het Committimus
blijkt dat een aantal ‘obgesetenen’ bereid is de lasten te betalen, al verzoeken zij daar een
periode van drie tot vier weken voor. Anderen zijn minder gewillig. De bereidwillige
betalers krijgen de tijd om tot 25 oktober hun lasten af te dragen. Ontvanger Adriaen
Lammens dient op de weigeraars een deurwaarder af te sturen. Om de lasten te voldoen
mag deze overgaan tot de openbare verkoop van goederen en beesten.
3-10-1675
Op zaterdag 19 oktober zullen de aardewerken op Lillo en Liefkenshoek worden uitbesteed.
4-10-1675
Aan Abraham Hildernisse ‘als procuratie hebbende’ van Pieter Cornelissen Veen,
houtkoper te Medemblik, is arrest verleend op de penningen van Cornelis Smijtegelt,
wonende in Doel, om zodoende een som van 4500 guldens te verhalen voor de leverantie
van hout.
22-10-1675
N.a.v. het rapport van de heren Ingels en Muenicx over de pretenties van emolumenten
tussen de commandeurs De Vassij en Duvelaer op Liefkenshoek, eerder vermeld in de
resolutie op 20 juni, hebben de GR besloten dat commandeur Johan Duvelaer aan
commandeur De Vassij moet betalen een som van £ 6:6, ‘den selven commandeur De
Vassij uyt de emolumenten vant commando tot Liefkenshouck toegeleght, geduerende
desselfs expeditie’.
Evert Evertsen Franszoon wordt vermeld als kapitein van de compagnie van wijlen
commandeur Bartholomeus de Looper.
24-10-1675
Aan meester Nathan Vaij, predikant te Lillo in de plaats van Abraham Duvelaer, is
ordonnantie verleend over een som van £ 15 vanwege 8 maanden augmentum ad £ 22:10
per jaar, ingegaan op 1 mei 1675, tot 31 december 1675.
Predikant Vaij krijgt voor klassikale onkosten £ 6:13:4 per jaar, ‘aenvanck nemende daer
het met sijnen predecesseur ophout’.
31-10-1675
N.a.v. het bericht van commies Van Vrijberghe is ordonnantie verleend aan Jan Meeussen,
metselaar op Lillo, over een som van £ 34:5:11 voor werkzaamheden aan ’s lands huizen op
Lillo.
Daarnaast is hem nogmaals ordonnantie verleend over een som van £ 28:19:1 vanwege
bovengenoemde werkzaamheden.
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1-11-1675
N.a.v. de verklaring van commies Marinus van Vrijberghe is ordonnantie verleend aan
Claes Jansen Prins over een som van £ 50:4 voor het onderhouden en opmaken van enige
aardewerken op Lillo.
De weduwe van Lieven Moerman ontvangt voor werkzaamheden aan ’s lands huizen op
Liefkenshoek een som van £ 48:1:5.
Gerrit Jansen ontvangt n.a.v. de attestatie van commies Van Vrijberghe £ 36:17:3 voor zijn
werkzaamheden aan ’s lands huizen op Liefkenshoek.
N.a.v. de verklaring van Job Ouweleck en Abraham Hildernisse wordt aan metselaar Jan
Meeusen en timmerman Pieter van den Lande ordonnantie verleend over een som van
£ 183 voor het repareren en opmaken van ‘enige steene wercken aende fortificatie van
Liefkenshouck’.
Daarnaast krijgen zij £ 70 voor reparatiewerkzaamheden aan de fortificatie van Lillo.
14-11-1675
Ontvanger-generaal Van der Stringe wordt verzocht aan Pieter van den Lande en Jan
Meeusen over de aan hen verleende ordonnantie ‘soo veel de finantien connen lijden,
betalinge te willen doen’.
Richard Wood, factoor tot Lillo, wordt door de GR aangesteld als gedelegeerd rechter op
Lillo in de plaats van de overleden Severijn de Huijbert.
25-11-1675
Omdat de heren in de Raad van State reeds bezig zijn met het opstellen van de staat van
oorlog voor 1676 hebben zij bij de GR verzocht om een lijst van de kanonniers ‘staende ter
besolderinge van dese Provincie’.
26-11-1675
Sergeant-majoor Ockers, commandeur op Lillo, en commies Marinus van Vrijberghe
dienen de ingelanden van Lillo, Stabroek etc. van tijd tot tijd aan te manen dat zij met de
eerste gelegenheid de rijsbermen bij de sluis dienen te laten opmaken en besteden. Intussen
wordt de dispositie van de ingelanden over de ‘aerme goederen gehoorende tot de kercke
van Lillo’ afgewacht.
28-11-1675
N.a.v. de verklaring van Abraham Vercouteren, penningmeester van Doel, wordt Jan
Leendertsen [= J.L. Stoop] verkoren tot vrijschipper tot Lillo.
29-11-1675
Predikant Duvelaer van ‘Campvere’ is aangewezen om als eerste middels toerbeurt voor de
periode van twee maanden de godsdienstbeoefening te verzorgen in Diksmuide, alwaar het
regiment van kolonel Mauregnault is gelegerd.
2-12-1675
Severin de Huibert is door de Prins van Oranje verkoren tot majoor en wachtmeester op
Lillo.
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5-12-1675
N.a.v. het bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo wordt Jan van Hoornbeeck
aangesteld als vrijschipper tot Lillo in de plaats van Jan van Ditom.
Commies Van Vrijberghe wordt door de GR verzocht om aan predikant Smijtegelt het
‘augmentum over dit loopende jaer over vrouw en een kind’ te betalen.
6-12-1675
Commies Van Vrijberghe wordt geordonneerd om 4 bossen lonten uit het magazijn van
Lillo naar de Kruisschans te zenden.
10-12-1675
Commies Van Vrijberghe is ordonnantie verleend over £ 31:6:8 wegens verleende
voorschotten ‘ten dienste van den lande en op ordre van de heren van den Rade gedaen’.
13-12-1675
Simon Jobsen [= S.J. Dronkers], schipper en inwoner van Liefkenshoek, heeft de GR
verzocht, met een akte van ‘voorschrijvinge’ van commandeur Jan de Vassij, om te worden
aangesteld als ‘vrijmarck schipper’ van Liefkenshoek op Antwerpen, welk verzoek is
afgeslagen.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 676, aantekeningen januari-juli 1676
2-1-1676
De weduwe van Lieven Moerman heeft zich bij de GR beklaagd over het feit dat zij geen
betaling heeft ontvangen over de aan haar verleende ordonnantiën. De ontvanger-generaal
wordt gerecommandeerd ‘om eenige penningen’ op deze ordonnantiën te betalen.
14-1-1676
Ontvanger-generaal Van der Stringe wordt bij deze ernstig verzocht om aan Gerrit
Franssen, metselaar tot Liefkenshoek, de aan hem verleende ordonnantiën te betalen, als de
‘fijnantien eenichsints connen lijden’.
16-1-1676
Aan schipper Cornelis Rochussen is ordonnantie verleend over £ 110:18 voor de leverantie
van rijshout voor de reparatie van ’s lands rijswerken tot Lillo.
Commies Van Vrijbergen heeft de GR verzocht om nog een schip met rijshout, zo rond
maart, maar het liefst eerder, voor de reparatie van de door storm beschadigde pakbermen
van Lillo, aan welk verzoek gehoor zal worden gegeven.
23-1-1676
Voordat de GR procureur Willem Wijgans toestemming verlenen om David de Leu,
commies te Lillo, ‘te doen insinueren tot het betalen van sijn verschott en salaris’ verdiend
in een proces ‘in cas d’appel op en jegens’ Anthonij Davits en Claes Jansen Prince, moet
commies De Leu binnen acht dagen te reageren.
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6-2-1676
De GR hebben Pieter van den Lande, ’s landstimmerman tot Lillo, ordonnantie verleend
over een som van £ 113:5:1 voor reparaties aan ’s lands logementen, barakken, corps de
gardes en het hoofd tot Lillo in de periode juli tot en met december 1675.
13-2-1676
N.a.v. een verklaring van commies Van Vrijberghe is ordonnantie verleend aan Jan
Nottinck, een som van £ 33 voor het onderhoud van de fortificaties van Hoogerwerve.
‘Op gelijcke verklaringe’ van commies Van Vrijberghe hebben de GR ordonnantie verleend
aan Jan Duwaert, glaszetter, over een som van £ 75:17:7 voor reparaties aan ’s lands huizen
op Lillo en Liefkenshoek.
Aan Jan Meeusen, ’s lands metselaar, is ordonnantie verleend over een som van £ 52:9:10
‘over onkosten soo binnen het fort van Lillo, als daer buiten ten dienste vanden lande
gedaen’.
Gillis Verstraeten, ‘bij den gedelegeerden chrijsraet’ 2 aangesteld tot portier op Lillo in
plaats van de overleden Isaacq Baroe, krijgt £ 5 voor een jaar huishuur.
14-2-1676
Het verzoek van metselaar Jan Meeusen en timmerman Pieter van den Lande van Lillo
wordt aan de heer ontvanger-generaal gezonden met het verzoek de supplianten te betalen
als ’s lands financiën dat toelaten.
21-2-1676
Jacob Brasser krijgt voor de periode van 2 jaar toestemming om binnen fort Lillo een
bierstal te mogen houden.
Voordat de GR arrest verlenen aan jonkvrouw Anna van Grijpskercke op de traktementen
en ‘augmenten’ van dominee Pieter Smitegelt om een som van 1700 guldens te verhalen,
met de interesten van dien, voor de koop van een huis op Liefkenshoek, wordt het verzoek
in handen gesteld van predikant Smitegelt om daarop binnen 14 dagen te reageren.
25-2-1676
Het echtpaar Jacob Nonnius en Jacomintjen van Latem, burgers en inwoners van
Liefkenshoek, klagen over ‘eenige harde procedueren’ die door commandeur De Vassij
begaan zijn tegen mevrouw Van Latem. De echtgenoot verzoekt de GR om commandeur
De Vassij te gelasten zijn vrouw kosteloos en schadeloos te stellen en uit de gevangenis te
ontslaan. Commandeur De Vassij dient de GR aanstonds over de kwestie te berichten.
Het verzoek van Jan van Innevelt uit Doel om te mogen worden aangesteld als vrijschipper
wordt in handen gesteld van de gedelegeerde rechters van dat fort, opdat zij de GR van
nader bericht voorzien.
3-3-1676
N.a.v. het antwoord van kapitein commandeur Johan de Vassij op het verzoek en de
ingediende stukken van Jacob Nonninus en zijn vrouw Jacomijntie van Latem hebben de
2

Dit is een merkwaardige omschrijving; het college van gedelegeerde rechters (ofwel: de magistraat)
te Lillo fungeerde niet tevens als de krijgsraad aldaar. De benoeming van Verstraeten tot portier zal
door het eerstgenoemde college hebben plaatsgevonden.
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GR besloten de kwestie over te laten aan de heren die eerdaags zullen afreizen vanwege de
verpachtingen op Liefkenshoek.
Het bericht van commies Van Vrijberghe over noodzakelijke reparaties aan de forten en de
bevoorrading van de magazijnen van Lillo en Liefkenshoek wordt in handen gesteld van de
heren die i.v.m. de verpachting van de gemeene middelen naar de forten zullen afreizen.
Claes Janssen Prins is ordonnantie verleend over £ 34 vanwege een jaar onderhoud van de
aardewerken tot Liefkenshoek.
Daarnaast krijgt hij £ 25 over buitenwerk van 60 schachten aarden tot 8 stuivers en 4
schellingen per schacht, ‘boven sijn besteck vervrocht aende contrescherp’ tot
Liefkenshoek.
10-3-1676
De heren Pous en Westerwijck zijn gecommitteerd ‘om te gaen assisteren, de verpachtinge
van de gemeene middelen van consumptie’ in de kwartieren van Axel, Terneuzen en
Biervliet, mitsgaders Lillo en Liefkenshoek voor het aanstaande zomerseizoen.
30-3-1676
De heren Van der Beke en Ingels worden verzocht en geautoriseerd om de ordinaire en
extra-ordinaire belastingen, voor zover deze nog niet ingevoerd zijn, te introduceren in
Axel, Terneuzen, Biervliet, Lillo en Liefkenshoek en de daaronder behorende gebieden.
N.a.v. een verzoek van kapitein commandeur De Vassij betreffende het geschil met
commandeur Duvelaer over de emolumenten van Liefkenshoek, door Duvelaer aldaar
genoten, hebben de GR commandeur Duvelaer geordonneerd om aan commandeur De
Vassij over te geven een kopie van het verzoek de daaropvolgende appostille, ‘voor desen
ter dier oorsacke aen hem verleent’.
Het verzoek van Johan van Innenvelt om te worden geadmitteerd als vrijschipper van Doel
is afgeslagen, omdat er geen plaats vrij is en er geen schippers nodig zijn.
N.a.v. een remonstrantie van commies Van Vrijberghe hebben de GR besloten ‘fiat
authorisatie’ te verlenen voor de inkoop van een schip met rijshout voor de reparatie van de
pakbermen.
Tot conservatie van het hoofd tot Lillo is het noodzaak dat een of meer ‘rijshoofden’
‘wierden uytgevrocht, om het tije van ebbe tegens het selve vallende te diverteren’. De
commies wordt gelast de gelanden te houden tot het maken van het rijswerk dat benodigd
is.
De commies is geautoriseerd om de reparatie van twee batterijen op Liefkenshoek te laten
uitvoeren.
Het magazijn van Lillo is slecht voorzien, vandaar dat equipagemeester Jan Tant gelast
wordt te zenden naar Lillo:
- 1000 pond lonten.
- 1000 pond buskruit.
- 300 kogels van 8 pond.
- 300 kogels van 5 pond.
- 300 handgranaten.
- 50 schoppen.
Naar het magazijn van Liefkenshoek dient hij te zenden:
- 1000 pond lonten.
- 1000 pond buskruit.
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-

300 handgranaten.
50 kruiwagens.
50 schoppen.
50 spaden.

2-4-1676
Op het verzoek van Jeronimus van Innevelt, om te mogen worden geadmitteerd als
vrijschipper van Doel, hebben de GR verklaard dat wanneer daar meerdere schippers nodig
zijn, ‘dat haer Ed: Mo: reflexie op des suppliants persoon sullen nemen’.
9-4-1676
De commandeurs van Lillo en Liefkenshoek hebben de GR gemeld dat zij patenten hebben
ontvangen van de hertog van Villehermosa op autorisatie van Willem III om in allerijl met
hun compagnieën naar de stad Gent te marcheren. De GR besluiten hierover te schrijven
aan de gedeputeerden bij de Generaliteit.
16-4-1676
De weduwe van Lieven Moerman krijgt n.a.v. de verklaring van commies Van Vrijberge
£ 52:4:8 voor reparaties aan ’s lands logementen op Liefkenshoek.
25-4-1676
Op het vertoog van meester Marinus van Vrijbergen, commies tot Lillo, hebben de GR
verkozen en aangesteld de persoon van Matthijs Sorrij tot deurwaarder van de Ed: Mo:
Staten van Zeeland op Lillo.
27-4-1676
Licentiemeester Jan Cock is door de GR aangesteld als kapitein der burgerij op Lillo. De
gedelegeerde rechters ‘mitsgaders alle de borgers en inwoonders binnen Lillo’ worden
gelast de licentiemeester ‘in die qualiteijt te kennen en respecteren’.
Na deliberatie hebben de GR besloten om aan alle burgers en inwoners van Lillo de vrijheid
te vergunnen, ‘om alle t’ gene aldaer te dragen, in of uyt te wercken voorvalt, te mogen
bearbeijden’ wanneer iemand hen daar vrijwillig voor nodig heeft. Alleen wanneer het ‘uyt
en in wercken’ van bier en wijn betreft, dat moet gebeuren volgens de ordonnantiën voor de
gemeene middelen bepaald, dan dienen de gedelegeerde rechters van Lillo de GR te
berichten ‘wat dienaengaende aldaer geobserveert en gebruyckt wordt’.
30-4-1676
N.a.v. het verzoek van timmerman Pieter van de Lande van Lillo wordt ontvanger-generaal
Van der Stringe verzocht deze een bedrag te betalen van £ 50 op zijn verkregen
ordonnantiën, zodat hij ’s lands werken kan opmaken en zijn crediteuren kan betalen.
Aan metselaar Gerrit Franssen van Liefkenshoek is ordonnantie verleend over £ 42:1:2
voor reparaties aan ’s lands logementen aldaar voor de periode van 1 juli 1675 tot 1 januari
1676.

65

5-5-1676
Het verzoek van Claes Welle om te worden aangesteld als vrijschipper van Liefkenshoek en
Doel wordt in handen gesteld van de gedelegeerde rechters, opdat zij de GR berichten over
de bekwaamheid van Welle en of er nog meer schippers nodig zijn.
12-5-1676
Aan Anna de Maupas, weduwe van luitenant Pieter Alvares, wordt de continuatie vergund
van het soldatensoldij voor de tijd van een jaar. Haar zoon Jacobus Alvares is onlangs
overleden en was gesteld op de rol van oude en impotente soldaten.
Het verzoek van Job Woutersen Dronckert uit Doel om te mogen worden geadmitteerd als
vrijschipper van Doel, St. Anna en Ketenisse in plaats van zijn overleden vader Wouter
Jobsen Dronckert wordt in handen gesteld van de gedelegeerde rechters. Zij dienen de GR
in te lichten over zijn bekwaamheid, of er nog meer vrijschippers nodig zijn en hoeveel er
van hen tegenwoordig zijn.
15-5-1676
De GR hebben ordonnantie verleend aan commandeur Anthonij de Baudoux voor hem en
zijn soldaten op de Kruisschans, een aantal van 25 koppen, vervallen 2 en 31 december
1675, 11 februari, 24 maart en 6 mei 1676, volgens de overgegeven monsterrol.
21-5-1676
N.a.v. de attestatie van commandeur Ockers en commies Van Vrijbergen hebben de GR
hebben ordonnantie verleend aan Cornelis Smijtegelt over een som van £ 158 over zijn
bedongen loon voor het maken van een ‘sluysken, liggende door het conterscherp van
Lillo’.
Daarnaast krijgt Cornelis Smijtegelt £ 52 voor de bouw van een nieuw ‘gevangenenhuys’
op Liefkenshoek, op de verklaring van ’s lands werkbazen Abraham Hildernisse en Job
Ouweleck.
26-5-1676
N.a.v. het bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo is Claes Welle aangesteld als
vrijschipper van Liefkenshoek en Doel op Antwerpen.
Job Woutersen Dronckaert is verkoren tot vrijschipper van Doel, St. Anna en Ketenisse op
Antwerpen.
Alvorens de GR besluiten ‘acte te verleenen’ aan Jan Leendertsen, op 28 november 1675
aangesteld als vrijschipper van Doel op Antwerpen, hebben de GR het verzoek in handen
gesteld van de gedelegeerde rechters, opdat zij de GR berichten of de suppliant van een
goed en bekwaam schip is voorzien.
N.a.v. berichten van de Raad van State hebben de GR besloten terug te schrijven en hen
mede te delen dat er in deze provincie niet ‘een eenich soldaet’ in garnizoen is, dat dit
eveneens geldt voor de steden Axel en Terneuzen, die onvoorzien zijn. Binnen Biervliet,
Lillo en Liefkenshoek bevinden zich alleen maar enige gecommandeerde mariniers.
Daarnaast schrijven de heren dat zij de vereiste orders hebben uitgevoerd in
bovengenoemde plaatsen voor de introductie van de belastingen aldaar, volgens de
resoluties van 27 februari en 2 maart 1676.
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2-6-1676
De kohieren van de huisschattingen voor Axel, Terneuzen en Biervliet, alsook voor Lillo en
Liefkenshoek zullen worden gezonden aan de ontvangers, namelijk Adriaen Lammens,
rentmeester De la Palma en commies Marinus van Vrijberghe, met de orders ‘om dien
conform te treden totten ontfanck’.
4-6-1676
De GR hebben een missive ontvangen, gedateerd op 29 mei, van commies Marinus van
Vrijberghe, geschreven tot Lillo over de ‘gelegentheyt en voorsieninge der stadt
Maestricht’.
Commies Van Vrijberghe krijgt £ 150:2:2:8 ten voldoening van het slot van zijn 10
rekeningen van de reparaties van de fortificaties op Lillo en Liefkenshoek over 1674,
gelsoten in de Rekenkamer van Zeeland op 2 maart 1676.
Aan Anthonij de Baudoux, ontvanger van de gemeene middelen op Hoogerwerve, krijgt
£ 66:15:6 over het slot van zijn 13 rekeningen van de reparaties aan de fortificaties aldaar in
het jaar 1671 en gesloten in de Rekenkamer van Zeeland op 29 februari 1676.
N.a.v. het bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo over het ‘uyt ende inwercken’ van
de wijnen en bieren aldaar hebben de GR besloten dat betreft wijn en bier, ‘als oock het uyt
en inwercken van alle andere specien die den impost subject sijn’ de oude orders gevolgd
moeten worden. De gedelegeerde rechters krijgen de opdracht goed toezicht te houden,
opdat er met de gemeene middelen niet wordt gefraudeerd.
Op het verzoek van Pieter Jacobsen, inwoner van Lillo, waarbij de suppliant verzocht heeft
om te worden geadmitteerd tot het ‘ruymen van de riolen en schoonhouden van de straten
aldaer, in de plaats van zijn overleden vader Joris Jacobs, zullen de retroacta worden
nagezien.
9-6-1676
De GR hebben commies Van Vrijbergen toestemming gegeven tot de inkoop van twee of
drie schepen met ‘bricken’ (= bakstenen) voor de fortificaties van Lillo en Liefkenshoek.
11-6-1676
Omdat Adriaen Lammers zich niet bezig kan houden met de ontvangst van de
huisschattingen in Axel en Terneuzen en de bijbehorende kwartieren hebben de GR
besloten Adolph Alvaris Hoedemaecker hiertoe aan te stellen.
12-6-1676
De GR hebben van de waterbaljuw begrepen dat een beurtschipper van Middelburg op
Antwerpen, moedwillig ‘verseijlt tegens de Peerde Schorre’. Enige goederen zouden zijn
geborgen binnen Liefkenshoek en Frederik Hendrik. De waterbaljuw zal de goederen
ophalen en deze ‘aen de geinteresserde, nae de gewoonlijcke ordre’ restitueren. De
commandeurs van de forten zullen hierover worden aangeschreven.
22-6-1676
Kapitein Colve zal worden geschreven over de vrijlating van Pieter Bouvekercke, binnen
Lillo gedetineerd.
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25-6-1676
De GR hebben ordonnantie verleend aan Willem van Thiel over een som van £ 18:13:2
vanwege de leverantie van ijzerwerk voor de fortificatie van Liefkenshoek, gedurende de
periode van 1 juli tot 31 december 1675.
2-7-1676
De GR hebben ordonnantie verleend aan sergeant-majoor Ockers over £ 80 vanwege een
jaar traktement.
N.a.v. de verklaring van de gedelegeerde rechter van Lillo zijn Jan Leendertsen en Nicolaes
Welle geadmitteerd tot vrijschippers.
De GR hebben besloten dat ‘de benoodigste’ van de oude ongeschikte soldaten verdeeld
worden over een van de compagnieën op de repartitie van de provincie. In totaal worden 86
van hen verdeeld over de 86 compagnieën te voet. Oliver de Meyer wordt bij de compagnie
van sergeant Nicolaes Ockers gevoegd, en Jan Mouilde bij de compagnie van kapitein
Bernard de Beaufort. Pieter Geerssen wordt onder kapitein Johan de Vassij de oude gesteld
en Joris Tabbert onder kapitein Anthonij Colve. De GR hebben bepaald dat de in totaal 86
oude soldaten op de vervaldag moeten worden betaald. Alle solliciteurs, of de officieren
worden hiertoe gelast.
7-7-1676
Commandeur Anthonij de Badoux van de troepen op de Kruisschans heeft de GR verzocht
om te mogen blijven wonen op het fort, en te worden gecontinueerd in zijn functie als
majoor. De GR hebben daarop verklaard dat de commandeur tot nader order zal worden
gecontinueerd in de functie als majoor, met het traktement vandien.
16-7-1676
De GR hebben ordonnantie verleend aan Claes Janssen Prins, aannemer van het onderhoud
aan de aardewerken op Lillo en Liefkenshoek, ‘eerst ter somme’ van £ 22 voor zes
maanden onderhoud op Lillo en £ 20 voor het onderhoud op Liefkenshoek. De ontvangergeneraal wordt gelast een prompte betaling te doen, ten minste voor zes maanden
onderhoud, waardoor de suppliant in staat wordt gesteld om zijn aangenomen werken te
kunnen voltrekken.
18-7-1676
De GR hebben besloten een herinnering aan commies Van Vrijbergen te zenden,
betreffende de poort van Liefkenshoek. Deze zou in april of mei worden opgemaakt. De
commies dient de GR middels een schriftelijke attestatie te berichten in welke hoedanigheid
het werk verkeert en wanneer dit is voltrokken.
21-7-1676
De sloeproeiers Gerrit Lomans en Cornelis Samuelsen uit Lillo hebben de GR verzocht om
toestemming om naast de vrijschippers met de sloepen passagiers naar Antwerpen te mogen
vervoeren. Het verzoek is in handen gesteld van de gedelegeerde rechters van Lillo, om een
besluit te nemen tot meeste dienst van het land en ‘grootste commoditeijt van de
passagiers’.
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23-7-1676
De GR hebben ontvanger-generaal Van der Stringe verzocht om aan Claes Janssen Prince
‘te geven assignatien’ op commies Van Vrijberghe opdat de commies de suppliant betaald
uit de extra-ordinaire middelen voor zijn verrichte werk op Lillo en Liefkenshoek.
24-7-1676
Het verzoek van Anthonij Franssen, vrijschipper op Lillo, om de vernieuwing van zijn akte,
is in handen gesteld van de gedelegeerde rechters, opdat zij de heren daarover berichten.
28-7-1676
Aan Jan van der Mast, vrijschipper tot Lillo, is voor een jaar continuatie vergund van zijn
akte.
30-7-1676
Claes Janssen, Claes Prince en andere vrijschippers tot Lillo hebben de GR verzocht om
continuatie van hun akte. De GR hebben besloten dat diegenen die ‘voor desen’ zijn
aangesteld tot vrijschipper voor een jaar een verlenging krijgen, ‘op poene van vervall bij
non vernieuwinge alle jare’. Wat betreft het verzoek van de sloeproeiers Gerrit Lomans en
Cornelis Samuelsen, dit is door de GR afgeslagen.
31-7-1676
Op het verzoek van Claes Jansen Prince
geordonneerd om de verleende assignatie
gedeelten, uit de inkomsten van de nieuwe
daarnaast de GR te berichten welke moeite
vorderen en te doen betalen.

wordt commies Van Vrijberghe van Lillo
te betalen, hetzij in zijn geheel, hetzij in
geconsenteerde middelen. De commies dient
hij zich getroost heeft om de middelen in te

Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 677, aantekeningen augustus-december 1676
1-8-1676
Het verzoek van de sloeproeiers Gerrit Lomans en Cornelis Samueltsen om personen te
mogen vervoeren is nogmaals afgeslagen.
4-8-1676
Procureur Willem Wijgans is geautoriseerd om David de Leu, licentiemeester op Lillo,
‘dage te beteijckenen voor dese hove’ om zich nader te verklaren over de ingediende
declaratie van kosten ‘bij de suppliant gesupporteert bij den voorn. De Leu als gedaegde in
cas d’appel op en jegens Anthonij Davidsen en Claes Jansen Prince impetranten’.
18-8-1676
Metselaar Jan Meesen is ordonnantie verleend over een som van £ 80:1:6 vanwege
reparatiewerkzaamheden op Lillo gedurende de periode 1 juni tot 31 december 1675.
27-8-1676
De zoon van de voormalige kapitein Adolph Alvaris Hoedemaecker wordt voor een jaar
‘gecontinueert op de rolle van de oude en impotente soldaten, met een soldatenpaije’.
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1-9-1676
De GR hebben ordonnantie verleend aan commandeur Anthonij de Baudoux tot de betaling
van 2 maanden soldij voor hem en de onder hem dienst doende soldaten, groot in aantal 24
man.
8-9-1676
De GR stemmen in met de inkoop van turf voor het aanstaande winterseizoen. Commies
Paulo Fouchier dient de turf te versturen naar onder andere Lillo en Liefkenshoek,
waarheen 40 lasten zullen worden gezonden.
De GR hebben ordonnantie verleend aan Pieter van de Lande over een som van £ 91:9:8
voor arbeidsloon een geleverd materiaal voor de reparaties van ’s lands logementen op
Lillo, gedurende de periode 1 januari 1676 tot en met 30 juni 1676.
10-9-1676
Fabiaen Oostwalt, schilder op Lillo, krijgt voor het schilderen van een aantal van ’s lands
logementen £ 13:8:28.
17-9-1676
De kerkenraad van Lillo heeft de GR verzocht om te mogen worden gemainteneerd in het
bezit van de landen die de kerk sinds vele jaren gebruikt om de armen te steunen. Hierover
is een conflict gaande met de hoofdgelanden van de polder van Lillo. De heren
commissarissen die eerdaags afreizen zullen de kwestie behandelen, hun best doen om het
geschil op te lossen en het recht van de armen beschermen.
De GR hebben besloten commies Van Vrijberghe te schrijven in verband met de vordering
van de extra-ordinaire lasten en schattingen op Lillo.
De heren Ingels en Muenicx worden gecommitteerd tot het waarnemen van de verpachting
van de gemeene middelen te Axel, Terneuzen, Biervliet, Lillo en Liefkenshoek, welke
verpachting in september 1676 zal worden gedaan.
22-9-1676
Glaszetter Jan Voorzee krijgt £ 7:10 vanwege zes maanden onderhoud aan de ramen in ’s
lands logementen en hutten op Lillo.
29-9-1676
De ontvanger-generaal wordt verzocht de vergeven ordonnantie aan metselaar Gerrit
Franssen van Liefkenshoek van £ 36:17:3 te betalen.
Guilliame Avegaer wordt vermeld als provoost op fort St. Anna.
1-10-1676
Aangezien de ‘thiende heffers’ in de polder van Lillo, gelijk die in andere kwartieren van
Brabant, belast zijn met het onderhoud van een ‘curé’, wordt commies Van Vrijberghe
gelast de ‘thiende heffers’ duidelijk te maken dat zij in het voornoemde onderhoud dienen
te voorzien, zodat dit gebruikt kan worden voor de betaling van de predikant binnen Lillo.
Ook mag hij afvorderen ‘de tituls die sij totten eygendom van de voors. thienden, souden
mogen hebben’.
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8-10-1676
De GR hebben ordonnantie verleend aan meestermetselaar Jan Meeusen over een som van
£ 38:10:6 vanwege verrichte reparaties aan ’s lands logementen op Lillo gedurende de
periode 1 januari tot 31 juli 1676.
13-10-1676
De ontvanger-generaal Van der Stringe wordt nogmaals ernstig verzocht om metselaar
Gerrit Fransen van Lillo zijn verkregen ordonnantie te betalen, zover ’s lands financiën dat
toelaten.
15-10-1676
Commies Van Vrijberghe wordt aangeschreven en gelast ‘de verpondinge en twee guldens
per gemet, in de districten daer die opgestelt sijn’ prompt en zonder verzuim te innen, en de
onwilligen ‘daer over te executeren’. De commandeur van Lillo dient indien nodig de
commies de behulpzame en sterke hand te bieden.
19-10-1676
De ‘diaconen van den armen tot Lillo’ verzoeken dat een zekere som van £ 14 berustende
in de weeskamer van Oud-Vossemeer gebruikt mag worden ‘tot soulaes’ van de armen
aldaar, ‘als sijnde de selve somme aenbestorven twee arme kinderen’ van Jacob Fuison,
door de supplianten ‘tot noch toe onderhouden, bij overlijden van eene Mayken Caljaers’.
Het verzoek is in handen gesteld van de weeskamer van Oud-Vossemeer om de GR
daarover te berichten.
N.a.v. de verklaring van de griffier van Doel en Kieldrecht wordt Jeronimus van Innevelt
verkoren en aangesteld tot vrijschipper van Doel.
23-10-1676
Ontvanger-generaal Van der Stringe dient de GR te berichten ‘op wat comptoir noch ijts
overich is’ waarop commandeur Anthonij de Baudoux met zijn krijgsvolk op de
Kruisschans kan worden ‘geassigneert en nevens andere des s’ lants militie betaelt’.
28-10-1676
Aan Willemijntie Aelbrecht, vrouwvrouw op Liefkenshoek, is ordonnantie verleend over
een som van £ 5, haar jaarlijkse toelage, ‘verschenen den 8 april 1676’.
29-10-1676
De magistraat van Hulst heeft de GR op de hoogte gesteld van voornemens en dreigingen
van de vijand. De GR zullen hierover schrijven aan de heer Van Odijck, de commandeur
van Liefkenshoek en penningmeester Abraham Vercouteren van Doel.
30-10-1676
N.a.v. klachten van schipper Cornelis Deumen wordt commies Marinus van Vrijbergen van
Lillo geordonneerd aan de suppliant zijn van de ontvanger-generaal verkregen twee
assignaties prompt te betalen. Mocht hij hiertegen bezwaren hebben dient hij de GR hiervan
op de hoogte te stellen, net zoals hij vanaf nu pertinent dient te berichten hoe het staat ‘met
sijnen ontfanck en betalingen’.

71

31-10-1676
N.a.v. het bericht van commandeur Anthonij de Baudoux over de betaling van zijn 25
soldaten op de Kruisschans, hebben de GR besloten de ontvanger van de Statenpenningen
Cornelis van de Putte te ordonneren om aan de commandeur zijn achterstallige en
toekomende soldij prompt en contant te betalen. Dit geldt eveneens voor andere troepen ‘tot
laste van sijnen comptoir’.
5-11-1676
Aan Magdelena Schaljers is arrest verleend op de gage van Gerrit Sweers, konstabel op
Lillo, om een som van £ 24 te verhalen, ‘‘volgens acte van transport’.
Aan Willem Wijgans ‘procureur voor desen hove sijn verleent letteren van executoriael’ ten
laste van David de Leu, licentiemeester op Lillo, gedaagde en gedeclareerde tot het
verhalen van een som van £ 26-19-8 over verdiend salaris volgens een zekere akte ‘van
tauxatie van costen in date 31 october 1676’.
11-11-1676
Davit Hendricxen, burger te Lillo, heeft de GR verzocht om een akte verleend aan een
zekere Jan Knollaert om met zijn schip timmerhout te mogen leveren op Lillo en
Liefkenshoek, in te trekken ‘ende den suplliant laten verblijven bij de leverantien nu soo
langen tyt geuseert’. Het verzoek wordt in handen gesteld van de gedelegeerde rechters,
opdat zij de GR van nader bericht voorzien.
De gedelegeerde rechters van Lillo hebben de GR op de hoogte gesteld van de ‘quade
proceduren door het Geestelijk hof gedaen’ aan landman Arij Benjamijns vanwege het niet
vieren van de heiligendagen. Een deurwaarder heeft met assistentie van drost en schepenen
gedreigd zijn goederen te verkopen, ‘daer over den selven lantman was geaccordeert voor
seven ducatons’. De GR besluiten de commandeur van Lillo over deze kwestie op de
hoogte te stellen.
12-11-1676
N.a.v. een voorgaande resolutie heeft commies Van Vrijberge van Lillo de GR bericht over
de ‘jegenwoordige gelegentheyt van sijne administratie van de ordinaire en extraordinaire
middelen te Lillo’.
17-11-1676
De heer Van de Leck etc. heeft de GR geschreven ‘houdende eenige advertentie vande
voorsieningen in Vlaenderen’ vanuit het jacht De Dolphijn voor Lillo.
De GR hebben aan commandeur Johan de Vassij arrest verleend op de gage van
commandeur Johan Duvelaer, om een som van £ 6:6 te verhalen ‘over emolumenten voor
de suppliant op Liefkenshouck genoten gedurende sijne expeditie te velde’.
24-11-1676
Commies Van Vrijbergen heeft de GR bericht aangaande het ophalen ‘van de bestialen’ tot
voldoening van de extra-ordinaire schattingen op de landen, gelegen in de polder van Lillo.
26-11-1676
Het verzoek van predikant Smijtegelt van Liefkenshoek om ordonnantie van betaling van
zijn augmentum over het lopende jaar 1676 is in handen gesteld van commies Van
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Vrijberghe, die daarop binnen acht dagen dient te antwoorden, op ‘poene van nadere
dispositie’.
26-11-1676
Commies Van Vrijberghe heeft de GR bericht over de collecte van de extra heffingen in de
polder van Lillo ‘ende wat bejegeningen hem daer over dagelijcx voortkomen’.
9-12-1676
Commies Van Vrijberghe heeft de GR bericht over het betalen van het traktement van
dominee Smijtegelt van Liefkenshoek. De commies wordt door de GR geordonneerd om
van de betaling af te houden de penningen die de predikant evenals andere ingezetenen
(“obgesetenen”) schuldig is af te dragen vanwege de gewone en extra-ordinaire schattingen.
10-12-1676
Controleur Peter Remeris wordt door de GR aangesteld tot opzichter en oppercommies van
de magazijnen in het committimus ‘genaemt Zeeus-Vlaenderen’. De commiezen dienen
hem een lijst van de inhoud van de magazijnen toe te zenden, en Remeris is geautoriseerd
om deze magazijnen te allen tijde te visiteren.
12-12-1676
N.a.v. het bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo betreffende het verzoek van
Davidt Hendricxsen, burger te Lillo, hebben de GR besloten de suppliant te consenteren
voor de leverantie van allerlei soorten hout dat ten dienste van het gewest op Lillo en
Liefkenshoek zal worden gebruikt. De akte van permissie aan Jan Knollaert om met zijn
schip ‘eenich timmerhout te brengen en te verkoopen off leveren, veel min uijt te venten’
wordt bij dezen ingetrokken.
15-12-1676
De ontvanger-generaal wordt door de GR verzocht om aan Gerrit Sweers en alle andere
konstabels op de repartitie van de provincie zes maanden van hun traktement te betalen.
N.a.v. het verzoek van Abraham Vercouteren, penningmeester van Doel, namens de
gemene ingelanden betreffende het verbod om schepen in de haven van Doel af te meren.
De schepen dienen onder het bereik van het kanon van Liefkenshoek te worden afgemeerd.
De suppliant verzoekt de GR om opheffing van het verbod, waarop de GR het verzoek in
handen stellen van de commandeur van Liefkenshoek, die de GR van zijn overwegingen op
de hoogte dient te stellen.
27-12-1676
De GR hebben besloten dat de oudste gedelegeerde rechters van het college op Lillo bij
absentie van commandeur sergeant-majoor Nicolaes Ockers alle rechtsplegingen mogen
doen, ‘de rechteren te convorceren en bij den anderen te vergaderen’, te presideren, de
partijen te horen en n.a.v. adviezen van de gedelegeerde rechters vonnissen uit te spreken.
Bovendien mogen zij de majoor autoriseren om tijdens de absentie van de commandeur de
functie als ‘gesustineerde officier’ te vervullen.
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Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 678, aantekeningen januari-augustus 1677
2-1-1677
Commies Van Vrijberghe heeft de GR geschreven over de dagelijkse moeilijkheden die
voorvallen met het ophalen van beesten van inwoners van de polder van Lillo tot het
voldoen en betalen van de extra-ordinaire lasten die betaald moeten worden ‘tot vervall
vande excessive onkosten van desen swaren oorloogh’. De commies verzoekt orders
waarnaar hij zich kan reguleren. De GR hebben hierop besloten de heer Van Odijck en
andere gedeputeerden bij de Generaliteit op de hoogte te stellen. Verder wordt commandeur
Ockers van Lillo verzocht om ‘met de stercke handt’ een persoon of een aantal personen
van Stabroek op te halen en in arrest te houden totdat David Hendrijcxen en andere
gearresteerde personen van Lillo op vrije voeten worden gesteld. Tevens wordt de
commandeur verzocht de commies te beschermen, die op zijn beurt de opgehaalde koeien
en paarden naar Middelburg dient te zenden opdat zij ten profijt van het gewest verkocht
kunnen worden.
Daarnaast heeft de commies de GR geschreven over de zware schade die is aangericht aan
de logementen en barakken door de compagnie van kapitein Anthonij Colve in de nacht
voor hun vertrek uit het garnizoen. De commies dient de schade door ’s lands timmerman te
laten opnemen, die dan van de soldij van de compagnie zal worden ingehouden. Omdat het
regelmatig voorkomt in het Committimus dat bij het vertrek veelvuldige vernielingen in de
barakken worden aangericht, alsmede het leegroven daarvan, door compagnieën die
vertrekken uit hun garnizoenen, dienen alle commiezen in zulke gevallen de schade op te
laten nemen door ’s lands timmerlieden. Deze schade zal in het vervolg worden ingehouden
op de betalingen van de compagnieën.
7-1-1677
De sergeant-majoors Nicolaes Ockers en Willem Zuijtlandt ontvangen £ 160 vanwege een
jaar traktement.
De GR hebben ordonnantie verleend aan commandeur Badoux over een som van £…[niet
ingevuld] voor de betaling van zijn 24 soldaten voor de maanden september tot en met
december 1676.
11-1-1677
Commandeur Ockers van Lillo heeft de GR geschreven over de voorvallen die hebben
plaatsgevonden met het uitvoeren van de resolutie van 2 januari, betreffende de collecte van
de extra-ordinaire schattingen in de polder van Lillo. De commandeur vraagt de GR om
orders voor het voltrekken van deze taak. Een kopie van de brief zal worden bezorgd aan de
heer van Odijck en de andere gedeputeerden.
Commies Van Vrijberghe heeft de GR middels een brief medegedeeld dat de getaxeerde
schade aan de logementen en barakken op Lillo, veroorzaakt door de compagnie van
kapitein Colve, £ 7:2 bedraagt, welke som op de eerste ordonnantie voor de kapitein zal
worden ingehouden.
19-1-1677
Jeremias de Baudoux wordt vermeld als advocaat.
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20-1-1677
Commies Van Vrijberghe heeft de GR een aantal koeien en paarden naar Middelburg
gezonden voor de verkoop tot het betalen van de extra belastingen.
26-1-1677
Omdat het scheepshoofd tot Lillo door de strenge vorst zwaar beschadigd is hebben de GR
besloten ingenieur Jan Manteau en Abraham Hildernisse naar Lillo te laten reizen voor de
inspectie en het opmaken van het bestek benevens een kostenraming voor de reparatie van
het hoofd.
29-1-1677
N.a.v. het verzoek van de metselaar Jan Meeusen uit Lillo, wordt ontvanger-generaal Van
der Stringe verzocht om, wanneer de financiën toereikend zijn, een, twee of drie
ordonnanties uit te betalen.
Voordat commies Van Vrijberghe enige attestaties verleend aan dominee Smijtegelt,
waarover eerstgenoemde heeft geschreven aan de GR, verzoeken de heren de dominee om
eerst aan de commies te betalen zijn huisschatting en andere gewestelijke lasten.
4-2-1677
Het verzoek van predikant Nathan Vaij van Lillo om de betaling van zijn augmentum over
het jaar 1676 wordt in handen gesteld van commies Van Vrijberghe, opdat hij de heren
daarover zal berichten. (Op 19 februari wordt hem ordonnantie verleend over £ 22:10 tot
betaling van zijn augmentum).
De GR verzoeken de ontvanger-generaal tot het betalen van (een deel) van het traktement
van Paulus Snelder, majoor en kanonnier op de Kruisschans.
9-2-1677
Commies Van Vrijberghe heeft zich bij de GR beklaagd over het gegeven dat de
ingezetenen van Doel, Keetenisse en andere kwartieren niet bereid zijn tot het betalen van
de drie guldens van de gemeten land gelegen in het district van Liefkenshoek in het
Committimus, ondanks toezeggingen. De commies vraagt de GR om toestemming om de
sterke hand te mogen gebruiken bij het innen van het verschuldigde geld, waarop de GR de
commandeur van Liefkenshoek vragen om de commies met zo veel soldaten te assisteren
als de commies nodig acht.
Jan Diricxsen wordt vermeld als soldaat onder de compagnie van kapitein Bernart de
Beaufort.
11-2-1677
Het bestek van de reparatie van de fortificaties van Lillo zal in handen gesteld worden van
de heren die naar Lillo afreizen i.v.m. de aanstaande verpachtingen. Zij zullen de publieke
besteding verzorgen, maar dienen eerst met de ontvanger-generaal te overleggen waaruit de
middelen van de reparatie beschikbaar kunnen worden gesteld.
12-2-1677
Schipper Cornelis Deumen heeft de GR verklaard nog een schuld te hebben uitstaan van
£ 822:11:4 voor het leveren van rijshout ten behoeve van de provincie, waarover hij nog
geen enkele betaling heeft ontvangen, ondanks attestaties van de ontvanger-generaal op
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commies Van Vrijberghe en anderen. De schipper verzoekt de GR ‘met schuldig ootmoet’
of zij zorg willen dragen dat het bedrag, of in ieder geval een deel daarvan zal worden
betaald. De GR besluiten de ontvanger-generaal te verzoeken de betaling te doen ‘ende bij
provisie de bewuste assignatie op commies Van Vrijberghe verleent in te trekken’ en in
plaats daarvan contant geld te geven.
19-2-1677
N.a.v. een verzoek van commies Van Vrijberghe wordt commies Paulo Fauchier verzocht
om Lillo en Liefkenshoek van kaarsen te voorzien.
25-2-1677
N.a.v. een verzoek van predikant Smijtegelt ‘sal werden geappostileert datt de erfgenamen
vanden predicant Marinus Huijgens werden geordonneerd om te compareren’ voor heer
Van der Beke, ‘op hoope van acoord’.
Het verzoek van David Hendrijcxsen, wonende tot Lillo, om een vergoeding van 232
guldens vanwege schade ‘en verlett’ door zijn arrestatie te Stabroek vanwege ‘opgeresen
differenten vande Provincie’ is afgeslagen.
Aan de weduwe van Lieven Moerman is op attestatie van commies Van Vrijberghe
ordonnantie verleend over een som van £ 52:18:8 voor reparaties aan ’s lands logementen
op Liefkenshoek gedurende het eerste half jaar van 1676.
Vanwege het overlijden van een aantal oude soldaten worden vervangers op de rollen
gesteld van de compagnieën op de repartitie van de provincie. Op de compagnie van
commandeur Jan de Vassij wordt Pieter Nieulinck gesteld in de plaats van Pieter Geerssen.
26-2-1677
N.a.v. het bericht van Marinus van Vrijberghe is ordonnantie verleend aan metselaar Gerrit
Fransen over een som van £ 29:1:6 voor reparaties en metselwerk, alsmede de leverantie
van kalk en steen tot Liefkenshoek van 1 januari tot 30 juni 1676.
Verder krijgt hij £ 22:2:8 voor bovengenoemde werkzaamheden gedurende het tweede
halfjaar van 1676.
2-3-1677
Kapitein Colve heeft de GR om de betaling verzocht van £ 7:2, een bedrag dat was
ingehouden vanwege de schade die door zijn soldaten was aangericht op Lillo. Het verzoek
is in handen gesteld van commies Van Vrijberghen, om de GR daarover te berichten.
11-3-1677
De gedelegeerde rechters van Lillo melden de GR dat er een geschil is ontstaan tussen hen
en kapitein Hania, commanderende aldaar, ‘over de qualiteijt en rangh als president en den
selven collegie’.
Renier van der Beke, gecommitteerde raad van Zeeland, in commissie voor de verpachting
van de gemeene middelen in het Committimus, wordt gevraagd het werk aan het hoofd van
Lillo te besteden, ‘mitz beloovende en tot betalingen vande aennemers affecterende alle de
nieuwe middelen, de welcke aldaer’ worden ontvangen.
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17-3-1677
Aan Claes Jansen Prins wordt ordonnantie verleend over een som van £ 22 voor zes
maanden onderhoud van de aardewerken op Lillo, vervallen op 30 september 1676. Voor
hetzelfde onderhoud op Liefkenshoek krijgt hij ordonnantie over £ 20.
19-3-1677
N.a.v. de zware bedreigingen die door een aantal mensen geuit zijn tegen commies Van
Vrijberghe tijdens het ophalen van een aantal landzaten op orders van de GR, wordt de
commies geordonneerd zorgvuldig te informeren wie de bedreigingen hebben geuit en
uiten. Om de veiligheid van de commies te waarborgen tijdens het ophalen ‘vande selve
bedreijgers’ zullen de nodige orders worden uitgegeven.
Verder wordt de commies gevraagd de biljetten uit te vaardigen voor de besteding van het
werk aan het hoofd van Lillo ‘tegen den eersten donderdag in april’.
27-3-1677
N.a.v. de verklaringen van commandeur Ockers en commies Van Vrijberghen is
ordonnantie verleend aan Pieter van den Lande over een som van £ 108:14:8, over
reparaties gedaan in opdracht van de commandeur en commies aan de huizen en
logementen op Lillo.
De besteding van het hoofd van Lillo zal worden uitgesteld tot zes april.
30-3-1677
De Staten van Zeeland hebben bepaald dat de besteding van het hoofd van Lillo op 6 april
geen doorgang zal vinden. Deze besteding zal worden opgeschort tot nader order.
9-4-1677
De weduwe van Lieven Moerman krijgt £ 42:16:4 vanwege reparaties aan ’s lands
logementen op Liefkenshoek.
16-4-1677
De classis Tholen en Bergen op Zoom heeft meester Petrus Domcelius en Nathan Vaij,
resp. predikanten in de Engelse gemeente te Bergen op Zoom en Lillo, aangeschreven om
tijdens de aanstaande campagne de godsdienstuitoefening in het leger te verzorgen. De
classis verzocht daarbij ‘dat deselve persoonen mochten werden voor aengenaem
gehouden’. De missive wordt geseponeerd tot nadere deliberatie.
Jan Meeusen krijgt deliberatie over een bedrag van £ 37:4:8 voor reparaties aan ’s lands
huizen en logementen op Lillo in het tweede halfjaar van 1676.
23-4-1677
De GR verzoeken de Raad van State de nodige aktes uit te vaardigen voor de dienst van de
predikanten Domcelius en Vay in het Staatse leger.
4-5-1677
Commandeur Badoux krijgt een bedrag van £… [niet ingevuld] voor de betaling van zijn
soldaten volgens de monsterrollen.
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N.a.v. het bericht van commies Van Vrijberghe wordt besloten tot de remissie van de
ingehouden £ 7:2 op de betaling aan kapitein Anthonij Colve vanwege het ‘breecken en
wech draegen van plancken uijt de baracken’ door de soldaten van zijn compagnie op Lillo.
De GR stemmen in met het changement van Jan de Quant en Olivier de Meyer. De Quant
wordt gesteld op de rol van sergeant-majoor Nicolaes Ockers en De Meyer op de rol van
kapitein Willem Bias, ‘om elcx aldaer hare betalinge te vinden’.
6-5-1677
Het bedrag voor commandeur De Badoux waarover op 4 mei is gesproken blijkt £ 176:10
te zijn, ter voldoening van twee monsterrollen, vervallen op 11 februari, 25 maart en 6 mei.
11-5-1677
Vermelding van het overlijden van kapitein-commandeur Johan Duvelaer ‘van sijne
wonde’. De GR zijn bereid kapitein Anthonij Colve te recommanderen voor de opvolging
van Duvelaer als commandeur van Axel.
14-5-1677
Pieter Michielsen, schipper te Doel, St. Anna en Keetenisse, verzoekt om continuatie van
zijn akte voor een jaar, en vraagt voorts toestemming om net als veel andere schippers te
mogen laden op Lillo, Liefkenshoek en Frederik Hendrik. De twee verzoeken zijn in
handen gesteld van de gedelegeerde rechters om de GR hun overwegingen hierover mede te
delen.
Voordat de GR besluiten een ordonnantie te verlenen aan Jacomijntjen Dingemans,
weduwe van Jacob Bommelaer, voor de leverantie van stro voor de garnizoenen van Lillo
en Liefkenshoek, dient commies Van Vrijberghe de GR te berichten ‘wat vande oude
practijcque in desen is, off sulcx ordinaire of extraordinaire is’. Niettemin zullen de
retroacta worden nagezien.
De kolonels Scotte en Van Vrijberghe, in garnizoen te Ieper, worden op de hoogte gesteld
van het deputeren van dominee Nathan Vay van Lillo ‘naer Iperen, om de heijligen
godsdienst onder de Zeeuwsche regimenten’ te verzorgen.
Op de ‘acquiten’ van de ontvanger-generaal Van Ellemeet (= Cornelis de Jonge van
Elllemeet, ontvanger-generaal van de Unie; zie 3-4-1677) wordt ordonnantie verleend aan
sergeant-majoor Nicolaes Ockers over twee maal 360 guldens, benevens 678 guldens.
Sergeant-majoor Willem Zuijtlandt krijgt eveneens twee maal 360 guldens, welke bedragen
in mindering worden gebracht op de quote van de legerlasten van de provincie Zeeland. (De
reden staat niet expliciet vermeld, al staat er in de marge de aantekening ‘sergeant major
Ockers legerwagens’. Op 20 mei wordt aan een aantal andere kapiteins ordonnantie
verleend, waarbij in de resolutie staat vermeld ‘voor legerwagens op de quote van dese
provincie over dit jaer 1677’).
17-5-1677
Philips de Vassij is door Willem III aangesteld als kapitein van de compagnie van Jan de
Vassij, ‘de welcke deselve hadde geresigneert’. [NB: dit betreft de compagnie van Jan de
Vassij de jonge].
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25-5-1677
N.a.v. de brief van de gedelegeerde rechters van Lillo met de klacht dat kapitein Hania,
‘provisioneel commanderende aldaer, bestaen heeft de elle, mate en gewichte te visiteren en
daer ontrent als politijque officier te ageren’. De GR verklaren dat het visiteren van de
‘mate, elle en gewichte is prive politijq’. Hiervoor dient autorisatie te zijn verleend door de
overheid, en dient de commandeur niet ‘uijt haer eijgen hooft’ te handelen. Kapitein Hania
in beleefde termen geschreven en verzocht worden zich te onthouden ‘van de exercitie van
alle politijcque bedieningen’.
29-5-1677
Ontvanger-generaal Van der Stringe wordt door de GR verzocht aan Willem Willemsen
van Thiel, ’s lands smid tot Lillo, op zijn verkregen ordonnanties zoveel te betalen als de
financiën kunnen lijden.
18-6-1677
Kapitein Bernard de Beaufort krijgt 339 guldens als een van de kapiteins aan wie de
‘ordonnantien over de legerwagens’ worden uitgekeerd.
22-6-1677
Cornelis Vergout wordt vermeld als konstabel op fort St. Anna.
25-6-1677
N.a.v. het bericht van commies Van Vrijberghe wordt ordonnantie verleend aan
Jacomijntjen Dingemans, weduwe van Jacob Bommelaer, over een som van £ 18:15 voor
het leveren van stro voor het garnizoen te Lillo.
28-7-1677
N.a.v. een verzoek van commandeur Anthonij de Baudoux wordt de ontvanger-generaal
gevraagd om ervoor te zorgen dat de commandeur ‘op d’een of d’ander rentmeester werde
geassigneert, om promptelijcken als t’ voorleden jaer, de betalinge’ voor het krijgsvolk
onder zijn bevel ‘te connen erlangen’.
5-8-1677
N.a.v. de verklaring van commies Marinus van Vrijberghe is ordonnantie over een som van
£ 50:17:8 verleend aan ’s lands timmerman Pieter van den Lande van Lillo vanwege
arbeidsloon en geleverde materialen.
9-8-1677
Op verzoek van luitenant Jan de Cock van Lillo hebben de GR besloten de heren Van der
Hooghen en Van Vrijberghe, gedeputeerden bij de Raad van State namens Zeeland, te
schrijven ‘over den Brabantschen swijgenden landt toll geleijde en parde gelt’.
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Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 679, aantekeningen september-december 1677
17-9-1677
N.a.v. het rapport van de heren Van Vrijberghe en Muenicx over hun inspectie van de
contrescarp en het hoofd van Lillo krijgt commies Marinus van Vrijbergen de orders ‘om
allomme billietten uyt te setten’ tot het besteden van het werk aan de contrescarp en het
(scheeps)hoofd.
28-9-1677
Commies Van Vrijbergen krijgt toestemming om de wallen van Liefkenshoek, ‘daer het
bequamelyck en sonder hinder aen de fortificatie ofte defensie geschieden can’ te beplanten
met essen, en dat op advies van de commandant.
De commies krijgt de resoluties en plakkaten toegezonden over het ‘famillie-gelt’ om dit op
Lillo en Liefkenshoek te introduceren.
Commies Van Vrijbergen dient ervoor te zorgen dat de beek die vanuit de heide naar Lillo
loopt ‘haeren vrijen cours mach hebben’ daarvoor mogen de ‘hinderdammen’ geweerd
worden.
De ‘huysinge’ naast het huis van de commies zal worden samengevoegd met de ‘huysinge’
waar de turf opgeslagen ligt.
De huizen van de commiezen ter recherche op Lillo zullen worden verkocht, ‘alsoo die op
andere plaetsen daer van niet en syn voorsien, en tot Lillo alsoo weynich als elder noodich
is’.
Omdat de ‘stijl van de hanghbrugge’ van Lillo vergaan is, krijgt de commies toestemming
om een nieuwe te laten maken.
7-10-1677
De burgemeesters en schepenen van de stad en het ambacht van Terneuzen hebben de GR
verzocht of de ingezetenen van dat ambacht die de wacht houden ‘aen Liefkenshouck,
synde de uytterste plaets van den Coudenpolder recht over de Boucholitse haven’ van turf
en kaarsen mogen worden voorzien. De GR zullen de retroacta nazien of een dergelijke
voorziening al meer door de Raad is gedaan.
20-10-1677
De GR schrijven commies Van Vrijberge dat hij zo snel mogelijk moet betalen een
assignatie van ontvanger-generaal Van der Stringe, welke op 8 juli reeds ‘gepasseert’ is van
£ 52 aan Cornelis Smijtegelt, zonder in gebreke te blijven.
21-10-1677
Aan de weduwe van Lieven Moerman wordt ordonnantie verleend over een som van
£ 52:19:2 voor reparatiewerkzaamheden aan de logementen en andere zaken op
Liefkenshoek.
8-11-1677
Aan Francois de Latoir is arrest verleend op de gelden die de ‘gewesen commandeur’
Anthonij de Baudous nog tegoed heeft van het gewest, om zodoende een som te verhalen
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van 93 guldens en 8 stuivers ‘over soetelinge van vier leeningen, aen en ten behoeve van
syne onderhebbende soldaten gedaen’.
Claes Janssen Prins krijgt £ 44 voor een jaar onderhoudswerkzaamheden aan het aardewerk
van Lillo. Voor ditzelfde onderhoud op Liefkenshoek krijgt hij £ 40.
9-11-1677
Commies Van Vrijbergen dient zo snel mogelijk een zekere assignatie van ontvangergeneraal Van der Stringe aan Willem van Thiel, smid op Lillo, over een bedrag van
£ 41:0:6 te betalen.
18-11-1677
Het verzoek van Jan Wijnwaert, schipper uit Tholen, om te mogen worden geadmitteerd als
vrijschipper op de polder van Ossendrecht (‘Osdrecht’) in plaats van Polier wordt in
handen gesteld van de gedelegeerde rechters van Lillo opdat zij de GR van advies voorzien.
26-11-1677
Boudewijn Willemsen, konstabel op Liefkenshoek, is gecontinueerd ten laste van de
provincie Zeeland op de extra-ordinaire staat van oorlog voor het jaar 1677. Vandaar dat
ontvanger-generaal Van der Stringe verzocht wordt om de konstabel te continueren in de
betaling van zijn normale traktement over dit jaar, ‘met recommandatie van prompte
betalinge oft wel bij assignatie op de erfgenamen vanden penninckmeester Abraham
Vercouter in den Doele’.
30-11-1677
N.a.v. de attestatie van commies Marinus van Vrijberghe is ordonnantie verleend aan
Cornelis Smijtegelt, aannemer van het onderhoud van de aardewerken en barakken op fort
Hoogerwerve. Hij krijgt £ 80, vanwege twee jaar onderhoud gedurende 1676 en 1677.
8-12-1677
De GR hebben ordonnantie verleend aan majoor Sevreyn de Huybert de jonge, majoor te
Lillo, gekomen in de plaats van zijn overleden vader Sevreyn de Huybert, een som van £ 5
‘ter loopende maent, over sijn ordinaris traktement’. Dit is ingegaan per 12 november 1675.
Het verzoek tot continuatie is afkomstig van de Raad van State.
14-12-1677
Het verzoek van commies Van Vrijberge van Lillo om ordonnantie van betaling van
£ 17:19:8 over voorschotten, fooien e.d. bij het besteden van de fortificatiewerken en
£ 142:4:6 over vacatiën en voorschotten in het introduceren en executeren van de extraordinaire middelen. Het verzoek en de bijgevoegde declaraties worden in handen gesteld
van de heren van de Rekenkamer.
28-12-1677
De verzoeken van Lieven Hermans, ‘gereduceert sergeant’, en Pieter Antheunissen,
‘gereduceert soldaet van de gewesen’ commandeur Anthonij de Baudous, om ‘mits de
reductie’ op fort Hoogerwerve te mogen gaan wonen, worden in handen gesteld van
commies Van Vrijberghe van Lillo, om de GR hierover van advies te voorzien.
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31-12-1677
Willem Willemsen van Thiel is verkoren en aangesteld tot ’s lands smid te Lillo in de plaats
van zijn overleden vader Willem Willemsen van Thiel. Tevens is hij aangesteld tot
kloksteller.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 680, aantekeningen januari-augustus 1678
19-1-1678
Majoor Johan Chassijn van Liefkenshoek heeft de GR verzocht om vrijgesteld te worden
van de betaling van ‘famillie-gelt’ aangezien hij een militair officier is. Daarnaast beklaagt
hij zich dat hij al gedurende vier jaar geen traktement heeft genoten. Wat betreft de betaling
van het familiegeld: dat verzoek wordt in handen gesteld van commies Van Vrijberghe, die
de GR daarover van bericht moet dienen. Wat betreft de betaling van zijn achterstallige
traktement, daarover wordt ontvanger-generaal Van der Stringe verzocht zo veel mogelijk
te betalen als ’s lands financiën kunnen missen.
17-2-1678
Aan Geerard Franssen, ’s lands metselaar tot Liefkenshoek, is ordonnantie verleend over
£ 58:9:3 vanwege verrichte reparaties aan ’s lands logementen aldaar gedurende de periode
van januari tot en met juni 1677.
22-2-1678
Aan Jan Meeusen, metselaar tot Lillo, is ordonnantie verleend over £ 66:2 vanwege
reparaties aan ’s lands logementen en barakken op Lillo gedurende de periode januari tot en
met juni 1677.
Jan Duwaert, ‘glasemaker tot Lillo’, is ordonnantie verleend over £ 18:13:9 vanwege
reparaties aan ’s lands huizen en barakken aldaar gedurende de periode januari tot en met
juni 1677.
Aan de voormalige commandeur Anthony de Baudous is ordonnantie verleend over de
maanden soldij voor hem en zijn soldaten in garnizoen op de Kruisschans vervallen
(‘verschenen’) op 17 juni, 29 juli, 9 september, tot en met 27 september 1677, wanneer de
compagnie ‘is gelicentieert’ [= verm. uit dienst ontslagen].
25-2-1678
Commies Van Vrijberghe heeft de GR een aantal verzoeken gedaan voor
(reparatie)werkzaamheden op Lillo en Liefkenshoek alsmede betreffende een zending voor
het magazijn. Voorlopig beperken de GR zich tot het zenden van 1000 pond lonten in plaats
van de verzochte 2000 pond. De verdere verzoeken zullen worden geëxamineerd door de
heren die eerdaags vanwege de aanstaande verpachtingen zullen afreizen.
4-3-1678
Eduard van Booren, oud soldaat en voor een groot aantal jaren onder commandeur
Baudoux gediend hebbende, en nu ‘gelicentieert’, zal zo snel mogelijk een ‘door afsterven’
vrijkomende appointésplaats toegewezen krijgen vanwege zijn hoge ouderdom en
langdurige staat van dienst.
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8-3-1678
Het verzoek van de voormalige commandeur Anthonij de Baudoux, om zijn traktement van
300 guldens per jaar te mogen behouden, ‘als gelicentieert officier, sal werden
geseponeert’.
Cornelis van Male, 75 jaar oud en gediend hebbende onder commandeur De Baudoux, zal
worden gerecommandeerd voor een plaats als appointé bij een compagnie zodra deze plaats
vrijkomt.
10-3-1678
Het traktement van Anthonij de Baudoux van 25 guldens per maand wordt voor het lopende
jaar 1678 op de staat van oorlog gecontinueerd. Ontvanger-generaal Van der Stringe wordt
verzocht de betaling aan De Baudoux, tegenwoordig majoor op Hoogerwerve, te voldoen.
11-3-1678
De akte van permissie voor Jan Pietersen, vrijschipper van de polder van Lillo, zal voor een
jaar worden vernieuwd, ‘met extensie over de polders van Lillo, Doel, St. Anna en
Keetenisse, daer toe hem vryheyt wert geconsenteert, als aen alle andere schippers aldaer
gepermitteert’.
16-3-1678
N.a.v. het rapport van de heren die afgereisd waren naar Lillo, Liefkenshoek, Axel en
Ternezen, dient commies Van Vrijberge van Lillo zo spoedig mogelijk een bestek op te
maken van de reparaties aan de brug van Lillo, alsmede van ’s lands rijswerken aldaer.
Voorts dient commies-stapelier Willem Thielemus uit het arsenaal van Veere 500 pond
lonten, drie affuitwielen voor halve kartouwen, een wiel voor een 36-ponder, drie wielen
voor een zesponder, twee wielen voor een twaalfponder, een wiel voor een dubbele
‘mansvelder’ en acht kanonnen met een kaliber van drie of vier pond met de bijbehorende
‘rampaerden, tallien, wissers, aensetters, lepels en toebehoorten’ te zenden naar commies
Van Vrijberge ten dienste van fort Liefkenshoek.
N.a.v. de remonstrantie van Paulus Snelder, commies op de Kruisschans, met het verzoek
om het magazijn aldaar van 2000 tot 3000 pond lonten te voorzien wordt de Raad van State
verzocht het fort van deze benodigdheden te voorzien.
Davit Hendricxsen, burger tot Lillo, krijgt een toelage van £ 10 omdat hij in december 1676
in Stabroek was gearresteerd, ‘op voorgeven bij retorsie, dat eenige beesten vande
lantluyden waren met de stercke handt tot Lillo opgehaelen’. Hendricxsen heeft gedurende
de tijd van 40 dagen vastgezeten.
18-3-1678
Aan Pieter van de Lande, ’s lands timmerman tot Lillo, wordt ordonnantie verleend over
een som van £ 104:19:7 voor reparaties aan ’s lands logementen aldaar gedurende de
periode van 1 juli 1677 tot 31 december 1677.
N.a.v. een verzoek van predikant Nathan Vaij van Lillo wordt ontvanger-generaal Van der
Stringe verzocht om de suppliant bij provisie een half jaar traktement met het augmentum
te betalen. De GR stellen dat voortaan de predikant voor alle anderen uit de gemeene en
andere middelen zal worden betaald. Deze resolutie zal ‘effect sorteren in het reguard van
den schoolmeester en andere persoonen aenden kerckendienst dependerende’. Commies
Van Vrijberghe wordt gelast zich hieraan te houden bij het betalen van de assignaties.
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29-3-1678
De GR hebben de bestekken ontvangen van commies Van Vrijberge voor een nieuwe brug
tot Lillo, een stenen redoute buiten de poort van Lillo en de rijswerken tot Lillo en
Liefkenshoek, alsmede een nieuwe batterij op Liefkenshoek. De bestedingen zullen
publiekelijk worden gedaan aan de minst biedende.
Ontvanger-generaal Van der Stringe wordt geordonneerd om alle gelden die het gewest
toekomen uit de ‘redemptien’ van de polders van Lillo, Doel, St. Anna en Keetenisse ‘yder
op syn tyt wel te doen invorderen’. Deze dienen nergens anders voor worden gebruikt dan
op speciale orders van de GR, tot de betaling van de fortificatiewerken van Lillo en
Liefkenshoek.
31-3-1678
Jacob Selle, inwoner van Middelburg, is arrest verleend op de gage van Roelant Clouck,
commies op fort St. Anna, om een som van £ 125 te verhalen, met de bijbehorende interest.
Aan predikant Nathan Vaij van Lillo is ordonnantie verleend over een som van £ 22:10
‘over sijn gewoonelijcke augmentum voor den jaere 1677’.
15-4-1678
Geerard Franssen, timmerman tot Liefkenshoek, heeft de GR verzocht om enige verkregen
ordonnantiën ‘te mogen in betaling geven op den pacht van het gemael, bij hem aldaer
gepacht’. Dit verzoek wordt afgeslagen, niettemin wordt ontvanger-generaal Van der
Stringe verzocht om, zo ver ’s lands financiën het kunnen lijden, enige ordonnantiën te
betalen.
26-4-1678
Ontvanger-generaal Van der Stringe wordt verzocht zo snel mogelijk aan commies Marinus
van Vrijberghe van Lillo, ‘eenige betalinge te willen doen op sijn verachterde jaeren
tractement’.
28-4-1678
Aan Gerrit Franssen wordt ordonnantie verleend over £ 30:15:5 voor reparaties aan ’s lands
logementen op Liefkenshoek gedurende de periode 1 juni tot en met december 1677.
5-5-1678
Kapitein Vassij, commandeur van Liefkenshoek, heeft de GR geschreven dat op bevel van
de prins water in de polder van Doel is binnengelaten. De raadspensionaris van Zeeland zal
als gedeputeerde in Den Haag met de prins over deze kwestie spreken.
Aan de weduwe van Lieven Moerman is ordonnantie verleend over een som van £ 67:7:4
vanwege arbeidsloon en geleverde materialen ‘aen des heeren logementen als anders’ op
Liefkenshoek.
Abraham Hildernisse en Job Ouweleck, ’s lands werkbazen, zullen zich naar Lillo,
Liefkenshoek, Axel, Terneuzen en Biervliet begeven om ’s lands huizen, logementen,
barakken e.a. te visiteren en nauwkeurig te onderzoeken wat voor reparaties moeten worden
verricht. Hiervan zullen zij de bestekken opmaken, waarna de reparaties voor een periode
van zes opeenvolgende jaren zullen worden besteed.

84

12-5-1678
Aan Jan Duwart, ’s lands ‘glasmaecker tot Lillo’ is ordonnantie verleend over een som van
£ 49:5:10 voor reparaties ‘van glasen aen des lants huijsen’ op Lillo en Liefkenshoek.
18-5-1678
Cornelis Smijtegelt, timmerman in Doel, krijgt ordonnantie over £ 185:13:4 over de eerste
betaling van zijn bedongen loon voor het maken van het hoofd tot Lillo.
26-5-1678
De graaf Van Waldeck, veldmaarschalk der Verenigde Nederlanden, heeft de GR middels
een missive op de hoogte gesteld ‘van’t laten embarqueren tot Antwerpen van twee
regimenten’, namelijk het regiment van kolonel Macquoij naar Rammekens en het regiment
van de Paltsgraaf naar Brickefelt omtrent Liefkenshoek.
7-6-1678
Gillis van der Strate wordt vermeld als vendumeester en portier op Lillo.
9-6-1678
De ingelanden van Doel, ‘liggende en behoorende’ onder tot de staat der Verenigde
Nederlanden, klagen over het feit dat de ingelanden ‘liggende en behoorende onder den
coninck van Spagnien’ hen willen dwingen om tot het helpen dragen van de lasten van de
contributies en brandschattingen aan de koning van Frankrijk, ondanks dat zij aan de staat
moeten betalen drie guldens per gemet. Omdat de supplianten dit onredelijk vinden
verzoeken zij ‘door de authoriteijt vanden staet ofte met de stercke handt gemaintineert te
werden’ om met eenmaal betalen te kunnen volstaan. De GR verklaren dat de supplianten
alleen de drie guldens per gemet aan de staat hebben te betalen en niet verplicht zijn tot het
betalen van de contributies of brandschattingen.
11-6-1678
De bestedingen van de reparaties aan ’s lands logementen, bruggen, batterijen en anders op
Lillo en Liefkenshoek, mitsgaders het onderhoud voor zeven jaren, zullen op dinsdag 5 juli
1678 plaatsvinden. De heren Van der Beke en Ingels zullen daarbij aanwezig zijn en
commies Van Vrijberge wordt gelast de nodige voorbereidingen voor de bestedingen te
treffen.
17-6-1678
Commies Van Vrijberghe heeft de heren gemeld dat het hout dat de aannemers willen
gebruiken voor het repareren van de brug ‘speckich is ende niet bequaem’ voor het
voorschreven werk. 3 Abraham Hildernisse zal zich naar Lillo begeven om het hout te
inspecteren.
27-6-1678
Op het verzoek van Jan Cock, ontvanger van de grafelijke tol tot Lillo, ‘daer bij den selven
remonstreert, hoe dat haer Ed: Mo: hebben goetgevonden dat de emolumenten van
3

Volgens het Middelnederlandsch Handwoordenboek van Verdam (p. 562) kan ‘spec’ betekenen:
‘het zachte hout van een boomstam over de schors, spek, spint – specachtig, spechout’.
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verversingen comende van de stroomen sullen werden verdeelt als voordesen’. Omdat de
‘pulle’ van de grafelijke tol niet is verdeeld, verzoekt de suppliant dat de GR hem laten
profiteren van de ‘pulle’, zoals dat ook gebeurde bij zijn voorganger. De heren hebben
verklaard dat de emolumenten ‘sullen werden gelaten als van outs’ en dat de suppliant als
zijn voorganger getrakteerd zal worden.
5-7-1678
David Hendricx uit Lillo heeft de GR verzocht om een toelage van een gouden penning
boven op de £ 10 die hem reeds toegezegd zijn, vanwege geleden schade en ‘uijtgestaene
gevanckenisse’ in de polder van Lillo. Het verzoek wordt afgeslagen.
12-7-1678
De kapiteins Hania, Paepleij en Verhouck, tegenwoordig in garnizoen op Lillo en
Liefkenshoek, verzoeken een toelage voor hun soldaten die op schriftelijke orders van de
prins van Oranje ‘tot het vermaecken vande fortificatiewercken op Liefkenshouck, hebben
gearbeyt’. Het verzoek zal ter deliberatie worden gebracht bij de Staten van Zeeland.
De roeiers in de vloot van Lillo verzoeken om de betaling van 21 dagen dienst, ‘tot een
patacon daechs’ in juni 1678, ‘aen het fort Fredrick om de posten die aldaer heen comen int
landt van den Doel ofte van Waes, over te setten’. Het verzoek wordt in handen gesteld van
commies Van Vrijberghe van Lillo, die de heren dient te berichten over de dienst die door
de supplianten is gedaan en wat daarvoor betaald dient te worden.
14-7-1678
Aan Jacomijntie Dingemans, weduwe van J. Bommelaer, wordt ordonnantie verleend over
£ 19:6:8 voor de leverantie van 1900 bossen stro ten behoeve van de garnizoenen op Lillo
en Liefkenshoek in het jaar 1677.
De GR hebben nogmaals het verzoek van David Hendricx (zie 5-7-1678) afgeslagen en de
suppliant te kennen gegeven dat hij hen niet meer lastig moet vallen.
25-7-1678
’s Lands werkbaas Abraham Hildernisse zal zo spoedig mogelijk naar Lillo vertrekken om
aldaar over het ‘nader concept’ van besteding met de aannemer van het hoofd van Lillo te
spreken en met deze overeen te komen conform het nieuwe bestek op te maken.
Abraham Aernouts en Jan Outermans, aannemers van de brug tot Lillo, worden gelast de
brug niet eerder af te breken voordat de materialen voor de reparatie door Erasmus Bedloo
zijn geleverd.
29-7-1678
N.a.v. het rapport van Abraham Hildernisse wordt ingestemd met de besteding van het
scheepshoofd van Lillo aan Cornelis Smijtegelt voor £ 150.
Commies meester Marinus van Vrijbergen wordt gelast het hout dat de aannemers voor de
brug van Lillo willen gebruiken goed te inspecteren, opdat er geen ongeschikt of afgekeurd
hout wordt gebruikt. Abraham Aernouts en Jan Outermans worden geordonneerd om goed
en ‘leverbaer’ hout voor de brug te gebruiken. Wordt er hout gebruikt dat door Abraham
Hildernisse is afgekeurd, dan zal er niet betaald worden.
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2-8-1678
De GR hebben aan Johan Cocq, licentiemeester op Lillo, arrest verleend op het traktement
van meester Gillis Beurs, predikant tot Oud-Vossemeer, om £ 342 te verhalen ‘over
verstreckt gelt’.
19-8-1678
Ouijterman den ouden en Abraham Aernouts hebben een verzoek ingediend tot het laten
opnemen van hun werk op Lillo, dat door de commissarissen die vanwege de verpachtingen
naar Lillo afreizen zal worden geïnspecteerd.
23-8-1678
Metselaar Jan Meeusen krijgt ordonnantie over een som van £ 57:6:8 vanwege reparaties
aan ’s lands logementen en barakken etc. op Lillo in het jaar 1677.
25-8-1678
Metselaar Gerrit Franssen is ordonnantie verleend over £ 54:7:8 voor reparaties aan ’s
lands logementen op Liefkenshoek gedurende de periode januari tot en met juni 1678.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 681, aantekeningen september-december 1679
1-9-1678
De declaratie van weduwe Moerman ter hoogte van een som van £ 134:15 vanwege
reparaties aan logementen en andere zaken sinds 1 januari 1678 op Liefkenshoek wordt in
handen gesteld van de heren commissarissen die vanwege de verpachtingen naar het fort
zullen afreizen. Zij zullen een inspectie doen en nagaan of de GR toestemming hebben
gegeven voor ‘soo sware reparatien aldaer’.
6-9-1678
N.a.v. de verklaring van burgemeesters, schepenen, de dijkgraaf en de gezworenen van
Doel wordt Willem Diricxsen Dronckaert aangesteld en verkoren tot vrijschipper van Doel,
St. Anna en Keetenisse.
15-9-1678
Ontvanger-generaal Van der Stringe wordt verzocht om het traktement van Nathan Vaij,
predikant te Lillo, tot 31 december 1677 te betalen. Vanaf die datum zal de predikant
worden betaald door commies Van Vrijberge, als vanouds.
Commies Van Vrijberghe wordt gelast rond 27 september de rijswerken te besteden, ten
overstaan van de heren die afgereisd zijn i.v.m. de verpachtingen.
23-9-1678
N.a.v. het verzoek om zijn traktement als kloksteller, wordt ontvanger-generaal Van der
Stringe verzocht Willem Thiel het traktement van £ 10 per jaar te betalen.
29-9-1678
Commandeur De Vassij is geautoriseerd om de palissaden die door de ingelanden van
Ketenisse zijn uitgenomen vanwege de aanleg van een sluis bij Liefkenshoek wederom op
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hun plaats te laten zetten. Daarnaast zal hij de opgeworpen aarde ‘ten dien oorsaecke’ door
de landzaten laten opruimen.
Anneken Paulus wordt aangesteld tot vroedvrouw op Liefkenshoek voor £ 5 per jaar.
Hans Hens (= Heijns) is bij provisie en tot nader order vergund het veer van Doel en
Liefkenshoek op Lillo.
De GR stemmen in met de besteding gedaan aan de contrescarpen van Lillo en
Liefkenshoek, voor zeven jaar aangenomen door commies Van Vrijberghe voor £ 250 per
jaar. 4 Aan de weduwe van Lieven Moerman wordt ordonnantie verleend over £ 134:15
voor reparaties aan ’s lands logementen op Liefkenshoek.
30-9-1678
Gillis Verstraten, portier te Lillo, is ordonnantie verleend over £ 2 per maand ‘over sijn
ordinaris tractement’ dat aanvang heeft genomen per 19 juni 1674, ‘tot den tyt den selven is
betaelt’. De ordonnantie zal voortaan worden betaald per kwitantie.
Verstraten krijgt bovendien over dezelfde periode £ 5 per jaar wegens huishuur.
3-10-1678
Op attestatie van Abraham Hildernisse en Job Ouweleck is ordonnantie verleen aan
Abraham Aernouts en Jan Outermans over een som van £ 96:13:4 ‘over het eerste derde
part van hun bedongen loon’ voor het bouwen van een nieuwe brug tot Lillo.
6-10-1678
N.a.v. de verklaring van Abraham Hildernisse en Job Ouweleck is ordonnantie verleend aan
Cornelis Smijtegelt over een som van £ 185:13:4 vanwege het opmaken en repareren van
het hoofd van Lillo.
N.a.v. de verklaring van commandeur De Vassij krijgt Cornelis Smijtegelt een bedrag van
£…vanwege het stellen van de klok en huishuur op Liefkenshoek gedurende de periode van
12 november 1674 tot 12 november 1677.
Op het verzoek van Petrus Smijtegelt, predikant te Lillo, waarbij de suppliant verzoekt om
ordonnantie van zijn augmentum voor de jaren 1676, 1677 en 1678 hebben de GR
verklaard dat hij betaald zal worden als alle andere predikanten in het Committimus.
7-10-1678
N.a.v. de verklaring van Abraham Hildernisse en Job Ouweleck krijgen Abraham Aernouts
en Jan Outermans de ordonnantie voor het tweede deel van hun bedongen loon, over een
som van £ 96:13:4, voor de bouw van de nieuwe brug te Lillo.
12-10-1678
Floris Bedloo, burger uit Middelburg en metselaar, schrijft de GR dat hij als aannemer van
’s lands werken op Lillo ‘in’t doen en opmaken van sijn werck aldaer volgens het besteck’
door commandeur sergeant-majoor Ockers in de gevangenis geworpen ‘tot eene
merckelijcke ondienst vanden lande en groote schaade van sijn aengenomen werck’. De
redenen zijn hem onbekend en dit smaakt volgens de suppliant naar ‘gewelt en tirannie’.
4

In de marge staat de aantekening ‘Bestedinge vant hooft van Lillo voor seven jaren’; verduidelijkt
wordt dat het gaat om de contrescarpen van Lillo en Liefkenshoek.
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Hij verzoekt de GR om maatregelen en om ontslag uit de gevangenis, opdat hij zijn werk
‘onbekommerlijck’ kan voltrekken. De GR hebben besloten commandeur Ockers aan te
schrijven en hem te ordonneren de suppliant aanstonds vrij te laten, opdat hij zonder enige
hinder zijn werk af kan maken. Bovendien dient de commandeur de redenen te verklaren
waarom hij Floris Bedloo gevangen heeft genomen.
13-10-1678
N.a.v. de verzoeken van Jan Meeusen, metselaar tot Lillo en Gillis Fransen, aannemer van
’s lands werken op Liefkenshoek, wordt ontvanger-generaal Van der Stringe verzocht enige
betalingen te voltrekken.
Jacob van Hullen en Geraert Fransen, aannemers van tien roeden batterijen op Lillo,
verzoeken de GR om aanwijzing van de plaatsen voor de batterijen. De heren die aanstonds
naar Lillo afreizen zullen daar zorg voor dragen.
18-10-1678
N.a.v van de klacht van predikant Petrus Smijtegelt over de trage betaling door ontvangergeneraal Van der Stringe, dient de ontvanger-generaal zich nader te verklaren voor de GR.
20-10-1678
De oude soldaat Jan Anthonij wordt als appointé gesteld op de rol van de compagnie van
kapitein Bernard de Beaufort.
21-10-1678
Job Ouweleck is ordonnantie verleend over £ 4:3 voor de leverantie van witte steen voor
het huis van commandeur Ockers van Lillo.
28-10-1678
Floris Bedloo, meestermetselaar uit Middelburg en aannemer van ’s lands werken op Lillo,
heeft de GR verzocht om van zijn aangenomen werk kosteloos en schadeloos te mogen
worden ontslagen en zijn op Lillo gebrachte materialen te mogen verkopen. Hij verklaart
zijn aangenomen werk niet te kunnen opmaken en voltrekken wegens de moeilijkheden
hem door de commandeur Ockers zijn aangedaan. De GR hebben besloten het verzoek in
bedenking te houden en de suppliant te ordonneren zijn werk af te maken. Zij zullen de
orders uitvaardigen dat dit vrij, ongehinderd en onbekommerd, zonder hinder of bemoeienis
door de commandeur. Geen commandeur heeft in ‘eenich frontier macht ofte authoritheit
correctie te doen over des slants werckbasen’ en ook niet over de aangenomen werken.
Mocht hij deze werken niet goed of volgens het bestek voltrokken vinden, dan dient hij de
GR op de hoogte te stellen, opdat de heren daarvoor de nodige orders uitvaardigen.
Bovendien is het de suppliant toegestaan zijn materialen te verkopen. De verdere verzoeken
worden in handen gesteld van de heren die naar Lillo afreizen om de geschillen te
vergelijken en de partijen nader tot elkaar te brengen, mocht dit mogelijk zijn. Zo niet dan
zullen zij rapport uitbrengen. De commandeur en Bedloo krijgen ieder een kopie van de
resolutie opdat zij zich hieraan zullen houden.
15-11-1678
Jan Paijn is door de GR aangesteld als commies en ontvanger op Lillo als opvolger van de
overleden commies meester Marinus van Vrijberghe.
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17-11-1678
Hendrick Adolphus, commies ter recherche op Lillo, wordt geautoriseerd om gedurende de
afwezigheid van Jan Paijn (ook wel: Pijn) het commiezenambt waar te nemen, totdat de
onlangs verkoren commies met de heer Odijck uit Frankrijk is teruggekeerd. Hij dient wel
de eed af te leggen en een borgtocht te betalen, wat hij op 18 november 1678 heeft gedaan.
24-11-1678
N.a.v. de verklaring van commandeur Ockers, Thomas Paulier en Jan Strooband,
gedelegeerd rechter en secretaris te Lillo, is ordonnantie verleend aan Pieter van den Lande,
’s lands timmerman, over een som van £ 99:19:9½ vanwege reparaties aan de logementen,
barakken, corps de gardes gedurende het eerste half jaar van 1678.
N.a.v. de attestatie en verklaring van Abraham Hildernisse en Job Ouweleck is ordonnantie
verleend aan Cornelis Smijtegelt over £ 185:13:4 tot voldoening van het derde deel van de
betaling voor het opmaken van het hoofd van Lillo.
Omdat Nathan Vaij, predikant van Lillo, zich beklaagd heeft over de trage betaling van zijn
traktement, worden de voogden van wijlen commies Van Vrijberghe geordonneerd om de
suppliant ‘clachteloos te stellen’.
6-12-1678
N.a.v. het verzoek van vroedvrouw Anneken Pauwels van Lillo om ordonnantie over twee
jaar traktement hebben de GR verklaard de retroacta te zullen nazien om uit te vinden ‘hoe
verre hare voorsate haer tractement heeft ontfangen’.
8-12-1678
Na bestudering van de retroacta is bevonden dat sinds 8 april 1678 aan de vroedvrouw van
Liefkenshoek geen traktement is betaald. Vandaar dat de GR instemmen om aan Anneken
Pauwels van Liefkenshoek ordonnantie te verlenen over £ 10 voor twee jaar traktement. (In
de marge staat vroedvrouw van Lillo, in de aantekening twee maal Liefkenshoek, zie ook
de aantekening van 29 september 1678).
Hendrijck Adolphus, plaatsvervanger van Jan Pain als commies en ontvanger, heeft de GR
verzocht om in de possessie te mogen worden gesteld van de magazijnen van Lillo en
Liefkenshoek. De erfgenamen en voogden van de overleden commies Van Vrijberghe
worden geordonneerd om de magazijnen aan de suppliant over te dragen en dat met de
aanwezigheid van de commandeurs van beide forten.
De voogden en erfgenamen van wijlen commies Van Vrijberghe zullen worden geschreven
over het door hem aangenomen rijswerk aan het hoofd van Lillo voor de tijd van zeven jaar
(zie 29-9-1678).
9-12-1678
Kapitein Jan de Vassij, commandeur van Liefkenshoek, heeft de GR verzocht om
gedurende ‘sijn indispositie in sijnen dienst’ twee soldaten bij hem te mogen houden uit de
compagnie van zijn zoon kapitein Philips de Vassij, en dat zij ‘souden mogen blijven staen
op de lijste van de voorn. compagnie en betaelt als andere soldaten’. De GR stemmen
hiermee in voor de periode van drie maanden.
Een verzoek van Abraham Aernouts en Johannes Outerman wordt aan de ontvangergeneraal gezonden met een recommandatie van betaling.
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14-12-1678
Er is door de GR vergaderd over de oude en ongeschikte soldaten. Daarbij is onder meer
uitgekomen dat de GR geen vrouwen en kinderen meer op de rol van oude en impotente
soldaten willen stellen. De betaling van de soldaten zal prompt alle maanden moeten
plaatsvinden door de solliciteurs Gerson Panneel en Jan Bisschop, op behoorlijke attestaties
en kwitanties. Zonder deze documenten zal er geen betaling plaatsvinden. Bovendien is
bepaald dat de soldaten hun residentie moeten houden binnen de provincie Zeeland en niet
verder dan de grenzen van Bergen op Zoom en Sluis. Verder zullen er geen nieuwe
soldaten meer op de rol worden gesteld, maar zullen de vrijgekomen plaatsen moeten
worden ingenomen door appointés die nu buiten compagnieën zijn gesteld. Tenslotte is er
een lijst opgesteld van de appointés, zowel die wel als die niet op een compagnie zijn
gesteld en hun woonplaatsen. In Zierikzee woont Adriaen Watterne, gesteld op de rol van
de compagnie van Nicolaes Ockerse. In Bergen op Zoom woont Dircq van Westervoort,
gesteld op de compagnie van commandeur Beaufort. In de polder van Namen woont Pieter
Nieulinck, gesteld op de rol van kapitein Philips de Vassij. Daar woont ook de buiten een
compagnie gestelde Augustijn la Fosse. Op Liefkenshoek wonen Pieter Hendricx en Jan de
Quant. De eerste is gesteld op de rol van kapitein Lake, de tweede buiten een compagnie.
Op Lillo woont Arij Janssen, gesteld op de compagnie van kapitein Bonifaes Ockers. In
totaal zijn er 63 appointés onder een compagnie gesteld, en 31 appointés op de rol van oude
en impotente soldaten.
20-12-1678
N.a.v. de verklaring van Abraham Hildernisse en Job Ouweleck is ordonnantie verleend aan
Abraham Aernoutsen en Jan Outermans over een som van £ 153:13:4 voor het aannemen
en opmaken van het werk op Lillo ‘als anders’.
21-12-1678
Op een verzoek van de kapiteins Bernard de Beaufort en Jacob de Hase, teneinde de
soldaten van hun compagnie ‘absent geweest op de laeste monsteringe op de rolle mochte
werden gestelt en ordonnantie voor deselve geslaagen’, hebben de GR verklaard te
persisteren bij voorgaande resoluties aangaande dit onderwerp.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 682, aantekeningen januari-juli 1679
17-1-1679
Het verzoek van sergeant-majoor Nicolaes Ockers, commandeur van Lillo, om drie
soldaten van zijn compagnie, gelegerd bij Philippine op Lillo tot zijn dienst te mogen
houden en op de rol te laten passeren, wordt in bedenking gehouden.
21-1-1679
De predikanten en schoolmeesters van de classis Tholen en Bergen op Zoom beklagen zich
over de ‘schaersse betalinge’ door wijlen de heer Johan L. van Vrijberge, heer van Namen,
in zijn leven rentmeester van de geestelijke goederen van Tholen. De supplianten ‘sijn
verachtert’ aan traktement het volle jaar 1678 en daarnaast het augmentum voor 1677.
Sommigen missen een vierde deel van het traktement over 1677. De supplianten verzoeken
de GR er voor te zorgen dat zij onmiddellijk betaald worden. Daar wordt echter geen
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gehoor aangegeven, mede omdat de supplianten zich niet tot de GR gericht hebben over de
wanbetaling gedurende de tijd dat de rentmeester nog leefde.
26-1-1679
De twaalf compagnieën te voet die gesteld zijn op de ‘comptoiren’ van de rentmeesters van
Zierikzee, die zorg zullen dragen voor de betaling van de compagnieën in 1679, zullen over
beide rentmeesters gelijk verdeeld worden. Rentmeester Marinus de Jonge is daardoor
verantwoordelijk voor de betaling van de compagnieën van o.a. Bonifaes Ockers en majoor
Nicolaes Ockers.
Rentmeester Jacobus van Cromstrijen zal onder meer zorgdragen voor de betaling van de
compagnieën van Bernard de Beaufort en Philips de Vassij.
10-2-1679
Aan Floris Bedloo wordt ordonnantie verleend ‘ter zomma van hondert ponden Vlaems in
minderinge en aengenomen werck aende fortificatien tot Lillo’.
2-3-1679
De GR hebben na deliberatie ermee ingestemd om Jacob Brassaert voor nog eens twee
jaren te continueren tot het houden van een bierstal op Lillo.
Timmerman Cornelis Smijtegelt heeft de GR om redenen verzocht tot het opheffen van het
arrest verleend aan houtkoper Francois Pietersen, welk verzoek in handen is gesteld van de
arrestant om daar binnen 8 dagen op te reageren.
De heren gaande over de verpachtingen zullen de ‘requesten’ behandelen van Samuel
Bodel, bakker en impostmeester op Liefkenshoek, behelzende klachten over de impost van
het gemaal en ‘van sijn backen’.
7-3-1679
Jacob Snouck uit Liefkenshoek en David Hendrijxsen uit Lillo, pachters van de wijnen en
brandewijnen aldaar, verzoeken om redres op enige ‘ingesloopen’ misbruiken op de impost.
Het verzoek wordt in handen gesteld van de binnenkort afreizende heren.
9-3-1679
Anthonij de Baudoux wordt aangesteld als controleur van de ontvangst van de grafelijke tol
op Lillo, ‘ende dar opt oude salairis daer toe staende’.
Severin de Huibert, majoor tot Lillo, wordt verkoren tot gedelegeerd rechter in de plaats
van de overleden N.N. van Nuffel (= Servaes van Uffelen).
Een brief van commandeur Jan Vassij van Liefkenshoek met het verzoek om toestemming
voor schipper Symon Jobsen tot het mogen houden van een bierstal aldaar, wordt in handen
gesteld van de heren commissarissen.
Aan Cornelis Smijtegelt wordt ordonnantie verleend over £ 70 tot het voldoen van het
laatste deel van de betaling voor het opmaken van het hoofd van Lillo.
10-3-1679
Anthonij de Badoux heeft de eed afgelegd als controleur op Lillo. Zijn verzoek als
commandeur van enige soldaten op de Kruisschans om de betaling van een aantal
resterende ordonnantiën wordt in handen gesteld van ontvanger-generaal Van der Stringe,
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‘om de suppliant sijn restant te laten betalen door de ontvanger N.N. de Herder in
Noortbelandt’ [Noord-Beveland?].
14-3-1679
Schipper Jan Cuijpers uit Lillo wordt verkoren om het veer te bedienen voor de passagiers
van Lillo op Antwerpen. Tevens is het hem toegestaan om granen uit de polder van Lillo te
vervoeren, net als andere vrijschippers, in plaats van Pieter Surij, wiens akte vanwege enige
‘miscomportementen’ wordt ingetrokken.
21-3-1679
Predikant Nathan Vaij van Lillo klaagt over het niet betalen van zijn traktement door wijlen
commies Van Vrijberghe. De GR ordonneren de erfgenamen van de commies om het
achterstallige traktement tot en met december 1678 te betalen. Aan hen wordt de
toezegging gedaan dat met het overbrengen van de rekeningen aanstonds ordonnantie zal
worden verleend over het ‘overschietende slott’. Commies Jan Pijm (= Pain) of zijn
vervanger Rudolphi dienen de predikant vanaf 1 januari 1679 van zijn normale traktement
te voorzien.
22-3-1679
De erfgenamen van wijlen commies Van Vrijberghe zijn ontslagen van het aannemen van
het rijswerk aan het hoofd van Lillo. Zij zullen daar dan ook geen rijshout brengen. De GR
zullen zorgdragen voor een nieuwe besteding.
24-3-1679
N.a.v. de verklaring van commandeur Nicolaes Ockers hebben de GR ordonnantie verleend
aan Claes Jansen Prince over £ 44 voor het aannemen en opmaken van het aardewerk op
Lillo tot eind september 1677.
N.a.v. de verklaring van commandeur De Vassij krijgt Prince £ 40 voor het aardewerk op
Liefkenshoek.
28-3-1679
De GR hebben Jan de Waijer arrest verleend op de ‘te goed hebbende ordonnantien van
Claes Jansen Prince en de weduwe van Adriaen Adriaensen om een som van £ 42 te
verhalen vanwege…(niet ingevuld)’.
Het verzoek van predikant Nathan Vaij van Lillo om de ordonnantie van zijn ‘augmenten
als anders’ over het verleden jaar wordt in handen gesteld van commies Rodolphi, die de
GR daarover zal berichten.
30-3-1679
Jacob Brassaert, biersteker op octrooi van de GR tot Lillo, verzoekt de GR om het
alleenrecht tot de verkoop van bier, zonder door commandeur Ockers ‘geturbeert te
worden’. Het verzoek wordt in handen gesteld van de commandeur, met de order om de
suppliant ‘te helpen mainteneren, stijven en stercken’. Mocht de commandeur het hier niet
mee eens zijn, dan dient hij zich tot de GR te wenden.
N.a.v. het bericht van commies Rodolphus op het verzoek van Nathan Vaij hebben de GR
besloten hem volgens de oude order van de regering ordonnantie over zijn augmentum voor
het jaar 1678 te geven.
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6-4-1679
De predikanten en schoolmeester van de classis Tholen hebben nogmaals hun klachten
geuit over het niet betalen van hun achterstallige traktementen door de overleden
rentmeester, de heer van Namen. Zij hebben bovendien nog niets bekomen van de nieuwe
rentmeester over het lopende jaar. De Rekenkamer krijgt de opdracht zo spoedig mogelijk
met de erfgenamen van de rentmeester de rekeningen te sluiten. De huidige rentmeester
Lieven van Vrijberghe, heer van Namen, dient zonder enig uitstel drie maanden traktement
tot en met 31 maart van dit jaar te betalen aan de schoolmeesters en predikanten van de
classis Tholen.
Ontvanger-generaal Van der Stringe wordt ‘ernstelyck’ gerecommandeerd om aan de
weduwe van Thielman Wyckersloot, in zijn leven majoor op fort Frederik Hendrik, enige
betalingen te voltrekken op haar tegoedhebbende traktement, ‘ten eynde de suppliante met
hare zes kinderen eenichsints mach werden gesoulageert’.
De ‘prestmeester’ Paulo Fauchier of bij zijn absentie equipagemeester Gerson Panneel
wordt gelast om zoveel schepen te pressen als nodig zijn voor het vervoeren van twee
compagnieën te voet naar Philippine. Deze zullen de plaatsen innemen van de compagnie
van sergeant-majoor Ockers, die naar Lillo zal worden gebracht, en de compagnie van
commandeur De Beaufort, die naar de polder van Namen zal worden getransporteerd.
10-4-1679
De GR hebben besloten het rijswerk aan het hoofd van Lillo behoorlijk te doen repareren en
in voorgaande staat te brengen. Commies Rodolpus wordt aangeschreven dient de publieke
besteding uit te stellen tot 24 april.
Wegens het overlijden van de heer Jasper Ingels, lid van het college van Gecommitteerde
Raden van de Staten van Zeeland, en verantwoordelijk voor de inkoop van rijshout, gaarden
en staken voor de forten tot dienst van het land en haar ‘frontieren’, hebben de GR de heer
David van der Nisse geautoriseerd tot het waarnemen van deze taak. Een kopie van deze
resolutie zal worden gezonden naar de commiezen van Lillo, Liefkenshoek, Axel en
Biervliet.
11-4-1679
N.a.v. een verzoek van Pieter Surij op 1 maart van dit jaar, alsmede n.a.v. de bijgevoegde
stukken van de kerkenraad en andere personen over Surij is gebleken dat op het verkeerd
aangeven van commandeur Ockers van Lillo buiten zijn kennis zijn plaats als vrijschipper
is weggegeven aan schipper Jan Cuijpers. De GR besluiten de suppliant ten volle te
herstellen als vrijschipper van Lillo, ‘licentierende den voorn. Jan Cuijpers’ alsof deze nooit
is aangesteld. Commandeur Ockers wordt aangeschreven en geordonneerd Pieter Surij als
vrijschipper te erkennen en zijn beroep zonder ‘molestie vrij en onverthinderlijck te laten
bedienen’.
Vanwege veelvuldig voorkomende klachten over commandeur Ockers die ‘hem niet en
hout inde palen van sijne devoir; maer sijne handen begint te slaen in dingen, die afhangen
vande hooghe polytique regeringe’ zal deze hierop worden aangeschreven.
Predikant Vaij van Lillo heeft nogmaals verzocht om betaling van zijn achterstallige
traktement, waarop de GR commies Rodolphus hebben geordonneerd om de predikant
tegemoet te komen.
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13-4-1679
Commandeur Nicolaes Ockers van Lillo heeft de GR op de hoogte gesteld van het arriveren
van zijn compagnie vanuit IJzendijke op Lillo.
Na deliberatie is besloten commandeur Vassij nogmaals twee maanden continuatie te
vergunnen ‘tot het houden van twee soldaten tot sijnen dienst’.
N.a.v. het bericht van werkbaas Abraham Hildernisse is aan Geeraert Franssen, aannemer
van de werken op Liefkenshoek, ordonnantie verleend over een som van £ 64.
De weduwe van Lieven Moerman is ordonnantie verleend over £ 32:9:4, voor het leveren
van pektonnen en staken t.b.v. Lillo.
18-4-1679
Een missive van commandeur Nicolaes Ockers over Pieter Surij wordt in handen gesteld
van de heren die eerdaags afreizen naar Lillo ‘om daer over te disponeren voor den meesten
dienst vanden lande’. Niettemin blijven de heren persisteren bij de resolutie op 11 april
genomen.
Twee brieven van meester Adriaen van Vrijberghe en commies J. Rodolphius, alsmede van
Adriaen Leendertsen Huijsser over het rijswerk op Lillo worden eveneens in handen gesteld
van de heren die eerdaags naar Lillo zullen afreizen, om daarover te disponeren tot meeste
voordeel voor het gewest en de grootste verzekering van het hoofd.
De predikanten en schoolmeesters van de classis Tholen hebben de GR nogmaals gevraagd
de nodige orders te stellen tegen het niet betalen door de rentmeester, ‘op dat sij haren
dienst mogen doen sonder suchten’. De heren van de Rekenkamer wordt nogmaals verzocht
voort te maken met het opnemen en sluiten van de rekeningen van wijlen rentmeester Jan
L. van Vrijberghe, ten einde de predikanten en schoolmeesters van alle achterstallige
traktementen worden voorzien. Omdat bij het laatste slot van de rekening van de
erfgenamen en weduwe van rentmeester Van Vrijberghe een som van £ 1773:16:10:2 te
kort komt, hebben de GR verzocht ontvanger-generaal Van der Stringe deze som in te
vorderen en daar mee de klagende predikanten en schoolmeesters ‘buiten clachten te stellen
en te houden’.
25-4-1679
Het verzoek van Pieter van den Lande om een ordonnantie over een som van £ 55:11:11
over onkosten in laatste ‘vijeren’ (= kwartaal) tot Lillo, wordt gesteld in handen van
werkbaas Abraham Hildernisse om de onkosten te examineren en de GR van een rapport te
voorzien.
27-4-1679
Het verzoek van Jacomijntjen Dingemans, weduwe van J. Bommelaer van Liefkenshoek,
met de bijgevoegde declaratie voor de leverantie van stro voor de militie, ter hoogte van
een som van £ 50:12:8, wordt met het verzoek om ordonnantie in handen gesteld van
griffier Rombouts, opdat hij alle retroacta zal nazien.
2-5-1679
N.a.v. de verklaring van Abraham Hildernisse en Job Ouweleck is ordonnantie over een
som van £ 88 over de eerste betaling, verleend aan Floris Beddelo voor het aangenomen
werk en buitenwerk op Lillo.
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Aan Pieter van den Lande wordt ordonnantie verleend over een som van £ 47:1:11 over
onkosten in het laatste kwartaal op Lillo.
11-5-1679
De predikanten en schoolmeesters van de classis Tholen bedanken de heren GR vanwege
‘de goede voorsorge van hare betalinge’. Nu de rekeningen van de overleden rentmeester in
de Rekenkamer zijn opgenomen en gesloten, verzoeken zij ‘met schuldich respect dat het
haer Ed: Mo: goede geliefte mochte syn, de vordere vereyschte ordre tot voldoeninge van
haer achterwesen te stellen’. De supplianten dienen ‘hoe eerder hoe beter een pertinente en
waerachtige lyste aenden Raet over te brengen en te presenteren’ van alle gages en
traktementen die zij van het gewest tegoed hebben, incluis 1678. Wordt de lijst door de GR
in orde bevonden dan zullen zij onmiddellijk overgaan tot het betalen van de gages en
traktementen.
16-5-1679
De ‘presentatie’ van Arij Leenderts Huijssen om het rijswerk aan het hoofd van Lillo
volgens voorgaande condities aan te nemen, op te maken en voor hetzelfde aantal jaren te
onderhouden voor ‘twee en derthien ponden ijder jaer’, wordt in bedenking gehouden. [NB:
vermoedelijk is hier sprake van een schrijffout; een bedrag van 32 ponden is
aannemelijker].
6-6-1679
De voogden van de wezen van wijlen commies meester Marinus van Vrijberghe ontvangen
een som van £ 17:19:8 over voorgeschoten gelden bij het besteden van ’s lands werken in
1675 en een som van £ 92:4:6 over ‘vacatien en verschoten penningen ten dienste vanden
lande’ in de jaren 1675, 1676, 1677.
17-5-1679
De lijst van de predikanten, schoolmeesters en voorzanger van de classis Tholen wordt in
handen gesteld van de heren van de Rekenkamer.
20-5-1679
De heren van de Rekenkamer hebben de GR bericht n.a.v. de lijst van predikanten en
schoolmeesters dat het achterstallige traktement, augmentum en huishuur in totaal
£ 2048:13:4 bedraagt. De GR hebben besloten ordonnantie van betaling te verlenen ‘op den
rentmeester Lieven van Vrijberghe, heer van Namen, ten profyte van de voorn. predikanten
en schoolmeesters te betalen by assignatie op den heer onfanger generael Van der Stringe,
die by desen wert geordonneert de voors. somme te betalen tot onderstant en subsidie vant
comptoir’ van de geestelijke goederen tot Tholen.
10-6-1679
Johan de Grande is aangesteld tot gedelegeerd rechter op Lillo in de plaats van wijlen
meester Marinus van Vrijberghe.
Johan Cocq, gedelegeerd rechter tot Lillo, wordt gecommitteerd om tijdens de afwezigheid
van de commandeur als president te fungeren tijdens de vergadering van de gedelegeerde
rechters, ‘en de saken aldaer voorcomende te dirigeren en beleyden, conform de ordre
vande regeringe’.
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15-6-1679
De GR hebben een brief ontvangen van de consistorie van Lillo, gedateerd op 13 juni,
waarin zij zich tegenover de GR beklagen over de harde ‘proceduren en executien’ die
dagelijks in de polder van Lillo door de katholieken (‘papisten’) tegen de gereformeerden
worden gepleegd. Als er een groter aantal heren aanwezig is zal er over de kwestie
gedelibereerd worden.
Jacob Franssen Mars, schipper uit Middelburg, verzoekt om admissie tot vrijschipper van
de polders van Lillo, Doel, St. Anna en Keetenisse, in plaats van Jacob Wijnaert, die
daartoe onbekwaam is vanwege het ontbreken van een ‘schip ofte schuijte’. Het verzoek is
in handen gesteld van de gedelegeerde rechters van Lillo, opdat zij de heren daarover
berichten.
23-6-1679
Alexander Florano, ‘gelicentieert vendrich’, wordt als appointé gesteld op de rol van
sergeant-majoor Nicolaes Ockerssen, in de plaats van de overleden oud soldaat Oliver de
Meyer. De solliciteur van de compagnie wordt gelast Florano ‘promptelijcken syne
weeckelijcxse leeningen te versorgen’.
27-6-1679
De missive van de kerkenraad van Lillo over een nieuwe kerk ‘door de Spaensche’ in de
polder van Lillo wordt aan de gedeputeerden bij de Generaliteit gezonden.
29-6-1679
Het verzoek van Claes Jansen Prince wordt nogmaals aan ontvanger-generaal Van der
Stringe gezonden, met de serieuze recommandatie, om de suppliant zijn verkregen
ordonnantie te betalen.
Voordat er een besluit zal worden genomen op het verzoek van Jacomijntjen Dingemans,
weduwe van Jacob Adriaenssen Bommelaer, betreffende de leverantie van stro aan de
forten Lillo en Liefkenshoek, zullen nogmaals de staat van oorlog en de retroacta worden
nagezien.
Commies Adolphus van Lillo heeft de GR geschreven dat Floris Beddeloo, aannemer van
werk aldaar, niet aan de gestelde condities voldoet. Beddeloo dient daarop aan de GR te
antwoorden.
30-6-1679
Voordat de GR ordonnantie verlenen aan Jaquemyntie Dingemans voor de leverantie van
stro voor de garnizoenen op Lillo en Liefkenshoek in de jaren 1677 en 1678 dient zij een
verklaring voor te leggen van commies Van Vrijberge dat de leverantie is geschied.
4-7-1679
De GR hebben nader overlegd over het ‘vrijschipperschap’ voor de bediening van het veer
van Lillo op Antwerpen, volgens de resolutie van 14-3-1679 toegewezen aan Jan Cuypers
in de plaats van Pieter Surij, ‘die op eenige aenclachten was gedeporteert’. De heren hebben
besloten de akten van beide schippers in te trekken, waarop de commandeur van Lillo
alsmede de gedelegeerde rechters gelast worden de twee schippers buiten emplooi te
houden.
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N.a.v. het verzoek van Jan Stroobant, schoolmeester van Lillo, hebben de GR besloten
commies Joan Pain of zijn vervanger te ordonneren om aan de suppliant zijn ordinair
traktement te betalen, ‘soo als het selve voor desen door den commies Van Vrijberge is
betaelt benevens de achterstellen vandien’.
13-7-1679
N.a.v. de remonstrantie van Anthonij de Baudoux, voormalig commandeur op de
Kruisschans, hebben de GR de tegenwoordige commandeur kapitein Fredrick Zeger van
Wyenhorst by desen te ordonneren om de goederen die het gewest toebehoren, 29 tot 30
musketten, een trommel met een ‘clocktie’ naar ’s lands magazijn op Lillo te brengen. De
sloep moet naar het schip van de luitenant-admiraal ‘de wacht houdende voor Lillo’
gebracht worden, om daar ten dienste van het gewest te kunnen worden gebruikt.
N.a.v. de verklaring van de gedelegeerde rechters van Lillo is ordonnantie verleend aan
Gillis Eijlinck, kloksteller te Lillo, in de plaats van Willem van Thiel, over een som van
£ 10 als jaartraktement voor het stellen van de klok van 1 juli 1678 tot en met 31 juni 1679.
15-7-1679
De GR hebben besloten om Claes Janssen Prins het veer van Lillo op Antwerpen te laten
bedienen tot de aanstaande september, wanneer het veer door de heren aan de meest
biedende zal worden verpacht.
17-7-1679
Commies Fauchier wordt gelast om aan Lillo 20 lasten turf en aan Liefkenshoek 10 lasten
turf te leveren, ‘om te dienen voor hare aenstaende winterprovisie daer mede de selve sullen
moeten toekomen, sonder die soo breet uijt te deelen’.
29-7-1679
N.a.v. het bericht van de ontvanger-generaal vanwege een verzoek van Pieter van de
Kriecke, worden de erfgenamen van commies Marinus van Vrijbergen gelast om zonder
langer uitstel ‘ter Rekencamer van Zeelandt te rekenen van de openstaende jaeren syner
ontfanck’ van de gemeene middelen, huisschattingen en familiegeld van Lillo en
Liefkenshoek. Na het slot van ‘desselfs purgative rekeninge alhier gesien’ zal nader
overlegd worden over het intrekken van ‘des suppliants’ assigantie, of deze prompt door de
voornoemde erfgenamen te laten betalen.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 683, aantekeningen augustus-december 1679
3-8-1679
Het verzoek van Claes Janssen Prins uit Lillo, rakende enige geschillen over verzochte en
reeds verleende arresten op zijn ordonnantiën, wordt in handen gesteld van griffier
Rombouts, die de kwestie zal examineren en rapport zal uitbrengen.
5-9-1679
De GR hebben ordonnantie verleend aan Willem van Thiel, kloksteller van Lillo, over £ 10
jaartraktement vervallen ‘ultima des voorleden jaers’ (= 31 december 1678).
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6-9-1679
Gillis Hellinch (= Heylinck) wordt aangesteld als plaatsvervanger van Willem Willemsen
van Thiel, kloksteller op Lillo, wanneer deze absent is. Hellinch zal ‘over alle de selven tijt
genieten het volle traktement van den selven clockstelder Van Thiel’.
14-9-1679
Willem Willemsen van Thiel, kloksteller tot Lillo, heeft de GR verzocht om de autorisatie
voor Gillis Heylinck tot het stellen van de klok in te trekken, en in diens plaats Mattheeus
Souvrij, koster aldaar, aan te stellen. De heren die eerdaags vanwege de verpachtingen
zullen afreizen zullen hierover een beslissing nemen.
28-9-1679
De GR hebben besloten dat de oude en impotente soldaten, zowel diegenen die onder een
compagnie, als diegenen die buiten een compagnie zijn gesteld, voortaan 10 guldens per
maand van 42 dagen zullen genieten, zonder daarop gekort te mogen worden.
5-10-1679
Alvorens de GR de declaratie van metselaar Jan Meeusen uit Lillo betalen, dient deze te
worden geverifieerd door de commies aldaar.
Gelet op het verzoek van dominee Petrus Smijtegelt van Liefkenshoek zal naar gewoonte
‘ordonnantie werden geslaagen over des selfs augmentum’ voor het lopende jaar 1679.
De weduwe van Severin de Huijbert, majoor en controleur op Lillo, is arrest verleend op
hetgeen schipper Jan Prince van Lillo van het gewest toekomt om zodoende £ 25:8:4 te
verhalen vanwege de leverantie van winkelwaren.
24-10-1679
Voordat de GR een besluit nemen over het verzoek van commies Hendrijck Adolphus van
Lillo om voorzien te worden van turf voor het magazijn zal de ‘nadere lijste vanden turf op
de magasinen in’t committimus gearresteert, werden nagesien’.
Het verzoek van Johannes Snelder, schipper uit Middelburg, om toestemming voor het
uitvoeren van graan uit de polder van Lillo, wordt in handen gesteld van de gedelegeerde
rechters, opdat zij de heren van advies voorzien.
Gezien het nadere verzoek van Pieter van der Kriecke, burger uit Middelburg, worden de
erfgenamen van commies Marinus van Vrijberghe geordonneerd om in korte tijd de ‘finale
rekeninge te doen ter Rekencamer’ van zijn administratie. Zo niet dan zullen er maatregelen
genomen worden.
N.a.v. de verklaring van commies Rodolphius van Lillo en van Abraham Hildernisse is
ordonnantie verleend aan Abraham (moet zijn: Adriaen) Leendert Huijser over een som van
£ 215 over de eerste betaling van het aannemen en opmaken van het aangenomen rijswerk
aan de hoofden van Lillo en Liefkenshoek, volgens het bestek.
26-10-1679
N.a.v. de verklaring van Abraham Hildernisse wordt ordonnantie verleend aan metselaar
Flores Bedloo over een som van £ 83 vanwege de tweede betaling voor het aangenomen en
opgemaakte werk op Lillo, benevens £ 11:14 voor buitenwerk. Bedloo en de andere
aannemers van ’s lands werken zijn voor de toekomst gewaarschuwd dat zij in het vervolg

99

geen declaraties voor buitenwerk zullen indienen, behalve dan van die werkzaamheden die
op last van het gewest hebben plaatsgevonden.
30-10-1679
Dominee Petrus Smijtegelt heeft de GR medegedeeld, uit naam van de kerkenraad van
Liefkenshoek, dat hij is beroepen tot predikant binnen Middelburg. Rond 9 november
zullen de gedeputeerden van de magistraat en de kerk van Middelburg naar Liefkenshoek
afreizen om zijn ontslag te verzoeken en te ‘obtineren’. De suppliant verzoekt de GR om
een afgevaardigde tijdens dit proces. Hiertoe worden de heren (niet nader vermeld)
geautoriseerd. Mochten zij absent zijn dan zullen de GR worden vertegenwoordigd door
commandeur De Vassij en luitenant Joan Blockeel.
31-10-1679
De besteding van het werk aan het scheepshoofd van Liefkenshoek zal omstreeks 15
november plaatsvinden.
Het verzoek van Jan Meeusen om binnen Liefkenshoek als enige het beroep van metselaar
te mogen uitoefenen, waarbij alle anderen worden uitgesloten, wordt afgeslagen.
3-11-1679
Een verzoek van Absolon Louijssen, kanonnier op Liefkenshoek, wordt in handen gesteld
van griffier Rombouts om de suppliant ‘als alle andere canonniers te tracteren’.
7-11-1679
De GR hebben heer Van der Nisse, heer van Waarde en heer De Bils, heer van
Coppensdamme gecommitteerd om op donderdag 16 november de vergadering van de
kerkenraad van Liefkenshoek bij te wonen, belegd vanwege het verzoek tot ontslag van
predikant Smijtegelt. Voorts zullen zij de kerkenraad assisteren bij het beroepen van een
nieuwe predikant.
Commandeur Johan de Vassij heeft de GR een missive gezonden met een verslag van de
toestand van de fortificatiewerken van Liefkenshoek en de schade die veroorzaakt is door
de hoge vloed. De heren Van der Nisse en De Bils zullen hiervan inspectie nemen en een
rapport opmaken.
Arij Theunissen, onder het district en ‘limytscheydinge van Liefkenshouck, pachter van de
landen’ van Agatha Cromstryen en haar erfgenamen, verzoekt de GR om buiten de
contributies van brandschattingen te worden gehouden die worden afgevorderd door de
gelanden van Doel en Ketenisse. Bovengenoemde heren zullen de kwestie nader
onderzoeken.
Op het verzoek van Pieter van den Lande, timmerman tot Lillo, wordt verklaard, dat
mochten er buitenwerk gedaan moeten worden, de suppliant gerecommandeerd zal worden
door de GR.
13-11-1679
De GR hebben besloten de kerkenraad mede te delen dat de gedeputeerden op 30 november
in de vergadering zullen verschijnen om hen bij te staan in het beroep van een nieuwe
predikant als opvolger van dominee Smijtegelt.
Omstreeks deze dag zal ook het rijswerk aan het hoofd van Liefkenshoek worden
uitbesteed.
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16-11-1679
De erfgenamen van commies Van Vrijberghe worden nogmaals gelast om voor het nieuwe
jaar 1680 naar de Rekenkamer ‘over te brengen en te komen doen des selfs conclusive en
finale rekeninge’. Gebeurt dit niet dan zullen zij daartoe worden gehouden ‘bij gijsselrecht’.
23-11-1679
De GR hebben aan kapitein commandeur Johan de Vassij voor de tijd van zes maanden
continuatie vergund van de aanstelling van twee soldaten uit de compagnie van zijn zoon
tot zijn dienst.
27-11-1679
De heer Van de Leck, luitenant-generaal in Vlaanderen, alsmede de commandeurs van
Aardenburg, IJzendijke, Philippine, Sas van Gent, Hulst, Lillo, Liefkenshoek, Axel,
Terneuzen en Biervliet dienen allen een soldaat gereed te houden die naar de kolonie van
Suriname gezonden kan worden.
5-12-1679
Het verzoek om ‘lichtinge’ door N.N. Scholiers uit Antwerpen, arrestante op de gage van
Geerits Sweerts, konstabel op Lillo, is door de GR in handen gesteld van commies Obrij,
opdat hij hen nader zal berichten.
10-12-1679
Commissaris Jan Auber zal de soldaten voor de dienst in Suriname ophalen uit de
‘frontieren’ in Vlaanderen. Zij dienen bekwaam te zijn, en geoefend, voorzien van een
‘zydtgeweer en een goet ganckbaer snaphaen roer’. Er zal o.a. een soldaat uit de compagnie
van Fredrick Zegel van Wyenhorst van de Kruisschans naar Suriname gezonden worden.
14-12-1679
N.a.v. het bericht van commies Obrij over het verzoek van brouwster N.N. Scholiers is de
lichting van £ 25:17:8, gearresteerd op de gage van konstabel Geerit Sweerts,
geconsenteerd.
22-12-1679
N.a.v. het verzoek van Gerrit Franssen, aannemer van de reparatiewerkzaamheden aan het
hoofd van Liefkenshoek ‘als anders’, wordt de suppliant aangesteld om met
‘communicatie’ van de commies van Lillo en Liefkenshoek ‘behoorlijck opsicht te nemen’
op het onderhoud van en de reparaties aan ’s lands werken op Liefkenshoek, op de
voorwaarde dat hier geen extra kosten voor het gewest aan zijn verbonden.
Op 19 november heeft de Prins van Oranje een commissie verleend aan Sybrant van
Hittinga als commandeur van Lillo in de plaats van sergeant-majoor Nicolaes Ockers. De
GR hebben de commissie geregistreerd.
23-12-1679
Iman de Waeijer heeft als commissaris van de monsteringen Tholen, Bergen op Zoom en
onderhorige forten, Hulst en onderhorige forten, Lillo, Liefkenshoek, Frederik (Hendrik),
de Kruisschans en St. Anne ‘fort aende polder van Namen’ toegewezen gekregen. De GR
hebben te kennen gegeven dat de commissarissen alleen tot het monsteren van de
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compagnieën zijn geautoriseerd wanneer de GR daarvoor toestemming hebben verleend.
Zij mogen dus niet op eigen houtje drie tot vier maal per jaar, of zoveel als de GR het
zouden believen, de troepen monsteren.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 684, aantekeningen januari-juni 1680
5-1-1680
Predikant Nathan Vaij van Lillo verzoekt ‘om te mogen worden getracteert’ over het jaar
1679, ‘als in voorgaande jaren’.
9-1-1680
De erfgenamen van schipper Cornelis Rochussen is ordonnantie verleend over £ 117
vanwege de leverantie van rijshout voor Lillo en Liefkenshoek.
Er is nogmaals overleg gepleegd over de klacht van enkele gelanden uit de polder van Doel,
die naast het betalen van de ‘lasten van contributien’ nog eens bedreigd worden met
brandschattingen. De supplianten verzoeken de GR om bescherming. De GR bepalen dat zij
betreffende deze kwestie vasthouden aan de bepaling van 9 juni 1678.
12-1-1680
Bonifacius Ockers heeft de eed afgelegd vanwege zijn benoeming door Willem III tot
sergeant-majoor van het regiment van wijlen kolonel Theodore van Vrijberghe.
18-1-1680
Het verzoek van Francois Malet, Cristiaen Stoop en consorten om hun verkregen sententie
ten laste van Jacobus Brassaert, ‘geobtineert’ op 21 september 1678 voor de gedelegeerde
rechters van Lillo ter executie te mogen doen leggen, wordt in handen gesteld van de
gedelegeerde rechters, om de GR daarover te berichten.
31-1-1680
Alle kapiteins van de garnizoenen in Vlaanderen worden aangeschreven dat zij aanstonds
uit elke compagnie drie bekwame en ‘habile’ soldaten, voorzien van een goede snaphaan en
‘zytgeweer’, voorzien van twee maanden gage gereed moeten houden. Wanneer de soldaten
worden opgehaald zullen zij naar Suriname gestuurd worden. De heer Van de Leck,
luitenant-generaal, zal hierover worden geschreven, waarbij de akte van de prins zal
worden bijgevoegd, alsmede de kolonels van de regimenten.
1-2-1680
Het verzoek van ’s lands werkbaas Geerard Franssen van Liefkenshoek, om een octrooi
voor het tappen en verkopen van wijn en brandewijn op het fort ‘op borgers accijs’, wordt
om ‘goede redenen’ afgeslagen.
6-2-1680
Sergeant-majoor Johan de Vassij wordt vermeld als commandeur van Biervliet.
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21-2-1680
Aernout van Citters is verkoren tot kapitein van een compagnie voetknechten in de plaats
van sergeant-majoor Nicolaes Ockers (zie eveneens 22-12-1679).
23-2-1680
Alvorens de GR Marinus Brou aanstellen tot vrijschipper tot Lillo zal hij van de
gedelegeerde rechters een attestatie moeten overbrengen van zijn goed leven en
‘comportement’.
26-2-1680
Commandeur Johan de Vassij van Liefkenshoek heeft de GR aangeschreven over ‘clachten
van de proceduren en gedreychde executien’ jegens de gereformeerde ingezetenen
(‘obgesetenen’) van Ketenisse en de St. Annapolder begaan door de roomsgezinden en de
baljuw van de St. Annapolder vanwege het niet ‘onderhouden’ van de heiligendagen. De
missive zal worden gezonden aan de gedeputeerden bij de Generaliteit opdat zij tijdens de
vergadering van de Staten-Generaal ervoor mogen pleiten tot het nemen van maatregelen
ter bescherming van de voornoemde ingezetenen.
21-3-1680
Majoor Severin de Huijbert van Lillo klaagt dat hij nu reeds twee jaar geen traktement heeft
ontvangen. Hij verzoekt de GR daarom met ‘schuldich respect’ dat zij er zorg voor willen
dragen dat hij net als zijn voorgangers zijn traktement jaarlijks mag ontvangen, ‘voor sijn
moeijelijcken dienst’. Griffier Rombouts zal hierover spreken met ontvanger-generaal Van
der Stringe, opdat deze gelijk betaalt en voortaan dit als vanouds zal doen.
23-3-1680
N.a.v. het rapport van griffier Rombouts wordt Jan Cuijpers aangesteld tot vrijschipper
binnen Lillo voor het vervoeren van gewassen en granen uit de polders van Lillo, Doel,
Ketenisse naar Antwerpen.
27-3-1680
De heren Hoffer en De Bils worden verzocht om naar Liefkenshoek af te reizen om aldaar
bij te wonen en helpen voort te zetten de beroeping van een predikant in de plaats van
meester Pieter Smijtegelt, beroepen (16-4-1680; in de plaats van dominee Hendrijc Troijen)
tot Middelburg. De heren wordt gevraagd te willen letten op een eerlijk, vroom en
godvruchtig man.
5-4-1680
Tot predikant van Liefkenshoek is verkoren en beroepen dominee Bruynvisch, zo blijkt uit
het rapport van de heren Hoffer en De Bils, waarin verder staat ‘dat oock op den
predickdienst totten tyt van desselfs bevestinge de noodige ordre was gestelt, die door de
classis van Tholen en Bergen op Zoom wert getraverseert’. Hierover ontvangen de
commandeur van Liefkenshoek, alsmede predikant Nathan Vaij van Lillo bericht.

103

12-4-1680
Aan de commies van de vivres en ammunitie van oorlog van Lillo en Liefkenshoek, Johan
Paijn, is ordonnantie verleend over een jaarlijkse som van £ 60, over ‘sijn ordinaris
tractement’ van 30 guldens per lopende maand, ingaand per 15 november 1678.
16-4-1680
Het verzoek van de kloksteller van Lillo, Willem Willemsen van Thiel betreffende zijn
achterstallige traktement wordt in handen gesteld van de heren die naar het fort zullen
afreizen.
Marcus D’ Hameau verzoekt de GR om naast Jacobus Brassaert een bierstal op Lillo te
mogen houden. Dit verzoek wordt eveneens in handen gesteld van de heren die naar het fort
zullen afreizen. Zij zullen over het verzoek een rapport opmaken.
Alvorens de GR zullen disponeren op het verzoek van weduwe Bommelaer, betreffende de
betaling van 1200 bossen stro die geleverd zijn voor het garnizoen op Liefkenshoek, dient
de Rekenkamer te verklaren of er ooit ‘betalingen van stroo in de garnisoenen gelevert bij
de Provincie is gedaen’.
Het verzoek van portier en vendumeester Gillis Verstraten van Lillo wordt gezonden aan de
ontvanger-generaal, opdat hij de suppliant betalen zal op kwitantie.
Een verzoek van Fabian Oostwael van Lillo, om door ’s lands werkbaas in een barak, aan
hem verleend door de commandeur, een deurkozijn mogen te laten zetten, wordt
afgeslagen.
7-5-1680
N.a.v. het rapport van de heer Van ter Nisse als vervanger van heer De Bils hebben de GR
bepaald de aannemers van de diverse werken op Lillo en Liefkenshoek te ordonneren met
het aangenomen werk ‘voort te gaen’.
Na het lezen van het rapport over het verzoek van Marcus d’ Hameau om op Lillo ‘te
mogen wesen vrij bier-steecker’ hebben de GR besloten te ‘apostilleren, fiat ut petitur’.
N.a.v. hetzelfde rapport is ordonnantie verleend aan Willem van Thiel de jonge over een
som van £ (niet ingevuld) vanwege zeven maanden traktement als kloksteller te Lillo.
10-5-1680
Het verzoek van Geerart Fransen, aannemer en onderhouder van het werk op Liefkenshoek,
om ordonnantie van betaling, wordt in handen gesteld van Abraham Hildernisse, die als ’s
lands werkbaas het werk op zal nemen.
Jan Kuijpers, vrijschipper op Doel, Lillo etc., beklaagt zich over het tweemaal afvorderen
van het recht van het kleinzegel, ‘soo over sijne commissie als gestelde borghtochte’, dat
volgens de suppliant strijdig is met het derde artikel van de ordonnantie van de Staten van
Zeeland over deze heffing. Zijn verzoek om teruggave wordt in handen gesteld van griffier
Rombouts, die de pachter van het kleinzegel zal ontbieden en hem de intentie van het derde
artikel zal benadrukken.
17-5-1680
De heren van de Rekenkamer hebben de GR een advies gezonden betreffende de twee
verzoeken van Jacomijntjen Dingemans, weduwe van Jacob Bommelaer, betreffende de
leverantie van stro voor de militie op Lillo en Liefkenshoek in 1677, 1678 en 1679. De GR
hebben besloten ‘ordonnantie te laten slaen’ ter somma van £ 61:0:2 over de jaren 1677 t/m
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1679 voor de leverantie van het stro, te betalen door commies Jan Pain. Per honderd bossen
zal niet meer worden betaald dan 4 guldens per bos, en vanwege de tegenwoordige zwakte
van de compagnieën zullen er niet meer dan 75 bossen per compagnie worden verstrekt.
23-5-1680
Vanwege een brief van commandeur Johan de Vassij den ouden van Liefkenshoek over de
toestand van de kerk en het waarnemen van de godsdienstbeoefening aldaar besluiten de
GR daarover te schrijven aan proponent Cornelis Bruijnvisch te Zierikzee.
Majoor Jan Chassijn van Liefkenshoek beklaagt zich dat hij reeds vijf jaren geen betaling
heeft ontvangen van zijn traktement. Daarop verzoeken de GR ontvanger-generaal Van der
Stringe om de suppliant, ten minste voor een groot gedeelte, te betalen.
4-6-1680
Pieter van de Lande, wonende tot Lillo, heeft de GR verzocht om begunstigd te worden met
het portierschap, vendumeesterschap en bidderschap aldaar, waarvan Gillis Verstraten door
zijn veelvuldige affaires ‘soo gesegt wert’, deze ambten niet langer kan waarnemen. Het
verzoek is in handen gesteld van de gedelegeerde rechters, die Verstraten moeten verhoren,
zodat zij de GR kunnen verklaren waarom hij de bediening van deze ambten niet kan
vervullen, en zij dienen de GR te berichten over het verzoek van Van de Lande.
12-6-1680
N.a.v. de remonstrantie van de classis Tholen en Bergen op Zoom hebben de GR de classis
geautoriseerd om proponent Cornelis Bruijnvisch, beroepen tot predikant van Liefkenshoek
‘tot den H: dient te habiliteren, en vervolgens met het examen voort te gaen, de
proclomatien en bevestinge te doen, en alles afhandelen volgens Godes H: woort en
gearresteerde kerckenordeninge’. Ter notificatie wordt een kopie van deze resolutie naar de
commandeur van Liefkenshoek gestuurd.
Jan Cocq, ontvanger van de grafelijke tol tot Lillo, heeft een brief met de rekeningen van de
ontvangen gelden van de goederen door het Zijpe gekomen, bedragende £ 3:7:6 aan de GR
gezonden.
20-6-1680
De voormalige commandeur en sergeant-majoor Nicolaes Ockers van Lillo heeft de GR
geschreven vanwege de ‘moeyelyckheden en bedreygingen die hem werden aengedaen’
door de drossaard van Stabroek. Dit alles omdat de voormalige commandeur n.a.v. de
resolutie van de GR van 1 januari 1677 een inwoner van Stabroek heeft gearresteerd in
afwachting tot het in vrijheid stellen van Davit Hendricx van Lillo, die door ‘die van
Stabrouck’ was gevangen genomen. De GR besluiten sergeant-majoor Sybrant van
Hittinga, commandeur van Lillo te schrijven, opdat hij deze kwestie zal bespreken met de
drossaard van Stabroek, ‘en vernemen wat sijn voornemen daer ontrent vorders mochte
wesen, om daer na eenige mesures te connen nemen’.
26-6-1680
‘Camerbewaerder’ Sevrin Esser wordt bij deze gelast tot de inkoop van 80 lasten turf ten
dienste van het gewest. Commies Paulo Fauchier zal deze verdelen, en er zullen o.a. 18
lasten aan Lillo en 9 lasten turf aan Liefkenshoek worden geleverd.
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27-6-1680
Adam Brou, inwoner van Lillo en pachter van het veer tussen Lillo en Liefkenshoek, heeft
de GR verzocht zijn ‘pachtpenningen te mogen resconteren’ vanwege enige openstaande
‘pretensien tot laste vanden lande’. De GR hebben dit verzoek afgewezen en gelasten de
suppliant zijn verschuldigde pachtgeld te betalen. Mocht hij nog iets van het gewest tegoed
hebben, dan dient hij zich te wenden tot de commissarissen die vanwege de aanstaande
verpachtingen zullen afreizen naar het fort. Zij zullen dan de kwestie beoordelen en een
rapport opstellen.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 685, aantekeningen juli-december 1680
4-7-1680
De raadspensionaris van het gewest heeft de brieven opgesteld die aan de gedeputeerden bij
de Generaliteit en aan ambassadeur Jenkens worden gezonden, ‘over het rencontre’
voorgevallen in de vloot van Lillo. (NB: er staat er geen verdere informatie bij vermeld
over wat er is voorgevallen).
2-8-1680
De GR hebben besloten het proviandschip van luitenant-admiraal Bancker voor enige tijd
ten dienste van het land te gebruiken ‘op de wachte in Zijpe’. Daarop zullen de
manschappen van het jacht van kapitein Jan Adamsen worden ‘gecommandeert’. Een
statenbode zal naar Lillo worden gestuurd om het schip van daar naar Veere te laten
brengen.
8-8-1680
Op het verzoek van de ‘representerende’ commies Hendrick Adolphus van Lillo wordt
equipagemeester Gerson Paneel geordonneerd om 5900 pond buskruit naar het fort te
zenden, en dient hij dezelfde hoeveelheid bedorven buskruit terug te laten komen, ‘om
alhier te hermalen’ in het magazijn op te laten slaan.
9-8-1680
Alvorens ‘eenige duijsent musketcoogels’ naar Lillo worden gezonden, zal de substituutcommies Hendrijck Adolphius aan worden geschreven en geordonneerd worden om aan de
heren GR rekenschap te geven van de voorgaande tonnetjes met musketkogels, en waar
deze zijn gebleven, ‘als zijnde gene verderlijcke waaren’.
13-8-1680
Schipper Marinus Brou van Lillo heeft de GR verzocht om geadmitteerd te mogen worden
als vrijschipper voor het vervoeren van granen en andere gewassen in de polders aldaar. De
heren die in september naar Lillo afreizen vanwege de verpachtingen zullen het verzoek
verder afhandelen en een rapport aan de GR overleveren.
14-8-1680
De GR hebben aan schipper Gerrit Swaen arrest geconsenteerd op de tegoed hebbende
ordonnantiën van Adriaen Leendertsen Huijser voor de leverantie van gaarden, rijshout en
staken ‘aende hoofden en wercken aldaer’. Niettemin wordt het verzoek in handen gesteld
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van de heren die naar Lillo af zullen reizen i.v.m. de verpachting van de gemeene middelen,
die het verzoek nader zullen examineren.
15-8-1680
Abraham Aernout en Johannis Outerman worden vermeld als aannemers van ‘seker’ werk
aan de hoofden van Lillo en Liefkenshoek.
22-8-1680
De brief met het antwoord van commies Rodolphius van Lillo betreffende het verzenden
van enige vaatjes musketkogels wordt in handen gesteld van de heren van de verpachtingen
in het Committimus, om daar ten dienste van het gewest over te disponeren.
27-8-1680
N.a.v. de brieven van commandeur Hettinga van Lillo en commies Adolphus wordt de
laatstgenoemde geautoriseerd en gelast om de arbeiders die aan de ‘rijshoofden’ werken
hun wekelijks bedongen loon te betalen. Daarnaast is aan alle arbeiders die het aardewerk
aan de contrescarpen van Lillo en Liefkenshoek van Arie Leene (= A.L. Huijsers) hebben
aangenomen en opgemaakt voor de som van 796 guldens arrest verleend op de gelden van
het gewest die Leene nog toekomen.
7-9-1680
N.a.v. het verzoek van Francois Beddeloo, aannemer van de werken op Lillo, wordt
commies Adolphius geordonneerd om de wielen en affuiten uit het magazijn te halen, opdat
deze gebruikt kunnen worden ‘aen het canon’ op de wallen. Aannemer Beddeloo blijft
gebonden aan de condities om binnen zes tot acht weken zoveel nieuwe wielen en affuiten
te leveren voor het magazijn, als het aantal dat is gebruikt.
4-10-1680
Kapitein Anthonij de Valcq, commandeur van Liefkenshoek, verzoekt consent tot het
aanstellen van een schipper, om van Liefkenshoek als van de andere vrije polder ‘af en aen
te mogen varen’. Het verzoek wordt in handen gesteld van de heren gaande over de
verpachtingen.
8-10-1680
Kapitein Valck, commandeur van Liefkenshoek, heeft de GR een memorie gezonden ‘over
het doen van enige reparatien aen het fort’ welke in handen is gesteld van de heren die
eerdaags zullen afreizen vanwege de verpachtingen.
9-10-1680
N.a.v. het rapport van de heren over de verpachtingen in het Committimus wordt op het
verzoek van Marinus Brou, om te mogen worden aangesteld als vrijschipper, door de GR
besloten te ‘appostileren, fiat ut petitur’.
24-10-1680
Matteeus Surij (Surinck) krijgt ordonnantie over £ 10 vanwege een jaartraktement als
kloksteller op Lillo.
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De verzoeken van Pieter van de Lande en Neeltjen Bleijckers, weduwe van Anthonij de
Raedt, beiden wonend op Lillo, over enige klachten over geschillen in materiele zaken,
worden gesteld in de handen van de heren De Bils en Winckelman. Mocht er geen akkoord
mogelijk zijn dan dienen zij de heren GR van rapport te dienen.
29-10-1680
De GR hebben ‘mandement in cas d’appel met de clausule van inhibitie’ verleend aan
Neeltjen Bleijkcers, wonende tot Lillo, tegen Pieter van de Lande volgens en over het
vonnis van de gedelegeerde rechters, dat op 4 oktober is uitgesproken.
1-11-1680
Dominee Mevius van St. Maartensdijk en dominee Faij van Lillo, gedeputeerden van de
classis Tholen en Bergen op Zoom, benevens de heer van Kruiningen, en dominee Van
Hattem van St. Philipsland zijn gehoord i.v.m. ‘geschillen en differenten van verkeerde
stellingen en suspensie daer op gevolgt inde kercke van Philipjeuslandt’.
7-11-1680
N.a.v. de verklaring van ’s lands werkbazen Abraham Hildernisse en Willem de Vries is
ordonnantie verleend aan Abraham Aernousen c.s., aannemers en opmakers van de hoofden
van Lillo en Liefkenshoek, over een som van £ 134:19:0.
Het verzoek van Aernousen c.s. om £ 25 om redenen in het verzoek ‘geallegeert’ is
afgeslagen.
De GR stemmen in met beroeping van Cornelis Bruijnvisch tot predikant van Liefkenshoek
als opvolger van dominee Pieter Smijtegelt. Aan dominee Bruijnvisch wordt ordonnantie
verleend voor zijn traktement, huishuur ‘als anders’.
Dominee Bruijnvisch ontvangt £ 4 voor het transport van zijn meubilaire goederen.
8-11-1680
Adriaen Leendert Huijser, ‘rijsschipper’, wordt voor de periode van vijf jaren aangenomen
voor de leverantie van rijshout voor de hoofden van Lillo en Liefkenshoek in de plaats van
zijn overleden vader Adriaen Leendert.
10-12-1680
De GR hebben besloten het zogenaamde dienstbodegeld, zoals dat in de provincie Zeeland
is ingevoerd, eveneens in het Committimus te introduceren. Daarom worden de magistraten
van Axel, Terneuzen, Biervliet, en Lillo geschreven om met ‘den aldereersten’ in hun
jurisdictie ‘opschrijvingen op haeren eedt volgens het placcaet te doen’. De kohieren dienen
zij op 1 januari 1681 aan de GR te zenden.
12-12-1680
N.a.v. de verklaring van ’s lands werkbazen Abraham Hildernisse en Willem de Vries is
ordonnantie verleend aan Geeraert Fransen en weduwe Moerman over een som van £ 128
over ‘twee paijen over het aannemen en opmaecken van des slants wercken tot
Liefkenshouck’.
Anna Pauls wordt ordonnantie verleend over £ 10 voor twee jaren traktement als
vroedvrouw van Lillo, vervallende op 31 december dit jaar.
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24-12-1680
De ontvanger-generaal wordt geordonneerd om het traktement dat aan Mattheeus Surij
toekomt te betalen uit ‘soodanich middel als sijn E. sal oordeelen daer toe aldergereets voor
handen te hebben’.
31-12-1680
Kapitein Frederijc Zegel van Weijnerhorst, commandeur van de Kruisschans, verzoekt om
een ordonnantie van £ 53:15:4 over voorschotten, door hem verstrekt ten dienste van de
GR. Griffier Rombouts dient de GR hierover te berichten.
Verder dient commies Adolfius op verzoek van de commandeur ’s lands sloep, liggende
aan de Kruisschans, af te halen en tot Lillo te brengen, alsmede enkele wapens die op die
schans liggen.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 686, aantekeningen januari-augustus 1681
2-1-1681
Het verzoek van kapitein Frederijck Zeger van Wijenhorst om een betaling van £ 53:15
‘over mises van justitie’ is afgeslagen, omdat de provincie haar quota ‘in dese post’ reeds
ver heeft overschreden.
7-1-1681
N.a.v. de verklaring van commies Adolphuis tot Lillo is ordonnantie verleend aan Jan
Meeusen, metselaar, over een som van £ 48:11:2 vanwege reparaties aan ’s lands huizen op
Lillo in het jaar 1678.
28-1-1681
Floris Bedloo, aannemer van ’s lands werken op Lillo, verzoekt ordonnantie over de eerste
bedongen betaling ad £ 207:13:5, waarbij inbegrepen het voorschot van £ 100. Hierop zal
worden ‘geapostilleert, fiat ut petitum’.
11-2-1681
De GR hebben aan Adriaen Leendertsen Huijser, aannemer van het opmaken en
onderhouden van de rijswerken tot Lillo en Liefkenshoek, ordonnantie verleend over £ 298.
Het bedrag £ 215 is ter voldoening ‘het tweede sevende jaer sijner aenneminge en
onderhoudinge’ van het eerdergenoemde werk. Het bedrag £ 83 is betaald vanwege zijn
bedongen loon voor het opmaken van het hoofd van Lillo ‘met de steene padt’, dit alles
volgens het bestek en de attestatie van commies Hendrick Adolphius.
18-2-1681
Het verzoek van kapitein Frederick Zeger van Wyenhorst, commandeur op de Kruisschans,
die verlof vraagt voor vier soldaten voor het overbrengen van zijn bagage naar de
Ommerschans, alwaar hij op orders van de prins het bevel gaat voeren, is door de GR
afgeslagen.
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25-2-1681
Het verzoek van de weduwen van Gerrit Franssen en Lieven Moerman, ‘aennemers vant
onderhoutwerck’ op Liefkenshoek, wordt in handen gesteld van de ontvanger-generaal, met
de ernstige recommandatie om te betalen, opdat de supplianten in staat blijven hun
aangenomen werk te voltrekken.
27-2-1681
De GR hebben ordonnantie verleend aan dominee Nathan Vaij van Lillo, ter somma van
£ 33:6:8 over het augmentum van het voorgaande jaar 1680.
De klacht van de predikant over de ‘non reparatie’ van zijn onderkomen wordt in handen
gesteld van de heren die i.v.m. de verpachtingen zullen afreizen. Zij zullen het logement
inspecteren en oordelen wat er moet gebeuren.
Aan meester Cornelis Bruijnvisch, predikant op Liefkenshoek, is ordonnantie verleend over
£ 20:16:8, ‘over sijn augmentum en twee kinderen’. Dit betreft de periode vanaf zijn eerste
dienst in de kerk van Liefkenshoek tot en met 31 december 1680.
Op het verzoek van predikant Bruijnvisch om zijn betaling jaarlijks te mogen ontvangen op
‘comptoir’ tot Lillo en een vermeerdering van de klassikale onkosten, net als zijn
voorouders wordt gezegd: ‘fiat ut petitum’ en krijgt hij ‘in beyden getracteert als sijne
voorsaten’.
Commies Hendrijc Adolpius verzoekt om de betaling van £ 23:3:4, over hetgeen Abraham
Brou als pachter van het veer tussen Lillo en Liefkenshoek aan het gewest schuldig is.
6-3-1681
Gillis Verstraten, portier tot Lillo, krijgt £… [niet ingevuld] over verscheidende jaren voor
zijn ‘vervallen’ traktement à £ 24 per jaar, tot en met 19 februari 1681. Over de gelijke
periode ontvangt Verstraten £ 5 per jaar voor huishuur.
20-3-1681
N.a.v. het rapport over de verpachtingen in het Committimus hebben de GR besloten de
gedelegeerde rechters van Lillo een vroedvrouw aan te laten stellen.
Omdat de werken niet aan de gestelde condities voldoen wordt aannemer N.N. Beddeloo
aangeschreven om het werk volgens de condities te voltrekken en te onderhouden. De
condities van het bestek zullen daarom aan sergeant-majoor Ettinga, commandeur van Lillo
worden gezonden, opdat hij er zorg voor zal dragen dat het werk volgens de opgestelde
condities wordt voltrokken.
De ontvanger-generaal dient de ‘penningen van de redemptie van de polder van Lillo’ (zie
marge) bij zich te houden, opdat zij op orders van de GR gedistribueerd kunnen worden.
Conform de resolutie van 27 augustus 1681 wordt ontvanger-generaal Van der Stringe
geordonneerd om aan de arbeiders ‘die daer gewrocht hebben aende contrescharpen’ van
Lillo en Liefkenshoek, een som te betalen van 797 guldens. Het bedrag dient betaald te
worden uit het geld dat Adrie Leene [= A.L. Huijsers] voor zijn aangenomen werk heeft
bedongen. De arbeiders worden geprefereerd boven alle andere crediteuren.
25-3-1681
Aan Jacob Brassaert wordt voor een jaar continuatie verleend tot het houden van een
bierstal op Lillo.
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Ontvanger-generaal Van der Stringe dient aan Jan Meeusen, ’s lands metselaar tot Lillo,
zijn verkregen ordonnantie te voldoen, en deze te betalen uit de eerste penningen ‘die daer
sullen incomen vande redemptien van de polders den Doel, St. Anna en Keetenisse etc.’.
27-3-1681
Ontvanger-generaal Van der Stringe wordt verzocht en gerecommandeerd om aan Gillis
Verstraten, portier tot Lillo, assignatie te verlenen om zijn traktement en huishuur, ‘soo
over de verschenen jaren als in toekomende, te konnen ontfangen opt comptoir van Lillo’.
1-4-1681
De GR hebben ordonnantie verleend aan Claes Jansen Prins, aannemer van het aarde- en
onderhoudswerk van de wallen, ‘bancquetten etc’ 5 tot Lillo en Liefkenshoek ter somma
van £ 66, over drie halve jaren van zijn bedongen loon.
17-4-1681
Anthonij de Baudoux, controleur op Lillo, heeft de GR geschreven vanwege een zeker
arrest op zijn traktement dat verleend is aan een zoetelaar. De ontvanger-generaal zal de GR
daar verder over inlichten.
Alvorens er ordonnantie wordt verleend aan de weduwen van Gerrit Franssen en Lieven
Moerman voor het onderhoudswerk op Liefkenshoek, mitsgaders vacaties, zal het verzoek
in handen gesteld worden van de heren die zullen afreizen om het werk op Liefkenshoek te
inspecteren.
18-4-1681
Ontvanger-generaal Van der Stringe wordt verzocht om zo snel mogelijk het achterstallige
traktement van Paulus Snelder, majoor op de Kruisschans, te betalen.
De ingediende declaratie van weduwe Moerman voor buitenwerkzaamheden ten bedrage
van £ 15:12:10, voor de jaren 1678 tot en met 1681, naast haar aangenomen werk aan de
logementen van de commandeurs, zal in handen gesteld worden van de heren die naar
Liefkenshoek afreizen, die de werken zullen inspecteren en daarover een rapport zullen
uitbrengen.
22-4-1681
Ontvanger-generaal Van der Stringe wordt nogmaals gerecommandeerd om zodra ’s lands
financiën het kunnen dragen, aan Jan Chassyn, majoor op Liefkenshoek, zijn achterstallige
traktement te betalen.
29-4-1681
Het verzoek van Fabiaen Oostwalt, geweldige provoost op Lillo, om de betaling van 69
guldens en 18 stuivers, ‘op de post van de mijsen van justicie’ van 1680, wordt afgewezen
‘overmits dese Provincie op de post van de Mysen van Justicie op den Staet van Oorloge’
anno 1680, niet alleen volledig heeft voldaan, ‘maer oock merckelycke sommen ten over
betaelt’.

5

Een banket (banquette) is een ophoging achter de borstwering van een vestingwal (of in een
loopgraaf), dienend als opstellingsplaats voor infanterie om over de borstwering te kunnen schieten.
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6-5-1681
Een ‘drouf geklach’ van de kerkenraad van Liefkenshoek over het handelen en de
praktijken van de priesters en ‘papisten’ tegen de gereformeerden in Doel, Callo en
Kieldrecht wordt aan de gedeputeerden bij de Generaliteit gezonden, opdat zij dit te berde
brengen tijdens de vergadering.
Het verzoek om betaling van Abraham Aernoutsen cum suis, aannemers van de nieuwe
hoofden tot Lillo en Liefkenshoek, wordt in handen gesteld van de ontvanger-generaal, die
de GR over dit verzoek verder dient in te lichten.
15-5-1681
De GR hebben een brief ontvangen van de majoor van fort Lillo, Severin de Huijbert, dat
op 12 mei een schip in de vloot was gearriveerd met Spaanse soldaten, ‘met slaende
trommel’. Nadat aan hem een bevel werd getoond, opgesteld in het Spaans, heeft hij, bij
afwezigheid van de commandeur, het schip door de vloot laten passeren, ‘sonder dat hij de
selve heeft derven ophouden’. Omdat hij gehoord heeft dat er nog ‘eenich volck stont te
volgen’ verzoekt hij de GR om instructies te mogen ontvangen ‘hoe en wes hem selven
voort toekomende sal hebben te comporteren en gedraegen’. Overleg over de kwestie wordt
uitgesteld tot een groter aantal leden, niettemin wordt de brief gezonden aan de heren bij de
Generaliteit, om hen op de hoogte te stellen, en te ‘hooren den selven sentementen’.
22-5-1681
Er is nogmaals overlegd over het verzoek van de timmerlieden Abraham Aernoutsen,
Johannes Outerman en Leendert Boom. Na het lezen van het advies van de ontvangergeneraal, waarom werd gevraagd op 6 mei, hebben de GR besloten ontvanger-generaal Van
der Stringe te ordonneren de supplianten te betalen.
24-6-1681
N.a.v. het bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo inzake Francois Mallet is goed
gevonden het ‘appionctement tot het doen van arrest’ in te trekken en de supplianten een
vrije en onbelemmerde ‘cours van justitie’ te vergunnen. De commandeur en de
gedelegeerde rechters zullen hierover op de hoogte worden gesteld.
27-6-1681
Vanwege de ‘veelheijt’ van arme vrouwen op Lillo hebben de GR besloten om N.N.,
tegenwoordig vroedvrouw op het fort, een jaarlijks ‘tractementje’ te verlenen van £ 6, te
betalen door commies en ontvanger Johan Peine.
9-7-1681
Jan Peijn, commies en ontvanger op Lillo, heeft de GR verzocht om ‘voor dese twee jaren’
Josias van Hulst als zijn vervanger aan te stellen. De GR besluiten goed te vinden en
‘verstaen te apostileren fiat ut petitur’, om de voorwaarde van het afleggen van de eed van
trouw.
1-8-1681
Kapitein De Valck wordt geordonneerd n.a.v. het verzoek van Pieter de Drij, oud en
impotent soldaat van zijn compagnie, en de resolutie van 1 mei 1676 binnen zes dagen
diens achterstallige ‘leeningen’ te betalen.
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8-8-1681
Het verzoek van de weduwe van Lieven Moerman wordt gezonden aan de ontvangergeneraal met de aanbeveling om te betalen. Het verzoek van de suppliante ‘om te hebben
assignatie van betalinge’ op de penningmeester van Doel is afgeslagen.
12-8-1681
N.a.v. een brief van de consistorie van Lillo, geschreven op 11 augustus en ondertekend
door Nathan Vaij, over een zeker proces tuusen Constant de Vrindt enerzijds en Pieter van
de Lande anderzijds, betreffende Neeltjen Bleijckers, verklaren de GR dat ‘in ’t termineren
van het proces’ zal worden gelet.
Kapitein Hattinga, commandeur van Lillo, heeft verzocht om de reparatie van een
paardenstal, welk verzoek in handen is gesteld van de heren commissarissen die zullen
afreizen vanwege de verpachtingen. Zij zullen daarover een beslissing nemen.
De pachters van de bieren op Lillo, Jacob en Marcus d’ Hameau, klagen over het feit dat
Jacob Brassaert, als enig geautoriseerd tot het houden van een bierstal op het fort, vaak in
gebreke blijft om het fort van behoorlijk bier te voorzien. Daardoor hebben niet alleen de
inwoners gebrek aan ‘drincke-bier’, maar ontvangen de supplianten geen impost, waardoor
zij hun afdracht aan het gewest niet op kunnen brengen. De supplianten verzoeken de GR
daarom om maatregelen, bijvoorbeeld door hen een akte voor het houden van een bierstal te
verlenen, ‘ofte wel anders’. De heren commissarissen zullen de kwestie behandelen ‘om
daer omtrent te willen betrachten de oude ordre en meesten dienste vanden Lande onder
rapport’.
22-8-1681
Op verzoek van Jacob Meijers, solliciteur van de compagnie van kapitein Anthonij de
Valck, rakende Pieter de Drij, wordt besloten de ingehouden ordonnantie voor de
compagnie los te laten, op de voorwaarde dat de kapitein de oude soldaat De Drij volledig
heeft betaald, en dit ook aan de GR kan aantonen. Zo niet dan zal de volgende ordonnantie
daarvoor wederom worden ingehouden.
Op het verzoek van de kapitein De Valck om Pieter de Drij van zijn compagnie af te halen
en te stellen op de lijst van de oude en ongeschikte soldaten die door het gewest worden
betaald, hebben de GR besloten te persisteren bij de voorgaande resoluties.
23-8-1681
Aan Pieter van den Lande wordt mandement van arrest verleend op alle goederen van
Neeltje Bleeckens, weduwe van Anthonij de Raedt, inwoonster van Lillo, om zodoende alle
kosten, schade en interest te verhalen.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 687, aantekeningen september-december 1681
4-9-1681
Dominee Nathan Vaij van Lillo heeft de GR verzocht om een aantal nodig geachte
reparaties aan ’s lands huis waar hij tegenwoordig in woont. De heren die naar het fort
afreizen vanwege de verpachting van de gemeene middelen zullen daarover een besluit
nemen.
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Vanwege het ‘inpudijckt en schandalis leven en ommeganck’ van Neeltien Bleijckers,
Constant de Vrient en Pieter van de Lande ‘met den anderen gehouden’ hebben de GR
besloten de drie voornoemde personen het wonen op fort Lillo te ontzeggen. Bleijkers en
De Vrient zullen voor altijd worden verbannen, Pieter van de Lande voor drie jaar. Binnen
veertien dagen dienen zij te vertrekken, mochten zij terugkeren dan zullen er zwaardere
straffen worden opgelegd. De gedelegeerde rechters wordt opgedragen de veroordeelden
hieraan te houden en hen desnoods met de sterke hand uit het fort ‘te doen ruymen’.
8-9-1681
Constant de Vrient, timmerman tot Lillo, heeft verzocht om een ‘mandement penael jegens
Pieter van de Lande’ om hem voor ‘desen hove’ te mogen dagvaarden tot ‘afdoeninge van
het arrest en opschryvinge van verscheyden goederen’ die de suppliant toebehoren, gedaan
onder het pretext van ‘te willen in versekeringe nemen’ de goederen van Neeltie Blyckers,
die berusten in het door de suppliant verhuurde huis. Dit ‘uyt crachte van sentantie’ van het
hof op 23 augustus. De GR besluiten het verzoek in handen te stellen van de gedelegeerde
rechters, opdat zij het nader onderzoeken en alle (gespecificeerde) goederen buiten alle
arrest of bekommering te restitueren. Ten ware ‘daer onder eenige mochten wesen, die
Neeltien Bleyckers souden toekomen, ofte door haer aen den suppliant fraudulentelyck
wesen transporteert, om die, en anders geen’ onder het arrest te houden.
15-9-1681
Kamerbewaarder Sevrein Esser dient aan tien oude en ‘geappoincteerde’ kanonniers een
zilveren ‘ducaton tot een ryspenninck’ te verstrekken, waaronder Marcus du Hameau en
Aernout Aertsen.
18-9-1681
Het verzoek van Josias van der Hulst, substituut commies tot Lillo, om ‘noch eenigen turf’
voor het garnizoen vanwege aanstaande winterseizoen wordt in handen gesteld van
commies Cornelis Coop. Die dient de GR te berichten naar welke plaatsen de ingekochte
turf is gedistribueerd, en welke kwantiteit daarvan naar Lillo is gezonden.
23-9-1681
De GR hebben besloten om aan Pieter van den Lande ‘te consenteren lantwinninge binnen
Lillo’ voor de tijd van veertien dagen, om gedurende die tijd ‘vrij en vranck’ te mogen
logeren, zonder ‘prejuditie’ van de resolutie van 4 september.
25-9-1681
Omdat het huis van predikant Vaij van Lillo dusdanig vervallen is, dat reparatie hoge
kosten met zich meebrengt, wordt door heer Van der Nisse, na diens inspectie, afgevraagd
of het niet beter verkocht kan worden, vooral omdat de predikant daarvoor 300 ‘ducatons’
contant heeft geboden. De GR besluiten het huis aan de predikant te verkopen voor de som
van 1000 guldens contant. Bij overlijden of vertrek van de predikant zal zijn opvolger ‘op
behoorlijke tauxatie’ het huis moeten overnemen. De predikant krijgt een toelage van 100
guldens per jaar voor ‘huishuere’, ingaande vanaf heden, of op de dag dat de predikant het
huis daadwerkelijk heeft gekocht. De opbrengst zal worden gebruikt om de op Lillo gedane
werken te betalen.
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30-9-1681
Op het verzoek van Willem Vercammen, soldaat onder de compagnie van commandeur
Hettinga tot Lillo, wordt geconsenteerd om het houten huisje dat door hem met medeweten
van de commandeur buiten de poort is neergezet, om tot het gerief van de wacht klein bier
en fruit te verkopen, te laten staan tot nader order.
Gelet op het nader ingediende verzoek van Pieter van de Lande, timmerman tot Lillo,
alsmede de attestaties van de commandeur en de gedelegeerde rechters over zijn ‘goet
comportement en leven’ hebben de GR besloten hem de vrije inwoning van Lillo toe te
staan, om daar als een eerlijk burger te mogen resideren. Zijn veroordeling tot verbanning
wordt opgeheven, echter zonder dat dit consequenties heeft ten opzichte van Constant de
Vrient en Neeltie Bleyckers. De GR hebben besloten dat voor hen de resolutie van 4
september blijft gelden.
10-10-1681
N.a.v. de attestatie van commies Hendrick Adolphus is ordonnantie verleend aan
‘rijsschipper’ Gerrit Swaen, ter somma van £ 89:14 voor de inkoop en leverantie van
rijshout op 12 augustus 1680 voor het maken van twee nieuwe rijshoofden op Lillo en
Liefkenshoek.
Dominee Nathan Vaij van Lillo heeft ingevolge van de resolutie van 25 september
verklaard ’s lands huis waarin hij tegenwoordig woont, in koop en eigendom aan te nemen
voor de som van duizend carolusguldens, die contant betaald worden. Hierop is door de GR
gedelibereerd dat de voornoemde koop gestand zal worden gedaan en aan de predikant
‘wettelijcken gelevert’. De opbrengst zal worden gebruikt voor de reeds gemaakte werken
op Lillo. Omdat het huis van de predikant mede is inbegrepen bij de aangenomen
reparatiewerken van Floris Bedloo voor de periode van 7 jaar, en deze verantwoording nu
aan de predikant toekomt, wordt de aannemer ontboden. Hij dient met de GR overeen te
komen ‘tot hoe veel minder prijs jaerlyckx’ hij zijn aangenomen werk zal voortzetten,
aangezien het huis ‘tot syne aennemers besorginge niet meer is staende’.
13-10-1681
Commies Johan de Crauwelaer van Axel en commies Jan Pain, of zijn vervanger, van Lillo,
worden geordonneerd na te gaan welk ordonnantiën onder de werkbazen en aannemers van
’s lands werken tot Axel, Terneuzen, Lillo en Liefkenshoek ‘alsnoch onbetaelt’ berusten.
Zij dienen daarover een ‘pertinente’ memorie aan de GR te zenden, met de namen van de
personen, de dag en datum en het ‘beloop’ van dien, zodat door de GR over de betaling van
de ordonnantiën verder kan ‘werden gedisponeert’.
14-10-1681
Raadsheer Van der Nisse wordt verzocht om de 1000 guldens die ontvangen worden van
predikant Nathan Vaij te verdelen over de werkbazen van ‘s lands reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden.
Hij wordt tevens verzocht om een goed en bekwaam persoon aan te wijzen voor de
ontvangst van het dienstbodegeld op Lillo en Liefkenshoek.
Christoffel Verhelt zal in het toekomende fungeren als deurwaarder van de Staten van
Zeeland in het Committimus in plaats van Isaacq de Crane. De rentmeesters en ontvangers
van ’s lands middelen in de kwartieren van Axel, Terneuzen, Biervliet, Lillo en
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Liefkenshoek worden bij deze geordonneerd om de voornoemde Verhelt als deurwaarder te
gebruiken voor het invorderen van ’s lands middelen.
28-10-1681
Josias van der Hulst wordt aangesteld als ontvanger van het dienstbodegeld op Lillo en
Liefkenshoek, ‘beginnende metten jare 1680’.
4-11-1681
Pieter van de Lande, inwoner van Lillo, mag gebruik maken van een deurwaarder van het
hof, om de sententie van de GR betreffende hem en Neeltjen Bleijckers ter executie te
leggen en de goederen te verkopen tot het verhalen van ‘zomma en kosten’.
21-11-1681
De weduwe van Gerrit Fransen en Huijbrechtjen Swijgers, aannemers en opmakers van de
fortificatiewerken op Liefkenshoek, krijgen een ordonnantie ter somma van £ 128 vanwege
een jaar onderhoud, volgens de declaraties van werkbazen Abraham Hildernisse en
Wilhelm P. de Vries.
26-11-1681
De ammunitiemeester Lieven Boije van Zierikzee, de commiezen Jaques van der Heyden
van Tholen en Johan de Crauwelaer tot Axel, alsmede substituut-commies Josias van der
Hulst van Lillo en Liefkenshoek, dienen de GR te berichten ‘wat canon ende vordere
ammonitien van oorlogh, aldaer in ’s lants magasynen en op de wallen gevonden worden’.
11-12-1681
Aan Floris Bedloo is ordonnantie verleend ter somma van £ 196:5:0 voor het aannemen en
repareren volgens de aangenomen condities van de werken op Lillo.
Claes Jansen Prince is ordonnantie verleend over een som van £ 44 voor het aangenomen
(onderhouds)werk van de aardewerken op Lillo.
16-12-1681
De heren Van der Nisse en De Maurignault worden gecommitteerd tot het examineren van
de declaraties van de advocaten en procureurs, gediend hebbende het proces tussen Pieter
de Lande en Neeltjen Bleeckers.
18-12-1681
N.a.v. het verzoek van J. van Hulst, ‘substituit’ commies op Lillo, zal worden nagezien
hoeveel turf voor het magazijn per jaar naar Lillo wordt gezonden en hoeveel er reeds is
verzonden.
Commandeur Hittinga van Lillo verzoekt de GR om Floris Bedloo te gelasten zijn werk te
voltrekken volgens de overeengekomen condities, waarop Bedloo door de GR wordt gelast
zich naar de aangenomen resoluties te reguleren.
Alvorens er ordonnantie verleend zal worden aan Arjen Leenderts Huijser ter somma van
£ 215 voor het aannemen en repareren van de contrescarpen, aarde- en rijswerken op Lillo
over het jaar 1681, zal naast de attestatie van commies Hittinga de attestatie van de
commies worden overgebracht.
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23-12-1681
Het blijkt dat Arie Leendert Huijser ook de attestatie van commies Adolphus van Lillo al
overgebracht had tot het bewijs van zijn aangenomen werk op Lillo. Vandaar dat de GR
besloten hebben hem ordonnantie te verlenen over de som van £ 215.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 688, aantekeningen januari-juli 1682
8-1-1682
De gedelegeerde rechters van Lillo hebben de GR een brief gezonden, ‘sonder signature’
met een onbekende som geld, gecollecteerd door twee leden van het college van
gedelegeerde rechters ‘tot verlossinge van de Christen slaven in Barbarie’.
De plaatsvervangend commies van Lillo, Josias van der Hulst, wordt gevraagd de GR te
berichten hoeveel turf ‘dat daer noch mancqueert, om van dese winter noch naer Lillo moet
werden gesonden’.
9-1-1682
Het verzoek van Arij Leenderts Huijser, aannemer en onderhouder van de rijswerken op
Lillo, alsmede zijn ordonnantie van £ 215, worden in handen gesteld van griffier Rombouts,
die uit naam van de GR met de ontvanger-generaal hierover zal spreken en hem te
verzoeken de suppliant uit de eerste ontvangen gelden van Doel te betalen.
15-1-1682
Kapitein Valck, commandeur van Liefkenshoek, heeft de GR een brief gezonden, alsmede
de som van 84 guldens en 7 stuivers, die op order van de GR op het fort zijn gecollecteerd.
Griffier Rombouts zal het geld in ontvangst nemen en bij het andere bewaren.
20-1-1682
De GR hebben aan Nathan Vaij ordonnantie verleend ter somma van £ 33:6:8 voor twee
jaar augmentum voor een kind over de jaren 1680 en 1681.
Het verzoek van Jan Meutsen, metselaar tot Lillo, om een ordonnantie van £ 118:12:3 voor
arbeidsloon van de jaren 1675, 1676 en 1678 ‘aen den lande verdient’ wordt gezonden aan
de heren commissarissen ‘tot de finantien’.
31-1-1682
De commandeurs van Lillo en Liefkenshoek hebben de GR ingelicht over de ‘bedroufde en
miserablen toestant vande selve beijde forten en omliggende polders’, veroorzaakt door de
‘seer sware onweer en geweldich tempeest’. Om verdere beschadiging te voorkomen
verzoeken de commandeurs om sparren, planken, horden en zeilen. De GR besluiten
Abraham Hildernisse, ’s lands timmerman, naar Lillo en Liefkenshoek te sturen en met
hem mee te zenden 400 delen, 400 ‘capraven’ en 400 ‘sparren’ alsmede een ‘goede
quantiteijt’ horden, schoppen, spaden en kruiwagens.
De gedelegeerde rechters van Lillo hebben aan de GR ‘sureté de corps’ verzocht voor
Constant de Vrunt, timmerman en sluiswerker, zodat deze ondanks zijn verbanning kan
komen helpen ‘in dese sware deurbraecken en innundatien’ en zodoende helpen te
voorkomen dat de sluizen verloren gaan. De GR besluiten ‘om goede redenen’ aan
Constant de Vriendt ‘sureté de corps’ te verlenen voor de tijd van drie maanden, zodat hij
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kan werken aan de sluizen van Lillo en Liefkenshoek. Bovendien zal door de GR ‘naer dien
tijt en goet ontfangen rapport van sijne goede werckingen favorabel op des suppliants
versouck werden gelett’.
5-2-1682
Commies Paneel wordt gelast om aanstonds 2 lasten turf vanuit het magazijn in Middelburg
naar Lillo te zenden.
De penningmeesters van de polders van Doel en Lillo worden aangeschreven over de
reparaties aan de forten Lillo en Liefkenshoek.
Ammunitiemeester Gerson Paneel wordt geordonneerd ‘onder behoorlijcke recepisse’ om
met het eerstvolgende schip de volgende spijkers naar Lillo en Liefkenshoek te zenden,
voor de reparaties aan de forten:
- 50 pond ‘wegens seven duymen’
- 50 pond zes duimen
- 50 pond vijf duimen
- 56 pond ‘rib-nagels’
- 56 pond ‘dobbele soldernagels’.
12-2-1682
Kapitein Anthony de Valck, commandeur van Liefkenshoek, heeft de GR geschreven over
de slechte toestand van het fort, veroorzaakt door ‘den laesten storm en hooge
watervloeden’ en wat hij reeds heeft laten ondernemen tot het herstellen van de schade. De
GR autoriseren de commandeur om de ingelanden van de polders van Doel, St. Anna en
Ketenisse ‘te houden tot het spoedich opmaecken van de conterscerpen, sluysen en andere
beschadichde wercken’. Zijn de ingelanden hiertoe niet bereid dan mag de commandeur
hen pressen en ophalen. Voor het betalen van de daggelden van de vletters is de
commandeur geautoriseerd om 200 guldens te mogen lichten uit handen van de
penningmeester van de polder van Doel, op rekening van de jaarlijkse contributie voor het
uitvoer van de granen.
Sergeant-majoor Hittinga, commandeur van Lillo, wordt geautoriseerd om alle ingelanden
van de polders van Lillo ‘te houden tot het spoedich opmaecken en herstellen van de
contrescherpen, sluijsen en andere beschadichde wercken aen de voorn. Fortresse’,
veroorzaakt door de hoge storm en daarmee gepaarde vloed. Ook hij mag bij weigering de
ingelanden tot het werk pressen en laten ophalen.
19-2-1682
Op het verzoek van de predikant van Liefkenshoek, Cornelis Bruijnvisch zal ordonnantie
‘werden geslaagen’ over zijn augmentum en twee kinderen voor het jaar 1681.
26-2-1682
De GR hebben een in Antwerpen geschreven brief ontvangen van de hoofdgecommitteerde
en gelanden van Doel, als antwoord op de brieven aan de penningmeester, waarin zij
bericht doen van de grote doorbraak bij de polder. Daardoor is het onmogelijk om de
contrescarpen van Liefkenshoek te repareren, niettemin beloven zij de achterstallige
contributie in handen te stellen van commandeur Valck. De ontvanger-generaal wordt door
de GR geordonneerd dat de penningmeester de achterstallige contributie aan hem dient te
betalen en niet aan commandeur Valck.
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Tevens hebben de GR uit Antwerpen een brief ontvangen van de hoofdgecommitteerde,
dijkgraaf en gezworenen van de polder van Lillo, waarin zij stellen dat zij niet verplicht zijn
tot het repareren van de contrescarpen van fort Lillo, vastgelegd in het contract van 10
februari 1654 dat tussen de provincie Zeeland en de bedijkers is opgesteld. De GR
verklaren het contract te zullen nazien en de ontvanger-generaal wordt gevraagd de GR hier
verder over te berichten.
27-2-1682
Na het bestuderen van het contract dat op 10 februari 1654 tussen Zeeland en de ingelanden
van de polder van Lillo is opgesteld en het relaas van ontvanger-generaal Van der Stringe,
worden de hoofdgelanden aangeschreven en geordonneerd de beschadigde werken van fort
Lillo ‘als anders en sonder eenige mora te doen opmaecken en houden in synen eerste
state’.
Abraham Hildernisse, ’s lands timmerman, ontvangt £ 77:11:6 voor de leverantie van hout
voor de reparatie en het opmaken van de fortificatiewerken tot Lillo en Liefkenshoek, die
door de ‘harden storm en hoogen watervloet’ van 26 januari 1682 zeer beschadigd zijn
geraakt. Dit volgens de attestatie van commies Josias van der Hulst. Klerk Davit Kempe
dient £ 66:13:4 op het bedrag in te houden, omdat dat reeds is vooruitbetaald.
5-3-1682
De heren commissarissen die naar het Committimus zullen afreizen zullen met de
ingelanden van Doel in overleg treden over het repareren van de contrescarpen van
Liefkenshoek.
12-3-1682
De dijkgraaf en de gezworenen van de polders van Lillo hebben middels een aantal
documenten proberen aan te tonen dat zij niet verplicht zijn tot het repareren van de
contrescarpen van fort Lillo. De GR zullen de retroacta hierop nazien.
13-3-1682
De heren die vanwege de verpachtingen van de gemeene middelen naar het Committimus
vertrekken zullen een schoolmeester, voorzanger en voorlezer voor Lillo aanstellen.
28-3-1682
N.a.v. het rapport van de commissarissen hebben de GR een aantal besluiten genomen. De
commandeurs of commiezen van Axel, Lillo en Liefkenshoek worden geordonneerd om de
doornhagen om deze plaatsen ‘wel te doen besnijden en bescheeren’, zonder deze ‘van dit
jaer te doen’ omspitten, ‘veel min bekappen ofte afkappen’.
N.N. (= Pieter) ‘s Gravenhage is aangesteld tot secretaris van de gedelegeerde rechters van
Lillo.
Uit het rapport blijkt dat het herbedijken van de polders van Lillo, Calloo, Ketenisse en
andere polders ‘seer prejudiciabel’ is voor de veiligheid van de forten Lillo en
Liefkenshoek, het is beter ‘de selve polders noch te laten drijven’. De commandeurs van de
forten worden aangeschreven om alle voorbereidingen voor het herbedijken tegen te gaan,
waarover zij de GR van tijd tot tijd op de hoogte dienen te stellen.
Tenslotte blijkt uit het rapport de bereidwilligheid van de ingelanden van Ketenisse om de
reparaties aan Liefkenshoek te voltrekken, mits dit mocht geschieden in de zomer, ‘om de
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spijse van dien te halen uijt de graften (= grachten) van Liefkenshouck voors. ende daer
mede hare goede landen te mogen verschonen’. De GR stemmen in met het plan en zullen
wanneer het tijd is met de ingelanden in overleg treden.
6-4-1682
Het is de ingelanden van de polder van Ketenisse toegestaan om tot bescherming van de
resterende gewassen, huizen en schuren een ‘vorsse-cae-dijck’ aan te leggen, op de
voorwaarde dat deze niet hoger is dan de contrescarp van fort Liefkenshoek. Wanneer zij de
oude dijken herstellen dienen deze in dezelfde staat te worden opgeleverd als zij waren, en
voorts dienen zij de gevulde grachten en contrescarpen van Liefkenshoek weer in oude staat
te herstellen. Bij ‘ontstentenisse’ zullen de GR optreden en het werk doen afbreken.
14-4-1682
Aernout de Oude, controleur van het licent op Lillo, wordt aangesteld als controleur van de
grafelijke tol aldaar in de plaats van de overleden Anthonij de Badous.
Een brief van luitenant-kolonel Ettinga, commandeur op Lillo, betreffende het herbedijken
van de polder van Lillo, wordt in handen gesteld van raadsheer Hoffer, die per
ommegaande de polder van Lillo en fort Liefkenshoek zal visiteren.
20-4-1682
De Staten-Generaal hebben de GR verzocht om nader bericht over het verbod op het
herbedijken van de polders van Lillo etc.
14-5-1682
N.a.v. een verzoek van commies Josias van der Hulst dient griffier Rombouts na te gaan
hoeveel kaarsen reeds op Lillo zijn geleverd, en welke hoeveelheid nog geleverd moet
worden.
28-5-1682
N.a.v. het verzoek van Arij Leenderts Huysser, aannemer van het onderhoud van ’s lands
rijswerken op Liefkenshoek, is besloten dat de suppliant zal worden betaald van de eerste
gelden van de ‘redemptie’ van Doel en Ketenisse. Ontvanger-generaal Van der Stringe
wordt geautoriseerd om de suppliant van een schriftelijke verzekering te voorzien.
1-6-1682
Kapitein Anthony de Valcq heeft de GR geschreven dat door het droogmaken en openen
van de sluizen van de polders van Doel en St. Anna de brug van het fort Liefkenshoek is
weggespoeld, maar nog wel te repareren valt. ’s Lands timmerman Abraham Hildernisse
dient zich zo spoedig mogelijk naar Liefkenshoek te begeven, het hout van de
weggespoelde brug te verzamelen en deze ‘ten minsten koste’ te herstellen.
4-6-1682
Willem de Fries, ’s lands metselaar, wordt samen met werkbaas Abraham Hildernisse naar
Liefkenshoek gezonden om daar het ‘steenwerk’ van de poort te inspecteren.
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5-6-1682
Raadsheer Hoffer heeft de GR middels een rapport ingelicht over zijn ‘verrichtingen en
directien ontrent de ingelanden van de Lillootschen polder’ en het contract dat hij met hen
heeft opgesteld over het herbedijken van de polder. Hij heeft daarbij overgeleverd ‘het
principale van dien, nevens de carte figurative’. Luitenant-kolonel commandeur Ettinga van
Lillo krijgt een kopie van het contract met de orders en recommandatie ‘vande poincten en
conditien daer inne vervatt door de voors. ingelanden hoe en hoe beter te doen naerkomen’.
Tevens heeft heer Hoffer de GR ingelicht over het contract dat hij met de ingelanden van de
polders van Doel, Ketenisse en St. Anna betreffende het herbedijken is overeengekomen.
Hiervan is eveneens een ‘carte figurative’ overgeleverd en zal met enige ingelanden over de
kwestie worden gesproken.
De commandeur van Lillo, sergeant-majoor Hittinga, wordt geautoriseerd om met nog een
gedeputeerde uit het college van de gedelegeerde rechters de kerkenraad van Lillo te
assisteren met de verkiezing van een schoolmeester en voorlezer in de plaats van de
overleden Johan Stroobant.
6-6-1682
Na deliberatie hebben de GR besloten de heer Van Odijck te recommanderen om de prins te
vragen de ingelanden van Doel te autoriseren tot het herbedijken van de voornoemde
polder.
Kapitein Anthonij de Valck wordt gevraagd de GR te berichten over ‘de te doene
herdyckinge vande polders van den Doele etc.’.
16-6-1682
De door kamerbewaarder Esser ingekochte 130 lasten turf zullen over een aantal plaatsen
worden verdeeld. Naar Lillo worden 12 lasten gezonden, en Liefkenshoek zal 10 lasten turf
ontvangen.
17-6-1682
De GR hebben een missive ontvangen van prins Willem III betreffende het herbedijken van
de polders van Doel, Ketenisse en St. Anna en het bouwen van de dijken aan en omtrent
Liefkenshoek. De zeedijk die gelegd dient te worden, zal moeten lopen vanaf de courtine
van Liefkenshoek noord-westwaarts ‘tot en over’ de kreek en vandaar nevens de kreek in
noordoostelijke richting tot aan de oude Scheldedijk van de polder van Doel. De regering
kan niet toestaan dat hiervan wordt afgeweken. Vandaar dat de GR de heren Hoffer en Van
der Nisse verzoeken nogmaals naar Liefkenshoek af te reizen en de ingelanden van de
polders duidelijk te maken dat zij deze richtlijnen moeten volgen.
De ingelanden van Doel, Ketenisse en St. Anna worden gevraagd zich op zaterdag naar
Antwerpen te begeven, opdat daar vergaderd zal worden met de gecommitteerde heren over
het herbedijken van de polders.
18-6-1682
Claes Jansen Prince, aannemer en onderhouder van de aardewerken op Lillo en
Liefkenshoek, heeft een klacht van non-betaling op zijn verkregen ordonnantiën ingediend.
Hij verzoekt de GR daarom de nodige orders uit te vaardigen. Ontvanger-generaal Van der
Stringe dient de 1000 guldens die ontvangen zijn met de verkoop van het huis aan de
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predikant van Lillo ‘te seponeren en wech te leggen’ opdat daaruit de suppliant een bedrag
van £ 66:17:4 kan worden betaald, en de rest voor anderen bewaard zal worden.
30-6-1682
Commies Josias van Hulst heeft de GR verzocht om verkoren te mogen worden tot
gedelegeerd rechter op Lillo in plaats van Severin de Huijbert, door prins Willem III
aangesteld tot luitenant van een compagnie voetknechten. Het verzoek wordt in handen
gesteld van luitenant De Huijbert ‘om daer op te seggen sijn belangen’.
2-7-1682
Een verzoek van de weduwe van Severin de Huijbert, tijdens zijn leven majoor op Lillo,
arrestante op de penningen van werkbaas Claes Jansen Prince wordt in handen gesteld van
commies Obrij, om de heren over de verzochte lichting te berichten.
3-7-1682
N.a.v. het bericht van commies Gerson Obrij stemmen de GR in met het lichten van de
penningen door weduwe De Huijbert op de ordonnanties van Claes Jansen Prince, ‘op
voorgaende arrest ten comptoire generael ingehouden’.
Cornelis Schetsen is door het collegium qualificatum van Lillo verkoren tot voorlezer en
schoolmeester, alsmede aangesteld tot auditeur van de krijgsraad.
9-7-1682
De GR hebben arrest toegestaan aan Abraham Hugo Leijntjes op de ordonnantiën van Claes
Jansen Prince om daarop een som van £ 11:7:8 op te verhalen ‘over geleent gelt’.
Josias Verhulst, substituut-commies op Lillo, krijgt gedurende 2 à 3 weken verlof om naar
Holland te vertrekken ‘tot verrichtinge sijnen affaires’, op de voorwaarde dat hij daarvoor
‘ordre op sijne administratie’ zal stellen.
N.a.v. de verklaring van ’s lands werkbazen Abraham Hildernisse en Wilhem P. de Fries is
ordonnantie verleend aan de weduwe van Gerrit Franssen en aan Hubrechtje Swijgers ter
somma van £ 107:16 vanwege een half jaar onderhoud van de aangenomen werken,
vervallen op 1 maart 1682 en reparaties aan het huis van commandeur Valck op
Liefkenshoek.
16-7-1682
Na deliberatie hebben de GR besloten Constant de Vrient toe te staan om nog eens negen
maanden op Lillo te mogen blijven wonen.
17-7-1682
De werkbazen Hildernisse en De Vries worden geordonneerd zorg te dragen voor de
besteding van het ruimen en schoonmaken van de riolen en goten op Lillo.
20-7-1682
Huijbrechthen Swijgers, aanneemster van de reparatiewerken op Liefkenshoek, heeft zich
beklaagd omdat zij over de verkregen ordonnantiën niet betaald kan worden door de
ontvanger-generaal. De GR besluiten de klacht in handen te stellen van de ontvangergeneraal met een serieuze recommandatie van betaling.
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21-7-1682
Kapitein Anthonij Valck van Liefkenshoek heeft de GR geschreven over de polders van
Doel, St. Anna en Ketenisse, alsmede de reparaties aan het fort. De GR schrijven de
commandeur dat de commies van Lillo een timmerman met zijn knechten opdracht geeft
het hout van de brug in de grachten van Liefkenshoek met behulp van soldaten te bergen.
Hout dat nog geschikt is zal worden gebruikt voor reparatie van de brug. De timmerman en
zijn knechten moeten voor hun werk betaald worden door de commies, terwijl deze de
soldaten die hebben meegeholpen van een ton goed bier moet voorzien. Ingenieur De
Waijer uit Hulst zal gevraagd worden de contrescarpen te inspecteren. De commandeur
dient erop toe te zien dat de grachten van Liefkenshoek ‘sonder eenige dorpels ofte
ondiepten te laeten’ door de ingelanden worden uitgehaald. Tenslotte wordt ingestemd met
het contract dat met de ingelanden van Doel, St. Anna en Ketenisse tot het herbedijken is
aangegaan. Commandeur De Valck en ingenieur De Waijer ontvangen een kopie, met de
order de ingelanden de overeengekomen punten na te laten komen.
22-7-1682
Commandeur Anthonij de Valck dient binnen acht dagen te reageren op het verzoek van
meester Gillis d’ Outrem, die arrest op zijn gage wilt leggen, om daar een som van 800
guldens op te verhalen, ‘metten interest van dien als per obligatie’.
23-7-1682
Constant de Vrient en Neeltie Bleyckers, woonachtig op Lillo, verzoeken dat hun
huwelijkse geboden ‘mochten werden geploclameert’ en vervolgens binnen de huwelijkse
staat bevestigd. De GR zullen hierop de retroacta nazien.
Commandeur Anthonij de Valck dient zich naar Middelburg te begeven om aldaar met de
GR te spreken over onder andere het opmaken van de contrescarpen van Liefkenshoek.
De GR hebben de retroacta nagezien n.a.v. het verzoek van Constant de Vrient en Neeltie
Bleyckers opdat hun huwelijkse geboden ‘mochten werden geproclameert en vervolgens in
den huwelijcken staet bevesticht’. Na deliberatie is besloten het verzoek af te slaan en de
supplianten te gelasten zich te reguleren naar de resolutie van 4 september 1681, over de
verbanning uit Lillo, ‘alsmede den voornoemde Constant de Vrient, soo wanneer de
prolongatie van negen maenden, hem by resolutie van den 16 july 1682 toegestaen, sullen
wesen geexpireert’.
Aan predikant Nathan Vaij van Lillo is ordonnantie verleend over een som van £ 16:13:4,
hem jaarlijks toegelegd voor huishuur.
30-7-1682
Maria Grand, weduwe van Daniel Leweijssen, in zijn leven majoor op Rammekens, is het
gebruik toegestaan van ’s lands ‘huysken’ op Lillo, waarin de onlangs overleden weduwe
van luitenant Walrave van Uffelen woonde.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 689, aantekeningen augustus-december 1682
8-8-1682
Door de vrijwillige afstand van Severin de Huijbert, majoor op Lillo, van de functie van
gedelegeerd rechter, is besloten in zijn plaats Pieter ’s Gravenhage aan te stellen.
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13-8-1682
Schipper Gerrit Swaen van Oudenbosch verzoekt betaling voor de leverantie van twee
schepen met rijshout in 1680 voor Lillo en Liefkenshoek. Ontvanger-generaal Van der
Stringe wordt verzocht de suppliant te betalen ‘uijt het inkomen van Lillo en
Liefkenshoek’.
17-8-1682
N.a.v. een brief van ingenieur Iman de Waaijer over hetgeen is voorgevallen bij het
herbedijken van de polders van Doel, St. Anna en Ketenisse, alsmede bij de
reparatiewerkzaamheden aan Liefkenshoek, worden commandeur Valck en de ingenieur
aangeschreven en geordonneerd, ‘om alle mogelijcke devoiren aen te wenden, dat de
contrescharpen aen het fort van Liefkenshouck door de ingelanden vande voors. polders
hoe eer hoe beter mogen werden gerepareert’. Gebeurt dit niet dan dient de reparatie gedaan
te worden op kosten van de voornoemde ingelanden.
Een verzoek van kapitein Anthonij de Valck van Liefkenshoek om een vergoeding van
£ 9:18:6 vanwege vacaties en reiskosten, gemaakt op 23 juli toen hij zich naar Middelburg
moest begeven, is door de GR afgeslagen ‘als geheel ongefondeert en ongewoon’.
Officieren van het leger die ontboden worden door de Staten of de Gecommitteerde Raden
in wiens gebied zij dienen of op wiens repartitie zij staan dienen deze orders altijd na te
komen, ‘en de kosten van hare reyse uyt haer altoos loopende gage en traktement te
vervallen: En nemen haer Ed: Mo: derhalven niet wel, dat den suppliant sich inlaet, soo
ongefondeerden versouck te doen’.
25-8-1682
N.a.v. het verzoek van de deurwaarder van het Committimus, Abraham Raes, worden de
rentmeesters en ontvangers van ’s lands middelen in de kwartieren van Axel, Terneuzen,
Biervliet, Lillo en Liefkenshoek geordonneerd om Raes als deurwaarder te gebruiken voor
de invordering van ‘s lands middelen, ‘soo en gelyck syne precedesseurs, en nu laest
Christoffel Verhelst, daer toe gebruijckt en geemployeert sijn geweest’.
1-9-1682
Kapitein Anthony de Valck heeft de GR bericht over ‘de materialen van de ontslopen
brugge’ van Liefkenshoek. De commandeur wordt geschreven dat de heren
commissarissen, die in het midden van de maand ‘aldaer op de verpachtinge van de
gemeene middelen sullen komen’, de nodige voorzieningen zullen treffen voor het herstel
van de ‘ontramponeerde’ brug. De commandeur wordt gevraagd erop toe te zien dat het
hout en de andere materialen goed bewaard worden. Tevens dient hij de ingelanden van
Doel, St. Anna en Ketenisse zo spoedig mogelijk de contrescarpen van Liefkenshoek laten
repareren en opmaken. Zo niet dan dient hij deze te laten repareren op kosten van de
voornoemde ingelanden, zoals dat in het akkoord is overeengekomen.
De ontvanger-generaal wordt gevraagd zo spoedig mogelijk het traktement te betalen van
de kloksteller van Lillo, Mattheeus Surij.
2-9-1682
N.a.v. een brief van Willem III dient commandeur Anthony de Valck van Liefkenshoek de
gelanden van Doel, St. Anna en Ketenisse toe te staan ‘hare gemaeckte verkortinge te
mogen verhoogen en verswaren’, om in het aanstaande winterseizoen het zeewater te
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kunnen weerstaan. Hier is echter wel de voorwaarde aan verbonden dat de gelanden, zodra
de omstandigheden daarvoor geschikt zijn, de dijk langs de Schelde ‘nae de oude raijen’
weer geschikt maken als een goede winterdijk, de gaten repareren en de sluis ‘leggen’ op de
plaats waar die voorheen ‘onder het bedwangh’ van het fort gelegen heeft. Aanstonds
dienen zij de verzwaarde en verhoogde ‘verkortingen en cadycken’ van St. Anna en
Keetenisse te ‘removeren en soodanich planeren’ dat deze geen hoogte meer heeft die
gevaar oplevert en de vijand van nut kan zijn. Dit geldt eveneens voor de ‘vercortinge en
cadijck’ van Doel. De commandeur mag het de gelanden niet toestaan met het verzwaren en
verhogen (van de eerstgenoemde ‘verkorting’) te beginnen voordat zij een bondige akte aan
de GR hebben ‘geobligeert’. De gelanden zullen verplicht zijn het akkoord dat is aangegaan
m.b.t. het verdiepen van de grachten en het herstellen van de contrescarpen van
Liefkenshoek na te komen.
4-9-1682
De raadspensionaris heeft de Raad bekend gemaakt dat hem ‘wegens de dyckages’ van
Doel, St. Anna en Ketenisse enige akten van verzekering in handen zijn gesteld, gearriveerd
met de laatste post van Antwerpen. Daarover zijn enige bedenkingen ‘gevallen’. De GR
besluiten daarom vast te houden aan de akte van verzekering die op 2 september is
gearresteerd, die aan de geautoriseerde gelanden in Middelburg ter hand zal worden
gesteld, zodat deze ondertekend kan worden ‘en voorts als inde resolutie aenden
commandeur Valck toegesonden’.
17-9-1682
Kapitein Sijmon van Roubergen heeft de GR verzocht om de maand soldij voor de
compagnie van kapitein Anthonij de Valck niet uit te keren, voordat deze aan Van
Roubergen een bedrag heeft voldaan van ‘40 ducatons, afgesproocken voor de cleedinge
van syn soldaten’. Kapitein De Valck dient hier binnen 14 dagen op te reageren.
18-9-1682
De commissarissen die vanwege de aanstaande verpachtingen naar het Committimus
afreizen zullen op 23 september ‘by publycque opveijlinge’ het repareren van de brug van
Liefkenshoek besteden.
21-9-1682
Kapitein Anthony de Valck dient n.a.v. de ondertekende aktes van verzekering van de
ingelanden van Doel, St. Anna en Ketenisse hun werkzaamheden volgens de opgemaakte
condities laten voltrekken.
25-9-1682
Het opmaken en herstel van de brug van Liefkenshoek, mitsgaders enige
reparatiewerkzaamheden aan het logement van de majoor aldaar, is besteed aan werkbaas
Jacob Nonnens, voor een bedrag van £ 450.
Davidt Hendricxsen, houtkoper tot Lillo, heeft de GR een declaratie toegezonden van 523
guldens en 16 stuivers vanwege de leverantie van hout, spijkers e.a., voor ‘behoudinge en
bewaringe’ van het contrescarp op Lillo in januari 1682. Abraham Hildernisse zal de
declaratie examineren en de heren berichten over de gedane leverantie en de prijs van de
materialen.

125

Aan Huybrechtie Swijgers, weduwe van Lieven Moerman, wordt ordonnantie verleend
over een som van £ 9:18:4 vanwege arbeidsloon en geleverde materialen voor de reparatie
van de schade aan fort Liefkenshoek op 26 januari, alsmede voor het maken van ‘een halve
galge aldaer’. De commies van Lillo dient dit geld onmiddellijk te betalen uit de gemeene
middelen.
De GR hebben ordonnantie verleend aan Abraham Volmeer, Gillis Elinck en Pieter van de
Lande, timmerlieden op Lillo, over een som van £ 8:10 vanwege 34 dagen arbeidsloon,
door hen gezamenlijk verdient tijdens het repareren en herstellen van het contrescarp van
Lillo in de maanden januari en februari 1682, voor 5 schellingen per dag, ‘te betalen bij
assignatie op den commies van Lillo, op de gemeene middelen aldaer, met ordre van
prompte betalinge’.
28-9-1682
De GR hebben besloten commies Johan Pain van Lillo, oftewel zijn vervanger, te
ordonneren een bedrag van £ 6:5 te betalen aan de kerkenraad van Lillo ‘over en tot
betalinge van drij maenden traktement voor het doen bedienen van het voorlesersampt
aldaer’, gedurende de tijd dat deze plaats vacant was.
De Antwerpse priester Gasper Janssen schrijft de GR dat hij met enig gezelschap naar Lillo
was afgereisd ‘om hem te refireeren’, met het voornemen om ’s anderdaags terug te keren.
Hij heeft echter problemen gekregen met de pastoor van ‘Bochoute’, die met de
commandeur van Lillo naar de herberg is gegaan, alwaar de commandeur de suppliant
arresteerde, waardoor hij genoodzaakt was op Lillo te blijven. Ondertussen was de
suppliant ‘door yemant veracht geworden by den bisschop van Antwerpen, als wilde hij
veranderen van religie’. Die stuurde zijn dienaars naar Lillo en ‘hem feytelyck heeft
soucken te apprehenderen, voorgevende dat hij in syne sinnen geslagen was’. Omdat hij
door het verlies van zijn eer en goede naam niet in staat is in Antwerpen zijn functie uit te
oefenen besluit Janssen voor enige tijd naar Holland of Utrecht te vertrekken. Hij verzoekt
de GR om invrijheidstelling om daar heen te kunnen trekken en te genieten ‘alle die
vrydommen welcke haer Ed: Mo: gewoon syn aen vremdelingen te vergunnen. Op de
voorwaarde dat de suppliant de daarmee gepaarde onkosten betaalt, wordt zijn arrest door
de GR opgeheven. Voorts dient de commandeur hem in alle veiligheid naar een schip te
brengen dat de priester naar Holland, Zeeland of Antwerpen, wat hij ook verkiest, zal
brengen. Daarnaast dient de commandeur ervoor te zorgen dat aan de voornoemde priester,
‘noch aen sijn persoon noch goederen niet eenige de minste hinder, leet of moeyte en come
te geschieden’, maar hem juist alle hulp bieden voor een veilig vertrek. Ook bij oppositie of
tegenstand van een ieder die dat vertrek tracht te verhinderen, desnoods dient hij de priester
te beschermen met ‘de stercke hant’ van de militie.
Raadsheer Davidt van der Nisse, heer van Waarde, ontvangt een bedrag van £ 14:5 ‘over
vacatien en verschoten penningen ten dienste vanden lande gedaen’ bij het besteden van de
brug van Liefkenshoek en daarbij komende zaken.
1-10-1682
Een verzoek van de hoofdgelanden van de polder van Lillo om ‘remissie vande redemptie’
voor de vrije uitvoer van graan voor het lopende jaar 1682, ‘overmits aldaer geen gewassen
en syn’, veroorzaakt door het sluiten van de sluis, wordt ‘gerenvoyeert ter deliberatie’ aan
de heren Staten van Zeeland.
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15-10-1682
De GR hebben ordonnantie verleend aan Davidt Hendricx, houtkoper tot Lillo, over een
som van £ 87:4:4 vanwege de leverantie van hout voor de contrescarp van Lillo op 26 t/m
30 januari 1682, tijdens de hoge vloed.
Floris Bedloo, aannemer van ‘alle de reparatiewercken’ op Lillo, is ordonnantie verleend
over £ 291:12. Een bedrag van £ 166 wordt betaald over het ‘vier sevende jaer’ van zijn
bedongen loon voor het onderhoud en de reparaties aan alle werken op Lillo, ‘verschenen’
per 1 december 1682. Daarnaast ontvangt hij £ 125:12 voor buitenwerk en schade
veroorzaakt door de harde storm en hoge vloed in januari 1682.
Kapitein Anthony de Valcq blijft in gebreke om zijn belang te verklaren m.b.t. het verzoek
van kapitein Sijmon van Roubergen. De ordonnantie voor de compagnie van De Valcq zal
niet worden uitgegeven totdat deze aantoont dat het schuldige bedrag voor de inkoop en het
maken van ‘cleederen en monteringe’ van zijn soldaten is voldaan.
20-10-1682
Reynould de Roth is door de Prins van Oranje aangesteld tot luitenant van de compagnie
van kapitein Anthonij de Valck.
22-10-1682
Aan luitenant-kolonel Sybrant van Hittinga, commandeur van Lillo, is ordonnantie verleend
ter somma van £ 66:13:4, voor de bouw van een paardenstal aan zijn huis.
29-10-1682
Een verzoek van Adriaen Leendertsen Huyser, aannemer van ’s lands rijs- en aardewerken
op Lillo en Liefkenshoek, wordt in handen gesteld van de ontvanger-generaal opdat hij
ervoor zorgt dat ‘den suppliant het effect van syn vercregen assignatien mach bekomen,
oftewel de selve te veranderen op het volgende jaer, op dat den suppliant met prompte
betalinge mach werden geholpen en bequaem gemaeckt’ om zijn aangenomen werk voort te
zetten.
Een verzoek van Maria Stuard, weduwe van Gerrit Franssen en aanneemster van de
reparatiewerkzaamheden op Liefkenshoek, wordt aan de ontvanger-generaal gezonden, met
het verzoek en het bevel om haar ‘buyten clachten te stellen en te houden’ en haar betaling
te voldoen.
30-10-1682
Aan Gerrit Franssen en Huybrechtien Swijgers, aannemers van de onderhoudswerken op
Liefkenshoek, is ordonnantie verleend over £ 64 ‘over het viij /. xiiij half jaer’ (= 8 e half
jaar van 14 halve jaren), vervallen op 1 oktober.
5-11-1682
De ontvanger-generaal krijgt de opdracht om houtkoper Hendricxsen van Lillo te voldoen
en te betalen uit de daarvoor bestemde middelen.
Op aanbeveling van de heer Van Odijck is Mattheeus Cheeuwen verkozen en aangesteld tot
majoor van fort Lillo in de plaats van wijlen Sevryn de Huybert.
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12-11-1682
De ontvanger-generaal dient Mattheeus Surij, kloksteller op Lillo, onmiddellijk van ‘syn
verschenen’ traktement te voorzien en dit zonder enige korting.
N.a.v. het verzoek van Josias van der Hulst, substituut-commies op Lillo en Liefkenshoek,
dient commies Cornelis Koop ‘onder behoorlycke recepisse’ aan Van der Hulst 100
‘steenen’ kaarsen te zenden, die gebruikt zullen worden voor de corps de gardes en de
wachten op bovengenoemde forten.
13-11-1682
Alvorens de GR disponeren over het verzoek van Constant de Vrient om ‘eene gratieuse
inwooninge’ binnen Lillo, en voorts toestemming om met Neeltie Bleijckers te mogen
trouwen, wordt het verzoek in handen gesteld van de commandeur en de gedelegeerde
rechters, ‘om over het een en ander de heeren vanden Rade te dienen van bericht’.
19-11-1682
De declaratie van Willem de Fries, ’s lands metselaar, ter hoogte van een som van
£ 170:2:3 voor extra-ordinaire reparatiewerkzaamheden in en buiten fort Lillo wordt in
handen gesteld van ‘s lands timmerman Abraham Hildernisse, die de GR daarover dient te
berichten.
20-11-1682
De resignatie van Gillis Verstraten als portier en vendumeester op Lillo wordt door de GR
aangenomen en ‘gestelt voor andere impetrabel’.
24-11-1682
Kapitein commandeur Anthonij de Valck van Liefkenshoek heeft de GR geschreven over
de noodzakelijkheid van de aanleg van een sluisje in het contrescarp aan de kant van de
Schelde. Abraham Hildernisse zal de opgemaakte contrescarpen inspecteren en het bestek
voor het verzochte sluisje examineren, waarvan hij een kostenraming zal maken.
26-11-1682
Jan Drabbe, notaris en procureur tot Bergen op Zoom, heeft zich beklaagd omdat de
commandeur van Lillo hem weigert executie te verlenen ten laste van Constant de Vrient,
‘volgens uytspraecke van commissarissen’. Deze klacht wordt in handen gesteld van de
commandeur en de gedelegeerde rechters om ‘parthijen in desen voor haer te bescheyden
en accorderen, ist doenelyck’. Zo niet dan dienen zij de GR te berichten waarom de
executie aan de suppliant niet is ingewilligd.
27-11-1682
Na deliberatie hebben de GR besloten Pieter van den Lande aan te stellen als portier,
vendumeester en bidder op Lillo, in plaats van Gillis Verstraten.
1-12-1682
N.a.v. het bericht van ’s lands werkbazen Abraham Hildernisse en Willem de Vries
stemmen de GR met het maken van een nieuw sluisje in de contrescarp van fort
Liefkenshoek, met een lengte van 85 voeten, voor een som van £ 45. De werkbazen dienen
ervoor te zorgen dat de aannemer onmiddellijk aan kan vangen met zijn werkzaamheden.
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De GR hebben aan ’s lands metselaar Willem de Fries ordonnantie verleend over een som
van £ 170:2:3 voor arbeidsloon en geleverde materialen voor de reparatie van fort Lillo in
januari 1682 Dit dient betaald te worden uit de ‘redemptien van den Doele, St. Anne en
Keetenisse’.
Aan werkbaas Jacob Nonneus (= Nonnius) is ordonnantie verleend over een som van £ 100
‘ende dat by forme van avance’ op rekening en in mindering van zijn bedongen loon voor
het opmaken en herstellen van de brug van Liefkenshoek, alsmede voor het verrichten van
een aantal kleine reparaties in het logement van de majoor.
3-12-1682
Floris Bedloo, aannemer van ’s lands reparatiewerken op Lillo, heeft de GR om betaling
verzocht van zijn verkregen ordonnantie ter somma van £ 291:12, en dat uit de daarvoor
bestemde middelen. De ontvanger-generaal wordt gerecommandeerd tot het betalen van de
ordonnantie. In het geval het een oude ordonnantie betreft, ‘wert den suppliant
gerenvoijeert ad ordines’.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 690, aantekeningen januari-augustus 1683
14-1-1683
De turfschippers Meerten Leeuwe en Meerten Janssen Hoogeveen verzoeken om de
betaling van 1 last en 6 tonnen turf, die door de vervangend commies Josias van der Hulst
(te Lillo), boven de geordonneerde turf voor het garnizoen, met geweld afhandig is
gemaakt. De GR bepalen dat Van der Hulst zich over ‘dese onordentelijcke afhalinge’
mondeling dient te verantwoorden.
15-1-1683
Aan predikant Nathan Vaij van Lillo is ordonnantie verleend over een som van £ 33:6:8,
over een jaar augmentum voor hem en zijn familie, ‘belast met een kint, verschenen ultima
december 1682’.
18-1-1683
Gezien het schriftelijk bericht en de attestatie van Josias van der Hulst, substituut-commies
te Lillo, oordelen de GR dat hij ‘uyt sijn eygen beurse’ een som van £ 4:19 dient te betalen
aan Maerten Leeuwe en Maerten Jansen Hoogeveen ‘over een last en ses tonnen turf tegens
27 guldens t’ last’ boven de geordonneerde en geleverde 12 lasten turf voor het garnizoen
voor Lillo. Bovendien manen de GR de commies om voortaan ervoor te zorgen dat de door
de GR gegeven orders exact worden nagekomen.
De GR besluiten op het verzoek van Mattheeus Sourij, inwoner van Lillo, hem te
continueren in het ambt van doodbidder, naast Pieter van de Lande. Tevens wordt Sourij
aangesteld als bode van de gedelegeerde rechters op Lillo.
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19-1-1683
Het verzoek van Jacobus Nonneus en Constant de Vrient, aannemers van de brug van
Liefkenshoek, wordt in handen gesteld van de heren die naar het fort zullen afreizen om
aldaar met ’s lands werkbazen de opgemaakte brug te inspecteren.
Sergeant-majoor Johan de Vassij en kapitein Phillips de Vassij, ‘executeurs inden boedel’
van hun vader wijlen Johan de Vassij, in zijn leven commandeur van Liefkenshoek,
verzoeken arrest op de gage van kapitein commandeur Anthony de Valck, tot het verhalen
van een som van £ 19 ‘over den opstel van een hof aldaer’. De GR ordonneren De Valck
om zonder enig uitstel de verschuldigde som te voldoen. Mocht hij bezwaar hebben, dan
moet hij zijn bezwaar binnen acht dagen aan de GR bekend te maken.
21-1-1683
De kerkenraad van Lillo verzoekt de GR ‘te approberen het accord by haer aengegaen op
den 24 september 1682’ met de hoofdgelanden van de polder van Lillo, tot het voldoen van
‘sekere achterstallige geschoten’ over de landen in deze polder gelegen en in het bezit van
de kerk. De kerkenraad verzoekt toestemming ‘om soodanige penningen tot laste van de
kercken-goederen aldaer te fourneren, als tot voldoeninge van het voorn. accord sullen
werden vereijscht’. Alvorens de GR hierover een besluit nemen vragen zij de GR alle
stukken en bescheiden met betrekking tot de donatie ‘voor desen’ bij de gelanden gedaan,
‘om de voornoemde Armenlanden vrij in te dijcken, alsmede alle t’ gene verder tot
justificatie van der selven vrijheyt vande geschooten, heeft connen en mogen dienen’. Deze
kwestie had al eerder bij de GR te berde gebracht moeten zijn, ‘alsoo doenmaels beter als
nu, yts met meerder vrucht tot voordeel’ van de genoemde armen van Lillo ‘soude connen
geeffectueert syn geworden’.
26-2-1683
De kerkenraad van Lillo heeft alle benodigde stukken ‘raeckende de donatie vande
gelanden van de Lillose polder om de arme-landen van die kercke vrij in te dijcken’ aan de
heren GR gezonden. De zaak zal in handen gesteld worden van de raadsleden die in maart
naar het fort reizen vanwege de verpachting van de gemeene middelen. Zij zullen de
kerkenraad ‘aenwijsinge’ doen over de manier van handelen in een geval als dit.
Pieter van den Lande krijgt £ l2:18 voor zijn handelen op orders van commandeur Hettinga
van Lillo bij de vloed in het jaar 1682.
Op het verzoek van Thomas Paulier om betaling van £ 66 voor het maken en bewaren van
de wallen tot Lillo hebben de GR verklaard deze in handen te stellen van de heren die naar
het fort afreizen.
2-3-1683
Het antwoord van kapitein Anthonij de Valcq, commandeur tot Liefkenshoek, op het
verzoek van sergeant-majoor Johan de Vassij en kapitein Philips de Vassij over enige
geschillen betreffende de overname van een hof, wordt in handen gesteld van de heren die
vanwege de verpachtingen naar het Committimus zullen afreizen. Zij zullen zo mogelijk de
partijen tot een akkoord proberen te brengen, mocht dit niet lukken, dan dient er een rapport
opgesteld te worden voor de GR.
Gezien het advies van de heren van de Rekenkamer op het verzoek van de commies van
Lillo Johan Paijn, of zijn vervanger Hendrick Adolphuis, eerder ter sprake gekomen in de
notulen van 27 februari 1681, hebben de GR besloten de suppliant toe te staan de helft van
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de verzochte £ 23:3:4 die een zekere Adam Brou over de pacht van het dwarsveer tussen
Lillo en Liefkenshoek schuldig is, ‘in syne naeste rekeninge in uytgeven bij verhael te
brengen, sonder getrocken te werden in eenoge consequentie’. De andere helft van de
schade komt ten laste van de heer van Calloo.
6-3-1683
Levinus van der Maerssen, commandeur op het schip ‘den Orangeboom’, op wacht in de
vloot van Lillo, heeft de GR verzocht om een van ’s lands logementen op Lillo te mogen
gebruiken als onderkomen voor zijn vrouw. Het logement staat reeds enige tijd leeg en is
daarvoor bewoond door een zekere N. Braessert. Het verzoek is in handen gesteld van de
heren die naar het fort afreizen, die geautoriseerd zijn om ‘buyten koste van den lande, soo
veel doenelijck den suppliant te gerieven’.
9-3-1683
Het verzoek van Jacob Maertens, schipper uit Antwerpen, om te mogen worden
geadmitteerd tot vrijschipper tot Lillo, wordt in handen gesteld van de gedelegeerde
rechters, die de GR van advies zullen voorzien.
19-3-1683
Commandeur Willem van Hille is door de prins op 9 januari aangesteld als opvolger van de
op Lillo overleden commandeur Sybrant van Hittinga. Hij heeft zijn eed afgelegd en is door
de GR benoemd tot gedelegeerd rechter. Voorts wordt hem ‘den dienst van den lande
gerecommandeert, en de bediende van de Admiraliteyt aldaer bij alle voorvall en
gelegentheyt te seconderen met sijn assistentie en behulp’.
23-3-1683
Majoor Paulus Snelder van de Kruisschans is ordonnantie verleend ter somma van £ 50
over 12 maanden traktement van £ 4:3:4 per maand, van 1 januari 1682 tot en met 31
december 1682.
24-3-1683
Abraham Hildernisse krijgt van de GR de opdracht om op Hoogerwerve na te gaan welke
materialen zich daar nog bevinden, opdat de GR deze na zijn rapport kunnen verkopen tot
voordeel van het gewest.
8-4-1683
Aan Thomas Paulier is voor rekening van Claes Janssen Prins, aannemer van de
aardewerken tot Lillo, ordonnantie verleend ter somma van £ 66 over drie halve jaren van
zijn bedongen loon. Dit is voor het onderhoud gedurende de periode 1 april 1682 tot en met
30 september 1683. De ordonnantie wordt ingehouden totdat de GR er zeker van zijn dat de
werken behoorlijk zijn onderhouden.
Aan Jacob Nomens (= Nonnius), Absolon Louyssen en Constant de Vrient, aannemers van
de herstellen en opmaken van de brug van Liefkenshoek voor £ 368, is ordonnantie
verleend over £ 350 voor het restant van het bedongen loon en £ 18 voor enige
‘buytenwercken’.
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Op attestatie van ’s lands werkbazen Abraham Hildernisse en Willem Pietersen de Vries is
aan de voornoemde Nonnens, Louyssen en De Vrient ordonnantie verleend over £ 45 voor
het maken van een sluis in de contrescarp van Liefkenshoek.
Raadsheer De Bils, heer van Coppendame, heeft rapport uitgebracht over zijn onderhoud
met de kerkenraad van Lillo over het akkoord met de gelanden van de polder van Lillo,
gesloten op 24 september 1682. Dit gaat ‘over en ter saecke van de achterstallige geschoten
over de landen inden voornoemde polder gelegen en by de voornoemde kercke van Lillo
gepossideert’. De GR besluiten met het akkoord in te stemmen en de kerkenraad
toestemming te verlenen om de beloofde gelden ‘tot laste van de kerckengoederen van Lillo
te fourneren’.
De ontvanger-generaal heeft twee assignaties ontvangen ‘gepasseert op’ de
penningmeesters van de polders van Doel en Lillo, met de recommandatie om de
penningmeesters te verzoeken tot een ogenblikkelijke betaling, ‘en haer aen te schryven dat
voor die van Lillo over de versochten vrydom geen verwachtingen en is’.
Kapitein Anthony de Valcq wordt geschreven over een nieuw aan te leggen sluis in de
contrescarp van Liefkenshoek, waarbij de resolutie van de Staten van Zeeland van 3 april
1683 wordt meegestuurd.
9-4-1683
Aan vroedvrouw Anna Pauwels is ordonnantie verleend ter somma van £ 5 vanwege haar
jaarlijkse toelage.
13-4-1683
Alvorens ordonnantie zal worden verleend aan Floris Bedloo dient hij de GR van een
behoorlijk attestatie te voorzien dat hij zijn werk volgens het bestek heeft opgemaakt en
onderhouden.
Abraham Hildernisse wordt bij dezen geautoriseerd om de ‘staende en liggende materialen
op Hoogerwerf’ aan de meestbiedende of ‘uyt de hant’ te verkopen. Dit dient zo snel
mogelijk te gebeuren om te verkomen dat nog meer materialen worden weggenomen.
15-4-1683
Aan predikant Cornelis Bruynvisch van Liefkenshoek wordt ordonnantie verleend ter
somma van £ 41:13:4 ‘over een jaer augmentum voor hem en syne famillie, belast met 2
kinderen, vervallen den laesten december 1682’.
22-4-1683
Aan Floris Bedloo is ordonnantie verleend over £ 83 tot voldoening van het negende half
jaar betaling, ‘vervallen’ op 1 maart 1683 voor het onderhoud van de werken op Lillo. Dit
bedrag dient betaalt te worden uit de post oorlogszaken anno 1683.
N.a.v. het schriftelijk bericht van de commandeur en de gedelegeerde rechters van Lillo in
verband met de resolutie van 13 november 1682 op het verzoek van Constant de Vrient
genomen, is het De Vrient toegestaan om op Lillo te blijven wonen tot nader order.
24-4-1683
Schoolmeester Cornelis van Schetsen van Lillo geeft te kennen dat zijn voorganger een
traktement van £ 25 genoot. Hij verzoekt de GR om hetzelfde bedrag te mogen genieten.
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Alvorens de GR hierover een besluit nemen dient de ontvanger-generaal hen ‘over te
bedienen van syne consideratien en bericht’.
29-4-1683
Commandeur Valck heeft de GR geschreven over hoe hij ‘ter obedientie van de resolutie’
van 3 april de hoofdgecommitteerde, dijkgraaf, gezworenen en generale gelanden van de
polder van Doel op de hoogte heeft gesteld van de remissie die de GR aan hen hebben
vergund. Zij hebben echter duidelijk laten blijken het werk niet volgens de voorgeschreven
condities willen voltrekken en dat zij ‘om de consequentie daer noyt sullen toe verstaen’.
De commandeur zag zich genoodzaakt om de heren hierover op de hoogte te stellen, opdat
zij een nieuwe resolutie kunnen nemen om de voortgang van het werk te garanderen. De
GR schrijven de commandeur dat hij de hoofdgecommitteerde, dijkgraaf, gezworenen en
generale gelanden van de polder van Doel duidelijk moet maken dat de remissie van de
helft van de ‘redemptie penningen en verpondingen over de jaeren 1682 en 1683’ alleen zal
gebeuren onder de opgestelde voorwaarden. Dat betekent dat zij hun werkzaamheden aan
de contrescarp en gracht van Liefkenshoek, alsmede het leggen van een sluis in de
contrescarp, dienen te voltrekken. De heren willen bovendien weten welke maatregelen de
commandeur neemt om ervoor te zorgen dat het werk wordt afgerond.
30-4-1683
Neeltie Bleijckers heeft de GR toestemming verzocht om met Constant de Vrient in het
huwelijk te mogen treden ‘en soo binnen Lillo te comen metter woone’. Alvorens hierover
een besluit te nemen wordt het verzoek in handen gesteld van de commandeur en de
gedelegeerde rechters. Zij dienen de GR in te lichten over ‘het comportement der
suppliante’ gedurende de tijd dat zij buiten het fort woonde.
4-5-1683
Op het verzoek van Mattheus Sourij, kloksteller te Lillo, om de betaling van zijn
ordonnantie van £ 5 vanwege zes maanden traktement, hebben de GR besloten hem ‘ad
ordens te renvoijeren’.
Op het verzoek van Arij Leenderts Huijssaert om de betaling van £ 130 voor ‘vlettwerc’ dat
in oktober voor twee jaar ‘is vervallen’ willen de GR als bewijs de resolutie van autorisatie
en willen zij weten bij wie dit werk is aanbesteed en opgenomen.
Daarnaast meldt Arij Leenderts Huijssaert, aannemer van ’s lands rijswerken op Lillo en
Liefkenshoek, dat hij genoodzaakt was om met zijn schuit voor zijn werkzaamheden
‘cloetelingen’ (= kluiten van aarde) op te halen. Vanwege de hoge kosten verzoekt hij om
een akte als vrijschipper voor het transport van de granen en gewassen van zijn hofstede als
dat van andere kwartieren. Hierop besluiten de GR de retroacta betreffende de vrijschippers
en hun aantal na te zien.
6-5-1683
Commandeur Valck van Liefkenshoek schrijft dat hij de gelanden van Doel op de hoogte
heeft gesteld van het antwoord dat de heren hem geschreven hebben. Zij hebben daarop
besloten een gedeputeerde naar Middelburg te sturen.
De GR hebben de akte van borgtocht gezien, ‘gepasseert by’ Jacob Sautin en Joannes
Radeus, voor de ontvangst en administratie van Joan Pain, commies van de vivres en
ammunitie en ontvanger van de gemeene middelen tot Lillo, voor schepenen van
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Middelburg. Deze borgtocht is voor een derde deel van de administratie, die in handen
gesteld zal worden van de heren van de Rekenkamer, opdat zij de GR van advies voorzien.
David Chuwer, majoor op Lillo (NB: hier moet sprake zijn van een vergissing; die functie
werd toen vervuld door Mattheus Cheeuwen), verzoekt de GR om ordonnantie van betaling
voor de periode sinds hij in functie is gesteld tot december 1683. Hij wordt geordonneerd
om de akte van de Raad van State te bezorgen, ‘vermits dese syne eerste ordonnantie wesen
sal’. Als de akte bekeken is zal er een besluit worden genomen.
7-5-1683
Een van de gecommitteerden van de generale gelanden van de polder van Doel heeft voor
de GR de bezwaren geuit van de gelanden betreffende het opmaken van het werk bij
Liefkenshoek. De GR zijn nagegaan aan de hand van het akkoord van 6 september 1682
welke verplichtingen zijn opgenomen betreffende het werk aan het fort. Het werk dient zo
snel mogelijk te worden voltrokken, maar aangezien het leggen van een nieuwe sluis meer
zal kosten als de ‘redemptie penningen comen te beloopen’ zullen de heren, na het
opmaken van het werk ‘daer over favorabelyck’ rapporteren.
11-5-1683
Jacob Neijers, solliciteur van kapitein Anthony de Valck, verzoekt de GR solliciteur Crane
te gelasten tot het betalen van de ordonnantiën vanaf 1 januari tot en met 6 mei, zonder
daarop in mindering te brengen de £ 8 voor de prompte betaling, die de suppliant ‘sustineert
hem selfs te competeren’. De GR zullen het verzoek in handen stellen van solliciteur Crane,
die de GR daarover dient te berichten.
18-5-1683
Na overleg over het verzoek van Arij Leenderssen Huijssert, aannemer van de rijsbermen
op Lillo, en het bericht van ’s lands werkbazen, wordt hem ordonnantie verleend over
£ 133:6:8, conform het bericht van 4 mei.
20-5-1683
Geerard Fransen en Huijbrechtie Swijgers, aannemers van het reparatie-, metsel- en
timmerwerk op Liefkenshoek, verzoeken ordonnantie ter somma van £ 64 voor onderhoud
en reparaties voor het negende halve jaar. Alvorens de GR daarover een besluit nemen
dienen zij de attestatie van commandeur De Valck dat het werk naar behoren is verricht de
heren voor te leggen.
1-6-1683
Het verzoek van Arij Leendertsen Huijssaert om te worden aangesteld als vrijschipper
wordt in handen gesteld van de commandeur en gedelegeerde rechters van Lillo, opdat zij
de GR daarover berichten.
11-6-1683
Josias Verhulst, substituut-ontvanger van de gemeene middelen in plaats van Jan Pain op
Lillo en Liefkenshoek, krijgt toestemming om zich gedurende drie of vier weken buiten de
forten te begeven voor het verrichten van particuliere zaken.
Cornelis Prince geeft te kennen dat de aarden wallen van Liefkenshoek zijn opgemaakt
‘met alle de appendentien van dien’ van april 1679 tot en met 1683, en dat voor £ 40 per
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jaar. Hij verzoekt daarom een ordonnantie ter somma van £ 160. Het verzoek wordt in
handen gesteld van ’s lands werkbazen Hildernisse en De Vries om de heren over de
gesteldheid van de werken en over het onderhoud in die vier jaren te berichten.
Prince geeft daarnaast te kennen dat het werk door zijn vader indertijd was aangenomen. De
periode is echter voorbij, maar hij verzoekt de GR om hem daarin te continueren. De GR
zullen daarvoor ten rade gaan bij ’s lands werkbazen.
12-6-1683
Een aantal gecommitteerden van de polder van Doel heeft de GR gemeld dat zij de remissie
van 3 april ‘wel danckelijck waren accepterende’. Zij duiden echter aan dat het leggen van
een nieuwe sluis in de contrescarp nooit is besproken, en dat daarover nooit een akkoord is
gesloten. Bovendien zou deze niet alleen voor de rekening moeten komen voor de
ingelanden van de polder van Doel, maar veel meer voor die van St. Anna en Ketenisse.
Deze gebieden genieten veel meer bescherming tegen het water door de contrescarp. De
ingelanden van de polders zouden onder elkaar moeten uitmaken hoeveel onkosten ieder
moet betalen. Tenslotte geven de gecommitteerden aan dat er een gezamenlijke delegatie
naar Middelburg zou moeten worden gestuurd, om aldaar voor de GR een rapport uit te
brengen. Zij willen zich tevens tot de Staten van Zeeland wenden. De GR verklaren dat
deze gang van zaken het werk tot merkelijk nadeel voor het gewest zal ophouden. Zij
besluiten commandeur De Valck met een kopie van de overeengekomen verbintenissen met
de gelanden van de bovengenoemde polders te zenden, alsmede een duplicaat van de
resolutie van 7 mei 1683. Hij dient de GR te berichten of de dijk langs de Schelde ‘naer
oude raijen’ wordt opgemaakt, of de sluis onder het ‘bedwangh’ van Liefkenshoek op de
plaats van de oude sluis wordt gelegd, en of de verzwaarde en verhoogde ‘vercortinge of
cadijcken’ van St. Anna en Ketenisse zodanig wordt afgegraven dat deze ‘in geen en deele
eenige hoochten sullen blijven behouden’. Mocht het fort nog steeds hinder ondervinden
dan dient de commandeur zich met de voorschreven ‘bescheeden’ tot de gelanden te
wenden en hen nogmaals te vragen de werkzaamheden te voltrekken. Daarbij dient hij hen
te vermelden dat de GR op de hoogte zijn van het feit dat de aanleg van de sluis meer zal
kosten dan de (opbrengst van de) ‘redemptiepenningen’, en dat zij dit zullen rapporteren
aan de Staten van Zeeland. Bij verdere weigering zal de ‘gegeven remissie als niet
werdende geaccepteert en naergecomen’ worden ingetrokken en zullen de verpondingen
over 1682 en 1683 direct worden ingevorderd.
18-6-1683
N.a.v. het bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo wordt Arij Leendertsen Huijsser
aangesteld als vrijschipper van de polder van Lillo. Hij dient daarvoor een borg te betalen
van £ 100.
Op het verzoek van Huijsser als aannemer van het opmaken en onderhouden van de
rijswerken op Lillo en Liefkenshoek tot prompte betaling van de aan hem verleende
ordonnantie van £ 133:6:8 verklaren de GR de retroacta te zullen raadplegen.
22-6-1683
De weduwe van Francois van Hessche, wonende tot Sluis, is arrest verleend op de gage van
N. Burs, vaandrig van de compagnie van kapitein Willem van Hille, opdat zij een som van
£ 16:12:10 kan verhalen ‘over gelevert laecken en stoffacie tot cleederen, volgens
overgediende rekeninge’.
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24-6-1683
Voor het aanstaande winterseizoen is de ingekochte turf verdeeld. Lillo en Liefkenshoek
ontvangen respectievelijk 12 en 10 lasten turf.
25-6-1683
Cornelis Hoodonck en consorten, gezamenlijk pachters van de impost op het bier binnen
Lillo geven de GR te kennen dat een zekere Jacob Brassaert, ‘onder voorgeven van
vercregen octroij’ als enige een bierstal op Lillo exploiteert. De supplianten verklaren
ernstig gekort te worden ‘in hare gerechticheyt’, doordat hij ‘hem selfs van geen bieren en
voorsiet’. Bovendien tracht hij te verhinderen dat anderen ‘vremde bieren’ binnen het fort
brengen of verkopen. De supplianten verzoeken de GR toe te staan het inbrengen van
vreemd bier en tegen te gaan ‘alle ondernemingen tegens s’lants gerechticheyt en hunnen
gepachten impost gemainteneert’. De GR bepalen dat Jacob Brassaert zich niet meer mag
beroepen op het octrooi, dat reeds is verlopen. Een ieder binnen Lillo mag alle soorten bier
inslaan en verkopen, op de voorwaarde dat zij aan de pachters ’s lands ‘gerechtigheid
betalen’.
5-7-1683
Joan Pain vermeld als secretaris van de heer van Odijck [= Wilhelm de Nassau, zie 1-71683]. Hij krijgt een bedrag van £ 43:6:8 vanwege zijn goede zorg voor het geld dat de
verkoop van de kolonie Suriname heeft opgebracht. Hij heeft het geld in Amsterdam
opgehaald en naar Zeeland gebracht.
6-7-1683
Aan majoor Mattheus Cheeuwen is ordonnantie verleend ter somma van £ 9:7:6 over twee
maanden minus vier dagen traktement, ingegaan op 5 november 1682 en vervallen op 31
december van dat jaar.
Aan Cheeuwen is nogmaals ordonnantie verleend ter somma van £ 30 over zes maanden
traktement, per maand 30 guldens, vervallen op 30 juni 1683.
Het verzoek van werkbaas Cornelis Prince om de betaling van £ 160 voor vier jaren
onderhoudswerk hebben de GR in handen gesteld van de heren Van der Nisse en
Winckelman. Zij zullen op Liefkenshoek de staat van het werk controleren, alsmede op
welke wijze het werk is onderhouden. Daarnaast zijn zij geautoriseerd om het onderhoud
van de aardewerken op Liefkenshoek publiekelijk te besteden. De kosten zullen worden
vergoed uit de inkomsten van de huisschatting.
Claes Janssen Prince vordert de betaling van zijn verkregen ordonnantie ter somma van
£ 40 voor het werk aan de aarden wallen op Liefkenshoek in 1678.
10-7-1683
De heren Van der Nisse en Winckelman worden geautoriseerd tot het besteden van de sluis
in de contrescarp van Liefkenshoek, ten laste van de ingelanden van Doel.
3-8-1683
De GR hebben overlegd over het verzoek van Antonij de Valcq, majoor tot Liefkenshoek
[in de marge staat kapitein vermeld]. Hij schrijft dat majoor en kapitein De Vassij in
februari te kennen heeft gegeven dat de suppliant hem £ 19 verschuldigd is ‘over den
opstall van een hof’ dat door zijn vader indertijd werd gebruikt. De Valcq heeft begrepen
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dat De Vassij beslag wilde laten leggen op zijn traktement. Hij verzoekt de GR hieraan
geen gehoor te geven, evenals andere verzoeken van majoor De Vassij jegens de suppliant.
De GR besluiten ‘dat deselve requeste sal werden geseponeert om te sijner tijt te dienen
voor antidotael’.
Cornelis Smijtegelt, schoolmeester en voorlezer op Liefkenshoek, klaagt dat hij nog een
som van £ 96:5 van het gewest te goed heeft, vanwege twee jaar en zes maanden ‘soo van
voorlesen, clockstellen en huyshuyr’, wat neerkomt op £ 35:3:4 per jaar. Tevens zegt hij
nog eens twee jaar huishuur, voor de jaren 1679 en 1680, ter hoogte van £ 4:3:4 per jaar
tegoed te hebben. Hij hoopt bovendien voortaan op het ‘comptoir’ van ontvanger Pain
gesteld te worden. Dominee Bruijnvisch is reeds op het ‘comptoir’ gesteld en daardoor van
de ‘sware reysen en sollicitatien te wesen gevrijt’. Na deliberatie geven de GR de
ontvanger-generaal de opdracht een jaar traktement te vergoeden aan de suppliant, en dat
bij ‘assignatie op het comptoir’ van ontvanger Pain. Voor zijn verzoek om voor vast gesteld
te worden op het ‘comptoir’ dient Smijtegelt zich te wenden tot de vergadering van de
Staten van Zeeland.
6-8-1683
Commissaris De Waaijer van Hulst wordt geautoriseerd de contrescarp van Liefkenshoek
op te nemen en hij zal zijn bevindingen aan de GR rapporteren.
Na deliberatie hebben de GR besloten dat majoor Joan de Vassij c.s. en commandeur De
Valck over acht dagen met de heren Van der Nisse en De Bils over de kwestie tussen beide
officieren zullen spreken. Het is de bedoeling een akkoord overeen te komen, waarover een
rapport aan de GR zal worden voorgelegd.
13-8-1683
De aardewerken op Liefkenshoek zijn voor de periode van zeven achtereenvolgende jaren
besteedt aan Cornelis Prince voor £ 21 per jaar. De aardewerken op Lillo zijn voor £ 25 per
jaar aan Prince uitbesteed. Hij zal de oude sluis ‘uytdelven’ voor £ 53 en een nieuwe sluis
in de contrescarp voor £ 154 aanleggen. Een aantal reparaties aan het hoofd van Lillo zijn
voor £ 30 besteed aan Constant de Vrient.
Jacques Pante, Joos Pante en Cornelis Samuelse, veerlieden van het dwarsveer tussen Lillo
en Liefkenshoek in 1681, hebben grote schade geleden door de inundatie van 1682.
Hierdoor zijn de supplianten niet in staat geweest hun pacht te betalen. Ondanks het feit dat
zij een groot aantal diensten voor het gewest hebben vervuld zijn hebben zij daarvoor nooit
een vergoeding ontvangen. Zij verzoeken daarom kwijtschelding van de achterstallige
pacht. De GR verklaren dat zij ‘op dese gepretendeerde diensten geene reflecten’ kan
nemen, maar dat zij wel rekening houden met de geleden schade door ‘de sware
watervloet’. Vandaar dat de GR de hoogte van de pacht zullen verminderen met een bedrag
van 50 carolusguldens, ‘sonder de heeren vanden raade hierover verder te mogen
moeijelijck vallen’.
17-8-1683
Ondanks het feit dat majoor Vassij commandeur Valcq op de hoogte heeft gesteld van het
voornemen van de GR om de kwestie met hen te bespreken is deze niet op komen dagen.
Omdat de zaak nu reeds drie jaar loopt en telkens door commandeur Valcq om het een of
ander wordt uitgesteld, en dat £ 19 een deugdelijke schuld is, verzoekt de suppliant de GR
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hem arrest te verlenen op de eerste te vervallen maand gage. De GR besluiten het arrest toe
te staan.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 691, aantekeningen september-december 1683
7-9-1683
Ingenieur Iman de Waijer heeft de GR geschreven dat hij bij zijn inspectie op Liefkenshoek
ontdekt heeft dat de contrescarp aan de zeezijde aan het noordwestelijke einde tegen het
ravelijn twee voeten lager was dan de andere werken ‘oostwaerts aen streckende’. Hetwelk
commandeur De Valck ‘hadde aengenomen door de aennemers metten eersten volgens de
afgepaelde hoochte en breedte te doen opmaecken’. Het rapport wordt in handen gesteld
van de commissarissen die eerdaags afreizen i.v.m. de verpachtingen van de gemeene
middelen. Zij zullen een nadere inspectie uitvoeren en in overleg met de ingenieur, die
omtrent 22 september weer op het fort verwacht wordt, de nodige orders uitvaardigen om
het contrescarp zonder enig verder tijdverlies door de aannemers te laten opmaken.
9-9-1683
Abraham Hildernisse zal samen met de commissarissen van de verpachtingen het hout
inspecteren dat Cornelis Prince wil gaan gebruiken voor de nieuwe sluis bij Liefkenshoek.
14-9-1683
Jan Outermans wordt vermeld als aannemer van de sluis tot Axel en het hoofd van Lillo.
Op zijn verzoek zullen ’s lands werkbazen zijn werk visiteren.
Jan Chassyn, majoor tot Liefkenshoek, wordt op aanbeveling van raadsheer Hoffer
verkoren en aangesteld als controleur van de granen en gewassen in Doel, St. Anna en
Ketenisse, ‘om bij het uijtvoeren vandien goede notitie daer van te houden’.
24-9-1683
Aernout de Oude, op 14 april 1682 door de GR aangesteld als controleur van de grafelijke
tol op Lillo in plaats van de toen overleden Anthonij de Baddous, heeft voor de GR de eed
voor zijn commissie afgelegd.
28-9-1683
De weduwen Franssen en Moerman hebben nog steeds geen betaling ontvangen van het
werkloon voor het onderhoud van Liefkenshoek anno 1680. Het bedrag dat hiermee
gemoeid is bedraagt £ 128. Zij verzoeken de GR orders uit te vaardigen tot het betalen van
de verschuldigde som. De ontvanger-generaal wordt door de GR gevraagd hen te ‘laeten
toecomen syne consideratien en bericht’.
Vendumeester Mattheus Surij van Lillo heeft gedurende de tijd van meer dan tien jaren het
ambt van lijkbidder op het fort vervuld. De GR hebben echter sinds enige tijd Pieter van
den Lande het recht gegeven om het ambt van lijkbidder te vervullen, evenals dat zij hem
tot vendumeester hebben benoemd. Omdat de suppliant met een ‘swaer huyshouden’ belast
is, verzoekt hij de GR om hem alleen tot lijkbidder aan te stellen, ofwel om hem het ambt
van vendumeester naast Van den Lande te vergunnen. De GR besluiten om Surij naast Van
den Lande aan te stellen tot vendumeester.
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De GR oordelen dat de vrijschippers van Lillo in gebreke blijven om na twaalf maanden
hun akten tot admissie te verlengen. Daarom besluiten zij Joris Bacx, controleur van de
commiezen in de vloot voor Lillo, aan te schrijven.
30-9-1683
De commissarissen die vanwege de verpachtingen van de gemeene landen naar Lillo
afreizen zullen in overleg treden met de geïnteresseerden van de polders van Lillo,
Stabroek, Zandvliet en Berendrecht. Zij hebben de kosten van de reparatie van de schade,
zoals dat overeengekomen is in het akkoord van 21 april 1682 en gesloten met raadsheer
Hoffer, betaald. Hierbij geldt de conditie ‘van jaerlycx daervan te corten twee hondert
guldens aen de redemptie penningen’ voor de vrije uitvoer van granen. De gedane betaling
bedraagt een som van 6796 guldens en 1 stuiver, conform de specificatie en tien
ordonnantiën ‘op den penningen gedepescheert’. De supplianten verzoeken ‘approbatie’
van de gedane betaling en de ontvanger-generaal hen te laten volstaan, mits zij jaarlijks
2800 guldens betalen, in plaats van de overeengekomen 3000 guldens ‘voor redemptie
penningen van den vryen uytvoer’. De commissarissen zullen de kwestie ‘tot wedersyts
vergenoegen en conform den accoorde’ afhandelen.
5-10-1683
Het verzoek van de weduwen van Gerrit Franssen en Lieven Moerman om de betaling van
£ 128 voor onderhoudswerk op Liefkenshoek in het jaar 1680 wordt nogmaals in handen
gesteld van de ontvanger-generaal, met het verzoek de GR van nader bericht te voorzien.
7-10-1683
N.a.v. het bericht van de ontvanger-generaal wordt deze door de GR geordonneerd om de
weduwen Franssen en Moerman assignatie te verlenen op de gelanden van de polder van
Leus (= Luys) ter somma van £ 41:13:4. Dit zijn zij schuldig over de ‘redemptie’ voor de
vrije uitvoer van granen. Hij dient bovendien zorg te dragen dat de assignatie gelijk wordt
betaald. Wanneer dit geweigerd om wordt commandeur De Valcq gelast desnoods de
‘stercke hant daer toe te leenen’.
Joris van Essen, ’s lands loodgieter, is ordonnantie verleend ter somma van £ 46:5:11 voor
arbeidsloon en lood ‘int maecken en stellen van een dobbele pompe’ op fort Lillo op 4
augustus 1682. De suppliant en alle andere ‘s lands werkbazen dienen voortaan geen van
deze werkzaamheden meer te verrichten, behalve op last van en met autorisatie van de GR.
De toestemming zal pas worden verleend na het overbrengen van het bestek en een
kostenraming. Zo niet, dan zal er geen ordonnantie van betaling worden verleend.
8-10-1683
N.a.v. het rapport van de heren Van der Nisse en Winckelman betreffende de verpachtingen
van de gemeene middelen in de kwartieren van Axel, Terneuzen, Biervliet, Lillo en
Liefkenshoek hebben de GR besloten om aan Jan Outermans, aannemer van de sluizen tot
Axel en het hoofd van Lillo, ordonnantie te verlenen.
De heren Van der Nisse en Winckelman hebben conform de resolutie van 7 september met
ingenieur De Waijer de contrescarp aan de zeezijde nader geïnspecteerd. Uit de inspectie is
gebleken dat deze aan het noordwest-einde tegen het ravelijn twee voeten lager is dan de
werken ‘oostwaert aen streckende’. De aannemers krijgen de opdracht dit defect aanstonds
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te repareren conform het bestek en de besteding. Zo niet, dan zal het werk op hun kosten
aan anderen worden besteed.
De gelanden van Doel, St. Anna en Ketenisse worden gelast om de palissaden van fort
Liefkenshoek voor eigen kosten te herstellen, volgens de aanwijzingen van de
eerdergenoemde heren.
De vervangend commies Josias van der Hulst van Lillo wordt gelast om zo spoedig
mogelijk een lijst samen te stellen van alle ammunitie van oorlog en andere behoeften in de
magazijnen van Lillo en Liefkenshoek. Daarvan dient hij eveneens te berichten ‘wat
defecten aldaer sijn’. Daarnaast krijgt de commies de opdracht om de granen op de zolder
van de kerk van Liefkenshoek ‘te laten afvoeren, en te besorgen dat voor nu en toecomende
aldaer geene andere en werden gebracht, sonder hier van eenichsints te blyven in gebreke’.
De commandeur van Lillo dient de palissaden die door de overstroming zijn weggespoeld
door de gelanden van Lillo op te laten halen en binnen het fort te laten brengen. Daar zullen
zij tot nader order van de GR bewaard worden. Commies Van der Hulst dient er zorg voor
te dragen dat de palissaden die nog op hun plaats staan met goede spijkers vast worden
gezet.
De commandeur van Lillo dient de gelanden van de polder van Lillo te gelasten ‘tot het
opmaecken van een beer, tot minsten coste vande voorn. Gelanden’.
Kapitein Willem van Hille, commandeur van Lillo, krijgt toestemming voor het laten
maken van een nieuwe pomp in zijn onderkomen, op de voorwaarde dat de kosten niet
meer dan 100 guldens zullen bedragen.
12-10-1683
Josias van der Hulst, vervangend commies op Lillo en Liefkenshoek, heeft de GR gevraagd
om kaarsen en lonten, vanwege het gebrek hiervan in de magazijnen. Commies Cornelis
Coop zal de GR berichten ‘wat ordre ten aensien vande kaersen jaerlcyx naer gewoonte hier
omtrent wert gehouden’.
14-10-1683
De heren Van der Nisse en Winckelman hebben rapport uitgebracht over de aardewerken
tot Liefkenshoek, aangenomen door Cornelis Prince. De GR besluiten ordonnantie te
verlenen ter somma van £ 100 ‘in betalinge van zijn geheele pretentie over het onderhout
dese wercken voor den tyt van vier jaeren’, van 1 april 1679 tot 1 april 1683.
Cornelis Prince wordt als aannemer van de sluis van Liefkenshoek gelast het opmaken van
de sluis uit te stellen tot volgend voorjaar. Omdat de aannemer reeds hout heeft
geprepareerd en met het werk is begonnen verzoekt hij de GR om enige betalingen op
rekening, om de kosten te dekken. De ontvanger-generaal dient commies Verhulst te
autoriseren het geld voor dit werk, een som van £ 207 en door de gelanden van Doel, St.
Anna en Ketenisse te betalen, zo snel mogelijk te innen. Een bedrag van £ 50 zal dan aan
Prince worden betaald en in mindering worden gebracht ‘van sijn aengenomen werck’.
15-10-1683
Neeltie Bleijkers verzoekt ‘in consideratie van haerer slechten staet’ en verwijzend naar een
verklaring van de gedelegeerde rechters te Lillo, toestemming om (weer) binnen het fort te
mogen wonen. Volgens haar is dat het enige middel om haar familie ‘eenichsins te connen
betalen’. Het verzoek wordt afgeslagen en de GR verzoeken de suppliante om hen
‘daermede niet verder moeylyc te vallen’.
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19-10-1683
De GR stemmen in met de verdeling van de ordonnantie voor de weduwes Franssen en
Moerman in £ 41:13:4, betaald uit de gelden die de inwoners van de polder van Leus af
dienen te dragen voor de vrije uitvoer van granen anno 1681, en som van £ 86:6:8. De
vorige ordonnantie van £ 128 zal worden vernietigd.
21-10-1683
Thomas Poulier, woonachtig te Lillo, heeft bij onmacht van Claes Jansen Prince, de
aardewerken voor de jaren 1681 en 1682 onderhouden. Daarvoor heeft hij een ordonnantie
verkregen van £ 66, maar geen betaling ontvangen, terwijl het werk ‘voor prompte
betalinge was aengenomen’. De GR ordonneren de ontvanger-generaal om de suppliant te
betalen ‘soo haest eenich sins doenlyc wesen sal’.
N.a.v. het verzoek van commies Josias van der Hulst van Lillo en Liefkenshoek wordt
commies Cornelis Coop gelast om aan Verhulst ‘sestich steenen kaersen’ te zenden.
22-10-1683
Ingenieur Iman de Waijer heeft de GR middels een brief op de hoogte gesteld dat de
gelanden van de polders van Doel, St. Anna en Ketenisse ‘aenstaende woensdach’ het
opmaken van de contrescarp aan de zeezijde zullen besteden, waarbij de vorige aannemers
in gebreke zijn gebleven.
28-10-1683
Aan Jan Outerman en Leendert Boom wordt ordonnantie verleend ter somma van £ 33:6:8
voor de verrichte reparatie aan het hoofd van Lillo.
2-11-1683
Commandeur De Valcq van Liefkenshoek heeft de GR door een brief op de hoogte gesteld
van ‘de voorsieninge aen en omtrent de fortificatiewercken aldaer’ die door de ingelanden
van Doel, St. Anna en Ketenisse worden gedaan.
4-11-1683
Pieter Surrij en Fabiaen Oostwalt hebben zich borggesteld voor Mattheus Surrij, onlangs
aangesteld tot vendumeester op Lillo. De heren van de Rekenkamer zullen de GR van
advies voorzien betreffende deze ‘acte van borchtocht’.
16-11-1683
Sebastiaen Oostwalt, provoost op Lillo, verzoekt de GR om betaling van zijn traktement
sedert 1682, ‘en soo voorts wert gerenvoyeert aen de vergaderinge van de heeren Staten van
Zeelant’, die eerdaags wordt gehouden.
25-11-1683
Gillis d’ Outreim (Outreyn) verzoekt ‘het effect van zijn gedaen arrest’ op het traktement
van commandeur De Valcq van Liefkenshoek. De suppliant dient te verifiëren dat hij de
benodigde ‘insenuatie’ aan de commandeur heeft gedaan, alvorens de GR een besluit
nemen over het verzoek.
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7-12-1683
Gezien de wettelijke insinuatie van Gillis d’Outrein aan Jacob Negers, solliciteur van de
compagnie van kapitein De Valcq, wordt deze als erfgenaam van Gillis Heindrichs arrest
verleend op het traktement van De Valcq. Zodoende wordt de suppliant in staat gesteld om
een som van 800 guldens en rente te verhalen, ‘tsedert den 4 meert 1664 volgens obligatie
daer vooren gepasseert’.
10-12-1683
De weduwen Franssen en Moerman worden ordonnantie verleend voor de reparatiewerken
op Liefkenshoek ter somma van £ 128 ‘over het 5/7 jaer haerer aengenomen en opgemaecte
reparatiewercken volgens annexe attestatie van slants werckbasen Abraham Hildernisse en
Willem de Fries, vervallen den 1 octob 1683’.
23-12-1683
Aan Pieter van den Lande, portier tot Lillo, is ordonnantie verleend ter somma van £ 31:8:4
vanwege 13 maanden traktement als portier, ter hoogte van £ 2 per maand van 27 november
1682 tot en met 27 december 1683. Voor huishuur heeft hij het jaarlijkse bedrag van £ 5
ontvangen. Deze ordonnantie wordt betaald uit de post ‘voor diversche officieren’.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 692, aantekeningen 1684
9-3-1684
De GR hebben ‘met sonderlinge vevremdinge vernomen’ van commandeur Willem van
Hill van Lillo en de kerkenraad van het fort ‘de desordre’ op zondagmiddag 27 februari
tijdens de kerkdienst voorgevallen over een zitplaats. Deze wordt gebruikt door Susanna
Grant, vrouw van luitenant Taco Srleys (?), ‘daer die nochtans hier bevoorens aen de
commandeur in haer tijt altijt eygen soude sijn geweest’. Deze excessen veroorzaken niet
alleen grote onrust, maar ook verachting van de godsdienst. De heren Hoffer en De Bils
zullen omstreeks 20 maart naar het fort afreizen vanwege de verpachtingen van de gemeene
middelen en dan deze zaak nader examineren. Zij zullen zich laten informeren over de
omstandigheden en het eigendomsrecht dat Susanna Grant pretendeert. Inmiddels dienen de
gedelegeerde rechters binnen de kerk van Lillo een andere plaats voor Susanna Grant aan te
wijzen. Predikant Nathan Vaij wordt geordonneerd en gelast ‘de Godsdienst aldaer ter
plaetse waer te nemen naer behooren’.
12-4-1684
N.a.v. het verzoek van de schoolmeester en voorlezer van Lillo, Cornelis van Schettsen,
wordt besloten de suppliant te ‘assigneren’ op het ‘comptoir’ van ontvanger Joan Pain.
17-4-1684
Aan Anna Pauwels is ordonnantie verleend ter somma van £ 5 voor het uitoefenen van de
functie als vroedvrouw tot Liefkenshoek. Dit bedrag zal betaald worden ‘uyt de post vande
vereeringen’ anno 1683.
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24-4-1684
Een verzoek van Cornelis Prins en Jacob Nonners, met betrekking tot de nieuwe sluis in de
contrescarp van Liefkenshoek, wordt in handen gesteld van de heren Van der Nisse en
Winckelman.
De heren Van der Nisse en Winckelman zullen het reparatiewerk van Floris Bedloo op
Lillo inspecteren.
Jacobus de Meer, voogd van de kinderen van Constant de Vrient, overleden te Lillo, heeft
zich tot de GR gewend vanwege een kwestie tussen de wezen van De Vrient en Neeltie
Bleyckers. Zij zou ‘considerable pretentien’ hebben tot laste van Constant de Vrient en zijn
wezen. Omdat weduwen en wezen het voorrecht genieten om zich als eerste tot de
‘hoochste justicie’ te mogen wenden heeft De Meer verzocht om ‘mandement ex lege
distamae(?)’ in optima forma. Alvorens de GR deze kwestie zullen behandelen dienen de
gedelegeerde rechters tot Lillo zo spoedig mogelijk de GR op de hoogte te stellen van ‘den
inhoude van dien en de faecten daer nevens geposeert’.
Neeltie Bleijckers heeft de GR verzocht het mandement af te wijzen en ‘partien gelaten aen
de rechter’ door wie de zaak reeds behandeld wordt. Verder vraagt zij de ‘partien gelast den
geprefigeerden dach aldaer te comen waernemen ter oorzaeck den voornoemden boedel tot
Lillo gevallen’. De GR hebben besloten het verzoek als ‘antidotael’ te seponeren ‘ter tyt
toe’ het bericht van de gedelegeerde rechters is gearriveerd.
Engel Meeroop, metselaar tot Lillo en getrouwd met Marga Pieters, heeft de GR
geschreven over een eis van commandeur Van Hill van Lillo. Deze heeft tot haar last voor
de gedelegeerde rechters geconcludeerd dat Marga Pieters veroordeelt dient te worden
‘over een pretens wyvegevecht’. Aan commandeur van Hill zou zij daarom een boete van
£ 25 moeten betalen, en daarnaast zou zij een gevangenisstraf van zes weken op water en
brood moeten uitzitten. De suppliant vindt dit een zware procedure tegen een vrouw. Hij
verzoekt daarom ‘mandement in cas dappel met de clausule van inhibitie ter cause van soo
tastelycken nulliteyt, mitsgaders relyft jegens de fatalia appellationis’. De gedelegeerde
rechters zullen de GR zo spoedig mogelijk inlichten over deze kwestie, waarna zij verder
zullen resolveren.
27-4-1684
De weduwen Franssen en Moerman, aannemers van de reparatiewerkzaamheden op
Liefkenshoek hebben de GR verzocht om de betaling van een aantal ordonnanties met een
totale som van £ 448. Zij verzoeken de GR vooral om de ontvanger-generaal te ordonneren
tot het betalen van de ordonnantie van 10 december 1683 ter somma van £ 128. Zonder dit
geld zijn de suppliantes niet in staat het werk gaande te houden. De GR ordonneren de
ontvanger-generaal tot het betalen van de ordonnantie en in de toekomst de aannemers,
naast ieder ander die geld tegoed heeft van het gewest, te betalen. Zo zal aan het
aangenomen werk ‘geen retardement’ worden toegebracht.
De GR besluiten op het verzoek van Engel Meeroop in te stemmen met de ‘surcheance van
vordere procedueren’ totdat het bericht van de gedelegeerde rechters is ontvangen.
Jacobus d’ Ameau, voogd van de kinderen van Constant de Vriendt, verzoekt eveneens om
een ‘surcheance’ van de procedures. De gedelegeerde rechters en Neelie de Raat worden
geordonneerd de procedures tegen de suppliant te staken totdat de GR het gevraagde bericht
hebben bestudeerd. Daarna zullen zij over de kwestie een beslissing nemen.
Aan Cornelis Prince is ordonnantie verleend ter somma van £ 23 over 1/14 jaar onderhoud
van de aardewerken op Lillo en Liefkenshoek.
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De GR hebben ordonnantie verleend op de ontvanger-generaal die aan predikant Nathan
Vaij van Lillo een bedrag moet betalen van £ 33:6:8 ‘voor het extraordinaris ofte
augmentum synder familie belast met een kint’ voor het jaar 1683.
‘Gelijck mede ordonnantie wert gegeven’ op de heer ontvanger-generaal die aan predikant
Cornelis Bruijnvisch van Liefkenshoek een bedrag moet betalen van £ 41:13:4. Dit is
eveneens voor ‘het extraordinaris ofte augmentum syner familie belast met 2 kinderen’
voor het jaar 1683.
10-5-1684
Het vertoog en de ‘memorie van clachten’ van de eigenaren van de landen en ‘visserien’ in
de polder van Lillo, wordt door de GR in handen gesteld van commandeur Willem van Hill.
Hij moet de GR binnen veertien dagen over de kwestie berichten, waarna de GR daarover
verder zullen disponeren.
11-5-1684
Joris Bacx, inwoner van Lillo en voogd van de wezen van Phillips Stroobant, moet aan
commandeur Van Hill zestig guldens en zes stuivers betalen. Terwijl hij nooit door een
rechter is gedagvaard of verhoord. Dit vanwege een vonnis dat enige jaren geleden door het
gerecht van Antwerpen zou zijn uitgesproken ten laste van Philips Stroobant. Het gerecht
van Antwerpen zou daarvoor ‘letteren requesitoriael’ aan de gedelegeerde rechters van
Lillo hebben verleend. Volgens de suppliant is het vonnis verjaard en bovendien niet
rechtsgeldig. Het had vernieuwd moeten worden door Stroobant tijdens zijn leven opnieuw
te dagvaarden. Het duplicaat van het contract dat door het hof van Antwerpen was
opgesteld is door de commandeur verscheurd. Het verzoek wordt in handen gesteld van de
commandeur en de gedelegeerde rechters van Lillo ‘ten fine deselve de heeren van den
raade daer op laeten toecomen hun bericht’. Totdat de GR zich hebben uitgesproken
moeten alle procedures worden opgeschort.
Aan Adriana Douck, weduwe van Samuel Bodel, wonende op Lillo, wordt arrest toegestaan
op de gage van vaandrig Alexander Franciscus van Lamsweerde, onder de compagnie van
kapitein Valck onder het regiment van kolonel Sidlenitski. Hierdoor kan zij een som van 38
guldens en 16 stuivers verhalen voor het leveren van brood, boter en andere levensmiddelen
aan Van Lamsweerde.
15-5-1684
Op 6 september 1678 hebben de GR aan schipper Willem Diericsen Dronckert een ‘acte
van consent’ verleend voor het vervoer van granen en andere gewassen, vanuit de polders
van Doel, St. Anna en Ketenisse naar Antwerpen en elders. Tomas Janssen Brom geeft te
kennen dat Dronckert dit ‘veer’ nooit heeft bediend. De suppliant, gevaren hebbend met
diverse schippers en geboren in de polder van Doel, verzoekt de GR een ‘acte in forma’ te
verlenen. Alvorens de GR daarover beslissen dienen de gedelegeerde rechters hen over
deze kwestie te berichten.
16-5-1684
Aan Gerrit Franssen en Huybrechtie Swijgers is ordonnantie verleend voor de
reparatiewerkzaamheden aan ’s lands huizen, bruggen en andere zaken op Liefkenshoek, ter
somma van £ 64, en dat over het elfde halve jaar. Dit dient betaald te worden uit de
‘oorlochsaecken’ anno 1684.
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Aan Floris Bedloo is ordonnantie verleend ter somma van £ 83 voor alle
reparatiewerkzaamheden op Lillo, ‘over de elffde halft iarige paije van sijn aengenomen
werck’.
Voor extra werkzaamheden op Lillo krijgt Bedloo een bedrag van £ 14:15:10.
Alvorens ordonnantie wordt verleend voor het betalen van vier lasten turf die vanwege ‘den
harden vorst’ van verleden winter op Lillo zijn verbruikt, dient commies Verhulst de GR in
te lichten waar en wanneer de turf is gebruikt.
De GR besluiten een reglement op te stellen over de hoeveelheden turf en kaarsen die door
de commiezen per jaar ‘sal werden gegeven en haer vervolgens in reeckeninge geleden
voor de commandeurs’.
Pieter Joris, ‘straetschoonmaecker’ binnen Lillo, heeft, zoals gebruikelijk, nu gedurende
een aantal jaren het vuil van de straten in de halve maan tegen de contrescarp ‘recht over en
buyten de poort’ geveegd. Dit is hem door commandeur Van Hill verboden, omdat daar
enige lindebomen zijn geplant. Daardoor is de suppliant genoodzaakt het vuil ‘tot sijne
groote schade’ in de Schelde te storten. Hij verzoekt boven op de £ 7 die hij betaald krijgt
een extra toelage. De GR zullen de retroacta betreffende de aanstelling van een straatveger
nazien.
Floris Bedloo schrijft de GR dat hij voor zijn werkzaamheden nog geen betaling heeft
ontvangen van de assignatie op penningmeester Ant: Peters. Na een jaar heeft hij het
antwoord gekregen dat Peters de assignatie niet betaalt omdat de gelanden van de polder
van Lillo nog geen kwijtschelding hebben gekregen van de ‘redemptiepenningen’ van het
jaar 1683. De GR oordelen dat deze weigering ongegrond is. De ontvanger-generaal wordt
geordonneerd om de assignatie omtrent penningmeester Peters te bevorderen, zodat de
suppliant betaald wordt.
Aan Arij Leendersen Huijsser, aannemer van al het rijswerk op Lillo en Liefkenshoek, is
ordonnantie verleend ter somma van £ 82:6:8. Dit is ter voldoening van het restant van zijn
bedongen loon voor het onderhoud, vervallen op 1 september 1682.
Hij ontvangt daarnaast een som van £ 215 voor een geheel jaar onderhoud van het rijswerk,
vervallen op 1 september 1683. Het bedrag zal betaald worden uit de post oorlogszaken.
30-5-1684
Claes van der Voort is door de GR geadmitteerd tot vrijschipper van de polders van Lillo en
Doel, in plaats van Reynier van der Voort.
1-6-1684
N.a.v. het bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo wordt Thomas Janssen Brom
aangesteld als vrijschipper van de polder van Doel in plaats van de overleden Willem
Dircsen Donckert.
Commandeur Willem van Hille heeft twee brieven van ‘aenschryvinge’ ontvangen. De
eerste brief is afkomstig van de Staten van Zeeland waarin de commandeur gevraagd wordt
hen, of bij afwezigheid de GR, te berichten over pater Hyrenomus Mauritius, ‘pretenselyck
gesecht krancksinnich’ en hoe ‘in synen reguarde te Lillo mochte wesen gepasseert, de
saeck sich mocht hebben toegedragen’. De andere brief is van de GR met het verzoek hen
te berichten over de klachten van de eigenaren van de landen en visserijen in de polder van
Lillo. Omdat de commandeur ‘geempescheert’ is in de sollicitatie naar de majoorplaats van
het regiment van de (onlangs) overleden kolonel Sidlenitski, geeft hij te kennen dat hij de
verzoeken niet snel en tot volledige voldoening kan inwilligen. Hij verzoekt de GR daarom
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een deputatie af te vaardigen voor het verhoren van de getuigen. Hierop hebben de GR
besloten de heren Hoffer en De Bils naar Lillo te zenden opdat zij zich laten informeren en
de GR over de kwesties rapporteren.
6-6-1684
De GR hebben het bericht ontvangen dat verscheidene inwoners van Antwerpen en
omgeving zonder toestemming de provinciewateren bevissen. De commandanten van Lillo
en Liefkenshoek, alsmede de commiezen ter recherche en de commandeur van de uitlegger
worden daarover aangeschreven.
16-6-1684
De heren Winckelman en Van der Nisse zullen het werk van Cornelis Prince aan de sluis
van Liefkenshoek inspecteren.
N.a.v. het bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo op het verzoek van Engel
Meerhope, hebben de GR besloten dat de partijen op 6 juli voor het college van de GR
gehoord zullen worden.
29-6-1684
N.a.v. het bericht van Josias van der Hulst, substituut-commies op Lillo, wordt
ammunitiemeester Bartholomeus Musch geordonneerd zes bossen lonten vanuit ’s lands
arsenaal te Vlissingen naar de commies te zenden.
20-7-1684
Neeltje Bleyckers heeft de GR te kennen gegeven dat het bericht ‘gerequireert van de
gedelegeerde rechters’ in handen is van advocaat Duvelaer. Hij zou het bericht overbrengen
‘als t hem te passe comen soude’. De advocaat dient de GR de volgende dag daarover te
berichten.
21-7-1684
De gedelegeerde rechters hebben de GR een bericht gezonden i.v.m het verzoek van
Jacobus d’Ameau, voogd van de kinderen van Constant de Vrient, en ‘de requeste
antidotael van Neeltie de Raet’. Aanstaande dinsdag, binnen acht dagen, zullen beiden
worden gehoord door twee heren van de GR, waarna de GR een finale uitspraak zullen
doen.
N.a.v. het verzoek van commies Verhulst van Lillo om kaarsen dient commies Coop de
heren te berichten ‘wat quantiteyt kaersen naer gewoonte aen den selven behooren te
werden gegeeven’.
27-7-1684
De eigenaars van de landen en visserijen in de polder van Lillo vragen de GR ‘de goetheyt
believen te hebben’ om uiterst rechtvaardig en ‘billich te accorderen’. Het verzoek wordt
nogmaals in handen gesteld van commandeur Van Hill, die daar binnen 14 dagen op dient
te antwoorden.
Aan Cornelis Prince, aannemer van de aardewerken op Lillo en Liefkenshoek, is
ordonnantie verleend ter somma van £ 23, en dat voor zes maanden onderhoud, vervallen
op 16 juni 1684.
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28-7-1684
Pieter van den Lande, portier tot Lillo, heeft de GR geschreven dat hij al meer dan een half
jaar een assignatie heeft van de ontvanger-generaal op commies Van der Hulst. Hij heeft
over deze assignatie geen betaling ontvangen, ‘niet jegenstaende geduyrende den
voornoemden tijt wel andere assignatien bij hem waren betaelt’. De ontvanger-generaal
wordt door de GR verzocht de suppliant zo spoedig mogelijk te betalen.
1-8-1684
Wilhem van Hill, in proces zijnde als eiser jegens de vrouw van Engel Merhope, verzoekt
een prolongatie van 14 dagen uitstel. Hij stelt de kwestie niet te kunnen behandelen omdat
de secretaris ‘sonder verloff vanden suppliant oft kennis van de rechters’ gedurende 14
dagen afwezig is. De GR besluiten het verzoek in te willigen.
Jan van Migro, schipper en visser van Antwerpen en consorten, stellen dat zij de wettelijke
voorwaarden hebben verkregen voor het bevissen van de Schelde en aangrenzende wateren
van de hertog van Aremberg en Aarschot, ‘baenderheere’ van het land van Beveren.
Hoewel de visser en consorten gewoon waren, evenals hun voorgangers, om voor het
gebruik van de gepachte visgebieden de vloot van Lillo te passeren en repasseren, wordt
hen dit tegenwoordig belet door de commiezen op de vloot. Zij verzoeken de GR de
commiezen opdracht te geven hen in alle rust te laten passeren door de vloot, ‘doende de
gewoonelycke bekentenisse’, en dit volgens een resolutie die enige jaren geleden is
opgesteld n.a.v. klachten van Willem van de Voorde. Het verzoek wordt in handen gesteld
van de waterbaljuw die na moet gaan of de supplianten geen gebruik maken van verboden
want of netten. Hij zal zijn bevindingen aan de GR rapporteren.
3-8-1684
De GR hebben overleg gepleegd over het verzoek van Jacobus d’ Ameau en n.a.v. het
bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo besloten om het verzochte mandement ‘ex
lege’ tot laste van Neelie de Raat te declineren. De zaak wordt overgelaten aan de
gedelegeerde rechters en wordt de surseance op het proces opgeheven. Binnen een maand
moeten de gedelegeerde rechters een uitspraak doen in deze kwestie, ‘oft dat andersins op
het versoeck van evocatie van partie favourabelyc sal werden gedisponeert’.
5-8-1684
De Raad van State heeft commandeur Van Hille geordonneerd om in Den Haag
verantwoording af te leggen over verscheidene zaken. Dit gaat tegen het oude recht van de
GR in dat hen is vergund t.o.v. ‘dese forte en het gants Zeeus Vlaenderen’. Van een aantal
zaken hebben de GR reeds kennis genomen of nemen zij nog dagelijks kennis van. Zij
besluiten de heren Crommon en Van der Hooge aan te schrijven, beiden gedeputeerden bij
de Raad van State. Predikant Nathan Vaij wordt eveneens aangeschreven, voor zover deze
zaken hem aangaan.
8-8-1684
Aan Cornelis Prince wordt ordonnantie verleend over £ 154 voor het opleveren van de
nieuwe sluis in de contrescarp van Liefkenshoek. Dit zal betaald worden uit de ‘redemptie
penningen’ die de hoofdgecommitteerde, dijkgraaf, gezworenen en generale gelanden van
Doel, St. Anna en Ketenisse schuldig zijn.
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Voor het uitdelven van de oude sluis in de contrescarp van Liefkenshoek en het maken van
de dammen is aan Prince ordonnantie ter somma van £ 53, eveneens te betalen uit de
zogenaamde ‘redemptiepenningen’.
Voor het aannemen en het uitdelven van de dammen voor de sluis in de contrescarp van
Liefkenshoek krijgt Cornelis Prince £ 26:3:4. Dit bedrag wordt betaald uit de gelden van de
gelanden van Doel, St. Anna en Ketenisse.
21-8-1684
Kamerbewaarder Severyn Esser wordt geautoriseerd om de ‘aannemer van de leverantie der
Schottse colen’ tot Veere op Lillo en Liefkenshoek een hoeveelheid te laten bezorgen. Op
Lillo dient hij 350 en op Liefkenshoek 300 ‘waegen(s)’ Schotse kolen te bezorgen.
25-8-1684
Meester Nathan Vaij, predikant op Lillo, heeft zich beklaagd over ‘nonbetalinge van een
assignatie’ door de ontvanger-generaal verleend over zijn augmentum anno 1683 op de
vervangend commies. De ontvanger-generaal wordt verzocht zo snel mogelijk de
uitgegeven assignatie te betalen.
28-8-1684
Door middel van een missive, geschreven n.a.v. de resolutie van 5 augustus, heeft predikant
Nathan Vaij van Lillo zich tot de GR gericht. Hij ‘doende in breede syn ontschult’. De
klachten over commandeur Van Hille zijn niet door hem, maar door anderen aan de Raad
van State voorgelegd. Vervolgens schrijft de predikant ‘een langh vergael van verscheyde
harde handelingen’ van de commandeur, zowel in de kerk, als ‘met de militie te laten
ravageren’ in de polder van Lillo. Hij zendt bovendien een aantal schriftelijke ‘articulen
van beschuldiginge tot laste’ van de commandeur. Hij verzoekt de GR ‘dat het quaet mach
worden gestraft, de kercke by haer out recht en possessie bewaert, en sijn persoon sekerheyt
gegeven, om de Gereformeerde Gemeynte tot Antwerpen te mogen toegaen en besoucken
als voor desen’. De GR besluiten de missive en de beschuldigingen nader te onderzoeken
en overleg uit te stellen tot de terugkeer van de raadpensionaris.
31-8-1684
Commies Cornelis Koop wordt gelast om ‘onder behoorlycke recepisse’ zestig ‘steen
kaerssen’ voor de corps du gardes van Lillo en Liefkenshoek naar Lillo te zenden.
Mattheus Surij, kloksteller tot Lillo, heeft zich beklaagd over het ontbreken van de betaling
van zijn traktement voor de jaren 1681 tot en met 1684. De ontvanger-generaal wordt
gerecommandeerd ‘by provisie’ zes maanden traktement te betalen.
Cornelis Prince, aannemer van ’s lands werken op Lillo, verzoekt ordonnantie van betaling
voor enige buitenwerken in 1683 en 1684 ter somma van 176 guldens en 2 stuivers in het
logement van commandeur Van Hille. Ondanks het feit dat de werkzaamheden zijn verricht
zonder instemming of autorisatie van de GR, besluiten zij het verzoek in handen te stellen
van de heren die vanwege de verpachtingen zullen afreizen. Zij zullen het werk inspecteren
en hun bevindingen aan de GR meedelen.
N.a.v. het advies van de waterbaljuw op het verzoek van Jan van Migro en consorten
hebben de GR een besluit genomen. De supplianten dienen de waterbaljuw aan te tonen op
welke manier zij vissen en welk want en gereedschap daarbij wordt gebruikt.
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N.a.v. het verzoek van Cornelis Prince, werkbaas op Lillo, hebben de GR besloten in te
stemmen met het ‘contract van overneminge’ tussen de suppliant en Arij Leendertsen
Huijsser. Het contract betreft het repareren en onderhouden van alle ’s lands rijswerken op
Lillo en Liefkenshoek, ingegaan per september 1683. Hiervoor was een som gereserveerd
van 325 guldens, die Huisser heeft bedongen, ‘dat hem door den suppliant voor dese
overneminge soude moeten worden uijtgekeert’. De GR geven te verstaan dat de som moet
blijven ‘ten proffijte vanden lande’, en deze zal afgekort worden op de eerste ordonnantie
die aan Prince voor deze rijswerken zal worden verleend.
5-9-1684
Cornelis Prince, aannemer van al het timmer-, metsel-, rijs-, als aardewerk op Lillo en
Liefkenshoek, heeft de GR verzicht om inspectie van het werk. Deze zal worden uitgevoerd
door de commissarissen die eerdaags naar het Committimus afreizen vanwege de
verpachtingen van de gemeene middelen.
7-9-1684
Commandeur Anthony de Valck van Liefkenshoek heeft de GR verzocht om een aantal
noodzakelijke reparaties aan het ’s lands huis dat door hem bewoond wordt. Dit wordt in
handen gesteld van de commissarissen die het onderkomen zullen inspecteren en een
rapport op zullen maken en een bestek.
15-9-1684
De vrijschippers van Doel hebben de GR geschreven over hoe dat de heren in of rond het
jaar 1660 Geeman Foppen, Wouter Joppen, Leendert Gerrits, Adriaen Lonque en consorten
toegestaan hebben ‘in het liber gebruijc van het veer’ voor het vervoeren van gewassen en
granen. De hertog van Aarschot heeft als heer van de polder de schippers van de vrije
polders van Doel, St. Anna en Ketenisse ‘getrocken voor den gerechte van den Doele’. De
hertog ‘debatterende de saeck van het veer te wesen tot syn profyte’, waarop de schippers
het recht van de GR verdedigden. Hoewel de schippers ‘aflyvich’ zijn geworden hebben de
supplianten Gerrit Leenderssen en Job Woutersen Dronckert als ‘heirs’ van Leendert
Gerrits en Wouter Joppen Dronckert hun plaatsen ingenomen. Dit proces was nog niet
beëindigd en komt ten laste van de supplianten omdat de andere schippers ‘haer weygerden
te onderwerpen de saeck van dit bovengeschreve proces’. Door de hoge kosten zijn de
supplianten niet meer in staat het proces te voeren. De hertog is bereid het proces te staken,
op de voorwaarde dat hem per jaar een behoorlijke pacht wordt betaald, met inbegrip van
de achterstallige jaren vanaf 1660. Omdat de supplianten het akkoord niet durven of mogen
aangaan zonder kennis van de GR verzoeken zij de heren ‘daer toe consent en dat alsdan
hunne mede consorten nevens haer aen het selve accort en quade costen souden
guaranderen’. De GR hebben na deliberatie besloten dat zij niet kunnen instemmen met het
verzoek ‘en alsoo de voet (?) gegeven om eenige recognitien aen andere te betalen’.
Bovendien benadrukken de GR dat de vrijschippers elk jaar hun aktes moeten vernieuwen.
De commiezen in de vloot worden geordonneerd, alsmede de kapitein van het oorlogsschip,
om schippers zonder vernieuwde akte niet te laten passeren.
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27-9-1684
N.a.v. het rapport van raadsheer De Mauregnault krijgt de ontvanger-generaal de opdracht
de aannemers die met hun werk gereed zijn te betalen. Dit om te voorkomen dat het verval
van het onderhoud niet groter zal worden.
De GR hebben geconcludeerd dat het werk van Cornelis Prince aan de woning van
commandeur Van Hill zonder toestemming is verricht. Bovendien is de post voor
schilderwerk zeer hoog uitgevallen. Toch wordt besloten Prince ordonnantie te verlenen ter
somma van £ 27:13:8. De GR benadrukken dat voortaan geen werkzaamheden aan ‘s lands
huizen op Lillo mogen plaatsvinden zonder uitdrukkelijke toestemming. Gebeurt dit toch
dan zullen de aannemers in het betalen ‘blyven gedifficulteert’.
De heren Hoffer en De Bils hebben zich nader geïnformeerd over ontstane onenigheden
tussen een aantal burgers en de commandeur van Lillo, en met name over wat er in het
geschil over de zitplaats in de kerk is voorgevallen. Zij zijn van mening dat deze plaats aan
de commandeur toebehoort en hebben predikant Vaij geordonneerd zijn verzet te staken.
Verder hebben de heren de zaak betreffen de ‘gedetineerden paep, die als sinneloos wierde
voortgestelt’ nader onderzocht. De heren hebben niet kunnen concluderen of ‘de
voorgegeven sinneloosheyt seer was gefondeert’ en of commandeur Van Hill hieromtrent
enige excessen heeft begaan.
De heren hebben bovendien opgemerkt dat de ingelanden van de polder van Lillo met opzet
in gebreke zijn gebleven ‘den beer in een binnengracht te repareren’. Zij hebben op
verschillende plaatsen dammen gelegd, waardoor de gracht kwam te ‘versluymen’. De GR
besluiten commandeur Van Hill te schrijven dat hij niet veel hoeft te verwachten van de
ingelanden en dat hij hen moet aanmanen zich aan de overeengekomen akkoorden te
houden. Hij dient de GR zo spoedig mogelijk in te lichten over zijn ervaringen. Bovendien
dient hij uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor het indammen van de grachten van
Lillo, Frederik Hendrik en de Kruisschans. Na zijn berichten zullen de GR disponeren ‘tot
securiteyt vande fortresse en ’s lants dienst’.
29-9-1684
Engel Meerop en commandeur Van Hill zouden met de heren Van de Beke en Van der
Nisse overleggen over de kwestie rond de vrouw van Meerop. Op 6 juli, de dag van het
overleg, is de commandeur niet op komen dagen. De GR hebben toen besloten het overleg
met drie weken uit te stellen. Wederom was de commandeur niet aanwezig, maar heeft hij
wel verzocht om nog eens een uitstel, deze keer voor twee weken. Tijdens de ‘vacantie’ van
de advocaat van de suppliant, meester Pieter Duvelaer, richtte de commandeur zich tot de
GR. Vandaar dat de suppliant de GR verzocht heeft tot ‘surcheance van executie’. De GR
besluiten dat de zaak wordt ‘geseponeert om te syner tyt te dienen van autidotael’.
3-10-1684
Commandeur Anthony de Valck wordt door de GR geordonneerd om de aannemers van ’s
lands reparatiewerken op Liefkenshoek te gelasten zonder enig tijdverlies hun werk aan te
vangen en op te maken volgens het bestek. Bovendien dient hij de onderhouders van de
doornhaag eraan te houden de haag ‘op synen tyt wel te suijveren, te missen en te scheeren
en vervolgens wel te onderhouden’.
Aan Gillis Heylinck, Pieter van den Lande en Engels Meester is ordonnantie verleend ter
somma van £ 17 voor het opmaken van de batterijen ‘en de pickel tot Lillo’. Te betalen bij
assignatie van commies Johan Paijn.
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10-10-1684
De ontvanger-generaal wordt gelast om de twee ordonnantiën van Arij Leendertsen Huijser
ter somma van £ 296:13:4 te voldoen, om te voorkomen dat de aangenomen rijswerken op
Lillo en Liefkenshoek nog verder in verval raken. Door de betaling van de ontvangergeneraal wordt de suppliant in staat gesteld zijn werk te kunnen blijven verrichten.
N.a.v. het rapport van de heren Hoffer en De Bils wordt de ontvanger-generaal
geordonneerd om jaarlijks aan de gelanden van Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht
gedurende 34 jaar te laten valideren ‘op haer uijtgeloofde redemptie penningen voor den
uijtvoer vande granen’ de som van tweehonderd carolusguldens. Dit geldt eveneens voor de
gelanden van Doel, St. Anna en Ketenisse. Zij krijgen ‘mede bij kortinge onder behoorlijck
document aen hunne uijtgeloofde redemptie penningen’ voor de uitvoer van granen
eveneens tweehonderd guldens per jaar gedurende een periode van zes jaren.
Nu de sluis in de contrescarp behoorlijk is opgemaakt en bekostigd is door de gelanden van
Doel, St. Anna en Ketenisse wordt aan hen vergund de ‘acte van octroy daer bij deselve
wert vergunt remissie van de helft der redemptiepenningen en verpondinge over de jaren
1682 en 1683’.
19-10-1684
Commandeur De Valcq heeft de GR geschreven dat de aannemers van het werk op
Liefkenshoek na zijn aanmaning beloofd hebben het werk naar behoren af te ronden.
Willem Vercamme, ‘woonende even buyten de poorte van Lillo’, heeft reeds een aantal
jaren ‘cleyn bier’ verkocht aan de anderen die buiten de poort wonen. Commandeur Van
Hill wil dit ‘met bedreyginge’ beletten. De suppliant verzoekt de GR de commandeur te
ordonneren hem ‘in syn neeringe niet te turberen’, mede gezien het feit dat de vorige
commandeur nooit enig bezwaar heeft geuit. De GR besluiten de zaak in handen te stellen
van de gedelegeerde rechters, opdat zij de GR van advies kunnen voorzien.
10-11-1684
Livinius van der Maerse, commandeur van ‘den schepe den Oraingeboom’ op wacht voor
Lillo, verzoekt de GR nogmaals toestemming om zijn vrouw onder te brengen in een
logement op het fort. Commandeur Van Hill wordt gelast zonder enig uitstel de suppliant in
possessie te stellen van het logement dat hem op 6 maart 1683 werd toegewezen.
14-11-1684
Pieter van den Lande heeft de GR geschreven dat hij aan de commandeur van Lillo
toestemming heeft verzocht om gedurende veertien dagen in het land van Doel te werken.
Hij heeft een schuur aangenomen. In zijn plaats heeft Van den Lande een ‘goeteerlijck
man’ aangesteld, die gedurende zijn afwezigheid zijn dienst trouw heeft waargenomen. De
commandeur heeft de suppliant acht dagen geleden thuis ontboden en hem door twee
musketiers naar de geweldigen (= de geweldige provoost) laten brengen. Daar werd hij met
handen en voeten geboeid. Doordat hij nu reeds acht dagen vastzit is het vel van zijn
handen geschuurd, is hij ziek geworden en zijn voeten zijn dusdanig opgezwollen dat hij
geen schoenen past. Hij verzoekt om ontslag uit zijn ‘ellendige gevanckenis en arrest’,
zodat hij zijn ambt als portier wederom kan waarnemen. De GR besluiten het verzoek in
handen te stellen van commandeur Van Hill, die de GR zo spoedig mogelijk dient te
berichten over de inhoud. Omdat de hechtenis niet moet gelden als een straf wordt de
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commandeur gelast deze dragelijk te maken en de suppliant onder te brengen op een plaats
waar deze ‘soo veel ongemack niet en comt te lyden’.
21-11-1684
N.a.v. het bericht van Pieter van den Lande over zijn gevangenneming door commandeur
Van Hill hebben de GR besloten de commandeur aan te schrijven dat zij kennis hebben
genomen van de afranseling van Pieter van de Lande. Deze werd op 16 november door een
sergeant uit zijn gevangenis naar de commandeur gebracht en zou met een stok ‘seer
jammerlyc’ zijn geslagen. Van den Lande zou een wond aan zijn hoofd en blauwe plekken
op zijn armen en andere leden hebben opgelopen. Van den Lande zag zich genoodzaakt te
vluchten, waarbij de commandeur hem achtervolgde en de hoofdwacht aanriep om Van den
Lande wederom in zijn huis te brengen. Na een kort verblijf werd hij met zijn bloedende
wonden door een sergeant naar de gevangenis gebracht. De GR verwachten een verklaring
van de commandeur over deze kwestie en over zijn maatregelen n.a.v. de resolutie van 14
november.
23-11-1684
Aan Cornelis Prince, aannemer van alle rijswerken op Lillo en Liefkenshoek, wordt
ordonnantie verleend over een som van £ 215 als voldoening van een jaar onderhoud van de
voorschreven werken, vervallen op 1 september dit jaar. Daarop wordt ingehouden een som
van £ 54:3:4, die Arij Leendertsen Huijsser ‘bij contracte hadde bedongen’ en door Prince
zou moeten worden uitgekeerd.
24-11-1684
Aan Floris Bedloo, aannemer van alle reparatiewerken op Lillo, is ordonnantie verleend ter
somma van £ 83, vanwege een halfjaarlijkse betaling voor zijn aangenomen werk, vervallen
op 1 oktober 1684.
Tevens wordt er een ordonnantie aan Bedloo verleend ter somma van £ 28:19 voor extra
reparaties tot dienst van het gewest.
Jan van Geene, licentiemeester te Veere, is ordonnantie verleend over £ 78:3:6 vanwege de
levering van ‘350 wagen colen’ voor Lillo, ‘300 waegen’ voor Liefkenshoek en 15
‘schaelen’ voor de commies op Rammekens. Hij ontvangt £ 10:10 over ‘yder veertien
duijsent wegens’, met daarbij verrekend de scheepsvrachten.
5-12-1684
Het verzoek van Cornelis Prince om een ordonnantie van betaling voor het omspitten van
de doornhaag op Lillo en Liefkenshoek wordt in handen gesteld van de heren die
binnenkort afreizen.
12-12-1684
Aan Pieter van den Lande is ordonnantie verleend ter somma van £ 12 voor zes maanden
traktement als portier op Lillo, vervallen op 30 juni 1684.
14-12-1684
De GR hebben besloten dat de ordonnantie, op 16 mei 1684, verleend aan Arij Leenderts
Huijsser, aannemer van het onderhoud aan ‘s lands rijswerken op Lillo, betaald zal worden
uit de post van oorlogszaken van dat jaar.
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15-12-1684
De hertog van Arenberg en Aerschot heeft de GR geschreven over zijn kennisneming van
de interdictie namens de GR door de commiezen van Lillo aan de pachters van zijn visserij
in de Schelde opgelegd. Hij heeft besloten zich te beklagen, ‘met vast betrouwen’ dat de
GR de interdictie ‘gelieven te weeren’. Deze is volgens hem in strijd met het vredestraktaat.
Hij zou graag zien dat zijn pachters zonder hinder door de vloot kunnen passeren, met het
afleggen van de gewoonlijke bekentenissen. Mochten de GR in gebreke blijven verklaart de
hertog zich genoodzaakt ‘te wesen de voors. interdictie te doen weeren, daer en soo hy te
rade soude vinden’. De GR verklaren hierop de retroacta te zullen nazien.
28-12-1684
Commandeur Willem van Hille heeft de GR geschreven in verband met de resoluties van
14 en 21 november, welke missive door de GR voor notificatie is aangenomen.
Zijn brief over de vrouw van commandeur Maerssen van het oorlogsschip zal de volgende
dag behandeld worden.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 693, aantekeningen 1685
9-1-1685
Arij Leendertssen Huisser heeft de GR verzocht om ordonnantie van £ 55:3:4 voor zijn
werkzaamheden aan de rijswerken op Lillo en Liefkenshoek. De commandeurs dienen de
GR ‘de waerheyt van dit te kennen geven’.
11-1-1685
De GR zijn van oordeel dat het verzoek van Arij Leendertssen Huisser van 9 januari ‘was
contrary de resolutie’ van 1 september 1684. Hij dient de GR niet meer lastig te vallen,
maar als hij meent ergens recht op te hebben moet hij zich wenden tot diegene met wie hij
een contract heeft afgesloten.
15-2-1685
Jacob Neijers, solliciteur van de compagnie van kapitein Anthony de Valcq, heeft de GR
aangeschreven. Hij heeft diverse malen ontvanger Isaac de Crane verzocht om de betaling
van drie maanden soldij, vervallen op 20 oktober, 1 december en 31 december 1684. De
ontvanger heeft daarbij aangevoerd dat ‘zyn cohier niet hooger is monterende als bereyts
heeft betaelt, en niet te willen in verschott wesen’. Neijers verzoekt om een garantie voor
Crane, opdat hij zijn betalingen kan verrichten aan de suppliant, zodat hij op zijn beurt weer
de compagnie kan betalen. De GR besluiten ontvanger Crane de volgende dag over deze
kwestie en andere zaken te verhoren.
16-2-1685
Aan Cornelis Prince is ordonnantie verleend ter somma van £ 23 vanwege een half jaar
onderhoud aan de aardewerken op Lillo en Liefkenshoek. De bedragen van respectievelijk
£ 12:10 en £ 10:10 dienen te worden betaalt ‘by assignatie op den ontfanger der huysschatt
aldaer’.
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19-2-1685
Aelken Conincx wordt vermeld als weduwe van Jan Cuijper, tijdens zijn leven vrijschipper
en roeier in de vloot voor Lillo. Zij schrijft de GR dat zij ‘belast synde gebleven’ met een
familie van zes kleinkinderen (= verm. kleine kinderen). Omdat zij beschikt over een
bekwaam schip en een ervaren knecht, verzoekt zij de GR de akte van vrijschipper aan haar
man verleend te continueren, of deze op naam van haar zoon Jan Cuijpers te zetten. Haar
knecht zal dan als vervanger optreden totdat de zoon ‘bequaemheijt hebben sal’. Het
verzoek wordt in handen gesteld van de heren die binnenkort vanwege de aanstaande
verpachtingen naar Lillo afreizen. Zij zullen van hun bevindingen rapport uitbrengen.
27-2-1685
Pieter van den Lande, portier tot Lillo, schrijft de GR dat hij genoodzaakt is tot het maken
van een reis naar Zeeland. Dit om over zijn zaken te berichten en zijn ‘geaccordeerde
tractement te solliciteren’. De commandeur weigert echter permissie voor het verlof te
vergunnen. Hij verzoekt daarom verlof van de heren GR. Die besluiten het verzoek in
handen te stellen van commandeur Van Hill. Hij dient de suppliant het verlof te vergunnen.
Mocht hij enige bezwaren hebben, dan dient hij deze aan de GR kenbaar te maken.
Cornelis Prince wordt geordonneerd om de doornhaag rond Liefkenshoek ‘aff te cappen, en
die voorts bequamelijck te spitten, onderhouden en zuijveren’, volgens het
overeengekomen bestek. Omdat Prince zijn werk verricht ‘buyten coste vanden lande’ is
hem het houtafval vergund voor eigen gebruik.
9-3-1685
De ontvanger-generaal wordt geordonneerd om aan predikant Bruijnvisch van
Liefkenshoek £ 50 te betalen voor het ‘augmentum sijner familie belast met drye kinderen’
voor het jaar 1684.
13-3-1685
Joan Buijtaert, schipper te Antwerpen, verzoekt de GR om een akte als vrijschipper in
plaats van de overleden schipper Anthony Franse. Het verzoekt wordt in handen gesteld
van de heren die afreizen vanwege de aanstaande verpachtingen. Zij dienen zich te laten
informeren of het nog nodig is andere vrijschippers aan te stellen.
Lieven de Vleeschouwer uit Axel, oud 82 jaar, heeft dertig jaar gediend onder de
compagnie van ‘wijlen den capiteyn Broucsaux’. Hij verzoekt om een aanstelling als
appointé. De GR besluiten hiermee in te stemmen.
3-4-1685
De ontvanger-generaal wordt geordonneerd tot het betalen van een som van £ 12 aan Pieter
van den Lande. Dit vanwege zes maanden traktement als portier, tot en met 31 december
1684.
17-4-1685
Commies Obrij wordt gevraagd de GR te berichten over het verzoek van Hendrick
Adolphus, commies op de vloot van Lillo. Hij heeft toestemming verzocht om de lichting
van het hem verleende arrest op de gage van Arij Leendersse Huijsser.
N.a.v het rapport van heer De Bils besluiten de GR in te stemmen met de verzoeken van
Aelien Conincx, weduwe van Jan Cuijper en Joan Buytaert. Beiden worden geadmitteerd
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tot vrijschippers van de polders van Lillo en Doel. Hiervoor dienen zij een borgtocht te
betalen van £ 100.
Aan Floris Bedloo is ordonnantie verleend ter somma van £ 83 tot voldoening van de
dertiende halfjaarlijkse betaling voor zijn aangenomen reparatiewerk op Lillo.
4-5-1685
De GR stemmen in met het verzoek van vlootcommies Hendrick Adolphus, opdat hij
£ 10:0:8 kan lichten op de gearresteerde gage van Arij Leendersse Huijsser.
8-5-1685
Op de voorwaarde dat zijn dienst naar behoren wordt waargenomen, vergunnen de GR aan
Josias van der Hulst, substituut-commies op Lillo en Liefkenshoek, drie weken verlof.
10-5-1685
Aan Cornelis Prince wordt ordonnantie verleend vanwege zes maanden onderhoud op Lillo
en Liefkenshoek. De totale som bedraagt £ 107:10 en is vervallen op 1 april 1685. Voortaan
zal er geen ordonnantie voor de onderhoudswerkzaamheden worden verleend, tenzij naast
de commies de commandeurs daarvan een attestatie geven.
11-5-1685
De ontvanger-generaal dient aan predikant Nathan Vaij van Lillo een som van £ 33:6:8 te
betalen, voor het augmentum ‘syner familie, belast met een kint’ voor het jaar 1684.
Johan du Baer, vaandrig onder de graaf van Schellart, heeft de GR een antwoord met een
aantal documenten gezonden, n.a.v. datgene wat op 29 december 1684 in de notulen is
opgenomen. Omdat de erfgenamen van luitenant Blockeel nog niet hebben gereageerd,
wordt hen gevraagd dit binnen acht dagen te doen.
15-5-1685
Josias van der Hulst, commies van de vivres en ammunitie op Lillo en Liefkenshoek, heeft
de GR verzocht om lonten voor de magazijnen aldaar. Het is in handen gesteld van
equipagemeester Gerson Panneel, die de GR op de hoogte dient te stellen van de
tegenwoordige voorraad.
Anna Pauwels krijgt £ 5 voor het vervullen van haar taak als vroedvrouw op Liefkenshoek
gedurende het jaar 1684.
Jan van Turnhout, koopman tot Mechelen, heeft de GR geschreven n.a.v. een voorval op
Liefkenshoek. Hij schrijft hoe Sara Blockeel, vrouw van majoor Chassyn, ‘sonder eenige
qualiteijt oft procuratie te hebben van haeren man’ de suppliant op Liefkenshoek heeft laten
arresteren. Daarnaast werd door de majoor een goede kwantiteit graan in beslag genomen.
Omdat er twee arrestaties zijn verricht op een en dezelfde pretentie heeft de suppliant voor
de krijgsraad ‘synde de gedelegeerde rechters’ zijn protest geuit. Volgens het privilege van
‘non arrestando’ dat de burgers van Mechelen door Willem, graaf van Henegouwen,
Holland, Zeeland etc. is verleend, wil de suppliant ‘cost en schadeloos’ gesteld worden. In
tegenstelling tot wat de suppliant als rechtvaardig achtte, namelijk een schadeloosstelling
voor zijn arrestatie en een vergoeding van 630 guldens voor zijn graan, hebben Chassyn en
zijn vrouw de suppliant opnieuw voor de krijgsraad gedaagd. De suppliant dient het arrest
op zijn persoon ‘voor goet te houden’. De geëiste som dient pas na veertig dagen betaald te
worden. Omdat de suppliant zich bezwaard voelt, heeft hij zich ‘appellant’ gesteld en tot de
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GR gewend. Die besluiten, alvorens zij een beslissing nemen, de partijen met twee heren
uit de GR over de kwestie te laten spreken, ‘ten fine van accoort ist doenlijck met
surcheance inmiddels van executie’.
22-5-1685
Het collegium qualificatum van Brouwershaven heeft met meerderheid van stemmen
besloten om predikant Nathan Vaij van Lillo te beroepen in de plaats van de overleden
predikant Johan du Busson. Op 17 januari hebben zij het beroep bij de classis Schouwen
ingebracht. De gedeputeerden uit het collegium qualificatum hebben getuigd dat het beroep
wettelijk, vreedzaam en ordentelijk heeft plaatsgevonden. Een ‘beroupbrief’ is ondertekend
door alle leden van het collegium. Daarnaast hebben zij nog een schriftelijke verklaring
afgelegd, waarbij zij te kennen geven dominee Vaij met hun stemmen te hebben verkozen.
Alles heeft in vrijwillige genegenheid en oprechtheid plaatsgevonden. Desondanks heeft de
classis besloten met het beroep niet in te stemmen. Na langdurig uitstel en verschillende
‘onbehoorlicke’ handelingen jegens leden van het collegium qualificatum heeft de classis
vier maanden na het beroep het beroep zonder gegronde redenen afgeslagen en dit via een
brief kenbaar gemaakt. Daarin werd van het collegium geëist dat het zich zou reguleren
naar de beslissing van de classis. Het collegium qualificatum van Brouwershaven kan niet
berusten in het handelen van de classis en is ‘verongelyckt’ in haar recht van beroep.
Bovendien vindt het collegium dat ‘de beroupers als den beroupen persoon in hunne eers en
respect’ zijn aangetast. Daarom zag het zich genoodzaakt om zich tot de GR te wenden en
het college te verzoeken de classis te bevelen alle redenen en gronden voor het afslaan van
het beroep aan het collegium qualificatum kenbaar te maken. De leden van het collegium
zijn bereid om ‘tegen die vant classis’ gehoord te worden op een door de GR te bepalen
plaats en tijdstip. Daarbij hopen zij te kunnen laten blijken alle wettelijke wegen te hebben
gevolgd en dat daarom de resolutie van de classis in alteratie gebracht wordt. Dan kan de
kerk van Brouwershaven van de diensten van de door haar beroepen predikant genieten. Zo
worden ook de kosten en de moeite voor het bijeenroepen van een samenkomst van de vier
classes voorkomen. De GR besluiten het verzoek en het betoog in handen te stellen van de
classis Schouwen. De classis moet de redenen en oorzaken voor het weigeren van het
beroep aan de heren kenbaar maken, en wel zo snel mogelijk, omdat de kwestie al een
lange periode speelt.
29-5-1685
De GR zullen het bericht van Johannes Chassyn, majoor op Liefkenshoek en erfgenaam
van luitenant Jan Blockeel, nader onderzoeken. Het is een antwoord op het verzoek van
Johan de Baer, vaandrig onder de compagnie van de graaf van Schellaert.
Op verzoek van Johan Chassyn zullen de heren Van der Beke en Van der Nisse gevraagd
worden het geschil tussen de suppliant en koopman Jan van Turnhout uit Mechelen te
examineren en de partijen mogelijk tot een akkoord te brengen. Lukt dit niet, dan dienen zij
hun rapport aan de GR voor te leggen.
1-6-1685
De commiezen van de turf en kaarsen te Vlissingen, Veere, Axel, en Lillo dienen de GR zo
spoedig mogelijk te berichten over de voorraad turf en kaarsen in de magazijnen.
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7-6-1685
Adriaen Adriaensen Huysser, voormalig aannemer van ’s lands rijswerken op Lillo en
Liefkenshoek, verzoekt om een betaling van £ 54:3:4. Dit bedrag heeft hij ‘by contracte
vanden tegenwoordigen aennemer Cornelis Prince voor de overlatinge’ bedongen. Dit
bedrag is op 23 november 1684 op zijn ordonnantie afgekort ‘en ten profyte vanden lande
gebleven’. De GR zullen zich de volgende dag over het verzoek buigen.
12-6-1685
De classis Schouwen heeft de GR een missive gezonden, namens hen ondertekend door
Arnouldus de Rijcke, als antwoord op de resolutie van de heren van 22 mei. Deze resolutie
is genomen n.a.v. de klachten van het collegium qualificatum van de kerk van
Brouwershaven, veroorzaakt door het afslaan van het beroep op meester Nathan Vaij,
predikant te Lillo.
14-6-1685
Het ingediende verzoek van 29 mei door Jan Chassyn wordt in handen gesteld van Jan van
Turnhout, die binnen veertien dagen dient te reageren.
De heren zijn onvoldoende tevreden over het van de classis vereiste bericht over het afslaan
van het beroep van Nathan Vaij. Hierover zullen zij worden aangeschreven.
28-6-1685
De GR hebben een brief ontvangen van de kerkenraad van Brouwershaven over de kwestie
tussen het collegium qualificatum aldaar en de classis Schouwen. Daarin wordt nogmaals
gevraagd om alteratie van de resolutie van de classis. Bovendien verhalen zij over het
handelen van de classis in de kwestie. Dit handelen bestaat uit enige informaliteiten, maar
ook uit de eis dat de leden van de kerk van Brouwershaven zich een voor een onderwerpen
aan ‘de classicale ondersoeckinge’, en het feit dat de classis bekend heeft gemaakt de
kwestie voor een hogere kerkvergadering te willen brengen. Verder wijzen zij erop dat de
kerk gevaar loopt door het afslaan van het beroep. Zij hopen dat de GR de classis ‘tot
haeren schuldigen plicht in desen’ zullen brengen. De GR besluiten het bericht van de
classis af te wachten.
De GR hebben het bericht van de classis Schouwen betreffende het beroep van dominee
Nathan Vaij ontvangen. Daarin schrijft de classis dat zij de kwestie voor ‘een hooger
kerckelijcke vergaderinge’ wil brengen. De GR beschouwen deze brief als een ‘weijgeringe
en uytvlucht om niet naer te comen’ de voorgaande orders. Desondanks zullen zij de classis
Schouwen ‘rescriberen als latius in litteris’.
29-6-1685
Op verzoek van Floris Bedloo, aannemer van ’s lands onderhoudswerken op Lillo, dienen
de commies, de commandeur en ’s lands werkbazen het voorschreven werk op te nemen.
Dit omdat het ‘laetste sevende jaer’ op 4 juli zal expireren.
3-7-1685
Omdat de zeven jaren waarvoor het onderhoudswerk op Lillo besteed is geweest ten einde
komen, besluiten de GR de heren Van der Nisse en Winckelman de werken opnieuw voor
een periode van zeven jaren te laten besteden tot ‘de meeste mesnagie voor het land’.
Joris Teerlinc, soldaat onder kapitein Van Hill, krijgt een aanstelling als appointé.
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12-7-1685
Predikant Nathan Vaij van Lillo moet binnen veertien dagen reageren op een aantal
klachten die jegens hem geuit zijn.
Michiel Adriaens uit Antwerpen en Andries Ooms uit Lillo hebben de GR verzocht om in
de plaatsen van Antonij Francen en Nickaes Welle tot vrijschipper te mogen worden
aangsteld. Dit verzoek is in handen gesteld van de gedelegeerde rechters van Lillo, die de
GR daarover dienen te berichten.
19-7-1685
Pieter van den Lande, portier op Lillo, schrijft dat hij nu voor verscheidene reizen verlof
heeft verzocht bij commandeur Van Hill. Zo wordt hij in staat gesteld zijn particuliere
zaken te regelen en zijn timmermanschap uit te oefenen om zijn familie te onderhouden.
Zijn plaats zal worden waargenomen door een bekwaam persoon, zodat hij zelf een nacht
buiten het fort kan blijven. Daarbij geeft de suppliant te kennen dat zijn voorganger een
inwoner was van de polder van Lillo. Hij vraagt de GR in te stemmen, op de voorwaarde
dat hij telkens zijn afwezigheid meldt bij de commandeur en op eigen kosten een
betrouwbare waarnemer aanstelt. De GR besluiten in stemmen met het verzoek van de
suppliant op de voorwaarde dat de bediening van de functie geen hinder zal ondervinden.
De commandeur en de plaatsvervanger worden hierover op de hoogte gesteld.
24-7-1685
N.a.v. het bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo op het verzoek van Andries Ooms
wordt de suppliant aangesteld als vrijschipper van Lillo in de plaats van Nicolaes Welle
‘metterwoone’ vertrokken. Cornelis Broer, poorter en burger van de stad Tholen, zal borg
staan.
2-8-1685
De reactie van predikant Nathan Vaij n.a.v. de resolutie van 12 juli wordt in handen gesteld
van commandeur Van Hill, die geacht wordt binnen 14 dagen namens hemzelf en zijn
vrouw te reageren.
7-8-1685
N.a.v. het bericht van de gedelegeerde rechters tot Lillo wordt Michiel Adriaensen uit
Antwerpen geadmitteerd tot vrijschipper in de plaats van de overleden Anthonij France.
Zijn borg is Jan Anthonie Smit.
9-8-1685
Aan Cornelis Prince, aannemer van alle aardewerken op Lillo en Liefkenshoek, wordt
ordonnantie verleend ter somma van £ 23 vanwege zes maanden onderhoud, vervallen op
14 juli.
17-8-1685
Het antwoord van commandeur Van Hill wordt in handen gesteld van predikant Vaij die
binnen veertien dagen moet reageren. Zijn reactie zal in handen gesteld worden van de
heren commissarissen Hofter en De Bils, die de kwestie zullen onderzoeken en hun
bevindingen aan de GR zullen voorleggen.
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Marcus d’ Hameau, inwoner van Lillo, vermeld als grootvader en voogd van de
minderjarige wezen van Constant de Vrient, in zijn leven timmerman tot Lillo. De suppliant
schrijft dat De Vrient in en aan de woning van commandeur Van Hill verscheidene nieuwe
werkzaamheden heeft verricht. Deze zijn op orders van de heren gevisiteerd door ’s lands
werkbazen Abraham Hildernisse en Willem de Fries. Zij hadden beoordeeld dat De Vrient
met de werkzaamheden £ 110 verdiend had. Omdat de wezen ‘gants’ arm zijn, geen
voorraad hebben en om haar buiten ‘de armen te houden, sulcx dese somme het eenichste
was waer van zy dagelijcx moesten werden gealimenteert’. Vandaar dat d’ Hameau
verzoekt om een ordonnantie tot een prompte betaling van de verschuldigde som. De GR
stemmen in met het verzoek en verlenen een ordonnantie ter somma van £ 110 voor extraordinair ‘werck buyten den besteck verdient’.
23-8-1685
Pieter van den Lande, portier te Lillo, wordt gelast een bericht van de commandeur in
handen te stellen van de GR.
De ontvanger-generaal wordt verzocht een som van £ 2:18:6 aan Pieter van den Lande te
betalen.
24-8-1685
De heren Van der Nisse en Winckelman hebben tijdens hun visitatie van de werken op Lillo
en Liefkenshoek een groot aantal defecten geconstateerd. Zij hebben geordonneerd deze
werken in orde te brengen. De werkzaamheden moeten voor de komst van de heren die naar
de forten afreizen i.v.m. de verpachtingen afgerond zijn. Verder hebben zij de bestekken
overhandigd van de besteding van het werk, voor een periode van 7 jaar. Cornelis Prince
zal zorg dragen voor het onderhoud op Lillo voor £ 180 per jaar. Cornelis Moerman zal op
Liefkenshoek zorg dragen voor het onderhoud voor £ 120 per jaar. Het geld zal betaald
worden uit de (opbrengst van de) ‘redemptiepenningen’ van de polder van Lillo, St. Anna
en Ketenisse.
De heren Van der Nisse en Winckelman hebben aan de GR ‘de becommeringen vande
geinterresseerde’ in de polders van Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht vertoond.
Deze zijn veroorzaakt door het verzakken van de contrescarp aan alle zijden, die daardoor
veel lager is komen te liggen dan de dijken aan weerszijden. Voor hun veiligheid wordt
daarom verzocht om een order tot het verhogen van de contrescarp ‘naer proportie der
hoochte van de dycken aen wedersyden gelegen’. Daarnaast wordt aangetoond ‘hoe mits
verloop int ryswerck’ tot Liefkenshoek de contrescarp zonder de nodige voorzieningen ‘niet
en conde blijven’. De heren die vanwege de verpachtingen afreizen worden verzocht op
Lillo als op Liefkenshoek een inspectie uit te voeren met de gelanden. Daarnaast zullen zij
overleggen aan de hand van de akkoorden van 1682 over hoe het gevaar geweerd kan
worden. Daarbij moet rekening worden gehouden dat de contrescarp dient als zeewering
voor de polders en daarom op kosten van de ingelanden in orde gebracht zal moeten
worden.
De heren die naar de forten afreizen zullen met bakker Jan Gijsen van Lillo de achterplaats
van zijn woning inspecteren. Hij wilt deze plaats gebruiken ‘tot het leggen van zyn winterbrant’. Een van de voorwaarden is dat deze ‘concessie’ geen hindernis oplevert voor de
fortificatiewerken en de toegang tot de wallen niet blokkeren zal. Is alles in orde dan mag
de bakker met kennis van de commandeur zijn achterplaats voor dit doeleinde gebruiken.
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28-8-1685
Antonij Cuijpers (Maeckelaer) (zie ook 8-11-1685) heeft de GR geschreven dat hij ‘ordre
hadde om sekere ordonnantie te besolliciteren’. Daarbij heeft hij gemerkt dat Cornelis
Smijtegelt, aannemer van ’s lands reparatiewerken op Lillo, ‘deselve ordonnantie
deuchdelyc hadde gemeriteert’ ter somma van £ 185:12:4 op 24 november 1678 ‘en daer
van geen betalinge wetende te becomen’. Door verlopen interesten en ‘ongelden’ is grote
schade geleden. Daarom verzoekt de suppliant de GR de ontvanger-generaal te ordonneren
om over te gaan tot het betalen van het bedrag. De GR besluiten het verzoek in handen te
stellen van de ontvanger-generaal. Hij moet de GR berichten of de suppliant uit de
middelen van Lillo en Liefkenshoek kan worden betaald.
14-9-1685
De GR hebben besloten mandement ‘in cas de appel’ te accorderen aan Jan van Turnhout,
koopman te Mechelen, ‘gementioneert’ in de resolutie van 15 mei.
Kamerbewaarder Severyn Esser wordt geordonneerd om Schotse kolen in te kopen en op
Lillo 350 en Liefkenshoek 300 ‘wagens Schottse colen’ te laten bezorgen.
17-9-1685
De aan de GR ‘overgediende duplycque’ van predikant Nathan Vaij wordt in handen
gesteld van de heren Hoffer en De Bils, conform de resolutie van 17 augustus. Op 10
oktober wordt besloten het stuk in handen te stellen in handen van heer Hoffer, als
vervanger van heer De Bils.
22-9-1685
Guiliaem Lemmens, schippersknecht van Aelien Conincx, weduwe van Jan Cuijper, heeft
de eed als vrijschipper afgelegd. Aelien Conincx zal voor hem borg staan.
4-10-1685
Aan Floris Bedloo, aannemer van alle reparatiewerken aan ’s lands huizen en bruggen op
Lillo, wordt ordonnantie verleend ter somma van £ 83. Dit tot voldoening van de laatste
halfjaarlijkse betaling voor het repareren en onderhouden van voorschreven werken.
5-10-1685
N.a.v. het bericht van de ontvanger-generaal op het verzoek van Anthony Cuijpers, hebben
de GR besloten de ontvanger-generaal te ordonneren tot het betalen van de ordonnantie ten
name van Cornelis Smijtegelt, ter somma van £ 185:13:4.
9-10-1685
N.a.v. het bericht van commandeur Willem van Hille wordt de hoofdgecommitteerde van
de gelanden van Lillo geordonneerd, om aan de commandeur, een som van 554 guldens, 8
stuivers en 4 penningen te betalen. Dit over ‘verschoten penningen’ voor het opmaken van
een beer in de contrescarp van Lillo. De som zal ‘afslach strecken op de
redemptiepenningen’ die de gelanden jaarlijks aan de provincie Zeeland betalen voor de
vrije uitvoer van hun granen.
Pieter van Frayenhove, getrouwd met de weduwe van Jan de Mulder, wordt aangesteld als
vrijschipper in de polders van Lillo, Doel, St. Anna en Ketenisse. Voor deze aanstelling in
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plaats van de voornoemde overleden Jan de Mulder moet een borg van £ 100 betaald
worden.
10-10-1685
Na deliberatie hebben de GR besloten, om aan de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek,
jaarlijks voor eigen gebruik twee lasten turf en 12 ‘steen kaerssen’ te doneren. Conform de
commandeurs van Vlissingen en Veere genieten.
11-10-1685
Ontvanger-generaal Van der Stringe wordt geordonneerd om de ordonnantie die op 13 juli
1679 aan Gillis Eylinck, kloksteller op Lillo, is verleend te betalen. Dit jaarlijkse traktement
van £ 10 moet betaald worden uit de middelen van het district van Lillo en Liefkenshoek.
Daarnaast wordt bepaald dat de ontvanger-generaal ‘het provenu’ zal gebruiken, ‘soo verre
het strecken can’, voor het betalen van kleine traktementen van officieren op Lillo en
Liefkenshoek. Het gebruik van de opbrengst voor een ander doel mag alleen maar op
speciale orders van de GR.
16-10-1685
Op attestatie van commies Josias Verhulst en ’s lands werkbazen Abraham Hildernisse en
Willem de Fries wordt aan Cornelis Prince ordonnantie verleend. De som van £ 107:10 is
voor de achtste halfjaarlijkse betaling, ‘omgecomen’ 30 september 1685.
19-10-1685
Raadsheer Hoffer heeft verslag gedaan van zijn reis naar Lillo om aldaar te bemiddelen
tussen de predikant en de commandeur. De partijen zijn nader tot elkaar gebracht. Onder
‘versekeringe in toecomende elckanderen ter wedersyden alle schuldige officien te sullen
toebrengen’ is een bondig contract opgesteld en ondertekend.
Daarnaast heeft Hofffer een uitspraak gedaan in een ‘vrouwengeschill’ waarmee beide
partijen tevreden gesteld zijn.
30-10-1685
N.a.v. het rapport van de verpachtingen van de gemeene middelen in het Committimus zijn
een aantal besluiten genomen. Bakker Jan Gijsen van Lillo is ‘geassigneert’ met een plaats
voor het opslaan van zijn ‘winterbrant’. Voorts is toestemming gegeven voor het opmaken
van een ‘peerde-hooft’ tot Lillo en Liefkenshoek.
6-11-1685
Cornelis Prince, aannemer van de aardewerken op Lillo en Liefkenshoek, heeft de GR
bericht over ‘de bedenckingen bij de heer ontfanger generael gemoveert’. Deze
bedenkingen hebben betrekking op de ordonnantiën van 14 oktober 1683 en bedragen een
som van £ 100. Hij verzoekt de GR de nodige voorzieningen te treffen. Zij verzoeken de
ontvanger-generaal om een verklaring.
8-11-1685
Anthony Cuijpers, vermeld als makelaar binnen Middelburg, ‘in dier qualiteyt ordre
vercregen hebbende van de eijgenaers der ordonnantien geslagen ten profyte’ van de
weduwen Geerard Fransen en Lieven Mierman van £ 128, gedateerd op 21 november 1681,
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‘mitsgaders van Cornelis Smytegelt ter somme van’ £ 75 van 24 november 1678. De
eigenaars verzoeken de GR om betaling. Die vragen de ontvanger-generaal of de
ordonnantiën betaald kunnen worden uit de restanten van ‘voorige jaeren der middelen’ die
op Lillo en Liefkenshoek worden geheven.
Aan Evert van Genee is ordonnantie verleend over een som van £ 78:3:6 voor geleverde
kolen op Lillo en Liefkenshoek, alsmede op Rammekens.
Aan Pieter van den Lande is ordonnantie verleend over £ 12 voor zes maanden traktement
als portier op Lillo.
9-11-1685
Een verzoek van Josias van der Hulst om vierduizend pond lonten en tachtig steen kaarsen
voor het aanstaande winterseizoen op Lillo en Liefkenshoek wordt in handen gesteld van
commies Coop, die de GR daarover dient te berichten.
13-11-1685
N.a.v. het bericht van commies Coop wordt besloten om naar Lillo en Liefkenshoek te
zenden ‘sestich steen kaersen en een duijsent wegens lonte’.
29-11-1685
Willem Willemsen, burger en inwoner van Lillo, heeft de GR verzocht om een aanstelling
‘tot het schoonhouden, reijnigen en ruijmen van de straten, goten en riolen’, in plaats van
de overleden Pieter Jorissen. De GR besluiten met het verzoek in te stemmen.
6-12-1685
Pieter van den Lande wordt vermeld als ‘huijstimmerman’ tot Lillo. Hij heeft de GR
verzocht om de concessie die aan hem was vergund voor het maken van doodskisten te
continueren. De gedelegeerde rechters worden verzocht om de GR te informeren.
Aan predikant Bruijnvisch van Liefkenshoek wordt ordonnantie verleend ter somma van
£ 50 voor het ‘extraordinaris ofte augmentum syner familie belast met drye kinderen’ voor
het jaar 1685.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 694, aantekeningen 1686
4-1-1686
De GR hebben ordonnantie verleend aan Pieter van den Lande, portier tot Lillo, ter somma
van £ 17. Het betreft hier £ 12 voor zes maanden traktement en £ 5 voor een jaar huishuur.
15-1-1686
Aan Cornelis Prince, aannemer van alle ’s lands aardewerken op Lillo en Liefkenshoek,
wordt ordonnantie verleend over £ 23 vanwege zijn vijfde halfjaarlijkse betaling vervallen
op 13 januari 1686. Dit volgens de attestatie van ’s lands werkbazen, waarbij de GR te
kennen geven dat zij in de toekomst moeten melden of de werken naar behoren zijn
voltrokken. Alle aannemers van ’s lands werken moeten voortaan bij een verzoek om
ordonnantie een attestatie van de commandeur en van de commies voorleggen, alvorens de
GR hierover zullen disponeren.
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17-1-1686
De pachter [van de gemeene middelen] Hendricx (= Hendrick van Isenhout) uit Lillo moet
binnen drie dagen zijn belang kenbaar te maken i.v.m. het verzoek van Neelie de Raat om
restitutie van de tabak die door Hendricx is ‘aengeslagen’.
Uit het bericht van de ontvanger-generaal n.a.v. de resolutie van 6 november 1685 blijkt dat
het geld ter voldoening van de vier jaren onderhoud van 1 april 1679 tot en met 1 april 1683
ter somma van £ 100 uit de ‘redemptie’ van Doel kunnen worden betaald. De GR
autoriseren de ontvanger-generaal daarom tot betaling over te gaan.
1-2-1686
Een nader ingediend verzoek van Neeltie de Raet, wonende tot Lillo, vermeld in de
notuelen van 17 januari, wordt nogmaals in handen gesteld van pachter Hendrick van
Ysenhout tot Lillo. Binnen drie dagen dient deze zijn belang te verklaren ‘op pene van
nadere dispositie’.
4-2-1686
Gezien het antwoord van Hendrick van Isenhout, pachter van de tabak op Lillo, n.a.v. het
verzoek van Neeltie de Raet, ‘is goetgevonden en verstaen parthijen in desen aen de justicie
en vervolgens aen de gedelegeerde rechters tot Lillo te renvoijeren’.
16-2-1686
Het verzoek van Floris Bedlo, inwoner van Middelburg, om aangesteld te worden als
landmeter wordt in handen gesteld van ‘examinateur’ Joos Verschuyer, om de suppliant ‘in
de geometrie te ondervragen’.
De GR hebben aan Anna Pauwels, vroedvrouw op Liefkenshoek, ordonnantie verleend over
een som van £ 5, ‘over een jaer toelegs’. Deze toelage dient ‘uyt de post geaffecteert voor
vercoringen’ anno 1685 betaalt te worden.
19-3-1686
N.a.v. het bericht van Joos Verschuijr wordt Floris Bedloo aangesteld als landmeter.
26-3-1686
De aannemers van de onderhoudswerken op Lillo, Liefkenshoek en Axel hebben de
benodigde attestaties van de commandeurs en ’s lands werkbazen aan de GR voorgelegd.
Aan Cornelis Moermans wordt ordonnantie verleend over £ 67 tot voldoening van de eerste
halfjaarlijske betaling voor het opmaken van ’s lands werken op Liefkenshoek. Deze zal
vergoed worden uit de ‘redemptie’ van de polders van St. Anna en Ketenisse.
Aan Cornelis Prince wordt ordonnantie verleend over £ 90 ter voldoening van de eerste
halfjaarlijkse betaling voor het opmaken van het metsel- en timmerwerk op Lillo. Deze zal
vergoed worden uit de ‘redemptie’ van de polder van Lillo.
28-3-1686
Aan predikant Nathan Vaij van Lillo is geaccordeerd ‘op de heer ontfanger generael ter
somme van £ 33:6:8 voor het extraordinaris ofte augmentum sijner familie, belast met eeen
kint’.
Aan de weduwe van Geerard Fransen en Huijbrechtie Swijgers, aannemers van alle
reparatiewerkzaamheden op fort Liefkenshoek, is ordonnantie verleend ter somma van
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£ 64. Deze dient uit de post voor oorlogszaken betaald te worden en geldt voor het
viertiende halfjaar van het aangenomen werk, vervallen op 30 september 1685.
Commandeur Valcq heeft de GR geschreven ‘hoe van alle oude tijden’ de commandeur van
Liefkenshoek ‘het opsicht en de judecature’ heeft gehad over de inwoners van het fort. In
gerechtelijke aangelegenheden hebben de commandeurs en offieren altijd dusdanig
gehandeld dat er geen klachten zijn voorgevallen, aldus Valcq. Omdat de commandeur
weet dat er om verandering is verzocht, verzoekt hij de GR ‘te mogen verblyven by het
oude gebruijck en possessie’. Voordat de GR hierover zullen disponeren wordt het verzoek
in handen gesteld van de gedelegeerde rechters van Lillo. Zij moeten de GR berichten over
het ‘oude gebruijc en practijcque’.
De heren Hoffer en De Bils hebben de verpachtingen van de gemeene middelen in het
Committimus bijgewoond en de GR daarover gerapporteerd. Op Lillo is door de ontvanger
aan de heren vertoond ‘de slechte constitutie van secker pachter vande wijnen’. Deze is nog
een ‘goede somme’ aan de ontvanger schuldig. De GR besluiten hierop de ontvanger op te
dragen de ‘principalen debiteur te executeren’. De restsom van de ‘uytwinninge’ zal tekort
schieten om de schuld te vereffen, waardoor deze op zijn borg wordt verhaald. De
gedelegeerde rechters worden geschreven om ‘cort en onvertogen’ recht te spreken.
N.a.v. een resolutie van de Staten van Zeeland op 9 februari 1686 genomen hebben
bovengenoemde heren het verzoek van Rittschart Woot behandeld. In dat verband hebben
zij met verschillende crediteuren, woonachtig op diverse plaatsen, gesproken. Hierop
stemmen de GR in met de resolutie van de Staten van Zeeland. Het gebruik van deze
‘surete de corps’, door de SvZ voor drie maanden geaccordeerd, zal worden geprolongeerd
tot de eerstvolgende bijeenkomst.
De heren hebben eveneens gerapporteerd hoe zij door commandeur Van Hill op de hoogte
zijn gesteld van een missive van de Raad van State. Er worden twee metalen stukken uit
fort Lillo gevorderd, ieder 24-ponders. De commandeur heeft ‘sich ten besten […]
geexcuseert’. Hij wilde de stukken niet laten vervoeren zonder de Staten van Zeeland op de
hoogte te stellen. De heren De Bils en Hoffer hebben de commandeur ‘daer inne wijders te
continueren, sonder buyten kennis vande heeren Staten deser provincie, het canon voor de
defensie van de fortresse eijgen te laeten vervoeren off verminderen’. De GR hebben hierop
de orders ‘wel laeten gevallen’ en de commandeur gelast in zulke gevallen als hierboven
omschreven de GR bijtijds op de hoogte te stellen.
29-3-1686
Het verzoek van Jacobus Prince, voormalig pachter van de wijnen op Lillo, ‘omme te
hebben remissie oftwel atterminatie van sijn tachterheyt wert by de heeren van de raade
gedeclineert en den suppliant ad ordines gerenvoijeert’.
N.a.v. de resolutie van de Staten van Zeeland van 12 maart 1686 op het verzoek van Engel
Meerhop, ‘in syn leven meestermetselaer tot Lillo’ wordt het verzoek in handen gesteld van
de ontvanger-generaal. Deze dient de suppliant zijn betaling uit de middelen van het
Committimus toe te laten komen.
Uit dezelfde middelen dient de ontvanger-generaal aan de weduwen van Gerrit Fransen en
Lieven Moermans, aannemers van ’s lands werken op Liefkenshoek te betalen. Dit betreft
een bedrag van £ 86:6:8 volgens de ordonnantie ‘van den lande’ van 19 oktober 1683.
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2-4-1686
Cornelis Prince, aannemer van de rijswerken op Lillo en Liefkenshoek, krijgt ordonnantie
over £ 107:10. Dit als halfjaarlijkse betaling voor het onderhoud van voornoemde werken,
vervallen op 1 april 1686.
5-4-1686
Majoor Johan de Vassij heeft de GR geschreven dat commandeur Anthonij de Valcq nu
reeds vier maanden in gebreke is gebleven ‘voor sybe compagnie te betalen de paymenten
in de tachterheijt’ voor de equipage van het regiment. Zijn verzoek om een arrest op de
gage van de commandeur wordt in handen gesteld van commandeur De Valcq. Hij krijgt
veertien dagen de tijd om het verschuldigde bedrag te betalen.
Anthonij Jansen de Jonge, op 14 september 1663 door de GR aangesteld als facteur en
commies van de turf tot Dongen en Breda, zag zich genoodzaakt tot de GR te wenden. Zijn
taak is het voorkomen van fraude, en ervoor te zorgen dat de helft van de daar gedolven turf
naar Zeeland wordt verscheept. De deken en ‘beleders’ van het ‘panneluydengilde’ binnen
de provincie zouden zorg moeten dragen voor zijn onderhoud. Omdat zij in gebreke blijven
verzoekt de suppliant de GR de orders aan de commiezen in de vloot van Lillo te zenden.
De commiezen zouden de deken en pannenlui moeten gelasten het onderhoud van de
suppliant te betalen. Het verzoek wordt in handen gesteld van de pannenlui die de GR
moeten ‘laeten toecomen haere consideratien en bericht’.
11-4-1686
Jacobus Prince, pachter van de wijn op Lillo, heeft de GR verzocht om zijn achterstand te
mogen voldoen. De GR persisteren bij voorgaande resolutie en Prince zal zich tot de Staten
van Zeeland moeten wenden.
29-4-1686
De raadspensionairs heeft de GR kennis gegeven van een missive van de Raad van State,
geschreven aan commandeur Van Hill van Lillo. Deze werd nogmaals geordonneerd om
conform het bericht van 21 februari ‘over te senden eene onbruyckbare en onbequame
halve cartouw en een stuck schietende ses pont ijser’. Hij mag niet in gebreke blijven, want
dan zullen er passende maatregelen worden genomen. De GR besluiten heer Crommon aan
te schrijven en te vragen dat hij de Raad van State duidelijk wilt maken dat de commandeur
‘hier over niet wijders werde gemoeijt, veel minder eenige naerder disponsitie [...] werde
gedaen’. De GR hebben geen ‘exempel’ kunnen vinden dat ‘in dusdanige plaetsen daer aff
de onderhoudenis bij dese provincie werde becosticht en ontwijstelijc het canon uyt den
boesem van dien derwaerts gebracht oijt in voorige tijden voorgecomen’. De gedeputeerde
die naar Holland zal afreizen zal er met de heer Crommon nader over spreken en hem
verzoeken er in Den Haag voor te zorgen dat ‘het voorschreven canon niet en moge werde
aengeroert’. Daarnaast zal hem gevraagd worden de kwestie desnoods met de prins te
bespreken.
Neelie Bleijckers wordt vermeld als weduwe van Anthonij de Raat en woonachtig op Lillo.
Zij schrijft dat Jacob Brassaert voor verscheidene jaren een akte van consent heeft gehad
voor om als enige een bierstal binnen fort Lillo te mogen houden. Omdat zijn ‘tyt van
continuatie’ is verstreken en hij genegen is deze niet te continueren, verzoekt de suppliante
om tot de bierstal te mogen worden geadmitteerd. Het verzoek wordt in handen gesteld van
de gedelegeerde rechters, die de GR van bericht moeten dienen.
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11-5-1686
De GR besluiten commandeur Van Hill van Lillo, of de plaatsvervangend officier, te
ordonneren de twee ‘stucken metael canon’, ingevorderd door de Raad van State, naar
Middelburg te zenden, ‘ende aende heeren vanden Rade addresseren, omme op der selver
verbeteringe naer eysch te connen worden voorsien’. Substituut-commies Josias van der
Hulst van Lillo wordt gelast de onkosten voor het verschepen van de kanonnen te betalen.
Dit zal hij onder een behoorlijke specificatie in zijn rekening moeten valideren.
13-5-1686
Schipper Jan Snelder van Lillo heeft volgens de orders van 11 mei de kanonnen naar
Middelburg gebracht. Een kanon heeft een gewicht van 4120 pond, het ander een gewicht
van 1982 pond. Zij worden naar het ‘Giethuys’ van Middelburg gebracht, ‘om op de
verbeteringe vandien naerder ordre te stellen’.
16-5-1686
De besteding van het rijswerk op Lillo en Liefkenshoek voor een periode van zeven jaar is
op 1 oktober 1685 komen te expireren. Cornelis Prince heeft zijn werkzaamheden vanaf die
tijd gewoon voortgezet, zoals blijkt uit de attestaties van de commandeurs van de forten en
’s lands werkbazen. De heren Van der Nisse en Winckelman zullen met Prince een prijs
bepalen voor het onderhoud vanaf 1 oktober 1685. Voorts zullen de rijswerken op 6 juni
1686 voor een nieuwe periode van zeven jaar worden uitbesteed.
30-5-1686
Anthonij Kuijpers, makelaar te Middelburg, verzoekt de GR om betaling van twee
ordonnantiën. De eerste betreft een ordonnantie van £ 128, gedateerd op 21 november 168,
ten behoeve van de weduwen Franssen en Moermans. De tweede betreft een ordonnantie
van £ 75, gedateerd op 24 november 1678, ten behoeve van Cornelis Smijtgelt. Beiden
hebben betrekking op werkzaamheden aan de forten Lillo en Liefkenshoek, ‘gementioneert
in de notulen’ van 8 november 1685. Het verzoek wordt gesteld in handen van de
ontvanger-generaal. Hij wordt gerecommandeerd ‘uyt de eerste en gereetste middelen int
Committimus’ in het geheel of ten dele de supplianten te betalen.
4-6-1686
De rijswerken van Lillo en Liefkenshoek zijn voor een periode van zeven jaren
aangenomen door Cornelis Prince, voor een som van £ 166:12:4 per jaar. Verder heeft heer
Van der Nisse de GR gerapporteerd over zijn ondervindingen in het monsteren van de
garnizoenen van de staat binnen Bergen op Zoom, Lillo en Liefkenshoek.
19-7-1686
De armmeesters van fort St. Anna, arrestanten op de gage van majoor Robbert Nimwegen,
verzoeken om de ingehouden gelden te mogen lichten. Klerk David Kempe dient de GR
hierover te berichten.
24-7-1686
N.a.v. het rapport van de heer Van der Nisse hebben de GR besloten aan Cornelis Prince
ordonnantie te verlenen ter somma van £ 100 voor het onderhoud van ’s lands rijswerken
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op Lillo en Liefkenshoek. Het betreft hier de vergoeding voor het onderhoud gedurende een
halfjaar, van 1 oktober 1685 tot en met 1 april 1686.
1-8-1686
Aan Cornelis Prince is ordonnantie verleend over een som van £ 23. Dit is ter voldoening
van zijn zesde halfjaarlijkse betaling van zijn bedongen loon voor het onderhoud van de
aardewerken op Lillo en Liefkenshoek, ‘verschenen den 13 julie 1686’.
27-8-1686
Commies Cornelis Coop wordt gelast, ‘onder behoorlycke recepisse’ vijftien ‘steen
kaersen’ aan commies Van der Hulst van Lillo te zenden, ‘om voor de corpsdu gardes tot
Lillo en Liefkenshoek te worden geemployeert’.
Commies Josias van der Hulst heeft de GR om toestemming verzocht voor het repareren
van ‘het orlogie en clocke’ op Lillo. Deze heeft reeds, tot groot nadeel van de inwoners,
stilgestaan. De heren die vanwege de verpachtingen naar het fort zullen afreizen, zullen het
uurwerk examineren.
3-9-1686
Aan Pieter van den Lande, portier tot Lillo, is ordonnantie verleend over een bedrag van
£ 12 over een half jaar traktement, verschenen ‘den laetsen juni’ van het jaar 1686.
12-9-1686
Jochem de Mepsche, door Willem III aangesteld als luitenant van de compagnie van
kapitein Anthonij de Valcq, heeft de eed afgelegd.
25-9-1686
Aan Evert van Genee, ‘leveraer van de Schottse colen’, is ordonnantie verleend over een
bedrag van £ 135:15:6 voor het leveren van kolen voor de garnizoenen van Veere, Lillo,
Liefkenshoek en kasteel Rammekens.
1-10-1686
Aan Cornelis Prince, aannemer van alle ’s lands metsel- en timmerwerken op Lillo, is
ordonnantie verleend over £ 90 tot voldoening van ‘desselfs tweede veertiende
halfjaarlijkse paije’.
3-10-1686
Aan Cornelis Moermans, aannemer van het onderhoud van ’s lands timmer- en
metselwerken op Liefkenshoek, is ordonnantie verleend over £ 67. Dit ter voldoening van
‘de tweede veertiende half jarige paije’. Dit zal betaald worden uit de ‘redemptie’ van de
polder van St. Anna en Ketenisse.
10-10-1686
Josias van der Hulst heeft verzocht om zestig ‘steen kaersen’ voor Lillo en Liefkenshoek
voor het aanstaande winterseizoen.
N.a.v. het rapport van de verpachtingen in het Committimus wordt besloten de kapotte klok
van Lillo te laten maken. De onkosten zijn door substituut-commies Van der Hulst op £ 20
geraamd.
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18-10-1686
N.a.v. het bericht van commies Coop wordt besloten om zestig steen kaarsen voor Lillo en
Liefkenshoek aan commies Van der Hulst te zenden.
24-10-1686
Elisabeth Goosens, weduwe van Adriaen Boone, heeft de GR geschreven dat haar zoon
Cornelis de Maer, vrijschipper te Doel, is komen te overlijden. Omdat zij nog het bezit
heeft van de schuit, verzoekt zij de GR de akte van haar zoon te verlenen aan Daniel de
Meulenmeester, de man van haar dochter. Zodoende kan zij in haar onderhoud worden
voorzien. Het verzoek wordt in handen gesteld van de gedelegeerde rechters van Lillo, die
de GR over de kwestie moeten berichten.
25-10-1686
Aan Cornelis Prince, aannemer van ’s lands rijswerken op Lillo en Liefkenshoek, is
ordonnantie verleend ter somma van £ 83:6:8. Dit tot voldoening van de 1/13 halfjaarlijkse
betaling voor het onderhouden van diverse werken.
8-11-1686
Cornelis Prince, aannemer van zowel ’s lands rijswerk als aardewerk op Lillo en
Liefkenshoek, schrijft de GR dat hij het opmaken van bovengenoemde werken heeft
overgenomen van Adriaen Adriaensen Huijsser. Hiervoor is een contract opgesteld.
Huijsser had voor de overname een som bedongen van 325 carolusguldens, te betalen uit de
eerste ordonnantie die de suppliant zou ontvangen voor het rijswerk. Er was eveneens
overeengekomen dat Prince bevrijd zou zijn van alle pretenties. De GR hebben op 1
september 1684 de overname goedgekeurd, en bepaald dat de som van 325 carolusguldens
‘soude verblijven ten profijte van het lant’. De som wordt echter alsnog door Huijsser
gevorderd, met een arrest op het geld dat de suppliant nog krijgt van Philips Kints, inwoner
van de polder van Lillo op de Kruisweg (Cruyswecht). Dit met instemming van de schepen
die daar ‘haer rechtbanc houden, volgens sconincx placcaet’. Er wordt gedreigd het schip
van de suppliant aan de ketting te leggen als hij hiermee naar Antwerpen varen zal. De
suppliant meent dat hij de 325 carolusguldens niet hoeft te betalen. Hij verzoekt de GR het
bedrag te restitueren, of hem te beschermen tegen bovengenoemde procedure. Alvorens
hierover een beslissing zal worden genomen zullen de GR de kwestie bespreken. De
suppliant dient Huijsser daarvan op de hoogte te stellen.
22-11-1686
Gezien de dagvaardiging door Cornelis Prince, inwoner van Lillo, en aannemer van diverse
werken en de ‘citatie ter voldoeninge van het appoinctement van den 8 deser door den
deurwaerder Mattheeus Serri gedaen van de persoon van Ary Leenderse Huyser en syn
relais is goetgevonden ten overvloede een naerder insinuatie sal werden gedaen’. Dit om
het vorig ‘ appoinctement te comen voldoen van huyden binnen veertien daegen’.
12-12-1686
Op het ‘naerder versouck’ van Cornelis Prince wordt een ‘derde en laeste citatie’
geordonneerd aan Arij Leendertsen Huijsser, om binnen veertien dagen de gerekwireerde
comparitie tot Middelburg te voldoen.
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17-12-1686
Johannes Pijlaer (= Pullaer) verzoekt geadmitteerd te worden als vrijschipper van de
polders van Doel, St. Anna en Ketenisse, in plaats van de overleden Davit Symonsen (van
der Willigen). De GR stellen het verzoek in handen van de gedelegeerde rechters van Lillo
en de commiezen ter recherche op de vloot, opdat zij van informatie worden voorzien.
24-12-1686
Meester Nathan Vaij, predikant te Lillo, heeft de GR geschreven dat hij in de betaling van
zijn traktement een jaar achterstand heeft opgelopen. Bij zijn bericht is een assignatie
gevoegd van substituut-commies Josias van der Hulst ‘op seker pachter aldaer gegeven, en
waer van de betalinge niet anders als door procedueren en executien te bekomen syn’. De
suppliant verzoekt de GR de voorziening te treffen dat zijn traktement elke drie maanden
prompt betaald wordt, met contant geld en zonder assignatie. Daarnaast wil hij zonder enig
uitstel voldoening van de achterstand. De GR ordonneren commies Van der Hulst om de
suppliant ‘buyten clachte te stellen’. Hij dient prompt de achterstand met contant geld te
voldoen en in het vervolg het traktement per drie maanden uit te betalen. Hij mag niet in
gebreke blijven of assignaties op pachters geven. Verder wordt hij erop gewezen dat hij de
verantwoordelijkheid draagt voor de vordering van ’s lands middelen, zonder resumptie.
Gerrit Leendertsen (Stoop), Thomas Janssen (Brom) en alle andere vrijschippers in Doel
verzoeken de GR Joannes Pijlaer niet te admitteren tot vrijschipper. Bij het verzoek is een
missive van kapitein Anthony de Valcq, commandeur tot Liefkenshoek, gevoegd. De GR
besluiten het verzoek en de missive te seponeren tot het bericht van de gedelegeerde
rechters en de vlootcommiezen van Lillo, om vervolgens een besluit te nemen.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 695, aantekeningen 1687
2-1-1687
Pieter van den Lande en Mattheus Saurij, bevoegd tot het waarnemen van de ‘vendue’ op
Lillo, Liefkenshoek, Oud-Lillo en Blauwgaren, ‘gelyck hunne voorsaten’ hebben zich tot
de GR gericht. Commandeur De Valcq van Liefkenshoek heeft namelijk de verkoop van
meubelen en andere goederen laten plaatsvinden, ‘in preiudici van de supplianten met het
roeren van den trommel’. De GR ordonneren de commandeur zo spoedig mogelijk ‘sijn
belanc’ te verklaren en waarom hij de supplianten niet in hun recht heeft gelaten.
N.a.v. het verzoek van Anthonij Jansen de Jonge, wonende tot Breda, is goedgevonden ‘die
vande panneringe deser provincie’ nogmaals te ordonneren te voldoen aan de orders van de
resolutie van 5 april 1686. De commiezen in de vloot van Lillo dienen de GR te berichten
hoeveel turf en onder wiens zegel uit Brabant passeert. De geïnteresseerden van de moeren
en de turfschippers moeten eveneens een verklaring afleggen.
3-1-1687
N.a.v. het bericht van de gedelegeerde rechters en ’s lands commiezen op het verzoek van
Johannes Pylaer ‘wert hetselve gedeclineert’ (= afgewezen). De commiezen ter recherche
dienen te onderzoeken of de aangestelde vrijschippers meer als een vaartuig gebruiken. Van
hen die inderdaad meerdere schepen in de vaart hebben, dienen zij de namen aan de GR
door te geven.
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9-1-1687
Aan Pieter van den Lande is ordonnantie verleend ter somma van £ 17 voor zes maanden
traktement en huishuur. De ontvanger-generaal wordt verzocht deze betaling te doen ‘bij
assignatie op het comptoir tot Lillo’. De suppliant mag daarnaast voortaan zijn traktement
ontvangen ‘onder quitancie’.
17-1-1687
Aan Cornelis Prince, aannemer van alle ‘aert en metselwercken’ op Lillo en Liefkenshoek,
is ordonnantie verleend ter somma van £ 23. Dit ter voldoening van een halfjaarlijkse
betaling vervallen op 13 januari 1687.
18-1-1687
Willem van Hill, commandeur van Lillo en ‘exercerende het ampt van de bailiuage aldaer’,
heeft de GR geschreven over een voorval op Lillo. De commandeur schrijft hoe Jan Boone
en P. Schravenhage, gedelegeerde rechters, en Abraham Paulier, zoon van T. (= Thomas)
Paulier, mede gedelegeerd rechter ‘metten anderen diverschen actien van vechten, met
stocken, messen, degens en diergelycke aldaer waeren gepleecht’. Volgens de plakkaten
van de Staten van Zeeland is dit strafbaar als ‘openbare straatschendery en moetwil’. Om de
rust te bewaren zag de commandeur zich genoodzaakt om op te treden. Twee van de
gedelegeerde rechters zijn zelf ‘delinquanten’, de derde is ‘reprochabel als vader van een
der delinquanten’, en een vierde, Jean de Grant, is getuige in deze zaak. Zij kunnen dus
geen zitting nemen. Vervolgens kunnen niet meer dan ‘twee vant collegie van de
voorschreven rechters verre het minste gedeelt daer over connen vonnissen’. De
commandeur vraagt de GR twee of drie eerlijke personen aan te wijzen in deze zaak als
speciaal gedelegeerd rechter. De kwestie wordt in handen gesteld van de heren Hoffer en
Van der Nisse ‘omme die met de bereyts beleyde informatien naerder te recideren en op
maendach van haer ondervindinge aen den raat rapport te doen’.
20-1-1687
N.a.v. het rapport van de heren Hoffer en Van der Nisse het volgende besloten. Dat de
‘gesaiseerde personen bij requeste gementioneeert onder sufficanye cautie sullen werden
gerelaxeert’. De twee gedelegeerde rechters die ‘buyten parthije sijnde’ zullen tussen de
commandeur, als de hoofdofficier van Lillo, en de aangeklaagde personen ‘ingaen door een
convenabel compositie’. In het geval de partijen ‘haer saeck’ aan beide rechters
‘difficulteren’ dient de officier de GR hierover in te lichten. Dan zullen de GR een aantal
commissarissen naar het fort zenden om de zaak aldaar ‘ten koste van partije’ te
behandelen.
23-1-1687
Anna Pauwels, vroedvrouw op Liefkenshoek, krijgt ordonnantie over £ 5 vanwege een jaar
toelage ‘verschenen’ op 31 december 1686.
4-2-1687
Abraham Paulier, inwoner van Lillo, ‘geassisteert soo veel des noots met sijn vader Tomas
Paulier’, gedelegeerd rechter heeft de GR geschreven. Twee tot drie weken geleden ‘ter
presentie vanden eersten suppliant’ heeft Jan Boone, mede gedelegeerd rechter, ‘questie’
gemoveerd tegen Pieter ’s Gravenhage, eveneens gedelegeerd rechter. De kwestie liep zo
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hoog op dat Jan Boone Pieter ’s Gravenhage niet alleen met een ‘bloetmes’ heeft bedreigd,
maar een weinig later op straat met een ‘blooten degen heeft geaggresseert en een quetsure
gegeven’. Om verdere ‘ongemacken’ te voorkomen heeft de eerste suppliant Boone het mes
‘ontweldicht’. Met een stoel heeft hij belet ‘het gewelt, tgene den meergemelten Jan Boone
den voorschreven ’s Gravenhage, met een blooten degen alreede hadde aengedaen, en noch
verder trachtede aen te doen’. Omdat hij niet in staat leek verder geweld te voorkomen zag
de suppliant zich genoodzaakt de soldaten te hulp te roepen om de vechtende partijen te
scheiden. Volgens Abraham Paulier is dit een ‘loffelycke en pryselcke actie’. Zijn
gevangenneming beschouwt hij als een onlegitieme actie. Hij is door gewapende soldaten
uit zijn huis gehaald en in verzekering gesteld. Hij schrijft verder dat commandeur Willem
van Hill, als hoofdofficier van Lillo, ‘alle recht en reden gelust hadde den eersten suppliant
op den 15 januari deses jaers eerst te verbieden het passeren vande poorte tot Lillo’.
Daarnaast heeft hij, zonder ‘consent vanden rechter ter plaetse’ een sergeant des armes en
twee gewapende musketiers met geweld de eerste suppliant uit het huis van de tweede
suppliant doen halen. Daarna is de eerste suppliant vastgezet in de herberg het ‘Hoff van
Holland’. Commandeur van Hill heeft de suppliant tot 23 januari vastgehouden, zonder
hem met een borgtocht vrij te willen laten. Bovendien heeft de commandeur geweigerd de
redenen voor zijn handelen te verklaren. Vandaar dat de suppliant zich genoodzaakt zag te
adresseren ‘aen desen hove versoeckende mandement uyt crachte vant welcke
voorschreven Van Hill belast en bevolen zij’ het arrest kosteloos en schadeloos ‘aft te
doen’. Bovendien vraagt de suppliant deze zaak door het hof te laten behandelen. De GR
besluiten, ‘alvorens te disponeren’ het verzoek in handen te stellen van commandeur Van
Hill, die ‘ten spoedigsten’ de GR moet laten ‘toecomen syn belanc, en daer nevens metten
bode brengen deses berichte wat by hem in dese saec in naecominge van haer Ed Mo
resolutie van den 20 januarii voorleden sal wesen gedaen en verricht’.
6-2-1687
Commandeur Van Hill heeft de GR een antwoord gezonden. Daarin staat dat Abraham
Paulier niet bereid is de kwestie te laten behandelen door de twee (resterende) gedelegeerde
rechters. De GR verzoeken de heren Hoffer, Van der Nisse of Van der Bils naar Lillo te
reizen en aldaar de zaak ‘is doenlyck ten coste der difficulterende partie te gaen aff doen,
soo niet van derselve wedervaren aen den raat te rapporteren’.
13-2-1687
De commiezen ter recherche binnen Lillo hebben de GR aangeschreven i.v.m. de
aangestelde vrijschippers en ‘wat vaertuygen deselve in haeren dienst comen te houden’.
N.a.v. een bericht van Josias van der Hulst, vervangend commies op Lillo en Liefkenshoek,
wordt commies Coop verzocht de GR te berichten over de hoeveelheid kaarsen die dit
seizoen reeds naar beide forten zijn verzonden.
18-2-1687
Pieter ’s Gravenhage, commies van het ‘Hollantse comptoir’ en gedelegeerd rechter tot
Lillo, heeft de GR geschreven. Hij geeft te kennen hoe commandeur Van Hill hem ‘hout
buyten de exercitien vant ampt’ van gedelegeerd rechter. Hij verzoekt de GR de
commandeur te gelasten de suppliant ‘int voorschreven rechterschap te erkennen’ en hem
het ambt naast de andere gedelegeerde rechters in alle rust en vrede te laten bedienen.
Verder vraagt hij dat de commandeur aan de GR de reden zal moeten verklaren waarom hij
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de suppliant ‘ten dage vande vergaderinge niet en laet convoceren, gelyck d’ andere
gestelde rechters’. De GR besluiten het vertoog in handen te stellen van de officier van
Lillo om de GR daarover te antwoorden. De suppliant mag zijn functie als gedelegeerd
rechter ‘buyten de saeck in questie hem selven raeckende’ blijven bedienen tot nader kennis
en order van de GR.
25-2-1687
N.a.v. het bericht van commies Coop wordt besloten een kist met kaarsen voor de
garnizoenen van Lillo en Liefkenshoek aan Josias van der Hulst te zenden.
Aan meester Nathan Vaij, predikant te Lillo, wordt ordonnantie verleend ter somma van
£ 33:6:8, vanwege een jaar augmentum voor hem en zijn familie, ‘belast met een kindt’.
Aan meester Cornelis Bruijnvisch, predikant tot Liefkenshoek, wordt ordonnantie verleend
ter somma van £ 50, vanwege een jaar augmentum voor hem en zijn familie, belast met vier
kinderen.
10-3-1687
De hoofdgecommitteerde, dijkgraaf, gezworene en generale gelanden van de polders van
Doel, St. Anna en Ketenisse hebben de GR geschreven. Zij verzoeken de GR ontlast te
mogen worden van het ‘recht der verpondinge’ van om en nabij 170 gemeten land in het
territorium van fort Liefkenshoek. Deze zijn sinds de grote inundatie van 26 januari 1682
verlaten. De GR zullen het verzoek in handen stellen van de heren die eerdaags afreizen
vanwege de verpachtingen van de gemeene middelen in het Committimus. Zij zullen de
verlaten gebieden inspecteren en de GR daarover berichten.
De hoofdgecommitteerde, dijkgraaf en generale gelanden van de polder van Lillo,
Stabroek, Zandvliet en Berendrecht hebben bij de GR een verzoek ingediend. Zij verzoeken
de GR de contrescarp van Lillo zodanig te verhogen en te verzwaren dat ‘het syn sate sal
nemen en blyven behouden ter hoochte van der supplianten dijck’ tussen fort Lillo en de
Kruisschans. Op deze manier kunnen de ‘gevreesde schaden en inundatien’ zo veel
mogelijk worden voorkomen. Dit verzoek wordt eveneens in handen gesteld van de heren
die naar het Committimus afreizen. Zij zullen de contrescarp en andere werken inspecteren,
met de supplianten in conclaaf gaan en hun bevindingen aan de GR rapporteren.
21-3-1687
Cornelis Prince, aannemer van de onderhoudswerken op Lillo, Cornelis Moermans,
aannemer van dezelfde werkzaamheden op Liefkenshoek, en Pieter Bisschop,
verantwoordelijk voor het onderhoud op Axel, hebben de GR om ordonnantie verzocht. Zij
dienen, conform de resolutie van 10 mei 1685 de attestaties van de commiezen of de
commandeur over te leveren. Daarbij mogen zij niet in gebreke blijven.
De heren Hoffer en De Bils hebben het rapport uitgebracht van hun reis naar het
Committimus. Zij hebben de GR eveneens meegedeeld hoe zij hebben getracht de
geschillen tussen de commandeur en de bij de ‘vechterien’ betrokken gedelegeerde rechters
op te lossen. Omdat Pieter ’s Gravenhage weigerde zijn medewerking te verlenen bij het
bespreken van de kwestie met de heren gedeputeerden zagen zij zich genoodzaakt hem te
schorsen als gedelegeerd rechter. De GR stemmen in met de schorsing van ’s Gravenhage.
Ondanks het feit dat de GR op 18 februari een voor hem gunstige beslissing hadden
genomen, weigerde hij de gedeputeerden te informeren. De schorsing zal gehandhaafd
blijven totdat de zaak is afgesloten.
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N.a.v. het rapport van de heren wordt besloten in te stemmen met het verzoek van de
hoofdgecommitteerde, dijkgraaf, gezworene en generale gelanden van de polders van Doel,
St. Anna en Ketenisse. Zij worden geconsenteerd ‘in de exemptie der verpondinge voor den
tyt van dertich jaeren over de omtrent 170 gem: lants’. Omdat het fort in de voorschreven
polder ligt, zullen de GR een bestek doen opmaken voor het verdiepen van de vest en de
gracht van de contrescarp tot Liefkenshoek.
Er zal een bestek en kostenraming worden opgemaakt voor het verhogen en verzwaren van
de contrescarp van Lillo.
N.a.v. het bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo wordt Johannes Pijlaer (= Pullaer)
geadmitteerd tot vrijschipper van Doel, St. Anna en Ketenisse in plaats van de overleden
Davit Sijmons (van der Willigen).
De GR zullen met de ontvanger-generaal spreken en overleggen over de middelen die
gebruikt zullen worden om de achterstand in betaling van de predikanten van Lillo en
Liefkenshoek ongedaan te maken.
26-3-1687
Omdat Jan Pain is verkoren tot commies-generaal hebben de GR besloten Frederick Louijs
Hispach (= Hilspach) aan te stellen als commies en ontvanger binnen Lillo.
1-4-1687
Aan Cornelis Prince, aannemer van ’s lands onderhoudswerken op Lillo, is ordonnantie
verleend ter somma van £ 90 ‘over syn derde halfiarige paije vervallen den 1 maart 1687’.
Daarnaast ontvangt hij £ 18:10 voor ‘buytenwerck’ dat door de heren Hoffer en
Coppendamme is aanbesteedt.
Aan Cornelis Moermans, aannemer van ’s lands onderhoudswerken op Liefkenshoek, is
ordonnantie verleent ter somma van £ 67 ‘over de derde halfiarige paye vant onderhouden
van voorschreven wercken’. Dit zal betaald worden uit de redemptiepenningen van St.
Anna en Ketenisse.
29-4-1687
De GR hebben besloten Hendrick Schillemans, inwoner van Lillo, aan te stellen als
bakenaar van de rivier De Honte in plaats van de overleden Thomas Paulier.
6-5-1687
Ter vergadering bij de GR is ter sprake gekomen dat verscheidene vrijschippers in gebreke
zijn gebleven met het vernieuwen van hun akten. De commiezen en de commandeur van ’s
lands schip tot Lillo zullen daarover worden aangeschreven.
De beide akten ‘van borchtochte geconstitueert mette personen’ Jacobus Sautijn en Aernout
de Oude, inwoners van Lillo, worden in handen gesteld van de heren van de Rekenkamer.
Het betreft borgtochten voor ‘de beijde administratien’ van Frederic Ludwich Hulspach
ontvanger van de gemeene middelen tot Lillo. Hij is daarnaast commies van de fortificatiën,
vivres en ammunitie van oorlog (zie 26 maart 1687).
8-5-1687
Nathan Vaij heeft de GR geschreven dat hij nog steeds geen betaling heeft ontvangen van
de vier laatste maanden van zijn traktement in 1686. Substituut-commies Josias van der
Hulst verklaarde ‘die uyt den ontfanc aldaer niet en waren te vinden’. De predikant
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verzoekt daarom of de ‘successeur in officio daer toe mocht werden geautoriseert’. Na
deliberatie hebben de GR besloten daarmee in te stemmen en de ontvanger te autoriseren
‘daerinne te continueren’.
Wouter Matthyssen wordt vermeld als ‘gewesen’ soldaat van de compagnie van kapitein
Philips de Vassij. Zijn weduwe heeft de GR verzocht om restitutie van gelden die op het
traktement van de overledene zijn ingehouden.
21-5-1687
De gedelegeerde rechters van Lillo hebben de GR geschreven n.a.v. een resolutie van de
Raad van State. De gedelegeerde rechters worden daarin gelast kohieren te maken van ‘het
gemael, zout en zeep’. Dit zou conform zijn volgens de daarvoor bestemde plakkaten, die
de gedelegeerde rechters echter onbekend zijn. Zij vragen de GR advies ‘hoe sich in dese
saec te sullen gedraegen’. De GR oordelen dat de resolutie ‘oft circulaer oft wel abusivelyc
sal wesen geadresseert’. Zij vinden deze resolutie zonderling, omdat de verpachting door de
gedeputeerden uit de GR volgens de oude voet heeft plaatsgevonden. De heren Van der
Nisse en Maurignault zullen de zaak verder bespreken met de gedelegeerde rechters en hun
bevindingen rapporteren.
10-6-1687
Aan Cornelis Prince is ordonnantie verleend ter somma van £ 83:6:8 ter voldoening van de
tweede betaling van ’s lands rijswerken, vervallen 1 maart 1687. De ordonnantie zal betaald
worden uit de ‘redemptie’ van de polder van Lillo.
17-6-1687
Substituut-commies Aernout d’Oude van Lillo wordt geordonneerd om aan meester
Cornelis Bruynvisch van Liefkenshoek zijn ‘verschenen’ traktement te voldoen. Verder zal
hij de predikant elke drie maanden moeten betalen, zonder daarbij in gebreke te blijven.
N.a.v. de overgeleverde attestatie van predikant Bruynvisch ‘is goetgevonden en verstaen
dat syne ordonnantie van augmentum over den voorleden jaer 1686 met 50 guldens sal
werden geaugmenteert, voor een kint, daer mede syn famillie op den 23 juny 1686 is
vermeerdert’.
18-6-1687
De GR besluiten de ontvanger-generaal te ordonneren Arij Leendertsen Huysser, aannemer
van het opmaken van ’s lands rijswerken op Lillo en Liefkenshoek, te betalen. De aannemer
had nog steeds geen betaling ontvangen van zijn verkregen ordonnantie van 16 mei 1684,
ter somma van £ 81:13:4. Dit kwam omdat de post ‘totte oorlogssaecken’ anno 1684
‘t’eenemael is geabsorbeert’. Het bedrag zal betaald worden uit de eerste ‘en gereetste’
penningen uit de ‘redemptie’ van de polders van Lillo, Doel en Ketenisse over het lopende
jaar 1687.
14-8-1687
Het verzoek van Anthonij Janssen de Jonge, facteur van de turf te Breda, is nogmaals in
handen gesteld van ‘die van de panneeringe binnen dese provincie’. Dit ter voldoening van
een vorige ‘apostille van deselve gerequireert’. Bij ‘bequamer gelegentheyt’ zullen de
commiezen op de vloot van Lillo worden gehoord, ‘op de voorgediende lyste der schepen
die in weerwill van den selven commys aldaer tsedert eenigen tyt souden syn gepasseert’.
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29-8-1687
Johan de Vassy is door de prins van Oranje aangesteld als luitenant-kolonel van het
regiment van de baron van Lottum. (NB: Phillips Carel, baron van Lottum werd op 29
augustus verkoren tot kolonel van een regiment te voet, in plaats van wijlen kolonel
Sedlenitzkij. De opvolger van Johan de Vassy als sergeant-majoor is Maxmiliaen van
Steenhuysen).
4-9-1687
Commandeur Willem van Hill heeft als hoofdofficier van Lillo de GR aangeschreven. Hij
schrijft dat Pieter ’s Gravenhage, inwoner van Lillo, op 6 januari 1687 in herberg Het
wapen van Zeeland binnen het fort, ruzie kreeg met Jan Boone, eveneens inwoner van
Lillo. ’s Gravenhage gaf Boone daarbij een ‘stoot tegens het lijff’. Voorts vond er een
worsteling plaats waarbij ’s Gravenhage ‘denselven onder de voet hadde gesmeten’. Voorts
zijn de betrokkenen naar huis gegaan, waarna Pieter ’s Gravenhage en Abraham Paulier,
ieder voorzien van een ‘besemstock a dossein waeren gegaen’. Bij zijn huis hebben zij
Boone met de stok geslagen. Die werd op verschillende plaatsen van zijn lichaam ‘bont en
blau’ geslagen. De commandeur oordeelt dat er sprake is van openbare straatschenderij, een
strafbaar feit volgens een plakkaat van 27 november 1654 van de Staten van Zeeland inzake
vechten. Boone en ’s Gravenhage zijn beiden gedelegeerd rechter, evenals de vader van
Paulier. Daarnaast was nog een gedelegeerd rechter getuige in de zaak. De commandeur
achtte daarom het college der gedelegeerde rechters ongeschikt om de kwestie te
behandelen. Daarop hebben gedeputeerden getracht de zaak in orde te maken, maar ’s
Gravenhage weigerde zijn medewerking. De commandeur verzoekt de GR hem
‘mandement in cas criminel’ te verlenen en toestemming om ’s Gravenhage te dagvaarden
‘om te compareren of iemant uyt synen naam voor desen hove en aen te horen soodanigen
eysch en conclusie als den suppliant ratione officie ten daege diendende ter oorzaec
voorschreven sal willen doen ende nemen, daer op te antwoorden en voorts te procederen
als naer rechte’. De GR besluiten met het verzoek in te stemmen.
De gedelegeerde rechters van Lillo en Liefkenshoek hebben de GR geschreven dat
commandeur Anthony de Valck van Liefkenshoek hen het uitoefenen van het rechtersambt
‘quame te opposeren en soo veel mogelijck te beletten’. Zij verzoeken de GR de
commandeur te ordonneren de supplianten te erkennen als rechters voor het fort
Liefkenshoek en hen hun functie naar behoren te laten vervullen. Het bericht wordt in
handen gesteld van de commandeur. Inmiddels blijven de gedelegeerde rechters ‘in die
possessie daerinne deselve haer jegenwoordich bevinden’.
18-9-1687
De heren Van der Nisse en Winckelman hebben de GR gerapporteerd ‘hoe dat sij met
concurrentie van de heeren Gedeputeerde vanden Raet van Staten, sullende treden’ tot de
verpachting van de gemeene middelen van consumptie in de kwartieren van Axel,
Terneuzen, Biervliet, Lillo en Liefkenshoek. Deze verpachting zou niet volgens de oude
voet moeten plaatsvinden, maar volgens een order van de Raad van State van 18 februari en
17 juni 1686. Daarnaast zal voor het exploiteren van een brouwerij op het platteland
toestemming moeten worden gevraagd aan de Raad van State. De gedeputeerden van de
RvS hebben bovendien geprotesteerd tegen de vorige verpachting, omdat deze nog op de
oude voet heeft plaatsgevonden. Zij hebben niet ingestemd met het verzoek de aanstaande
verpachting voor het komende halfjaar volgens de oude manier te laten verlopen. De GR
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besluiten dat de gedeputeerden uit haar gelederen niet moeten protesteren om de
verpachtingen samen met de gedeputeerden van de RvS te doen. Volgens de nieuwe orders
‘alsoo het apparent is’ dat ’s lands middelen daardoor ‘sullen worden gebeneficieert’. Bij
onwilligheid onder, of gebrek aan pachters moet opgelet worden dat de middelen van
consumptie ‘niet en mogen comen te fluctueren’ en het land geen schade wordt berokkend.
Wat betreft het geven van de toestemming voor een brouwerij op het platteland, dat recht is
voorbehouden aan de GR, omdat zij immers goede kennis van zaken hebben in de eerder
gemelde kwartieren. Een verzoek zal wel gericht moeten worden aan de RvS, zodat de
afgevaardigden met de vertegenwoordiging van de GR daar over kunnen overleggen. Elk
half jaar zal er immers een bijeenkomst plaatsvinden vanwege de verpachting van de
gemeene middelen.
19-9-1687
In plaats van de overleden Thomas Paulier is Pieter Blusee aangesteld als gedelegeerd
rechter op Lillo.
29-9-1687
De heren Van der Nisse en Winckelman hebben de GR geschreven dat de verpachting van
de gemeene middelen op Lillo en Liefkenshoek ‘wel is geschiet’. Op Axel, Terneuzen en
Biervliet zijn ‘deselve middelen […] onverpacht gebleven’.
2-10-1687
Luitenant-kolonel Vassij heeft samen met zijn broer kapitein Vassij gereageerd op een
zeker verzoek van Aertie van Breemen, woonachtig te Schoonhoven, opgenomen in de
notulen van 29 juli 1687. Zij heeft de GR verzocht luitenant-kolonel Vassij te ordonneren
tot het betalen van £ 10:13:6 ‘over verschoten penningen en mondkosten’, in haar huis
verteerd in 1673. Daarnaast heeft zij de GR verzocht om kapitein Philips de Vassij te
ordonneren tot het betalen van £ 4:4:1 voor dezelfde redenen als de luitenant-kolonel. De
GR verwachtte daarover een schriftelijk bericht van de officieren.
Aernout de Oude, vervangend commies ‘over den turff en kaersen’ op Lillo en
Liefkenshoek, heeft de GR verzocht om provisie voor het winterseizoen. Het verzoek wordt
in handen gesteld van commies Coop, die de GR daarover dient te berichten.
10-10-1687
Kapitein Willem van Hille, commandeur tot Lillo, wordt gelast en geautoriseerd, ‘om bij
provisie, vermits het saisoen vant jaer seer verre ingeschoten is, met hulpe vande gelande
aldaer, […] te doen opmaecken de vervallen bressen inde conterscharpen van Lillo’. Hierbij
dient hij de orders van de heren Hoffer en Van Coppendamme op te volgen.
14-10-1687
Aan Cornelis Prince, aannemer van de rijswerken op Lillo en Liefkenshoek, is ordonnantie
verleend ter somma van £ 83:6:8, als 3/14 halfjaarlijkse betaling voor het onderhoud.
Daarnaast is hem ordonnantie verleend ter somma van £ 23 als 8/14 halfjaarlijkse betaling
voor het onderhoud en repareren van het aardewerk op Lillo en Liefkenshoek. Beide
periodes zijn vervallen op 1 september 1687.
Tenslotte is Prince als aannemer van alle reparatiewerken ordonnantie verleend ter somma
van £ 90. Dit vanwege de 4/14 betaling, vervallen op 1 september. Zijn verzoek om
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ordonnantie over £ 79:3 voor ‘buytenwercken’ aan het huis van commandeur Van Hille en
geleverde gereedschappen ‘ten dienste vant canon’ wordt opgehouden. De suppliant dient
eerst een bewijs van autorisatie aan de GR over te leveren, alvorens zij daarover zullen
disponeren.
Jacob Snouck, wijnkoper tot Liefkenshoek, heeft de GR verzocht het verkopen van wijn
door majoor Jan Sassijn te beletten. De heren die vanwege de aanstaande verpachtingen
zullen afreizen naar het fort zullen de kwestie nader bestuderen.
N.a.v. het bericht van Cornelis Coop wordt besloten een kist kaarsen te zenden aan Aernout
de Oude, vervangend commies van Lillo en Liefkenshoek.
21-10-1687
Petrus ‘s Gravenhage, inwoner van Lillo, heeft de GR verzocht om ‘mandement penael’
tegen de voortgang van de nieuwe procedures tot Lillo. Het verzoek wordt in handen
gesteld van de gedelegeerde rechters van Lillo. Zij moeten de GR ‘dienen van beright’.
Jan de Clerck wordt geordonneerd om een nieuwe bijbel te leveren voor de kerk van
Liefkenshoek.
Jan Mertens uit Antwerpen heeft de GR geschreven dat door het overlijden van de weduwe
van Anthony van de Voorde een plaats voor een vrijschipper is vrijgekomen. Hij verzoekt
daarom te mogen worden aangesteld als vrijschipper voor Doel, Lillo, St. Anna en
Ketenisse. De GR stellen het verzoek in handen van de gedelegeerde rechters, opdat zij de
GR daarover berichten.
28-10-1687
Predikant Nathan Vaij van Lillo heeft bij de GR geprotesteerd over de ontvanger van de
huisschattingen. Ondanks de ‘vrijdom’ van zijn huis is deze hem toch ‘afgevorderd’. De
ontvanger dient de GR te berichten en op wiens bevel het huis van de dominee op het
kohier van de huisschatting is gebracht.
Jan Wacker, provoost op Lillo, is ordonnantie verleend ter somma van £ 37:10, vanwege 9
maanden traktement, ingegaan per 1 januari 1687.
4-11-1687
Aan Cornelis Moerman, aannemer van alle reparatiewerken op Liefkenshoek, is
ordonnantie verleend ter somma van £ 67, ‘synde het 4/14 halfjaerige loon’, vervallen 1
september 1687. De ordonnantie van £ 52 voor werkzaamheden aan het huis van
commandeur De Valck wordt opgehouden. De suppliant moet eerst de orders voor de
reparaties aan de GR voorleggen.
25-11-1687
Margrieta Verhage, weduwe van Aernout d’Oude, in zijn leven substituut-commies van de
vivres en ammunitie en ontvanger van de gemeene middelen op Lillo en Liefkenshoek,
heeft de GR geschreven. De heren van de Rekenkamer willen met haar de administratie
verrekenen van het gehele jaar 1687. De weduwe schrijft dat zij of haar man in het geheel
geen ontvangst van gemeene middelen heeft gehad over de eerste drie maanden, verschenen
op 31 maart. Deze middelen zijn nog ontvangen door de vorige substituut-commies,
‘oversulcx de suppliante onmachtich deselve dry maenden gemeene middelen te
verantwoorden te meer alsoo oock niet weet wat betalingen daer tegens gedaen syn’. De
voormalige commies Johan Paijn ‘adresseert’ Verhage tot zijn substituut-commies die zich
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te Bergen op Zoom bevindt. Zij verzoekt de GR haar te ontlasten van de verantwoording
voor de drie maanden gemeene middelen, ‘en alleen brengen voor soo verre als by haer of
haren man ontfangen syn, waer toe sy dan bequaem is, haer rekeningen in te leveren’.
Anders vraagt zij de GR haar de middelen ter hand te stellen zodat zij de volledige
verantwoording kan doen. De GR besluiten commies-generaal Johan Paijn, voormalig
ontvanger op Lillo en Liefkenshoek, te ordonneren dat hij er zorg voor draagt dat ‘synen
gesubstitueerden werde gehouden tot prompte verantwoordinge vande voorn. drij
maenden’. Zo kan de weduwe van substituut-commies d’Oude in staat worden gesteld haar
rekeningen naar de Rekenkamer over te brengen.
27-11-1687
Cornelis Prince verzoekt de GR om betaling van £ 79:3 voor ‘buyten wercken’ aan het huis
van commandeur Van Hille in 1687 ‘soo voor gegeven wert, door ordre vande heeren
Hoffer en Van Coppendamme’. Alvorens hierover een besluit zal worden genomen zal er
met de heren gesproken worden. Verder wordt Prince en alle andere aannemers nog eens
duidelijk gemaakt dat zij geen andere werkzaamheden mogen doen boven het normale
onderhoud, zonder toestemming van de GR.
9-12-1687
Jaques Maertens uit Antwerpen wordt n.a.v. het bericht van de gedelegeerde rechters van
Lillo geadmitteerd tot vrijschipper van de polders van Lillo, Doel, St. Anna en Ketenisse.
De ontvanger-generaal wordt geordonneerd om aan predikant Cornelis Bruijnvisch van
Liefkenshoek een som van £ 50 te betalen, ‘over het gewoonelyck augmentum voor hem en
syn famillie belast met drij kinderen’, voor het jaar 1687.
11-12-1687
Maria Suarts, weduwe van Gerrit Franssen en Hubrechtie Swijgers, weduwe van Lieven
Moerman, hebben bij de GR een verzoek ingediend. De ontvanger-generaal wordt door de
GR geautoriseerd om de aan hen verleende ordonnantie van 30 oktober 1682 van £ 64 te
voldoen. Het bedrag zal betaald worden uit de middelen van de kwartieren van Lillo en
Liefkenshoek.
12-12-1687
Petrus s’ Gravenhage, inwoner van Lillo, verzoekt om ‘mandement in cas d’appel in
communi forma met de clausule van relief en inhibitie, op en jegens Matie Metteneije,
mede woonende aldaer’. Dit vanwege een taxatie van kosten ter somma van £ 19:4:6 door
de gedelegeerde rechters tot last van de suppliant gedaan. Matie Metteneije verzoekt de GR
het mandement te ontzeggen. Beide partijen zullen op 23 december door de GR verhoord
worden.
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2.

J. Padmos
Aantekeningen uit de resoluties van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende Lillo
en Liefkenshoek 1688-1718

Inventarisnummer 696
2 januari 1688 (de tekst meldt foutief 1687)
Rekwest van Margarieta Verhage, weduwe van Aernout d’Oude, in zijn leven
‘substitineert’ commies van de vivres en ammonitien te Lillo en Liefkenshoek. De
suppliante verzoekt om twee kisten kaarsen ten behoeve van de magazijnen aldaar.
Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van commies Coop om de raad hierop te
dienen van bericht.
6 januari 1688
Rekwest van Jan Wacker, provoost te Lillo. Hij verzoekt zijn traktement maandelijks op
kwitantie te mogen ontvangen. Besloten wordt het verzoek af te wijzen.
8 januari 1688
Ingekomen bericht van commies Coop naar aanleiding van het rekwest van Margrieta
Verhage. Besloten wordt om Coop te ordonneren om een kist kaarsen te zenden aan de
suppliante ten behoeve van het magazijn te Lillo.
15 januari 1688
Ingekomen bericht van Josias van Hulst naar aanleiding van het rekwest van Nathan Vaij,
predikant te Lillo. Besloten wordt de stukken in handen te stellen van de heren van de
rekenkamer om de raad hierop te berichten voor welk bedrag het huis van predikant Vaij is
opgenomen in het kohier van de huisschatting.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 79:3 te betalen aan Cornelis
Prince, aannemer van ‘s landswerken te Lillo en Liefkenshoek, ten behoeve van gedaan
buitenwerk aan het huis van commandeur Van Hil.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 52 te betalen aan Cornelis
Moermans, aannemer van ‘s landswerken te Liefkenshoek, ten behoeve van gedaan
buitenwerk aan het huis van commandeur De Valck.
20 januari 1688
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 28:17:8 te betalen aan Phillips
Willemsen ten behoeve van het repareren van het uurwerk op de toren van Lillo.
3 februari 1688
Rekwest van Marcelis Valckenier, weduwenaar van Lesya van der Heyden, wonende te
Lillo. Hij meldt aan de raad dat hij eigenaar is van een huis en erf dat staat naast de poort te
Lillo. Dit huis en erf heeft hij zes jaar geleden gekocht van controleur Rennerus. De
suppliant is door de commandeur aldaar gelast het huis af te breken. Suppliant klaagt dat hij
hierdoor ‘geruinieert’ zal zijn en verzoekt de raad daarom hier order tegen te stellen.
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Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van Willem van Hille, commandeur te
Lillo.
5 februari 1688
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 92:8 te betalen aan de
hoofdgecommitteerde der ingelanden van de polder van Lillo, ten behoeve van verschoten
penningen tijdens het maken van een veer in de conterscharpsgracht te Lillo.
Rekwest van de hoofdgecommitteerde van de polders van Lillo, Stabroek, Zantvliet en
Berendrecht. Hij verzoekt enige termijnen te mogen korten op de redemptiepenningen. Het
gaat om het bedrag van 2621 gulden en 14 ½ stuivers, hetgeen de suppliant heeft betaald
ten behoeve van het verhogen van de conterscharp te Lillo, in navolging van de resolutie
van 21-03-1687. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van de ter verpachtingen
gecommitteerde heren welke de zaak zullen examineren en de raad zullen dienen van
rapport.
6 februari 1688
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 33:6:8 te betalen aan mr.
Nathan Vaij, predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum voor hem en zijn
familie, belast met een kind.
Rekwest van Matie Metteneye, wonende te Lillo. Zij verzoekt dat het ‘mandement in cas
d’appel over sekere tauxatie van costen’ van Pieter ‘s Gravenhage, eveneens wonende te
Lillo, mag worden afgeslagen. Besloten wordt om het rekwest aan te houden voor
‘antidotael’.
10 februari 1688
Deliberatie over het rekwest van Matie Metteneye waarbij de suppliant verzoekt om afslag
van de aan Pieter ‘s Gravenhage verleende surseance. Besloten wordt om op 19-02-1688
beide partijen te horen.
13 februari 1688
Rekwest van Cornelis Smijtegelt, aannemer van de reparatie en opmaak van het hoofd te
Lillo in het jaar 1678. Hij verzoekt om betaling van £ 185:13:4 ten behoeve van het
voornoemde werk. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van de ontvangergeneraal om de raad hierop te dienen van bericht.
14 februari 1688
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus. De heren Godin, Hoffer en De
Bils worden gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
17 februari 1688
Rekwest van Cornelis Prince, werkbaas en aannemer te Lillo. Hij beklaagt zich over de
wanbetaling door de ontvanger-generaal van zijn ordonnantie van £ 42:6:8, ten laste van
ontvanger Jan Pain te Lillo. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van de
ontvanger-generaal om de raad hierop te dienen van bericht.
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19 februari 1688
Voor de raad compareren Adams Cool, meerderjarige zoon en gemachtigde van Matie
Metteneye, weduwe van David Heyndrick, ‘volgens de procuratie voor gedelegeerde
rechters te Lillo op den 29 dec. 1687 gepasseert’. En Pieter ‘s Gravenhage ter andere zijde.
Nadat beide partijen de gelegenheid is gegeven hun belang kenbaar te maken, gaan beide
partijen akkoord met de uitspraak die de raad in deze zaak zal doen.
20 februari 1688
Ingekomen bericht van de ontvanger-generaal op het rekwest van Cornelis Prince. Besloten
wordt het rekwest in handen te stellen van de heren van de Rekenkamer om de raad hierop
te dienen van advies.
Naar aanleiding van een rekwest van Cornelis Smijtegelt wordt besloten de ontvangergeneraal te ordonneren om £ 185:13:4 aan Smijtegelt te betalen.
26 februari 1688
Ingekomen bericht van de heren van de Rekenkamer op het rekwest van Cornelis Prince,
aannemer van ‘s landswerken te Lillo, vermeld in de notulen van 17-02-1688. Besloten
wordt het afsluiten van de rekening van ontvanger Hilspach af te wachten om daarna te
bepalen uit welk fonds de suppliant het best betaald zou kunnen worden.
2 maart 1688
Naar aanleiding van het rekwest van Gerrit Pijpers wordt besloten de suppliant aan te
stellen tot controleur van de grafelijke tol te Lillo in plaats van de overleden Aernout
d’Oude.
Naar aanleiding van het afsluiten van de rekening over 1687 van ontvanger Joan Pain,
wordt besloten ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal om £ 141:5:7:18 te
betalen aan Cornelis Prince en £ 33:9 aan de weduwe van Aernout d’Oude. Hierbij wordt
bepaald dat de door de ontvanger-generaal afgegeven assignatie van £ 42:6:8 aan Cornelis
Prince niet zal worden uitgegeven.
3 maart 1688
Eedaflegging door Gerrit Pijpers, aangesteld tot controleur van de grafelijke tol te Lillo.
9 maart 1688
Verzoek van Gerrit Knockaert, schipper te Liefkenshoek. Hij verzoekt de vloot voor Lillo
zonder visitatie te mogen passeren. Besloten wordt het verzoek af te wijzen.
Bij resolutie van 10-03-1687 en 21-003-1687 werd besloten dat de ingelanden van de
polders van Den Doel, St. Anna en Keetenisse zouden zijn vrijgesteld van het recht van
verponding op 170 gemeten land, gelegen in het ‘territoir’ van Liefkenshoek, daar deze
grond na de inundatie van 26-01-1682 geheel was verlaten. Als tegenprestatie zou op
kosten van de gelanden de gracht en de conterscharpsgracht van Liefkenshoek worden
verdiept. Hiertoe zou de raad een bestek opstellen, hetgeen nog altijd niet is gedaan. De
supplianten verzoeken daarom dat de periode van vrijstelling opgeschoven mag worden.
Besloten wordt het verzoek toe te wijzen en een extract van deze notulen te zenden aan
ontvanger Hilspach te Lillo om zich hiernaar te reguleren.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 5:8:4 te betalen aan de
diaconie en bezorgers van de armen te Liefkenshoek ten behoeve van 13 maanden ‘toeleg’
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van de overleden Anna Pauwels, tijdens haar leven vroedvrouw te Liefkenshoek, voor de
periode van 01-01-1687 tot 31-01-1688, zijnde de maand waarin zij is overleden.
1 april 1688
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 90 te betalen aan Cornelis
Prince ten behoeve van de vijfde 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor ‘s
lands timmer- en metselwerken te Lillo.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 23 te betalen aan Cornelis
Prince ten behoeve van de negende 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor
het onderhouden van de aardewerken te Lillo.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 67 te betalen aan Cornelis
Moermans ten behoeve van de vijfde 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor
de timmer- en metselwerken te Liefkenshoek.
13 april 1688
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 83:6:8 te betalen aan Cornelis
Prince ten behoeve van de vierde veertiende halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon
voor het onderhouden van de rijswerken te Lillo en Liefkenshoek.
22 april 1688
Hubrecht Domijs, commies ter recherche in de vloot voor Lillo, en Gerrit Pijpers,
controleur van de grafelijke tol te Lillo, verzoeken de raad om hun ambten met elkaar te
mogen ruilen. Besloten wordt het verzoek toe te staan.
23 april 1688
Huybrecht Domijs en Gerrit Pijpers bedanken de raad voor het toegestane changement van
ambten. Daarnaast verzoeken zij de raad ook zorg te dragen voor de juiste betaling van de
traktementen Besloten wordt om hiervan ontvanger Rombouts in kennis te stellen.
27 april 1688
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 120:13:4 te betalen aan
Cornelis Prince wegens het maken van drie nieuwe stenen secreten te Lillo ‘van de brugge
aldaer’.
29 april 1688
Rekwest van Cornelis Prince, aannemer van ‘s landswerken te Lillo. De suppliant beklaagt
zich over de achterstallige betaling van een op 25-04-1687 op de ontvanger-generaal
verleende assignatie, alsmede van een gelijke assignatie van 30 gulden. De suppliant
verzoekt om betaling. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van de
ontvanger-generaal om de raad hierover te informeren.
3 mei 1688
Besloten wordt dat Anthonij Jansen de Jonge zijn functie van commies van de turf te Breda
weer mag uitoefenen (zie resolutie van 02-07-1688).
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6 mei 1688
Ingekomen bericht van de ontvanger-generaal op het rekwest van Cornelis Prince. Besloten
wordt om de ontvanger-generaal te ordonneren de uitgegeven assignaties stipt uit te betalen.
20 mei 1688
Raadsheer Godin doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus.
Op het rekwest van de hoofdgecommitteerde van de polders van Lillo, Stabroek en
Santvliet, vermeld in de resolutie van 05-02-1688, wordt besloten om de supplianten
jaarlijks voor 600 gulden te korten op de redemptepenningen in plaats van 200 gulden.
Op het rekwest van de ingelanden van de polders van Den Doel, St. Anna en Keetenisse
wordt besloten om de heren Van der Nisse en Winckelman te committeren om samen met
ingenieur De Waijer het verdiepen van de conterscharpsvesten te Liefkenshoek te besteden.
Daarnaast zal de korting van de ingelanden op de redemptepenningen ingaan op 09-031688.
22 juni 1688
Aan controleur Cock te Lillo wordt arrest verleend op de gage van Matheus Cheeuwen,
majoor te Lillo, ter grootte van 10 ducatons.
2 juli 1688
Missive van Jan Faber en Jan Ermerins, commiezen ter recherche te Lillo. Zij geven aan de
raad te kennen dat Anthonij Jansen de Jonge, commies van de turf te Breda, was
‘geinsinueert’ volgens resolutie van 03-05-1688. Besloten wordt dat schepen met turf
vanuit Breda voortaan te Lillo mogen passeren, mits zij getekende zegels hebben van
Anthonij Jansen de Jonge.
6 juli 1688
Aan de raad wordt gepresenteerd dat de werken van Cornelis Prince, aannemer van diverse
werken te Lillo en Liefkenshoek, niet conform de condities van de bestedingen zijn.
Besloten wordt de heren Van der Nisse en Winckelman, die eerdaags daar heen gaan, te
verzoeken om Cornelis Prince te houden aan zijn ‘behoorlijck divoir’.
5 augustus 1688
Naar aanleiding van het rekwest van Abraham van Watervliet, schipper te Liefkenshoek,
wordt besloten de suppliant aan te stellen tot vrijschipper ten behoeve van het vervoer van
graan en andere gewassen uit de polders van Lillo, Liefkenshoek, Den Doel, St. Anne en
Keetenisse.
10 augustus 1688
Eedaflegging door Abraham van Watervliet, op 05-08-1688 aangesteld tot vrijschipper.
Borg staat Jean Sautijn voor £ 100.
17 augustus 1688
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus. De heren Van der Nisse,
Winckelman en De Maurignault worden gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
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7 september 1688
Rekwest van Willem Willemsen, straatschoonmaker te Lillo. Hij verzoekt om zijn afval,
naar oude gewoonte, te mogen storten aan de conterscharp buiten de poort van Lillo, zonder
daarvoor aan de commandeur te hoeven betalen. Besloten wordt om het rekwest in handen
te stellen van de heren welke gecommitteerd zijn tot de verpachtingen aldaar.
Ordonnantie wordt verleend aan equipagemeester Musch om 300 pond buskruit te leveren
aan het garnizoen te Lillo.
De heren Van der Nisse en Winckelman doen rapport van hun commissie op 20-05-1688 te
Lillo en Liefkenshoek.
Rekwest van Job Woutersen Dronckert cum suis, vrijschippers wonende te Den Doel. Zij
verzoeken autorisatie voor het vrije vervoer van graan en andere gewassen uit de polder van
Callo door de vloot voor Lillo naar Antwerpen en Brabant. Na hierop het bericht van Jan
Faber en R. Wood, officieren van de admodiatie, te hebben nagezien wordt besloten om in
het verzoek toe te stemmen.
28 september 1688
Rekwest van Fredrick Louijs Hilspach, commies van de magazijnen te Lillo en
Liefkenshoek. Hij verzoekt om kaarsen ten behoeve van de garnizoenen aldaar.Besloten
wordt het rekwest in handen te stellen van commies Coop om de raad hierop te dienen van
bericht.
Rekwest van Jan Button, koopman te Hulst. Hij verzoekt arrest op het traktement van
Matheus Zurij, kloksteller te Lillo, ter somme van £ 7:2:6. Besloten wordt om Zurij te
ordonneren om binnen drie weken Button klachtenloos te stellen, op straffe van arrest.
Ordonnanties wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 23:11:8 te betalen aan de
heren Van der Nisse, Winckelman en De Maurgenault ten behoeve van vacatiën en
verschoten penningen tijdens hun commissie in september 1688 te Axel, Neusen, Biervliet,
Lillo en Liefkenshoek.
5 oktober 1688
Johannes Wythove wordt aangesteld tot straatschoonmaker te Lillo in de plaats van de
overleden Dobbele Willem (= Willem Willemsen).
Naar aanleiding van het ingekomen bericht van commies Coop, naar aanleiding van het
rekwest van Fredrick Louijs Hilspach, wordt besloten Coop te ordonneren om een kist
kaarsen te verzenden naar Lillo.
Raadsheer Van der Nisse doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus.
Naar aanleiding van het rapport wordt besloten om het huis van commandeur Van Hil te
laten schilderen en om kapitein Evertsen toestemming te geven om een waterput aan zijn
logement te laten maken. Voorts: aan de vaandrager aldaar wordt een ‘gemackhuyske’
toegestaan. In het logement van de geweldige provoost mag een nieuwe bedstede en
‘spinde’ gemaakt worden.
Besloten wordt voorts het uurwerk te Liefkenshoek te laten repareren en 18 affuitwielen
zonder ijzerbeslag te zenden.
De heren Van der Nisse en Winckelman doen rapport van hun commissie tot het verdiepen
van de vesten en het verhogen van de conterscharp te Liefkenshoek, zoals vermeld in de
notulen van 20-05-1688.
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Ordonnantie wordt wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 11:10 te betalen aan de
heren Van der Nisse en Winckelman ten behoeve van vacatiën en verschoten penningen
tijdens hun commissie, zoals vermeld in de notulen van 20-05-1688.
6 oktober 1688
Raadsheer Van der Nisse doet rapport van zijn inspectie van de borstweringen te
Liefkenshoek. Na deliberatie wordt besloten om Cornelis Prince, aannemer van de
onderhoudswerken te Liefkenshoek, te ordonneren de borstweringen op te maken ‘ter
hoochte en breedte, als de dertich roeden’.
7 oktober 1688
Commies-stapelier Danckerts te Veere wordt geordonneerd om 500 pond buskruit en 4
bossen lont te zenden aan Fredrick Louijs Hilspach, commies van de vivres en ammunitie
van oorlog te Lillo en Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 90 te betalen aan Cornelis
Prince ten behoeve van de zesde halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor het
repareren van ‘s lands timmer- en metselwerken te Lillo.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 23 te betalen aan Cornelis
Prince ten behoeve van de tiende 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor het
repareren van de aardewerken te Lillo en Liefkenshoek.
Rekwest van Cornelis Prince, aannemer van ‘s lands rijswerken te Lillo en Liefkenshoek.
Hij verzoekt om betaling van £ 83:6:8. Besloten wordt om de beslissingen over dit verzoek
uit te stellen totdat hierover werkbaas Hildernisse is gehoord. Voorts wordt besloten om
Prince te gelasten voortaan de werken volledig naar de condities van de verpachting te doen
opmaken.
11 oktober 1688
Rekwest van Johan Chassyn, majoor te Liefkenshoek. Hij meldt aan de raad welke
behoeften er ten behoeve van de defensie van het fort Liefkenshoek zijn. Besloten wordt
om het rekwest in handen te stellen van ammunitiemeester Gerson Panneel te Middelburg
om de raad te dienen van bericht welk van deze behoeften zich in het arsenaal aldaar
bevinden.
15 oktober 1688
Rekwest van Jan Boone en Cornelis de Zeeuw, voogden van de wezen van Gillis
Verstraten. Zij verzoeken arrest op de gage en traktement van Pieter van den Lande, portier
te Lillo, ter somma van £ 150. Besloten wordt het arrest toe te staan en het verdere verzoek
af te wijzen.
16 oktober 1688
Missive van de graaf Van Hoorn, gouverneur en luitenant-generaal over Vlaanderen. Hij
verzoekt dat er twee ponten te Lillo gelegd mogen worden om in geval van nood de ruiterij
van Brabant en Vlaanderen te kunnen transporteren. Alsmede wordt verzocht of het
magazijn stipt van behoeften mag worden voorzien. Besloten wordt om een afschrift van de
missive te zenden aan kapitein Willem van Hille, commandeur van Lillo, ‘om te strecken
tot notificatie’.
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29 oktober 1688
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 31:19:6 te betalen aan
Cornelis Prince, aannemer van ‘s lands werken te Lillo, ten behoeve van gedaan buitenwerk
aan het huis van commandeur Van Hille. In navolging van de resolutie van 20-05-1688.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 9:2 te betalen aan Cornelis
Prince ten behoeve van buitenwerk en reparatie aan het kanon te Lillo in het jaar 1688.
30 oktober 1688
Rekwest van Cornelis Prince, aannemer van ‘s lands onderhoudswerken te Lillo. Hij
verzoekt om betaling door de ontvanger-generaal van zijn assignaties van 90 ponden
Vlaams en van 14 ponden Vlaams ‘mits de ordonnantien vanden voorn Prince behoorlyck
gequiteert in treckende, die gemelten heer ontfanger generael in uytgeven sullen geleden
werden’.
2 november 1688
Missive van kapitein Anthonij de Valck, commandeur te Liefkenshoek. De missive heeft
tot bijlage een lijst van de behoeften van ammunitie van oorlog aldaar. De Valck verzoekt
zo spoedig mogelijk voorzien te worden met deze zaken. Besloten wordt om de deliberaties
hier omtrent uit te stellen.
Missive van kapitein Willem van Hille, commandeur te Lillo, met een lijst van de
behoeften van ammunitie van oorlog aldaar. Van Hille verzoekt zo spoedig mogelijk
voorzien te worden met deze zaken. Besloten wordt om de deliberaties hierover uit te
stellen.
3 november 1688
Rekwest van Jan Coppin, koopman te Middelburg. Hij geeft te kennen dat het schip van Jan
de Clercq, schipper op Antwerpen, 30 oxhoofden, ‘panneel suyckeren’ en vijf balen zijde
heeft vervoerd welke zijn aangehouden door de commiezen te Lillo. De suppliant geeft aan
dat hij te Middelburg verzuimd heeft de grafelijke tol hierover te betalen en dat hij dit
alsnog zal doen. Suppliant verzoekt of de suiker en de zijde ‘ontslagen’ mogen worden.
Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van de heer De Muincq, representant
van de rentmeester-generaal van Zeeland bewestenschelde om de raad hierop te dienen van
bericht.
4 november 1688
Missive van Jan de Cocq, ontvanger van de grafelijke tol te Lillo. Deze missive is ter
notificatie van de aangeslagen suiker en zijde van de beurtman Jan de Clercq van
Middelburg op Antwerpen.
Ingekomen bericht van de heer De Municq, rentmeester-generaal van Zeeland
bewestenschelde, naar aanleiding van het rekwest van Jan Coppin, vermeld in de notulen
van 03-11-1688. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van de heren Godin en
Van der Nisse met autorisatie om ten overstaan van de rentmeester met de suppliant te
spreken om de zaak af te doen.
Rekwest van Pieter Suijrinck, Adam Brau en Joos Pante, beëdigde roeiers in de vloot voor
Lillo, namens zichzelf als voor hun acht mede ‘confraters’. Zij melden aan de raad dat zij
met hun elven en hun gezinnen nauwelijks kunnen rondkomen van hun verdiensten.
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Hiertoe zijn zij vanouds gewoon geweest om passagiers uit de schepen voor Lillo bij
windstilte naar Antwerpen en elders te roeien en te doen aan ventjagerij met verse vis,
oesters en kreeften. Thans wordt hen dit verboden door commandeur Van Hille die het
vervoer van passagiers ten goede wil laten komen van zijn veer op Lillo. Hiertoe heeft hij
de roeiers hun boot op het conterscharp te Lillo laten brengen.
De supplianten verzoeken om in het oude gebruik te worden ‘gemainteneert’. Besloten
wordt om Van Hille te ordonneren en gelasten de supplianten hun boot terug te geven en
hen in hun oude gebruik te laten.
5 november 1688
Rekwest van Mattheeus Surij, kloksteller te Lillo. Hij antwoordt op het rekwest van Jan
Button aangaande het arrest op diens traktement van £ 7:2:6. Besloten wordt om het
rekwest in handen te stellen van Jan Button om hierop te dienen van repliek.
Rekwest van de eigenaars van de gemene ‘proprietarisen’ van de zwarte Tongerloose
moeren, gelegen onder Essen en Calmphout. Zij beklagen zich dat de commiezen van de
admodiatie te Lillo hen trachten te ontzetten van de vrijdom van konvooi en licent op hun
turf. Deze vrijdom is hen reeds eerder toegezegd bij de resoluties van de Staten van Zeeland
van 29-01-1613; 15-08-1617; 08-02-1619; 12-07-1619; 14-04-1621; 23-10-1628; 11-101629. De supplianten verzoeken in hun vrijdom te worden ‘gemainteneert’. Besloten wordt
om hierover de retroakta na te zien. De raadpensionaris zal worden verzocht om met de
commiezen van de admodiatie het rekwest te bespreken, en van die bevinden rapport te
doen aan de raad.
9 november 1688
Besloten wordt om de heren Godin en Van der Nisse welke gecommitteerd zijn tot
Biervliet, te verzoeken om de magazijnen te Axel, Lillo en Liefkenshoek te inspecteren en
een lijst samen te stellen van al hetgeen dat aldaar nodig is.
30 november 1688
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 83:6:8 te betalen aan Cornelis
Prince ten behoeve van de vijfde 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor het
onderhouden van de rijswerken te Lillo en Liefkenshoek.
De heren Godin en Van der Nisse doen rapport van hun visitatie van de magazijnen te Axel,
Lillo en Liefkenshoek. Beide heren worden verzocht om zo spoedig mogelijk een lijst op te
stellen van de behoeften aldaar zodat deze in handen gesteld kan worden van de commiesstapelier.
2 december 1688
Autorisatie verleend aan commies Jan de Crauwelaer te Axel om de zes ijzeren stukken die
aldaar liggen, te verzenden naar Lillo. De vier affuiten die te Lillo liggen dienen wederom
naar Axel gezonden te worden.
3 december 1688
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om 67 ponden Vlaams te betalen
aan Cornelis Moermans ten behoeve van de zesde 14 e betaling van het bedongen loon voor
het onderhouden van ‘s landswerken aldaar.
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Ordonnantie wordt verleend aan de ammunitiemeester te Vlissingen om zo spoedig
mogelijk de volgende zaken naar Liefkenshoek te verschepen. Drie rampaarden met
broeken voor stukken van 12 pond; drie rampaarden met broeken voor stukken van vier
pond; zestien ‘tailljes blockx’; 400 kogels van zes pond; 30 kruiwagens en 20 wielen; 20
handspaken; een ton broeken van rampaarden; 25 lontstokken; 6 lepels, 12 aanzetters, 12
wissers voor stukken van vier pond; twee lepels, twee aanzetters en twee wissers voor een
stuk van 36 pond; twee lepels, vier aanzetters, vier wissers voor stukken van 10 pond; 5
lepels, 10 aanzetters en 10 wissers voor stukken van 12 pond; 5 lepels, 10 aanzetters en 10
wissers voor stukken van 6 pond.
Ordonnantie wordt verleend aan de ammunitiemeester te Veere om zo spoedig mogelijk de
volgende zaken naar Lillo te verschepen: een wiel voor een affuit van 12 pond; een affuit
met wielen voor een stuk van 24 pond; twee affuiten met wielen voor een stuk van 6 pond;
twee affuiten met drie wielen voor een stuk van 12 pond; zes ijzeren stukken schietende 4
pond ballen; vier nieuwe wielen voor een affuit van 12 pond; twee ijzeren stukken van 12
pond; 200 kogels van 8 pond; 200 ongevulde handgranaten; een bok met zijn toebehoren;
2000 pond lont; 50 houwelen; 40 bijlen; 20 ijshaken; 50 halve pijcken; 10 ‘vriese ruyters’;
25 morgensterren.
Ordonnantie wordt verleend aan commies-stapelier Danckerts om zo spoedig mogelijk de
volgende zaken naar Liefkenshoek te verschepen: een affuit met wielen voor een stuk van
36 pond; 400 kogels van 10 pond; 300 kogels van 5 pond; 300 kogels van 4 pond; 3000
pond lont; 50 halve pijcken; 10 goede ‘vries ruyters’; 50 morgensterren; 12 ijshaken; 200
ongevulde handgranaten; een nieuwe bok met toebehoren.
Ordonnantie wordt verleend aan ‘s lands werkbaas Abraham Hildernisse om 3000 pond
buskruit te verschepen naar Lillo en 2000 pond buskruit naar Liefkenshoek.
9 december 1688
Autorisatie verleend aan de equipagemeester Panneel om de onbruikbare oorlogsbehoeften
van Lillo en Liefkenshoek naar Middelburg te zenden ter reparatie.
21 december 1688
Rekwest van J. Cock, controleur van het Hollands recht te Lillo. Hij verzoekt om lichting
van de gearresteerde penningen uit de gage van Matheus Cheewen, majoor te Lillo.
Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van commies Obrij om de raad hierop te
dienen van bericht.
23 december 1688
Autorisatie verleend aan ammunitiemeester Gerson Panneel om zes stukken ijzergeschut
voor ballen van 4 pond te zenden naar Lillo.
Inventarisnummer 697
11 januari 1689
Aan J. Cock, controleur van het Hollands licent te Lillo, wordt lichting van £ 7:1:6, uit de
gage van majoor Mattheus Cheeuwen te Lillo, toegestaan.
Rekwest van mr. Gillis d’Outrein. Hij verzoekt om arrest op de gage van kapitein Anthonij
de Valck. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van kapitein De Valck met order
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om de suppliant binnen veertien dagen klachtenloos te stellen of zijn belang hierop aan de
raad kenbaar te maken.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 33:6:8 te betalen aan mr.
Nathan Vaij, predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum voor hem en zijn
familie belast met een kind. Bij dit bedrag zijn de volle zes maanden inbegrepen, waarin het
kind is overleden.
14 januari 1689
Rekwest van Fred. Lodewijck Hilspach, commies van de ammunitie van oorlog te Lillo en
Liefkenshoek. Hij verzoekt om ‘scotse colen’ ten behoeve van het garnizoen aldaar.
Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van commies Coop om de raad hierop
te dienen van bericht.
3 februari 1689
Naar aanleiding van het rekwest van alle leden van de kerkenraad te Lillo, wordt hun
mandement toegestaan. Het gaat om het transport van het huis dat ‘belast en bevolkt’ wordt
door weduwe van Jacobus Berthels. De supplianten hebben een aandeel in dit huis, hetgeen
in de koopcondite opgenomen dient te worden. Zowel de commandeur als de gedelegeerde
rechters worden geordonneerd op dit transport toe te zien.
4 februari 1689
Rekwest van Pieter Suringh, schipper te Lillo. Hij beklaagt zich over het ‘afhaelen van het
zeijl en focke van syn schip’, wat hem werd gelast door commandeur Van Hil. Besloten
wordt om het rekwest in handen te stellen van de commandeur om de raad hierop te dienen
van bericht.
15 februari 1689
Naar aanleiding van de rekwesten van Gillis d’Outrein en kapitein Anthonij de Valck wordt
besloten beiden te ordonneren om op 01-04-1689 voor de raad te compareren.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 28:17:4 te betalen aan
Cornelis Moermans, aannemer van ’s lands werken te Liefkenshoek, ten behoeve van het
maken van acht batterijen en enig buitenwerk.
Besloten wordt om de commiezen te IJzendijke, Philipinne, Sas van Gent, Axel, Lillo en
Liefkenshoek aan te schrijven om het oud ijzer dat onder hen berust ten spoedigste naar
Middelburg te zenden om aldaar gebruikt te worden als beslag van de nieuw gemaakte
affuiten en affuitwielen.
24 februari 1689
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 58:6:8 te betalen aan mr.
Cornelis Bruynvisch, predikant te Liefkenshoek, ten behoeve van een jaar augmentum voor
hem en zijn familie belast met vier kinderen.
3 maart 1689
Verzoek van kapitein Willem van Hille, commandeur van Lillo. Hij verzoekt, naar
aanleiding van de resolutie van de Raad van State van 01-02-1689, om enkele kanonniers.
Besloten wordt om het verzoek in handen te stellen van de heer Van Burch,
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gecommitteerde van de Raad van State, om van hem te vernemen met hoeveel kanonniers
het fort het best voorzien zou kunnen worden.
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus. De heren Godin, Hoffer en De
Bils worden gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen. In de resolutie wordt
uiteengezet dat deze heren bij toerbeurt het recht van de Eerste Edele vervangen.
Remonstrantie van kapitein Willem van Hille, commandeur te Lillo. Hij verzoekt de
volgende zaken te mogen laten repareren. Reparatie van de borstweringen en ‘embasures op
de wallen’. Een bedekte weg te mogen maken in het conterscharp en deze met behulp van
stormpalen te ‘versekeren’. En om de wederzijdse dijken met palissaden te voorzien ten
behoeve van de bescherming van de sluis. Besloten wordt om de remonstrantie in handen te
stellen van de tot de verpachtingen gecommitteerde heren met last van deze werken een
raming van kosten op te stellen.
8 maart 1689
Ingekomen attestaties van commandeur Anth. de Valck en de commiezen Crauwelaer en
Hilspach ten behoeve van de pretenties van schipper Pieter Snyders ten behoeve van diens
transport van ammunitie en behoeften naar Axel, Lillo en Liefkenshoek.
Besloten wordt om de attestaties te zenden aan de rekenkamer zodat deze ‘gecalculeert en
opgemaeckt’ kunnen worden.
29 maart 1689
Naar aanleiding van de mondelinge order heeft ammunitiemeester Musch aan
equipagemeester Panneel de opdracht gegeven om uit het arsenaal te Vlissingen twee
ijzeren stukken, schietende vier pond ballen, naar Lillo te zenden.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 116:19 te betalen aan Cornelis
Moermans. Specificatie van de kosten: £ 67 ten behoeve van de zevende 14 e halfjaarlijkse
betaling van het bedongen loon voor het onderhouden van ‘s lands werken te Liefkenshoek,
en £ 49:19 ten behoeve van enig buitenwerk.
Commandeur De Valck te Liefkenshoek deelt aan de raad mee dat hij naar aanleiding van
de vergroting van het garnizoen aldaar, genoodzaakt is geweest om provisioneel een
provoost en sleutelbewaarder aan te stellen. Door De Valck is David Coppens, oud soldaat
en inwoner van Liefkenshoek, aangesteld. De Valck verzoekt de raad deze aanstelling te
approberen. De raad besluit deze approbatie te doen.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 124:5 te betalen aan Cornelis
Prince.
Specificatie van de kosten: £ 90 ten behoeve van de zevende 14 e halfjaarlijkse betaling van
het bedongen loon voor het onderhouden van ‘s lands werken te Lillo, en £ 39:5 ten
behoeve van enig buitenwerk.
Rekwest van commandeur De Valck. Hij verzoekt om prolongatie van de dag van
comparitie in de zaak tussen suppliant en d’ Outreijn. Besloten wordt om de comparitie te
stellen op 03-05-1689.
Cornelis Prince meldt aan de raad dat hij op order van de heren van de raad is begonnen
met de opmaak van de borstweringen te Liefkenshoek. Vanwege zijn verschot ten behoeve
van de betaling van de arbeiders e.a. verzoekt hij dat de ontvanger-generaal reeds
ordonnantie van betaling van £ 400 verleend mag worden. Na deliberatie wordt besloten
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om ordonnantie van £ 200 te verlenen aan de ontvanger-generaal ten behoeve van de
suppliant.
31 maart 1689
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 21:11:3 te betalen aan
commandeur Van Hille te Lillo ten behoeve van de reparaties en verbouwingen aan diens
woning te Lillo.
Raadsheer Hoffer doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus.
1 april 1689
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 26:10 te betalen aan raadsheer
Anthonij Hoffer ten behoeve van zijn verschoten penningen en vacatiën tijdens diens
commissie naar Lillo, Liefkenshoek en Axel. Naar aanleiding van de autorisatie van 11-031689.
Rekwest van commandeur Van Hille te Lillo. Hij verzoekt ‘gemainteneert’ te worden in
zijn pacht van het veer van Lillo op Antwerpen. Besloten wordt om per missive aan de
gedelegeerde rechters te Lillo kenbaar te maken het veer naar behoren te verpachten.
7 april 1689
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 16:10 te betalen aan Carel de
Bils ten behoeve van vacatiën en verschoten penningen tijdens diens commissie naar Lillo,
Liefkenshoek en Axel in de periode 15-03-1689 tot en met 20-03-1689.
14 april 1689
Raadsheer Van der Nisse doet rapport van de visitatie van de batterijen en borstweringen te
Lillo en Liefkenshoek. Naar aanleiding van dit rapport wordt besloten om commiesstapelier Danckerts te ordonneren om 8 tonnen à 50 pond musketlood naar Liefkenshoek te
zenden ten behoeve van het garnizoen aldaar.
Commandeur De Valck te Liefkenshoek verzoekt om het plaatsen van palissaden langs de
bedekte weg aldaar te ‘declineren’ (= af te wijzen). Daarnaast verzoekt de suppliant de raad
om Cornelis Prince te ordonneren om de doorhaag te Liefkenshoek behoorlijk te spitten.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 19:15 te betalen aan raadsheer
Van der Nisse ten behoeve van vacatiën en verschoten penningen tijdens zijn commissie ter
besteding van de batterijen en visitatie van de fortificaties te Lillo en Liefkenshoek. Deze
commissie werd voldaan in de periode van 05-03-1689 tot en met 13-03-1689.
19 april 1689
Rekwest van Cornelis Moermans, aannemer van ‘s lands werken te Liefkenshoek. Hij
beklaagt zich over de nonbetaling door de ontvanger-generaal. Besloten wordt om de
ontvanger-generaal te ordonneren de suppliant alsnog te betalen. Hierbij gaat het om de
ordonnanties van 01-04-1688, groot £ 67; 03-12-1688, groot £ 95:4.
Naar aanleiding van de rekwesten van Cornelis Moermans te Cornelis Prince, aannemers
van de onderhoudswerken te Lillo en Liefkenshoek, wordt besloten de ontvanger-generaal
te ordonneren alsnog aan de supplianten £ 200 te betalen. Dit in navolging van de resolutie
van 29-03-1689.
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5 mei 1689
Ingekomen schriftelijk bericht van kapitein De Valck met daarin de redenen waarom hij
niet voor de raad kan compareren in de zaak tussen hem en advocaat Doutrein. Besloten
wordt om de het proces uit te stellen tot 13-05-1689.
17 mei 1689
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 300 te betalen aan Cornelis
Prince, aannemer van ‘s lands werken te Lillo en Liefkenshoek ten behoeve van een
vooruitbetaling van het door hem bedongen loon voor de opmaak van de borstweringen te
Liefkenshoek. Deze betaling is in overeenstemming met de resolutie van 19-04-1689.
Rekwest van Cornelis Prince en Cornelis Moermans, aannemers van ‘s lands werken te
Lillo en Liefkenshoek. Zij beklagen zich over de achterstallige betaling door de ontvangergeneraal. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van de ontvanger-generaal om
de raad hierop te dienen van bericht.
19 mei 1689
Naar aanleiding van het rekwest van Cornelis Prince, wonende te Lillo, wordt besloten de
heren Godin en Van der Nisse te ordonneren om de borstweringen te Liefkenshoek te
inspecteren. Deze borstweringen zijn door de suppliant opgemaakt in navolging van de
resolutie van 06-10-1688.
24 mei 1689
De ontvanger-generaal wordt geordonneerd en verzocht om de ordonnantie van 17-05-1689
van £ 300 alsnog aan Cornelis Prince te betalen.
2 juni 1689
Naar aanleiding van het rekwest van Michiel de Munninck, burger te Lillo, wordt besloten
de suppliant aan te stellen tot straatschoonmaker te Lillo in plaats van de overleden Jan
Wythoorn.
Aanstelling van Pieter Woutersen Dronckert, wonende op het fort Fredrick Hendrick, tot
vrijschipper ten behoeve van het vervoer van graan en andere gewassen uit de polders van
Lillo, Den Doel, St. Anne en Keetenisse in plaats van Pieter van Frayenhove.
Rekwest van Cornelis van Schetsen, secretaris te Lillo. Hij verzoekt om stempels ten
behoeve van het slaan van het kleinzegel te Lillo ten dienste van de pachters aldaar.
Besloten wordt om hierop de retroacta na te zien.
14 juni 1689
Naar aanleiding van het rekwest van Stoffel Coessens wordt het arrest verleend op de gage
van L.D. van Wesel, vaandrig van de compagnie van kapitein Valck, ten behoeve van het
verhalen van 22 gulden.
24 juni 1689
Naar aanleiding van het rekwest van Fredrick Ludovicus Hilspach, commies van de
ammunitie te Lillo, wordt commies Coop geordonneerd om een kist kaarsen naar Lillo te
zenden.
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5 juli 1689
Raadsheer Van der Nisse doet rapport van diens visitatie aan de fortificaties en verzwaring
van de borstweringen te Lillo en Liefkenshoek, in navolging van de resolutie van 19-051689.
Ordonnanties worden verleend aan de ontvanger-generaal om £ 14:10 te betalen aan de
raadsheren Godin en Van der Nisse ten behoeve van vacatiën en verschoten penningen
tijdens hun commissie naar Lillo en Liefkenshoek in de periode van 04-06-1689 tot en met
11-06-1689.
7 juli 1689
Naar aanleiding van het rekwest van Cornelis Prince, aannemer van ‘slands
onderhoudswerken te Lillo, wordt goedgevonden en verstaan om commandeur Wilhelm
van Hille te ordonneren de suppliant vrij en ongehinderd te laten passeren ten behoeve van
zijn werkzaamheden. Hetzelfde dient te gelden voor de leden van de militie.
Rekwest van Guilliame Alvares cum suis. Zij verzoeken om arrest op het traktement van
Johan Chassijn, wonende te Liefkenshoek. Besloten wordt om het rekwest in handen te
stellen van Johan Chassijn om de raad hier binnen acht dagen over te dienen van bericht.
12 juli 1689
Rekwest van Cornelis Moermans. Hij verzoekt om ordonnantie van £ 50:6:8 ten behoeve
van de door hem geleverde ‘picktonne’ en hout voor staken, ter viering te Liefkenshoek van
de kroning van hunne koninklijke hoogheden van Engeland. Met het rekwest mee dient de
suppliant een verificatie in van commandeur Valck waarin deze meldt dat de levering is
gedaan op zijn order en met schriftelijke goedkeuring van de heren Gecommitteerde Raden.
Besloten wordt het verzoek af te wijzen totdat de suppliant of de commandeur het schrijven
van de raad heeft getoond.
29 juli 1689
Rekwest van Maria Grand, weduwe van Lieven van der Maersse, wonende te Lillo.
De suppliante klaagt dat zij door commandeur Van Hil uit haar huis is gezet. Zij verzoekt
om ‘maintenie van de heeren van Rade’. Besloten wordt om de commandeur te ordonneren
om ‘de suppte te houden op de akte aen haer verleent den 6 Meert 1683’. Indien de
commandeur hier bezwaren tegen heeft wordt hij gelast deze aanstonds aan de raad kenbaar
te maken.
4 augustus 1689
Vertoog van het college ter admiraliteit alhier ter vergadering gedaan vanwege de ‘indracht
in juridicature en indicatuijre van hetselve collegium veroorsaeckt’ door commandeur Van
Hil te Lillo. Van Hil en zijn soldaten schenden het plakkaat op het verbod op de invoer van
wijnen en Franse wijnen. Besloten wordt de commandeur te ordonneren zich aan het
vermelde plakkaat te houden.
5 augustus 1689
Ter vergadering wordt gemeld dat commandeur Van Hil alhier is geweest naar aanleiding
van de zaak welke gisteren (04-08-1689) in de notulen is vermeld. De zaak is met de
commandeur besproken waardoor afzending van de genomen resolutie niet nodig is.
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9 augustus 1689
Besloten wordt om het rekwest van Pieter van den Lande in handen te stellen van procureur
Wygans om zijn belang hierop binnen acht dagen aan de raad kenbaar te maken.
11 augustus 1689
Naar aanleiding van het rekwest van Pieter van den Lande, portier te Lillo, wordt besloten
hem dezelfde hoeveelheid turf en kaarsen toe te staan als zijn voorganger heeft genoten.
18 augustus 1689
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachtingen
van de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Neusen
en Biervliet op 16-09-1689 en binnen Lillo en Liefkenshoek op 22-09-1689. De heren Van
der Nisse, Winckelman en De Maurignault worden gecommitteerd om de verpachtingen bij
te wonen.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 15:5 te betalen aan raadsheer
Johan Godin ten behoeve van vacatiën en gemaakte kosten tijdens zijn commissie tot het
besteden van de fortificatiewerken te Lillo en Liefkenshoek in de periode van 05-03-1689
tot en met 13-03-1689.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 24 te betalen aan raadsheer
Johan Godin ten behoeve van vacatiën en reiskosten wegens diens commissie naar Lillo
van 14-03-1689 tot en met 01-04-1689.
19 augustus 1689
Resumptie op het belang van procureur Wijtgans ingekomen naar aanleiding van de
resolutie van 09-08-1689. 6 Besloten wordt om deze in handen te stellen van Pieter van den
Lande, zodat deze hierop zijn belang kenbaar kan maken.
23 augustus 1689
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 494:4 te betalen aan Cornelis
Prince ter voldoening van diens declaratie van daggelden en verschoten penningen ten
behoeve van de opmaak van de nieuwe wallen en borstweringen te Liefkenshoek in de
periode 18-10-1688 tot en met 01-06-1689. De totale kosten bedragen £ 794:4 waarvan op
17-05-1689 reeds £ 300 aan de suppliant waren uitbetaald.
25 augustus 1689
Nader rekwest van Marija Grant, weduwe van Livinus van der Maersen. Zij verzoekt
nogmaals in haar huis ‘gemainteneert’ te mogen blijven. Na deliberatie wordt besloten om
commandeur Van Hil nogmaals te gelasten zich te houden aan de resolutie van 29-07-1689
of zijn belang binnen acht dagen aan de raad kenbaar te maken.
26 augustus 1689
Rekwest van Petrus ‘s Gravenhage, commies te Lillo. Hij beklaagt zich over ‘een pretens
vercooping executie sijner meubilaire goederen door den commandeur van Hil via fakte (?)
gedaen doen versouckende dat den selven moght werden gelast de somme van 150 gulden
te mochten restituneren’. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van
6

Resumptie is goedkeuring en daarna vaststelling van een eerder genomen besluit.
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commandeur Van Hil om zijn belang hierop binnen acht dagen aan de raad kenbaar te
maken.
Rekwest van Johanna Reijniers weduwe van Heijndrick van Isenhout, wonende te Lillo. Zij
beklaagt zich over commandeur Van Hil en verzoekt dat de commandeur geordonneerd
wordt om vijftig ducatons en een verband van nog vijftig ducatons aan haar te restitueren.
Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van commandeur Van Hil om zijn
belang hierop binnen acht dagen aan de raad kenbaar te maken.
30 augustus 1689
Rekwest van Pieter van den Lande, bedienende de vendu te Lillo. Hij bedient de vendu te
Lillo voor de helft. De andere helft werd bediend door de inmiddels overleden Mattheus
Surij. Suppliant verzoekt deze helft ook te mogen hebben. Besloten wordt om Pieter van
den Lande aan te stellen tot vendumeester te Lillo.
Besloten wordt om Jacobus Surij aan te stellen tot bode, kloksteller en lijkbidder te Lillo in
de plaats van zijn overleden vader.
Ingekomen bericht van commandeur Van Hil naar aanleiding van de order van de raad van
29-07-1689 op het rekwest van Maria Grand. Besloten wordt om ten overvloede nogmaals
de akte voor Maria Grand te laten opmaken en ‘de selve daar bij te mainteneren’. De heren
welke tot de verpachtingen al daar zijn gecommitteerd worden ‘gerecommiteert tot het
voors. maintuer en versoght en geautoriseert’.
NB: de marginaal luidt: ‘Maria Grand Zitplaets in de kerck tot Lillo’.
8 september 1689
Besloten wordt om de tot de verpachtingen in het Committimus gecommitteerde heren te
gelasten de raad te informeren over het aflopen van de pacht van het veer van Lillo op
Antwerpen en zonodig deze opnieuw te verpachten.
Rekwest van Dirck de Brun. Hij verzoekt om arrest op de gage van J. de Mepsche, luitenant
in de compagnie van kapitein De Valck, ter somma van 21 gulden en 7 stuivers. Besloten
wordt om het rekwest in handen te stellen van luitenant De Mepsche om de suppliant
hierop binnen twee maanden klachtenloos te stellen.
Rekwest van kapitein Valck, commandeur te Liefkenshoek. Hij verzoekt ‘suppletie’ van
twee koppen op zijn ordonnanties, vervallen 11-02-1689. Deze soldaten zijn op monstering
van 18-02-1689 absent geweest, en sedert bij de compagnie gekomen. Besloten wordt om
het rekwest in handen te stellen van griffier Rombouts om van commissaris Labistrate te
vernemen wie de twee soldaten zijn zodat deze enkel over de maand december ‘werden
goetgedaen’.
27 september 1689
‘Ter requisitie vanden heer Pieter van Essen fiscael vande Admiraliteyt deser Provincie
wert aenden selven verleent voorschrijvens aenden Capiteijn Willem van Hille
Commandeur tot Lillo, ten eynde den selven de schipper van syn Jacht aen den gemelten
fiscael wil laten volgen en overleveren, en vervolgens in faveur vande justitie (des versocht
werdende) de behulpsame en stercke hant te leenen, als in litteris’.
29 september 1689
Rekwest van Johan Cocq, ontvanger van de grafelijke tol te Lillo. Hij wil weten hoe hij de
tol moet vorderen van de goederen ‘in de lijste dubieus en duystelyck uytgedruct en of het
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exempel vant Sas van Gent niet soude mogen vorderen een stuijver te ponde vande Waerdie
van alle soodanige waren’. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van
commies Robber Ervaert om de raad hier tegen morgen op te dienen van schriftelijk
bericht.
Rekwest van Josias vander Hulst ‘gesubstitueert geweest vanden commys Johan Pain’, ten
behoeve van de ontvangst van de gemeene middelen te Lillo en Liefkenshoek. Besloten
wordt de suppliant prolongatie te verlenen om de restanten van de ontvangst van de
gemeene middelen te doen. Hiertoe zal de staten-deurwaarder geautoriseerd worden hem de
helpende had te verlenen.
Raadsheer De Maurignault doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen van
de gemeene middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek.
Raadsheer De Maurignault, gecommitteerde tot de verpachting van het veer van Lillo en
Antwerpen, meldt aan de raad dat de pachters van het gemelde veer zich beklagen over de
magistraat van Antwerpen die hen niet langer te Antwerpen laat inladen. Besloten wordt
om de magistraat van Antwerpen hierover aan te schrijven.
Raadsheer De Maurignault doet rapport van zijn bevindingen omtrent het ‘maintieu’ van de
plaats van Maria Grand. Dit in navolging van de resolutie van 30-08-1689.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 25 te betalen aan de heren
Van der Nisse, Winckelman en De Maurignault ten behoeve van vacatiën en verschoten
penningen tijdens hun commissie ter verpachting van de gemeene middelen van
consumptie te Axel, Neusen, Biervliet, Lillo en Liefkenshoek. Gedaan van 15-09-1689 tot
en met 26-09-1689.
30 september 1689
Ingekomen klachten van de kerkenraad van Liefkenshoek over de grote ‘insolentien’ die
dagelijks worden gepleegd tegen de gereformeerden uit de polder van Den Doel. Na
deliberatie wordt besloten het relaas hiervan in handen te stellen van de heren die het eerst
naar Liefkenshoek zullen vertrekken om hierover met de kerkenraad en commandeur te
spreken.
1 oktober 1689
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 15:18 te betalen aan Cornelis
Prince ten behoeve van het spitten en schoonhouden van de doornhaag te Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 97:10 te betalen aan Cornelis
Prince. Specificatie van de kosten: £ 90 ten behoeve van de achtste 14e halfjaarlijkse
betaling van het bedongen loon voor ’s lands timmer- en metselwerken te Lillo en £ 7:10
ten behoeve van enig buitenwerk.
Naar aanleiding van het rekwest van Cornelis Prince om betaling van £ 82:14:9 wegens
gedane werkzaamheden te Lillo, wordt de suppliant verzocht de akten van autorisatie van
de raad te overleggen.
13 oktober 1689
Schriftelijk bericht van commandeur Ant. de Valck te Liefkenshoek. Hij meldt dat de
besteding van de aardenwerken en het bezanden van de banketten te Liefkenshoek gedaan
moeten worden. Daarnaast verzoekt De Valck om een zending kaarsen en turf ten behoeve
van het garnizoen aldaar. Besloten wordt De Valck te gelasten een raming van kosten voor
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deze besteding aan de raad over te dienen. Daarnaast wordt commies Coop gelast de
gebruikelijke hoeveelheid turf en kaarsen naar Liefkenshoek te zenden.
14 oktober 1689
Rekwest van Thomas Jansen Brom, vrijschipper op de polder van Den Doel. Hij meldt aan
de raad dat hij weigert om aan de gelanden van de polder van Den Doel £ 5 vrijgeld te
betalen. Hierop hebben de gelanden hem een verbod op het vervoer van goederen uit die
polder toegezegd. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van de gelanden van
de polder van Den Doel om de suppliant klachtenloos te stellen.
20 oktober 1689
Ingekomen klachten van mr. Cornelis Bruynvisch, predikant te Liefkenshoek, vanwege de
betaling van zijn achterstallig traktement. Besloten wordt om Cornelis van Schetsen,
secretaris te Lillo, te ordonneren om ten spoedigste uit de boedel van wijlen Fredrick
Hilspach, in zijn leven commies van de gemeene middelen te Lillo en Liefkenshoek, het
achterstallige traktement te betalen.
25 oktober 1689
Besloten wordt om Jacob de Cock, inwoner van Lillo, aan te stellen tot commies en
ontvanger van de gemeene middelen te Lillo en Liefkenshoek in plaats van de overleden
Fredrick Hilspach.
27 oktober 1689
Rekwest van Cornelis van Schetsen, schoolmeester en voorzanger te Lillo. Hij klaagt over
de ‘bijschoolen die in zyn prejudicie’ worden gehouden. Besloten wordt om het rekwest in
handen te stellen van de gedelegeerde rechters te Lillo om de raad hierover te dienen van
bericht.
Rekwest van Fabiaen Ostwalt. Hij verzoekt om aangesteld te mogen worden tot substituutcommies te Lillo, hetgeen hij bij leven van de vorige commies ook heeft gedaan. Besloten
wordt om het verzoek af te wijzen.
Eedaflegging door Jacob de Cock, aangesteld tot commies en ontvanger van de gemeene
middelen te Lillo.
1 november 1689
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 67 ponden Vlaams te betalen
aan Cornelis Moermans ten behoeve van de achtste 14 e halfjaarlijkse betaling van het
bedongen loon voor het onderhouden van ’s landswerken te Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 14:16:18 te betalen aan
Cornelis Moermans ten behoeve van het ‘op rijsen van de aghter keuken’ van commandeur
Valck.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 54:2:4 te betalen aan Cornelis
Moerman ten behoeve van het vergroten van de batterijen te Liefkenshoek.
8 november 1689
Rekwest van Jan Cock, licentmeester te Lillo cum suis. Hij verzoekt om vrijstelling van
huisschatting. Besloten wordt hierover de retroakta na te zien.
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Ingekomen bericht van commies Robbert Erwaert naar aanleiding van het rekwest van Jan
Cock, ontvanger van de grafelijke tol te Lillo. Besloten wordt om Cock te ordonneren om
ingevolge het laatste artikel van de tollijst te vorderen en te ontvangen de 120 ste penning (?)
van de waarde van de goederen, hetgeen 2 grooten per pond is, van alle kassen, pakken en
balen uit Frankrijk alsmede van alle andere goederen die in die lijst gespecificeerd worden.
17 november 1689
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 78:18:8 te betalen aan
Cornelis Moermans, timmerman te Liefkenshoek. Specificatie van de kosten: £ 50:6:8 ten
behoeve van de geleverde pektonnen en hout voor staken ‘ter vieringe over hare Coninckl.
Majesteyten van Engelant’. En £ 28:12 ten behoeve van het maken van 26 nieuwe
bedsteden in de barakken te Liefkenshoek. Dit alles werd gedaan volgens overgediende
specificatie en attestatie van commandeur Valck. Daarnaast is het de raad gebleken dat
commandeur Valck exorbitant hoge kosten heeft gemaakt, wat is gedaan zonder orders van
de raad. Besloten wordt deze te laten passeren maar de commandeur blijft ‘verdacht’ om
voortaan geen onkosten meer te maken zonder speciale order van de raad.
18 november 1689
Besloten wordt om de op 17-11-1689 verleende ordonnantie tot betaling van Cornelis
Moermans te verminderen met £ 28:12 daar het de raad bekend is geworden dat de 26
nieuwe bedsteden op last van commandeur Valck, maar zonder autorisatie van de raad zijn
gemaakt. Prince wordt gelast de akte van autorisatie van de raad te overleggen.
1 december 1689
Rekwest van Jacob de Cock, ontvanger en commies van ’s lands magazijnen te Lillo en
Liefkenshoek. Hij verzoekt om voorziening van turf en kaarsen. Besloten wordt om het
rekwest in handen te stellen van commies Coop om de raad hierop te dienen van bericht.
15 december 1689
Naar aanleiding van een ingekomen bericht van commies Coop wordt besloten om Coop te
ordonneren om twee kisten kaarsen naar Lillo te zenden, ten behoeve van het garnizoen
aldaar.
29 december 1689
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 81:8:1 te betalen aan Cornelis
Prince. Prince wordt hierbij gemaand dat wanneer hij weer werk zal uitvoeren zonder
uitdrukkelijke toestemming van de raad, hij voortaan niet meer betaald zal worden. Deze
werkzaamheden zullen dan volledig ten laste komen van diens opdrachtgever.
Inventarisnummer 698
19 januari 1690
Missive van commandeur De Valck te Liefkenshoek. Hij meldt dat door hoge vloed schade
is ontstaan aan de contrescharpen aldaar. De missive wordt in handen gesteld van de heren
Godin en Van der Nisse. Besloten wordt hierover de retroakta na te zien wat betreft welke
van de onderhorige polders moeten bijdragen aan het herstel van de contrescharpen.
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24 januari 1690
Aanstelling van Abraham Polier tot controleur van de grafelijke tol te Lillo in plaats van de
overleden Gerrit Pypers.
26 januari 1690
Eedaflegging door Abraham Polier, op 24-01-1690 aangesteld tot controleur van de
grafelijke tol te Lillo.
27 januari 1690
Besloten wordt om de missive van Abraham Polier, controleur van de grafelijke tol te Lillo,
in handen te stellen van de rentmeester Bewestenschelde om de raad hierop te dienen van
advies.
2 februari 1690
Besloten wordt om het rekwest van Cornelis Moerman cum suis in handen te stellen van
het comptoir-generaal om de supplianten klachtenloos te stellen.
7 februari 1690
Rekwest van Johan Sousse, luitenant in de compagnie van majoor Palm, en een rekwest van
fiscaal mr. Abraham Wijckaert. Middels dit rekwest wordt gemeld dat Johan Sousse
‘sufflet’ en stokslagen heeft gegeven aan Pieter Bluse. Deze Bluse is gedelegeerd rechter te
Lillo en zwager van commandeur Van Hille.
Hiertoe is Johan Sousse veroordeeld door de commandeur tot vier maanden
gevangenisstraf.
Wijckaert meldt dat in het Committimus dergelijke processen dienen te worden gevoerd
voor de krijgsraad. Wijckaert verzoekt dan ook dat Sousse in vrijheid gesteld mag worden.
De raad besluit dit verzoek toe te staan en gelast de commandeur en diens zwager de zaak
voor de krijgsraad te bepleiten.
14 februari 1690
Missive van J. Comte d’Efferen, in garnizoen te Lillo, betreffende klachten over
commandeur Van Hille. Besloten wordt om de missive in handen te stellen van fiscaal
Wijkaert om de raad hierover nader te berichten.
Rekwest van Jacob de Cock, commies te Lillo. Hij verzoekt om turf ten behoeve van het
garnizoen aldaar. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van commies Coop
om de raad hierop te dienen van bericht.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 41:13:4 te betalen aan mr.
Cornelis Bruijnvisch, predikant te Liefkenshoek ten behoeve van diens gewoonlijke
augmentum voor hem en zijn familie, belast met twee kinderen.
16 februari 1690
Ingekomen bericht van fiscaal Wijckaert op de missive van J. Comte d’ Efferen.
Besloten wordt om commandeur Van Hil te ordonneren dat in geval van afwezigheid van
de commandeur hij zich dient te houden aan artikel 36 van het reglement ‘gereguleert op de
ordre vande waght’ van 14-01-1688.
Ingekomen bericht van commies Coop naar aanleiding van het rekwest van commies Cock
te Lillo. Uit dit bericht blijkt dat op 10-10-1689 al twaalf lasten turf, ten behoeve van het
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garnizoen, naar Lillo zijn gezonden. De raad vraagt Cock dan ook een specificatie van de
distributie van die turf te overleggen. Hierbij wordt opgemerkt dat de distributie ook nog
gedaan zou kunnen zijn door de inmiddels overleden commies Hilspagh en tijdens het
vaceren van het commiesambt.
Rekwest van Jan Wacker, geweldige provoost te Lillo. Besloten wordt om het rekwest in
handen te stellen van fiscaal Wijckaert om de raad hierop te dienen van bericht.
Verzoek van Gillis Deurwaerder, voorzanger en schoolmeester te Kleverskerke.
De suppliant verzoekt aangesteld te mogen worden als schoolmeester te Liefkenshoek, in
plaats van de overleden schoolmeester Smytegelt. Besloten wordt om de suppliant aan te
stellen als schoolmeester te Liefkenshoek.
28 februari 1690
Naar aanleiding van het ingekomen bericht van commies Cock te Lillo wordt Cock
geordonneerd om ten behoeve van het garnizoen aldaar twee lasten turf in te kopen.
Naar aanleiding van het rekwest van Johan Sousse en Francois Louijs graaf van Efferen,
wordt besloten om een extract van de notulen van 16-02-1690 te zenden aan commandeur
Van Hil met order om de supplianten alsnog in vrijheid te stellen.
Rekwest van de kerkenraad van Liefkenshoek. Deze verzoekt om een collegium
qualificatum te mogen formeren ten behoeve van de verkiezing van een voorzanger en
schoolmeester aldaar. Voorts verzoekt de kerkenraad dat hiertoe twee heren van de raad
gecommitteerd worden. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van de heren welke
gecommitteerd zullen worden ten behoeve van de aanstaande verpachtingen aldaar.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 159 te betalen aan de
erfgenamen van Fredrick Louys Hilspach, in zijn leven commies van de vivres en
ammonitiën van oorlog te Lillo en Liefkenshoek.
De betaling is ten behoeve van 31 maanden traktement van 30 gulden per lopende maand,
ingegaan op 26-03-1687, datum van zijn aanstelling, tot en met 31-10-1689, de maand
waarin hij is overleden. De supplianten dienen eerst een behoorlijke attestatie van het
overlijden van commies Hilspach te overleggen.
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo en
Liefkenshoek op 09-03-1690 en binnen Axel op 18-03-1690. De heren Godin, Hoffer en De
Bils worden gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
21 maart 1690
Naar aanleiding van het bericht van commandeur Van Hil op de resoluties van 16-02-1690
en 18-02-1690 en het rapport van raadsheer Hoffer, zijn dienvolgens geen nadere
deliberaties gehouden.
Rapport van raadsheer Hoffer aangaande de door hem bijgewoonde beroeping van Gillis
Deurwaerder tot schoolmeester, voorlezer en voorzanger te Liefkenshoek.
14 april 1690
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 67 te betalen aan Cornelis
Moerman ten behoeve van de negende halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor
het onderhouden van ‘s lands werken te Liefkenshoek.
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Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 90 te betalen aan Cornelis
Prince ten behoeve van de negende halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor het
aangenomen timmer- en metselwerk te Lillo.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 91:13:9 te betalen aan
Cornelis Prince ten behoeve van de zevende halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon
voor het aannemen van de rijswerken te Lillo.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 35:19:6 te betalen aan
Cornelis Moermans voor het maken van 26 nieuwe bedsteden ten behoeve van het
garnizoen aldaar, alsmede voor het maken van nieuwe affuitwielen en rampaarden.
Raadsheer Godin doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 118:18:6 te betalen aan de
erfgenamen van wijlen Fredrick Hilspach, in zijn leven ontvanger van de gemeene
middelen van consumptie in Lillo en Liefkenshoek. Het bedrag is ten behoeve van het slot
van zijn derde rekening van de voornoemde administratie over het jaar 1689, gesloten voor
de Rekenkamer op 08-04-1690.
21 april 1690
Besloten wordt om majoor Mattheus Cheeuwen te Lillo aan te schrijven om naar
Middelburg te komen om door de heren van de raad gehoord te worden.
9 mei 1690
Aan Abraham van der Busse, in procuratie hebbende Willem de Reghter te Lillo, wordt
arrest toegestaan op de gage van Josua de Wilde, majoor op het fort Frederik Hendrik.
Rekwest van commandeur De Valck te Liefkenshoek. Hij verzoekt om een bak voor de
opvang van regenwater ten behoeve van het garnizoen aldaar. Besloten wordt om het
rekwest in handen te stellen van de heren die aldaar zullen verblijven ten behoeve van de
besteding van de fortificatiewerken.
11 mei 1690
Missive van Jan de Crauwelaer, commies en ontvanger van het collateraal in Vlaanderen.
De Crauwelaer wil van de raad weten of de boedels in Lillo en Liefkenshoek ook door hem
belast mogen worden. Dit omdat beide plaatsen behoren tot het Committimus. Besloten
wordt dat Jan de Crauwelaer in het vervolg ook het collateraal in Lillo en Liefkenshoek
mag vorderen.
Rekwest van Pieter Zuyringh (= Suijringh, Surij), veerman te Lillo. Hij verzoekt het veer
wederom te mogen pachten. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van de
heren Van der Nisse en Winckelman met autorisatie om het veer ten profijte van het land te
verpachten.
16 mei 1690
De raad wordt geïnformeerd dat de orders van de heren Van der Nisse en Winckelman, ten
behoeve van het verdiepen van de grachten te Liefkenshoek, niet worden uitgevoerd.
Besloten wordt om commandeur De Valck te gelasten deze orders alsnog op te volgen.
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25 mei 1690
Rekwest van Jan Boone en Cornelis de Zeeu, arrestanten op de gage van Pieter van de
Lande, portier te Lillo. De supplianten verzoeken lichting van de ingehouden penningen.
Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van commies Ovrij, om de raad hierop
te dienen van bericht.
30 mei 1690
Missive van commandeur De Valck te Liefkenshoek. Hij meldt dat het leger van de vijand
tot dichtbij de grenzen van de Staat is genaderd en weldra het Land van Waas zal
binnenvallen. De commandeur wil van de raad weten of hij reeds de aflaat van water en het
doorgraven van de conterscharpen kan starten. Daarnaast verzoekt hij dat 100 man uit het
regiment van kolonel Schotte en 25 matrozen in gereedheid gehouden mogen worden, zodat
zij in geval van nood ingezet kunnen worden.
Als gevolg van het overlijden van Jacobus Suijringh, in zijn leven bode, kloksteller en
lijkenbidder te Lillo, wordt besloten deze ambten te gunnen aan de weduwe van Cornelis
Prince, in zijn leven aannemer van ‘s landswerken te Lillo, ten behoeve van het onderhoud
van deze weduwe en haar vijf kinderen. Hiertoe zal één van haar zoons de ambten moeten
vervullen.
5 juni 1690
Naar aanleiding van het bericht van commies Ovrij wordt aan Jan Boone en Cornelis de
Zeeuw consent verleend tot lichting van £ 2:8:4 uit de gearresteerde boedel van Pieter van
de Lande.
9 juni 1690
Verzoek van Jacob de Cock, commies te Lillo, om twee kisten kaarsen ten behoeve van de
garnizoenen aldaar. Besloten wordt om het verzoek in handen te stellen van commies Coop
om de raad hierop te dienen van bericht.
15 juni 1690
Anthonij de Jonge verzoekt het zegel te mogen bedienen ten behoeve van de turf van de
moerlieden te Roosendaal, welke via Lillo naar Antwerpen wordt vervoerd. Besloten wordt
om het verzoek in handen te stellen van de moerlieden of turfschippers van Roosendaal om
de heren van de raad hier binnen acht dagen over te berichten.
Naar aanleiding van het bericht van commies Coop, wordt besloten om hem te ordonneren
om aan Jacob de Cock, commies te Lillo, twee kisten kaarsen te zenden ten behoeve van
het garnizoen aldaar.
Naar aanleiding van het schriftelijk bericht van de ontvanger-generaal op het rekwest van
Cornelis Moerman, aannemer van ‘s landswerken te Liefkenshoek, en de weduwe van
Cornelis Prince, aannemer van ’s lands werken te Lillo, is na deliberatie goedgevonden de
ontvanger-generaal te ordonneren de gegeven assignaties ten laste van de gewezen
rentmeester Fredrick Hilsbagh te Lillo alsnog te voldoen. Hetzij aan zijn erfgenamen het zij
aan de supplianten die uit hoofde van hun werken alsnog betaling verlangen van £ 77:9:1.
16 juni 1690
Besloten wordt om naar aanleiding van de resolutie van 15-06-1690 (afgegeven ten
behoeve van de betaling van Cornelis Moerman en de weduwe van Cornelis Prince), de
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heren van de Rekenkamer te gelasten om zo spoedig mogelijk de extracten van de rekening
van de gemeene middelen en andere schattingen te Lillo en Liefkenshoek over te dragen
aan de ontvanger-generaal.
21 juni 1690
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 250 te betalen aan de weduwe
van Cornelis Prince, in zijn leven aannemer van ‘s lands werken te Lillo en Liefkenshoek.
5 juli 1690
Nadere deliberaties op het rekwest van mr. Nicolaes Vivien, heer van Buevignes en oud
pensionaris van de stad Dordrecht, cum suis. Dit rekewest werd reeds eerder vermeld in de
notulen van 10-01-1690, en de ingekomen consideraties van de lieden van de pannering
binnen deze provincie. Besloten wordt dat de suppliant en diens participanten, de kleine turf
die buitendijks in de Hoge Swaluwe wordt gewonnen, mogen vervoeren naar Antwerpen.
Hiertoe zullen de commiezen ter recherche te Lillo schriftelijk gelast worden geen
Hollandse turf naar Brabant door te laten. Voor de doorvoer van deze turf zal in Breda het
zegel geslagen moeten worden. Wat betreft de grote turf, welke in de Hoge Swaluwe
binnendijks wordt gewonnen, is met de lieden van de pannering afgesproken dat de
doorvaart hiervan ‘geinterdicteert’ blijft. Ook hiervan zullen de commiezen te Breda en
Lillo in kennis worden gesteld.
26 juli 1690
Besloten wordt om vijf schepen naar Lillo te zenden ten behoeve van het transport van het
regiment paarden van de overleden kolonel baron De Heyden.
3 augustus 1690
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 54:6:8 te betalen aan de
schippers, die het transport van een gedeelte ruiterij van het regiment van wijlen baron De
Heyde, van Lillo naar Middelburg verzorgen. Specificatie: £ 10 aan schipper Davit
Caspers; £ 10 aan schipper Jacobus Caspers; £ 6:13:4 aan Anthony de Caluwee, Cornelis
Block en Pieter Jansen; £ 7:13:4 aan schipper Anthonij Brugman. Alsmede £ 2:14 ten
behoeve van ‘opgelt vant permissie gelt tot 1 schelling te ponde, synde 5 ten honderde’.
8 augustus 1690
Arrest wordt verleend aan griffier mr. Abraham Wyckaert, op de penningen en
ordonnanties van de weduwe van Cornelis Prince, in zijn leven ’s lands werkbaas te Lillo,
tot verhaal van £ 60 ten behoeve van verstrekte penningen als per obligatie.
Rekwest van de weduwe van Cornelis Prince, in zijn leven aannemer van ’s lands werken te
Lillo en Liefkenshoek. Zij verzoekt om betaling van de door haar verkregen ordonnanties.
In totaal bedragen deze £ 494:5, verdiend aan de wallen van Liefkenshoek. Besloten wordt
om dit verzoek ter vergadering van de Staten van Zeeland te brengen.
10 augustus 1690
Rekwest van Willem van Hill, commandeur te Lillo. Hij meldt waarom hij niet eerder in
staat is geweest een lijst over te dragen van de door hem aangenomen manschappen ter
uitbreiding van de militie aldaar. In totaliteit blijkt de suppliant per 01-04-1690 54 koppen
te hebben aangenomen. Gezien de redenen van uitstel op de levering van de lijst en omdat
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het de raad is gebleken dat deze manschappen effectief ten dienste van het land zijn
geweest, wordt besloten alsnog aan de commandeur ‘certificatie ordonnantie suppletoir’ af
te geven. Alsnog wijst de raad op strikte naleving van de resolutie van 22-11-1689 om
dergelijke praktijken in de toekomst te voorkomen.
11 augustus 1690
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om 196 gulden en 7 stuivers te
betalen aan commandeur Willem van Hille ten behoeve van diens verschot voor het
transporteren van het regiment van kolonel N.N. van Lillo naar Walcheren.
15 augustus 1690
Het collegium qualificatum van de kerk en gemeente te Liefkenshoek heeft Gillis
Deurwaerder verkozen tot schoolmeester, voorlezer en voorzanger aldaar in de plaats van
de overleden Cornelis Smijtegelt. Hiertoe wordt de ontvanger-generaal geordonneerd om
£ 25 als ordinaris traktement en £ 4:3:4 ten behoeve van huishuur, beiden jaarlijks te
betalen met ingang van 01-04-1690.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 6 jaarlijks te betalen aan Gillis
Deurwaerder ten behoeve van diens ordinaris traktement als kloksteller te Liefkenshoek.
Hiertoe wordt Deurwaerder aangesteld in de plaats van de overleden Cornelis Smijtegelt.
Het traktement gaat in per 01-04-1690.
17 augustus 1690
De heren Godin en Van der Nisse doen rapport van hun visitatie en inspectie van de
conterscharpen te Lillo en Liefkenshoek, en hun beslissingen in de disputen van de
ingelanden aldaar omtrent het onderhoud daarvan. Hiertoe waren beide heren
gecommitteerd per resolutie van 19-01-1690.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 31 te betalen aan de
raadsheren Godin en Van der Nisse ten behoeve van hun vacatiën van 20-02-1690 tot 1003-1690 te Lillo en Liefkenshoek.
29 augustus 1690
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo en
Liefkenshoek op 21-09-1690 en binnen Axel op 12-09-1690. De heren Van der Nisse,
Winckelman en De Maurignault worden gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 14 te betalen aan de heren
Van der Nisse en Winckelman ten behoeve van hun vacatiën tijdens hun commissie ter
verpachting van het veer van Lillo op Antwerpen, van 02-08-1690 tot 09-09-1690.
12 september 1690
Missive van commandeur Van Hille te Lillo. Hij beklaagt zich over het verval van ’s
landswerken aldaar, hetgeen te wijten is aan de aannemer. Besloten wordt om de missive in
handen te stellen van de tot de aanstaande verpachtingen gecommitteerde heren, om de
werken te inspecteren.
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3 oktober 1690
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 131:13:4 te betalen aan de
weduwe van Cornelis Prince, ten behoeve van de door hem aangenomen timmer- en
metselwerken te Lillo. En £ 41:13:4 ten behoeve van de achtste 14 e halfjaarlijkse betaling
van het bedongen loon voor het onderhouden van de rijswerken te Lillo. Beiden verschenen
01-09-1690.
Raadsheer Van der Nisse doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus.
Raadsheer Van der Nisse doet rapport van zijn inspectie van de onderhoudswerken te Lillo.
Deze werken zijn door hem conform de bestekken bevonden. De aannemers hebben de
defecten gerepareerd waarover de commandeur zich in zijn missive (vermeld in de notulen
van 12-09-1690) heeft beklaagd.
Raadsheer Van der Nisse doet rapport van de door hem nodig geachte reparaties. Het gaat
om reparaties aan de contrescharp, de borstweringen en doornhaag te Lillo; alsmede het
onderhouden van de doornhaag te Liefkenshoek. Besloten wordt om Van der Nisse te
autoriseren kostenramingen en bestekken op te stellen en deze werken publiek aan te
besteden.
Rekwest van Job Woutersen Dronckert cum suis, wonende te Den Doel. Zij verzoeken dat
zij de granen afkomstig uit de polder van Den Doel naar Brussel mogen vervoeren zonder
afdracht van licent. Alsmede dat dit zou mogen gelden voor de granen die vanuit de polder
van Aardenburg per wagen tot aan het fort Marie en andere Spaanse plaatsen worden
gebracht. Deze gewassen passeren de Staatse bodem niet. Besloten wordt om het rekwest in
handen te stellen van de commiezen ter recherche in de vloot voor Lillo, om de raad te
berichten welk soort belasting geheven zou kunnen worden op de granen en verdere
gewassen uit de polder van Aardenburg.
Raadsheer Van der Nisse doet rapport van de gemaakte overeenkomst met de ingelanden
van de polders Den Doel, Sint Anne en Keetenisse, over het diepen van de vesten en het
verhogen van de conterscharpen te Liefkenshoek. Deze overeenkomst is aangegaan naar
aanleiding van de resolutie van 20-05-1688. Deze resolutie was reeds op 05-10-1688 door
de raad geapprobeerd. Besloten is dat de ingelanden voor de periode van zestien jaar de
conterscharpen zullen onderhouden, ingaande op 04-04-1689. Hiertoe zullen zij voor 2400
gulden per jaar gekort worden op hun betaling aan de provincie Zeeland ten behoeve van de
vrije uitvoer van graan uit de vermelde polders. De raad beslist dit akkoord (van 03-021690) te approberen. Vervolgens wordt de raming van kosten overgenomen.
6 oktober 1690
Besloten om het ingekomen akkoord met de ingelanden van Den Doel, St. Anne en
Keetenisse in surseance te houden en in te brengen ter vergadering van de Staten van
Zeeland.
19 oktober 1690
Besloten wordt om rentmeester David Kempe te ordonneren om de eerst openvallende
‘appontezplaets’ te reserveren voor Charel Jansen en om de tussen openvallende plaats te
bestemmen voor de weduwe van Levinus Maersen te Lillo.
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20 oktober 1690
Rekwest van de weduwe van Cornelis Moerman. Zij verzoekt om betaling van haar
‘achterwesen’. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van de ontvangergeneraal om de raad te informeren uit welke fonds deze betaling gedaan zou kunnen
worden. Besloten wordt om Estwanne Lazine te Bergen op Zoom te ontslaan van diens
‘appointez plaets’ en hier voor in de plaats aan te stellen de weduwe van Levinus Maersen
te Lillo.
29 oktober 1690
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 67 te betalen aan Cornelis
Moermans ten behoeve van de tiende halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor het
onderhouden van ’s lands werken.
9 november 1690
Naar aanleiding van het verzoek van Job Wouters Dronckaert cum suis, vrijschippers te
Lillo, om de granen en gewassen uit de polder van Aardenburg en de polder van Calloo vrij
van licent te mogen vervoeren, wordt besloten dit verzoek in handen te stellen van de heren
van de Admiraliteit om de raad hierop te dienen van bericht.
16 november 1690
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 29:15 te betalen aan raadsheer
Winckelman ten behoeve van diens vacatiën voor het inspecteren van de fortificatiewerken
te Axel, Lillo en Liefkenshoek van 10-09-1690 tot 13-09-1690.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 29:15 te betalen aan raadsheer
Davidt van der Nisse ten behoeve van vacatiën en verschoten penningen ten dienste van het
visiteren en opnemen van de fortificatiewerken te Axel, Lillo en Liefkenshoek van 10-091690 tot en met 26-09-1690.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 23:5 te betalen aan raadsheer
Johan de Maurignault ten behoeve van vacatiën en verschoten penningen ten dienste van
het visiteren en opnemen van de fortificatiewerken te Axel, Lillo en Liefkenshoek van 1009-1690 tot en met 26-09-1690.
14 december 1690
Rekwest van Jacob de Cock, commies te Lillo. Hij verzoekt om twee kisten kaarsen ten
behoeve van het garnizoen aldaar. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van
commies Corn. Coop om de raad hierop te dienen van bericht.
21 december 1690
Ingekomen bericht van commies Coop op het rekwest van commies Jacob de Cock te Lillo.
Besloten wordt om De Cock te ordonneren om de raad te laten weten hoeveel kaarsen men
naar gewoonte aan Lillo en Liefkenshoek zendt.
22 december 1690
Raadsheer Van der Nisse doet rapport van de door hem bijgewoonde besteding van de
reparaties aan de fortificatiewerken te Lillo en Liefkenshoek. Ten eerste de opmaak van het
aarde- en rijswerk aan het buitenste contrescharp te Lillo. Hiervan is Pieter Anthonisse de
aannemer voor £ 65. Borg staat Marcus du Hameau. Ten tweede het tweemaal per jaar
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opmaken van de borstweringen rondom de wal alsmede het repareren van de banketten
rondom de wal te Liefkenshoek. Hiervan is Cornelis Moerman de aannemer voor honderd
guldens jaarlijks, waarvan vijftig gulden per half jaar zal worden betaald. Omdat de
fortificatiën van Liefkenshoek thans voltooid zijn wordt besloten om raadsheer Van der
Nisse te autoriseren om deze wallen te laten beplanten met 300 à 400 essenbomen.
Inventarisnummer 699
3 januari 1691
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om 25 ponden Vlaams te betalen
aan Nathan Vaij, predikant te Lillo, ten behoeve van diens augmentum.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om 34:13:8 Vlaams te betalen aan
Philip Willemsen, horlogemaker, ten behoeve van het repareren van de uurwerken te Lillo
en Liefkenshoek.
5 januari 1691
Ingekomen bericht van commies Cornelis Coop naar aanleiding van het rekwest van Jacob
de Cock te Lillo. Besloten wordt om Coop te autoriseren om een kist kaarsen te zenden aan
De Cock ten behoeve van de garnizoenen aldaar.
18 januari 1691
Rekwest van Susanna Magdalena van Luik, huisvrouw van commandeur Van Hille. Zij
meldt aan de raad hoe haar man in navolging van de resolutie van 12-01-1691 naar Lillo is
gekomen om aldaar de dienst van het land waar te nemen. Zij verzoekt opnieuw
ordonnantie zodat haar man opnieuw herwaarts kan komen, ten behoeve van ‘comparitie’
tegen thesaurier Hercker(?) over de wanbetaling van zijn compagnie. Besloten wordt het
verzoek in te willigen en Van Hille toe te staan de ‘comparitie’ persoonlijk waar te nemen.
11 februari 1691
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden. aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo en
Liefkenshoek op 12-03-1691 en binnen Axel op 21-03-1691. De heren Godin, Hoffer en De
Bils worden gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
20 februari 1691
Rekwest van Christiaen Gerrits, soldaat in de compagnie van kapitein Van Hille. Hij
verzoekt om uit de dienst van het land ontslagen te mogen worden vanwege diens
impotentie. Besloten wordt het verzoek in te willigen mits de suppliant in nader rekwest
zijn zaak toelicht.
Na examinatie is het volgende aan de raad gebleken. Volgens de resolutie van 12-01-1691
werd commandeur Van Hille geordonneerd zich in dienst van het land naar Den Haag te
begeven. Middels het verzoek van diens vrouw en de hierop genomen resolutie van 18-011691, werd Van Hille geordonneerd naar Lillo terug te keren. Inmiddels is Van Hille weer
teruggekeerd naar Den Haag zonder de raad van zijn verrichtingen hieromtrent verslag te
doen. De raad verzoekt dan ook dringend aan raadpensionaris Van Odijk om Van Hille te
manen aan diens plicht te voldoen.
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6 maart 1691
Rekwest van Jacob de Cock, commies en ontvanger van de gemeene middelen te Lillo en
Liefkenshoek. Hij verzoekt om ordonnantie van betaling van £ 14 voor het maken van de
banketten en het bestrooien van de wallen van Lillo met zand.
Besloten wordt dat de suppliant een akte van autorisatie moet overleggen.
8 maart 1691
Naar aanleiding van de verstrekte informatie door raadsheer Van der Nisse, wordt besloten
om alsnog ordonnantie te verlenen aan Jacob de Cock te Lillo ten behoeve van het maken
van de banketten en het bestrooien met zand van de wallen aldaar.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 60 jaarlijks te betalen aan
Jacob de Cocq, commies van de vivres en ammunitiën van oorlog te Lillo en Liefkenshoek,
ten behoeve van diens ordinaris traktement, zijnde dertig gulden per lopende maand,
conform de staat van oorlog en ingaande per 01-11-1689.
15 maart 1691
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 19 te betalen aan raadsheer
Jacob Winckelman ten behoeve van vacatiën en verschoten penningen tijdens zijn
commissie naar Lillo en Liefkenshoek. Deze commissie was ten behoeve van de besteding
van verscheidene werken en werd voldaan van 20-11-1690 tot 02-12-1690.
20 maart 1691
Rekwest van Cornelis Moerman, aannemer van ‘s lands werken te Liefkenshoek. Hij
verzoekt om voldoening van achterstallige ordonnanties en assignaties. Besloten wordt om
het rekwest in handen te stellen van de ontvanger-generaal om de raad hierop te dienen van
bericht.
22 maart 1691
Missive van commandeur Valck te Liefkenshoek. Besloten wordt om Valck te autoriseren
tot het droogmaken van de grachten van Liefkenshoek om bij aankomst van de heren van
de raad de besteding aldaar te kunnen doen. Het verzoek om aanstelling van een provoost
wordt afgewezen.
28 maart 1691
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 97:10 te betalen aan de
weduwe van Cornelis Prince, ten behoeve van de elfde 14 e halfjaarlijkse betaling van het
bedongen loon voor het onderhouden van ‘s lands timmer- en metselwerken te Lillo.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 41:13:4 te betalen aan de
weduwe van Cornelis Prince, ten behoeve van de negende 14 e halfjaarlijkse betaling van
het bedongen loon voor het onderhouden van de rijswerken te Lillo.
Ingekomen bericht van de ontvanger-generaal op het rekwest van Cornelis Moerman,
vermeld in de notulen van 20-03-1691. De raad besluit de ontvanger-generaal te ordonneren
om Moerman zo spoedig mogelijk klachtenloos te stellen.
30 maart 1691
Raadsheer Godin doet rapport van de verpachtingen van de gemeene middelen van
consumptie in het Committimus.
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Raadsheer Godin overlegt een schriftelijk verbaal van de nodige reparaties te Lillo,
Liefkenshoek en Axel. De raad besluit dit verbaal nader te examineren.
3 april 1691
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 67 te betalen aan Cornelis
Moermans ten behoeve van de elfde halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor het
onderhouden van ’s landswerken te Liefkenshoek.
10 april 1691
Ter nadere deliberatie wordt de resolutie en de approbatie gebracht van het akkoord dat
werd gesloten met de ingelanden van de polders van den Doel, St. Anne en Keetenisse. Dit
akkoord werd reeds eerder vermeld in de notulen van 03-10-1690. Hiervan was de
approbatie op de resumptie van 06-10-1690 nog in surseance gehouden. Besloten wordt
hierover de retroakta na te zien. Nadat dit is gebeurd wordt de zaak ‘finaeluck gearresteert
en geresumeert’. De extracten zullen ter Rekenkamer gezonden worden.
13 april 1691
Missive van kapitein Anthony de Valck, commandeur te Liefkenshoek. De missive behelst
het droogmaken van de grachten van Liefkenshoek. Besloten wordt deze missive ter
notificatie aan te houden.
Rekwest van Pieter Drij, soldaat in de compagnie van commandeur Anthony de Valck. Hij
beklaagt zich over de achterstallige betaling van zijn gage. Besloten wordt het rekwest in
handen te stellen van commandeur De Valck, met last en order de suppliant klachtenloos te
stellen, in navolging van de resolutie van 01-05-1676.
Naar aanleiding van de verklaring van de commiezen te Lillo wordt besloten om Dominicus
Joossens te admitteren tot vrijschipper ten behoeve van het vervoeren van graan en andere
gewassen uit de polders van Lillo, den Doel, St. Anna en Keetenisse.
24 april 1691
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 41:13:4 te betalen aan mr.
Cornelis Bruynvisch, predikant te Liefkenshoek, ten behoeve van een jaar augmentum voor
hem en zijn familie belast met twee kinderen.
16 mei 1691
Ingekomen brief van Anthony de Valck, commandeur te Liefkenshoek. De brief werd
geschreven naar aanleiding van het rekwest van Pieter de Drije, oud soldaat uit de
compagnie van De Valck. De brief wordt ter notificatie aangehouden.
1 juni 1691
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 65 te betalen aan Marcus du
Hameau en Pieter Antheunissen, aannemers van het nieuw aangelegde rijs- en aardewerk
aan het buitenste conterscharp te Lillo. De betaling is voor het door hen bedongen loon,
conform de besteding van 25-11-1690.
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26 juni 1691
Nader rekwest van Pieter de Drij, oud soldaat uit de compagnie van kapitein Anthonij de
Valck. Hij verzoekt andermaal om voldoening van de achterstallige betaling van zijn gage.
Besloten wordt om De Valck nogmaals te ordonneren de suppliant klachtenloos te stellen.
6 juli 1691
Nader rekwest van Christiaen Gerrits, soldaat in de compagnie van kapitein Van Hille,
laatst vermeld in de notulen van 20-02-1691. Bij het rekwest zijn attestaties van diens
impotentie gevoegd. Besloten wordt om Gerrits uit de dienst van het land te ontslaan, en
commandeur Van Hille te ordonneren zonder uitstel de suppliant een behoorlijk paspoort te
verlenen. Verder wordt goedgevonden om Cristiaen Gerrits te stellen op de eerst
vrijkomende plaats op de rol van de oude en ‘geappoincteerde soldaten’.
17 juli 1691
Resumptie van kapitein De Valck tegen het rekwest van Pieter de Drij. De Valck verzoekt
om persoonlijk door de raad gehoord te worden omdat hij van mening is dat hij De Drij
reeds heeft betaald. Het verzoek wordt goedgevonden en beide partijen moeten binnen
veertien dagen voor de raad compareren.
7 augustus 1691
Besloten wordt om Christiaen Gerrits, impotent soldaat uit de compagnie van commandeur
Van Hille, te stellen op de rol van impotente soldaten in de plaats van de overleden
Guilliame de Vos. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de resolutie van 06-07-1691.
16 augustus 1691
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus. In de notulen worden geen data
vermeld. De heren Van der Nisse, Naghtegael en De Maurignault worden gecommitteerd
de verpachtingen bij te wonen.
Naar aanleiding van het rekwest van Matheus Cheeuwen, majoor te Lillo, wordt besloten
het rekwest in handen te stellen van de commies van het magazijn aldaar, om de raad te
berichten waarom de suppliant te weinig turf en kaarsen zou hebben gekregen.
17 augustus 1691
Besloten wordt om Pieter de Drij, soldaat in de compagnie van kapitein en commandeur
Anthonij de Valck, te stellen op de rol van oude en impotente soldaten. Zijn betaling zal
ingaan per 29-07-1691.
21 augustus 1691
Rekwest van commandeur Valck te Liefkenshoek. Hij verzoekt om voorzien te worden van
turf. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van commies Coop om de raad
hierop te dienen van bericht.
Verzoek van kapitein De Valck om zijn compagnie aan te mogen aanvullen met 12
manschappen. Besloten wordt dit verzoek af te wijzen.
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4 oktober 1691
Uit de lijst ten behoeve van de verdeling van turf voor het aanstaande winterseizoen blijkt
dat voor Lillo 12 lasten turf en voor Liefkenshoek 10 lasten turf zijn gereserveerd.
9 oktober 1691
Raadsheer Naghtegael doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus.
19 oktober 1691
Ordonnantie van betaling wordt verleend aan de weduwe van Cornelis Prince, van
£ 41:13:4 ten behoeve van de tiende halfjaarlijkse betaling voor de aangenomen werken te
Lillo.
Ordonnantie van betaling wordt verleend aan de weduwe van Cornelis Prince ter somma
van £ 90 ten behoeve van de twaalfde halfjaarlijkse betaling voor het aangenomen timmeren metselwerk te Lillo.
Ordonnantie van betaling wordt verleend aan Cornelis Moerman ter somma van £ 93.
Specificatie van de kosten: £ 67 ten behoeve van de twaalfde halfjaarlijkse betaling van het
bedongen loon voor het onderhoud van ‘s landswerken te Liefkenshoek en £ 26 ten
behoeve van enig buitenwerk.
30 oktober 1691
Rekwest van commies Jacob de Cocq. Hij verzoekt om voorziening van kaarsen ten
behoeve van het garnizoen te Lillo en Liefkenshoek. Besloten wordt om het rekwest in
handen te stellen van commies Cornelis Coop om de raad hierop te dienen van bericht.
Rekwest van Jacob de Cocq, commies te Lillo. Hij verzoekt geëxcuseerd te worden van een
‘mulete’ in zijn rekening van 1690. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van
de heren van de Rekenkamer om de raad hierop te dienen van bericht.
2 november 1691
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 21 te betalen aan raadsheer
Nachtegael ten behoeve van diens vacatiën en verschoten penningen tijdens diens
commissie naar Axel, Lillo en Liefkenshoek.
8 november 1691
Rekwest van Gillis Deurwaerder, voorlezer en schoolmeester te Liefkenshoek. Hij verzoekt
om voorziening van een last turf ten behoeve van hem en zijn school, hetgeen naar oud
gebruik gewoon is. Besloten wordt om de commies of opzichter van de turf aldaar te
gelasten de suppliant van een last turf te voorzien.
9 november 1691
Ingekomen bericht van commies Coop naar aanleiding van het rekwest van Jacob de Cock,
commies te Lillo. De raad beslist om het garnizoen van Lillo en Liefkenshoek voor het
aanstaande winterseizoen te voor zien van twee kisten kaarsen.
13 november 1691
Rekwest van Francois Lemmens, schipper, wonende te Lillo. Hij verzoekt geadmitteerd te
worden tot vrijschipper ten behoeve van het vervoer van graan en andere gewassen uit de
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polders van Lillo, den Doel, St. Anne en Keetsenisse, in plaats van de overleden Jeronimus
van Innevelt. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van de gedelegeerde
rechters te Lillo om de raad hierop te dienen van bericht.
16 november 1691
Ingekomen bericht van de gedelegeerde rechters te Lillo naar aanleiding van het rekwest
van Francois Lemmens. Besloten wordt om Francois Lemmens aan te stellen tot
vrijschipper ten behoeve van het vervoer van graan en andere gewassen uit de polders van
Lillo, den Doel, St. Anne en Keetenisse, in plaats van de overleden Jeronimus Innevelt.
13 december 1691
Rekwest van Jan Jansen Blonck, gereformeerd schipper van Iersekendamme en laatst
omtrent Mauritsfort. Hij klaagt dat de vaart hem aldaar wordt verhinderd door de magistraat
van Neusen. Besloten wordt om de magistraat van Neusen te ordonneren aan de raad
kenbaar te maken waarom de suppliant daar gehinderd wordt. Alsmede dat de suppliant in
de tussentijd zijn vaart aldaar kan continueren.
28 december 1691
De heer raadpensionaris rapporteert dat het verdiepen van de vesten te Liefkenshoek,
volgens het akkoord van 03-02-1690, behoorlijk is opgemaakt.
Inventarisnummer 700
24 januari 1692
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 14 te betalen aan raadsheer
Van der Nisse ten behoeve van diens vacatiën en verschoten penningen tijdens diens
commissies naar Axel, Lillo en Liefkenshoek van 22-03-1690 en 16-05-1691.
31 januari 1692
Rekwest van Benedictus Beton de Jonge, wonende te Lillo. Hij verzoekt om aanstelling als
majoor te Lillo in de plaats van de overleden Mattheeus Cheeuwen. Besloten wordt om in
het verzoek toe te stemmen.
1 februari 1692
Eedaflegging door Benedictus Beton de Jonge, aangesteld tot majoor te Lillo in de plaats
van de overleden Mattheeus Cheeuwen.
28 februari 1692
Naar aanleiding van het rekwest van procureur Breeckvelt en het ‘antidotael’ van Pieter van
den Lande wordt besloten beide rekwesten in handen te stellen van de secretaris van het
land, om de raad hierover te dienen van rapport.
6 maart 1692
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus. De heren Godin en Hoffer
worden gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
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28 maart 1692
Raadsheer Hoffer doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus. Hoffer meldt dat de verpachting te
Lillo slechts £ 29:10 heeft opgebracht, hetgeen minder is dan voorgaande jaren. Voor
Neusen, Axel en Biervliet geldt dat meer dan £ 30 werden verdiend. Deze winst werd
veroorzaakt omdat daar ook de wijn en ‘mee’ werd verpacht, hetgeen andere jaren niet
werd gedaan. Daarnaast doet Hoffer rapport van de slechte staat waarin de
fortificatiewerken te Lillo en Axel zich bevinden.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 25 te betalen aan Nathan Vaij,
predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum voor hem en zijn familie, zonder
kinderen.
3 april 1692
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 50 te betalen aan mr. Cornelis
Bruynvisch, predikant te Liefkenshoek, ten behoeve van een jaar augmentum voor hem en
zijn familie belast met drie kinderen.
15 april 1692
Rekwest van Cornelis Prince, aannemer van ’s lands werken te Lillo. Hij verzoekt om
ordonnantie van betaling van £ 105:10 ten behoeve van zijn dertiende halfjaarlijkse
betaling. Voorts om £ 90 ‘vervallen 1 martij 1692’, en om £ 15:10 ten behoeve van enig
buitenwerk. Besloten wordt om hierover de retroakta na te zien.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 8:6:8 te betalen aan Cornelis
Moermans ten behoeve van het derde half jaar van het onderhouden van de
aardenborstweringen en banketten te Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 78:10 te betalen aan Cornelis
Moermans. Specificatie van de kosten: £ 67 ten behoeve van zijn dertiende halfjaarlijkse
betaling voor het onderhouden van ‘s landswerken te Liefkenshoek en £ 11:10 voor enig
buitenwerk.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 41:13:4 te betalen aan de
weduwe van Cornelis Prince, ten behoeve van de elfde 14e halfjaarlijkse betaling van het
bedongen loon voor het onderhouden van de rijswerken aan de contrescharp te Lillo.
22 april 1692
Rekwest van Jacobus Casper. Hij verzoekt om aanstelling als vrijschipper in de plaats van
Pieter Michielsen, ten behoeve van het vervoer van graan en andere gewassen uit de polders
den Doel, St. Anne en Keetenisse. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van
de gedelegeerde rechters te Lillo om de raad hierop te dienen van bericht.
5 mei 1692
Naar aanleiding van het rekwest van Gillis Deurwaerder, schoolmeester en voorzanger te
Liefkenshoek, wordt besloten de ontvanger-generaal te ordonneren om het traktement van
de suppliant (£ 29:3:4 en £ 6 voor het stellen van het uurwerk) per half jaar te laten betalen
door de Jacob de Cocq, ontvanger van de gemeene middelen aldaar.
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9 mei 1692
Ter vergadering passeert de lijst van betaling van de accieten van de heer van Ellemeet als
ontvanger-generaal van de Unie. Naar aanleiding van deze aquiten zullen ordonnanties van
betaling verleend worden, in navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 2603-1692. Uit deze lijst: aan kapitein Anthonij de Valck £ 360 + £ 420 = £ 780. Aan kapitein
Willem van Hille: £ 270 + £ 360 + £ 420 = £ 1050.
15 mei 1692
Rekwest van de weduwe van Cornelis Prince en rekwest van Cornelis Moermans,
aannemers van ’s landswerken te Lillo en Liefkenshoek. Zij klagen over de achterstallige
betaling door de ontvanger-generaal van de door hen verkregen assignaties ‘door den
ontfanger generael gepasseert’ op de penningmeester Anthony de Peeters en op de commies
Fredrick Hilspach. Besloten wordt om beide rekwesten in handen te stellen van de
ontvanger-generaal om de raad hierop te dienen van bericht.
16 mei 1692
Ingekomen bericht van de ontvanger-generaal om de rekwesten van de weduwe van
Cornelis Prince en van Cornelis Moermans over onbetaalde assignaties. Besloten wordt dat
de ontvanger-generaal de assignaties zal intrekken en de supplianten direct uit een ander
fonds zal uitbetalen, daar zij niet langer kunnen wachten.
22 mei 1692
Naar aanleiding van de nader ingediende rekwesten van de weduwe van Cornelis Prince en
Cornelis Moerman, aannemers van ’s landswerken te Lillo en Liefkenshoek, wordt besloten
om de ontvanger-generaal te ordonneren om alsnog de achterstallige betalingen te voldoen.
Dit in navolging van de resolutie van 16-05-1692.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 78:10 te betalen aan Cornelis
Moermans, aannemer van de reparatiewerken te Liefkenshoek. Specificatie van de kosten:
£ 67 ten behoeve van de dertiende 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor
het onderhouden van de voornoemde werken en £ 11:10 ten behoeve van enig buitenwerk.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 105:10 te betalen aan de
weduwe van Cornelis Prince, aannemer van ’s lands werken te Lillo. Specificatie van de
kosten: £ 90 ten behoeve van de dertiende 14 e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon
voor het onderhoud van alle ’s lands timmer- en metselwerken te Lillo en £ 15:10 ten
behoeve van enig buitenwerk.
27 juni 1692
Rekwest van Jacob de Cock, commies te Lillo. Hij verzoekt om kaarsen voor het garnizoen
te aldaar. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van commies Coop om de raad
hierop te dienen van bericht.
1 juli 1692
Besloten wordt om aan Jacob de Cock, commies van de magazijnen te Lillo en
Liefkenshoek, de gebruikelijke jaarlijkse hoeveelheid turf te verstrekken. Hiertoe wordt
commies Coop geautoriseerd, ‘en den suplt. geinterdicteert op sulcke frivole pretexten als
by syn reqt uyt gedruckt sijn eenig vermeerdering boven de ordinaire twaelf lasten turf te
versoucken’.
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5 juli 1692
Uit de lijst die werd opgemaakt ten behoeve van de voorziening van turf voor het
aanstaande winterseizoen, blijkt dat voor Lillo 12 lasten en voor Liefkenshoek 10 lasten
turf zijn gereserveerd.
10 juli 1692
Ingekomen bericht van commies Coop naar aanleiding van het rekwest van Jacob de Cock.
Besloten wordt om Coop te autoriseren om twee kisten kaarsen aan De Cock te zenden.
29 juli 1692
De werkbazen Abraham Hildernisse en Floris Bedloo worden verzocht behoorlijke
bestekken op te stellen ten behoeve van de bestedingen te Lillo en Liefkenshoek en deze ter
nadere deliberatie voor de raad te brengen.
8 augustus 1692
Naar aanleiding van het rekwest van Elisabet Paulier, weduwe van Cornelis Prince,
aanneemster van het onderhoud van ’s lands rijswerken te Lillo, wordt besloten dat de
suppliante weer als vanouds de aarde, die voor dit werk nodig is, zal mogen betrekken.
Hiertoe wordt de commanderende officier geordonneerd zich hiernaar te reguleren.
14 augustus 1692
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus. De heren Van der Nisse en De
Bils worden gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
19 augustus 1692
Missive van Nathan Vaij, predikant te Lillo. Hij meldt dat hij in Hulst is beroepen. Vaij
verzoekt dat twee heren uit de raad gecommitteerd mogen worden ten behoeve van zijn
ontslagverlening en het samenstellen van een collegium qualificatum. Besloten wordt om
de heren Van der Nisse en De Bils hiertoe te committeren.
22 augustus 1692
Rekwest van Jacob de Cock, commies van de vivres te Lillo. Hij verzoekt om voorzien te
mogen worden met lont. Besloten wordt om De Cock te verzoeken om aan de raad kenbaar
te maken hoeveel lont hij laatst heeft gehad en hoeveel hij thans nog verzoekt.
26 augustus 1692
Ter vergadering worden de bestekken voor de bestedingen te Lillo en Liefkenshoek
gebracht. Besloten wordt deze in handen te stellen van de heren die gecommitteerd zijn tot
de verpachtingen in het Committimus, om aldaar de bestedingen te doen. Naar schatting zal
dit voor Lillo £ 260 en voor Liefkenshoek £ 150 ponden Vlaams jaarlijks opbrengen.
29 augustus 1692
Rekwest van Pieter van den Lande. Hij verzoekt zijn huis te Lillo te mogen afbreken.
Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van de heren die gecommitteerd zijn tot de
verpachtingen van de gemeene middelen van consumptie in het Committimus.
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12 september 1692
Besloten wordt om per missive aan Nathan Vaij, predikant te Lillo, kenbaar te maken dat de
tot diens ontslag gecommitteerde heren aldaar op 19-09-1692 zullen aankomen en dat zij
het betreffende collegium qualificatum op 20-09-1692 zullen bijwonen.
2 december 1692
De raad besluit om majoor Benedictus Beton aan te stellen tot gedelegeerd rechter te Lillo.
Daarnaast verzoekt de raad aan het college om te berichten welke plaatsen in het college
verder nog vacant zijn.
4 december 1692
Raadsheer Van der Nisse doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus alsmede van de bestedingen van de
‘s landswerken te Lillo en Liefkenshoek voor de periode van zeven jaren..
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om 8:10 Vlaams te betalen aan
raadsheer Van der Nisse ten behoeve van vacatiën voor het besteden van alle ’s lands
werken te Lillo en Liefkenshoek, in de periode van 18-09-1692 tot 26-09-1692.
19 december 1692
Rekwest van Jacob de Cock, commies te Lillo. Hij verzoekt om voorzien te worden van
kaarsen. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van commies Coop om de raad
hierop te dienen van bericht.
30 december 1692
Ingekomen bericht van commies Coop naar aanleiding van het rekwest van Jacob de Cock.
Besloten wordt om commies Coop te autoriseren om twee kisten kaarsen aan Jacob de
Cock te zenden te behoeve van de garnizoenen van Lillo en Liefkenshoek voor het
aanstaande winterseizoen.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om 20:16 Vlaams te betalen aan mr.
Nathan Vaij, gewezen predikant te Lillo ten behoeve van tien maanden augmentum ten
behoeve van hem en zijn familie zonder kinderen à 25 ponden per jaar. Het gaat om de
periode die loopt van 01-01-1692 tot en met 30-10-1692 waarna Vaij is overgegaan tot de
gemeente in de stad Hulst.
Inventarisnummer 701
6 januari 1693
Raadsheer Van der Nisse doet rapport van de door hem bijgewoonde beroeping van een
predikant te Lillo in de plaats van de tot Hulst beroepen Nathan Vaij.
Ordonnanties worden verleend aan de ontvanger-generaal om £ 40:10 te betalen aan de
raadsheren Van der Nisse en Van Coppensdamme (£ 20:5 elk) ter voldoening van
verschoten penningen en vacatiën gedurende hun commissie ten behoeve van het ontslag en
het beroepen van een nieuwe predikant te Lillo. In navolging van de resolutie van 12-091692.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 6:10 te betalen aan raadsheer
De Bils van Coppensdamme ten behoeve van vacatiën voor diens commissie in het
verpachten van de gemeene middelen en de inspectie van de fortificaties te Axel, Neusen en
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Biervliet. En £ 8:10 Vlaams voor de verpachting van de gemeene middelen en inspectie van
de gemeene middelen te Lillo en Liefkenshoek.
13 januari 1693
Rekwest van Gillis Deurwaerder, kloksteller te Liefkenshoek. Hij verzoekt om
gelijkstelling van zijn traktement met dat van de kloksteller van Lillo. Besloten wordt het
rekwest in handen te stellen van griffier Rombouts met last de zaak uit te zoeken en de raad
hierover te berichten.
15 januari 1693
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 41:13:4 te betalen aan mr.
Cornelis Bruynvisch, predikant te Liefkenshoek, ten behoeve van een jaar augmentum voor
hem en zijn familie belast met twee kinderen.
10 februari 1693
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 18:13:3 te betalen aan Jacob
de Cock, ontvanger van de gemeene middelen te Lillo en Liefkenshoek, ter voldoening van
het slot van zijn administratie over het jaar 1692. Gesloten ter Rekenkamer 06-02-1693.
17 februari 1693
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 0703-1693 en binnen Axel op 13-03-1693. De heren Nachtegael en De Mauregnault worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
19 februari 1693
Rekwest van Elisabet Paulier, weduwe van Cornelis Prince. Zij beklaagt zich over de
wanbetaling door de ontvanger-generaal van de aan haar verleende assignaties ten laste van
de ingelanden van de polder van Lillo. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van
de ontvanger-generaal om de raad hierop te dienen van bericht.
Naar aanleiding van het verzoek van de hoofdingelanden van Lillo om een korting van
fl. 600,-- jaarlijks op de redemptepenningen volgens het aangegaan akkoord van 11-041682 en van 20-05-1688. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van de heren
Hoffer en De Bils om samen met twee heren van de Rekenkamer de zaak te examineren en
de raad hiervan rapport te doen.
5 maart 1693
Remonstrantie van de werkbazen Abraham van Hildernisse en Floris Bedloo. Zij melden
dat de bestedingen van de aardewerken aan de wallen, borstweringen en banketten te
Liefkenshoek per 01-03-1693 zijn vervallen. Besloten wordt de werkbazen te gelasten
nieuwe bestekken voor de besteding op te stellen. Tot de besteding worden de heren
Nachtegael en De Mauregnault gecommitteerd.
26 maart 1693
Naar aanleiding van het rekwest van Gerrit Knockaert, schipper te Liefkenshoek, en de
recommandatie van de commiezen te Lilllo, wordt besloten om Gerrit Knockaert aan te
stellen tot vrijschipper aldaar in de plaats van de overleden Aart Dircksens.
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31 maart 1693
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 53:1:10 te betalen aan
Cornelis Moermans, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek.
Specificatie van de kosten: £ 49:10 ten behoeve van de eerste 14 e halfjaarlijkse betaling van
het bedongen loon voor het onderhoudswerk aldaar en £ 3:11:10 voor enig buitenwerk.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 12:10 te betalen aan Cornelis
Moermans ten behoeve van de eerste 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor
het onderhouden van de dubbele doornhaag te Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 8:6:8 te betalen aan Cornelis
Moermans ten behoeve van de vijfde of laatste halfjaarlijkse betaling van het bedongen
loon voor het onderhouden van de wallen en borstwering te Liefkenshoek.
2 april 1693
Raadsheer De Mauregnault doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus.
Eedaflegging door Gerrit Knockaert, op 26-03-1693 aangesteld tot vrijschipper. Borg staat
Cornelis Moermans, wonende te Liefkenshoek, voor de som van £ 100.
3 april 1693
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 99:10 te betalen aan Jan
Aertsen Moerman ten behoeve van de eerste 14 e halfjaarlijkse betaling van het bedongen
loon voor de onderhoudswerken te Lillo.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 40 te betalen aan Jacobus
Nonnius ten behoeve van de eerste 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor
het onderhouden van de rijswerken te Lillo.
26 juni 1693
Raadsheer De Mauregnault verzoekt voor zichzelf als voor raadsheer Nachtegael ontslag
van de commissie, van 05-03-1693, tot de besteding van de extra-ordinaire werken te Lillo
en Liefkenshoek. De Maurregnault meldt dat zij niet in staat zijn de besteding te laten
doorgaan gelet op de resolutie van de heren Staten van 08-04-1693. Volgens deze resolutie
limiteren de heren deze besteding op £ 25, waarvoor de besteding niet zou kunnen worden
aangenomen.
Beide heren verzoeken om decharge, hetgeen wordt toegestaan.
1 juli 1693
Mr. Johannes van Berlecom wordt door het collegium qualificatum van de kerk en
gemeente te Lillo beroepen tot predikant aldaar, in de plaats van de naar Hulst vertrokken
mr. Nathan Vaij. Besloten wordt om de ontvanger-generaal te ordonneren om aan Van
Berlecom het traktement van £ 100 te betalen alsmede £ 16:13:4 ten behoeve van huishuur
en £ 6:13:4 ter vergoeding van classikale onkosten. Allen jaarlijks te betalen. Aanvang
nemende per 02-11-1692, datum van zijn bevestiging waarop het traktement en huishuur
van zijn voorganger is komen te vervallen.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 4 te betalen aan mr. Johannes
van Berlecom, predikant te Lillo ten behoeve van de gewoonlijke ‘toeleg’ in het transport,
over water, van zijn meubels en boeken van Halsteren naar Lillo.
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Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 8:6:8 te betalen aan mr.
Johannes van Berlecom, predikant te Lillo, ten behoeve van twee maanden augmentum
voor hem en zijn familie belast met drie kinderen. Het augmentum bedraagt £ 50 jaarlijks
en is ingegaan op 01-11-1692 en verschenen de laatste december hierop volgend.
7 juli 1693
Naar aanleiding van het rekwest van Gillis Deurwaerder, bedienende de auditeurplaats van
mr. Abraham Wyckaert te Liefkenshoek, wordt besloten om commandeur Anthony de
Valck te ordonneren dat hij de officier van de compagnie van kapitein Palm (aldaar
garnizoen houdende) gelast de suppliant zijn auditeurrecht van 5 schellingen per maand
prompt uit te betalen. Alsmede de achterstallige betalingen sedert 19-06-1691 ter somme
van £ 6. In navolging van de resolutie van 10-10-1672.
9 juli 1693
Aan Maria van de Lande, weduwe van Joos Timmermans, wordt arrest verleend ten laste
van Pieter van den Lande, om redenen breder in haar rekwest vermeld. Van den Lande kan
binnen acht dagen zijn belang kenbaar maken.
24 juli 1693
Ingekomen rekwest met rescriptie van Pieter van den Lande, naar aanleiding van de notulen
van 09-07-1693. Na deliberatie wordt besloten het rekwest in handen te stellen van de
tegenpartij om binnen acht dagen haar belang kenbaar te maken aan de raad.
4 augustus 1693
Nader rekwest van kapitein Anthonij de Valck. Hij meldt dat hij enige jaren achtereen
gekort is op zijn ordonnanties voor twee soldaten. In plaats van £ 168:3:4 ontvangt hij
slechts £ 164:3:4. De suppliant verzoekt alsnog de achterstallige betaling te mogen
ontvangen en dat hij voortaan het volledige bedrag voor zijn compagnie mag ontvangen.
Besloten wordt hierover de retroakta en het appostille van 21-08-1691 na te zien. Nadien
wordt besloten om vanaf 01-01-1693 volledige ordonnanties aan de suppliant te verlenen.
Het verzoek om betaling van het achterstallige geld wordt niet toegestaan.
6 augustus 1693
Missive van commandeur Valck te Liefkenshoek. Deze behelst een lijst van defecten in het
magazijn aldaar. Besloten wordt de lijst te examineren en na te zien wat alhier (te
Middelburg) in voorraad is.
Naar aanleiding van het rekwest van Jacob de Cock, commies en ontvanger te Lillo, wordt
de suppliant geordonneerd de raad te berichten waarom de commanderend officier niet door
de ordinaire ’s lands roeiers kan worden bediend.
Rekwest van Pieter Leunis, schipper te den Doel. Hij verzoekt om aanstelling tot
vrijschipper aldaar. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van de gedelegeerde
rechters aldaar om de raad hierop te berichten welke vrijschippersplaats vacant is.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 12:19 te betalen aan Jan
Aertsen Moermans ten behoeve van arbeidsloon en verschot bij het repareren van het
sluisje te Lillo.
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14 augustus 1693
Naar aanleiding van de lijst met defecten in het magazijn te Liefkenshoek bericht Abraham
Hildernisse dat in het magazijn te Veere drie nieuwe affuiten met wielen tot 12 pond ballen
en vier nieuwe affuitwielen voor 12 pond ballen voorhanden zijn en dat deze zo spoedig
mogelijk naar Liefkenshoek zullen worden afgezonden. Daarnaast zal Hildernisse de raad
berichten hoeveel rampaarden nog voorhanden zijn.
Uit de lijst van de verdeling van turf voor het aanstaande winterseizoen blijkt dat voor Lillo
15 lasten en voor Liefkenshoek 10 lasten turf zijn gereserveerd.
18 augustus 1693
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 1909-1693 en binnen Axel op 09-09-1693. De heren Godin en Hoffer worden gecommitteerd
de verpachtingen bij te wonen.
NB: In de marge wordt ten aanzien van deze commissie opgemerkt ‘en is dese deputatie
voor dese mael gedaen onder het decalatoir vanden Rade vermelt by de notulen vanden 3
martij 1689, sonder daer mede prejuditie te leggen aent recht wegens d’eerst Edele
gepretendeert, en aldaer breeder gementioneert: Werdende de gemelte heeren
gerecommandeert gelaten’.
21 augustus 1693
De raad wordt erover geïnformeerd dat naast de zaken die reeds in de notulen van 14-081693 werden vermeld, zich ook vijf rampaarden à 6 pond in het magazijn te Veere
bevinden. Besloten wordt om commies-stapelier De Jong te ordonneren om de affuitwielen
en de vijf rampaarden naar Liefkenshoek te verzenden.
4 september 1693
Rekwest van Christiaen Swaens, baljuw en dijkgraaf van de Hoge en Lage Swaluwe. Hij
meldt dat aan de eigenaars van de moeren aldaar bij resolutie van 05-07-1690 werd
toegestaan haar buitendijkse turf te vervoeren door de vloot voor Lillo. Mits door de
commies te Breda vooraf ‘s lands zegel is geslagen. Het is de suppliant gebleken dat de
moerlieden uit Breda volgens de resolutie van 22-08-1690 en 17-10-1690 zijn ontslagen
van ‘vexatien vanden gewesen commies aldaer’ en dat zij telkens door de griffie van een
bepaalde hoeveelheid zegels worden voorzien. De suppliant verzoekt dat hij net als de
moerlieden van Breda dertig à veertig zegels in voorraad mag krijgen. Besloten wordt, na
de resoluties van 22-08-1690 en 17-10-1690 te hebben nagezien en het rapport van de
secretaris van het land te hebben gehoord, de moerlieden van de Hoge en Lage Swaluwe te
voorzien van vijftien gelijke zegels.
10 september 1693
Rekwest van Jacob de Cock, commies te Lillo. Hij verzoekt om provisie van kaarsen voor
het aanstaande winterseizoen. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van
commies Cornelis Coop om de raad hierop te dienen van bericht.
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11 september 1693
Besloten wordt om de tot de verpachtingen in het Committimus gecommitteerde heren te
autoriseren om de bestedingen van de aardewerken aan de wallen, borstweringen en
banketten te Liefkenshoek te doen. De besteding is geraamd op £ 25 à 30 jaarlijks.
17 september 1693
Rekwest van de moerlieden te Roosendaal. Zij beklagen zich over de aanhouding van hun
schepen door de commiezen in de vloot voor Lillo. Dit omdat zij niet voorzien zijn met de
zegels en paspoorten zoals de moerlieden van Breda en Hoge- en Lage Zwaluwe. De
schepen hebben altijd de vloot kunnen passeren op akte van haar Ed. Mo. van 07-11-1690.
Zij verzoeken om continuatie van deze akte.
Na deliberatie wordt besloten de commiezen in de vloot voor Lillo te gelasten de schepen
van de moerlieden van Roosendaal vrij doorgang te verlenen op akte en paspoort zoals die
wordt verleend door de facteur van Roosendaal.
Rekwest van mr. Philips Stroobant, predikant te Den Hoek. Hij verzoekt arrest op de gage
van Pieter van den Lande van £ 23:16:8. Besloten wordt om het rekwest in handen te
stellen van Pieter van den Lande met de order de suppliant binnen zes weken klachtenloos
te stellen.
24 september 1693
Rekwest van Jaques Maertens, vrijschipper op het vervoer van graan en andere gewassen
uit de polders van Lillo, den Doel, St. Anna en Keetenisse. Hij verzoekt om continuatie van
vrijschipperschap. Besloten wordt om de continuatie van diens akte van 09-12-1687 te
verlenen.
Besloten wordt om continuatie van vrijschipperschap te verlenen aan Job Woutersen
Dronckert, Joannes Pijlaer en Francois Lemmens voor de periode van een jaar, heden
ingaande.
Besloten wordt om continuatie van de akte van vrijschipperschap van 24-07-1685 te
verlenen aan Andries Ooms, ingaande per 24-07-1693.
2 oktober 1693
Naar aanleiding van het ingekomen bericht van commies Coop, naar aanleiding van het
rekwest van Jacob de Cock van 10-09-1693, wordt besloten om Coop te autoriseren om
twee kisten kaarsen te verzenden aan De Cock.
30 oktober 1693
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 99:10 te betalen aan Jan
Aertsen Moerman ten behoeve van de tweede 14 e halfjaarlijkse betaling van het bedongen
loon voor het onderhouden van ‘s lands werken te Lillo.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 12:10 te betalen aan Cornelis
Moermans ten behoeve van de tweede 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon
voor het onderhouden van de dubbele doornhaag te Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 15 te betalen aan Cornelis
Moermans ten behoeve van de eerste veertiende halfjaarlijkse betaling van het bedongen
loon voor het onderhouden van de wallen en borstweringen te Liefkenshoek.
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Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 49:10 te betalen aan Cornelis
Moermans ten behoeve van de tweede 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon
voor het onderhouden van ’s landswerken te Liefkenshoek.
Naar aanleiding van het ingekomen bericht van de gedelegeerde rechters te Lillo wordt
besloten om Pieter Leunis, schipper te Den Doel, aan te stellen als vrijschipper voor het
vervoer van graan en andere gewassen uit de polders van Lillo, Den Doel, St. Anne en
Keetenisse.
3 november 1693
Naar aanleiding van het rekwest van mr. Sacherias Pasport, advocaat ‘voor desen Edele
Hove’, wordt besloten de suppliant te autoriseren om Maria Langevelt, weduwe en
boedelhoudster van Petrus ‘s Gravenhage, wonende te Lillo, te dagvaarden.
6 november 1693
Aan Michiel Adriaensen wordt continuatie verleend op zijn akte van 07-08-1687 tot
vrijschipperschap ten behoeve van het vervoer van graan en andere gewassen uit de polders
van Lillo, Den Doel, St. Anna en Keetenisse.
12 november 1693
Eedaflegging door Pieter Leunissen, aangesteld op 30-10-1693 tot vrijschipper op de
polders van Lillo, Den Doel, St. Anne en Keetenisse. Voor 100 ponden Vlaams staat
Hermanus van der Meyden borg.
1 december 1693
Nadat ter vergadering de slechte toestand van de conterscharpen te Lillo werd
gepresenteerd, wordt besloten om Jacob Nonnius en Adriaen Adriaensen, aannemers van
deze conterscharpen, te gelasten de schade te repareren en de conterscharpen te
onderhouden zoals in de bestekken is aangegeven.
22 december 1693
Missive van commies Cock, te Lillo. Deze werd gezonden ter voldoening van de resolutie
van 01-12-1693. Besloten wordt om de missive ter notificatie aan te houden.
31 december 1693
Missive van de magistraat van de stad Antwerpen betreffende de klacht dat kooplieden uit
Antwerpen wol uit Holland gekocht hebben maar dat deze is aangehouden te Lillo.
Besloten wordt de missive te ‘renvoijeren’ en te zenden aan het college van de admiraliteit.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 4:10 te betalen aan Adriaen
Stoffelsen, smid te Veere, ten behoeve van arbeidsloon en leverantie van ijzerwerk voor
enige rampaarden, welke naar Lillo zijn gezonden in de maand augustus 1693.
Inventarisnummer 702
6 januari 1694
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 33:6:8 te betalen aan Cornelis
Bruynvisch, predikant te Liefkenshoek, ten behoeve van een jaar augmentum voor hem en
zijn familie, belast met vier kinderen.
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27 februari 1694
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 0503-1694 en binnen Axel op 19-03-1694. De heren Van der Nisse en De Bils worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
3 maart 1694
‘Gelette op de requeste van die van de moerneringe tot Rosendael, versoucken dat de 40
gesegelde blackos, die voor haer rekeninge aenden heer de Wijse alhier ter Griffie sijn
gestelt, volgens de sententie van desen hove van 5 januarij 1694 aen Harman Beckanus tot
Rosendael, mochten werden overhandigt, om aldaer in alle aequiteyt, onder de
geinteresseerde moerluijden tot Rosendael te werden gedistribueert, onder de moderatien en
precautien, breeder by de selve sententie geextendeert, en onder presentatie van den heer de
Wyse te restitueren, het geen den selven over de voors. veertich zegels int verschot is
geweest; Is naer deliberatie goetgevonden en verstaen, by provisie den heer de Wyse tot
Breda te authoriseren, om de voorschreve veertich gesegelde Blackos aenden voorschreven
Harman Beckanus, over de Supplianten, onder de presentatien hierboven vermelt. Ter hant
te stellen, mits blijvende den selven Harman Beckanus verobligeert, om de voorschreven
veertich zegels, volgens de sententie te verantwoorden, gelyck den selven heer de Wyse de
vordere veertich zegels voor de Moerneringe van Breda mede verantwooorden moet, eer
dat eenige nieuwe sullen werden uytgegeven: ten ware den gemelten heer de Wijse nopende
de voorschreven provisie eenige reden hadde ter Contrarie, die hy binnen veerthien dagen
naer Insinuatie aende heeren vanden Rade in sulcken gevalle gehouden blijft over te dienen,
om alsdan naerder gedisponeert te werden naer behoren.’
15 maart 1694
Rekwest van Jacobus Nonnius, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo. Hij verzoekt
ordonnantie van betaling over drie halve jaren, vervallen 01-10-1694 en die van het vorige
half jaar, tezamen £ 160, welke voldaan moeten worden op assignatie van de ingelanden
van de polder van Lillo of Den Doel. Besloten wordt om hierover mondeling te spreken met
de ontvanger-generaal en de ingelanden van de polder van Lillo hierover te horen.
16 maart 1694
Rekwest van Jacob de Cock, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek.
Hij verzoekt om kaarsen ten behoeve van het garnizoen aldaar. Besloten wordt om het
rekwest in handen te stellen van commies Coop om de raad hierop te dienen van bericht.
30 maart 1694
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 22:18 te betalen aan Phillips
Willemsen, smid binnen Middelburg, ten behoeve van het repareren en herstellen van de
uurwerken op de torens van Lillo en Liefkenshoek.
Ingekomen bericht van commies Coop naar aanleiding van het in de notulen van 16-031694 vermelde verzoek van Jacob de Cock om kaarsen. Besloten wordt Coop te gelasten
om een kist kaarsen te zenden aan Jacob de Cock, commies van de magazijnen te Lillo en
Liefkenshoek.
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1 april 1694
‘De requeste van Joannes de Wijse, waerby den selven met vele redenen versouct dat de
distriutie der gegunde Blancos int geheel en soo verre aen den suppliant voor desen male
mochten blyven geconfideert, om nae het afdoen van den last aende zyde van Spangien, de
selve te doen, volgens de sententie en ordre vande heeren van den Rade in date den 5
Januarij 1694, onder de precautien en ordre daer bij gestipuleert; Wert gestelt in handen van
die van de Moerneringe tot Rosendael, om naer de Insunniatie desen binnen den tyt van 14
dagen, daer op te antwoorden en te seggen haer belangh.’
6 april 1694
Arrest verleend aan Phillippus Stroobant, predikant op Den Hoek, op de gage van Pieter
van den Lande, portier te Lillo. Het arrest is verleend tot verhaal van £ 23:16:8 aan geleend
geld en interest.
27 april 1694
Besloten wordt om Francois van den Bosch aan te stellen tot vrijschipper ten behoeve van
het vervoer van graan en andere gewassen uit de polders van Lillo, Den Doel, St. Anne en
Keetenisse. Hiertoe zal een borg van £ 100 worden gesteld.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 99:10 te betalen aan Jan
Aertsen Moerman ten behoeve van de derde 14 e halfjaarlijkse betaling van het bedongen
loon voor het onderhouden van ‘s landswerken te Lillo.
30 april 1694
Gelet op de ‘reqte van de moerluyden tot Rosendael en annexe bescheijden is goetgevonden
de suplten te ordonneren ten spoedighsten te dienen van haer belangh op het laest
ingecomen beright vanden heer de Wijse nopende de distributie vande zegels’.
4 mei 1694
‘Gelette op het contraberight van die vande moernering tot Rosendael op het beright van
Joannes de Wijse tot Breda op den 1 april overgedient op de requete vande supplianten
nopende de 40 zegels bij sententie vande hove toegewesen aende moernering tot Rosendael
onder den voors de Wijse berustende is goetgevonden den voors Joannes de Wijse te
ordonneren aen Herman Becanis over de moernering tot Rosendael de gerequireerde zegels
te overhandigen volgens resolutie van 3 maert 1694 sonder daer van te mogen blijven in
gebreecke op peene van nader dispositie.
Herman Becanis op den 19 marti 1694 aengestelt tot factor ofte commijs vanden turf tot
Rosendael binnen ontboden synde heeft gedaen den eedt op syn commissie.’
11 mei 1694
Eedaflegging van Francois van den Bos, wonende te Den Doel, aangesteld tot vrijschipper
voor het vervoer van graan en andere gewassen uit de polders van Lillo, Den Doel, St.
Anne en Keetenisse. Jacobus van Genechte staat voor £ 100 borg.
14 mei 1694
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 8 te betalen aan de heren Van
der Nisse en De Bils ten behoeve van hun commissie ter verpachting van de gemeene
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middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek, het inspecteren van de fortificatiën
aldaar en vier dagen ‘defroijement’ van ’s lands werkbaas.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 50 te betalen aan mr. Johannis
van Berlecom, predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum voor hem en zijn
familie belast met drie kinderen.
25 mei 1694
Rekwest van de ingelanden van de Polder van Lillo c.a. Zij berichten over de slechte staat
van de conterscherpen en sluis te Lillo en verzoeken om een spoedige reparatie hiervan. Na
deliberatie op dit rekwest alsmede op de remonstrantie van ingenieur Iman de Waijer en de
aannemer Jacob Nonnius, wordt besloten om de heren Hoffer en Van der Nisse te
committeren ten behoeve van de inspectie en het stellen van orders aangaande de reparaties.
In navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 26-03-1694.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 49:10 te betalen aan Cornelis
Moermans ten behoeve van de derde 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor
het onderhouden van ‘s landswerken te Liefkenshoek.
2 juni 1694
Besloten wordt om Jacob de Cock aan te stellen tot controleur van de grafelijke tol te Lillo
in plaats van de overleden Huijbrecht Domijs.
3 juni 1694
Eedaflegging van Jacob de Cock, aangesteld tot controleur van de grafelijke tol te Lillo.
15 juni 1694
Rekwest van Jacob de Cock, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek. Hij
verzoekt om kaarsen ten behoeve van het magazijn aldaar. Besloten wordt het rekwest in
handen te stellen van commies Coop om de raad hierop te dienen van bericht.
Rekwest van Jacob de Cock, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek. Hij
verzoekt om 18 affuitwielen voor stukken van 24, 12 en 6 pond. Besloten wordt het rekwest
in handen te stellen van equipagemeester Panneel om de raad hierop te berichten hoeveel
van deze wielen in het arsenaal voorradig zijn. Jacob de Cock verzoekt voorts om 12
tonnen van 100 pond onbruikbaar buskruit herwaarts te mogen zenden. Besloten wordt om
hem hiertoe te autoriseren.
25 juni 1694
Ingekomen bericht van commies Coop op het rekwest van Jacob de Cock, vermeld in de
notulen van 15-06-1694. Besloten wordt Coop te ordonneren om een kist kaarsen aan Jacob
de Cock te zenden ten dienste van de garnizoenen te Lillo en Liefkenshoek.
Naar aanleiding van het rekwest van Johan Chassyn, majoor te Liefkenshoek, wordt
besloten de ontvanger-generaal te verzoeken en te ordonneren om diens traktement ‘van
drij tot drij maenden’ te betalen.
2 juli 1694
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 15 te betalen aan Cornelis
Moermans ten behoeve van de tweede 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon
voor het onderhouden van de aardewerken aan de wallen en borstweringen te Liefkenshoek.
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Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 12:10 te betalen aan Cornelis
Moermans ten behoeve van de derde 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor
het onderhouden van de dubbele doornhaag te Liefkenshoek.
15 juli 1694
Ingekomen bericht van ammunitiemeester Gerson Paneel naar aanleiding van het rekwest
van Jacob de Cock, vermeld in de notulen van 15-06-1694, wordt besloten de aanbesteding
tot het maken van nieuwe affuiten te doen.
12 augustus 1694
Uit de lijst van verdeling van de turf voor het aanstaande winterseizoen, blijkt dat voor
Lillo 15 lasten en voor Liefkenshoek 12 lasten turf zijn gereserveerd.
17 augustus 1694
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 2109-1694 en binnen Axel op 15-09-1694. De heren Nachtegael en De Mauregnault worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
31 augustus 1694
Rekwest van Christiaen Swaens, baljuw en dijkgraaf van de Hoge en Lage Swaluwe. Hij
verzoekt om permissie om met 19 schepen met turf door de vloot voor Lillo te mogen
varen. Besloten wordt om het verzoek af te wijzen.
13 oktober 1694
Besloten wordt om de akte van vrijschipperschap van Pieter Wouterse Dronckert van 0206-1689 met een jaar te verlengen, met heden ingaande. Het vrijschipperschap is ten
behoeve van het vervoer van graan en andere gewassen uit de polders van Lillo, Den Doel,
Sint Anne en Keetenisse.
2 november 1694
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 110:8 te betalen aan Jan
Aertsen Moerman, aannemer van alle onderhoudswerken te Lillo. Specificatie van de
kosten: £ 99:10 ten behoeve van de vierde 14 e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon
voor het onderhouden van ‘s landswerken te Lillo en £ 10:18 Vlaams ten behoeve van enig
buitenwerk.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 58:15 te betalen aan Cornelis
Moermans ten behoeve van de vierde 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon
voor het onderhouden van de werken te Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 15 te betalen aan Cornelis
Moermans ten behoeve van de derde 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor
het onderhouden van de aardewerken aan de wallen en borstweringen te Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 12:10 te betalen aan Cornelis
Moermans ten behoeve van de vierde 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon
voor het onderhouden van de dubbele doornhaag te Liefkenshoek.
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9 november 1694
Rekwest van Jacob de Cock, commies te Lillo. Hij verzoekt om kaarsen. Besloten wordt
het rekwest in handen te stellen van commies Coop om de raad hierop te dienen van
bericht.
16 november 1694
Ingekomen bericht van commies Coop naar aanleiding van het rekwest van Jacob de Cock,
vermeld in de notulen van 09-11-1694. Besloten wordt om Coop te ordonneren om twee
kisten kaarsen te zenden aan De Cock ten behoeve van de garnizoenen te Lillo en
Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 19 te betalen aan raadsheer
Davit van der Nisse ten behoeve van vacatiën en verschoten penningen tijdens diens
commissie in het besteden van de aarde- en rijswerken te Lillo van 30-06-1694 tot en met
11-07-1694. In navolging van de resolutie van 25-05-1694.
30 november 1694
Aanstelling van Gillis van Puijevelt tot vrijschipper, in de plaats van Tobias Janssen
(Visser). Het vrijschipperschap is ten behoeve van het vervoer van graan en andere
gewassen uit de polders van Lillo, Den Doel, Sint Anne en Keetenisse.
23 december 1694
Rekwest van Harman Becanus, commies van de turf te Roosendaal. Hij meldt dat 40 aan
hem verleende zegels volgens de sententie van 04-05-1694 zijn uitgegeven. Van deze
distributie overlegt hij een lijst. Daarnaast overlegt hij een lijst van ‘dat den Turf die over
den Spaensen bodem, binnen de Limiten van desen Lande wert gebracht, niet en is
beswaert met eenige lasten, maer dat die vrij van onder den Spaenschen Bodem, is
uijtgevoert’. Vervolgens meldt suppliant dat ten behoeve van ‘die van de panneringe’
voldoende turf is opgezet om hen daarmee te kunnen bedienen.
Tot slot verzoekt de suppliant nogmaals om tachtig zegels ten behoeve van de distributie
van turf. Na deliberatie wordt besloten de tachtig zegels te verlenen, waarbij de suppliant
gehouden is om zich te reguleren naar de sententie van 04-05-1694.
30 december 1694
Naar aanleiding van het rekwest van Janneke van Zevenbergh te Liefkenshoek en de
betreffende missive van commandeur Valck, wordt besloten de suppliante aan te stellen als
vroedvrouw aldaar. Hiertoe zal haar jaarlijks een traktement worden betaald van zes ponden
Vlaams door de ontvanger te Lillo. Daarnaast wordt haar drie ponden Vlaams gegeven
‘voor een gratuiteijt ter saecke by reqt vermelt’.
Inventarisnummer 703
18 januari 1695
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 25 te betalen aan mr. Cornelis
Bruynvisch, predikant te Liefkenshoek, ten behoeve van een jaar augmentum en 25 ponden
Vlaams ten behoeve van het kindergeld voor drie kinderen.
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15 februari 1695
Missive van Tamelinck, commanderend officier te Lillo. Hij beklaagt zich er over dat de
commandeur aldaar niet optreedt tegen de matrozen van het aan de wal liggende
oorlogsschip. Op de missive is geen conclusie gevallen.
21 februari 1695
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 2103-1695 en binnen Axel op 21-03-1695. De heren Godin en Hoffer worden gecommitteerd
de verpachtingen bij te wonen.
4 maart 1695
Besloten wordt om aan Jan Bourle, wonende te Lillo, een akte van vrijschipperschap te
verlenen in de plaats van de overleden Willem Cornelissen Dreght.
8 maart 1695
Eedaflegging door Gillis van Peuijevelt, op 30-11-1694 aangesteld tot vrijschipper van de
polders van Lillo, den Doel, Sint Anne en Keetenisse. Als borg fungeert Tobias Janssen
Visscher, wonende in de polder den Doel, voor de som van £ 100.
10 maart 1695
Missive van de Raad van State. Deze meldt dat de verpachting van de gemeene middelen te
Lillo moet plaats vinden op 17-03-1695. De missive wordt ter notificatie aangenomen.
15 maart 1695
Rekwest van mr. Philips Strooband, arrestant van de gage van Pieter van Lande, portier te
Lillo. Hij verzoekt om lichting van de ingehouden penning. Besloten wordt om het rekwest
in handen te stellen van commies Ovrij, om de raad hierop te dienen van bericht.
29 maart 1695
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 50 te betalen aan mr. Joannes
van Berlecom, predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum voor hem en zijn
familie, belast met drie kinderen.
31 maart 1695
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 4 te betalen aan heer Pieter
Carel de Bils heer van Coppensdamme, ten behoeve van vier dagen ‘defroijement’ van de
twee werkbazen die met hem de fortificatiewerken te Lillo en Liefkenshoek zijn gaan
inspecteren in de maand maart 1694. Dit voor 10 schellingen per werkbaas per dag.
Derhalve wordt de hiertoe verleende ordonnantie van 14-05-1694 van 8 ponden Vlaams
ingetrokken.
21 april 1695
Rekwest van Engel Boone cum suis, pachters van de ‘considerabelste imposten’ binnen de
forten Lillo en Liefkenshoek. Zij verzoeken naar aanleiding van de insertie in de kohieren
van de verpachting van 17-03-1695 (verbod op herbergen of tapperijen buiten de forten
Lillo en Liefkenshoek) dat erop toegezien zal worden dat er te Oud- Lillo geen herbergen of
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tapperijen mogen zijn. Besloten wordt om de commandeur te Lillo te verzoeken toe te zien
op de naleving van deze insertie.
22 april 1695
Rekwest van Jacobus Coc, commies van de vivres en ammunitie van oorlog te Lillo. Hij
verzoekt om twee kisten kaarsen. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van
commies Coop, om de raad hierop te dienen van bericht.
28 april 1695
Naar aanleiding van het ingekomen bericht van commies Ovrij op het rekwest van mr.
Philippus Stroobant, arrestant op de gage van Pieter van de Lande, portier te Lillo, wordt
besloten om de lichting van penningen te weigeren.
3 mei 1695
Rekwest van de gezamenlijke roeiers in de vloot voor Lillo. Zij verzoeken om betaling voor
het vervoeren van de commanderende officier naar schepen om die te kunnen doorzoeken
op deserteurs. Besloten wordt om hierover de retroakta na te zien.
Ordonnantie wordt verleend aan Cornelis Moerman van £ 12:10 ten behoeve van de vijfde
halfjaarlijkse betaling voor het onderhouden van de doornhaag te Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan Cornelis Moerman van £ 15 ten behoeve van de vierde
halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor het onderhouden van de wallen en
borstweringen te Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan Cornelis Moerman van £ 49:10 ten behoeve van de vijfde
halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor de onderhoudswerken te Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan Jan Aertsen Moerman van £ 99:10 ten behoeve van de
vijfde halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor de onderhoudswerken te Lillo.
3 juni 1695
Rekwest van Jacob de Cock, ontvanger te Lillo. Hij meldt dat het kleine sluisje, zoals
vermeld in de notulen van 16-07-1693, wederom aan de binnenzijde lekt en opnieuw
gerepareerd moet worden. De suppliant verzoekt dat de werkbazen hiervan in kennis mogen
worden gesteld. Besloten wordt om kopie van het bericht aan de werkbazen aan De Cock te
zenden, met last zich hiernaar te reguleren.
5 juli 1695
Uit de lijst van de verdeling van de turf voor het aanstaande winterseizoen blijkt dat voor
Lillo 18 lasten en voor Liefkenshoek 15 lasten turf zijn gereserveerd.
22 juli 1695
Rekwest van de weduwe van Cornelis Prince te Lillo. Zij verzoekt om arrest op de gage van
Wilhelm van Hil te Lillo. Besloten wordt dat Van Hil de suppliante klachtenloos moet
stellen of om binnen de termijn van tweemaal 14 dagen bezwaar te maken voor de raad.
16 augustus 1695
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Axel op 08-
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08-1695 en binnen Lillo op 17-09-1695. De heren Van der Nisse en Van Coppensdamme
worden gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
19 augustus 1695
Missive van commandeur Valck. Hij verzoekt om enige manschappen ter versterking van
het garnizoen aldaar. Alsmede om enige behoeften voor het magazijn. Besloten wordt om
de zending van manschappen af te wachten tot nadere tijding van vijandelijke troepen.
Daarnaast zal worden nagezien welke van de behoeften in voorraad zijn.
25 augustus 1695
Rekwest van Christiaen Swaens, baljuw en dijkgraaf van de Hoge en Lage Swaluwe, en
Cornelia Punte, weduwe van rentmeester Daniel van Bodegem. Zij verzoeken opnieuw
voorzien te worden van 15 zegels ten behoeve van de doorvaart van schepen geladen met
turf door de vloot naar Antwerpen. Besloten wordt om de supplianten deze zegels te geven,
evenals dit gebeurd is op 05-07-1690 en 04-09-1693.
29 augustus 1695
Missive van commandeur Gratiaen du Bois te Lillo. Deze bevat een lijst van zaken welke
tekort zijn in het magazijn aldaar. De commandeur verzoekt om aanvulling van deze
tekorten. Besloten wordt om de missive ter nadere deliberatie aan te houden.
30 augustus 1695
Verzoek van Jacob de Cocq, commies van de vivres te Lillo. Hij verzoekt om het
conterscharpshuisje aldaar te mogen herstellen, hetgeen eveneens werd vermeld in de
notulen van 07-06-1695 (NB: van deze vergadering zijn geen notulen bekend). Besloten
wordt het rekwest in handen te stellen van de heren welke gecommitteerd zijn tot de
aanstaande verpachtingen, om hiertoe een inspectie te verrichten en de raad hiervan te
rapporteren.
De raad werd geïnformeerd dat de dijkgraaf en gezworenen van de polder wel de rijsberm
te Liefkenshoek hebben gerepareerd maar niet de tuin die rondom de gracht ‘jegens den
bedeckten welck tegens het conterscharp omloopt’. Besloten wordt om de tot de
verpachtingen gecommitteerde heren een inspectie van die werken te laten uitvoeren en de
dijkgraaf en gezworenen te horen waarom zij de reparatie van de tuin hebben nagelaten. De
heren moeten erop toezien dat dit werk alsnog gebeurt en de raad hierover rapporteren.
31 oktober 1695
Rekwest van Herman Becanus, commies van de turf te Roosendaal. Hij verzoekt om 40
zegels ten behoeve van de vaart door de vloot voor Lillo met schepen geladen met turf. Het
verzoek wordt ingewilligd.
Naar aanleiding van het rekwest van Jan Cock, kapitein van de burgerij te Lillo, wordt
besloten om aan Jan Ermerijns, controleur van de commiezen, een akte tot luitenant van de
burgerij te verlenen. Aan Willem de Grand wordt akte verleend tot vaandrig van de
burgerij.
Ordonnantie wordt verleend aan Cornelis Moerman van £ 12:10 ten behoeve van de zesde
14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor het onderhouden van de doornhaag
te Liefkenshoek.
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Ordonnantie wordt verleend aan Cornelis Moerman van £ 62. Specificatie van de kosten:
£ 49:10 Vlaams ten behoeve van de zesde 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon
voor de (onderhoud)werken te Liefkenshoek en £ 12:10 ten behoeve van enig buitenwerk.
Ordonnantie wordt verleend aan Cornelis Moerman van 15 ponden Vlaams ten behoeve
van de vijfde 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor het onderhouden van
de wallen en borstweringen te Liefkenshoek.
Naar aanleiding van het verzoek van Gratiaen du Bois, commandeur te Lillo, om turf wordt
besloten dit verzoek in handen te stellen van commies Cock om de raad hierop te dienen
van bericht.
4 november 1695
Ingekomen bericht van commies Coop op het rekwest van Jacob de Cock, commies te
Lillo, wordt besloten om aan De Cock twee kisten kaarsen te zenden.
24 november 1695
Gelet op het rekwest van Gratiaen du Bois, commandeur te Lillo, en uit het bericht van
commies Cock blijkt dat voor de commandeur £ 10:12:6 aan turf werd ingekocht. Daarom
wordt het verzoek tot decharge van de commies toegestaan.
Inventarisnummer 704
3 januari 1696
Rekwest van Benedictus Beton, majoor te Lillo. Hij beklaagt zich over de commies aldaar
die hem te weinig kaarsen levert. Besloten wordt het rekwest in handen van diezelfde
commies te stellen, om de raad hierover binnen veertien dagen te informeren.
5 januari 1696
Raadsheer Van der Nisse doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus.
23 februari 1696
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 0503-1696 en binnen Axel op 19-03-1696. De heren Nachtegael en De Maurignault worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
26 april 1696
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 58:6:8 te betalen aan mr.
Cornelis Bruynvisch, predikant te Liefkenshoek, ten behoeve van een jaar augmentum voor
hem en zijn familie belast met vier kinderen.
3 mei 1696
Verzoek van Michiel de Munnick, straatschoonmaker te Lillo. Hij verzoekt dat zijn werk
mag worden overgenomen door zijn zoon Michiel de Munnick de Jonge. De raad besluit
het verzoek te consenteren.
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Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 58:6:8 te betalen aan mr.
Johan van Berlecom, predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum voor hem en
zijn familie belast met vier kinderen.
4 mei 1696
Deliberatie naar aanleiding van het verzoek van Jan Wacker, geweldige provoost te Lillo.
Besloten wordt dat aangaande de ‘verbeteringe’ van zijn traktement, de raad hier niet op zal
in gaan. Wel worden hem jaarlijks een halve last turf en twee steen kaarsen toegestaan.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 213:10 te betalen aan Jan
Aertsen Moerman, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo.
Specificatie van de kosten: £ 199 ten behoeve van de zevende 14 e halfjaarlijkse betaling
van het bedongen loon voor de onderhoudswerken en £ 14:10 ten behoeve van enig
buitenwerk.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 64:14 te betalen aan Cornelis
Moerman, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek.
Specificatie van de kosten: £ 49:10 ten behoeve van de zevende 14 e halfjaarlijkse betaling
van het bedongen loon voor het onderhoudswerk en £ 15:14 ten behoeve van enig
buitenwerk.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 15 te betalen aan Cornelis
Moerman ten behoeve van de zesde 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor
het onderhouden van de wallen en borstweringen te Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 12:10 te betalen aan Cornelis
Moerman ten behoeve van de zevende halfjaarlijkse betaling voor het onderhouden van de
doornhaag te Liefkenshoek.
25 mei 1696
Besloten wordt om Joos Bruneel, 71 jaar oud, gewezen soldaat in de compagnie van
sergeant- majoor Charles Loncke op de lijst van impotente soldaten te plaatsen. Hij komt
hierop in de plaats van de overleden Jacob Dasseville. Bruneel krijgt een traktement van 10
gulden per maand van 42 dagen, ingaande op 17-06-1696.
5 juni 1696
Rekwest van Jacob de Cock, commies van de vivres en ammunitie te Lillo. Hij verzoekt om
voorziening van enige affuiten ten behoeve van de magazijnen aldaar. Besloten wordt om
het rekwest in handen te stellen van de heer Van der Nisse, die ook gecommitteerd is om de
rijswerken te Lillo te inspecteren.
10 juli 1696
Rekwest van Pieter van de Lande, portier te Lillo. Hij verzoekt om vanwege diens beroep
van timmerman, een substituut te mogen aanstellen voor het openen en sluiten van de poort
te Lillo. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van de commandeur te Lillo
om de raad hierop te dienen van bericht.
Rekwest van Gillis Heijlinck, pachter te Lillo. Hij is pachter is van de bieren te Lillo en
meldt dat, naar zijn mening, als vanouds ook Oud-Lillo onder deze commissie valt. Echter,
het is hem gebleken dat de commandeur van Lillo de accijnzen van Oud-Lillo voor zichzelf
houdt. De suppliant verzoekt dat hiertegen orders gesteld worden. Besloten wordt om de
commandeur hierover aan te schrijven en hem op te dragen om eventuele misstanden te
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beëindigen. De commandeur krijgt de gelegenheid om zich binnen een termijn van veertien
dagen te verweren.
31 juli 1696
Missive van Gratiaen du Bois, commandeur te Lillo. De missive is geschreven naar
aanleiding van de hem toegezonden notulen van 10-07-1696. Besloten wordt om de missive
aan te houden ter notificatie.
13 augustus 1696
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Axel op 0809-1696 en binnen Lillo op 17-09-1696. De heren Godin en Hoffer worden gecommitteerd
de verpachtingen bij te wonen.
14 augustus 1696
De heren Hoffer en Van der Nisse doen rapport van hun visitatie van de magazijnen te Lillo
en Liefkenshoek, in navolging van de resolutie van 05-06-1696. Middels diezelfde resolutie
was men verzocht om de voorzieningen aan het paalhoofd en de rijswerken te Lillo te
inspecteren. Naar aanleiding van dit rapport wordt besloten om Gerson Panneel,
ammunitiemeester te Middelburg en Abraham Huijge, commies-stapelier te Veere, te
gelasten om zo spoedig mogelijk een lijst op te stellen van de hoeveelheid affuiten en
buskruit die onder hun beheer staan en naar Lillo en Liefkenshoek gezonden zou kunnen
worden.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 24 te betalen aan de
raadsheren Van der Nisse en Hoffer ten behoeve van vacatiën en verschoten penningen
wegens hun commissie naar Antwerpen, Lillo en Liefkenshoek. Gedaan naar aanleiding
van de resoluties van 05-06-1696 en 16-07-1696 (NB: volgens de notulen werd op die dag
door de GR niet vergaderd).
4 september 1696
Rekwest van Gillis Heylinck cum suis, pachters van de bieren te Lillo. Zij verzoeken dat de
commandeur van Lillo geordonneerd mag worden om hen hun werk te laten doen en ook
het ‘thuys brengen der Bieren, te qualificeren, en dat vervolgens de twee bereyts door hem
aengestelde, ’t selve sal werden verboden’. Besloten wordt om het rekwest in handen te
stellen van de tot de verpachtingen gecommitteerde heren om de zaak aldaar te beslechten.
2 oktober 1696
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 64:18 te betalen aan Cornelis
Moerman, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek. Specificatie van de
kosten: £ 49:10 ten behoeve van de achtste 14 e halfjaarlijkse betaling van het bedongen
loon voor het onderhoudswerk en £ 15:8 ten behoeve van enig buitenwerk.
Ordonnantie wordt verleend aan Cornelis Moerman om £ 15 te betalen aan Cornelis
Moerman ten behoeve van de onderhoudswerken aan de wallen, borstweringen en
banketten te Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 12:10 te betalen aan Cornelis
Moerman, ten behoeve van het onderhouden van de doornhaag te Liefkenshoek.
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Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 111:5 te betalen aan Jan
Aertsen Moerman, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo. Specificatie van de kosten:
£ 99:10 ten behoeve van de achtste 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor
het onderhoudswerk en £ 11:15 ten behoeve van enig buitenwerk.
9 oktober 1696
Rekwest van Christiaen Swaens, baljuw en dijkgraaf van Hoge en Lage Swaluwe, en
Cornelia Punte, weduwe van rentmeester Daniel van Bodegem. Zij verzoeken om nogmaals
15 zegels ten behoeve van de vaart met schepen geladen met turf, door de vloot naar
Antwerpen. Deze zegels werden hen eerder vergund op 05-07-1690; 04-09-1693 en 25-081695. Besloten wordt de verzochte zegels wederom uit te geven.
22 oktober 1696
Verzoek van Benedictus Beton de Jonge, majoor en wachtmeester te Lillo. Hij verzoekt om
meerdere kaarsen van de commies te ontvangen dan hem werden toegelegd. Besloten wordt
om het verzoek in handen te stellen van de commies aldaar, om de raad hierover te dienen
van bericht.
1 november 1696
Jacob de Raet verzoekt om aanstelling tot vrijschipper op de polders van Lillo wegens het
overlijden van Anthony Jansen. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van de
gedelegeerde rechters te Lillo om de raad hierop te dienen van bericht.
Verzoek van Jacob de Cock, commies van de ammunitie van oorlog te Lillo, om 6000 pond
buskruit ten behoeve van de magazijnen aldaar. Besloten wordt om de commies-stapelier te
autoriseren om 3000 pond buskruit naar Lillo te zenden.
22 november 1696
Besloten wordt om de commiezen ter recherche in de vloot voor Lillo nogmaals aan te
schrijven zodat zij er op toezien dat de vrijschippers, op de polders van Lillo, den Doel,
Sint Anne en Keetenisse, aan de raad komen verzoeken om continuatie van hun akte van
vrijschipperschap.
21 december 1696
Rekwest van Jacob de Cock, commies te Lillo. Hij verzoekt om kaarsen. Besloten wordt
het rekwest in handen te stellen van commies Coop om de raad hierop te dienen van
bericht.
28 december 1696
Ingekomen bericht van commies Cornelis Coop, naar aanleiding van de notulen van 21-121696. Besloten wordt om commies Coop te ordonneren om twee kisten kaarsen te zenden
aan commies Jacob de Cock te Lillo ten behoeve van het corps du gardes te Lillo en
Liefkenshoek.
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Inventarisnummer 705
3 januari 1697
Naar aanleiding van het rekwest van Anthony de Valck, commandeur te Liefkenshoek,
wordt besloten om commies Coop te ordonneren om 12 steen kaarsen naar De Valck te
verzenden.
11 januari 1697
Missive van kapitein Anthony de Valck, commandeur te Liefkenshoek. Hij bericht dat
Cornelis Moerman, wonende te Liefkenshoek, gedagvaard is door een deurwaarder van de
Raad van Vlaanderen, ten laste van Huybrecht Harinck wonende te Goes. Dit ten behoeve
van de betaling van £ 56. De commandeur laat weten dat de ingezetenen van Goes in eerste
instantie ‘niet anders betreckelijck syn, als voor den Crijgsraet aldaer’. De commandeur wil
dan ook weten hoe hij dit met de Raad van Vlaanderen dient te regelen.
Daarnaast verzoekt De Valck om de affuiten. Hij geeft de raad hierover reeds eerder
geschreven omdat thans enige kanonnen waarover hij kan beschikken tegen de grond
liggen. Besloten wordt om hierover de retroakta na te zien.
24 januari 1697
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 1103-1697 en binnen Axel op 20-03-1697. De heren Van der Nisse en Van Coppensdamme
worden gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
12 maart 1697
Ingekomen bericht van commies Jacob de Cock, naar aanleiding van het rekwest van
Benedictus Beton de Jonge, majoor en wachtmeester te Lillo. Besloten wordt dat de
suppliant de door hem verzochte kaarsen zal krijgen.
14 maart 1697
Naar aanleiding van het rapport van raadsheer De Maurignault wordt besloten de
doornhaag rond het fort Lillo te kappen en te verboeten. Hiertoe wordt ontvanger Cock
geautoriseerd.
21 maart 1697
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 58:6:8 te betalen aan mr.
Joannes van Berlecom, predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum voor hem
en zijn familie belast met vier kinderen.
16 april 1697
Rekwest van Willem van Hille, oud-commandeur van Lillo. Hij verzoekt om een zeker
koetshuis, dat hij van zijn voorganger heeft overgenomen en op eigen kosten heeft
verbouwd tot schaapsstal, te mogen afbreken en vervoeren. Besloten wordt het rekwest in
handen de stellen van raadsheer Nachtegael, welke voor particuliere zaken naar Lillo zal
gaan, om hierover te spreken met de huidige commandeur Gratiaen du Bois.
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19 april 1697
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 121:19:6 te betalen aan Jan
Aertsen Moerman, aannemer van het onderhouden van alle timmer- en metselwerken te
Lillo.
Specificatie van de kosten: £ 99:10 ten behoeve van de negende 14 e halfjaarlijkse betaling
van het bedongen loon. £ 22:9:6 ten behoeve van het verzetten van het roeiers huisje aldaar.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 49:10 te betalen aan Cornelis
Moerman, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek, ten behoeve van de
negende 14e halfjaarlijkse betaling van het voor dit werk bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 15 te betalen aan Cornelis
Moerman, aannemer van de onderhoudswerken aan de aardenwallen en banketten te
Liefkenshoek, ten behoeve van de achtste 14e halfjaarlijkse betaling van het voor dit werk
bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 12:10 te betalen aan Cornelis
Moerman, aannemer van het onderhouden van de dubbele doornhaag te Liefkenshoek, ten
behoeve van de negende 14e halfjaarlijkse betaling van het voor dit werk bedongen loon.
24 april 1697
Naar aanleiding van het verzoek van Elisabet Polier, weduwe van Cornelis Prince, wordt
haar zoon Thomas Prince aangesteld tot vrijschipper op de polders van den Doel, Sint Anne
en Keetenisse. In de plaats van Pieter Surij, overleden.
NB: in de marge van de tekst wordt Nicolaes Prince aangeduid als vrijschipper.
Jacob de Raet, schipper in den Doel, meldt de raad dat hij op 15-09-1696 van de
Admiraliteit een akte als vrijschipper heeft gekregen, in de plaats van Jan Pilaar, mede
vrijschipper in den Doel, wiens schuit De Raet heeft gekocht. De Raet meldt dat de
commiezen in de vloot hem weigeren door te laten omdat hij geen akte van
vrijschipperschap van de raad heeft. De Raet verzoekt om deze akte. Besloten wordt met
het verzoek in te stemmen.
NB: hieraan werd later toegevoegd dat Jacob de Raet op 27-08-1697 de eed heeft afgelegd
en dat Jan Pillaer borg voor hem stond.
25 april 1697
Rekwest van de kerkenraad van Lillo.Deze verzoekt om een toelage voor Janneken
Biestmans ten behoeve van haar hulp als vroedvrouw in de plaats van Antoinette Gattin.
Besloten wordt een ‘toeleg’ van £ 4 toe te staan.
Raadsheer De Maurignault overlegt het verbaal door hem opgemaakt van zijn visitatie op
11-03-1697 van ’s lands werken te Lillo en Liefkenshoek.
17 mei 1697
Naar aanleiding van de remonstrantie van de classis Tholen en Bergen op Zoom wordt
besloten om mr. Johan van Berlecom, predikant te Lillo, toestemming te geven om tot de
legerdienst toe te treden. Hiertoe worden hem de gebruikelijke brieven, gericht aan de Raad
van State, verleend.
10 juni 1697
Eedaflegging en borgtocht van Thomas Prince, door de raad op 24-04-1697 aangesteld tot
vrijschipper van de polders den Doel, Sint Anne en Keetenisse.
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2 juli 1697
Overgediende lijst en memorie van commies Jacob de Cock ten behoeve van de
voorziening van affuiten, buskruit en andere behoeften voor de forten Lillo en
Liefkenshoek. Besloten wordt om deze stukken in handen te stellen van Abraham
Hildernisse om de raad te berichten welke van deze behoeften thans in voorraad zijn.
9 juli 1697
Arrest verleend aan Jacob en Jean Sautyn, kooplieden te Middelburg, op het traktement van
Benedictus Beton de Jonge, majoor te Lillo, tot verhaal van £ 110:9:4 ten behoeve van
geleverde wijn.
16 juli 1697
Rekwest van Christiaen Swaens, baljuw en dijkgraaf van Hoge en Lage Swaluwe, alsmede
van Cornelia Punte, weduwe van rentmeester Daniel van Bodegem. De supplianten
verzoeken om 15 zegels ten behoeve van de uitvoer van turf voorbij de vloot naar
Antwerpen. Deze zegels werden hen reeds eerder vergund op 05-07-1690; 04-09-1693; 2508-1695 en 09-10-1696. Besloten wordt het verzoek toe te staan.
16 augustus 1697
Rekwest van Herman Bekannis, commies van de turf te Roosendaal. Hij meldt dat de 40
zegels welke hem op 01-011-1695 door de raad werden gegund, reeds allemaal zijn
gebruikt. Hiertoe dient hij de attestaties over van de commiezen te Lillo. Hij verzoekt om
opnieuw van 40 zegels voorzien te mogen worden ten behoeve van de uitvoer van turf uit
de moeren van Roosendaal. Besloten wordt het verzoek toe te staan.
19 augustus 1697
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Axel op 0909-1697 en binnen Lillo op 18-09-1697.
De heren Nachtegael en De Maurignault worden gecommitteerd de verpachtingen bij te
wonen.
26 september 1697
Raadsheer De Maurignault doet rapport van de bijgewoonde verpachtingen van de gemeene
middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek.
Besloten wordt om de reparatie van het scheepshoofd te Lillo, hetgeen begroot is op £ 150,
ter vergadering te brengen van de heren Staten.
10 oktober 1697
Rekwest van Jacobus de Meeu cum suis, pachters van de wijnen en brandewijn te Lillo. Zij
verzoeken naar aanleiding van het tweede artikel van het plakkaat van 1673, om aanstelling
van een beëdigd persoon voor het uitvoeren van de peilingen. Zij hebben hiertoe de majoor,
secretaris of de gerechtsbode in gedachten. Supplianten verzoeken om machtiging van de
gedelegeerde rechters en commandeur om deze aanstelling te kunnen verrichten. Besloten
wordt om het rekwest in handen te stellen van de gedelegeerde rechters aldaar, om de
supplianten hierop nader te horen en de raad hierover te berichten.

237

25 oktober 1697
Besloten wordt om de jaarlijkse verdeling van de turf conform de verdeling uit 1695 en
1696 te doen. Besloten wordt deze lijst in handen te stelling van commies Cornelis Coop.
Uit deze lijst blijkt dat voor Lillo 18 lasten en voor Liefkenshoek 15 lasten turf zijn
gereserveerd.
31 oktober 1697
Rekwest van Jacob de Cock, ontvanger en commies van de vivres te Lillo. Hij meldt dat als
gevolg van de harde storm en hoge vloed het scheepshoofd te Lillo zwaar is beschadigd en
een deel hiervan is weggespoeld. Omdat slechts een bedrag van 20 guldens is geraamd ten
behoeve van reparatie van extra-ordinaire schade, kan deze niet tot last van de aannemers
worden gebracht. De suppliant verzoekt dan ook de schade voor kosten van het land (= het
gewest Zeeland) te mogen laten repareren. Besloten wordt dat de suppliant een raming van
kosten moet overleggen.
1 november 1697
Rekwest van Jacob van Twist, controleur van beide comptoiren van de admiraliteit te Lillo.
Hij verzoekt om mandement ten behoeve van zijn minderjarige zoon tegen Gratiaen du
Bois ‘hem aenmatighde de qualiteyt van balliu der fortresse van Lillo’. Besloten wordt het
rekwest in handen te stellen van commandeur Du Bois om binnen de periode van veertien
dagen de raad hierover te berichten.
15 november 1697
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 127 te betalen aan Jan Aertsen
Moerman, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo. Specificatie van de kosten: £ 99:10
ten behoeve van de tiende 14e halfjaarlijkse betaling van het voor dit werk bedongen loon,
£ 27:10 ten behoeve van het maken van een nieuwe regenbak, reparaties aan de fortificaties
en het corps du gardes.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 75:9 te betalen aan Cornelis
Moerman, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek. Specificatie van de
kosten: £ 49:10 ten behoeve van diens tiende 14e halfjaarlijkse betaling van het door hem
voor dit werk bedongen loon, £ 25:19 ten behoeve van de reparatie van de schade aan het
‘groot Sinternelhuys, palissaden, corps du gardes en anderen’.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 15 te betalen aan Cornelis
Moerman, aannemer van het onderhoud aan de wallen, borstweringen en banketten te
Liefkenshoek, ten behoeve van de negende 14 e halfjaarlijkse betaling van het voor dit werk
bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 12:10 te betalen aan Cornelis
Moerman ten behoeve van het onderhouden van de dubbele doornhaag te Liefkenshoek.
19 november 1697
Ingekomen bericht van commies Jacob de Cock te Lillo. Dit bericht bevat de raming van
kosten ten behoeve van de reparatie van het hoofd te Lillo. De totale kosten zijn beraamd
op 336 gulden. Besloten wordt de raming in handen te stellen van raadsheer De
Maurignault en deze te autoriseren om deze werken te gaan inspecteren en de reparaties te
laten doen.
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28 november 1697
Rekwest van Heyndrick de Graef, pachter van het veer van Lillo op Antwerpen voor £ 25
jaarlijks. Hij beklaagt zich dat het veer geruïneerd is door de commandeur van de uitlegger
die een schip geladen met hout dusdanig ‘benaert’ had dat deze tegen het veer is opgevaren.
Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van ontvanger Cock om de raad omtrent de
waarheid van het rekwest te berichten.
12 december 1697
Rekwest van Jacob de Cock, commies te Lillo. Besloten wordt het rekwest in handen van
de commies te stellen om de raad hierop te berichten.
NB: uit de tekst in de marge blijkt dat het om een verzoek om kaarsen gaat.
13 december 1697
Raadsheer De Maurignault doet rapport van de door hem uitgevoerde commissie naar Lillo
op 19-11-1697. Hij meldt dat de werken welke beraamd waren voor 230 gulden door hem
besteed zijn voor slechts 190 gulden.
Ordonnantie wordt verleend aan raadsheer De Maurignault ten behoeve van de betaling van
£ 11:10 voor diens commissie naar Lillo.
18 december 1697
Ingekomen bericht van commies Coop naar aanleiding van het rekwest Jacob de Cock,
commies van de magazijnen te Lillo. Besloten wordt om hem een kist kaarsen toe te staan.
19 december 1697
De classis Walcheren maakt bekend dat zij naar aanleiding van de resolutie van 10-12-1697
dominee mr. David Coutrij hebben ‘gedespicieert’ om als predikant de heilige godsdienst te
gaan waarnemen onder de militie van de staat in de Spaanse Nederlanden. Besloten wordt
om predikant Coutrij de benodigde brieven aan de Raad van State te verlenen.
Inventarisnummer 706
3 januari 1698
Rekwest van Jan Wacker, geweldige provoost te Lillo. Hij verzoekt om ordonnantie van
betaling van 17 gulden en 10 stuivers ten behoeve van de vergoeding van zijn kosten van
justitie in 1697. Besloten wordt hierover de retroakta na te zien.
9 januari 1698
Rekwest van Joannes Christoffel Hoorn. Hij verzoekt om octrooi om het chirurgijnsambt,
met uitzondering van anderen, in Lillo te mogen uitvoeren. Besloten wordt het rekwest in
handen te stellen van de gedelegeerde rechters aldaar, om de raad hierover te berichten.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 110:12:1 te betalen aan Jacob
de Cock, ontvanger van de gemeene middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek, ten
behoeve van het slot van zijn rekening over de voornoemde administratie. Deze rekening
werd ter Rekenkamer op 23-12-1697 gesloten.
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18 februari 1698
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 1003-1698 en binnen Axel op 21-03-1698. De heren Godin en <blanco> worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
4 maart 1698
Rekwest van mr. Cornelis Bruynvisch, predikant te Liefkenshoek, en Gillis Deurwaerder,
schoolmeester te Liefkenshoek. Zij beklagen zich over de slechte staat waarin hun
logementen en school zich bevinden. Dit wordt veroorzaakt door de aannemer van de
onderhoudswerken aldaar. De supplianten verzoeken om reparatie. Besloten wordt het
rekwest in handen te stellen van raadsheer Godin, gecommitteerd tot de verpachtingen in
het Committimus, om de aannemer van de onderhoudswerken de logementen en school te
laten repareren, en de supplianten klachtenloos te stellen.
18 maart 1698
Raadsheer Godin doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 58:6:8 te betalen aan mr.
Joannes van Berlecom, predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum voor hem
en zijn familie, belast met vier kinderen.
28 maart 1698
Naar aanleiding van het verzoek van Benedictus Beton en het nog niet ingekomen bericht
van de gedelegeerde rechters te Lillo (verzocht bij resolutie van 10-10-1697), wordt in de
kwestie tussen Beton en de pachters besloten Beton te admitteren tot het doen van de
peiling. Dit totdat het bericht van de gedelegeerde rechters is binnengekomen en hierover
kan worden gedelibereerd.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 6:7:6 te betalen aan raadsheer
Godin ten behoeve van het ‘defroyement’ van de werkbazen voor het opnemen van de
werken te Lillo, Liefkenshoek en Axel op 10-03-1698 en 21-03-1698.
22 april 1698
Naar aanleiding van de ‘rescriptie’ van Graciaen du Bois, commandeur te Lillo, op het
rekwest van Jacob van Twist, wordt besloten deze in handen te stellen van partijen om
binnen een periode van veertien dagen hierop te reageren.
Missive van de gedelegeerde rechters te Lillo. Zij melden de slechte staat waarin het fort
verkeert aan de zeezijde en verzoeken dat hiertegen de nodige maatregelen mogen worden
getroffen. Besloten wordt de missive ter nadere deliberatie aan te houden.
24 april 1698
Rekwest van Pieter Michielsen, wonende te Lillo. Hij verzoekt om vernieuwing van zijn
akte van vrijschipper. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van de gedelegeerde
rechters aldaar, om de raad hierop te dienen van advies.
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27 mei 1698
Ingekomen bericht van de gedelegeerde rechters te Lillo naar aanleiding van het rekwest
van Pieter Michielsen. Besloten wordt om het verzoek van de suppliant toe te staan en diens
akte tot vrijschipper te vernieuwen.
29 mei 1698
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 99:10 te betalen aan Jan
Aertsen Moerman, aannemer van alle onderhoudswerken te Lillo, ten behoeve van de elfde
14e halfjaarlijkse betaling van het voor dit werk bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 59:15 te betalen aan Cornelis
Moerman, aannemer van alle onderhoudswerken te Liefkenshoek. Specificatie van de
kosten: £ 49:10 ten behoeve van de elfde 14 e halfjaarlijkse betaling van het voor dit werk
bedongen loon en £ 10:5 ten behoeve van enig buitenwerk.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 15 te betalen aan Cornelis
Moerman, ten behoeve van de tiende 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor
het onderhouden van de wallen, borstweringen en banketten te Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 12:10 te betalen aan Cornelis
Moerman ten behoeve van de elfde 14e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon voor
het onderhouden van de dubbele doornhaag te Liefkenshoek.
5 juni 1698
Een rekwest van de kerkenraad van Lillo wordt in handen gesteld van de gedelegeerde
rechters aldaar. Deze dienen order en voorziening te treffen voor het vertrek van de
vrouwen en kinderen van de soldaten uit de compagnie van kapitein Uytterwijck. Deze
compagnie is reeds twee jaar geleden vertrokken uit Lillo naar Nieuwpoort. Hierdoor zullen
de armen van Lillo ontheven worden van de lasten en moeilijkheden die deze groep met
zich meebracht. Voorts dient men de armmeesters van Lillo buiten verdere klachten te
stellen en te houden.
Naar aanleiding van het rekwest van de kerkenraad van Lillo, wordt besloten voor deze
maal ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal om £ 4 te betalen aan Janneken
Biestmans, vroedvrouw te Lillo, ten behoeve van een toeleg over het lopende jaar 1698.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 48:6:8 te betalen aan Jan
Aerssen Moerman, wonende te Lillo, voor het maken en in staat stellen van het hoofd voor
het fort Lillo. Dit werd aan hem besteed door raadsheer De Maurignault in navolging van
de resolutie van 19-11-1697.
12 juni 1698
Naar aanleiding van de missive van Anthony de Valck, commandeur te Liefkenshoek,
wordt besloten om de verminkte soldaat Jan Adriaensen aan te stellen tot geweldige
provoost over de militie in garnizoen binnen Liefkenshoek. Hiertoe zal hem een traktement
van £ 10 per jaar worden toegelegd. Als voorwaarden worden hieraan gesteld dat hij binnen
het fort Liefkenshoek moet blijven wonen en zijn ambt deugdelijk zal uitvoeren. Besloten
wordt om Jan Adriaensen ook bij de eerst vrijkomende plaats op de rol van impotente
soldaten op te nemen.
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27 juni 1698
In de zaak tussen commandeur Graciaen du Bois en Jacob van Twist wordt besloten dat
beide partijen binnen veertien dagen furnissement van stukken van inventaris dienen over te
leveren aan de raad.
De ingelanden van de polder van Lillo melden dat commandeur Du Bois aldaar hen
verhindert de contrescharpen van Lillo te verhogen. Dit was hen toegestaan naar aanleiding
van de missive van de gedelegeerde rechters, welke ter vergadering kwam op 22-04-1698.
Besloten wordt om kopie van deze missive in handen te stellen van commandeur Du Bois
met last om de contrescharpen alsnog te laten verhogen.
7 juli 1698
Missive van Gratiaen du Bois, commandeur te Lillo. Deze houdt bericht naar aanleiding
van de resolutie van 27-06-1698 over het verhogen van het conterscharp aldaar. Naar
aanleiding van deze missive werd nog geen besluit genomen.
11 juli 1698
Rekwest van Pieter Wouters en Thomas Prins cum suis, vrijschippers op de uitvoer van
graan uit de vrije polder van Lillo. Naar aanleiding van dit rekwest wordt besloten geen
nieuwe vrijschippers aan te stellen anders dan in de plaats van overleden vrijschippers.
Besloten wordt om bij het college van gedelegeerde rechters te informeren naar de religie
van de sollicitant(en.)
15 juli 1698
Rekwest van Harman Bekanus, commies van de turf te Roosendaal. Hij verzoekt ten
behoeve van de moerluiden aldaar om wederom 40 zegels te verkrijgen ten behoeve van de
doorvaart door de vloot voor Lillo met schepen geladen met turf. Hetzelfde aantal zegels
was hem reeds eerder vergund bij resolutie van 16-08-1697. Besloten wordt om in het
verzoek toe te stemmen op dezelfde condities als vermeld in de resoluties van 23-08-1690
en 17-10-1690.
19 juli 1698
Rekwest van Jacob van Twist, controleur te Lillo. Hij verzoekt om mandement in cas
d’appel in het vonnis uitgesproken door het college van gedelegeerde rechters van 21-061698 uitgesproken in de zaak tussen de suppliant en commandeur Du Bois. Besloten wordt
het verzoek toe te staan en te ordonneren dat binnen veertien dagen de benodigde stukken
aan de raad zullen worden over gediend ter nadere examinatie.
24 juli 1698
Gelet op het rekwest en furnissement van Jacob van Twist tussen hem en Graciaen du Bois,
wordt besloten deze in handen te stellen van de secretaris van het land, om deze nader te
examineren en de raad hiervan rapport te doen.
1 augustus 1698
Rekwest van Jacob van Twist, controleur te Lillo. Hij verzoekt mandement in cas d’ appel
tegen Graeciaen du Bois. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van partijen ten
behoeve van het furnissement. Daarnaast worden beide partijen geordonneerd om voor
twee heren van de raad te verschijnen om te komen tot een akkoord.
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25 augustus 1698
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Axel op 1509-1698 en binnen Lillo op 24-09-1698. De heren Van der Nisse en De Bils van
Coppensdamme worden gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen. Zij worden hiertoe
gecommitteerd bij resolutie van 02-09-1698.
2 oktober 1698
Rekwest van Jacob de Cock, commies van ’s lands magazijn te Lillo. Hij verzoekt om twee
kisten kaarsen ten behoeve van het garnizoen aldaar. Besloten wordt om het rekwest in
handen te stellen van commies Coop om de raad hierop te dienen van bericht.
10 oktober 1698
Ingekomen bericht van commies Coop naar aanleiding van het rekwest van Jacob de Cock,
vermeld in de notulen van 02-10-1698. Besloten wordt om commies Coop te autoriseren
om twee kisten kaarsen naar Lillo te zenden ten behoeve van het corps du gardes aldaar.
16 oktober 1698
Het verzoek van Janneke l’Herbergten, vroedvrouw te Liefkenshoek, om een halve last turf,
wordt afgewezen.
Naar aanleiding van de missive van commandeur De Valck te Liefkenshoek wordt besloten
om Cornelis Moerman, aannemer van de onderhoudswerken aldaar, te autoriseren tot het
maken van twee nieuwe brandladders en de oude te repareren. Daarnaast wordt hem de
reparatie van de brandemmers aldaar geautoriseerd. Indien deze niet te repareren zijn wordt
het hem toegestaan nieuwe te maken, zodat het magazijn aldaar weer van 25 brandemmers
zal zijn voorzien.
17 oktober 1698
Rekwest van Jacob de Cock, commies van ’s lands magazijn te Lillo. Hij verzoekt om 3000
à 4000 pond buskruit. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van commies
Coop om de raad hiervan te dienen van bericht.
Rekwest van Gratiaen du Bois, commandeur te Lillo. Hij verzoekt om ‘expeditie’ van het
proces comminucatoir’ tussen hem als ‘gerequieerde’ en Jacob van Twist, controleur
aldaar. Voor de raad ‘satispaendent hangende’. Besloten wordt met het verzoek in te
stemmen.
4 november 1698
De raad heeft de wederzijdse stukken bestudeerd in de zaak tussen Jacob van Twist,
controleur te Lillo, suppliant van mandement, en Gratiaen du Bois commandeur te Lillo,
gerekwireerde. De raad besluit recht te doen en wijst het verzoekt van mandement af. De
rekwirant wordt veroordeeld de kosten te voldoen.
7 november 1698
Rekwest van Jacob Jacobsz. Cuijpers, turfschipper. De suppliant, wiens turfschip wordt
opgehouden te Lillo, verzoekt om een zegel ten behoeve van de doorvaart door de vloot.
Besloten wordt het gewenste zegel te verlenen en de commies te Lillo de doorvaart op
vertoon van het zegel te verlenen.
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18 november 1698
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 49:10 te betalen aan Cornelis
Moerman, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek, ten behoeve van de
twaalfde 14e halfjaarlijkse betaling van het voor dit werk bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 15 te betalen aan Cornelis
Moerman, aannemer van het onderhoudswerk aan de wallen, borstweringen en banketten te
Liefkenshoek, ten behoeve van diens elfde 14e halfjaarlijkse betaling van het door hem voor
dit werk bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 12:10 te betalen aan Cornelis
Moerman ten behoeve van de twaalfde 14 e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon
voor het onderhouden van de dubbele doornhaag te Liefkenshoek.
11 december 1698
Gillis Heijlinc en Geerart Knockhaert, pachters van de wijnen, brandewijn, bieren en het
gemaal te Lillo en Liefkenshoek, verzoeken om afslag van de pacht over het seizoen van
01-10-1698 tot en met 31-03-1699. Besloten wordt dit verzoek af te wijzen.
Inventarisnummer 707
1 januari 1699
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om aan Jan Adriaensen, geweldige
provoost te Liefkenshoek, het traktement van £ 10 jaarlijks te betalen. Van dit traktement
zal £ 2:10 per drie maanden worden uitbetaald. Dit totdat Adriaensen op de rol van de oude
en impotente soldaten zal zijn gebracht. In navolging van de resolutie van 12-06-1698.
16 januari 1699
Verzoek van Paulus van Assendelft, wonende in de polder van Santvliet, om aangesteld te
mogen worden tot vrijschipper ten behoeve van het vervoer van graan uit de polders van
Lillo, den Doel, St. Anna en Zantvliet. Het verzoek wordt afgewezen omdat momenteel
geen vrijschippersplaats beschikbaar is.
20 januari 1699
De heren Van der Nisse en De Bils doen rapport van de door hen bijgewoonde
verpachtingen van de gemeene middelen van consumptie in het Committimus.
Rekwest van Jan Aertsen Moerman. Hij verzoekt om betaling van £ 20:4 hetgeen hem
eerder door de Rekenkamer werd afgewezen. Besloten wordt om het rekwest met haar
bescheiden in handen te stellen van de heren van de Rekenkamer om de raad hierop te
dienen van bericht.
Rekwest van Hendrick de Graeff, pachter van het veer van Lillo op Antwerpen. Hij
verzoekt om ontslag van de pacht. Besloten wordt het verzoek af te wijzen.
Rekwest van Pieter vanden Lande. Hij verzoekt om betaling van £ 8:6:8 ten behoeve van de
door hem schoongemaakte vesten van Lillo. Hij deed dit werk op last van de commandeur
aldaar. Besloten wordt hierover de retroakta na te zien.
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22 januari 1699
Rekwest van Jacob de Cock, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek. Hij
verzoekt om voorzien te worden van 3000 à 4000 pond buskruit. Besloten wordt om het
rekwest in handen te stellen van commies-stapelier Huijge om de raad hierover te berichten.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 8 te betalen aan raadsheer
Davit van der Nisse ten behoeve van zijn inspectie, met twee werkbazen, van ’s
landswerken in het Committimus in september 1698.
29 januari 1699
Rekwest van Gratiaen du Bois, commandeur van Lillo. Hij verzoekt om Jacob van Twist te
mogen dagvaarden om binnen een termijn van acht dagen toelichting te geven op diens
declaratie van kosten en daarop ‘voorts te procederen’. Besloten wordt om het verzoek toe
te staan.
6 februari 1699
Ingekomen bericht van commies-stapelier Huijge op het rekwest van commies Jacob de
Cock. Besloten wordt om de commies-stapelier te autoriseren tot de inkoop van 4000 pond
buskruit en 2000 pond lont en om deze naar Lillo te verzenden.
20 februari 1699
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 122:9 te betalen aan Jan
Aertssen Moerman, aannemer van alle onderhoudswerken te Lillo. Specificatie van de
kosten: £ 99:10 ten behoeve van de twaalfde 14e halfjaarlijkse betaling van het voor deze
werken bedongen loon en £ 22:19 ten behoeve van enig buitenwerk.
21 februari 1699
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 0703-1699 en binnen Axel op 19-03-1699. De heren Nachtegael en De Maurignault worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
27 februari 1699
Ingekomen bericht van de Rekenkamer op het rekwest van Jan Aertsen Moerman. Besloten
wordt het verzoek van Jan Aertsen Moerman om betaling van £ 20:4 af te wijzen.
12 maart 1699
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 58:6:8 te betalen aan mr.
Joannes van Berlecom, predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum voor hem
en zijn familie belast met vier kinderen.
13 maart 1699
Rekwest van Cornelia Elants. Zij verzoekt om aangesteld te mogen worden tot vroedvrouw
te Liefkenshoek in plaats van de overleden Janneken Hijbergen. Besloten wordt om hierop
de missive van commandeur Valck na te zien. Besloten wordt vervolgens de suppliante aan
te stellen als vroedvrouw te Liefkenshoek. Hiertoe zal haar het jaartraktement van £ 6
worden betaald.
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7 mei 1699
Raadsheer Nachtegael doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus.
Rekwest van de kerkenraad van Lillo. Deze verzoekt om aan de nieuwe vroedvrouw
Janneke Biestman voor het lopende jaar 1699 £ 4 te vergunnen, vermits de oude
vroedvrouw nog in leven is. Besloten wordt om in het verzoek toe te stemmen.
Besloten wordt om de commiezen te Lillo te ordonneren om na 25 mei 1699 geen
vrijschippers van Den Doel op Antwerpen door de vloot te laten passeren, welke geen
nieuwe akte van vrijschipperschap kunnen tonen. Daarnaast wordt de commies verzocht om
de raad te berichten hoeveel vrijschippers er thans zijn en hoeveel daarvan aanhangers zijn
van de rooms-katholieke religie.
12 mei 1699
Rekwest van Gillis Heylinck cum suis, pachters van de wijnen en brandewijnen te Lillo en
Liefkenshoek. Zij verzoeken om respijt op de betaling van de pacht. Besloten wordt om het
verzoek af te wijzen.
26 mei 1699
Naar aanleiding van de resolutie van 07-05-1699 zijn diverse verzoeken om continuatie van
vrijschipperschap ingekomen. Besloten wordt om de gedelegeerde rechters te Lillo te
verzoeken om uit te zoeken wie van de supplianten op 07-05-1699 in ‘effective
bedienninge’ waren en van welke religie zij zijn.
28 mei 1699
Rekwest van Job Woutersen Dronckert, vrijschipper in de vloot voor Lillo. Hij verzoekt, in
afwachting van continuatie van zijn akte, zijn geladen schip door de vloot van Lillo te laten
varen. Besloten wordt in het verzoek toe te stemmen.
2 juni 1699
Twee missiven van de gedelegeerde rechters te Lillo. Deze bevatten de lijsten met namen
van schippers die akte hebben tot het bevaren van de vrije polders van Lillo, Santvliet, Den
Doel en Keetenisse. Besloten wordt om deze lijsten ter griffie te seponeren om bij het
verlenen van nieuwe akten of het continueren van vorige akten hierop te kunnen
reflecteren.
Besloten wordt om aan Pieter Leunisse, vrijschipper in de vloot voor Lillo, de verzochte
vernieuwing van zijn akte van vrijschipperschap te verlenen voor de periode van een jaar.
Op voorwaarde dat hij voldoet in de hierop gestelde borgtocht en dat hij zijn nieuwe akte
bij de gedelegeerde rechters te Lillo zal laten registreren.
4 juni 1699
Rekwest van Pieter Woutersen Dronckaert, Job Woutersen Dronckaert, Jan Leendertsen
Stoop en Thomas Prince, allen vrijschippers ten behoeve van het vervoer van graan uit de
polders van Lillo, Den Doel, Sint Anne en Keetenisse. Besloten wordt om alle supplianten
continuatie van vrijschipperschap aldaar te verlenen voor de periode van een jaar, op
voorwaarde van eedaflegging en borgtocht, alsmede hun akten te laten registreren door de
gedelegeerde rechters te Lillo.
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Besloten wordt om ten behoeve van de moernering te Roosendaal tien zegels op te maken
voor de doorvaart van schepen geladen met turf door de vloot. Deze zegels zullen
overhandigd worden aan de heer De Wijse, alsmede de vier zegels uitgegeven aan de vier
schippers die hierom kwamen verzoeken. Deze schippers zijn Dirck Mangelaer, Anthonij
Nees, Cornelis Zegers en Jan van Elven.
5 juni 1699
Rekwest van Elisabet Poulier, weduwe van Cornelis Prince, klokstelster te Lillo. Zij
verzoekt om 8 steen kaarsen en om drie dukaten jaarlijks ten behoeve van het stellen en
‘ganckbaer’ maken van het uurwerk aldaar. Besloten wordt om het rekwest in handen te
stellen van de heren die in commissie naar Lillo zullen gaan, om de raad hiervan rapport te
doen.
Rekwest van Claes Cornelissen Prins, pachter van het dwarsveer van Lillo op
Liefkenshoek. Hij beklaagt zich erover dat enkele ingezetenen aldaar met hun vaartuigen
passagiers vervoeren, waarvan de suppliant nadeel ondervindt. De suppliant verzoekt dat
hiertegen wordt opgetreden. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van de
heren die in commissie naar Lillo zullen gaan, om de raad hiervan rapport te doen.
9 juni 1699
De heren Nachtegael en De Maurignault, gecommitteerd tot de verpachtingen van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, worden verzocht om tijdens deze
commissie een inspectie uit te voeren en de nodige reparaties aan het hoofd en het
verhogen van de conterscharp te Lillo te laten doen. In navolging van de resolutie van de
Staten van Zeeland van 01-05-1699 en 02-05-1699.
11 juni 1699
Missive van de gedelegeerde rechters te Lillo. Zij recommanderen de continuatie van de
akten van vrijschipperschap van de weduwe van Joannis van Assendelft, Andries Ooms,
wonende te Lillo en Gillis van Peuijevelt, wonende op Den Doel. Besloten wordt om de
akten van genoemde personen te continueren.
18 juni 1699
Rekwest van Jacob de Cock, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek. Hij
verzoekt om twee kisten kaarsen. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van
commies Cornelis Coop, om de raad hierover te dienen van bericht.
25 juni 1699
Ingekomen bericht van commies Cornelis Coop op het rekwest van Jacob de Cock,
commies te Lillo. Besloten wordt om conform het verzoek van de suppliant hem twee
kisten kaarsen te zenden ten behoeve van het magazijn aldaar.
8 juli 1699
Besloten wordt om in plaats van de heer Nachtegael, die naar Holland is vertrokken, de
heer Cau (heer van Dussen) te committeren om samen met raadsheer De Maurignault de
besteding van alle onderhoudswerken te Axel, alsmede de besteding van de reparaties van
het hoofd en de verhoging van de contrescharpen te Lillo bij te wonen. Laatst vermeld in de
notulen van 04-06-1699 (alleen m.b.t. tot Axel) en 09-06-1699.
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14 juli 1699
Rekwest van Joannes de Wyse. Hij verzoekt ten behoeve van de moerluiden van
Roosendaal om 33 zegels ten behoeve van de doorvaart van schepen met turf door de vloot
naar Antwerpen, ‘inconformite vande resolutie en sententie van hare Ed. Mo. van 06-011694’. Besloten wordt in het verzoek toe te stemmen en de attaché van de admiraliteit te
verzoeken de commiezen in de vloot hierover te ‘reverenderen’.
Rekwest van Christiaen Swaens, baljuw en dijkgraaf van de hooge en lage Swaluwe, cum
suis. Hij verzoekt ten behoeve van de moerlieden aldaar om dertig zegels ten behoeve van
de doorvaart van schepen met turf door de vloot voorbij Lillo.
Besloten wordt in het verzoek toe te stemmen en de attaché van de Admiraliteit te
verzoeken de commiezen in de vloot hierover te ‘reverenderen’.
21 juli 1699
Rekwest van commandeur Du Bois te Lillo. Hij meldt dat hij voor het hof ‘by proces
comminicatoir’ tegen Jacob van Twist zijn declaratie van kosten heeft ‘overgedient’ en
‘partij van diminitie en wederom contradiminitie’. De suppliant verzoekt om de
gewoonlijke taxatie van kosten. Besloten wordt het rekwest en de declaratie in handen te
stellen van de secretaris van het land om de verzochte taxatie uit te voeren.
23 juli 1699
Besloten wordt om de lijst voor de distributie van de turf voor 1699 in handen te stellen van
commies Cornelis Coop. Uit deze lijst blijkt dat voor Lillo 18 lasten turf en voor
Liefkenshoek 15 lasten turf zijn gereserveerd.
28 juli 1699
De raadsheren Cau en De Maurignault doen rapport van de door hen bijgewoonde
bestedingen te Axel, Lillo en Liefkenshoek. Besloten wordt om de in hun rapport vermelde
bestedingen te approberen.
Ordonnantie wordt verleend aan Cornelis Moerman, aannemer van het onderhoud van de
wallen, borstweringen en banketten te Liefkenshoek, om hem £ 15 te betalen ten comptoir
van Jacob de Cock ten behoeve van zijn twaalfde 14 e halfjaarlijkse betaling van het voor dit
werk bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan Jan Aertsen Moerman, aannemer van de
onderhoudswerken te Lillo, ter grootte van £ 99:10 Vlaams ten behoeve van de dertiende
14e halfjaarlijkse betaling van het voor dit werk bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan Cornelis Moerman, aannemer van ’s landswerken te
Liefkenshoek, ter grootte van £ 49:10 ten behoeve van de dertiende 14 e halfjaarlijkse
betaling van het voor dit werk bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan Cornelis Moerman, aannemer van het onderhoud van de
dubbele doornhaag te Liefkenshoek, ter grootte van £ 12:10 ten behoeve van de dertiende
14e halfjaarlijkse betaling van het voor dit werk bedongen loon.
Rekwest van Elisabet Poulier, weduwe van Cornelis Prince, klokstelster te Lillo.
De suppliant verzoekt om naast haar jaartraktement acht steen kaarsen en drie dukaten te
mogen genieten, ten behoeve van het stellen van het uurwerk aldaar. Besloten wordt om het
verzoek af te wijzen.
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Naar aanleiding van het rekwest van Pieter van den Lande en Hieronimus Oostwalt,
schoonmakers van de vesten te Lillo, wordt besloten om hen ordonnantie te verlenen van
£ 12, te betalen door ontvanger Jacob de Cock te Lillo.
Naar aanleiding van de getaxeerde declaratie van commandeur Du Bois, ten laste van Jacob
van Twist, wordt besloten om de getaxeerde £ 33:6:8 ten laste te brengen van Van Twist.
6 augustus 1699
Besloten wordt om de akten van vrijschipperschap te vernieuwen van Pieter Michielsen en
Miechiel Adriaensen, vrijschippers voor het vervoer van graan uit de polders van Lillo, Den
Doel, Sint Anne en Keetenisse. Op voorwaarde dat zij hiertoe de behoorlijke eed en
borgtocht zullen afleggen en hun akten laten registreren bij de gedelegeerde rechters en
commiezen ter recherche te Lillo.
18 augustus 1699
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Axel op 1409-1699 en binnen Lillo op 14-09-1699. De heren Godin en Cau worden gecommitteerd de
verpachtingen bij te wonen.
25 september 1699
Raadsheer Cau doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen van de gemeene
middelen in het Committimus.
Rekwest van Thomas van Thiel, inwoner en pachter van het vleespacht te Lillo. Hij meldt
dat aldaar vlees van buiten wordt ingebracht en verzoekt dat hier tegen zal worden
opgetreden. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van de commandeur van
Lillo als mede hem te recommanderen de gemelde pachter in het ‘gepachte middel te
mainteneren en oversulcx alle contraventien te helpen weeren’.
Rekwest van Pieter van de Wielen, broodbakker te Liefkenshoek. Hij verzoekt dat er
opgetreden wordt tegen het invoeren van brood vanaf Spaanse bodem. Besloten wordt om
het rekwest in handen te stellen van commandeur De Valck met de recommandatie de
suppliant klachtenloos te stellen.
1 oktober 1699
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 15 te betalen aan raadsheer
Iman Cau heer van Dussen. Ten behoeve van vacatiën en verschoten penningen tijdens
diens commissie naar Axel en Lillo in de periode van 08-07-1699 tot en met 14-07-1699. In
navolging van de resolutie van 04-06-1699 en 08-07-1699.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 15 te betalen aan raadsheer
Johan de Maurignault ten behoeve van vacatiën en verschoten penningen tijdens diens
commissie naar Axel en Lillo in de periode van 08-07-1699 tot en met 14-07-1699. In
navolging van de resolutie van 04-06-1699 en 08-07-1699.
13 oktober 1699
Vanwege het verlopen van de zevenjarige besteding van de onderhoudswerken te Lillo en
Liefkenshoek, wordt besloten hiertoe deze werken te gaan inspecteren alsmede het groot
scheepshoofd aldaar. Tot deze inspectie worden de werkbazen Abraham Hildernisse en
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Floris Bedloo geautoriseerd alsmede tot het opstellen van bestekken ten behoeve van de
nieuwe aanbesteding van deze werken.
27 oktober 1699
Aan Maria van Langevelt, wonende te Lillo, wordt op haar verzoek ‘geconsenteerd
mandement in cas d’Appel’, met clausule van ‘relief en inhibitie in communi forma’ op en
jegens Davit van den Berge, wonende te Antwerpen. In navolging van het vonnis van de
gedelegeerde rechters te Lillo uitgesproken in het voordeel van de suppliante.
12 november 1699
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 100 te betalen aan Joos van
Roijenacker, aannemer van het scheepshoofd te Lillo, ten behoeve van diens eerste betaling
van het door hem voor dit werk bedongen loon. Het gehele bedrag bedraagt £ 316:13:4.
17 december 1699
Rekwest van Joannes de Wijse. Deze verzoekt ten behoeve van de moerlieden van
Roosendaal om twintig zegels ten behoeve van de doorvaart door de vloot voor Lillo naar
Antwerpen met schepen met turf, in navolging van de resolutie en sententie van de Ed. Mo.
van 06-01-1694. Besloten wordt het verzoek toe te staan en de attaché van de Admiraliteit
de commiezen in de vloot daar over te ‘revenderen’.
31 december 1699
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 49:10 te betalen aan Cornelis
Moermans, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek, ten behoeve van diens
veertiende en laatste halfjaarlijkse betaling van het door hem voor dit werk bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 12:10 te betalen aan Cornelis
Moermans, ten behoeve van het onderhouden van de dubbele doornhaag te Liefkenshoek
over diens veertiende en laatste halfjaarlijkse betaling van het voor dit werk bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 15 te betalen aan Cornelis
Moermans, aannemer van het onderhouden van de aardewerken rondom de wallen,
borstweringen en banketten te Liefkenshoek, ten behoeve van de dertiende 14 e
halfjaarlijkse betaling van het voor dit werk bedongen loon.
Inventarisnr. 708
1 januari 1700
Ingekomen een missive van commandeur Anthonij Valck, gedateerd te Liefkenshoek 1212-1699. Verzocht wordt om affuiten, buskruit en onderhoud van de doornhaag rondom het
fort.
2 januari 1700
Ingekomen rekwest van de kerkenraad van Lillo met betrekking tot de regeling van het
traktement van vroedvrouw Janneken Biestman. Haar traktement wordt vastgesteld op £ 4
gedurende het leven van de huidige vroedvrouw Antonette Gattieu. Na overlijden van
laatstgemelde zal het traktement gesteld worden op £ 6, hetgeen uitbetaald zal worden door
de ontvanger-generaal.
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Ingekomen Rekwest van Jacob de Cock, commies van ’s lands magazijnen te Lillo.
Verzocht wordt om twee kisten kaarsen. Het rekwest wordt in handen gesteld van Commies
Corn. Coop.
15 januari 1700
Examinatie van de bestekken voor onderhoudswerken aan de forten Lillo en Liefkenshoek
voor de zeven navolgende jaren. De bestekken werden opgesteld door de werkbazen
Abraham Hildernisse en Floris Bedloo, in navolging van de resolutie van 13-10-1699.
Besloten wordt tot aanbesteding. De dag waarop op dit zal gebeuren wordt blanco gelaten,
evenals de namen van de heren uit de raad die hierop zullen toezien. De bovengenoemde
werkbazen wordt verzocht biljetten van de aanbesteding in orde te maken en te verspreiden.
26 januari 1700
Ordonnantie wordt verleend aan Joos van Roijenacker, aannemer van het grote
scheepshoofd van Lillo voor een bedrag van £ 237:10, te weten £ 216:13:4 over de laatste
betaling van zijn bedongen loon en £ 20:16:8 over buitenwerk te betalen uit de
redemptepenningen van de polder van Lillo.
Rekwest van de ingelanden van de polder van Lillo om de nieuw te bouwen sluis ‘te mogen
leggen vier voet leeger van dagh als de tegenwoordige’. Rekwest wordt goed gevonden en
in handen gesteld van ’s lands werkbazen.
28 januari 1700
Ingekomen bericht van ’s lands werkbazen aangaande het rekwest van de ingelanden van de
polder van Lillo over de nieuw aan te leggen sluis. Besloten wordt de zaak in handen te
stellen van de Gedeputeerden welke zijn afgevaardigd naar de aanstaande verpachting om
aldaar een en ander te onderzoeken en te zullen spreken met de commandeur en
gedelegeerde rechters.
5 februari 1700
Ordonnantie wordt verleend op de ontvanger-generaal om aan Adriaen (= verm. Jan Aertse)
Moerman, aannemer van de Lands onderhoudswerken te Lillo, te betalen £ 99:10 als ‘14e
paye over sijn 14e of laetste half jarige paije vant loon bij hem daer vooren bedongen’.
20 februari 1700
Ingekomen Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden, gedateerd te Den
Haag 14-02-1700. De missive behelst de verpachting van de gemeene middelen van
consumptie in het Committimus. Deze verpachtingen zullen gehouden worden op 15-051700 te Axel en op 22-05-1700 te Lillo. De heren Van der Nisse en De Bils worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
5 maart 1700
Ordonnantie wordt verleentd op de ontvanger-generaal om een jaar augmentum te betalen
aan mr. Joannis van Berlicom en familie, predikant te Lillo, ter somme van £ 58:6:8.
9 maart 1700
Bericht van de Commandeur Valcke van Liefkenshoek dat de onderhoudswerkzaamheden
uitgesteld kunnen worden tot aanstaande september, met uitzondering van het ‘verboeten’
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van de doornhaag. Besloten wordt de commandeur hier zelf zorg voor te laten dragen en
hiervan rapport te laten doen.
18 maart 1700
Bericht van commies Coop, naar aanleiding van het verzoek dat vermeld wordt in de
notulen van 05-01-1700. Goedgevonden wordt twee kisten kaarsen af te zenden naar Lillo
ten behoeve van de garnizoenen en het corps du gardes.
9 april 1700
Rapport en overlevering van de kohieren door De heer De Bils, heer van Coppensdamme,
aangaande de verpachtingen in het Committimus. De heer De Bils verklaart na overleg te
hebben gehad met de commandeur en de gedelegeerde rechters te Lillo, dat het concept van
’s lands werkbazen aangaande de verlegging van de sluis in de contrescharp te Lillo, niet
aannemelijk is.
Raadsheer De Mauregnault wordt geautoriseerd om in overleg met commandeur baron
Sparre op kosten van de ingelanden, de sluis alsnog aan te leggen zodat deze de veiligheid
van het fort het best zal waarborgen.
Rekwest van Jacob de Meeu (= de Meeuw) pachter van de wijnen en brandewijnen te Lillo.
De suppliant klaagt dat in de polder van Lillo herbergen en publieke drinkgelagen worden
gehouden. Raadsheer De Maurignault wordt geautoriseerd deze te weren zodat de gemeene
middelen niet langer zullen worden benadeeld.
Op het rapport van de heer De Bils wordt Jan Wacker, provoost te Lillo, aangesteld tot
‘ijkmeester van de Rustages’ (?).
Het verzoek van Grietie Kuijpers, weduwe van Hendrick de Graeff, om een remissie van
£ 55:5 uit achterstallige pachtpenningen uit het veer van Lillo op Antwerpen, wordt
afgeslagen.
19 april 1700
Ordonnantie van £ 19:15, verleend aan Cornelis Moerman, timmerman te Liefkenshoek
voor het maken van 25 leren brandemmers ten behoeve van het magazijn te Liefkenshoek.
Verzoek om ordonnantie van Cornelis Moerman voor het bedrag van £ 31:9 wegens gedane
reparaties in 1699 en 1700 te Liefkenshoek. En het bedrag van £ 40:10 voor gelijke
reparaties gedaan te Lillo.
Rekwest van Gabriel Adriaensen, metselaar te Liefkenshoek, om ordonnantie van £ 17:13
over gedane reparatien in de jaren 1699 en 1700. Besloten wordt hierover de retroakta na te
zien.
6 mei 1700
Ordonnantie wordt verleend aan Cornelis Moerman, aannemer van de aardewerken te
Liefkenshoek voor het bedrag van £ 15 ‘over het 14 e of laeste half jaer van sijn bedongen
loon’.
7 mei 1700
Rekwest van brigadier Spar te Lillo om voorzien te worden van de nodige turf en kaarsen.
Dit wordt in handen gesteld van de commies Coop.

252

13 mei 1700
Rapport van raadsheer De Maurignault over zijn visitatie van de zeesluis te Lillo. Conform
het concept van de raadsheer zal een kaart worden vervaardigd van de nieuw aan te leggen
sluis.
14 mei 1700
Ordonnantie wordt verleend aan de heer De Maurignault van £ 14 wegens verschoten
penningen en vacatie tijdens zijn commissie te Lillo.
8 juni 1700
Besproken worden de bestekken van de onderhoudswerken opgesteld door Abraham
Hildernisse en Floris Bedloo, naar aanleiding van de resolutie van 13-10-1699 en vermeld
in de notulen van 19-01-1700. Besloten wordt de besteding te doen op 24-06-1700. Hiertoe
worden de heren Cau en Godin gecommitteerd.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal, £ 40:10 te betalen aan Cornelis
Moerman, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo van 01-10-1699 tot 06-01-1700.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal, £ 17:13 te betalen aan Gabriel
Adriaensen, metselaar te Lillo, wegens geleverde materialen ten behoeve van de
onderhoudswerken te Lillo in de jaren 1699 en 1700.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal, £ 31:9 te betalen aan Cornelis
Moerman over arbeidsloon en leverde materialen te behoeve van de onderhoudswerken te
Liefkenshoek in de periode van 01-10-1699 tot en met 12-03-1700.
10 juni 1700
Rekwest van Pieter van den Lande om aangesteld te mogen worden tot het schoonmaken
van de vesten te Lillo voor vijf achtereenvolgende jaren en een toeleg van 50 gulden.
Besloten wordt hierover de retroakta na te zien met betrekking op hoeveel de Provincie
hieraan moet bijdragen.
17 juni 1700
Het rekwest van Jacob en Jean Sautijn, arrestanten van het traktement van majoor
Benedictus Beton de Jonge te Lillo. Zij verzoeken om lichting van de ingehouden
penningen. Het rekwest wordt in handen gesteld van commies Ovrij.
24 juni 1700
Lijst van de besteding van turf voor het jaar 1700:
‘Voor het hoff tot Middelburg……….. 46 lasten
Voor Vlissingen………………………. 22 lasten
Voor Vere…………………………….. 22 lasten
Voor Lillo…………………………….. 18 lasten
Voor Liefkenshouck………………….. 15 lasten
Voor Axel…………………………….. 3 lasten
Voor’t Casteel van Rammekens……… 2 lasten
Voor’t Garnisoen van Middelburgh….. 10 lasten
Voort Logement inden Hage…………. 6 lasten
-----------T’samen……………………………… 144 lasten’
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1 juli 1700
Ingekomen bericht van commies Ovrij met betrekking tot de notulen van 17-06-1700.
Toestemming wordt verleend tot lichting van penningen ten behoeve van Jacob en Jean
Sautijn, kooplieden te Middelburg, ter somme van £ 18:6:8 uit het ingehouden traktement
van Benedictus Beton, majoor tot Lillo.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 19:9:1 te betalen aan Cornelis
Moerman wegens gedane reparatien aan ‘s lands werken sinds 18-03-1700 en 28-06-1700.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-eneraal om £ 26:2:2 te betalen aan Cornelis
Moerman ‘over arbeijtsloon, int afkappen en verboeten van de doornhage en theen van de
Wal in de Vest, en aen de aerde borstweeringen en bancketten’ voor de periode van 18-031700 tot 28-06-1700.
2 juli 1700
Rapport van de heren Cau en Godin over de gedane besteding van de onderhoudswerken te
Lillo en Liefkenshoek. De aannemers zijn dezelfde als voorheen, namelijk te Lillo Jan
Aertsse Moerman voor £ 189 per jaar, en te Liefkenshoek Cornelis Moerman voor £ 166
per jaar.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal ten behoeve van de heren Cau en
Godin wegens hun vacatiën en verschoten penningen tijdens de gedane commissie ten
behoeve van de besteding van de onderhoudswerken te Lillo en Liefkenshoek.
12 augustus 1700
Goedgevonden wordt het rekwest van Bartholomeeus Arnoldus van Diemen. Hij wordt
aangesteld tot majoor van het fort Lillo in de plaats van Benedictus Beton de Jonge,
overleden. Van Diemen zal worden voorzien van de gebruikelijke commissie nadat hij de
eed heeft afgelegd.
13 augustus 1700
Eedaflegging van Bartholomeeus Arnoldus van Diemen, aangesteld tot majoor te Lillo op
12-08-1700.
17 augustus 1700
Ingekomen missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden, gedateerd te Den
Haag 04-08-1700. De missive behelst de verpachting van de gemeene middelen van
consumptie in het Committimus. Deze verpachtingen zullen gehouden worden op 19-091700 te Axel en op 16-09-1700 te Lillo. De heren Nachtegael en De Maurignault worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
24 augustus 1700
Naar aanleiding van het rekwest van Pieter van den Lande, venduemeester te Lillo, om het
recht om de goederen liggende op de bodem van de haven te mogen verkopen. Het
voornoemde recht wordt in handen gesteld van de gedelegeerde rechters.
2 september 1700
Rekwest van de moerlieden van Roosendaal voor tien of twaalf zegels ten behoeve van
schepen geladen met turf, voor de doorvaart langs de vloot voor Lillo.
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3 september 1700
Rekwest van Paulus Siewvaert die een ordonnantie in zijn bezit heeft en verzoekt om
betaling van £ 128. Deze ordonnantie werd verleend op 10-12-1683 aan Gerrit Fransen en
Lieven Moerman ten behoeve van het onderhouden van ’s lands werken te Liefkenshoek.
11 september 1700
Nadere deliberatie op het verzoek van de moerlieden van Roosendaal. Het verzoek wordt
toegestaan en tien zegels worden in handen gesteld van Jan Wyse.
Ingekomen remonstrantie van de classis Tholen en Bergen op Zoom betreffende klachten
over de schoolmeester en voorlezer Cornelis van Schetsen te Lillo. De raadsheren
Nachtegael en De Maurignault, gecommitteerd naar de verpachtingen in het Committimus,
worden verzocht een en ander ter plaatse te onderzoeken.
28 september 1700
Missive van commandeur Valck waarbij hij verzoekt om 500 pond buskruit. Besloten
wordt om ’s lands werkbaas Abraham Hildernisse om advies te vragen. Indien dit advies
naar tevredenheid van de raad strekt zal commies-stapelier Huige worden verzocht het
buskruit af te zenden.
12 oktober 1700.
Het verzoek van Commies Jacob de Cock om twee kisten kaarsen wordt in handen gesteld
van commies Coop.
Ordonnantie wordt verleend aan Cornelis Moerman, aannemer van ‘s lands
onderhoudswerken te Liefkenshoek, ter grootte van £ 83 over zijn veertiende halfjaarlijkse
‘paye’.
Ordonnantie wordt verleend aan Jan Aertsse Moerman en Gabriel Adriaensen, aannemers
van ‘s lands onderhoudswerken te Lillo, ter grootte van £ 99:10 over hun viertiende
halfjaarlijkse ‘paye’.
19 oktober 1700
Naar aanleiding van het bericht van commies Coop wordt het verzoek van commies Jacob
de Cock om twee kisten kaarsen ingewilligd.
16 december 1700
Ingekomen memorie van Brigadier Spar te Lillo betreffende de tekorten in de magazijnen
van Lillo. Besloten wordt de volgende zaken af te zenden: ‘affuijten voor 2 metalen halve
cartouwen a 24 ponden voor 4 dito veltstucken a 6 ponden yser voor 4 mansvelders a 6
ponden ijser met de noodige stampers wissers en geschutslepels tot de voor 10 stucken en
nogh 2 beurs tonnekens’. Daarnaast zal werkbaas Abraham Hildernisse zorg dragen voor
‘twee nieuwe affuijten van £ 12 met haer wielen en 5 tonnekens kruijt’, ten behoeve van
Liefkenshoek.
17 december 1700
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om te betalen aan Jacob de Cock
het bedrag van £ 77:11:9:18 voor het houden van de administratie van de gemeene
middelen over Lillo en Liefkenshoek in het jaar 1700. Deze administratie werd afgesloten
voor de Rekenkamer op 11-12-1700.
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21 december 1700
Commies- stapelier Abraham Huijge te Veere wordt in navolging van de resolutie van 1612-1700 geautoriseerd om 500 pond buskruit te zenden aan commies Jacob de Cock ten
behoeve van het magazijn te Liefkenshoek. ’s lands werkbaas Abraham Hildernisse wordt
geautoriseerd ‘totten incoop van vijfentwintich schoppen en vijfentwintich spaden,
mitsgaders twaelff kordewagens, ende daer benevens te leveren een hondert delen’.
Hetgeen gezonden dient te worden aan commies Jacob de Cock te Lillo ten behoeve van het
magazijn in Liefkenshoek.
22 december 1700
Rekwest van Anthonij le Quant betreffende de verkoop van zijn huis te Liefkenshoek.
Ammuntiemeester Bartholomeeus Musch wordt geautoriseerd om aan Abraham Hildernisse
de volgende zaken te leveren ten behoeve van het kanon op de forten Lillo en
Liefkenshoek:
‘ 2 Wissers en Aensetters a 24 pond
1 Lepel en Verckensteert
4 Wissers en Aensetters a 6 pond
4 dito a 6 pond
3 Lepels en Verckensteerten a 6 pond
2 Wissers en Aensetters a 12 pond
1 Lepel en Verckensteert a 12 pond
3 Wissers en Aensetters a 6 pond
2 Lepels en Verckensteerte a 6 pond
t’samen 22 stucx’.
Een en ander dient afgezonden te worden aan commies Jacob de Cock.
Rekwest van Jan Aertssen Moerman, timmerman te Lillo, betreft het waarnemen van de
sluis, hetgeen nu wordt gedaan door Marcus du Hameau, ‘sijnde een man van 96 Jaren’.
Het verzoek wordt afgewezen.
31 december 1700
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal, te betalen het bedrag van £ 7:10 als
zijnde het 1 1/5 maand traktement van Arnoldus van Diemen, majoor te Lillo en opvolger
van Benedictus Beton de Jonge, overleden. Het traktement is ingegaan op 12-08-1700.
Inventarisnummer 709
14 februari 1701
Ordonnantie wordt verleend aan commies-stapelier Abraham Huyge te Veere om 10.000
pond buskruit in te kopen. Hiervan is 5000 pond bedoeld voor het magazijn te Lillo en
5000 pond bedoeld voor het magazijn te Liefkenshoek.
16 februari 1701
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het committimus. Te houden binnen Lillo op 09-031701 en binnen Axel op 19-03-1701. De heren Godin en Cau worden gecommitteerd de
verpachtingen bij te wonen.
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22 februari 1701
Ordonnantie wordt verleend aan mr. Geerson Panneel, ammunitiemeester, om een bok met
reep en blok te zenden aan commies Jacob de Cock te Lillo.
25 februari 1701
Ordonnantie wordt verleend aan commies Cornelis Coop om twee steigerboten te zenden
aan de commandeur te Lillo.
Ordonnantie wordt verleend aan ammonietiemeester Gerson Panneel om 1000 pond
musketlood en en 200 à 300 pond musketlood van diverse sortering te verzenden naar Lillo.
1 maart 1701
Ordonnantie wordt verleend aan werkbaas Abraham Hildernisse om 1000 el grof
‘Linwaert’ in te kopen en te zenden naar Lillo.
19 maart 1701
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om 3 ponden Vlaams te betalen aan
raadsheer Johan Godin ten behoeve van de schadeloosstelling van de beide werkbazen
welke in de maand maart de werken te Lillo zijn gaan inspecteren.
21 maart 1701
Besloten is om de volgende personen te benoemen tot gedelegeerde rechters te Lillo:
commies Jacob de Cock, majoor Bartholomeeus Arnoldus van Diemen en Willem de
Grand.
26 maart 1701
Ordonnantie wordt verleend aan ontvanger-generaal om £ 58:6:8 te betalen aan mr. Joannis
van Berlecom, predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum.
1 april 1701
Taxatie verricht door de gedelegeerde rechters te Lillo van een bakkerij, oven en een deel
schuur. Alles in eigendom van Arij Gysen. De taxatie bedraagt £ 30 waarvan de eigenaren
verzoeken om betaling.
Naar aanleiding van de missive van baron Van Sparre, commandeur te Lillo, worden de
volgende zaken besloten:
a. om 5000 pond buskruit te zenden aan commies Jacob de Cock te Lillo.
b. om zes kanonnen uit de vloot voor Lillo te mogen gebruiken te land. Besloten
wordt het verzoek in handen te stellen van van raadsheer Nachtegael, die namens
de Admiraliteit in het raadscollege zitting neemt.
6 april 1701
Rekwest van Johan Sautijn, arrestant van het traktement van Benedictus Beton. Onderwerp:
verzoek om de uitbetaling van het ingehouden traktement van de overleden Beton.
Rekwest van Jacob de Cock, commies te Lillo, waarbij hij het verzoek doet om twee kisten
kaarsen ten behoeve van het garnizoen te Lillo.
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7 april 1701
Rapport van de gedane verpachting van de algemene middelen van consumptie in het
Committimus.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal te betalen het bedrag van £ 94:10
aan Jan Aertsen Moerman en Gabriel Adriaensen aannemers van de onderhoudswerken te
Lillo i.v.m. hun tweede 14e half jaarlijkse betaling van hun loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal te betalen het bedrag van £ 83 aan
Cornelis Moerman, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek. Ten behoeve van
zijn tweede 14e halfjaarlijkse betaling van zijn loon.
14 april 1701
Ingekomen bericht van commies Cornelis Coop aangaande het verzoek van commies Jacob
de Cock van 06-04-1701. Besloten wordt twee kisten kaarsen aan De Cock te zenden.
23 april 1701
Ordonnantie wordt verleend aan werkbaas Abraham Hildernisse, in navolging van de
resolutie van de Staten van Zeeland van 20-04-170, om 100 Noorse delen en 800 pond
spijkers in te kopen en naar Lillo te zenden ten behoeve van de forten langs de Schelde.
Besloten wordt om Jacob Isebaert, kanonnier, aan te stellen als constabel en hem naar Lillo
te zenden.
10 mei 1701
Verzoek van de moerlieden te Roosendaal om 12 zegels ten behoeve van de doorvaart door
de vloot van Lillo met even zoveel schepen met turf. Verzoek wordt toegestaan.
Ordonnantie wordt verleend aan equipagemeester Bartholomeeus Musch om drie
steigerboten uit dienst te ontslaan, te weten 1 boot te Sluis, 1 boot te Sas van Gent en 1 boot
te Lillo.
20 mei 1701
Vaststellen van condities waarop het veer te Lillo zal worden verpacht.
Op het verzoek van Arij Gysen e.a. om betaling van £ 30 wegens zijn afgebroken bakkerij,
oven en schuur wordt besloten hierover de retroakta na te zien.
24 mei 1701
De raadspensionaris brengt een resolutie van de Raad van State ter vergadering. Middels
deze resolutie wordt brigadier Van Spar 10.000 gulden toegezegd ten behoeve van de
fortificatiewerken te Lillo. Deze werken worden aanbesteed door de Raad van State maar
verwacht wordt dat de Staten van Zeeland de financiering voor zullen schieten.Vervolgens
wordt gedelibereerd over de wijze van financiering van deze werken. Besloten wordt dat
men direct een aanbetaling van 4000 gulden zal doen en dat men successievelijk dit geld
weer terug zal krijgen. Hiertoe zullen nadere bepalingen worden gemaakt.
2 juni 1701
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 82:14:8 te betalen aan
equipagemeester Bartholomeeus Musch te Vlissingen ter betaling van de schippers en
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maats op de steigerboten voor Sluis, Sas van Gent en Lillo. Over de periode lopende van
01-05-1701 tot en met 31-06-1701. 7
4 juni 1701
Ordonnantie wordt verleend aan scherprechter Hans Jurien Pieterz. om op 06-06-1701 te
Middelburg het vonnis van de krijgsraad van 03-06-1701 uit te voeren. Het betreft twee
gedeserteerde soldaten uit het regiment van brigadier baron Van Spar.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om op rekening van de Raad van
State der Verenigde Nederlanden 1000 gulden te betalen aan brigadier baron Van Spar ten
behoeve van de fortificatie van de forten aan de Schelde.
8 juni 1701
Ingekomen missive van de Raad van State hetgeen een antwoord is op die van de heren
Staten van Zeeland, betreffende het dragen van de 10.000 gulden ten behoeve van de
fortificatie van Lillo.
23 juni 1701
Jan de Wijse verzoekt namens de moerlieden van Roosendaal om extra zegels ten behoeve
van de doorvaart van schepen geladen met turf door de vloot voor Lillo. Het verzoek wordt
toegestaan mits De Wijse aan de raad laat weten wanneer de vorige zegels zijn gebruikt.
27 juni 1701
Bespreking van een missive met bijgevoegde lijst van materialen die de baron Spar te Lillo
denkt nodig te hebben. De raadspensionaris wordt verzocht om een concept-resolutie ten
behoeve hiervan op te stellen en deze ter volgende vergadering te presenteren.
28 juni 1701
Nogmaals vestigt de raadspensionaris de aandacht op de missive van brigadier baron Van
Spar met het verzoek om betaling van 5000 gulden ten behoeve van de betaling van de
arbeiders e.d. die werken aan de fortificatie te Lillo. Besloten wordt daar de Raad van State
in betaling achterwege blijft, de missive in handen te stellen van de Staten van Zeeland.
2 juli 1701
Ordonnantie wordt verleend aan werkbaas Abraham Hildernisse om de volgende zaken in
te kopen en te zenden aan commies Jacob de Cock te Lillo:
 100 balkdelen van twee duim ten behoeve van de batterijen;
 500 pond spijkers van zeven duim ten behoeve van de gording van de palissaden;
 6 tonnen teer;
 1 ton pek;
 200 pond salpeter;
 150 pond zwavel.

7

Hetgeen niet juist kan zijn aangezien juni slechts 30 dagen heeft.
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Missive van Anthonij de Valck, commandeur te Liefkenshoek. De missive behelst de
toestand van de fortificatiën te Liefkenshoek en het verzoek om verschillende behoeften
waaronder 6000 palissaden. De missive wordt aangehouden.
Ordonnantie wordt verleend aan equipagemeester Bartholomeeus Musch te Vlissingen om
de steigerboot te Lillo uit dienst te nemen.
Autorisatie wordt verleend aan brigadier baron Van Spar om een vaartuig tegen 5
schellingen per dag in dienst te nemen voor de bezorging van brieven e.d. in plaats van de
uit dienst genomen steigerboot.
4 juli 1701
Ordonnantie wordt verleend aan commies-stapelier Huyge te Veere om voor rekening van
de Raad van State acht broeken voor acht rampaarden op te maken en te zenden aan
commandeur Valcke te Liefkenshoek.
5 juli 1701
Autorisatie verleend aan commies Joos Verschuyr om de scheepslading rijs op het
‘pleytschip’ van schipper Cornelis van Deumen aan te kopen en deze te zenden aan
commies Jacob de Cock te Lillo.
11 juli 1701
Bepaling van de verdeling van turf voor het jaar 1701, waarvan een lijst naar commies
Cornelis Coop zal worden gezonden:
‘Voor het hof tot Middelburch
46 lasten
Voor Vlissingen
22 lasten
Voor Vere
22 lasten
Voor Lillo
18 lasten
Voor Liefkenshouck
15 lasten
Voor Axe
3 lasten
Voor ’t Casteel van Rammekens
2 lasten
Voort Garnisoen tot Middelburch
10 lasten
Voort Logement in de Hage
6 lasten
T’ samen
144 lasten’
15 juli 1701
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 51 te betalen aan
equipagemeester Bartholomeeus Musch ten behoeve van de schippers en maats op de drie
steigerboten voor Sluis, Sas van Gent en Lillo. Voor de dienstperiode van 01-06-1701 tot
en met 30-06-1701 à £ 0:11:4 per boot per dag.
21 juli 1701
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 71:11:4 te betalen aan
rijsschipper Cornelis van Deumen ten behoeve van een scheepslading rijs, te weten ‘7315
bossen rys, 3200 staecken en 2500 Gaerden’ op 10-07-1701 te Lillo geleverd.
4 augustus 1701
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 51:11:4 te betalen aan
equipagemeester Bartholomeeus Musch te Vlissingen ten behoeve van de betaling van de
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schippers en maats van twee steigerboten te Sluis en Sas van Gent in de maand juli. En
dezelve van een steigerboot te Lillo, welke is afgedankt op 05-07-1701. En hetzelfde voor
zes steigerboten gediend hebbende te Sas van Gent tussen 24 en 27 juli 1701.
12 augustus 1701
Autorisatie wordt verleend aan werkbaas Abraham Hildernisse om het hout ten behoeve
van 5000 palissaden in te kopen en te zenden naar Liefkenshoek aan commies Jacob de
Cock. In navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 10-08-1701.
Autorisatie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om 5000 gulden te betalen aan
brigadier baron de Sparre ten behoeve van de fortificatie van Lillo en de verdere forten aan
de Schelde. In navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 10-08-1701.
19 augustus 1701
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus. Te houden binnen Axel op 13-091701 en binnen Lillo op 16-09-1701. De heren Van der Nisse en De Bils worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
Ordonnantie wordt verleend aan de officier die het regiment van brigadier baron Van
Sparre commandeert om uit de drie Walcherse steden 100 man te rekruteren en deze onder
geleide van een officier te zenden naar Lillo, Liefkenshoek en verdere forten aan de
Schelde om aldaar te dienen. In navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van
19-08-1701.
Ordonnantie wordt verleend aan ‘Jaques de Salve Lieutenant onder de Compagnie vanden
Cap. Thielman Jonckbloet, en Aernout Loncke Vendrich onder de Compagnie vanden heer
van Pershil’ zich met de 100 nieuw gerekruteerde soldaten zich ten spoedigste naar Lillo te
begeven en zich aldaar onder het commando van brigadier baron De Sparre te stellen.
Ordonnantie wordt verleend aan de prestmeester Cornelis Coop om te Middelburg twee
smalschepen te pressen ten behoeve van het transport van het detachement soldaten naar
Lillo en Liefkenshoek.
22 augustus 1701
De secretaris van Domburg, die tevens het landmeesterschap uitoefent, is voorleden
zaterdag op mondelinge order van de raad naar Lillo gezonden, ten behoeve van de
‘lantmeterie’ aldaar.
Autorisatie wordt verleend aan werkbaas Abraham Hildernisse om de volgende zaken in te
kopen en te verzenden naar Liefkenshoek: het nodige hout ten behoeve van het maken van
1724 palissaden, 500 pond zeven duim nagels, vijfhonderd pond zes duim nagels, honderd
delen, honderd wielen voor kruiwagens. En daarnaast om negen huistimmermansknechten
in dienst te nemen. In navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 19-081701.
De raadpensionaris doet bericht van de stand van zaken aan de forten Lillo, Oud-Lillo,
Frederik Hendrik en Cruysschans. Besloten wordt om commies Joos Verschuer te
autoriseren tot de aankoop van de scheepslading rijs van schipper Pieter Keulemans,
liggende te Rammekens. Dat Jacob du Roij, dokmeester te Vlissingen zich ten spoedigste
naar Lillo zal begeven. En dat naar Liefkenshoek een meestermetselaar met twee knechts
en dienaars zal worden gezonden.
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Daarnaast is geconstateerd dat er in Lillo geen smid is. Besloten wordt een geschikt
persoon hiertoe in dienst te nemen en deze benevens met aambeeld, ijzer en kolen zo
spoedig mogelijk naar Lillo te zenden. Voorts zullen vier arbeiders in dienst worden
genomen ten behoeve van het steken van ‘steertzoden’.
Ordonnantie wordt verleend aan rijsschipper Pieter Keulemans om zich ten spoedigste met
zijn drimmelaar met het door de raad aangekochte rijshout naar Lillo te begeven en het rijs
aldaar te lossen.
Floris Bedloo geeft via een schriftelijke memorie kennis dat hij op order van de Raad twee
metselaars en ‘twee dienders of opperluyden’ naar Lillo heeft afgezonden.
23 augustus 1701
Ordonnantie wordt verleend aan ‘s lands smid Joannes van den Driesse om zich naar Lillo
te begeven om aldaar te inspecteren wat er noodzakelijk zal zijn voor het oprichten van een
logie.
24 augustus 1701
Missive van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden over financiering van de
fortificatiewerken binnen Vlissingen, Veere, het fort Den Haeck, Lillo, Liefkenshoek en de
forten op de Schelde. Besloten wordt deze in handen te stellen van de Staten van Zeeland.
30 augustus 1701
Ordonnantie wordt verleend naar aanleiding van de resolutie van 22-08-1701 om £ 162:16
te betalen aan rijsschipper Pieter Keulemans voor de levering van rijs te Lillo.
Naar aanleiding van het verzoek van Jan de Wyse, namens de moerlieden van Roosendaal,
worden 16 zegels aan dezelve verleend ten behoeve van de doorvaart door de vloot van
Lillo van schepen geladen met turf.
31 augustus 1701
Missive van zijne koninklijke hoogheid van Groot-Brittanie (= de koning-stadhouder
Willem III, tevens prins van Oranje). Onderwerp: ‘waer bij hoochstged. Syne Majesteyt, de
heeren Staten van Zeelant versouckt en recommandeert, om te desisteren van hare Ed. Mo.
Sustenue, van de oncosten der fortificatien en voorsieningen vant Eylant van Walcheren,
mitsgaders die van Lillo, Liefkenshouck en de forten opde Schelde te willen vinden uyt de
petitie vande twee millioenen, geconsenteert tot voorsieninge vande Magasynen, maer de
selve oncosten te vinden bij provisie uyt de provinciale Casse van Zeelandt, tot dat daer
over nader sal wesen geconcerteert, om redenen daer bij breeder vermelt’. Besloten wordt
de missive in handen te stellen van de Staten van Zeeland.
Kennisgeving van een door de raad opgestelde missive aan de ordinaris gedeputeerden van
Walcheren over de financiering van de fortificatiewerken te Lillo, Liefkenshoek en verdere
forten aan de Schelde.
1 september 1701
Rapport van de heren Caan en Eversdijk over hun inspectie van de fortificatiewerken te
Lillo, Liefkenshoek en verdere forten aan de Schelde. Rapport en verbaal worden in handen
gesteld van de Staten van Zeeland.
Autorisatie wordt verleend aan equipagemeester Bartholomeeus Musch om de volgende
zaken in te kopen en af te zenden naar Lillo en Liefkenshoek: 36 watervaten, te weten 18
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hele en 18 halve, een sloep met een ponton die te Vlissingen gereed ligt. En voorts een Sint
Jans wagen voor drie ponden Vlaams.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om 850 pond Vlaams te betalen aan
werkbaas Abraham Hildernisse wegens het door hem ingekochte materiaal ten behoeve van
Liefkenshoek, naar akten van de raad van 12 en 22 augustus 1701.
Besloten wordt om de opgemaakt bestekken van de onderhoudswerken te Lillo en
Liefkenshoek publiekelijk aan te besteden. Deze bestekken zijn geautoriseerd door de
Staten van Zeeland op 19-08-1701. Ten behoeve van de aanbesteding worden de heren Cau
en De Maurignault gecommitteerd.
2 september 1701
Ordonnantie wordt verleend aan ‘s Lands smid Joannis van Driessen om tot Lillo een
smidse op te richten. Hiertoe dient hij de volgende zaken mee te nemen:
‘Voor eerst, het Iserwerck tot de Smitse
Een Oogh Iser
Een Smee-back
Een Aembeelt met syn block en schrobeydel
Een Sperhaeck
Een Banckschroeve
5 a 6 Smee-tangen
1 Ruym Iser met 1 Stoockiser
1 Voorhamer, 1 Zydthamer, 1 Hanthamer
6 Amerstelen
2 Kliefbeydels met haer beslagen stocken
Voorts de volgende materialen:
2 Salters Smede-Colen
5 a 600 pond gesorteert viercant Iser
5 a 600 pond gesorteert plat Iser
2 a 300 pond gereckt Iser
1 bos Luyckse roeijen
1 dito Duytse
1 Staf Stael’.
Missive van commandeur Anthony de Valck. Hij verzoekt om voorzien te mogen worden
van turf voor het winterseizoen.
5 september 1701
Missive van brigadier baron Van Sparre. Onderwerp: verslag van de fortificatiewerken en
het verzoek om materiaal en geld ter betaling van de arbeiders. Besloten wordt de
ontvanger-generaal te ordonneren hiertoe 2000 gulden te betalen.
Ordonnantie wordt verleend aan ’s lands werkbaas Floris Bedloo om met medeneming van
twee knechten zich naar Lillo te begeven om aldaar de nodige werken uit te voeren. Hem
worden de volgende zaken ter beschikking gesteld:
‘8 hoet Vriesse calck
2 hoet Luijckse calck
6 duysent ondersteen

263

4 duysent bovensteen
8 tonnen tras
Voorts de volgende gereedschappen:
4 moortel schoppen, 2 moortelhouwen
6 moortel tobben, 25 steltouwen
12 calck sacken, 4 wateremmers
1 qatervat, 12 steenmanden
Werdende den voorn. werckbaes wyders geauthoriseert, ten spoedichsten uyt Hollant, tot
Lillo voorschreven, noch te besorgen, t’sestich hoet Luijckse calck, dertich duysent grauwe
moppen, en twintich tonnen tras’.
Ordonnantie wordt verleend aan de prestmeester Cornelis Coop om een schuit te pressen
ten behoeve van het transport naar Lillo van werkbaas Bedloo en zijn materialen.
6 september 1701
Op het rekwest van Christaen Swaens, dijkgraaf en baljuw van Hoge en Lage Zwaluwe,
wordt besloten hem 30 zegels ten behoeve van de doorvaart door de vloot van Lillo met
schepen geladen met turf te verlenen, zoals hem dit 12-06-1700 is verleend.
8 september 1701
Ordonnantie wordt verleend aan Pieter Keulenaer om met zijn drimmelaar het door de raad
aangekochte rijshout e.a. te vervoeren naar Lillo. Specificatie van het aangekochte: ‘12000
Rys tot 14 schellingen t’hondert Item 8000 Staecken tot 8 schellingen t’hondert en 8000
bos Gaerden tot 8 schellingen t’hondert’.
Besloten werd om de heren, gecommitteerd bij de resolutie van 01-09-1701, ook de
opmaak van de zeecontrescharp te Lillo publiekelijk te laten aanbesteden.
9 september 1701
Rekwest van Anthony Breeckvelt, eigenaar van een huis te Lillo dat door baron Van Sparre
in dienst is genomen ten behoeve van de oprichting van een smidse. Hij verzoekt om
vergoeding van zijn huis. Het rekwest wordt in handen gesteld van de heren gecommitteerd
tot de verpachtingen van de gemeene middelen in Lillo, om het een en ander nader te
examineren.
12 september 1701
Ordonnantie wordt verleend aan werkbaas Abraham Hildernisse om uit het arsenaal te
Middelburg 40 beslagen spaden en 20 beslagen schoppen te zenden aan Jacob de Cock,
commies van de vivres en ammuniteiten van oorlog te Lillo.
29 september 1701
Missive van ingenieur M. Hammerbergh. Hij verzoekt om voorzien te mogen worden van
de nodige penningen ter betaling van de arbeiders aan de fortificatiewerken en benevens om
voorzien te worden van het verzochte hout ten behoeve van palissaden en stormpalen voor
het fort Liefkenshoek. Besloten wordt om naar aanleiding van bovenstaande missive
ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal om £ 166:13:4 te betalen aan Jacob de
Cock, commies van de vivres en ammunitien van oorlog over Lillo en Liefkenshoek. In
overeenstemming met de resolutie van de Staten van Zeeland van 19-08-1701.
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Autorisatie verleend aan commies-stapelier Abraham Huyge te Veere om 2
scheepsladingen hout in te kopen ten behoeve van palissaden, stormpalen en gordingen
voor het fort Liefkenshoek en dit te zenden naar commies Jacob de Cock te Lillo.
Rekwest van Jacob de Cock, commies van de magazijnen te Lillo. Hij verzoekt voorzien te
mogen worden van 6 à 8 kisten kaarsen ten behoeve van het corps du gardes aldaar. Het
rekwest wordt in handen gesteld van commies Cornelis Coop om de raad te dienen van
advies.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 81:12:5 te betalen aan Joannes
van den Driesse, ’s lands smid ten behoeve van levering van materialen, vacatien en
verschoten penningen tijdens zijn verblijf te Lillo ter oprichting van een smidse, in
overeenstemming met de resolutie van 02-09-1701.
30 september 1701
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 300 te betalen aan Floris
Bedloo, ’s lands metselaar. Ten behoeve van de vergoeding van kalk, steen, tras en
gereedschappen hetgeen met 3 smalschepen naar Lillo is gezonden ten behoeve van de
fortificatiewerken aldaar.
3 oktober 1701
Rekwest van de moerlieden te Roosendaal. Zij verzoeken de 16, reeds op 3 maart en 4 mei
1694 aan Harman Becanus verstrekte zegels alsnog te mogen gebruiken. Besloten wordt het
rekwest in handen te stellen van Jan de Wyse om de raad hierover binnen 8 dagen nader te
informeren.
7 oktober 1701
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 8:6:8 te betalen aan Adriaen
Nuyts, schipper te Lillo, ter voldoening van verschillende door hem gemaakte reizen naar
Middelburg in dienst van het Land in de periode van 06-07-1701 tot en met 20-09-1701.
10 oktober 1701
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 12 te betalen aan Jacob
Isenbaert, aangesteld als kanonnier op de Cruijsschans bij Lillo. Ten behoeve van zes
maanden traktement à £ 2 per maand. Ingegaan op 23-04-1701 waarop hij in dienst is
genomen.
11 oktober 1701
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 188:14 te betalen aan Pieter
Keulenaer, rijsschipper. Ten behoeve van de levering van 12500 bossen rijs tot 14
schellingen ’t honderd, 9100 bossen gaerden tot 16 schellingen t’honderd en 7100 staecken
tot 8 schellingen ’t honderd. Geleverd op 04-10-1701 te Lillo. In overeenstemming met de
resolutie van 08-09-1701.
12 oktober 1701
De raadspensionaris wordt gecommitteerd om de aanbestede werken te Lillo, Liefkenshoek
en verdere forten aan de Schelde te gaan inspecteren en de raad hiervan rapport te doen.
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13 oktober 1701
Op mondelinge last van de heren van de raad heeft prestmeester Cornelis Coop twee
smalschepen geprest (= gevorderd) ten dienste van commies-stapelier Abraham Huyge voor
het vervoer van twee scheepsladingen hout naar Liefkenshoek. In overeenstemming met de
resolutie van 29-09-1701.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 303:3:6 te betalen aan ’s lands
metselaar Floris Bedloo ter vergoeding van de door hem geleverde materialen, verschoten
penningen en vacatiën ten dienste van de fortificatiewerken te Oud- en nieuw Lillo en de
verdere forten aan de Schelde. In overeenstemming met de resolutie van 05-09-1701. De
heer ontvanger-generaal zal erop bedacht zijn hierop £ 300 te korten wegens de akte van
furnissement van 30-09-1701.
15 oktober 1701
Nadere deliberatie op het rekwest van de moerlieden van Roosendaal, zoals vermeld in de
notulen van 03-10-1701. Het is de raad gebleken dat Jan de Wyse zijn belangen nog niet
nader heeft toegelicht. Besloten wordt om alsnog de 16 zegels (opgemaakt bij de resolutie
van 30-8-1701) in handen te stellen van de gemachtigde van de moerlieden, Jan Moerman
oud burgemeester en schepen van Rosendaal. Mits deze de raad informeert met welke
schepen en schippers deze en voorgaande zegels zijn gebruikt.
19 oktober 1701
De raad wordt geïnformeerd over de 16 nog uitstaande zegels ten behoeve van het vervoer
van schepen geladen met turf door de vloot van Lillo. Het blijkt dat de moerluiden tot nu
toe werden opgehouden wegens een conflict over de afdracht van een halve stuiver per ton
turf op het fort Marie. Besloten wordt om de commies in de vloot voor Lillo aan te
schrijven de turf alsnog te belasten zodat vervolgens de doorvaart kan plaatsvinden.
22 oktober 1701
Besloten wordt om het detachement van 100 man, gedetacheerd te Lillo, terug te zenden
naar de compagnieën van het regiment Marine van de baron Van Sparre, garnizoen
houdende in de Walcherse steden.
Ordonnantie wordt verleend aan prestmeester Cornelis Coop om twee smalschepen in
dienst te nemen ten behoeve van het transport van het detachement van 100 man uit Lillo
naar de Walcherse steden.
24 oktober 1701
De raadspensionaris doet verslag van zijn inspectie van de fortificatiewerken in Lillo en
Liefkenshoek. Besloten wordt om mr. Gillis Deurwaerder te Liefkenshoek te autoriseren
‘ten oprichte vande Wercken aldaer en conservatie der Materialen’. Daarnaast wordt de
lijst, welke is opgesteld door brigadier Sparre, ten aanzien van de voorziening van turf in
handen gesteld van commies Coop. Evenals de vraag om 200 à 300 handgranaten en
buskruit voor Liefkenshoek. Coop dient de raad te dienen van advies.
27 oktober 1701
De lijst aangaande de zaken die in Liefkenshoek nodig zijn wordt door de raad
goedgekeurd en in handen gesteld van commies-stapelier Huijge. Huijge moet nazien welke
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van deze behoeften thans in het arsenaal van Veere voorhanden zijn, en vervolgens de raad
hierover berichten.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 25:4 te betalen aan Thomas
Prins, schipper te Lillo. Ten behoeve van het door hem verrichte transport van materialen
naar de forten aan de Schelde in de periode 01-08-1701 tot en met 23-10-1701.
Brigadier baron Van Sparre en brigadier Piere Belcastel zullen worden aangeschreven met
het verzoek om een lijst met opgave van het aantal manschappen zij in hun regimenten
hebben.
31 oktober 1701
Ingekomen lijst van het aantal manschappen in het regiment van brigadier baron Van Spar.
De lijst werd ingezonden door kapitein Johan de Bivry.
Ingekomen lijst van commies-stapelier Huyge. De lijst betreft de ammonitien welke zich in
het arsenaal van Veere bevinden en thans naar Liefkenshoek zouden kunnen worden
afgezonden. Besloten wordt om de lijst aan te houden tot de vergadering van de volgende
dag.
3 november 1701
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 148:5:8 te betalen aan
brigadier Carel Willem Baron van Sparre ten behoeve van de betaling van 92 dagen dienst
van 12 compagnieën van 91 soldaten in de periode van 23-06-1701 tot en met 23-09-1701.
4 november 1701
Missive van ingenieur van M. Hammerbergh te Lillo. Onderwerp: bericht van de voortgang
van de werken aldaar en het verzoek om de helft van de resterende 12000 gulden ten
behoeve van het loon van de aannemers te betalen. Daarnaast het verzoek om de palissaden,
stormpalen en gordingen alsnog te zenden. De ontvanger-generaal wordt verzocht om de
raad te berichten aangaande de betaling van de 12000 gulden.
Missive van secretaris Cornelis van Schetsen, te Lillo. Onderwerp: verzoek om betaling van
de aannemers van de werken aldaar. De missive wordt aangehouden tot het nader bericht
van de ontvanger-generaal hier omtrent.
Opnieuw bericht van commies-stapelier Abraham Huyge over het in voorraad zijnde
materiaal in het arsenaal van Veere dat naar Liefkenshoek gezonden kan worden. Zoals
vermeld in de notulen van 27-10-1701. Daarnaast wordt de lijst aangaande de munitie in
handen gesteld van werkbaas Abraham Hildernisse om na te zien wat hiervan voorhanden
is in het arsenaal van Middelburg en de raad hierover te dienen van advies.
15 november 1701
Nadere deliberatie over de missive van ingenieur M. Hammerberg, zoals vermeld in de
notulen van 12-11-1701. Besloten wordt ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal
om £ 2000 te betalen aan Cornelis van Schetsen, schoolmeester en voorlezer Lillo ten
behoeve van de betaling van de aannemers van de werken aldaar. In overeenstemming met
de resolutie en autorisatie van de Staten van Zeeland van 10-10-1701. In de marge van de
tekst wordt opgemerkt dat deze resolutie is ingetrokken en veranderd.
Besloten wordt om ingenieur M. Hammerbergh een kopie te zenden van de hiervoor
genomen resolutie.
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Besloten wordt om de lijst van behoeften aan munitie in Liefkenshoek en Axel, opgesteld
door werkbaas Floris Bedloo, in handen te stellen van raadsheer Van der Nisse om deze
zaken op kosten van het land te laten inkopen.
Raadsheer Van der Nisse doet rapport van de verpachtingen van de algemene middelen van
consumptie in het Committimus.
Ordonnantie wordt verleend aan commies Cornelis Coop om een scheepslading turf te
zenden aan Cornelis van Schetsen, schoolmeester en voorlezer van Lillo. Daarnaast wordt
van Schetsen geordonneerd om zorg te dragen voor het laten lossen van de scheepslading
turf aldaar.
17 november 1701
Besloten wordt om de lijst met gevraagde munitie voor Liefkenshoek aan te houden totdat
de raadspensionaris ter vergadering aanwezig is.
Besloten wordt om de akte van furnissement, verleend aan Cornelis van Schetsen van 1511-1701, in te trekken.
Eveneens wordt besloten de missive die verzonden zou worden aan ingenieur
Hammerbergh aan te houden.
Besloten wordt om commies Jacob de Cock te Lillo aan te schrijven om zorg te dragen voor
de distributie van de scheepslading turf. Deze scheepslading turf werd bij de notulen van
15-11-1701 verkeerd geadresseerd aan Cornelis van Schetsen.
Na deliberatie wordt besloten raadsheer Van der Nisse te committeren om met assistentie
van de commiezen van de ontvanger-generaal de betaling van £ 2000 te gaan doen aan de
aannemers van de werken te Lillo, Liefkenshoek e.a.. Hiertoe zal ordonnantie verleend
worden aan de ontvanger-generaal. Dit in overeenstemming met de resolutie en autorisatie
van de Staten van Zeeland van 10-10-1701.
19 november 1701
Nogmaals worden de missiven van mr. Gillis Deurwaerder, opzichter van de materialen te
Liefkenshoek, ter vergadering gebracht. Besloten wordt Deurwaerder ordonnantie te
verlenen van £ 228:5 ten behoeve van de opmaak van de wallen, gordingen en aardewerken
aldaar.
Missive van de heer Coehoorn, luitenant-generaal over Vlaanderen. Onderwerp: de staat
van de frontieren in Vlaanderen en het verzoek om enige materialen ten behoeve van de
troepen aldaar.
Raadsheer Van der Nisse laat de raad weten dat hij niet instaat is geweest om te voldoen
aan de commissie van 17-11-1701 te Lillo ter uitbetaling van de aannemers van de werken
aldaar. Besloten wordt dat deze uitbetaling geen uitstel kan hebben en daarom wordt
besloten om hiertoe aan secretaris Cornelis van Schetsen een voorschot van 8000 gulden te
betalen.
25 november 1701
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 16:10 te betalen aan de
raadspensionaris van Zeeland, Jacob Verheye, ter voldoening van de gemaakte kosten
tijdens zijn commissie naar Lillo en de verdere forten aan de Schelde in de periode van 1410-1701 tot en met 23-10-1701. Hetgeen in overeenstemming is met de resolutie van 1210-1701.
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5 december 1701
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 37:2:2 te betalen aan Cornelis
Moermans, timmerman te Liefkenshoek. Ten behoeve van de door hem gemaakte barakken
en logementen te Liefkenshoek.
Uit het rapport van raadsheer De Mauregnault en het verzoek van Gillis Deurwaerder,
opziener van de materialen en arbeidslonen te Liefkenshoek, blijkt dat er te Liefkenshoek
geen hout voorhanden is om de conterscharp te voorzien van palissaden. Hiervoor is het
volgende nodig: ‘6 à 7000 pallissaden, 300 Juffrou balcken tot gordingen lanck 26 voet, en
7000 Nagels van 6 Duym’.
Besloten wordt om commies-stapelier Abraham Huyge de opdracht te geven het materiaal
in te kopen en te verschepen naar Liefkenshoek.
Omdat het garnizoen van Liefkenshoek vermeerderd is met de soldaten uit de compagnieën
van Frederik Hendrik en Cruysschans en er een tekort was aan barakken, werden 12 à 16
soldaten in de school ingekwartierd.
Commandeur Valck wordt geordonneerd na te zien of er een andere plaats voor de lessen
gevonden kan worden.
Bericht van ingenieur Hamelbergh over de voortgang van de werken te Lillo. Besloten
wordt om hem 4000 gulden hiertoe uit te betalen, hetgeen geordonneerd wordt aan
secretaris Cornelis van Schetsen. Daarnaast wordt besloten om ten dienste van de werken te
Lillo nogmaals 3000 gulden als voorschot te betalen aan Cornelis van Schetsen.
Het is de raad gebleken dat er nog penningen nodig zijn ten behoeve van de betaling van de
arbeidslonen van aannemers e.a. van de werken te Lillo en Liefkenshoek. Hiertoe wordt
besloten om 1000 gulden te betalen aan Cornelis van Schetsen te Lillo, voor de ene helft, en
mr. Gillis Deurwaerder te Liefkenshoek, voor de andere helft, ieder tot vijfhonderd gulden.
Besloten wordt om te bestekken ten behoeve van het maken van kribben en bedsteden in de
barakken te Liefkenshoek uit te besteden aan aannemer Cornelis Moermans. Iedere
bedstede mag tot 15 schellingen per stuk kosten.
9 december 1701
Ordonnantie wordt verleend aan commies-stapelier Abraham Huyge om alle munitie en
behoeften, welke vermeld zijn in de lijst van luitenant-generaal Coehoorn in te schepen en
te verzenden aan Jacob de Cock te Lillo. In navolging van de resolutie van de Staten van
Zeeland van 08-12-1701.
Ordonnantie wordt verleend aan commies Cornelis Coop om een scheepslading turf te
verzenden aan mr. Gillis Deurwaerder te Liefkenshoek, ten behoeve van de arme
onvermogende inwoners aldaar.
13 december 1701
Ordonnantie wordt verleend aan commies Cornelis Coop om drie kisten kaarsen te
verzenden aan commies Jacob de Cock te Lillo ten behoeve van de corps du gardes te Lillo
en Liefkenshoek.
16 december 1701
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 70:17:8 te betalen aan Pieter
Burgerhout, wonende te Vlissingen, ten behoeve van diens levering en gemaakte onkosten
van 3300 pond spijkers van 6 en 7 duim a 12 ½ gulden per honderd. Hetgeen door hem
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geleverd is op order van pensionaris Caen ten behoeve van de fortificatiewerken te Lillo en
Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 60:12 te betalen aan Joannes
van Driesse, ’s lands smid, ten behoeve van diens levering van ‘61 Scheurbroucken
wegende 1365 pond tot 5 stuyvers t’pond. Item 122 crammen, en verschot aen
scheepsvracht. Op den 22 November 1701 gelevert totten houtten Beer die tot Lillo staet
gemaeckt te werden’.
20 december 1701
Missive van Cornelis van Schetsen, secretaris van Lillo. Hij verzoekt om 20 à 25 palissaden
en de nodige dekens ten behoeve van het garnizoen aldaar. Verzoek wordt ter deliberatie
aangehouden.
22 december 1701
Brief van commandeur Anthonij de Valck te Liefkenshoek behelzende diverse zaken.
Besloten wordt de brief ter nadere deliberatie aan te houden.
Missive van mr. Gillis Deurwaerder, te Liefkenshoek. Deze behelst een relaas van zijn
ervaringen in het opleveren van een scheepslading turf. Besloten wordt deze missive ter
nadere deliberatie aan te houden.
28 december 1701
Missive van kapitein Brunet de Rochebrune, tegenwoordig commandeur te Lillo bij
absentie van brigadier baron Van Spar. Hij geeft kennis van zijn aanstelling.
29 december 1701
Arrest van de missive welke daags te voor werd opgesteld om te worden afgezonden aan
De Rochebrune.
Besloten wordt het rapport van de gedeputeerde af te wachten voordat men kan overgaan
tot het verlenen van ordonnantie aan Jan Aertsen Moerman en Gabriel Adriaenssen. Beiden
zijn aannemers van de werken te Lillo. De verzochte ordonnantie strekt tot voldoening van
de derde halfjaarlijkse betaling van hun loon.
De raadpensionaris geeft kennis van de missive van luitenant-generaal Coehoorn dat de
vaartuigen voor Lillo voorzien dienen te worden van de nodige manschappen.
Ordonnantie wordt verleend aan commies-stapelier Abraham Huyge om 3000 pond
buskruit en 300 pond lont in te kopen en te verzenden aan commies Jacob de Cock te Lillo.
Van de Cock wordt verwacht dat hij het buskruit en lont als volgt zal verdelen: 10000 pond
buskruit en 2000 pond lont voor Lillo; en 3000 pond buskruit met 1000 pond lont voor
Liefkenshoek.
30 december 1701
Missive van luitenant-generaal Coehoorn. Hij verzoekt de nodige ijsbijlen, ijszagen en
ijshaken naar Lillo, Liefkenshoek en Axel te zenden.
Ordonnantie wordt verleend aan majoor Chassyn te Liefkenshoek om de raad nader in te
lichten hoeveel turf e.a. hij voor zijn particulier gebruik heeft bestemd.
De raad werd geïnformeerd over de voorraad turf te Liefkenshoek welke bestemd is voor de
ingezetenen aldaar. Besloten wordt de verkoop van 11 ½ last turf door Gillis Deurwaerder
uit te stellen.
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Nadere deliberatie over de missive van commandeur Anthony Valck te Liefkenshoek. De
commandeur wordt nogmaals gelast tot het zoeken van een andere plaats waar school kan
worden gehouden, daar het eigenlijke schoolgebouw dienst doet als barak.
Inventarisnummer 710
5 januari 1702
Missive van Cornelis van Schetsen, secretaris te Lillo over de voortgang van de
(fortificatie) werken te Lillo.
Missive van luitenant-kolonel Brunet Rochebrune, commandant te Lillo, over een tekort
aan materialen voor de (fortificatie) werkzaamheden te Lillo en Liefkenshoek.
12 januari 1702
Missive van ingenieur Hammerbergh te Lillo over de voortgang van de (fortificatie)
werken. Verzoek om visitatie door de gedeputeerden van de werken. En het verzoek tot
afbetaling van een som van 7000 gulden aan de aannemers voor de voornoemde werken.
19 januari 1702
Verrekening van 100 ponden Vlaams, welke in de maand oktober 1702 op assignatie van
licentmeester Johan de Cock te Lillo door de ontvanger-generaal zijn uitbetaald aan
raadpensionaris Verheije. Verheije heeft dit bedrag tijdens zijn reis naar Lillo overhandigd
aan mr. Gillis Deurwaarder te Liefkenshoek ten behoeve van betaling van de arbeiders aan
de fortificatie werken aldaar.
Werkbaas Abraham Hildernisse wordt geordonneerd op last van de Raad van State de
volgende zaken in te kopen ten behoeve van de fortificatie werken te Liefkenshoek: 600
pond spijkers van vijf à zes duim. Deze dienen gezonden te worden aan mr. Gillis
Deurwaarder te Liefkenshoek. Op de dertiende januari heeft Hildernisse reeds 200 pond
spijkers van zes en zeven duim naar Liefkenshoek gezonden.
30 januari 1702
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 13:13 te betalen aan Jacob de
Roo, dokmeester te Vlissingen, voor zijn inspectie van de sluizen van Lillo, Liefkenshoek
en Frederik Hendrik.
13 februari 1702
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 7 te betalen aan Jacob
Isenbaert, kanonnier te Cruijsschans, voor 3 ½ maand van zijn traktement à £ 2 per maand.
Naar aanleiding van de akte van Zijne Majesteit van 16 augustus 1701, wordt brigadier
baron Van Sparre bevolen zich naar Vlaanderen te begeven om daar onder luitenantgeneraal Coehoorn de troepen te commanderen.
16 februari 1702
De raad wordt geïnformeerd door ingenieur Hamelenbergh (= Hammerbergh) en opziener
Gillis Deurwaerder over de stilstand van de fortificatiewerkzaamheden te Liefkenshoek. Dit
wegens tekorten aan: 1800 palissaden à 8 ½ voet lang; 50 juffrouw balken van 26 à 28 voet
lang tegen behoeve van gordingen. Commies-stapelier Abraham Huyge wordt
geautoriseerd bovenstaande in te kopen en te zenden aan opziener Gillis Deurwaarder.
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Autorisatie van Gillis Deurwaerder om aan de arbeiders die aan de fortificatie werken te
Liefkenshoek hebben gewerkt ten tijde van secretaris Van de Kesel een achterstallig bedrag
van £ 4:4 te betalen.
Commies de Cock wordt geautoriseerd ten behoeve van de raad enkele afgehouwen bomen
te Lillo publiekelijk te verkopen.
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 0803-1702. De heren Nachtegael en De Maurignault worden gecommitteerd de verpachtingen
bij te wonen.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal te betalen aan mr. Joannes van
Berlecom, predikant te Lillo, het bedrag van £ 58:6:8 ten behoeve van een jaar augmentum.
2 maart 1702
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal te betalen aan Thomas Prins,
schipper te Lillo, het bedrag van £ 30 ten behoeve 100 dagen dienst met zijn schip à 6
schellingen per dag.
3 maart 1702
Autorisatie van commies Jacob de Cock te Lillo en Gillis Deurwaerder te Liefkenshoek om
de documenten over de betalingen ten behoeve van de fortificatie werken over te dragen
aan secretaris Cornelis van Schetsen.
7 maart 1702
Rekwest van Anthonij Le Quant, eigenaar van een huis, staande in de oostelijke hoek van
de wallen te Liefkenshoek. Onderwerp: de verkoop van dit huis. De heren gecommitteerd
tot het bijwonen van de aanstaande verpachtingen worden verzocht het huis te gaan
inspecteren.
9 maart 1702
Memorie van commies-stapelier Abraham Huyge. Hij verzoekt om een akte van
furnissement en betaling van £ 992:0:1 zodat hij de leveranciers van 874 palissaden (t.b.v.
Liefkenshoek) en 600 sparren (t.b.v. Philippine) kan betalen.
16 maart 1702
Missive van commandeur Brunet de Rochebrune over noodzakelijke werkzaamheden die
nog te Lillo, Liefkenshoek en Cruijsschans moeten worden gedaan.
Rekwest van Gillis Deurwaerder, schoolmeester te Liefkenshoek en substituut van de
auditeur Mattheeus Wijckaert, tot het waarnemen van de vendu en verkopingen te
Liefkenshoek. Het rekwest behelst een klacht over Pieter van den Lande, vendumeester te
Lillo, welke Deurwaerder zou trachten te benadelen. Wijckaert wordt om advies verzocht.
16 april 1702
Missive van commandeur Brunet de Rochebrune. De missive is bedoeld tot overleg over
het voeren van het commando in tijden van onrust. Besloten wordt om de luitenantadmiraal en vice-admiraal af te zenden tot overleg en inspectie van de bezettingen op de
Schelde met generaal Coehoorn.
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18 april 1702
Missive van commandeur Brunet de Rochebrune. De missive behelst een verzoek om vier
affuiten voor stukken à 24 pond en enkele andere behoeften. Het verzoek wordt
aangehouden tot terugkomst van de luitenant-generaal.
Missive van Jacob de Cock over de verkoping van gekapte bomen te Lillo.
20 April 1702
Ordonnantie wordt verleend aan Gillis Deurwaerder te Liefkenshoek ten behoeve van de
betaling van £ 41:3 aan Cornelis Moerman, timmerman te Liefkenshoek. Wegens het
maken van 5 bedsteden à 15 schellingen per stuk en 68 kribben à 11 schellingen per stuk.
21 april 1702
Twee memories van werkbaas Floris Bedloo. Een memorie aangaande de voorraad van
affuiten en wielen in de arsenalen te Middelburg en Veere. En een memorie aangaande de
zaken die nog noodzakelijk zijn bij de fortificatiewerkzaamheden te Lillo en Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om een bedrag van £ 168:14:7 te
betalen aan kolonel Carel Willem baron van Sparre. Ten behoeve van 92 dagen (van 23
september 1702 tot 23 december 1702) dienst van 12 compagnieën à 91 soldaten van zijn
regiment. Te weten 5 compagnieën binnen Middelburg en 7 compagnieën binnen
Vlissingen en Veere.
Bericht van werkbaas Floris Bedloo over de behoefte aan affuiten en andere zaken te
Liefkenshoek. Bedloo wordt geordonneerd de volgende zaken uit het arsenaal te
Middelburg te halen: 2 affuiten met wielen voor stukken van 24 pond en 2 affuitwielen
voor stukken van 18 pond. Daarnaast dient hij twaalf nieuwe wielen ten behoeve van
rampaarden voor stukken van 3 pond en 100 pond spijkers van 5 duim in te kopen. Dit alles
dient afgezonden te worden aan Jacob de Cock, commies van de vivres en ammunitie van
oorlog te Lillo en Liefkenshoek.
27 april 1702
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal te betalen het bedrag van £ 6:16:6
Vlaams aan werkbaas Floris Bedloo. Ten behoeve van de inkoop van 100 pond spijkers van
5 duim, 12 wielen voor rampaarden, arbeidsloon, scheepsvracht en affuiten en wielen
gezonden naar Liefkenshoek in navolging van de resolutie van 21-04-1702.
1 mei 1702
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal te betalen het bedrag van £ 94:10
aan Jan Aertsen Moerman en Gabriel Adriaensen aannemers van de onderhoudswerken te
Lillo. Ten behoeve van de derde 14e half jarige betaling van hun loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal te betalen het bedrag van 114:10
Vlaams aan Jan Aertsen Moerman en Gabriel Adriaensen aannemers van de
onderhoudswerken te Lillo. Te weten £ 94:10 over de vierde 14 e halfjaarlijkse betaling van
hun loon. En £ 20 ter voldoening van hun werkzaamheden gedaan aan het huis van majoor
Van Diemen te Lillo.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal te betalen het bedrag van £ 83 aan
Cornelis Moerman, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek ten behoeve van
de derde 14e halfjaarlijkse betaling van zijn loon.
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Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal te betalen het bedrag van £ 83 aan
Cornelis Moerman, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek ten behoeve van
de vierde 14e halfjaarlijkse betaling van zijn loon.
2 mei 1702
Ordonnantie en autorisatie aan commies-stapelier Abraham Huyge, in navolging van de
resoluties van de Staten van Zeeland, 26-04-1702 en 02-05-1702, ten behoeve van de
inkoop van: 12000 voet bestaande uit 600 planken van 2 ½ duim, 100 eiken maat balken,
1500 pond ijzeren spijkers van 5 à 6 duim. Dit alles ten behoeve van de batterijen te Lillo,
Liefkenshoek en Cruysschans. De goederen dienen gezonden te worden aan commies Jacob
de Cock te Lillo.
20 mei 1702
Memorie van commies-stapelier Abraham Huyge. Hij verzoekt om een akte van
furnissement ter betaling van £ 992 zodat hij de nodige restanten van inkopen ten behoeve
van Lillo, kan voldoen. Bestaande uit 13000 pond buskruit, 3000 pond lont, en 6000 à 7000
palissaden. Dit alles in navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 02-051702. Om hierin te kunnen voldoen wordt ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal
om £ 992 te betalen.
29 mei 1702
Memorie van commies-stapelier Abraham Huyge. Hij verzoekt om een akte van
furnissement ter betaling van 514:10:4 Vlaams zodat hij de nodige restanten van inkopen
ten behoeve van Lillo, kan voldoen, bestaande uit: 600 planken van 2 ½ duim, 300 blaken
van 12 el, 100 eiken maat balken en 1500 pond spijkers. Dit alles in navolging van de
resolutie van de Staten van Zeeland van 02-05-1702. Om hierin te kunnen voldoen wordt
ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal te betalen £ 514:10:4.
5 juni 1702
Missive van de resident van Hulst. Onderwerp: een mogelijke vijandelijke aanval op
Liefkenshoek. Besloten wordt om generaal Coehoorn en luitenant-kolonel Van Dedem
hierover te informeren.
Ordonnantie aan presmeester Cornelis Coop om een smalschip in dienst te nemen en dit af
te zenden naar Lillo om aldaar zoetwater in te slaan en zich onder order van luitenantkolonel Van Dedem te stellen.
6 juni 1702
Rekwest van Thomas Prince, schipper te Lillo. Hij verzoekt om betaling van £ 28:10
wegens 92 dagen dienst à 6 schellingen per dag van 31-01-1702 tot en met 06-05-1702.
Rekwest van Jacob de Cock, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek. Hij
verzoekt om vier kisten kaarsen.
7 juni 1702
Vier missiven te weten van generaal Coehoorn, de commanderende officieren op de
Schelde en ingenieur Tas, over de staat van de forten langs de Schelde, waaruit blijkt dat de
defecten aan Liefkenshoek een bedrag beslaan van ongeveer 3000 gulden.
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Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 500 hiertoe te betalen aan
secretaris van Schetsen. Voorts wordt commies-stapelier Abraham Huyge geordonneerd om
5000 pond buskruit in te kopen en te zenden naar Lillo.
30 juni 1702
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 287:19:4 te betalen aan
commies-stapelier Abraham Huyge ter voldoening van de ingekochte 5000 pond buskruit
dat is gezonden naar Lillo. Dit alles in navolging van de resolutie van de Staten van
Zeeland 02-05-1702.
Bericht van commies Coop over het verzoek van Thomas Prince om betaling (zie notulen
06-06-1702). Besloten wordt hierover de retroacta na te zien.
Declaratie van Cornelis Moerman, timmerman te Lillo, ter grootte van 83 gulden en 16
stuivers wegens het stellen van palissaden en het zagen van stormpalen ten behoeve van
fort Liefkenshoek. Gedaan in opdracht van luitenant-kolonel Van Dedem.
24 juli 1702
Missive van generaal Coehoorn. Hij verzoekt om enige affuiten voor stukken van 24 pond
ten behoeve van Lillo.
Wegens het overlijden van Jan Chassyn wordt Harman van Wijck benoemd tot majoor te
Liefkenshoek.
Rekwest van Hendrick Schilleman, bakenaar te Lillo. Hij verzoekt om een traktement van
£ 25 per jaar aangezien er wegens de oorlog geen scheepvaartverkeer is. Het verzoek wordt
in handen gesteld van de gedelegeerde rechters te Lillo.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 28:10 te betalen aan Thomas
Prins, schipper te Lillo ten behoeve van 95 dagen dienst van 31-01-1702 tot en met 06-051702 à 6 schellingen per dag. Besloten wordt om Thomas Prins te ontslaan uit dienst van
het land.
25 juli 1702
Rekwest van Willem de Grand, pachter van de wijnen en brandewijnen te Lillo, over de
vraag of herbergiers en tappers onderling brandewijn mogen verhandelen. Dit in navolging
van het plakkaat van 24-03-1664. Besloten wordt het onderling verhandelen van
brandewijn te verbieden.
26 juli 1702
Ordonnantie van werkbaas Abraham Hildernisse om uit het arsenaal in Middelburg aan
Jacob de Cock, commies van de vivres en ammonitien van oorlog te Lillo, zes nieuwe
affuiten met wielen te zenden.
27 juli 1702
Ingekomen bericht van commies Coop. Onderwerp: het verzoek van 06-06-1702 van Jacob
de Cock om kaarsen. Commies Coop wordt geordonneerd twee kisten kaarsen aan Jacob de
Cock te Lillo te zenden.
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3 augustus 1702
Ordonnantie wordt verleend aan Gillis Deurwaerder, opziener van de fortificatie werken te
Liefkenshoek, om de rekening op te stellen aangaande de uitgaven ten behoeve van de
fortificatiewerken.
Memorie van ingenier Tass over de nodige voorzieningen voor de werken in Lillo en
Liefkenshoek en het verzoek tot betaling van de arbeiders aan die werken.
4 augustus 1702
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 8:15:4 te betalen aan
werkbaas Abraham Hildernisse ten behoeve van de door hem gemaakte kosten op 26-071702 voor het vervoer van zes affuiten vanuit het arsenaal in Middelburg naar Lillo.
9 augustus 1702
Ordonnantie wordt verleend aan presmeester Cornelis Coop tot het in dienst nemen van een
smalschip en dit te zenden naar Lillo ten behoeve van het vervoer van vers water.
Bericht van de gedelegeerde rechters te Lillo. Onderwerp: verzoek om een jaar traktement
door Hendrick Schillemans, vermeld in de notulen van 24-07-1702. Besloten wordt hem
een traktement van £ 10 per jaar te verlenen zolang de oorlog zal duren.
15 augustus 1702
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Axel op 07-091702 en binnen Lillo op 15-09-1702. De heren Godin en Cau worden gecommitteerd de
verpachtingen bij te wonen.
1 september 1702
Ordonnantie wordt verleend aan equipagemeester Bartlomeeus Musch om een loods
(bekwaam met het vaarwater tussen Stoppeldijk, Zaamslag en Hellegat) en steigerboot in te
huren en deze te zenden naar commandeur Maerten Boom te Lillo.
7 september 1702
Rekwest van Dingenis Bommelaer en Cornelis Pippinck, inwoners van Liefkenshoek.
Onderwerp: verzoek om toestemming om te Bergen op Zoom bier te mogen in- en
verkopen en om te mogen handelen als bierstekers te Liefkenshoek. Het verzoek wordt in
handen gesteld van de gedelegeerde rechters te Lillo.
5 oktober 1702
Missive van commandeur Brunet de Rochebrune te Lillo. Onderwerp: verzoek om de weg
buiten de poort van Lillo lopende naar de barrière aan de kant van fort Frederik Hendrik te
mogen verharden. Raming van de kosten wordt op £ 250 gesteld. Secretaris Cornelis van
Schetsen wordt verzocht de betaling uit te voeren. Voorts wordt de commandeur verzocht
deze weg te onderhouden zodat deze ook in de winter begaanbaar zal zijn.
Verbaal van de werkbazen Floris Bedloo en Abraham Hildernisse van 20-09-1702. Het
verbaal heeft tot onderwerp de visitatie van de werken te Axel, Lillo en Liefkenshoek.
Memorie van Brunet de Rochebrune, commandeur te Lillo.
Commies Cornelis Coop wordt geordonneerd om twaalf steen kaarsen te zenden ten
behoeve van het commandement te Liefkenshoek.
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Brief van Jacob de Cock, commies te Lillo, over het aflopen van de pacht van het veer van
Lillo op Liefkenshoek. Besloten wordt om De Cock te vragen hoe en wanneer het veer het
best kan worden verpacht. Ook wordt hem bevolen de afgekapte bomen te Lillo met het
meeste voordeel voor het land te verkopen.
14 december 1702
Missive van generaal Coehoorn. Hij verzoekt om een detachement van honderd man uit het
regiment van kolonel Hamilton te zenden naar Lillo. Besloten wordt het verzoek toe te
staan.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal te betalen het bedrag van £ 83 aan
Cornelis Moerman, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek ten behoeve van
de vijfde 14e halfjaarlijkse betaling van zijn loon.
19 december 1702
Missive van generaal Coehoorn over de veiligheid van Liefkenshoek, naar aanleiding van
het bericht van de Staten van Zeeland d.d. 04-12-1702.
Rekwest van Thomas Prins, schipper te Lillo. Hij verzoekt om betaling van £ 27:12 ten
behoeve van 92 dagen dienst van 06-05-1702 tot en met 06-08-1702. Besloten wordt
hierover de retroakta na te zien.
Rekwest van Jacob de Cock, commies van de magazijnen te Lillo. Hij verzoekt om drie à
vier kisten kaarsen. Het verzoek wordt in handen gesteld van commies Cornelis Coop.
26 december 1702
Besloten wordt, naar aanleiding van de resolutie van de Staten van Zeeland van 22-121702, om een detachement van 100 man te zenden naar Lillo. Commies Coop wordt
geordonneerd voor het troepentransport twee smalschepen in dienst te nemen.
27 december 1702
Missive van generaal Coehoorn. Hij verzoekt om een detachement van 100 man te zenden
naar Lillo. Opgemerkt wordt dat dit reeds is afgehandeld.
Bericht van commies Cornelis Coop aangaande het verzoek van commies Jacob de Cock te
Lillo. Toegestaan wordt om De Cock twee kisten kaarsen te zenden.
29 december 1702
Rekwest van Jacob de Cock, commies van de magazijnen te Lillo. Hij verzoekt
om 200 ijsbijlen, 200 ijshaken en 200 halve pieken. Commies Cornelis Coop wordt
geordonneerd deze gereedschappen naar Lillo te zenden.
Inventarisnummer 711
2 januari 1703
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 27:12 te betalen aan Thomas
Prins, schipper te Lillo, ten behoeve van de betaling van 92 dagen dienst à 6 schellingen
Vlaams per dag over de periode van 06-05-1702 tot en met 06-08-1702.
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25 januari 1703
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 58:6:8 te betalen aan de
weduwe en erfgenamen van Joannis van Berlicom, tijdens zijn leven predikant te Lillo, ten
behoeve van een jaar augmentum.
16 februari 1703
Ordonnantie wordt verleend aan de officier die het regiment soldaten van de Baron Spar
leidt om een sergeant en 20 soldaten af te zenden naar commandeur Rochebrune te Lillo om
aldaar ingezet te worden ter versterking van het fort Cruijsschans.
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus. Te houden binnen Lillo op 15-031703 en binnen Axel op 22-03-1704. De heren Van der Nisse en De Bils worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
Ordonnantie wordt verleend aan Bartholomeeus Musch, equipagemeester te Vlissingen, om
een schuit te pressen ten behoeve van het transport van een sergeant en 20 soldaten naar
Lillo.
30 maart 1703
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 58:6:8 te betalen aan de
weduwe en erfgenamen van mr. Joannis van Berlecom, tijdens zijn leven predikant te Lillo
en overleden op 28-12-1702, ten behoeve van 6 maanden ordinaris traktement en huishuur
à £ 166:13:4 per jaar.
3 april 1703
Missive van Jacob de Cock, ontvanger van de gemeene middelen te Lillo, over de
publieke verkoop van 250 bomen, gestaan hebbende op de wallen van Lillo. Besloten
wordt om de Jacob de Cock te autoriseren om biljetten aangaande de publieke verkoop van
250 bomen te doen uitgaan.
4 april 1703
Naar aanleiding van het rekwest van de ingelanden van de polders van den Doel, Sint Anne
en Keetenisse wordt besloten om de vrijschippers uit die polders toe te staan om vandaar
graan te vervoeren naar Brabant elders mits de overscheping gebeurt in de vloot voor Lillo.
Missive van commandeur Rochebrune te Lillo. Hij verzoekt om betaling van 250 gulden
ten behoeve voor het maken van de weg lopende van buiten de poort van Lillo naar de
batterij aan de kant van fort Frederik Hendrik. Dit naar aanleiding van de resolutie van 0510-1702. Besloten wordt hierover de retroacta na te zien.
6 april 1703
Het verzoek van het collegium qualificatum van de kerk te Lillo om de verkiezing van een
nieuwe predikant wordt aangehouden. Besloten wordt om het collegium te laten wachten
totdat de raad de datum van verkiezing heeft vastgesteld en de nodige heren heeft
gecommitteerd.
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8 mei 1703
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 41:13:4 te betalen aan
commandeur Rochebrune te Lillo ten behoeve van de opmaak van de weg van Lillo naar
Oud-Lillo, gedaan in 1702.
Rekwest van Anthonij Breeckvelt. Hij verzoekt om betaling van £ 305:16:8 ten behoeve
van zijn ingenomen en gesloopt huis en erf te Lillo, gedaan ten behoeve van de fortificatiën.
Wordt gerenvoijeerd.
Raadsheer Van der Nisse doet rapport van de verpachtingen van de algemene middelen van
consumptie binnen Lillo en Axel.
Raadsheer Van Nisse doet verslag van het verbaal, opgemaakt door de werkbazen Floris
van Bedloo en Abraham Hildernisse, van hun visitatie aan de onderhoudswerkzaamheden
te Lillo en Liefkenshoek.
Besloten wordt om commies Jacob de Cock te ordonneren ten behoeve van de reparaties
van de vloer, het deurkozijn en de trap in het huis dat bewoond wordt door majoor Harman
van Wijck te Liefkenshoek. De hiermee gepaard gaande kosten mogen de geraamde £ 10
niet overstijgen.
Autorisatie wordt verleend aan commies Jacob de Cock om een nieuw houten secreet te
laten bouwen en aanleggen op de wallen van Lillo. De kosten die hiermee gepaard gaan
mogen de geraamde £ 10 niet overstijgen.
Ordonnantie wordt verleend aan commies Jacob de Cock ten behoeve van het maken van
een raming van het klein onderhoudswerk (waaronder schilderwerk) te Lillo en
Liefkenshoek.
18 mei 1703
Rekwest van Jacob de Cock, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek. Hij
verzoekt om drie à vier kisten kaarsen ten behoeve van het corps du gardes aldaar. Het
rekwest wordt in handen gesteld van commies Cornelis Coop om de raad te dienen van
advies.
2 juni 1703
Besloten wordt om te schrijven aan luitenant-kolonel De Rochebrune, commandeur van de
forten aan de Schelde, over een schriftelijke opgaaf van het aantal in Lillo en Cruijsschans
in garnizoen zijnde soldaten uit het regiment van generaal-majoor Spar.
6 juni 1703
De heren Godin en Cau van der Dussen worden door de Raad gecommitteerd tot het
bijwonen van het collegium qualificatum te Lillo ter verkiezing van een nieuwe predikant
aldaar.
23 juni 1703
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 124:3:4 te betalen aan
Abraham Huyge, commies-stapelier van Zeeland te Veere, ten behoeve van de door hem
ingekochte 200 ijsbijlen à 25 stuivers per stuk, 200 ijshaken à 23 stuivers per stuk, 200
halve pieken à 25 stuivers per stuk en de transportkosten voor het vervoer naar het magazijn
in Lillo.
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27 juni 1703
Ordonnantie wordt verleend aan Bartholomeeus Musch, equipagemeester te Vlissingen, ten
behoeve van het in dienst nemen van steigerboot met twee bemanningsleden, en deze af te
zenden naar commandeur De Rochebrune te Lillo.
Ingekomen bericht van commies Cornelis Coop, naar aanleiding van de notulen van 18-051703. Naar aanleiding van dit bericht wordt besloten om commies Coop te ordonneren om
2 kisten kaarsen te zenden aan commies Jacob de Cock te Lillo ten behoeve van de corps du
gardes te Lillo en Liefkenshoek.
4 juli 1703
Rekwest van de weduwe van predikant Berlecom, Pieter van den Lande, portier, Jan
Waecker, provoost en Thomas Prins, schipper. Allen wonende te Lillo. Zij verzoeken om
de ordonnantie van de ontvanger-generaal betreffende diens assignatie op Anthonij de
Peeters te Antwerpen in te trekken en alsnog de redemptiepenningen aan de supplianten uit
te betalen. Rekwest wordt in handen gesteld van de ontvanger-generaal om te dienen van
advies.
6 juli 1703
Ordonnantie wordt verleend aan ontvanger-generaal Van der Stringe om £ 19471:3 aan
zichzelf te betalen ten behoeve van zijn betalingen in contanten aan commies-stapelier
Abraham Huyge in de jaren 1701 en 1702. Het betreft aankopen van buskruit en andere
ammonitien van oorlog, gedaan door Huyge ten behoeve van de fortificatiewerken in
Vlaanderen, naar aanleiding van de resolutie van de Staten van Zeeland, 08-09-1702.
11 juli 1703
Beraadslagingen aangaande de nieuw aan te stellen commandeur van Lillo. De keuze van
de raad gaat uit naar Charles Loncque, omwille van uiteenlopende redenen. Zo is Loncque
een geboren ‘Zeelander’; is hij wel bekend in de kwartieren van Brabant en Vlaanderen; hij
is afkomstig uit een familie die al sinds 1572 de provincie heeft gediend; hij is 32 jaar
kapitein en 10 jaar officier en heeft uiting gegeven aan zijn militaire kwaliteiten in diverse
veldslagen enz. enz. Besloten wordt Loncque aan te stellen en hiervan de ordinaris
gedeputeerde ter Generaliteit hiervan in kennis te stellen.
16 juli 1703
Op het verzoek van luitenant-kolonel Brunet de Rochebrune wordt hem het commandement
van Liefkenshoek aangeboden.
17 juli 1703
Eedaflegging van luitenant-kolonel Brunet de Rochebrune als commandeur van
Liefkenshoek.
18 juli 1703
Besloten wordt om naar aanleiding van het overlijden van commies Cock te Lillo, als zijn
substituut de secretaris Cornelis van Schetsen aan te stellen. Dit totdat de vacature is
vervuld.
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20 juli 1703
Eedaflegging van sergeant-majoor Charles Loncque als commandeur van Lillo.
25 juli 1703
Missive van de ordinaris gedeputeerde ter Generaliteit over de aanstelling van luitenantkolonel Rochebrune als commandeur over de forten Cruijsschans en Frederik Hendrik
(i.p.v. Liefkenshoek).
31 juli 1703
Nogmaals een beraadslaging over de aanstelling van luitenant-kolonel De Rochebrune,
welke in deze zaak vertegenwoordigd wordt door mr. Davit Baut. De Rochebrune verzoekt
om onder zijn commandement de forten Cruijsschans en Frederik Hendrik samen te voegen
met Liefkenshoek. De raad beschikt negatief over dit verzoek.
6 augustus 1703.
Naar aanleiding van de resolutie van 06-06-1703 wordt besloten de verkiezing van een
nieuwe predikant voor Lillo te laten plaats vinden op maandag 13 augustus 1703.
21 augustus 1703
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus te houden binnen Axel op 14-091703 en binnen Lillo op 21-09-1703. De heren Nagtegael en De Maurignault worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
Naar aanleiding van het gesprek dat de raad heeft gehad met luitenant-kolonel De
Rochebrune over het commandement over de forten aan de Schelde, wordt besloten
hierover een brief te zenden aan generaal Coehoorn.
28 augustus 1703
Rapport van de heren Godin en Cau van der Dussen, welke gecommitteerd waren voor de
verkiezing van een nieuwe predikant te Lillo. De heren melden dat de keuze van het
collegium qualificatum is gevallen op mr. Joannis Cantzius. Ordonnantie verleend aan de
ontvanger-generaal om £ 5 te betalen aan raadsheer Godin ten behoeve van 4 dagen
vacatiën à 25 schellingen per dag aangaande zijn gedane commissie naar Lillo ter
verkiezing van een nieuwe predikant. Naar aanleiding van de resolutie van 06-06-1703.
31 augustus 1703
Missive van luitenant-kolonel Brunet de Rochebrune, te Liefkenshoek. Onderwerp: door de
vijand is de zeedijk doorgestoken waardoor de polders van St. Anne en Keetenisse onder
water staan. De Rochebrune verzoekt de schade te mogen herstellen, wat naar verwachting,
200 à 300 guldens zal gaan kosten. De raad verzoekt om nadere informatie en stelt de
missive in handen van de Staten van Zeeland.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10 te betalen aan Hendrick
Schillemans, bakenaar op de Schelde voorbij Lillo naar Brabant. Door de oorlog is het
scheepvaart verkeer stil komen te liggen en daardoor de emolumenten van Schillemans. De
‘toeleg’ is voor de periode van 14-08-1702 tot en met 14-08-1703.
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3 september 1703
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 76:6:6 te betalen aan
werkbaas Abraham Hildernisse ten behoeve van vacatiën, daggelden en ingekocht hout.
Gedaan ten behoeve van de kwartieren in Vlaanderen en de forten aan de Schelde, in de
periode 16-12-1700 tot en met 05-02-1702.
Aanstelling van Willem Ferleman als commies van de vivres en ammoniteiten van oorlog
te Lillo en Liefkenshoek, in de plaats van de overleden Jacob de Cock.
7 september 1703
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden. Onderwerp: toestemming tot
het treffen van de nodige reparaties om het fort Liefkenshoek veilig te stellen.
Deliberatie naar aanleiding van het advies van generaal Coehoorn om het commandement
over de forten Cruijsschans en Frederik Hendrik in handen te stellen van commandeur
Charles Loncque. Besloten wordt beide forten toe te voegen aan het commandement van
Loncque.
12 september 1703
Rekwest van Johan Ferleman. Hij verzoekt om voor de periode van drie à vier maanden een
plaatsvervanger aan te stellen in de plaats van zijn zoon Willem Ferleman, welke is
aangesteld als commies over de vivres en ammoniteiten van oorlog te Lillo en
Liefkenshoek. Ferleman doet dit verzoek zodat zijn zoon diens studie kan voltooien.
Besloten wordt om secretaris Cornelis van Schetsen aan te stellen als substituut.
2 oktober 1703
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 3 te betalen aan de werkbazen
Floris Bedloo en Abraham Hildernisse ten behoeve hun inspectie van de fortificatiewerken
te Lillo en Liefkenshoek op 20, 21 en 22 september à 10 schellingen per dag per persoon.
Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 5 te betalen aan raadsheer Cau van
der Dussen ten behoeve van diens commissie naar Lillo ter verkiezing van een nieuwe
predikant aldaar.
6 oktober 1703
Generaal Coehoorn presenteert zijn provisionele akte tot aanstelling van commandeur
Loncque over de vier forten aan de Schelde, inclusief Liefkenshoek.
Rekwest van Batholomeeus Arnoldus van Diemen, majoor te Lillo. Hij verzoekt om de
toezending van elf steen kaarsen. Verzoek wordt in handen gesteld van commies Cornelis
Coop om de raad hierop te dienen van advies.
10 oktober 1703
Raadsheer Nagtegael doet rapport van de gedane verpachtingen van de algemene middelen
van consumptie in het Committimus.
Raadsheer Nagtegael doet mede rapport van zijn inspectie van de fortificatiewerken te Lillo
en Liefkenshoek. Van het grote verval wordt een verbaal overgeleverd.
Besloten wordt om commandeur Charles Loncque aan te stellen tot gedelegeerd rechter te
Lillo.
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12 oktober 1703
Eedsaflegging door Charles Loncque als gedelegeerd rechter te Lillo en Liefkenshoek.
Rekwest van Cornelis van Schetsen, waarnemende het beheer van de magazijnen te Lillo en
Liefkenshoek. Hij verzoekt om voorzien te worden van vier kisten kaarsen. Het verzoek
wordt in handen gesteld van commies Cornelis Coop om de raad te dienen van advies.
27 oktober 1703
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 166:13:4 te betalen aan
secretaris Cornelis van Schetsen te Lillo. Ten behoeve van de betaling van de noodzakelijke
werkzaamheden aan de forten aan de Schelde overeenkomstig de resolutie van de Staten
van Zeeland van 25-10-1703.
5 november 1703
Ordonnantie wordt verleend aan Gerson Panneel, ammonitiemeester, om 200 spaden uit het
arsenaal van Middelburg te zenden aan de commies van de vivres en ammonitien van
oorlog te Lillo ten behoeve van de arbeiders aan de fortificatiewerken te Lillo en
Liefkenshoek.
7 november 1703
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10:12 te betalen aan werkbaas
Abraham Hildernisse ten behoeve van de aankoop van ‘wisserstocken met clossen
Schaepsvellen en anders’. Hetgeen door Hildernisse verzonden is naar Lillo in
overeenstemming met de resolutie van de Staten van Zeeland van <blanco> november
1703.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 25 te betalen aan Harman van
Wijck ten behoeve van diens vijf maanden traktement à dertig gulden per maand als majoor
te Liefkenshoek. In deze functie volgt hij de overleden Jan Chassijn op.
10 november 1703
Missive van Charles Loncque commandeur over de forten aan de Schelde. Hij zendt enige
geheime advertenties aangaande de vijandelijke troepen te Antwerpen. De missive wordt
voor notificatie aangehouden.
Alvorens over te gaan tot verlening van ordonnantie aan Jan Aertssen Moerman en Gabriel
Adriaensen, aannemers van de onderhoudswerken te Lillo, en Cornelis Moerman, aannemer
van de onderhoudswerken te Liefkenshoek, over hun betaling tot 01-10-1703, wordt
besloten dat men eerst behoorlijke attestatie wil ontvangen van de commandeur,
commiezen en werkbazen aangaande de verrichte werkzaamheden. Dit overeenkomstig de
resolutie van 10-05-1685.
12 november 1703
Nadere regeling van de commissie van commandeur Loncque over Liefkenshoek, laatst
vermeld in de notulen van 06-10-1703.
16 november 1703
Naar aanleiding van een ingekomen brief van generaal Coehoorn, wordt besloten om de
officier leidende het regiment van marine-generaal-majoor baron Van Spar, in garnizoen te

283

Vlissingen enVeere, te ordonneren om 200 soldaten met bijbehorende officieren en
voorzien van hun geweer, op nader order te zenden naar Lillo.
Besloten om voornoemde officier te ordonneren om zich met 200 soldaten naar Lillo te
begeven. Hiertoe zullen de betrokken magistraten en commandeurs door de raad worden
aangeschreven. Ordonnantie verleend aan prestmeester Cornelis Coop om in Vlissingen
twee of drie schepen te pressen ten behoeve van het transport van 200 soldaten met
officieren naar Lillo.
26 november 1703
Ordonnantie wordt verleend aan prestmeester Cornelis Coop om in Vlissingen twee
steigerboten te pressen en deze te zenden aan commandeur Loncque te Lillo.
3 december 1703
Missive van sergeant-majoor Loncque, commandeur over de forten aan de Schelde. Deze
behelst enkele advertenties uit die kwartieren.
Sergeant-majoor Lonque, commandeur over de forten aan de Schelde, wordt na deliberatie
geautoriseerd om de weg, lopende van de poort naar het hoofd van Lillo, te laten repareren.
Besloten wordt om Lucas van Dongen, roeier van ‘s lands sloep en inwoner van Lillo, aan
te stellen tot bakenmeester op de Schelde tussen Lillo en Bergen op Zoom in de plaats van
de overleden Hendrick Schillemans.
15 december 1703
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 293:10 te betalen aan Jan
Aertssen Moerman en Gabriel Adriaensen, aannemers van de onderhoudswerken te Lillo
ten behoeve van hun 5e, 6e, en 7e halfjaarlijkse betaling van het bedongen loon, alsmede
£ 10 ten behoeve van enig buitenwerk in overeenstemming met de resolutie van 08-051703.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 176 te betalen aan Cornelis
Moermans, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek ten behoeve van zijn 6e en
7e half jaarlijkse betaling van het door hem bedongen loon alsmede £ 10 ten behoeve van
enig buitenwerk in overeenstemming met de resolutie van 08-05-1703.
Ingekomen bericht van commies Cornelis Coop, naar aanleiding van de notulen van 12-101703. Besloten wordt om 4 kisten kaarsen te zenden aan secretaris Cornelis van Schetsen,
waarnemend opzichter van de magazijnen in Lillo en Liefkenshoek, ten behoeve van het
corps du gardes aldaar.
18 december 1703
Ordonnantie wordt verleend aan commies Abraham Huyge om 1500 pond buskruit in te
kopen en te verzenden aan secretaris Cornelis van Schetsen, waarnemend commies te Lillo
en Liefkenshoek.
22 december 1703
Gelet op het bericht van commies Cornelis Coop wordt besloten om naar aanleiding van het
rekwest van majoor Bartholomeeus Arnoldus van Diemen (vermeld in de notulen van 0610-1703) Cornelis van Schetsen, provisioneel commies te Lillo, te autoriseren tot levering
van kaarsen aan Van Diemen.
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29 december 1703
Naar aanleiding van het op 24 december gepresenteerde rapport over de ‘differenten’ tussen
commandeur Loncque en de luitenant-kolonel Rochebrune. Besloten wordt om Rochebrune
alsnog te voorzien van het commandement over Liefkenshoek. Hiertoe zal men de
Provincie schrijven en de ordinaris gedeputeerde over deze zaak te informeren.
Inventarisnummer 712
1 januari 1704
Rekwest van Willem Ferleman, commies van de vivres en ammonitien van oorlog te Lillo
en Liefkenshoek, over het opmaken van een inventaris van alle aanwezige goederen in de
magazijnen aldaar. Besloten wordt om Antheunis Pietersen, bedienaar van het arsenaal te
Veere, hiertoe te autoriseren, dit ten overstaan van secretaris Cornelis van Schetsen.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om 375:2:8 Vlaams te betalen aan
equipagemeester Bartholomeeus Musch te Vlissingen ten behoeve van de huur van zeven
steigerboten met bemanning liggende te Sas van Gent, Hulst, Lillo en Axel.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om 162:8:2 Vlaams te betalen aan
Cornelis van Schetsen, secretaris te Lillo, ten behoeve van zijn administratie over de
fortificatie penningen in de jaren 1700 en 1701, gesloten ter Rekenkamer op 28-07-1703.
Missive van commandeur Loncque te Lillo over leningen van munitie en goederen aan het
nieuwe fort bij Doel (= het fort Dwars in de Weg). Besloten wordt dat deze leningen door
kunnen gaan zolang de veiligheid van Lillo en Liefkenshoek gewaarborgd blijft.
Besloten wordt tot nieuwe aanplant van bomen op de wallen van Lillo.
Ingekomen zijn klachten aangaande de aannemers van de fortificatiewerken te Lillo.
Commandeur Loncque wordt opdracht gegeven tot nader onderzoek.
4 januari 1704
Missive van de Staten-Generaal. Onderwerp: advies om het commandement van
Liefkenshoek in handen te stellen van de luitenant-kolonel De Rochebrune. Daarnaast
wordt bepaald dat de overige forten aan de Schelde onder het commandement van één
persoon moeten worden gesteld.
Aanstelling van majoor Arnoldus van Diemen tot sluiswachter van Lillo. Hij volgt Marcus
Hameau op die vrijwillig afstand van dit ambt heeft gedaan vanwege zijn ouderdom.
5 januari 1704
Beraad aangaande het commandement over het fort Liefkenshoek. Besloten wordt om het
commandement van Liefkenshoek in handen te laten van commandeur Charles Loncque en
dat over de forten Frederik Hendrik en Cruysschans hieraan toe te voegen. Aangaande de
ruzie tussen Loncque en Rochebrune wordt generaal Coehoorn verzocht te bemiddelen.
Missive van sergeant-majoor Loncque, commandeur over Lillo, Liefkenshoek en de
verdere forten langs de Schelde. Hij verzoekt om een korenmagazijn te mogen oprichten.
Met het verzoek wordt ingestemd.
7 januari 1704
Besloten wordt om in navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland d.d. 07-011704 om zes compagnieën uit het regiment van kolonel Pierre Belcastel, garnizoen
houdende te Vlissingen, te detacheren op het fort te Doel.
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Prestmeester Cornelis Coop wordt geordonneerd om in Vlissingen zes smalschepen in
dienst te nemen ten behoeve van het transport van de zes compagnieën uit het regiment van
kolonel Belcastel te vervoeren naar het fort Doel.
8 januari 1704
In navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 06-12-1703 wordt besloten om
ordonnantie te verlenen aan werkbaas Abraham Hildernisse om twaalf natte koeienhuiden
in te kopen en deze te zenden aan Cornelis van Schetsen, secretaris te Lillo ten behoeve van
defensie van de forten aan de Schelde.
In navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 07-01-1704, wordt besloten
om ordonnantie te verlenen aan werkbaas Abraham Hildernisse om vier dozijn goede
ijsbijlen en zes dozijn handspaken in te kopen en deze te zenden aan substituut commies
Cornelis van Schetsen te Lillo, ten behoeve van de forten aan de Schelde.
In navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 07-01-1704, wordt besloten
om ordonnantie te verlenen aan commies-stapelier Abraham Huyge om 1500 pond buskruit
in te kopen en deze te zenden aan Cornelis van Schetsen, secretaris te Lillo, ten behoeve
van de forten aan de Schelde.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 12:14:8 te betalen aan
werkbaas Abraham Hildernisse ten behoeve van de inkoop van 72 ‘handspeecken’ en 48
ijsbijlen, op 08-01-1704 naar Lillo gezonden ten behoeve van de forten aan de Schelde.
17 januari 1704
In navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 17-01-1704 wordt besloten om
ordonnantie te verlenen aan werkbaas Abraham Hildernisse om vier dozijn haren dekens,
zijnde 48 stuks, in te kopen en te zenden aan Cornelis van Schetsen, secretaris te Lillo, ten
behoeve van de forten aan de Schelde.
Ordonnantie wordt verleend aan ammonitiemeester Gerson Panneel om 50 schoppen en 50
spaden uit het arsenaal in Middelburg te zenden aan Cornelis van Schetsen, secretaris te
Lillo, ten behoeve van het land.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 15:8:8 te betalen aan
werkbaas Abraham Hildernisse ten behoeve van de inkoop en zending van 48 haren dekens
naar Lillo in navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland d.d. 17-01-1704.
18 januari 1704
Rekwest van Jacobus Nomius (= Nonnius), burger te Lillo. Hij verzoekt om aangesteld te
mogen worden tot veerman op het veer te Lillo, dat door de pachter is verlaten. Besloten
wordt om hem dit ambt te laten waarnemen tot nader order.
11 februari 1704
Ordonnantie wordt verleend aan prestmeester Cornelis Coop om schipper Meeus Pietersen
en zijn kromsteven te Vlissingen in dienst te nemen en te zenden naar Lillo om aldaar
dienst te doen in plaats van een van de afgedankte steigerboten.
21 februari 1704
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 13-03-
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1704 en binnen Axel op 22-03-1704. De heren Cau van Dussen en Van der Nisse worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
27 februari 1704
Ordonnantie wordt verleend aan ammonitiemeester Gerson Panneel om uit het arsenaal te
Middelburg drie affuiten met wielen voor stukken tot 18 pond te zenden aan Cornelis van
Schetsen, provisioneel waarnemend commies te Lillo.
Opmerking in de marge: deze resolutie werd aangehouden omdat in het arsenaal te
Middelburg dergelijke stukken niet aanwezig bleken.
Ordonnantie wordt verleend aan commies-stapelier Abraham Huyge om uit het arsenaal te
Veere drie affuiten met wielen voor stukken tot 18 pond alsmede een rolpaard voor stukken
tot 6 pond en deze in te schepen en te zenden aan Cornelis van Schetsen, provisioneel
waarnemend commies te Lillo.
8 maart 1704
In navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 06-03-1704 worden de door de
raadspensionaris opgestelde punten aangaande de verpachting van de gemeene middelen
van consumptie in het Committimus overgenomen.
24 maart 1704
Missive van sergeant-majoor Loncque, commandeur te Lillo, over enige consideraties
waarvan de raad meent dat deze dienen te worden ingebracht op de vergadering van de
Staten van Zeeland.
Aanstelling van Cornelis van den Ende tot vrijschipper van graan en andere gewassen uit de
polders van den Doel, Sint Anna en Keetenisse. Hij volgt hiermee Pieter Michielse op die is
overleden.
Besloten wordt om Hendricktje Bartels van Diepenbeeck, weduwe van Andries van den
Berge, in zijn leven veerman op het veer van den Doel naar Lillo en Frederik Hendrik, te
blijven continueren met behoud van het loon van haar man.
25 maart 1704
Rapport wordt gedaan over de gedane verpachting van de gemeene middelen van
consumptie in het Committimus.
Besloten wordt om Harman van Wijck, majoor te Liefkenshoek, aan te stellen als
gedelegeerd rechter te Lillo en Liefkenshoek in opvolging van de overleden Jan Boone.
28 maart 1704
Besloten wordt om mr. Willem Ferleman, commies van de vivres en ammonitien van
oorlog te Lillo en Liefkenshoek, aan te stellen tot gedelegeerd rechter aldaar, in opvolging
van de overleden Jacob de Cock.
Besloten wordt om sergeant-majoor Loncque, commandeur te Lillo, opdracht te geven tot
het herstellen van de borstweringen en 'ambrassuren' te laten repareren alsmede de
borstweringen en banketten van het bolwerk achter het huis van de commies aldaar.
Besloten wordt om Loncque, commandeur van de forten aan de Schelde, te autoriseren om
in zijn logement te Lillo in de kamer achter het voorhuis en in de kinderkamer, in iedere
schoorsteen twee ijzeren platen te laten zetten, hetgeen ongeveer naar verwachting £ 4 zal
kosten. Daarnaast wordt toegestaan om in het logement van majoor Van Diemen een
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nieuwe stenen vloer in de keuken aan te leggen en het verplaatsen van een schouwtje en
secreet, hetgeen ongeveer £ 10 zal gaan kosten.
1 april 1704
Eedaflegging van Cornelis van den Ende als vrijschipper van de polders van den Doel, Sint
Anna en Keetenisse. Borg staat Willem van Diepenbeeck, adjudant van de burgerwacht in
Middelburg, voor het bedrag van £ 100.
28 april 1704
Aflegging van eed en borgtocht door mr. Willem Ferleman als ontvanger van de gemeene
middelen van consumptie en commies van de vivres en ammunitiën van oorlog te Lillo en
Liefkenshoek. De akte van borgtocht en justificatie is gepasseerd op 26-04-1704 voor
baljuw en burgemeesters van de stad Veere.
17 mei 1704
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 287:17:4 te betalen aan Isaacq
Rochussen, equipagemeester te Vlissingen, ten behoeve van de huur van zes steigerboten,
liggende te Sluis, Sas van Gent, Lillo, Hulst en Axel voor de periode van 01-01-1704 tot en
met 31-03-1704 à elf schellingen en vier grooten per dag.
9 juni 1704
Besloten wordt om Cornelis Benjamijnsen aan te stellen als commandeur over de
kanonniers, handlangers en het kanon op de forten aan de Schelde.
10 juni 1704
Ordonnantie wordt verleend aan ammonitiemeester Gerson Panneel om uit het arsenaal te
Middelburg te leveren aan Cornelis Benjamijnsen, commanderende over de kanonniers en
handlangers op de forten aan de Schelde, vijfentwintig pistolen en vierentwintig houwers.
Melding dat men gisteren (09-06-1704) prestmeester Cornelis Coop mondeling order heeft
gegeven om een cromsteven in dienst te nemen voor het transport van de aangenomen
kanonniers en vier manden met blikken ‘cardousen’ naar Lillo en de forten aan de Schelde.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 128:5:6 te betalen ten behoeve
van 21 dagen gage en kostgeld van de 25 nieuw aangenomen kanonniers en busschieters
onder de commandeur Cornelis Benjamijnsen gezonden naar Lillo.
1 juli 1704
Rekest van luitenant-generaal Carel Willem baron van Sparre. Hij verzoekt om vergoeding
van £ 26:5 door hem betaald aan de ingelanden van de Lillose Polder ten behoeve van een
jaar pacht 1701 van een stuk dijk gelegen tussen Lillo en Blaugaren. Het rekwest wordt in
handen gesteld van de rekenkamer.
8 juli 1704
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 162:13:4 te betalen aan
commissaris Geerard Lambrechtsen ten behoeve van de betaling van 28 dagen gage en
kostgeld van de 25 nieuw aangenomen kanonniers en busschieters onder commandeur
Cornelis Benjamijnsen, in navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 05-061704.
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24 juli 1704
Rekwest van Willem Ferleman, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek. Het
behelst een verzoek om drie kisten kaarsen. Het wordt in handen gesteld van commies
Cornelis Coop.
28 juli 1704
Beroeping van mr. Johan Canzius tot predikant te Lillo in de plaats van mr. Joannes van
Berlicom, overleden. Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om de
volgende bedragen aan Canzius jaarlijks te betalen: £ 100 als traktement, £ 16:13:4 ter
voldoening van huishuur en £ 6:13:4 voor classikale onkosten. De betaling zal ingaan per
20-10-1703. Vervolgens wordt: ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om
£ 17:10 te betalen aan mr. Johan Canzius, predikant te Lillo, ten behoeve van zijn
augmentum.
8 augustus 1704
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 83:12:6 te betalen aan
commissaris Geerard Lambrechtsen ten behoeve van de betaling van de gages en kostgeld
van de 25 nieuw aangenomen kanonniers en busschieters, aangesteld onder commandeur
Cornelis Benjamijnsen, zulks in overeenstemming met de resolutie van de Staten van
Zeeland van 05-06-1704.
13 augustus 1704
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 352:2:8 te betalen aan Isaaq
Rochussen te Vlissingen ten behoeve van vier maanden huur van vijf steigerboten, liggende
te Sluis, Sas van Gent, Hulst, Lillo en Axel à 11 schellingen en 4 grooten Vlaams per dag.
16 augustus 1704
Missive van kolonel Loncque, commandeur over de forten aan de Schelde, over de
aankomst van het regiment van kolonel Lindeboom.
27 augustus 1704
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus. Te houden binnen Axel op 18-091704 en binnen Lillo op 26-09-1704. De heren Vrijbergen en Meester worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 58:15:8 te betalen aan
commissaris Geerard Lambrechtsen ten behoeve van de betaling van de gage over de
periode 25-08-1704 tot en met 22-09-1704, van de negen kanonniers die al reeds in dienst
waren op de forten aan de Schelde.
16 september 1704
Besloten wordt om in plaats van de heren Van Vrijbergen en Meester de heren Van der
Marct en De Mauregnault te committeren naar de verpachtingen van de gemeene middelen
van consumptie in het Committimus.
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20 september 1704
Besloten wordt om mr. Willem Ferleman aan te stellen tot controleur van de grafelijke tol
binnen Lillo, als opvolger van de overleden Jacob de Cock.
Naar aanleiding van het bericht van commies Cornelis Coop wordt besloten om drie kisten
kaarsen te zenden aan commies Willem Ferleman te Lillo, zoals vermeld in de notulen van
24-07-1704.
4 oktober 1704
Rapport van de verpachtingen van de algemene middelen van consumptie in het
Committimus.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 58:10:8 te betalen aan
commissaris Geerard Lambrechts ten behoeve van de 28 dagen gage van de negen
kanonniers op de forten aan de Schelde.
6 oktober 1704
Ordonnantie wordt verleend aan commies Cornelis Coop om drie kisten kaarsen te zenden
aan mr. Willem Ferleman te Lillo ten behoeve van het corps du gardes te Lillo, naar
aanleiding van de notulen van 20-09-1704.
Ordonnantie wordt verleend aan commies Willem Ferleman te Lillo om £ 3:6 te betalen aan
Pieter Hollander, bakker te Lillo, ten behoeve van de leverantie van brood aan verscheidene
gevangenen opgebracht te Lillo in het jaar 1703.
Jan Prince wordt aangesteld tot vrijschipper te Lillo in de plaats van de overleden Cornelis
Prince. De borg wordt gesteld op £ 100.
Rekwest van Aernout de Coninck, aannemer van het opmaken en voltooien van de eerste
traverse op de dijk bij Liefkenshoek. Het rekwest behelst een verzoek om betaling van zijn
bedongen loon. Rekwest wordt in handen gesteld van ingenieur Matthijs Tas om binnen 14
dagen de stand van het werk op te nemen en de raad hiervan te voorzien.
23 oktober 1704
Eedaflegging van Jan Prince als vrijschipper van de polders van Lillo, den Doel, Sint Anna
en Keetenisse. Borg voor het bedrag van £ 100 staat Thomas Prince, schipper te Lillo.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 58:10:8 te betalen aan
Geerard Lambrechtsen ten behoeve van de negen kanonniers in dienst zijnde op de forten
aan de Schelde voor de periode van 20-10-1704 tot en met 17-11-1704, in
overeenstemming met de resolutie van de Staten van Zeeland van 05-06-1704.
29 november 1704
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £58:10:8 te betalen aan Geerard
Lambrechtsen ten behoeve van de negen kanonniers in dienst zijnde op de forten aan de
Schelde voor de periode van 17-11-1704 tot en met 15-12-1704, in overeenstemming met
de resolutie van de Staten van Zeeland van 05-06-1704.
3 december 1704
Besloten wordt om naar aanleiding van de memorie van commandeur Loncque aan de
Staten van Zeeland, de volgende zaken te regelen: het zenden van 1500 pond buskruit naar
Lillo, de autorisatie van de commandeur om de 840 onklare granaten in orde te laten
maken, de uitgevallen palissaden te Liefkenshoek te laten repareren, zes ankers Franse
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brandewijn en honderd halve vaten bier ten behoeve van het garnizoen te laten bezorgen,
twaalf handmolens en de nodige wielen voor rolpaarden, schoppen en spaden te laten
inkopen.
Verzoek aan de Admiraliteit om een nieuwe sloep te zenden naar Lillo. Ten behoeve van
dit alles worden de nodige ordonnanties verleend aan de ontvanger-generaal.
5 december 1704
Eedaflegging van Willem Ferleman als controleur van de grafelijke tol binnen Lillo.
13 december 1704
Ordonnantie wordt verleend aan werkbaas Abraham Hildernisse om in navolging van de
resolutie van 03-12-1704 om 100 spaden, 50 beslagen schoppen en 50 hand spaken in te
kopen en te zenden aan commies mr. Willem Ferleman te Lillo.
Rekwest van Jan Prins en andere vrijschippers te Lill0. Zij verzoeken om autorisatie tot het
vervoeren van de granen uit de polders aldaar naar Antwerpen en elders. Besloten wordt het
rekwest in handen te stellen van de gedelegeerde rechters te Lillo om de raad te voorzien
van advies.
Rekwest van Maria van Hoecke, weduwe van Willem de Rechter, wonende te Lillo. Zij
verzoekt om aanstelling van haar zoon Cornelis de Rechter tot vrijschipper voor het
vervoeren van granen uit de polders van Lillo, den Doel, Sint Anna en Keetenisse. Het
rekwest wordt in handen gesteld van de gedelegeerde rechters te Lillo om de raad te
voorzien van advies.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 123:6:8 te betalen aan
Thomas Prins, schipper te Lillo, ten behoeve van de dienst die Prins met zijn schip heeft
gedaan in de vloot voor Lillo en elders, in navolging van de resolutie van de Staten van
Zeeland van 04-12-1704.
17 december 1704
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 34:4 te betalen aan werkbaas
Cornelis Hildernisse ten behoeve van de betaling van de door hem aangekochte 100 spaden,
50 beslagen schoppen en 50 handspaken gezonden aan mr. Willem Ferleman te Lillo, op
order van de raad van 13-12-1704 in navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland
van 20-11-1704.
19 december 1704
Rekwest van Elisabeth Pouwels (= Poulier), weduwe van Cornelis Prince, wonende te
Lillo. Zij verzoekt om Bergs en Hollands Bier gedurende de oorlog te mogen inslaan.
Rekwest wordt in handen gesteld van de gedelegeerde rechters te Lillo om de raad te
voorzien van advies.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 68:6:8 te betalen aan Gabriel
Adriaensen en Jan Aertsen Moermans, aannemers van de onderhoudswerken te Lillo. Te
weten £ 10 ten behoeve van buitenwerk aan het logement van majoor Van Diemen,
£ 33:6:8 ten behoeve van reparaties ten gevolge van de storm op 08-12-1703, £ 25 ten
behoeve van het maken van 70 bedsteden en kribben in de barakken te Lillo en 2 ½ jaar
onderhoud hiervan. Dit alles in navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van
20-11-1704 en 18-12-1704.
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Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 55:11:10 te betalen aan
Cornelis Moermans, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek, te weten
£ 30:11:10 ten behoeve van reparaties ten gevolge van de storm van 08-12-1704, £ 25 voor
het maken en 2 ½ jaar onderhouden van 80 bedsteden en kribben in de barakken te
Liefkenshoek. Dit alles in navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 20-111704 en 18-12-1704.
Akkoord met de aannemers van de onderhoudswerken te Lillo en Liefkenshoek. Ingevolge
hiervan wordt de ontvanger-generaal geordonneerd om £ 291:1 aan achterstallige posten te
betalen. Daarnaast worden nieuwe conditiën opgesteld.
23 december 1704
Ordonnantie wordt verleend aan ammonitiemeester Gerson Panneel om 25 houten
ijshamers in te kopen en te verzenden aan commies Willem Ferleman te Lillo.
24 december 1704
Akte van approbatie verleent aan werkbaas Cornelis Hildernisse ten behoeve van 100
ijsbijlen en 25 ijshaken welke door Hildernisse op mondelinge order van 20-12-1704 heeft
gezonden aan commies Willem Ferleman te Lillo.
Inventarisnummer 713
6 januari 1705
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 551:13:1 te betalen aan
commies-staplier Abraham Huyge ten behoeve van de inkoop van buskruit. Te weten op
13-12-1704 4000 pond naar Axel, op 21-12-1704 3500 pond naar Lillo en op 23-12-1704
1500 pond naar Tholen, ingevolge de resolutie van de Staten van Zeeland van 20-11-1704.
Rekwest van Bartholomeeus Arnoldus van Diemen, majoor te Lillo. Hij verzoekt om verlof
om voor langere tijd in Goes te mogen verblijven om zich aldaar te laten genezen van zijn
ziekte. Rekwest wordt in handen gesteld van kolonel Loncque, heer van Oosterland,
commandeur te Lillo om de raad te dienen van advies.
9 januari 1705
Ordonnantie en autorisatie worden verleend aan het regiment van de marine onder
luitenant-generaal baron Van Spar tot het aflossen van een sergeant en 56 soldaten op de
oorlogsschepen voor Lillo.
Ordonnantie wordt verleend aan prestmeester Cornelis Coop tot Vlissingen een schip in
dienst te nemen ten behoeve van het transport van een sergeant en 56 soldaten van Lillo
naar Vlissingen.
13 januari 1705
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 106:6 te betalen aan Geerard
Lambrechtsen ten behoeve van 56 dagen gage van konstabels dienende op de forten aan de
Schelde van 16-12-1704 tot en met 09-02-1705 à een gulden per persoon per dag.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 443:10 te betalen aan
equipagemeester Isaack Rochussen te Vlissingen ten behoeve van de huur van vijf
steigerboten van 01-08-1704 tot en met 31-12-1704, liggende te Sluis, Sas van Gent, Hulst,
Lillo en Axel.
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Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 18:19:5 te betalen aan de
erfgenamen van commies Jacob de Cock, i.v.m. de voldoening van zijn rekening en
administratie over de fortificatiewerken in het jaar 1701. Gesloten ter Rekenkamer 02-081702.
20 februari 1705
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 13-031705 en binnen Axel op 21-03-1704. De heren Cau van Dussen en Van der Nisse worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
Rekwest van Willem Ferleman, ontvanger van de gemeene middelen te Lillo en
Liefkenshoek. Hij verzoekt om autorisatie tot het verpachten van het veer op Lillo. Besloten
wordt om dit veer gedurende de oorlog buiten verpachting te houden.
Missive van kolonel Loncque, commandeur over de forten langs de Schelde. Hij verzoekt
de doornhaag om het fort Lillo te mogen omhakken en opnieuw een jonge haag te doen
aanplanten. De raad geeft hiertoe zijn consent.
Rekwest van Hendrick Kuypers, wonende te Lillo. Hij verzoekt aangesteld te worden tot
het aan boord roeien van schippers en passagiers aldaar. Deze functie is vacant gekomen
door het overlijden van Hendrick Schillemans. Het verzoek wordt goedgevonden.
3 maart 1705
Aan Louijse Lansheer, weduwe van Francois Heuckelom, burgeres van Middelburg, wordt
geaccordeerd brieven van voorschrijving te zenden aan kolonel Loncque, commandeur over
de forten aan de Schelde, m.b.t. haar passage naar Antwerpen.
Rekwest van Cornelis Moorman, sluiswachter te Liefkenshoek. Hij verzoekt om een extra
ordinaris traktement. Rekwest wordt in handen gesteld van de heren gecommitteerden
welke naar Lillo zullen gaan ten behoeve van de verpachtingen, om de raad te dienen van
nader advies.
5 maart 1705
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 118:4:6 te betalen aan
Geerard Lambrechtsen ten behoeve van 56 dagen (van 09-02-1705 tot en met 06-04-1705)
gage en kostgeld van twaalf kanonniers te Lillo. Ingevolge van de resolutie van de Staten
van Zeeland van 05-06-1705.
13 april 1705
Missive van Willem Ferleman. Hij verzoekt om uit het arrest waarin hij werd gesteld door
commandeur Loncque te worden ontslagen.
Twee missiven van commandeur Loncque te Lillo. Hij geeft kennis van het overlijden van
majoor Van Diemen en verzoekt om aanstelling van een nieuwe majoor.
Rekwest van Jan Serij (= Surij). Hij verzoekt om aanstelling tot majoor te Lillo. Besloten
wordt de deliberaties hieromtrent uit te stellen tot meerdere heren in de raad present zijn.
Rapport wordt gedaan over de verpachtingen van de algemene middelen in het
Committimus.
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30 april 1705
Rekwest van Willem Ferleman, commies te Lillo. Hij verzoekt om kaarsen ten dienste van
het garnizoen te Lillo. Het rekwest wordt in handen gesteld van commies Coop, om de raad
te dienen van advies.
Memorie van Pieter van den Lande, portier te Lillo. Onderwerp: Van den Lande heeft een
assignatie gekregen van de reeds overleden ontvanger-generaal op 21-02-1703, ter grootte
van £ 27:11 ten laste van Anthony de Peeters, penningmeester te Antwerpen. Deze laatste
zegt het bedrag niet te kunnen voldoen, wegens het overlijden van de ontvanger-generaal.
Besloten wordt om hierover de retroakta na te zien. Hierbij wordt vermeld dat de
aannemers van de werken te Lillo en Liefkenshoek eveneens nog betaald dienen te worden.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 115:14:2 te betalen aan
commissaris Geerard Lambrechtse, ten behoeve van 56 dagen (lopende van 06-04-1705 tot
en met 01-06-1705) gage en kostgeld van de twaalf kanonniers te Lillo en de forten aan de
Schelde, in navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 05-06-1704.
15 mei 1705
Autorisatie wordt verleend aan commies Cornelis Coop om drie kisten kaarsen te zenden
aan commies Willem Ferleman ten behoeve van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek.
29 mei 1705
Ordonnantie wordt verleend aan de commanderend officier van het regiment van baron Van
Spar om de nodige voorzieningen te treffen voor het transport van Jan Lourens Houw,
soldaat en gevangene te Lillo. Jan Lourens Houw moet voor de krijgsraad verschijnen
wegens manslag (= moord), aldaar begaan.
Aanstelling van Wouter Dronckaert, wonende te Lillo, tot vrijschipper van granen uit de
polders van Lillo, den Doel, Sint Anne en Keetenisse, voor de periode van 1 jaar ingaande
op 01-06-1705.
16 juni 1705
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 115:14:2 te betalen aan
commissaris Lambrechtsen ten behoeve van 56 dagen (van 01-06-1705 tot en met 27-071705) gage en kostgeld voor twaalf kanonniers te Lillo en de forten aan de Schelde. In
navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 05-06-1704.
20 juni 1705
14 dagen verlof wordt verleend aan commies Willem Ferleman om zijn affaires ter
Rekenkamer te kunnen regelen.
26 juni 1705
Naar aanleiding van het rapport van de heren die de afgelopen verpachting van de gemeene
middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek hebben bijgewoond, wordt besloten tot
een toeleg van 100 gulden ten behoeve van Cornelis Moorman, sluiswachter. Hiertoe zal
ordonnantie worden verleend aan de ontvanger-generaal.
Besloten wordt om Joan Ermerins en Daniel Keyser aan te stellen als gedelegeerde rechters
te Lillo.
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Op verzoek van commandeur Loncque wordt goedgevonden een provisioneel majoor aan te
stellen, welke gebruik mag maken van de turf en kaarsen welke voor dit ambt zijn
gereserveerd.
21 juli 1705
Eedaflegging en borgtocht van Wouter Dronckaert op 29-05-1705 aangesteld tot
vrijschipper voor het vervoer van graan uit de polders van Den Doel, Sint Anna en
Keetenisse. De borg wordt gesteld op £ 100.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 515:19:8 te betalen aan
equipagemeester Isaack Rochussen ten behoeve van de huur van vijf steigerboten voor de
periode van 01-01-1705 tot en met 30-06-1705 à 11 schellingen en 4 grooten per dag. De
steigerboten liggen te Sluis, Sas van Gent, Hulst, Lillo en Axel, in navolging van de
resolutie van de Staten van Zeeland van 16-07-1705.
29 juli 1705
Rekwest van Gillis Deurwaerder, voormalig opziener van ’s Lands werken en materialen te
Liefkenshoek. Het behelst een verzoek tot betaling van £ 75:14, zijnde zijn traktement over
de periode van 20-10-1701 tot oktober 1702, voor de administratie, de verkopen en het
uitdelen van een scheepslading turf. Besloten wordt om, nadat de Rekenkamer om advies is
gevraagd, ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal.
31 juli 1705
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 20 te betalen aan Cornelis van
Schetsen, secretaris te Lillo, ten behoeve van de betaling van de arbeiders en soldaten uit
het garnizoen die werken aan het opmaken van de traversen in de polder van den Doel.
Aannemer van deze werken is Aernout de Coninck.
Aanstelling van Marinus Deys als sergeant-majoor te Lillo in de plaats van de overleden
Bartholomeeus Arnoldus van Diemen.
Aanstelling van Jan Aertsen Moerman, timmerman te Lillo, tot sluiswachter in de plaats
van de overleden Bartholomeeus Arnoldus van Diemen.
Aanstelling van Nicolaes Prins als kloksteller, bode van de gedelegeerde rechters en
lijkenbidder te Lillo in de plaats van zijn overleden moeder Elisabeth Poulier.
3 augustus 1705
Eedaflegging van Marinus Deys, aangesteld per 31-07-1705 tot majoor te Lillo.
10 augustus 1705
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Axel op 17-091705 en binnen Lillo op 25-09-1705. De heren Van Vrijbergen en Meester worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
14 augustus 1705
Autorisatie van commandeur Loncque te Lillo tot het opnemen van de rijswerken te
Liefkenshoek. Alsmede om met de ingelanden van de polders van Lillo, Santvliet,
Berendrecht en Stabroek de schade in die polders op te nemen veroorzaakt door de
‘gebourageerde legers’.
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17 augustus 1705
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 115:14:2 te betalen aan
commissaris Lambrechtsen ten behoeve van 56 dagen (van 27-07-1705 tot en met 21-091705) gage en kostgeld voor twaalf kanonniers te Lillo en de forten aan de Schelde, zulks in
navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 05-06-1704.
29 augustus 1705
Autorisatie van commandeur Loncque te Lillo tot het repareren van het wachthuis te OudLillo, alsmede het laten opstellen van een raming voor het repareren van de ramen van de
kerk.
Rekwest van commies Ferleman te Lillo betreffende klachten over het achterstallig
uitbetalen van een subsidie van £ 50 voor het onderhouden van een dijk. Besloten wordt tot
prompte uitbetaling eveneens van de betalingen in navolging van de resolutie van 14-081705.
15 september 1705
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 128 te betalen aan Thomas
Prins schipper te Lillo, in navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 04-121704.
24 september 1705
Missive van commandeur Loncque te Lillo betreffende adviezen omtrent de resolutie van
29-08-1705. Besloten wordt te wachten met de deliberaties tot de heren terug zijn van de
verpachting van de algemene middelen van consumptie te Lillo.
5 oktober 1705
Bericht van de kerkenraad van Lillo over het overlijden van predikant Joan Cantzius en het
verzoek tot het beleggen van een collegium qualifiactum ter verkiezing van een nieuwe
predikant. Missive wordt ter deliberatie aangehouden.
19 oktober 1705
Rapport van raadsheer De Mauregnault, in commissie van de Admiraliteit naar Lillo
geweest. De Maurignault constateerde de onbekwaamheid van de kanonniers aldaar. Na
deliberatie wordt besloten de zaak aan te houden tot de volgende vergadering van de raad.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om de achterstallige traktementen
van een aantal officieren uit te betalen, waaronder het traktement van Herman van Wyck,
majoor te Liefkenshoek, in navolging van de resolutie van (de Staten van Zeeland van) 2109-1705.
26 oktober 1705
Verhoor van commissaris Lambrechtsen over de onbekwaamheid van de kanonniers te
Lillo, zoals vermeld in de notulen van 19-10-1705. Besloten wordt om ordonnantie te
verlenen aan de ontvanger-generaal om £ 115:14:2 te betalen ter voldoening van gage en
kostgeld van de kanonniers en hen nog twee maal 28 dagen aan te houden.
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5 november 1705
Raadsheer Meester doet rapport van de verpachtingen in het Committimus. Toegestaan
wordt het doen aanleggen van een privaat in het huis van de commandeur te Lillo. Besloten
dat de kosten hiervan niet hoger mogen oplopen dan 100 gulden. Raadsheer Meester doet
rapport over de inning van de redemptie-penningen uit de polders van Lillo betreffende de
uitvoer van graan. Deze heeft de afgelopen jaren nagenoeg wegens de oorlog stilgelegen.
Het rapport wordt in handen gesteld van de Staten van Zeeland.
14 november 1705
Besloten wordt om het bestek, gemaakt door werkbaas Floris Bedloo, ten behoeve van het
nieuw aan te leggen privaat in het huis van de commandeur te Lillo goed te keuren en naar
de gemelde commandeur te zenden.
11 december 1705
Rekwest van secretaris Cornelis van Schetsen. Hij verzoekt om fiscaal en griffier Wijckaert
het bedrag van 364 gulden en 19 stuivers te laten betalen ten behoeve van van Schetsen’s
rekening als substituut-auditeur. Daarnaast het verzoek om de betaling van nog eens 21
gulden betreffende andere zaken. Het rekwest wordt in handen gesteld van Wijckaert om
hierop te antwoorden binnen acht dagen.
16 december 1705
Besproken wordt de aflossing van het regiment van marine op ’s lands schepen voor Lillo.
21 december 1705
Antwoord van de fiscaal Wijckaert in navolging van de eis van Cornelis van Schetsen zoals
vermeld in de notulen van 11-12-1705. Dit wordt in handen van de betrokken partijen
gesteld om hierop te antwoorden binnen acht dagen.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 378 te betalen aan Jan Aertsen
Moerman en Gabriel Adriaensen, aannemers van de onderhoudswerken te Lillo, ten
behoeve van hun elfde halfjaarlijkse betaling van het door hen bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 332 te betalen aan Cornelis
Moermans, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek ten behoeve van de elfde
halfjaarlijkse betaling van het door hem bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 115:14:2 te betalen aan
commissaris Lambrechtsen ten behoeve van de betaling van de gages en kostgeld van de
konstabels te Lillo en aangrenzende forten. Over de periode van 16-11-1705 tot en met 1101-1706.
24 december 1705
Naar aanleiding van het bericht van commies Cornelis Coop wordt deze geautoriseerd om
drie kisten kaarsen en vier bossen lont ten behoeve van de magazijnen van Lillo en
Liefkenshoek te zenden aan commies Ferleman te Lillo.
29 december 1705
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 31:5 te betalen aan de
weduwe van mr. Joannes Cantzius, in zijn leven predikant te Lillo, ten behoeve van vijftien
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maanden extra ordinair traktement en augmentum over de periode 20-07-1704 tot en met
20-10-1705.
Missive van commandeur Loncque te Lillo over de schade aan de conterscharp te
Liefkenshoek veroorzaakt door de storm. Voor de reparatie zou deels zorg gedragen moeten
worden door de ingelanden van den Doel en Keetenisse, die dit weigeren evenals het
betalen van de ‘redemptiepenningen’. Besloten wordt in overleg te treden met de
ingelanden en om de commandeur te autoriseren tot de reparatie van de schade.
30 december 1705
Ordonnantie wordt verleend aan prestmeester Cornelis Coop om drie schepen in dienst te
nemen ten behoeve van het transport van de mariniers dienstdoende op de drimmelaars die
de wacht houden bij Lillo, Sluis en Hulst, in navolging van de resolutie van 16-12-1705.
Inventarisnummer 714
4 januari 1706
Missive van kolonel Loncque, commandeur te Lillo, over de schade die werd veroorzaakt
door de storm van 30-12-1705 aan de ‘ameyde en valbrug’ aan de poort van Liefkenshoek.
Besloten wordt de commandeur te autoriseren tot het laten repareren van de schade.
12 januari 1706
Rekwest van Elisabeth Pieters, weduwe van Jan Aertsen Moerman. Zij verzoekt om de
benoeming van Arij Moorman, 21 jaar oud, tot sluiswachter te Lillo in de plaats van zijn
vader. Besloten wordt in dit verzoek toe te stemmen.
3 februari 1706
Antwoord van Cornelis van Schetsen in de zaak tussen hem en de fiscaal Wijckaert. Hierop
wordt Wijckaert wederom gemaand tot antwoord.
6 februari 1706
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 69:2:8 te betalen aan Isack
Rochus, equipagemeester, ten behoeve voor de betaling van de huur van twee steigerboten
voor de periode van 01-11-1705 tot en met 21-12-1705, liggende te Sluis en Lillo.
20 februari 1706
Memorie van werkbaas Floris Bedloo. Naar aanleiding van deze memorie wordt besloten
om de heren, gecommitteerd voor de aanstaande verpachtingen in het Committimus, te
verzoeken om een inspectie uit te voeren naar ‘s lands werken aldaar.
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 12-031706 en binnen Axel op 20-03-1706. De heren Van der Merct en De Maurignault worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
23 februari 1706
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 115:14:2 te betalen aan
commissaris Lambrechtsen ten behoeve van de konstabels te Lillo, betreffende de periode
11-01-1706 tot 08-03-1706.
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Aan Charles Loncque d’ Oosterland, commandeur op de forten aan de Schelde, wordt ter
voldoening van de assignatie van de ontvanger-generaal van de Unie, verleend het bedrag
van 760 gulden te betalen volgens resolutie van de Staten van Zeeland van 25-01-1706.
Besloten wordt om de heren die gecommitteerd zijn tot het bijwonen van de verpachtingen
in het Committimus (zie de notulen van 20-02-1706), te autoriseren tot het mede
samenstellen van het collegium qualificatum voor het beroepen van een predikant te Lillo.
27 februari 1706
Besloten wordt om commandeur Lonque te Lillo te schrijven een collegium qualificatum
aldaar te beleggen ter verkiezing van een predikant.
9 maart 1706
In de zaak tussen de fiscaal Wijkaert en Cornelis van Schetsen worden dupliek en repliek
opgediend door fiscaal Wijkaert. Van Schetsen wordt verzocht hetzelfde te doen.
27 maart 1706
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 156:5 te betalen aan Charles
Loncke d’ Oosterland, majoor in het regiment van de graaf Van Noyelles, naar aanleiding
van de notulen van 22-03-1706 (NB: bedoeld zal zijn 23-3-1706).
30 maart 1706
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 18:19:8 te betalen aan
Cornelis van Schetsen ten behoeve van het slot van zijn derde rekening van de administratie
over de fortificatiewerken te Lillo en Liefkenshoek in het jaar 1704, gesloten ter
Rekenkamer op 04-02-1706.
13 april 1706
Missiven van majoor-generaal Lauder te Hulst en van commandeur Lonke te Lillo. Ze
behelzen informatie omtrent Franse troepenbewegingen en worden voor notificatie
aangehouden.
17 april 1706
Missive van kolonel Loncque d’ Oosterland, commandeur van de forten aan de Schelde,
houdende enige advertenties uit die kwartieren. Gehouden voor notificatie.
23 april 1706
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 100 te betalen aan compagnie
van Loncque d’Oosterland ‘ter voldoeninge van een adsignatie by den Ontf. Van de unie
geven op de quote deser provincie in der … geconsenteert tot het recruteren van de militie
in dienst en soldie van den Staat’. Ordonnantie wordt verleend idem als voorgaande voor
£ 30.
30 april 1706
Twee missiven van commandeur Loncque houdende enige notificaties. Daarover is geen
besluit genomen.
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4 mei 1706
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 19:3:4 te betalen aan Isaacq
Rochussen, equipagemeester, ten behoeve van de huur van drie steigerboten in de periode
van 01-01-1706 tot en met 30-04-1706, liggende te Sluis, Lillo en Hulst.
6 mei 1706
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 61:6:8 te betalen aan Thomas
Prins, schipper te Lillo.
14 mei 1706
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 115:14:2 te betalen aan
Gerard Lamrechtsen ten behoeve van de betaling van de gages van de konstabels te Lillo en
de omliggende forten aan de Schelde over de periode van 08-03-1706 tot en met 03-051706.
Besloten wordt om in de zaak tussen Cornelis Schetsen en fiscaal Wyckaert de laatste
nogmaals te sommeren om binnen 14 dagen na dato te dienen van dupliek.
25 mei 1706
Missive van kolonel Loncque commandeur te Lillo en de verdere forten aan de Schelde,
houdende enige advertenties uit die kwartieren. Aangehouden voor notificatie.
27 mei 1706
Ordonnantie wordt verleend aan Nicolaus Prins, kloksteller te Lillo, het bedrag van £ 10 ter
voldoening van 1 jaar traktement, verschenen 31-12-1705.
9 juni 1706
Missive van Charles Loncque d’ Oosterland, commandeur te Lillo en de verdere forten aan
de Schelde. De forten de Parel, de Marye en de Philippe aan de Brabantse en Vlaamse zijde
zijn in bezit genomen, maar zijn erg verzwakt. Loncque verzoekt of vaandrig Balliaert met
60 mariniers van de drimmelaars naar Lillo mag komen ter versterking van het garnizoen.
Het verzoek wordt toegestaan en besloten wordt hiertoe kolonel Loncque, commandeur
Wiltschut en vaandrig Balliaert te schrijven.
12 juni 1706
Rekwest van Thomas Prins, schipper te Lillo en pachter van het veer op Antwerpen. Hij
verzoekt het veer dat hij voor zeven jaren heeft gepacht weer in de vaart te brengen, nadat
het wegens de oorlog geruime tijd heeft stil gelegen. Besloten om het verzoek toe te staan.
18 juni 1706
Ordonnantie wordt verleend aan vaandrig Balliaert om met alle mariniers terug te keren
naar de garnizoenen. Voor het transport hiertoe zal door commies Coop een schip worden
geprest en commandeur Wiltschut worden aangeschreven.
21 juni 1706
Missive van de ordinaris-gedeputeerde van de provincie ter Generaliteit. De missive betreft
de aanhouding van een aantal Rotterdamse schepen te Lillo, welke onmiddellijk zouden
moeten worden doorgelaten. Besloten wordt een en ander ter vergadering van de Staten van
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Zeeland en de Admiraliteit te brengen. Besloten wordt om voortaan alle schepen van de
Maas (= verm. schepen van de Admiraliteit de Maze) onbelemmerd te laten.
23 juni 1706
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 100:19:4 te betalen aan
commissaris Lambrechtsen ter afbetaling van de konstabels en handlangers te Lillo en
Liefkenshoek.
Het verzoek van commies Willem Ferleman om vier kisten kaarsen ten behoeve van het
garnizoen te Lillo en Liefkenshoek, wordt in handen gesteld van commies Coop om de raad
te dienen van bericht.
1 juli 1706
Raadsheer Van der Marckt doet rapport van de verpachtingen van de gemeene middelen
van consumptie in het Committimus. Daarnaast wordt rapport gedaan over de inspectie van
de fortificatie werken te Lillo, Liefkenshoek en het Oost- en Westfort bij Biervliet.
2 juli 1706
Op 12-06-1700 en 06-09-1701 werden in totaal 36 zegels voor de doorvaart door de vloot
van Lillo verleend aan ‘die van Hoge en Lage Swaluwe’ ten behoeve van het vervoer van
turf. Door de oorlog heeft men van deze zegels geen gebruik kunnen maken. Besloten
wordt dat dit alsnog mag.
Commies Coop wordt gelast om aan commies Ferleman te Lillo drie kisten kaarsen en 6
bossen lont te zenden ten behoeve van de garnizoenen aldaar.
4 juli 1706
Verzoek van Jacob de Moor, gewezen konstabel te Lillo, om vergoeding van zijn
geneeskosten. Dit wordt in handen gesteld van commissaris Lambrechtsen, om de raad te
dienen van advies hoe in dergelijke gevallen men gewoon is te handelen.
14 juli 1706
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 117:17:4 te betalen aan
equipagemeester Rochussen ten behoeve van de afbetaling van de drie resterende
steigerboten in dienst geweest te Sluis, Hulst en Lillo.
Naar aanleiding van het bericht van commissaris Lambrechtsen en het rekwest van Jacob de
Moor wordt besloten om De Moor vanwege de verwondingen aan zijn been ordonnantie op
de ontvanger-generaal te verlenen van £ 14:1:4 ten behoeve van onkosten (‘van cure’) en
daggelden. Deze ordonnantie wordt verleend mits de raad bericht en advies heeft gekregen
van ’s land dokter en chirurgijn over het verminkt zijn van de suppliant.
22 juli 1706
Missive van commandeur Loncque. Hij zendt enige advertenties met betrekking tot het
tekort aan manschappen op de forten aan de Schelde. Daarnaast verzoekt de suppliant om
toezending van een schuit. Besloten wordt om geen extra manschappen ter beschikking te
stellen. Daarnaast wil men van de Admiraliteit weten of de boot of jacht welke reeds te
Lillo ligt, niet door de commandeur gebruikt kan worden. Over de missive wordt op nader
bericht gedisponeerd.
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17 augustus 1706
Approbatie van de verkiezing van mr. Lambertus Slicher tot predikant te Lillo. Besloten
wordt hem een traktement van £ 100 te verlenen alsmede £ 16:13:4 ter vergoeding van
huishuur en £ 6:13:4 ter vergoeding van classikale onkosten, alle jaarlijks uit te betalen.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 4 te betalen aan mr.
Lambertus Slicher, predikant te Lillo ten behoeve van het transport van diens meubelen en
boeken vanuit Middelburg naar Lillo.
28 augustus 1706
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 27-091706 en binnen Axel op 18-09-1706. De heren Cau van der Dussen en Eversdijck worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
30 augustus 1706
Rekwest van Arij Moerman, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo. Hij verzoekt om,
met het recht van seclusie, een houttuin in Lillo te mogen oprichten. Besloten wordt het
rekwest in handen te stellen van de heren gecommitteerd tot de verpachtingen te Lillo om
aldaar een en ander te examineren en de raad te dienen van rapport.
Aanstelling van Cornelis de Regter tot vrijschipper te Lillo, in plaats van de overleden
Wouter Dronkers. Hem wordt het vervoer toegestaan van graan en andere gewassen uit de
polders Lillo, Stabroek, Santvliet en Berendrecht naar Holland en Brabant.
31 augustus 1706
Rekwest van commies Ferleman te Lillo. Hij verzoekt om een beraming waarnaar hij turf
kan distribueren aan het garnizoen. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van
commies Coop om de raad hierover nader te berichten.
27 september 1706
Eedaflegging van Cornelis de Regter, aangesteld tot vrijschipper op het vervoer van graan
en andere gewassen uit de polders van Lillo, Stabroek, Zantvliet, Berendrecht, den Doel,
Sint Anna en Keetenisse. De borg wordt gesteld op £ 100 en borg staat Joannes Houtsager,
burger te Middelburg.
5 oktober 1706
Naar aanleiding van het rekwest van mr. Willem Ferleman, commies van de vivres e.a. te
Lillo en Liefkenshoek, is bericht binnen gekomen van commies Cornelis Coop, vermeld in
de notulen van 3 augustus 1706. Besloten wordt om Ferleman te ordonneren zich bij de
distributie van kaarsen en turf te houden aan het voor hem daartoe opgestelde reglement.
23 november 1706
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal Tulleken om £ 41:13:4 te betalen
aan commandeur Charles Loncque d’ Oosterland. Dit in mindering van de quote van
Zeeland op de legerlasten voor het jaar 1705, in overeenstemming met de resolutie van de
Staten van Zeeland van 25-01-1706.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 48 te betalen aan commandeur
Charles Loncque d’ Oosterland. Dit in mindering van de quote van Zeeland op de
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legerlasten voor het jaar 1706, in overeenstemming met de resolutie van de Staten van
Zeeland van 25-01-1706.
4 december 1706
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 12:3:9 te betalen aan mr.
Lambertus Slicher, predikant te Lillo, ten behoeve van 6 ½ maand augmentum à £ 22:10
jaarlijks, ‘als sijnde jonghman’.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om jaarlijks £ 25 te betalen aan de
door de kerkenraad verkozen Andries de Jager, schoolmeester en voorlezer te Lillo.
Opvolger van Cornelis van Schetsen. Het traktement gaat in op 27-09-1706, de datum van
zijn verkiezing.
16 december 1706
Rekwest van commies Ferleman te Lillo. Hij verzoekt om twee kisten kaarsen ten behoeve
van de militie te Lillo en Liefkenshoek. Het rekwest wordt in handen gesteld van commies
Coop om de raad hierop te dienen van bericht.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om 125 gulden en 8 stuivers te
betalen aan Samuel Cornelissen, schipper in den Doel ten behoeve van 76 dagen gedurende
welke hij te Lillo in ’s lands dienst is geweest. Voorts wordt besloten om Samuel
Cornelissen uit dienst van het land te ontslaan.
18 december 1706
De raad wordt erover geïnformeerd dat zich onder het beheer van secretaris Cornelis van
Schetsen penningen bevinden waaruit schipper Samuel Cornelissen voor zijn 76 dagen
dienst kan worden betaald. Besloten wordt om de ordonnantie van 16-12-1706 in te trekken
en Van Schetsen te autoriseren tot de betaling van Samuel Cornelissen.
Besloten wordt om schipper Samuel Cornelissen in dienst van het land te houden tot ultimo
december 1706. Middels een resolutie van 16-12-1706 was besloten hem eerder te ontslaan.
Ordonnantie wordt verleend aan secretaris Van Schetsen om de drie arbeiders te betalen
welke door de commandeur in dienst zijn genomen ten behoeve van de fortificatiewerken.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 208:9 te betalen aan Cornelis
Moermans, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek, ten behoeve van de 12 e
en 13e halfjaarlijkse betaling van zijn hiervoor bedongen loon. Alsmede £ 34:2:4 wegens
het door hem verrichte extra buitenwerk door de storm van 30-12-1705 veroorzaakt en
£ 8:6:8 wegens de door Moermans verrichte diensten aan de sluizen.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 189 te betalen aan Gabriel
Adriaensen en Arij Moermans, aannemers van de onderhoudswerken te Lillo ten behoeve
van de 13e en 14e halfjaarlijkse betaling van hun hiervoor bedongen loon, alsmede £ 17:10
voor het maken van een secreet in het huis van de commandeur en £ 11:13:4 wegens extra
buitenwerk, hetgeen veroorzaakt werd door de storm van 30-12-1705.
Inventarisnummer 715
6 januari 1707
De heren Cau van der Dussen en Eversdijck doen rapport van de door hen bezochte
verpachtingen van de gemeene middelen van consumptie in het Committimus. Daarnaast
hebben de heren een aantal zaken geëxamineerd waarvan eveneens rapport wordt gedaan.
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Besloten wordt dat een resolutie van de gedelegeerde rechters te Lillo strijdig is met het
recht van de kerkenraad aldaar.
Rekwest van Fabiaen Oostwalt. Hij beklaagt zich over commies Ferleman die hem van de
andere commiesplaats zou hebben ‘geremoveert’. Het rekwest wordt in handen gesteld van
commies Ferleman om de raad hierop te dienen van advies.
Aan Cornelia Kerrewets wordt een traktement van £ 6 jaarlijks toegestaan voor haar
waarneming als vroedvrouw te Liefkenshoek, bij attestatie van de kerkenraad aldaar.
Predikant Cornelis Bruijnvis te Liefkenshoek wordt toegestaan om zijn huis te laten maken/
verbouwen tot pastorie. Deze verbouwing mag niet meer dan 1500 gulden kosten.
Rekwest van predikant Cornelis Bruijnvisch te Liefkenshoek. Hij verzoekt om de ‘vrije en
libere possessie’ van een huisje door de suppliant gekocht en staande in de zuidpunt van
Liefkenshoek. De raad wijst dit verzoek af maar laat Bruynvisch in vrijheid om met het
huisje te handelen naar welgevallen.
Rekwest van Arij Vlam te Lillo. Hij verzoekt om op zijn eigen grond een houttuin te mogen
oprichten ten behoeve van zijn eigen materialen en koopmanschappen. De raad gaat
akkoord met dit verzoek.
Naar aanleiding van het rapport van de heren van de raad, gevaceerd hebbende op de
verpachtingen in het Committimus, wordt besloten om het veer van Lillo op Antwerpen
tijdens de aanstaande verpachtingen opnieuw te verpachten.
Om ordonnantie van de raad te verkrijgen, ten behoeve van hun werkzaamheden aan de
landswerken te Lillo en Liefkenshoek, hebben ’s lands werkbazen niet langer de attestatie
van de commandeurs aldaar nodig. Wel wordt de commandeurs toegezegd dat zij hun
consideraties schriftelijk per missive dan wel mondeling bij de raad bekend mogen maken.
15 januari 1707
Ordonnantie wordt verleend aan kolonel Charles Loncque ter grootte van £ 120 ten behoeve
van 12 maanden ordinaris traktement als sergeant-majoor van het regiment van de graaf
Van Falais, vervallen per 31-12-1705.
18 januari 1707
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10 te betalen aan Nicolaes
Prins, kloksteller te Lillo, ten behoeve van een jaar traktement, vervallen 31-12-1706.
Missive van commandeur Loncque te Lillo waarin hij verzoekt om autorisatie om de drie
man aldaar in ’s lands dienst zijn te mogen inzetten tot het repareren van het
zeecontrescharp te Liefkenshoek. Besloten wordt om de suppliant toe te staan nog drie man
extra in dienst te nemen zodat de contrescharp deugdelijk in orde kan worden gemaakt.
26 januari 1707
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 60:13:4 te betalen aan
Thomas Prins, ten behoeve van de door Prins vervoerde scheepsvrachten.
1 februari 1707
Rekwest van Samuel Cornelissen, schipper in den Doel. Hij verzoekt aangesteld te mogen
worden als vrijschipper in plaats van Jan Leendertsen, welke door ouderdom onbekwaam is
geworden. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van de gedelegeerde rechters te
Lillo om de raad hierover te dienen van advies.
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25 februari 1707
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus. Te houden binnen Lillo op 15-031707 en binnen Axel op 23-03-1707. De heren Van Vrijbergen en Meester worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
3 maart 1707
Naar aanleiding van het bericht van de gedelegeerde rechters te Lillo op het rekwest van
Samuel Cornelissen, schipper en wonende te Doel, zoals vermeld in de notulen van 01-021707. De raad beslist om Samuel Cornelissen aan te stellen tot vrijschipper van graan en
andere gewassen uit de polders van Lillo, Den Doel, Sint Anna en Keetenisse.
5 maart 1707
Missive van de ingelanden van Lillo. Zij doen presentatie van de betaling die zij jaarlijks
aan de provincie zijn verschuldigd. Besloten wordt tot het opstellen van een concept waarin
de raad uiteen zal zetten hoe zij een en ander denkt op te zullen lossen.
12 maart 1707
Gedelibereerd wordt over het geschil tussen de raad en de ingelanden van de polder van
Lillo. Besloten wordt om de heren welke gecommitteerd zijn naar de verpachtingen in het
Committimus de ingelanden te laten weten dat zij naar gewoonte en tot nader order van de
raad, de achttien gulden jaarlijks dienen te betalen tot het onderhoud van de
zeecontrescharp van Lillo. Nadere bepalingen worden gemaakt om eventuele toekomstige
problemen te voorkomen.
22 maart 1707
Naar aanleiding van de attestaties van de chirurgijn wordt besloten om Jacob de Moor,
konstabel in dienst van het land, wegens zijn onbekwaamheid te plaatsen op de rol van de
oude en impotente soldaten.
31 maart 1707
Autorisatie van de werkbazen Bedloo en Hildernisse om te Lillo en Liefkenshoek de
defecten in de werken aldaar op te nemen en daartoe nieuwe bestekken op te stellen
waarvan zij de raad rapport zullen doen.
22 april 1707
Op het verzoek van secretaris Cornelis van Schetsen te Lillo wordt besloten om tijdens
diens afwezigheid voorzanger Andries de Jager als waarnemend secretaris aan te stellen.
6 mei 1707
Missive van de magistraat van de stad Tholen. De magistraat klaagt dat vissers van
‘Spaansen Bodem’ de vloot voor Lillo kunnen passeren om te komen vissen in de buurt van
Tholen. Besloten wordt om Johan Mosselman, commandeur van het jacht dat de wacht
houdt voor Lillo, aan te schrijven ‘Pro ut in Litteris’.
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10 mei 1707
Omdat de Admiraliteit order heeft gesteld het kanon uit het magazijn in Lillo weer terug te
laten brengen naar Vlissingen, besluit men om hier commandeur Loncque van op de hoogte
te brengen.
17 mei 1707
Missive van de magistraat van Antwerpen. De magistraat verzoekt om permissie voor het
vissen op krabben. Besloten wordt in te stemmen met dit verzoek mits de vissers niets
anders zullen vangen dan krabben en zich in de vloot hierop laten controleren. Hiertoe zal
de commandeur van het jacht in de vloot worden aangeschreven.
19 mei 1707
De heren Van Vrijberge en De Meester doen rapport van hun visitatie aan de verpachtingen
van de gemeene middelen van consumptie in het Committimus.
Approbatie wordt verleend op het verzoek van de kerkenraad van Lillo ten behoeve van
Levina Mulders die door de kerkenraad is aangesteld als vroedvrouw te Lillo. Hiertoe zal
zij het ordinaris traktement van £ 6 per jaar ontvangen, ingaande 12-03-1706.
24 mei 1707
Gezien de verklaring van de kerkenraad van Liefkenshoek, wordt goedgevonden dat de
rentmeester het traktement van £ 6 per jaar uitbetaald aan Cornelia Kerrewits. Zij werd door
de raad als vroedvrouw te Liefkenshoek op 06-01-1707 aangesteld. Het traktement zal
uitbetaald worden vanaf 01-02-1707.
26 mei 1707
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 20:10 te betalen aan Matthijs
Visidoir, meester glazenmaker te Lillo, ten behoeve van de betaling van de reparaties door
Visidoir gedaan aan de ramen van de kerk, ’s lands huizen en barakken te Lillo. De schade
werd veroorzaakt door de hagel in 1705. De reparaties zijn in overeenstemming met een
resolutie van 29-08-1705.
11 juni 1707
Missive van de burgemeesters en raad van Antwerpen. Zij verzoeken dat het de pachters
van de visgronden van de hertogin van Aarschot wordt toegestaan de vloot van Lillo,
gaande ter visvangst, te passeren. Besloten wordt informatie in te winnen over hoe de
visgronden van de hertogin van Aarschot lopen.
16 juni 1707
Gelet op het bericht van commies Coop, ingekomen naar aanleiding van het rekwest van
commies Ferleman te Lillo, vermeld in de notulen van 16-12-1706, wordt besloten
commies Coop te autoriseren een kist kaarsen en twee kisten lont ten behoeve van de
magazijnen te zenden naar Lillo.
21 juni 1707
Vastgesteld wordt dat op 12 juli 1707 de besteding van de werken te Lillo en Liefkenshoek
zullen worden gedaan. Hiertoe worden de heren Cau van der Dussen en Eversdijk alsmede
de werkbazen gecommitteerd.
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Het verzoek van Gabriel Adriaensen en Pieter van den Lande om tegen betaling van £ 10 de
zoete gracht te Lillo te mogen schoonmaken wordt in handen gesteld van de
gecommitteerde heren welke ten behoeve van de bestedingen naar Lillo zullen gaan.
Het verzoek van ontvanger Willem Ferleman om het stuk erf terug te krijgen, wat destijds
bij ’s lands huizen was getrokken, wordt in handen gesteld van de heren gecommitteerd tot
de bestedingen te Lillo. Hetzelfde geldt voor zijn verzoek om op dit erf een schutting te
mogen plaatsen en te onderhouden.
Missive van de gedelegeerde rechters te Lillo betreffende een klacht aangaande kapitein
Bachman die uit civiele detentie Heindric Meertens heeft meegevoerd. Een en ander is een
schending van de jurisdictie van de gedelegeerde rechters. Besloten wordt te achterhalen
waar Bachman zich met zijn compagnie bevindt om zo een en ander te kunnen uitzoeken.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 109:8:4 te betalen aan Gabriel
Adriaensen en de weduwe van Jan Aertsen Moerman, aannemers van de onderhoudswerken
te Lillo.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 83 te betalen aan Cornelis
Moerman, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek, ten behoeve van de laatste
halfjaarlijkse betaling van zijn loon.
Het verzoek van Thomas Prinsen, wonende te Lillo, om een schuurtje op zijn erf te mogen
bouwen, wordt toegestaan.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 12:10 te betalen aan Cornelis
Bom ten behoeve van de betaling van diens levering van schoppen en spaden, die in het jaar
1701 naar Lillo zijn gezonden.
28 juni 1707
Besloten wordt om Pieter van den Lande, burger van Lillo, aan te stellen als sluiswachter te
Lillo in plaats van de overleden Arij Moerman.
11 juli 1707
Besloten wordt de datum van de bestedingen in Lillo en Liefkenshoek te verzetten naar
dinsdag 19-07-1707.
14 juli 1707
Approbatie van het akkoord met die van den Doele (waarschijnlijk gaat het om de
ingelanden), gesloten door commandeur Loncque over de betaling van de achterstallige
penningen. Besloten wordt om het akkoord aan te houden ter deliberatie.
18 augustus 1707
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Axel op 10-091707 en binnen Lillo op 17-09-1707. De heren Van der Merct en De Maurignault worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
23 augustus 1707
Arrest verleend aan Jannis Geleedts [commies ter recherche] te Bergen [op Zoom] op de
weduwe [van Jan] Ogiers, aannemer van ’s lands onderhoudswerken te Oud-Lillo, voor een
bedrag van £ 4:3:4. Besloten wordt deze ‘dispositie’ aan te houden tot nadere deliberatie.
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13 september 1707
Raadsheer Cau van der Dussen zal aanstaande donderdag rapport doen van de door hem
bijgewoonde verpachting te Lillo.
11 oktober 1707
De heren Van der Dussen en Eversdijck doen rapport van de door hen bijgewoonde
bestedingen van de onderhoudswerken te Lillo en Liefkenshoek.
Van de onderhoudswerken te Lillo is de aannemer Lambertus Cherf voor £ 250 jaarlijks.
De aannemer van de werken te Liefkenshoek is Cornelis Moermans voor £ 265 jaarlijks.
Geapprobeerd wordt het contract dat door de heren op de aanbesteding te Lillo is
aangegaan met de ingelanden van de polder van Lillo.
Besloten wordt dat de ingelanden de gewone redemptie-penningen van 3000 guldens
jaarlijks conform het oude contract zullen blijven betalen beginnende met 31 juli 1706.
Daarnaast blijven de ingelanden belast met het onderhoud van de zeecontrescharp te Lillo.
Een gelijk contract wordt geapprobeerd dat werd gesloten met de ingelanden van Den Doel,
welke uiteindelijk 1548:1 ½ stuivers jaarlijks zullen moeten betalen.
Rekwest van Jan de Smit, Cornelis Verstraten en Anthonij Sem. Zij verzoeken om betaling
van hun loon à 15 stuivers per dag voor de periode van 24-01-1707 tot en met 28-07-1707
dat zij te Lillo in dienst van het land zijn geweest. Zij worden gelast een specificatie bij de
raad in te dienen.
David van Overbeke, inwoner van Liefkenshoek, wordt aangesteld als goot- en
straatschoonmaker aldaar in plaats van de overleden Tanneken Willems. Hiertoe zal
ontvanger Ferleman gelast worden het traktement van £ 6 per jaar uit te betalen.
Het verzoek van de ingelanden van de polder van Lillo om de sluiswachterplaats aldaar zelf
mogen te vergeven wordt ter deliberatie aangehouden.
Op het verzoek van de ingelanden van de polder van Lillo zal nogmaals publiek worden
gemaakt dat het verboden is om rijs (= rijshout) te breken en weg te halen van de
rijsbermen in Lillo.
Besloten wordt om het schoonmaken van de zoete gracht te Lillo publiek aan te besteden.
Approbatie en liquidatie van het contract dat gesloten is door de heren op de bestedingen te
Lillo met de ingelanden van de polder van Sint Anna en Keetenisse. Deze zullen de
achterstallige redemptepenningen alsnog moeten betalen, ter groote van 882:19 ½ stuivers.
3 november 1707
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 132:10 te betalen aan Cornelis
Moerman, aannemer van de onderhoudwerken te Liefkenshoek, ten behoeve van diens
eerste 14e halfjaarlijkse betaling van het door hem bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 75 te betalen aan Cornelis
Moerman, aannemer van vier rijs- en aardewerken aan de buitenste conterscharp te
Liefkenshoek, ten behoeve van zijn eerste 14e halfjaarlijkse betaling van zijn daarvoor
bedongen loon.
4 november 1707
Na deliberatie van de resolutie van 06-01-1707 waarbij Cornelia Kerrewits werd aangesteld
tot vroedvrouw te Liefkenshoek, is gebleken uit de certificatie van de kerkenraad dat zij
haar dienst pas is begonnen per 29-01-1707. Besloten om haar traktement van £ 6 jaarlijks
vanaf die datum in te laten gaan.
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11 november 1707
Het verzoek van commies Ferleman om twee kisten kaarsen en 100 pond lont ten behoeve
van het garnizoen te Lillo en Liefkenshoek, wordt in handen gesteld van commies Coop om
de raad hierop te dienen van nader bericht.
2 december 1707
Commies Coop wordt geautoriseerd om twee kisten kaarsen en 100 pond lont te zenden aan
Willem Ferleman, ten behoeve van het garnizoen te Lillo en Liefkenshoek.
14 december 1707
De raad wordt door de aannemers van de werken bericht dat de assignatie gegeven door de
ontvanger-generaal aan de ontvanger van de Lillose polder niet wordt voldaan. Dit omdat in
de resolutie van 11-10-1711 staat dat onderhoud van het zeeconterscharp jaarlijks zou
worden onderhouden door de ingelanden, hetgeen niet klopt. Besloten wordt om ontvanger
De Peeters te schrijven ‘Pro ut in Literis’.
23 december 1707
De zaak van de commies Ferleman betreffende de ‘agressie hem buijten Lillo aengedaen’
wordt in handen gesteld van de secretaris van het land om deze kwestie te examineren en
hiervan rapport te doen.
27 december 1707
Besloten wordt dat secretaris Cornelis van Schetsen gefurneerd zal worden met £ 100 ter
betaling van de arbeiders en andere leveranciers, aangenomen op order van de Staten van
Zeeland op 09-08-1706 en in dit jaar weer ontslagen. Uit attestaties blijkt dat hiertoe nog
een achterstalling bedrag staat van 600 gulden.
Inventarisnummer 716
9 januari 1708
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 22:10 te betalen aan mr.
Lambertus Slicher, predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum.
10 januari 1708
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om een jaar traktement uit te
betalen aan de kloksteller in Lillo. 8
22 februari 1708
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 12-031708 en binnen Axel op 20-03-1708. De heren Cau van der Dussen en Eversdijck worden
gecommitteerd om de verpachtingen bij te wonen.

8

In de tekst wordt geen naam vermeld. In de marge staat de volgende aantekening ‘ Nicolaes Prins,
Clockstelder tot Lillo, traktement’.
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30 maart 1708
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 71:7 te betalen aan
equipagemeester Oliever ten behoeve van betaling van diens gemaakte kosten voor het
afhalen van het geschut van Lillo.
De heren Cau van der Dussen en Eversdijck doen rapport van de door hen bijgewoonde
verpachtingen van de algemene middelen van consumptie in het Committimus.
Autorisatie verleend aan commies Ferleman om het ‘orelogie en luijclock’ te laten
herstellen. Alsmede tot het jaarlijks laten schoonmaken van de buitengrachten van Lillo en
Oud-Lillo, hetgeen niet meer mag kosten dan £ 8:6:8.
De commies Ferleman wordt geordonneerd om de gebruikelijke leges te betalen aan de
heren verpachters Cau van der Dussen en Eversdijck en hun dienaren, ter somme van
£ 17:10.
27 april 1708
Rekwest van Johan Verschure. Hij verzoekt om de vacante tollenaarplaats te Lillo, welke
voorheen in handen was van licentmeester De Kuyser. 9 Besloten wordt om Johan
Verschure aan te stellen als tollenaar van de grafelijke tol te Lillo.
Rekwest van licentmeester De Kuyser. Hij meldt dat hij uit het ambt van tollenaar van de
grafelijke tol een ambtsobligatie van £ 300 genoot, en vraagt hoeveel hem nu als ambtgeld
zal worden toegestaan nu hij de functie van tollenaar verliest. De raad besluit dit nader te
laten onderzoeken. 10
1 mei 1708
Eedaflegging van Johan Verschure op 27-04-1708 aangesteld tot ontvanger van de
grafelijke tol te Lillo, opvolger van de overleden Johan de Cock.
14 mei 1708
Rekwest van de vrijschippers van de polders van Lillo, den Doel en Stabroek. Zij
verzoeken om vanwege de slechte tijden het aantal vrijschippers op die polders te laten
afsterven tot het oorspronkelijk aantal van zes. De raad stemt met dit verzoek in.
29 juni 1708
Het verzoek van commies Ferleman om lont voor het garnizoen te Lillo, wordt in handen
gesteld van commies Coop om de raad van nader bericht te dienen.
4 juli 1708
Naar aanleiding van het bericht van commies Coop wordt deze geautoriseerd om 400 pond
lont en twee kisten kaarsen te zenden aan commies Ferleman ten behoeve van het garnizoen
in Lillo en Liefkenshoek.

9

Uit de tekst in de marge en het genomen besluit valt op te maken dat het om de functie van
ontvanger van de Grafelijke Tol (de Tol van Zeeland) te Lillo gaat.
10
De oude tollenaar Johan de Cock is overleden (zie notulen van 01-05-1708) en gedurende de
openstaande vacature werd dit ambt kennelijk vervuld door licentmeester De Kuyser. Nu Verschure
wordt aangesteld als tollenaar verliest De Kuyser een belangrijke bron van inkomsten. Hij verzoekt de
heren dan ook wat hem zal worden toegestaan aan loon nu hij alleen nog maar ontvanger is.
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27 juli 1708
Besloten wordt om commissaris Geerard Lambrechtsen opdracht te geven om nog zes extra
kanonniers in dienst te nemen en deze ten spoedigste af te zenden naar kolonel Loncque,
heer van Oosterland en commandeur van Lillo en andere forten aan de Schelde.
17 augustus 1708
Rekwest van Jan Kant, schipper in Sint Anne en Keetenisse. Hij verzoekt om een akte van
vrijschipperschap. Besloten wordt het verzoek af te wijzen daar bij de resolutie van 15-051708 besloten is het aantal vrijschippers te laten afsterven tot zes.
20 augustus 1708
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Axel op 22-091708 en binnen Lillo op 27-09-1708. De heren Van Vrijberge en Meester worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
27 augustus 1708
Het recht van Adriaen Brant, schout tot Ter Heyde onder de baronie van Breda, om zijn
moerturven door de vloot naar Antwerpen te mogen uitvoeren wordt gerenvoyeerd.
4 september 1708
Missive van de ingelanden van de polders van Den Doel, Sint Anna en Keetenisse. Zij
verzoeken dat het zeecontrescharp van Liefkenshoek dusdanig mag worden verhoogd dat
de achterliggende polders bij inundaties niet langer kunnen onderlopen. Besloten wordt de
missive in handen te stellen van de heren Van Vrijberge en Meester, welke gecommitteerd
zijn tot de verpachtingen in het Committimmus om te samen met de commandeur van Lillo
het zeecontrescharp te inspecteren. Daarnaast worden zij autoriseerd om de conterscharp
zodanig te laten opmaken dat de polders ten noorden en ten zuiden daarvan veilig worden
gesteld.
8 september 1708
Ordonnantie wordt verleend aan de officier leidende het regiment van marine 11 om twintig
soldaten en een sergeant in gereedheid te houden om op order van de Admiraliteit naar ’s
lands schip genaamd ‘de Faro’ en de wacht houdende voor Lillo, gezonden te worden. De
officier wordt gelast om hiervan kennis te geven aan de heren magistraten en commandeurs
van Vlissingen en Veere.
27 september 1708
Verdeling van de turf voor de winter van 1708 door commies Coop:
Vlissingen
36 lasten
Veere
28 lasten
Lillo en Liefkenshoek
34 lasten
Axel
12 lasten
11

dit is het regiment van de luitenant-generaal baron van Sparre, toen garnizoen houdend te
Vlissingen en Veere.
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Biervliet
Rammekens

10 lasten
6 lasten

2 oktober 1708
De heren Van Vrijberge en Meester doen rapport van de door hen bijgewoonde
verpachtingen van de gemeene middelen van consumptie in het Committimus.
4 oktober 1708
De heren Van Vrijberge en Meester doen rapport van hun inspectie van ’s lands werken in
het Committimus. Naar aanleiding van dit rapport wordt besloten dat de reparaties aan het
scheepshoofd te Lillo worden aangehouden tot nadere inspectie van de heren
gecommitteerd op de aanstaande verpachtingen in het Commitimus in de maand maart
1709. Daarnaast wordt er gedelibereerd over het ophogen van de contrescharp te
Liefkenshoek waarin de consideraties van de commandeur Loncque d’ Oosterland worden
betrokken; ‘de finaele deliberatie inmiddels gelaten in Surcheance’.
Tot slot wordt commies Ferleman geautoriseerd om de reparatie van het horloge (= het
uurwerk) te Lillo aan te besteden, hetgeen niet meer dan £ 37 mag kosten.
12 oktober 1708
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 265 te betalen aan Cornelis
Moermans, aannemer van de onderhoudswerken der fortificatiën en logementen te
Liefkenshoek, ten behoeve van de tweede en derde halfjaarlijkse betaling van zijn voor dit
werk bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 150 te betalen aan Cornelis
Moermans, aannemer van ’s lands aarde- en rijswerken aan het buitenste contrescharp te
Liefkenshoek, ten behoeve van de tweede en derde halfjaarlijkse betaling van zijn voor dit
werk bedongen loon.
17 oktober 1708
Rekwest van Johan de Vassy, commies te Axel. Hij verzoekt om opnieuw aangesteld te
mogen worden tot ontvanger van de collaterale successie in het Committimus. Besloten
wordt het verzoek in te willigen en Johan de Vassy opnieuw aan te stellen als ontvanger
van de collaterale successie in de kwartieren van Axel, Neusen en Biervliet alsmede Lillo
en Liefkenshoek in het Committimus. Hiertoe wordt zijn akte van borgtocht, op 01-091708, gedaan voor de burgemeesters en schepenen van Axel en Neusen, overgebracht ter
Rekenkamer.
13 november 1708
Nadat de heer van Oosterland gehoord is, conform de notulen van 04-10-1708, wordt
besloten om de verhoging van de contrescharp te Liefkenshoek alsnog aan te houden.
Daarnaast is de commandeur geautoriseerd 30 à 40 palissaden te laten herstellen ten
behoeve van de verzekering van de zeesluis aldaar.
23 november 1708
Naar aanleiding van het rekwest van Gillis Deurwaerder en Andries de Jager,
schoolmeesters te Lillo en Liefkenshoek, wordt besloten om commies Willem Ferleman te
ordonneren om hen ieder een last turf te leveren.
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5 december 1708
Naar aanleiding van het rekwest van Cornelia Punte, weduwe van Daniel van Bodegem,
gedaan voor de moerlieden onder de vrije heerlijkheid van Hooge en Lage Zwaluwe, wordt
besloten om 30 zegels uit te geven voor even zoveel schepen met turf uit de moeren aldaar
ten behoeve van de vaart door de vloot voor Lillo. Voor het laatst aan hen uitgegeven op
06-09-1701.
Het bevreemdt de heren van de raad dagelijks klachten te ontvangen dat commies Willem
Ferleman te Lillo in gebreke blijft bij de levering van turf aan de officieren aldaar. Onder de
klagers bevinden zich majoor Marinus Deijs, provoost Jan Wacker en portier Pieter van den
Lande. Ferleman wordt gelast om alsnog de officieren van turf te voorzien.
15 december 1708
Missive van de ingelanden van de polders van Lillo e.a. Zij melden dat de heer van
Oosterland, commandeur van Lillo en de andere forten aan de Schelde, gelast dat zij
beginnen met de opmaak van de werken aldaar ondanks het winterseizoen. Besloten wordt
om de missive in handen te stellen van de heer van Oosterland, en hem te verzoeken de
opmaak van de werken voorlopig uit te stellen.
21 december 1708
Commies Coop wordt gelast om twee kisten kaarsen en acht lasten turf naar Lillo te
zenden.
Inventarisnummer 717
3 januari 1709
Besloten wordt om in navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland de nieuw
aangenomen kanonniers, dienende in de kwartieren van Vlaanderen, af te danken. Afschrift
van deze resolutie wordt gezonden aan commissaris Geerard Lambrechts te Vlissingen om
de kanonniers zo spoedig mogelijk te licentiëren en uit dienst te ontslaan.
4 januari 1709
Missive van de heer van Oosterland, commandeur van Lillo en de andere forten aan de
Schelde, naar aanleiding van de resolutie van 15-12-1708 over het opmaken van de werken
door de ingelanden aldaar. De missive wordt gehouden ter notificatie.
7 januari 1709
Autorisatie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 116:13:4 te betalen aan
commissaris Geerard Lambrechtsen ter betaling van de gages van de nieuw aangenomen
kanonniers.
10 januari 1709
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 22:10 te betalen aan
Lambertus Slicher, predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum.
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14 januari 1709
Autorisatie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 248:11:4 te betalen aan
commissaris Geerard Lambrechtsen ter voldoening van de gages van de kanonniers voor de
periode lopende tot de dag van hun ontslag.
1 februari 1709
Rekwest van kolonel Charles Loncque, heer van Oosterland. Hij verzoekt dat de solliciteur
van het regiment van de heer graaf van Noyelle, nu de kolonel Verpoorten, wordt
geordonneerd ten behoeve van de vergoeding van kleding en wapens van 17 soldaten ‘mede
genomen naer Spagne’, te weten f. 341:14 voor de geweren, f. 491:13 voor kleding en voor
ieder f. 75:14. Het rekwest wordt in handen gesteld van kolonel Verpoorten om de raad te
voorzien van zijn ‘recepisse’.
5 februari 1709
Pieter Woutersen (= Dronkers), schipper wonende te Lillo, wordt aangesteld als bakenaar
op de stromen van de Schelde en rivier de Honte, strekkende van Vlissingen de Schelde op
naar Antwerpen. Aangesteld in plaats van de overleden Lucas van Dongen.
7 februari 1709
De monsterrollen van de kanonniers, welke zijn aangenomen door commissaris
Lambrechtsen, worden in handen gesteld van de heren van de Rekenkamer om dezelve te
liquideren en de raad hiervan te dienen van bericht.
18 februari 1709
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 09-031709 en binnen Axel op 18-03-1709. De heren Van der Merct en De Mauregnault worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
26 februari 1709
Rekwest van Adriaen Brants, schout en dijkgraaf te Ter Heyden onder de Baronie van
Breda. Hij verzoekt om 20 of 30 zegels ten behoeve van de vaart door de vloot van Lillo
voor de uitvoer van turf evenals de suppliants vader bij octrooi van 14-09-1679 begunstigd
is geweest. Het verzoek wordt ingewilligd mits hierover de resolutie van de Staten van
Zeeland van 16-07-1708, ten behoeve van de moerlieden van Roosendaal, is nagezien.
16 maart 1709
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden. Besloten is vanwege het slechte
weer en de dispositie van een van de gedeputeerden, de verpachting van de gemeene
middelen van consumptie in het Committimus uit te stellen in Lillo tot 23-03-1709 en te
Axel tot 27-03-1709.
2 april 1709
Missive van kolonel Loncque d’Oosterland commandeur te Lillo. Hij meldt dat hij een
Franse kaper heeft aangehouden die uit Duinkerke voor de vloot van Lillo was gekomen.
Omdat de commandeur van de uitligger voor Lillo weigerde de kaper zijn sloep te laten
gebruiken, dreigde deze ‘grote ravage te doen onder de passerende schepen’. De
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commandeur verzoekt om nadere orders. Besloten wordt de missive aan te houden tot
nadere deliberatie.
4 april 1709
De heren Van der Merct en De Maurignault doen rapport van de door hun bezochte
verpachtingen in het Committimus. Daarnaast doen dezelfde heren verslag van hun
inspectie van de fortificatie- en onderhoudswerken en magazijnen aldaar.
Besloten wordt om Jan Wacker, geweldige provoost te Lillo, een toelage te geven van £ 5
ten behoeve van het bedienen van de geweldige provoostplaats te Liefkenshoek. Dit in
plaats van de overleden Jan Adriaensen. Wacker neemt deze functie al waar vanaf 01-101707.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 5 toeleg te betalen aan
Cornelis Moerman cum suis ten behoeve van de geleden schade aan de barakken ‘door de
sware inquartieringe van Militie, die seer veel in voorleden Winter hebben afgebrocken en
ontramponeert’.
Ordonnantie en autorisatie worden verleend aan commies-stapelier Abraham Huyge te
Veere om 4000 pond buskruit in te kopen en te verzenden aan commies Willem Ferleman
ten dienste van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek. Voorts wordt vanuit Lillo 4000
pond oud buskruit herwaarts gezonden om vermalen en vermaakt te worden.
Op het verzoek van Ferleman wordt de commies-stapelier verzocht na te zien wat er aan
affuitraderen voorhanden is in het arsenaal te Veere.
Ordonnantie wordt verleend aan fabryk Floris Bedloo en Anthonij Marinussen, ’s lands
timmerman te Veere, om te samen te Lillo het scheeps- of schippershoofd te inspecteren en
een raming van kosten van de reparaties op te stellen.
Rekwest van Floris Bedloo, ’s lands fabryck. Hij doet melding van de ongewone
bejegeningen van de heer van Oosterland, commandeur te Lillo, die hem ten deel vielen
tijdens zijn verblijf aldaar. Het rekwest wordt in handen gesteld van de heer van Oosterland
ter nadere uitleg.
Resolutie tot het verhogen van de zeeconterscharp te Liefkenshoek. Deze wordt in handen
gesteld van fabryck Floris Bedloo zodat hij hiertoe een bestek kan opmaken. De besteding
van dit werk zal ten laste komen van de ingelanden van Liefkenshoek, daar zij het meest
gebaat zijn bij de verhoging.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om 3676 gulden te betalen aan
luitenant baron Van Spar ten behoeve van de legerlasten en magazijnen, in
overeenstemming met de resolutie van de Staten van Zeeland van 28-03-1709.
De heren Van der Merct en De Maurignault rapporteren dat te Oud Lillo een bastaard is
overleden. De weinige goederen die door de bastaard zijn nagelaten werden door de
gedelegeerde rechters in Lillo in bezit genomen, hetgeen tegen de wet is. De Rekenkamer
wordt verzocht de retroakta op dergelijke zaken na te zien. Zo hoopt men te achterhalen wat
in de kwartieren aldaar wettelijk mag toekomen aan de gedelegeerde rechters.
8 april 1709
Autorisatie verleend aan commies-stapelier Abraham Huijge, in navolging van de resolutie
van 04-04-1709, om de volgende zaken naar Lillo te zenden: 8 raderen van affuiten à 24
pond, 4 dito à 18 pond, 4 dito à 12 pond, 2 dito à 8 pond. Tezamen 18 raderen. Daarnaast
wordt toegestaan om de 4000 pond buskruit, zodra deze beschikbaar is, herwaarts te
zenden.
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9 april 1709
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10 te betalen aan Nicolaus
Prins, kloksteller te Lillo, ter voldoening van een jaar traktement, vervallen 31-12-1708.
16 april 1709
Besloten wordt om de commiezen in de vloot voor Lillo aan te schrijven over het
vernieuwen van de akten van de vrijschippers aldaar.
14 mei 1709
Besloten wordt om naar aanleiding van het door Floris Bedloo opgemaakte bestek, de
reparatie van het scheepshoofd te Lillo openbaar aan te besteden. Besloten wordt om dit te
doen op maandag 10-06-1709 ten huize van commies Ferleman.
16 mei 1709
Ordonnantie wordt verleend aan Hendrick de Box, soldaat in de compagnie van de graaf
van Fallais, in Spanje sedert mei 1707 gevangen geweest en nu uitgewisseld. Hij wordt
gelast zich onder provisie van een soldatengage te stellen bij de compagnie te Lillo.
Hiervan zal bericht worden gezonden aan de heer van Oosterland en met het verzoek om
aan Box 25 gulden uit te betalen als provisie voor de tijd van zijn ‘uytlandigheyt’. Dit
bedrag zal gekort worden op de compagnie van Fallais.
Besloten wordt om in overeenstemming met het advies van de Rekenkamer, rentmeester
Van der Pous te Neusen, kennis te geven van het overlijden van een bastaard te Oud-Lillo.
De rentmeester wordt verzocht de goederen van de overledene ten dienste van het land te
administreren.
25 mei 1709
De heren Van der Marct en De Maurignault worden gecommitteerd tot het besteden van de
reparaties aan het scheepshoofd te Lillo.
Op de menigvuldige klachten van de visneringe en op het verzoek van de Admiraliteit is
besloten om commandeur Loncque aan te schrijven. ‘In literis’.
31 mei 1709
Gelezen wordt de rescriptie van commandeur Loncke. Besloten wordt deze in handen te
stellen van de griffier.
1 juni 1709
Besloten wordt sergeant Walraven te Lillo aan te schrijven om door de raad te worden
verhoord. Tevens wordt commandeur Lonque aangeschreven om de sergeant naar
Middelburg te sturen.
21 juni 1709
Memorie van commies-stapelier Huijge over de 3830 pond oud buskruit, die is ontvangen
uit Lillo. Hiervan is 1843 pond ter vermaking gebracht in de kruitmolen van de heer Sandra
en 1987 pond in de molen van de heer Greinus(?). De memorie wordt ter notificatie
aangenomen.
Rekwest van Jan Prins, schipper te Lillo en pachter van het veer op Antwerpen. Hij
beklaagt zich erover dat de sloeproeiers aldaar enige passagiers naar Antwerpen hebben
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geroeid. De raad gelast de sloeproeiers de vrachtkosten aan Prins te vergoeden. Daarnaast
worden de commiezen gecommandeerd erop toe te zien dat dergelijke zaken niet meer
zullen voorkomen.
De heren Van der Marct en De Maurignault doen rapport van de besteding van het nieuwe
scheepshoofd te Lillo en de verhoging van de conterscharpen. Deze werken zijn
aangenomen door Jacob Venne. Het scheepshoofd voor £ 796:10 en het ophogen van de
contrescharp voor £ 66:13.
Cornelis Moerman, mr. timmerman en aannemer van de onderhoudswerken te
Liefkenshoek, wordt aangesteld tot opzichter van de aanbestede werken. Hiertoe wordt hem
het bedrag van 50 gulden toegezegd.
16 juli 1709
Rekwest van Ferleman te Lillo. Hij verzoekt voorzien te worden van kaarsen, lont en
schaapsvellen. Het rekwest wordt in handen gesteld van commies Coop.
19 juli 1709
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 398:5 te betalen aan Jacob
Venne en Jacob van der Net, aannemers van het scheepshoofd te Lillo, ter voldoening van
hun eerste betaling.
1 augustus 1709
Missive van de ingelanden van den Doel, Sint Anne en Keetenisse. Zij verzoeken om het
graan uit die polders vrij te mogen uitvoeren naar Antwerpen op certificatie van de
magistraat aldaar zonder aan de orders van de Ho.Mo. (= de Staten-Generaal) te hoeven
voldoen. Besloten wordt de missive te ‘renvooieren ad ordines’.
8 augustus 1709
Autorisatie wordt verleend aan commies Coop om 200 pond lont, 24 schaapsvellen en twee
kisten kaarsen in te kopen en te verzenden aan commies Willem Ferleman te Lillo ten
behoeve van het garnizoen aldaar. Dit naar aanleiding van het rekwest van Ferleman,
vermeld in de notulen van 16-07-1709.
16 augustus 1709
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 07-091709 en binnen Axel op 25-09-1709. De heren Cau van der Dussen en Eversdijck worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
19 augustus 1709
Rekwest van Christiaen Swaens, baljuw en dijkgraaf van Hooge en Lage Zwaluwe. Hij
verzoekt namens de moerlieden van Hooge en Lage Zwaluwe om 30 zegels ten behoeve
van de vaart, van schepen geladen met turf uit de moeren aldaar, door de vloot voor Lillo.
Laatst werd hen deze zegels vergund op 05-12-1708. De raad besluit met dit verzoek in te
stemmen.
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9 september 1709
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 29:17:10 te betalen aan
commies Cornelis Coop ten behoeve van de door hem verschoten penningen, in de periode
van 01-08-1709 tot en met 26-09-1709 aan 324 passanten tot 7 ½ stuivers voor ieder. Deze
passanten waren soldaten, deserteurs en andere arme mensen. Alsmede tot de inkoop van
lont en schaapsvellen, verzonden van Veere naar Lillo.
9 september 1709
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 17:12:8 te betalen aan
raadsheer De Maurignault ten behoeve van vacatiën en verschoten penningen in dienst van
het land gedaan in de periode van 18-04-1708 tot en met 12-06-1709 als in het besteden van
het scheepshoofd in Lillo als het visiteren van ’s lands werken en het monsteren van militie.
26 september 1709
De bazen Bedloo en Marinussen worden gecommitteerd ten behoeve van het inspecteren
van de opmaak van het nieuwe waterhoofd (= het scheepshoofd) te Lillo.
1 oktober 1709
Rapport van de verpachtingen van de gemeene middelen van consumptie, gehouden te Lillo
en Axel.
Verzoek om pardon door de sergeant (= Walraven) in de compagnie van commandeur
Loncke wegens zijn aanval gedaan op een zekere schipper. Hiertoe was hij bij resolutie van
01-06-1709 ontboden.
1 november 1709
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 451:16:4 te betalen aan Jacob
Venne en Jacob van der Net, aannemers van de vernieuwing en reparatie aan het groot
scheepshoofd te Lillo, ten behoeve van het restant van het loon door hen daarvoor
bedongen in overeenstemming met de besteding van 10-06-1709. Tevens £ 53:11:4 ten
behoeve van het doen van enig buitenwerk.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 265 te betalen aan Cornelis
Moermans, aannemer van het repareren en onderhouden van de fortificatiën en logementen
te Liefkenshoek, ten behoeve van diens vierde en vijfde 14e halfjaarlijkse betaling van het
door hem hiervoor bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 150 te betalen aan Cornelis
Moermans, aannemer van het onderhouden van de rijs- en aardewerken aan de buitenste
conterscharp te Liefkenshoek, ten behoeve van diens vierde en vijfde 14 e halfjaarlijkse
betaling van het door hem hiervoor bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 8:6:8 te betalen aan Cornelis
Moermans, mr. timmerman te Liefkenshoek, ten behoeve van diens traktement als
opzichter van het aanbestede scheepshoofd te Lillo, in navolging van de resolutie van de
raad van 21-06-1709.
8 november 1709
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 230 te betalen aan Aernout de
Koninck, aannemer van ’s lands onderhoudswerken te Lillo, ten behoeve van diens vierde
en vijfde halfjaarlijkse betaling van het door hem bedongen loon.
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20 december 1709
Besloten wordt om commies Ferleman te Lillo te gelasten om geen aankopen van dekens en
matrassen meer te doen zonder consent van de raad. Voor deze aankopen zijn de Staten van
Zeeland verantwoordelijk, maar zij hebben Ferleman per resolutie van 29-10-1709 laten
weten hier geen financiële bijdrage aan te willen leveren. De raad besluit Ferleman £ 50 ter
beschikking te stellen voor de reparatie van de matrassen. Voorts zal men met de Staten
confereren over hun verplichtingen in deze.
31 december 1709
Aanstelling van Cornelis Arentsen (NB: bedoeld is Cornelis Hermans) tot vrijschipper ten
behoeve van de uitvoer van granen uit de polders van Lillo, den Doel, Sint Anna en
Keetenisse, in plaats van Jan Prins die vrijwillig afstand heeft gedaan van het
vrijschippersambt. De borg wordt gesteld op £ 100.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 9:3:2 te betalen aan Anthonij
Marinussen, ’s lands timmerman te Veere, ten behoeve van vacatiën en verschoten
penningen tijdens het visiteren en opnemen van het nieuwe scheepshoofd te Lillo in de
maand april 1709, in navolging van de resolutie van 04-04-1709.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 209:8:8 te betalen aan de
commies-stapelier van Zeeland, Abraham Huyge te Veere, ten behoeve van diens aankoop
van 4000 pond buskruit voor Lillo. Waarvan twee specificaties, zijnde £ 106:2 te betalen
aan Jaques Grenot en de ander van £ 103:6:8 aan Michiel Verrunne, beiden buskruitmakers
te Middelburg. De aankoop geschiedde in navolging van de autorisatie van 04-04-1709.
Inventarisnummer 718
3 januari 1710
Rekwest van Marinus Deys, majoor te Lillo. Hij beklaagt zich over commies Ferleman die
hem weigert twee kaarsen per dag te geven ten behoeve van het waarnemen van zijn
functie. Het rekwest wordt in handen gesteld van commies Ferleman om de raad hierop te
dienen van bericht.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 22:10 te betalen aan mr.
Lambertus Slicher, predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum, zijnde jongman
(= ongehuwd).
14 januari 1710
Ingediend is een monsterrol van acht impotente soldaten, waar onder meer Willem van
Hoorn op voorkomt. Van Hoorn is ongeveer 80 jaar oud, gediend hebbende in de
compagnieën van kolonel De Maurignault en kolonel Lonque voor de tijd van ongeveer 60
jaar. Hij werd op de rol geplaatst in plaats van Juliana de Roer, overleden. Alle soldaten op
deze rol krijgen een soldaten paije van tien gulden per maand van 42 dagen, ingaande op
01-01-1710.
23 januari 1710
Het verzoek van majoor Wiltschut om een kist kaarsen wordt in handen gesteld van
commies Coop om de raad hierop te dienen van bericht.
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11 februari 1710
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10 te betalen aan Nicolaus
Prins, kloksteller te Lillo, ten behoeve van een jaar traktement vervallen 31-12-1709.
18 februari 1710
Rekwest van Cornelis Hermans, in huwelijk hebbende Anna Verstrate, wed. van Thomas
Prins te Lillo. Hij verzoekt namens zijn echtgenote om ontslagen te worden van de pacht
van het veer van Lillo. Besloten wordt dit rekwest in handen te stellen van de heren
gecommitteerd tot de verpachtingen in het Committimus.
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 10-031710 en binnen Axel op 18-03-1710. De heren Van Vrijbergen en Meester worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
4 april 1710
In navolging van het rekwest van Andries de Jager wordt besloten om hem de
secretarisplaats te Lillo te laten bedienen tot nader order van de raad.
11 april 1710
De heer Van Vrijberge doet rapport van de verpachtingen van de gemeene middelen van
consumptie in het Committimus en van verscheiden andere zaken die te Lillo zijn
voorgekomen.
Verzoek van de graaf Van Groesbeeck om als vanouds het dwarsveer van Liefkenshoek op
Lillo te mogen verpachten. Besloten wordt om dit rekwest in handen de stellen van de
secretaris van het land om de raad hierop te dienen van advies.
Rekwest van de pachters van het ‘slachgelt’ te Lillo. Zij verzoeken om betaling voor het in
hechtenis nemen van een soldaat wegens het frauderen met ’s lands gemeene middelen.
Besloten wordt ordonnantie te verlenen aan commies Ferleman om 21 gulden en 18
stuivers te betalen ter vergoeding van de hiermee gemoeide kosten.
Naar aanleiding van het vertoog van Jan Wacker, geweldige provoost te Lillo, wordt
besloten om de gevangenis aldaar te laten repareren. Hiertoe zal de raad een raming van de
kosten laten maken.
Ordonnantie wordt verleend aan commies mr. Willem Ferleman om £ 8 te betalen aan
Aernout de Conink, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo, ten behoeve van de
reparaties gedaan aan de brug te Oud-Lillo op order van de commandeur de heer van
Oosterland.
Rekwest van Johan Pottier, kapitein-titulair in het garnizoen te Lillo. Hij verzoekt om een
regenbak te mogen laten maken aan de barak die door hem wordt bewoond. Het verzoek
wordt toegestaan en hiertoe zal nader met fabrijck Floris Bedloo worden gesproken.
Verbaal van de inspectie van ’s lands werken in het Committimus door fabrijck Bedloo en
werkbaas Cornelis Hildernisse. Hun declaraties worden geseponeerd om nader over te
delibereren.
Verzoek van Pieter van den Lande, portier te Lillo, om een toeleg van 50 guldens per jaar
voor het schoonhouden van de vesten. Besloten wordt hierover de retroakta na te zien.
Rekwest van Cornelis van Schetsen, secretaris te Lillo. Zowel Van Schetsen als de markies
Pascale en de baron Wrangel zijn aangesteld als executeurs van de boedel van wijlen baron
Van Spar. Suppliant verzoekt om voldoening van penningen welke hij nog tegoed heeft op
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de boedel. Besloten wordt solliciteur Bautte te ordonneren om datgene wat uit de boedel
aan Van Schetsen toekomt te verrekenen.
18 april 1710
Deliberaties over de reparaties aan de gevangenis te Lillo en het maken van een nieuwe
regenbak aan ’s lands huis, bewoond door kapitein-titulair Johan Pottier te Lillo, zoals
vermeld in de notulen van 11-04-1710. Besloten wordt om ’s lands fabrijck Floris Bedloo
te autoriseren om deze reparaties te Lillo te gaan inspecteren en hiervan bestekken op te
stellen, en vervolgens deze daar publiek aan te besteden.
6 mei 1710
Rekwest van Willem Ferleman, commies van ’s lands magazijnen te Lillo. Hij verzoekt om
twee kisten kaarsen ten behoeve van het corps du gardes aldaar. Het rekwest wordt in
handen gesteld van commies Cornelis Coop om de raad hierop te berichten.
9 mei 1710
Wegens twee overlijdens zijn twee plaatsen vrijgekomen in het college van de gedelegeerde
rechters te Lillo. De raad heeft besloten om Anthonij de Kuijser aan te stellen in de plaats
van Jacob de Cock en Jan Verschuere in de plaats van Jan Ermerins.
22 mei 1710
Ingekomen bericht van commies Cornelis Coop, naar aanleiding van de notulen van 06-051710. Besloten wordt Coop te autoriseren tot het verzenden van twee kisten kaarsen aan
commies mr. Willem Ferleman te Lillo, ten behoeve van de garnizoenen te Lillo en
Liefkenshoek.
23 mei 1710
Rekwest van Samuel Cornelissen en Cornelis van den Ende, vrijschippers ten benhoeve van
het vervoer van granen en andere gewassen uit de polders van den Doel, Sint Anna en
Keetenisse. Zij beklagen zich erover dat hun geladen schepen zijn aangehouden te Sas van
Gent door de ontvanger van de grafelijke tol en licentmeester N. Bushoff. Zij verzoeken om
doorvaart. Besloten wordt Bushoff te berichten om deze schippers voortaan ongemoeid te
laten. Hiertoe zal mede commandeur Van Citters verzocht worden de nodige orders te
stellen.
27 mei 1710
Ingekomen schriftelijk bericht van fabrijk Floris Bedloo aangaande de gemaakte en publiek
bestede bestekken ten behoeve van het repareren van de gevangenis te Lillo en het maken
van een regenbak aan het huis van kapitein-titulair Johan Pottier te Lillo. Gedaan door
Bedloo volgens autorisatie van de raad van 18-04-1710. De bestekken zijn aangenomen
door Aernout de Coninck voor het bedrag van £ 51:10, contant aan hem te betalen bij
assignatie van ontvanger Willem Ferleman. Besloten wordt deze besteding te approberen.
Voorts wordt ontvanger Ferleman geordonneerd aan de minste inschrijver van de besteding
17 schellingen te betalen en aan de aanwezige werklieden eveneens 17 schellingen.
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30 mei 1710
Rekwest van kolonel Charles Loncque, heer van Oosterland. Hij verzoekt om restitutie van
hetgeen hij aan kleding en wapens heeft uitgegeven ten behoeve van 17 soldaten uit zijn
compagnie die werden meegenomen naar Spanje. Dit verzoek werd laatst vermeld in de
notulen van 01-02-1709. Besloten wordt de benodigde rescriptie van kolonel Verpoorten af
te wachten.
13 juni 1710
Rekwest van mr. Cornelis de Brauw. Hij verzoekt wegens zijn moeders ‘pretensie’ ten laste
van Johan Verschuer, ontvanger van de tol te Lillo, te mogen worden gehoord. Besloten
wordt het rekwest aan te houden tot de komst van raadsheer Eversdijck.
24 juni 1710
Rekwest van luitenant-kapitein Johan Potiers, gehuwd met Judith van Berlecum en uit dien
hoofde erfgenaam van de overleden kapitein Cornelis Paetz. Hij verzoekt om betaling van
626 gulden en 15 stuivers wegens de taxatie van wapens van de compagnie van Paetz,
welke door Potiers is overgenomen. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van
burgemeester Adriaen de Labistrate, die de genoemde compagnie heeft bediend, om de raad
hierover te berichten.
30 juni 1710
Deliberatie aangaande het rekwest van mr. Cornelis de Brauw, waarin de suppliant verzoekt
door de raad gehoord te mogen worden aangaande de pretensie van zijn moeder op 800
Carolus guldens ten laste van Johan Verschuer, ontvanger van de grafelijke tol te Lillo en
gehuwd met Jacoba Verbergh. De redenen waarom De Brauw deze eis niet onder de
gedelegeerde rechters brengt worden in het rekwest nader uiteengezet. Besloten wordt om
dit verzoek af te slaan.
1 juli 1710
Ingekomen schriftelijk bericht van burgemeester Adriaen de Labistrate naar aanleiding van
de rekwest van kapitein-titulair Johan Pottiers, vermeld in de notulen van 24-06-1710. De
Labistrate heeft de compagnie bediend van de overleden kapitein Cornelis Paetz. Besloten
wordt om De Labistrate te autoriseren om 626 gulden en 15 stuivers te betalen aan de
suppliant ten behoeve van de taxatie van wapens van de compagnie van Paetz. Van de
suppliant wordt verwacht dat hij aan de Labistrate een behoorlijke akte van borgtocht zal
leveren. Uit een aantekening in de marge blijkt dat deze resolutie op 03-07-1710 is
ingetrokken.
3 juli 1710
Nader ingediend rekwest van kapitein-titulair Johan Potiers, in huwelijk hebbende Judith
van Berlicum. Wegens zijn vrouw is hij erfgenaam van de overleden kapitein Cornelis
Paetz. Uit de erfenis van Paetz is gebleken dat deze nog tegoeden heeft op de compagnie
van Francois de Rochefort junior ten aangaande de taxatie van wapens en equipage. Ter
voldoening hiervan wordt mr. Davit Baute, ‘betalende de compagnie van Capitein Francois
Rochefort’, geautoriseerd deze schuld te voldoen. De aanstelling van Baute is conform de
resolutie van 31-12-1709. Daarnaast wordt de resolutie van 01-07-1710 herroepen.
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10 juli 1710
Rekwest van Willem Ferleman commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek. Hij
verzoekt om zes kisten lont ten behoeve van de militie aldaar. Het rekwest wordt in handen
gesteld van commies Cornelis Coop om de raad hierop te dienen van bericht.
15 juli 1710
Autorisatie wordt verleend aan commies Coop om 6 bossen lont te zenden aan commies
Ferleman te Lillo.
16 augustus 1710
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Axel op 12-091710 en binnen Lillo op 23-09-1710. De heren N.N. en De Maurignault worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
28 augustus 1710
Memorie van de fabrik Floris Bedloo aangaande twee werken te Lillo en Axel waarvan
inspectie en reparatie gedaan moet worden. Besloten wordt de memorie in handen te stellen
van de heren gecommitteerd tot de verpachtingen in het Committimus.
12 september 1710
Uit de klachten van enige schippers die Roosendaalse turf vervoeren blijkt dat de
commiezen in de vloot voor Lillo hen niet door willen laten varen. Besloten wordt de
commiezen aan te schrijven.
18 september 1710
Eedaflegging en borgtocht van Johan van der Burcht aangesteld tot facteur van de turf te
Rosendaal, in plaats van de overleden facteur Becanus en in navolging van de resolutie van
27-..-1709.
2 oktober 1710
Raadsheer De Maurignault doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen in het
Committimus.
Het opgestelde verbaal van de visitatie aan ’s lands werken te Lillo en Axel wordt in
handen gesteld van de griffier.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 31:2:10 te betalen aan Pieter
Moermans, timmerman te Lillo ter voldoening van diens loon en leveranties aan het hoofd
van Lillo.
Ingekomen klachten van de vrijschippers van de polders van Lillo en Sint Anna. De
klachten behelzen het vernieuwen door de Admiraliteit van de akte tot vrijschipperschap
van Pieter Melis, schipper te Antwerpen als vrijschipper op de polders van Lillo, Sint Anne,
Den Doel en Keetenisse. 12 Supplianten menen hierdoor benadeeld te worden en wijzen op
de resolutie van 15-05-1708 waarin werd vastgesteld dat er geen vrijschippers meer zouden
12

Het verlenen of vernieuwen van een vrijschippersakte door de Admiraliteit van Zeeland was
destijds hoogst ongebruikelijk. Dit geschiedde standaard door de Gecommitteerde Raden van
Zeeland.
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worden aangesteld. Volgens Melis zou hij echter al bij de aktes van 14-01-1664, 11-011669, 04-07-1699 en 18-05-1708 zijn aangesteld als vrijschipper op de genoemde polders.
Besloten wordt om commies Ferleman een onderzoek te laten instellen en de raad hierover
te dienen van advies.
Rekwest van de pachters van het veer van Lillo op Antwerpen. Zij verzoeken aangesteld te
worden tot vrijschippers. De raad slaat het verzoek af en dicteert de factoorsbode dat hij
zich met zijn vaartuig op het veer dient te bevinden. Hem wordt verzocht de condities
waarop het genoemde veer wordt verpacht aan te passen. Daarnaast worden de
gedelegeerde rechters te Lillo verzocht om op misbruik hiervan toe te zien.
Rekwest van Jan Wacker, provoost te Lillo en Liefkenshoek. Hij verzoekt om verhoging
van zijn traktement met £ 2 per jaar. Dit ten behoeve van de voldoening van de 8 stuivers
veergeld die hij telkens moet betalen bij het overvaren naar Liefkenshoek ten behoeve van
zijn functie. De raad verzoekt de commandeur aldaar om nadere uitleg waarom Wacker niet
van dit veergeld is vrijgesteld omdat hij uit hoofde van zijn functie tot de militie behoort.
14 oktober 1710
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 51:10 te betalen aan Aernout
de Koning, aannemer van de nieuwe stenengevel met toebehoren en nieuwe stenen
regenbak ten behoeve van ’s lands huizen te Lillo, in overeenstemming met de bestekken
van 25-05-1710.
21 oktober 1710
Rekwest van commies Ferleman te Lillo. Hij verzoekt om 50 steen kaarsen. Het verzoek
wordt in handen gesteld van commies Coop om de raad hierover te dienen van advies.
24 oktober 1710
Missive van commies mr. Willem Ferleman naar aanleiding van de resolutie van 02-101710 ten behoeve van de aangestelde vrijschippers. Besloten wordt hierover de retroakta na
te zien.
28 oktober 1710
Deliberatie naar aanleiding van de missive van commies Ferleman, vermeld in de notulen
van 24-10-1710. Besloten wordt om een aantal nieuwe regels in te voeren tot het aanstellen
van vrijschippers. Per 1 januari 1711 zullen alle huidige vrijschippers op de polders van
Lillo, Den Doel, Sint Anna en Keetenisse om continuatie moeten verzoeken. Dan zal
getoetst worden of zij voldoen aan alle regels betreffende het vrijschippersambt.
31 oktober 1710
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 265 te betalen aan de weduwe
van Cornelis Moermans, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek. En £ 150
voor het aarde- en rijswerk aan het buitenste conterscharp aldaar, ten behoeve van diens 6e
en 7e halfjaarlijkse betaling van het door hem hiervoor bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 230 te betalen aan Aernout de
Coninck, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo, ten behoeve van diens 6 e en 7e
halfjaarlijkse betaling van het door hem bedongen loon. Besloten wordt om, tot nader order
van de raad, de bovenstaande resolutie niet uit te geven op rekwest van Staets de Plancq ‘op
rescriptie van Aernout de Koning te nemen’.

324

4 november 1710
‘Mandement in cas d’appel’ wordt verleend aan en op verzoek van Francois Montenacq,
controleur en commies wegens Holland te Lillo. Betreft Joanna Breyders, huisvrouw van
Pieter van den Lande ter oorzaak van een zekere ‘sententie’ door de gedelegeerde rechters
te Lillo uitgesproken op 02-10-1710.
12 november 1710
Missive van de gedelegeerde rechters te Lillo. Zij delen de raad mede dat naar aanleiding
van de resolutie van 28-10-1710 alle bekende vrijschippers is de polders van den Doel,
Lillo, Sint Anna, Keetenisse e.a. aangezegd zijn om voor 01-01-1711 hun verzoek om
continuatie van hun ambt bij de raad ingediend te hebben.
14 november 1710
De rescriptie van Aernout de Koning op de rekwest van Staats de Plancq, in de notulen van
31-10-1710 vermeld, wordt in handen gesteld van de tegenpartij.
De surseance van betaling op de ordonnantie van Aernout de Koning, vermeld in de
notulen van 31-10-1710, wordt opgeheven.
21 november 1710
Naar aanleiding van het ingekomen bericht van commies Coop wordt besloten om hem te
autoriseren om 50 steen kaarsen aan commies mr. Willem Ferleman te Lillo te zenden ten
behoeve van het garnizoen te Lillo en Liefkenshoek.
6 december 1710
Ingekomen bericht van de vijf kapiteins uit het regiment van kolonel Verpoorten als
antwoord op de rekwesten van kolonel Loncque d’Oosterland, vermeld in de notulen van
01-02-1709 en 30-05-1710, over de restitutie van gekochte kleding en wapens ten behoeve
van 17 soldaten die met het gemelde regiment zijn meegaan naar Spanje. Specificatie van
de kosten: voor de wapens 341 gulden en 14 stuivers, voor de kleding 491 gulden en 13
stuivers en 75 gulden en 14 stuivers voor ieder van de elf compagnieën. De kapiteins
menen dat de restitutie voldaan dient te worden door de weduwes en erfgenamen van de
genoemde soldaten. Besloten wordt dat de kapiteins het bedrag van 75 gulden en 14
stuivers moeten voldoen en dat het overige door de weduwes en erfgenamen moet worden
opgebracht.
10 december 1710
Naar aanleiding van de ingekomen verzoeken om continuatie van het vrijschippersambt op
de polders van Lillo, den Doel, Sint Anna en Keetenisse wordt besloten de volgende
personen een akte van continuatie te verlenen, ingaande op 01-01-1711: Pieter Woutersen
Dronckaert, Gillis van Peuievelt, Cornelis de Rechter, Cornelis Hermans, Samuel
Cornelissen, Andries Ooms en Job Woutersen Drockaert. Daarnaast wordt ook schipper
Cornelis van den Ende wonende te den Doel als vrijschipper aangesteld. Het totaal aantal
vrijschippers wordt op deze acht bepaald. Daarnaast wordt besloten geen vrijschippers meer
aan te stellen. De commiezen in de vloot voor Lillo zullen worden aangeschreven om geen
andere vrijschippers meer te erkennen dan de acht hiervoor genoemden.
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Inventarisnummer 719
2 januari 1711
Naar aanleiding van het rekwest van Matheus Wijkaert, advocaat-fiscaal van de militaire
krijgsraad, laatst vermeld in de notulen van 09-03-1706, wordt besloten het rekwest
nogmaals in handen te stellen van Cornelis van Schetsen. Van Schetsen wordt verzocht
hierop binnen zes weken te reageren.
6 januari 1711
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 22:10 te betalen aan mr.
Lambertus Slicher, predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum.
13 januari 1711
Aan Charles Lonque, heer van Oosterland en commandeur van Lillo en Liefkenshoek,
wordt mandement verleend ‘in cas van Maintenue in Ordinaria forma’ geaccordeerd op en
jegens Anthonij de Peters, penningmeester van de polder van Lillo.
22 januari 1711
Rekwest van Jacob graaf van Groesbeke. Hij verzoekt om zijn recht tot het verpachten van
het veer van Liefkenshoek op Lillo, zoals vermeld in de notulen van 11-04-1710. Besloten
wordt het rekwest in handen te stellen van de heren van de Rekenkamer om de raad hierop
te dienen van advies.
27 januari 1711
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10 te betalen aan Nicolaes
Prince, kloksteller te Lillo, ten behoeve van een jaar traktement.
3 februari 1711
Ingekomen advies van de heren van de Rekenkamer waar om was verzocht bij de notulen
van 29-01-1711.
Besloten wordt om Jacob graaf van Groesbeke, heer van Calloo, in het bezit te stellen van
de helft van het veer van Liefkenshoek op Lillo en tot het terugbetalen van de hem
toekomende penningen van de helft van de opbrengsten van dit veer à negentig gulden per
jaar. Voorts wordt besloten dat commies Ferleman op de gebruikelijke voet het veer
publiek zal blijven verpachten. Vrijgesteld van het betalen van veergeld zijn de soldaten die
op de forten gelegerd zijn.
17 februari 1711
Missive van de Raad van Staten der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Axel op 20-031711 en binnen Lillo op 24-03-1711. De heren Cau van Dussen en Eversdijck worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
10 maart 1711
Ingekomen advies van de Rekenkamer op het verpachten van het veer van Lillo op
Liefkenshoek en vice versa. Besloten wordt om de heren van de Rekenkamer te verzoeken
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om de condities van verpachting van deze veren op te stellen zodat het land hier het meest
profijt van zal hebben.
14 maart 1711
Ingekomen condities waarop het dwarsveer van Lillo op Liefkenshoek voor de periode van
zeven jaren zal worden verpacht, ingaande op 01-04-1711. Na uitgebreide deliberatie op
deze condities wordt besloten deze in handen te stellen van de heren Cau van Dussen en
Eversdijck, gecommitteerd tot de verpachtingen in het Committimus.
16 maart 1711
Lectuur van de condities waarop het dwarsveer van Lillo op Liefkenshoek voor de periode
van 01-04-1711 tot en met 31-03-1718 zal worden verpacht. In navolging van de resolutie
van 14-03-1711 worden deze condities gearresteerd.
20 maart 1711
Rekwest van Willem Ferleman, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek. Hij
verzoekt om een kist met kaarsen ten behoeve van het corps du gardes aldaar. Besloten
wordt het rekwest in handen te stellen van commies Cornelis Coop.
3 april 1711
Ingekomen bericht van commies Coop naar aanleiding van de notulen van 20-03-1711.
Besloten wordt Coop te autoriseren tot het zenden van een kist kaarsen aan commies mr.
Ferleman te Lillo, ten behoeve van het corps du gardes aldaar.
9 april 1711
Rekwest van de weduwe van Jan Valentyn, tijdens zijn leven adjudant in het regiment van
baron Van Spar. Zij verzoekt om voorzien te blijven van het soldatenloon van haar man.
Besloten wordt het verzoek af te wijzen.
30 april 1711
De heren Cau van Dussen en Eversdijck doen rapport van de door hen bijgewoonde
verpachtingen van de gemeene middelen in het Committimus.
15 mei 1711
Missive van kolonel Loncque, heer van Oosterland. Deze bevat een kopie van de
beschuldiging die aan Loncque werd gedaan door de Antwerpse gelanden over de ‘pretense
Infractie, die de selve vermeynen toegebracht te werden, int bemoeyen harer Dyck’.
Besloten wordt de missive voor notificatie aan te houden.
18 mei 1711
De heren Cau en Eversdijck doen rapport van hun examinatie van de zaak van de kinderen
en erfgenamen van Anthonij Breeckvelt, procureur te Lillo. Doordat diens huis te Lillo in
1701 door de commandant werd gevorderd om hierin soldaten van het corps du gardes te
legeren, is het huis ernstig beschadigd. De erfgenamen verzoeken om compensatie voor de
geleden schade. Besloten wordt hierover de retroakta na te zien. Nadat de retroakta zijn
nagezien wordt besloten de supplianten een som van £ 25 te betalen met remissie van de
huisschatting tot en met 1710.
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29 mei 1711
Schriftelijk repliek van Staets de Plancq op het antwoord van Aernout de Coninck,
aannemer van de onderhoudswerken te Lillo, laatst vermeld in de notulen van 14-11-1710.
Besloten wordt om de geslagen ordonnanties van Aernout de Coninck vrij en onbelemmerd
doorgang te verlenen. Het wordt De Plancq vrijgelaten om zijn zaak te bepleiten voor een
competente rechter.
16 juni 1711
Besloten wordt om de lijst van de verdeling van de turf voor het jaar 1711 in handen te
stellen van commies Cornelis Coop. Uit deze lijst blijkt dat voor Lillo en Liefkenshoek 35
lasten turf zijn gereserveerd. Besloten dat de commandanten van Veere, Vlissingen, Axel,
Lillo en Liefkenshoek niet meer dan twee lasten turf voor particulier gebruik zal worden
toegestaan. De hiermee belaste commiezen wordt geordonneerd zich zoveel mogelijk te
reguleren naar de resolutie van 15-10-1685.
17 juni 1711
Rapport van de heren Cau van Dussen en Eversdijck naar aanleiding van het rekwest van
schoolmeester Andries de Jager om reparatie van de school te Lillo. Besloten wordt
autorisatie te verlenen aan commies Ferleman om het huis, dat door de schoolmeester,
wordt bewoond te repareren. Deze reparatie mag niet meer dan £ 12 kosten.
28 juli 1711
Rekwest van Willem Ferleman, commies van ’s lands magazijnen te Lillo en Liefkenshoek.
Hij verzoekt om een kist met kaarsen ten behoeve van het corps du gardes aldaar. Besloten
wordt om het rekwest in handen te stellen van commies Cornelis Coop om de raad hierover
te dienen van bericht.
4 augustus 1711
Rekwest van Jean Pierre Gudtzy, wonende te Bergen (= Bergen op Zoom), in procuratie
hebbende Anthony Jouin aannemer van verscheiden fortificatiewerken.
De suppliant verzoekt om betaling 600 gulden wegens het opmaken van een lunet en een
stuk conterscharp naast de kant van Blaugard (= Blauwgaren) te Lillo. Deze werken werden
in 1703 door luitenant-generaal Coehoorn aanbesteed. Het rekwest wordt in handen gesteld
van Johan Bisschop, klerk, om de raad hierop nader te dienen van bericht.
Schriftelijke klachten van de pachters van het veer van Lillo op Liefkenshoek en den Doel.
De pachters melden dat op 06-07-1711 kapitein-titulair Johan Potty met zijn familie en
gezelschap wilde overvaren van Lillo naar den Doel, zonder hiervoor vracht te willen
betalen en indien men hem niet zou willen overvaren hij hen met ‘rottingh-slagen’ zou
betalen. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van commandeur Loncque en het
college van gedelegeerde rechters te Lillo om dusdanige voorzieningen te treffen dat
dergelijke zaken niet meer kunnen voorkomen. Daarnaast worden de heren Van Vrijberghe
en Meester gelast om deze zaak tijdens hun commissie naar Lillo nader uit te zoeken.
7 augustus 1711
Rekwest van de kerkenraad van Lillo. Deze raad meldt dat de grote hoeveelheid arme
mensen die dagelijks een beroep doen op de diaconie niet langer kunnen worden
onderhouden. De kerkenraad verzoekt van deze verplichting ontslagen te mogen worden.
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Besloten wordt om een exemplaar van het plakkaat van de Staten van Zeeland van 23-091705 toe te zenden om zonder aanzien van personen zich hiernaar te reguleren.
Ingekomen bericht van commies Coop, naar aanleiding van de notulen van 28-07-1711.
Besloten wordt om autorisatie tot de inkoop van vier kisten kaarsen te verlenen aan Coop
en deze te verzenden aan commies Ferleman ten behoeve van de corps du gardes te Lillo en
Liefkenshoek.
Rekwest van Willem Ferleman, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek. Hij
verzoekt om 24 nieuwe affuitwielen in voorraad te mogen krijgen ten behoeve van de
affuiten op de wallen aldaar. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van commiesstapelier Abraham Huijge, om na te gaan of deze affuitwielen in voorraad zijn in het
arsenaal te Veere, en de raad hiervan te berichten.
Het dwarsveer van Lillo op Liefkenshoek werd verpacht voor de periode van drie jaren
volgens de autorisatie van 14-03-1711 aan Adam Imans en Thomas Biestman voor de som
van 100 Carolus guldens jaarlijks. Besloten wordt deze verpachting te approberen en de
condities van verpachting in handen te stellen van commies Ferleman zodat hij, te zijner
tijd, de pachtpenningen kan innen.
Ordonnantie wordt verleend aan mr. Willem Ferleman om de declaratie van £ 3:14:4 te
betalen ten behoeve van vacatiën en gemaakte onkosten op de verpachting van het
dwarsveer van Lillo op Liefkenshoek op 24-04-1711
Rekwest van Tobias Verhoeven en Cornelis Cuypers, pachters van het veer van Lillo op
Antwerpen. Zij klagen dat zij niet in staat zijn om de pachtpenningen te voldoen. Besloten
wordt om het rekwest in handen te stellen van de heren Van Vrijberghe en Meester om de
supplianten tijdens hun commissie naar de verpachtingen in het Committimus nader te
horen en de raad hiervan rapport te doen.
Nader verzoek van Pieter van den Lande, portier te Lillo, om autorisatie tot het
schoonmaken en schoonhouden van de vesten te Lillo alsmede om een toeleg van 50
gulden jaarlijks ten behoeve van dit werk, laatst vermeld in de notulen van 11-04-1710.
Besloten wordt om het verzoek in handen te stellen van de heren Van Vrijberghe en
Meester, gecommitteerden tot de verpachtingen in het Committimus.
Besloten wordt om de werkbazen te gelasten zich tegen 20-08-1711 naar Axel, Lillo en
Liefkenshoek te begeven ten behoeve van de inspectie van de werken aldaar
Besloten wordt om de kerkenraad van Lillo, net zoals die van Liefkenshoek, jaarlijks te
‘vermaken’ (?), hetgeen bijgewoond zal worden door enkele heren van de raad.
11 augustus 1711
Ingekomen bericht van klerk Johan Bisschop, op het rekwest van Jean Pierre Gudtzij
wonende tot Bergen, in procuratie hebbende Anthoine Jouin aannemer van verscheiden ‘s
lands fortificatiewerken, vermeld in de notulen van 04-08-1711. Besloten wordt de
suppliant door te verwijzen naar de Raad van State om aldaar om betaling van uitgevoerde
werkzaamheden te verzoeken.
14 augustus 1711
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Axel op 12-091711 en binnen Lillo op 22-09-1711. De heren Van Vrijberghe en Meester worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
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Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 11:9:10 te betalen aan
commies Cornelis Coop ten behoeve van de inkoop van 1100 pond lont à 6 schellingen en 2
stuivers per honderd, op order van de heren van de raad vanaf 02-05-1711 naar Vlissingen,
Biervliet en Lillo verzonden.
26 augustus 1711
Missive van de heer Loncque van Oosterland, commandeur van Lillo en de verdere forten
aan de Schelde. De missive is een reactie op het schrijven van de raad van 04-08-1711 over
de klachten van de pachters van het veer van Lillo op Liefkenshoek.
Besloten wordt om een kopie van de condities waarop het gemeld veer werd verpacht aan
de commandeur te zenden ter zijner notificatie en om de pachters hiervan te doen
‘mainteneren’.
Bericht van commies-stapelier Abraham Huijge te Veere, naar aanleiding van het rekwest
van commies Ferleman, vermeld in de notulen van 07-08-1711. Hij laat weten dat zich 40
affuitwielen in het arsenaal van Veere bevinden, te weten 14 affuiten voor 24 ponders, 17
affuitwielen voor 18 ponders, 9 affuitwielen voor 8 ponders. Besloten wordt deze lijst aan
commies Ferleman te zenden met de vraag welk soort kaliber hij nodig heeft.
3 september 1711
Missive van de ingelanden van de polder van Lillo cum annex. Zij klagen over de aan het
rijswerk langs de contrescharpen van Lillo ontstane schade, welke zij volgens resolutie van
10-07-1694 moeten onderhouden. De schade wordt door de supplianten veroorzaakt
doordat men telkens de draaiboom laat openstaan.
De supplianten verzoeken, ten eerste, om een verbod van de raad op het wegnemen of
afbreken van het gemelde rijs. Ten tweede om een gebod de draaiboom gesloten te houden
voor de pachters e.d. welke met paard en wagen graan willen inschepen. Tot slot verzoeken
de supplianten om autorisatie tot het graven van een nieuwe ‘kilsluys’door het schor naar
de Schelde. Besloten wordt de missive in handen te stellen van de heren Van Vrijberghe en
Meester, gecommitteerden tot de verpachtingen in het Committimus, om aldaar de zaak te
inspecteren en de raad hiervan rapport te doen.
7 september 1711
Ingekomen bericht van commies Ferleman, naar aanleiding van de notulen van 26-08-1711.
Besloten wordt om commies-stapelier Abraham Huijge te ordonneren om vanuit het
arsenaal in Veere 16 affuitwielen, te weten 4 affuitwielen voor 24 ponders, 6 affuitwielen
voor 18 ponders en 6 affuitwielen voor 8 ponders, te verzenden naar Lillo.
8 september 1711
Rekwest van Arij Gijsen, gewezen bakker te Lillo. De oven en schuur van de suppliant
werden op last van de toenmalige commandeur brigadier Van Sparre afgebroken ten
behoeve van de versterking van het fort en vergroting van de wallen. De oven en schuur
zijn door de gedelegeerde rechters getaxeerd op £ 30. De suppliant verzoekt om betaling
van deze compensatie. Besloten wordt om het rekwest in handen van de heren Van
Vrybergen en Meester te stellen.
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24 september 1711
Aanstelling van Jacobus Marinussen, inwoner van Liefkenshoek, tot straatschoonmaker te
Liefkenshoek in plaats van de overleden Davit Overbeke. Hiertoe zal hij een traktement
ontvangen van £ 6 jaarlijks.
1 oktober 1711
Raadsheer van Vrijberghe doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen van de
gemeene middelen in het Committimus.
Ordonnantie wordt verleend aan het college van gedelegeerde rechters te Lillo om
maandelijks ‘het peil vant broot’ over te brengen van Bergen op Zoom, zodat de bakkers in
Lillo conform dit peil hun brood kunnen bakken.
Deliberatie over de zaak van de ingelanden van de polder van Lillo. Besloten wordt om
commandeur Loncque te recommanderen om erop toe te zien dat het rijshout aldaar niet zal
worden weggehaald of afgebroken. Ten tweede om de draaiboom op het verzoek van de
ingelanden gesloten te houden. Tot slot wordt het de ingelanden gepermitteerd om een
nieuwe ‘kille’ aan te leggen. Hiertoe worden nadere bepalingen gemaakt waaraan deze zal
moeten voldoen.
Besloten wordt Pieter van den Lande £ 5 jaarlijks te betalen ten behoeve van het
schoonmaken en schoonhouden van de vesten van Lillo.
Omdat er te Lillo nog slechts één konstabel is (de anderen zijn overleden) wordt er niet
prompt meer gesalueerd voor passerende jachten van ‘gequalificeerde’ personen. Besloten
wordt de waarnemer van dit ambt £ 4 toe te leggen per reis totdat de vacerende
konstabelsplaats zal zijn vervuld.
2 oktober 1711
Op het vertoog van Aernout de Coninck en het hierop ingekomen bericht van raadsheer
Van Vrijbergen, wordt besloten commies Willem Ferleman te ordonneren om de palissaden
die voor het kruithuis te Lillo staan met delen veilig te stellen. Besloten wordt dat dit werk
niet meer dan £ 8 mag kosten.
Alsmede wordt commies Ferleman geautoriseerd om reparaties uit te laten voeren aan het
huis van de schoolmeester te Lillo, hetgeen niet meer dan £ 5 mag kosten.
23 oktober 1711
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 415 te betalen aan (de
weduwe van) Cornelis Moerman, aannemer van de onderhoudswerken te Liefkenshoek.
Specificatie van de kosten: £ 265 ten behoeve van de onderhoudswerken van de
fortificatiën, £ 150 voor het aarde- en rijswerk aan het buitenste conterscharp te
Liefkenshoek. Beiden ten behoeve van de achtste en negende halfjaarlijkse betaling van het
door hem voor deze werken bedongen loon.
Bericht van ’s lands fabrijk (= bouwmeester, aannemer) Floris Bedloo over de schade aan
de rijsberm van het buitenste conterscharp te Liefkenshoek. Besloten wordt om commies
Ferleman te ordonneren om zo spoedig mogelijk de meest bekwame aarde- en rijswerkers
te Lillo en Liefkenshoek in dienst te nemen om de schade nog voor het aanstaande
winterseizoen te laten repareren. Voorts wordt Ferleman verzocht na te zien of de kosten
van de reparaties voor de provincie zijn of voor de ingelanden van de polders van den Doel,
St. Anne en Keetenisse.
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3 november 1711
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 230 te betalen aan Aernout de
Koninck, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo, ten behoeve van diens achtste en
negende halfjaarlijkse betaling van het door hem voor dit werk bedongen loon.
10 november 1711
Ingekomen bericht van commies Ferleman, verzocht naar aanleiding van de notulen van 2310-1711. Besloten wordt om het bericht ter nadere deliberatie aan te houden.
Missive van de gedelegeerde rechters te Lillo. Deze behandelt de redenen waarom het
college niet in staat was geweest om te voldoen aan de resolutie van 01-10-1711 over de
regulering van de peil van het brood. Besloten wordt om kopie van de overgezonden lijst te
zenden aan commies Ferleman om de daarin vermelde zaken op kosten van het land in te
kopen en te overhandigen aan de gedelegeerde rechters. Het college wordt verzocht om
alsnog zo spoedig mogelijk te voldoen aan de genoemde resolutie.
28 november 1711
Besloten wordt om de commandeur van Lillo en de verdere forten aan de Schelde aan te
schrijven en te verzoeken om bericht over de toestand van de aarde- en rijswerken aan de
buitenste conterscharp te Liefkenshoek.
15 december 1711
Missive van de heer Loncque d’Oosterland, commandeur van Lillo en de verdere forten aan
de Schelde. Deze is het antwoord van de missive van de Ed. Mo. van 30-11-1711. Loncque
meldt dat de weduwe Moermans, aanneemster van de onderhoudswerken te Liefkenshoek,
in het komende voorjaar in staat hoopt te zijn om de werken naar behoren te herstellen.
Besloten wordt om de ordonnantie van £ 415, verleend aan de weduwe Moermans op 2310-1711, alsnog uit te geven.
22 december 1711
Omdat geen bekwaam persoon gevonden kon worden voor het vervullen van het
auditeursambt te Lillo, wordt fiscaal Wijkaert geordonneerd hiertoe alsnog een geschikt
persoon te vinden.
Rekwest van de kerkenraad van Liefkenshoek. De raad verzoekt een collegium
qualificatum te mogen samenstellen ten behoeve van de verkiezing van een schoolmeester.
Dit ambt wordt als vanouds gecombineerd met dat van voorzanger en kloksteller aldaar.
Verzocht wordt dat, als vanouds, twee heren van de raad tot de vorming van het collegium
qualificatum zullen worden gecommitteerd. Besloten wordt hierover de retroakta na te zien.
24 december 1711
Rekwest van Willem Ferleman, commies van ’s lands magazijnen te Lillo en Liefkenshoek.
Hij verzoekt om voorzien te worden van twee kisten kaarsen ten behoeve van het garnizoen
aldaar en met 2500 pond buskruit ten behoeve van het magazijn. Daarnaast verzoekt de
suppliant om een verbod op het herstellen van de rijswerken te Liefkenshoek omdat dan
beter geïnspecteerd kan worden waar de zwaktes in deze werken zich bevinden. Na
deliberatie wordt op het eerste punt besloten om het rekwest in handen te stellen van
commies Cornelis Coop om de raad hierop te dienen van bericht. Op het twee punt wordt
besloten commies-stapelier Abraham Huijge te ordonneren om de 2500 pond buskruit,

332

liggende te Vlissingen, naar Lillo te zenden. Het derde verzoek wordt ter nadere deliberatie
aangehouden.
Missive van de commandeur van Lillo Charles Loncque, heer van Oosterland. Hij deelt de
raad mee dat door de majoor en twee officieren aldaar de aannemer van de werken opdracht
heeft gekregen om de schade aan de soldatenlogementen te repareren. De commandeur
deelt mede dat dit buiten zijn medeweten werd gedaan en de opdracht hiertoe werd
ondertekend majoor Deijs. Besloten wordt de missive ter griffie te deponeren om hier later
op terug te komen.
29 december 1711
Ingekomen bericht van commies Coop, naar aanleiding van de notulen van 24-12-1711.
Besloten wordt om Coop te ordonneren om twee kisten kaarsen aan commies Ferleman te
Lillo te zenden.
Inventarisnummer 720
1 januari 1712
Nader verzoek van Mattheus Wijckaart, fiscaal van de militaire krijgsraad van de provincie.
Hij verzoekt om een ‘versteck van duplique’ ten laste van Cornelis van Schetsen van het
proces dat gediend heeft in 1705, uitspraak van de raad op 09-03-1706. Het verzoek wordt
in handen gesteld van de tegenpartij (Van Schetsen) om binnen de periode van drie weken
hierop te reageren.
5 januari 1712
De raad gelast scherprechter Jan Kellenaer zich naar Lillo te begeven om aldaar de orders
van de krijgsraad op te volgen. Het gaat om de uitvoering van de straf die op 28-12-1711 is
opgelegd aan Babtist de Tilly en Evert Lubbers, soldaten in de compagnie van kapitein La
Salle, onder het regiment van kolonel Maximiliaen van Steenhuysen.
8 januari 1712
Missive van Charles Lonque betreffende het vonnis van de krijgsraad te Lillo, uitgesproken
aldaar op 28-12-1711 ten laste van Jan Baptiste du Tillij en Evert Lubbers. Hij verzoekt om
ordonnantie tot uitvoer van de executie en meldt dat hij hiertoe reeds een galg heeft doen
oprichten. Het besluit hiertoe is reeds door de raad genomen op 05-01-1712.
Besloten wordt om verschillende oude en impotente soldaten te voorzien van een
soldatenloon van 10 gulden per maand van 42 dagen, ingaande op 01-01-1712. Onder deze
soldaten bevindt zich Carel Messchart, soldaat in de compagnie van kolonel Lonque, heer
van Oosterland.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 22:10 te betalen aan
Lambertus Slicher, predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum.
12 januari 1712
Rekwest van Aernout de Coninck, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo. Hij
verzoekt om ordonnantie tot het repareren van de schade in Lillo die veroorzaakt werd door
de zware stormwind van 10-12-1711. De raad besluit deze ordonnantie te verlenen onder
voorbehoud dat de suppliant van zijn reparaties notie zal bijhouden en deze zal overdragen
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aan de commissarissen die in maart a.s. de verpachtingen van de gemeene middelen aldaar
zullen bijwonen. Daarnaast zal de raad overleggen met fabrijk Floris Bedloo over de
specificatie van deze reparaties, welke £ 27 zullen belopen.
19 januari 1712
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10 te betalen aan Nicolaes
Prins, kloksteller te Lillo, ten behoeve van een jaar traktement voor het waarnemen en
stellen van het horloge aldaar.
26 januari 1712
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 14 te betalen aan Jacob
Cornelissen, mr. timmerman, ten behoeve van diens leverantie van hout en arbeidsloon
voor de oprichting van de galg te Lillo in de maand januari 1712.
9 februari 1712
Aanstelling van Tobias vander Laan tot geweldige provoost te Lillo in de plaats van Jan
Wackers.
10 februari 1712
Eedaflegging van Tobias vander Laan, aangesteld tot geweldige provoost te Lillo.
12 februari 1712
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 15:1:2 te betalen aan Jan
Kellenaer, scherprechter, voor de gedane executie te Lillo, in navolging van de order van de
raad van 05-01-1712.
16 februari 1712
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 07-031712 en binnen Axel op 09-03-1712. De heren Van de Perre en De Maurignault worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
25 februari 1712
Rekwest van de kerkenraad van Liefkenshoek. Gemeld wordt dat Gillis Deurwaerder,
schoolmeester en voorzanger te Liefkenshoek, is beroepen tot schoolmeester in het
Weeshuis te Middelburg. De supplianten verzoeken om een collegium qualificatum te
mogen samenstellen ter verkiezing van een nieuwe schoolmeester, voorzanger en
kloksteller. De raad besluit om de twee heren die gecommitteerd zijn tot de verpachtingen
van de gemeene middelen, te autoriseren tot het samenstellen van dit collegium.
26 februari 1712
De tot de verpachtingen van de gemeene middelen te Lillo gecommitteerde heren, worden
verzocht om aldaar Francois Montenacque en Pieter van den Lande te horen over hun
‘differenten’ en de raad hiervan rapport te doen.
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4 maart 1712
Rekwest van Mattheus Wijkaart, fiscaal van de militaire krijgsraad van de provincie.
Wijkaart dient de oude inventaris van het proces communicatoir over te dragen aan haar Ed.
Mo. en verzoekt dat Cornelis van Schetsen geordonneerd zal worden om binnen ‘14 dagen
mede te moeten furneeren op versteck’. Besloten wordt hierover de retroakta na te zien.
29 april 1712
Rekwest van de weduwe van Cornelis Moerman, in zijn leven aannemer van de
onderhouds- en rijswerken te Liefkenshoek. Zij meldt dat door een harde stormwind en
hoge vloed de conterscharp en de rijsbermen te Liefkenshoek zwaar zijn beschadigd. Om
deze te kunnen repareren verzoekt de suppliante om voorzien te worden van de benodigde
penningen. De raad besluit ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal om hiertoe
£ 50 aan de suppliante te betalen met toezegging dat te zijner tijd enige heren van de raad
de werken zullen komen inspecteren.
Missive van Willem Ferleman, commies te Lillo. Hij doet melding van de schade op 19 en
20 april door zware storm en hoge vloed veroorzaakt aan de conterscharp en rijsbermen te
Liefkenshoek. De missive wordt ter notificatie gehouden.
4 mei 1712
De heren Van de Perre en De Mauregnault doen rapport van de door hen bijgewoonde
verpachtingen van de gemeene middelen in het Committimus.
14 mei 1712
Nogmaals delibereert de raad op het verzoek van kolonel Charles Lonque, heer van
Oosterland. Deze verzoekt om restitutie van £ 75:14 in de door hem gemaakte kosten ten
behoeve van alle 11 compagnieën van kolonel Verpoorte. Hierover is reeds eerder melding
gemaakt in de notulen van 01-02-1709 en 30-05-1710.
De kapiteinen van de gemelde compagnieën te weten Rochefort, Sombelle, Martini, Pernel
en Sonsbeke zijn reeds overleden. De erfgenamen blijken niet in staat de kosten te voldoen.
Uit opgaaf van de heer Davit Bautte blijkt dat van de compagnieën Du March, Crevelt en
Fallais deze penningen nog te verkrijgen zijn.
Baute krijgt opdracht van de raad voor de finale afrekening te zorgen alsmede te komen tot
een verrekening met kolonel Verpoorte, majoor Bautert en Gressily.
10 juni 1712
Missive van de gedelegeerde rechters te Lillo. Deze betreft ‘den Staat’ waarin de predikant
Sligger (= Slicher) zich daar bevond.
14 juni 1712
Rekwest van Abraham Rubert, boekverkoper te Middelburg. Hij verzoekt om arrest op het
traktement en augmentum van Lambertus Slicher, predikant te Lillo. Rubert heeft aan
Slicher boeken geleverd ter waarde van £ 98:8:11, hetgeen niet is betaald. De raad stemt
met dit verzoek in.
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16 juni 1712
Besloten wordt om licentmeester Anthonij de Kuijser te Lillo in kennis te stellen van het
arrest op het traktement van predikant Slicher en het augmentum wat hij nog tegoed heeft.
De Kuijser wordt verzocht zich hiernaar te reguleren.
17 juni 1712
Nadere deliberaties op het rekwest van Mattheus Wijkaart, fiskaal van de militaire
krijgsraad. Hij verzoekt inzake het proces communicatoir tussen hem en Cornelis van
Schetsen dat van Schetsen geordonneerd wordt enkele stukken onder inventaris binnen 14
dagen te overleggen. De raad besluit met het verzoek akkoord te gaan en ordonneert Van
Schetsen.
Besloten wordt om de opgemaakte lijst ten behoeve van de verdeling van turf voor het jaar
1712 over te dragen aan commies Cornelis Coop. Uit de lijst blijkt dat 35 lasten turf
bestemd zijn voor Lillo en Liefkenshoek.
23 juni 1712
Missive van de kerkenraad van Lillo waarin zij deze bericht over het vertrek van de
predikant. Besloten wordt hierover de classis Tholen en Bergen op Zoom aan te schrijven.
29 juni 1712
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 132:2 en £ 115 te betalen aan
Aernout de Koninck, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo, ten behoeve van zijn
tiende halfjaarlijkse betaling van zijn bedongen loon en £ 17:2 voor de gedane reparaties
van de schade veroorzaakt door de storm in december 1711.
13 juli 1712
Rekwest van de weduwe Moermans te Liefkenshoek. Zij verzoekt om ordonnantie ter
grootte van £ 42 ten behoeve van de reparatie van de schade veroorzaakt door de storm op
20-12-1711. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van de commandeur aldaar
om de raad hierover te dienen van advies.
22 juli 1712
Door het collegium qualificatum te Liefkenshoek is Leenderd Catsman verkozen tot
schoolmeester en voorlezer in de kerk aldaar. Naar aanleiding van deze verkiezing wordt
besloten om ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal om £ 25 te betalen aan
gemelde Catsman als ordinaris traktement en £ 4:3:4 ten behoeve van diens huishuur, beide
jaarlijks te voldoen. De traktementen zullen aanvangen per 01-04-1712 omdat toen het
traktement van Catsman’s voorganger ophield.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 6 jaarlijks te betalen aan
Leendert Catsman, aangesteld tot kloksteller te Liefkenshoek in de plaats van Gillis
Deurwaerder.
Ingekomen bericht van de commandeur van Liefkenshoek op het rekwest van de wed.
Moermans, aanneemster van de onderhoudswerken te Liefkenshoek. De raad beslist om
ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal om £ 32 aan de wed. Moermans te
betalen te behoeve van de door haar verrichte reparaties van de schade veroorzaakt door de
storm.
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10 augustus 1712
Missive van de commandeur van Lillo en onderhorige forten. Hij verzoekt om uitbreiding
van het garnizoen aldaar. Besloten wordt de missive ter vergadering van de Staten van
Zeeland te brengen.
16 augustus 1712
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Axel op 10-091712 en binnen Lillo op 21-09-1712. De heren Cau van Dussen en Eversdijck worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
24 augustus 1712
Aanstelling van Jan Dronckers tot vrijschipper van granen en andere gewassen uit de
polders van Lillo, den Doel, Sint Anna en Keetenisse, in plaats van zijn overleden vader
Job Woutersen Dronckers. De borg hiertoe wordt gesteld op £ 100.
26 augustus 1712
Eedaflegging en borgtocht van Jan Dronckers, aangesteld tot vrijschipper.
1 september 1712
Besloten wordt om het afgegeven patent om vijftig soldaten uit de garnizoenen van
Vlissingen en Veere naar Lillo te sturen aan te houden tot nader bericht uit die kwartieren.
5 september 1712
Missive geschreven te Oosterland door Charles Lonque d’ Oosterland, commandeur van
Lillo e.a. De missive behelst de redenen waarom Loncque niet in staat is geweest om zich
naar Lillo te begeven.
Missive van de classis Tholen en Bergen op Zoom. De classis verzoekt om een deputatie
van de raad ten behoeve van het formeren van een collegium qualificatum in de zaak van
ds. Lambertus Sligger, ‘met goedgunstige recommandatie in die saack soo veel gratie te
gebruyken als met stichtinge der kerke souden bevinden’. Daarnaast wordt een
remonstrantie van enkele lidmaten uit Lillo gelezen. De lidmaten verzoeken om
heraanstelling van predikant Sligger. Besloten wordt de heren, gecommitteerd tot de
verpachtingen in het Committimus, te verzoeken zich omtrent deze zaak te informeren en
de raad hiervan rapport te doen.
7 september 1712
Missive van de gedelegeerde rechters te Lillo betreffende klachten over Don Pedro Gomes
Dias, controleur van zijne keizerlijke en koninklijke majesteits comptoir binnen Lillo. Dias
weigert de ‘borgerlijke toght ende waght aldaar’ waar te nemen.
De gedelegeerde rechters verzoeken hiertegen op te treden. De missive wordt in handen
gesteld van de heren die gecommitteerd zijn tot de verpachtingen in het Committimus.
10 september 1712
Naar aanleiding van een (niet nader gespecificeerde) ingekomen advertentie wordt besloten
de commandeurs van Bergen op Zoom en Lillo aan te schrijven.
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13 september 1712
Rekwest van Willem Ferleman, commies van ’s lands magazijnen te Lillo en Liefkenshoek.
Hij verzoekt om twee kisten kaarsen ten behoeve van de garnizoenen aldaar. Besloten
wordt het rekwest in handen te stellen van commies Coop.
22 september 1712
Naar aanleiding van het ingekomen bericht van commies Coop op het rekwest van
commies Willem Ferleman. Besloten wordt om commies Coop te autoriseren om 2 kisten
kaarsen en 200 pond lont te zenden aan Willem Ferleman, commies van ’s lands
magazijnen te Lillo en Liefkenshoek.
7 oktober 1712
De heren Cau van der Dussen en Eversdijck doen rapport van de verpachtingen in het
Committimus alsmede van hun visitatie van de fortificatiën aldaar.
Besloten wordt om de pretenties van de weduwe Moermans ten aanzien van de reparatie
van de schade veroorzaakt door storm aan te houden tot nadere deliberatie.
Besloten het rapport aangaande de zaak van Ds. Sligger te Lillo aan te houden tot nadere
deliberatie. Na deliberatie wordt besloten om het verzoek van Anthonij de Kuyser,
ontvanger van de konvooien en licenten te Lillo, over de gedane betalingen aan predikant
Slicher, in handen te stellen van de ontvanger-generaal.
10 november 1712
Missive van de kerkenraad van Lillo, getekend door Cornelis Bruijnvis, predikant te
Liefkenshoek. Verzocht wordt om een collegium qualificatum te mogen beleggen over de
zaak met ds. Slicher. Besloten wordt hierover de retroakta na te zien.
11 november 1712
Besloten wordt om de heren De Maurignault en Eversdijck te committeren om samen met
de kerkenraad van Lillo een collegium qualificatum te ‘composeren’ ten behoeve van de
examinatie van de zaak van ds. Sligger.
16 november 1712
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 58:13:1 te betalen aan Pieter
Moermans ten behoeve van de reparatie van de door de storm beschadigde werken.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10:14:8 te betalen aan
Aernout de Coninck ten behoeve van de reparatie van de door de storm beschadigde
werken. Besloten wordt om van het toegezegde bedrag £ 10 af te trekken volgens artikel 56
van het opgestelde bestek.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 150 te betalen aan Joanna
Leenderts, weduwe van Cornelis Moermans, aannemer van het repareren en onderhouden
van de aarde- en rijswerken van de buitenste conterscharp te Liefkenshoek. De betaling is
ten behoeve van het restant van de 10e en 11e 14 halfjaarlijkse betaling van het loon dat
voor deze werken is bedongen en voor het herstellen van de schade die werd veroorzaakt
door de storm en hoge vloed op 19 en 20 april 1712.
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18 november 1712
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 265 te betalen aan de weduwe
Moermans ten behoeve van de onderhoudswerken te Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 115 te betalen aan Aernout de
Coninck, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo ten behoeve van diens elfde 14 e
halfjaarlijkse betaling van het door hem hiervoor bedongen loon.
2 december 1712
Cornelis van Schetsen heeft zijn stukken gestuurd betreffende zijn zaak tegen Mattheeus
Wijckart. Besloten wordt deze stukken in handen van de griffie te stellen.
9 december 1712
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 50 (?) te betalen aan Tobias
van der Laan, geweldige provoost te Lillo en Liefkenshoek, ten behoeve van een jaar
traktement.
Ingekomen bericht van de ontvanger-generaal op het verzoek van licentmeester Anthonij de
Kuyser te Lillo over de betaling van ds. Sligger. Besloten wordt dat de ontvanger-generaal
onbezwaard zal zijn aan de suppliant te laten valideren de gedrukte kwitantie van ds.
Sligger van £ 57:13:4.
De raadsheer Cau van der Dussen deelt het college mede dat hij tijdens zijn verblijf te Lillo
de rechters Richaard Woodt en Daniel de Keijzer heeft gecommitteerd om de
armenrekening van de gewezen diaken Johan Verschuere aldaar te doen opmaken. De raad
besluit na deliberatie hiermee akkoord te gaan.
13 december 1712
Rekwest van de weduwe van Arij Moermans. Zij verzoekt om arrest op de gelanden van de
polder van Lillo wegens de achterstallige betaling van 66 gulden en 15 stuivers wegens
dienst en arbeidsloon voor het openen van de sluis in de polder van Lillo in de jaren 1705
en 1706 gedaan. Besloten wordt het rekwest in handen van de commandeur aldaar te stellen
om de raad over de deugdelijkheid van de schuld te informeren.
Missive van Charles Lonque, heer van Oosterland en commandeur te Lillo. Hij beklaagt
zich over de commies van de turf die niet wil voorzien in de kwantiteit turf die hem is
toegezegd volgens de resolutie van 16-06-1711. Besloten om de missive en de resolutie in
handen te stellen van de heren van de raad die eerdaags naar Lillo zullen gaan om het een
en ander met commies Ferleman aldaar op te nemen.
27 december 1712
Besloten wordt om raadsheer Van der Perre te committeren tot de commissie naar Lillo in
plaats van de heer Eversdijk.
30 december 1712
Rekwest van Samuel Cornelissen en Joost Dronkaart, vrijschippers in den Doel. Zij
verzoeken ‘een beurs mogten vaeren of wel dat gehouden zoude zijn in beurte te vaaren’
(dus om te mogen varen volgens het tourbeurtsysteem). Besloten wordt het het rekwest in
handen te stellen van de gedelegeerde rechters te Lillo om de raad hierop te dienen van
advies.

339

Inventarisnummer 721
3 januari 1713
Verzoek van de kerkenraad van Liefkenshoek. De raad verzoekt om het traktement voor het
waarnemen van het vakante ambt van schoolmeester, voorzanger en kloksteller in de
periode van primo oktober tot ultimo maart aan de waarnemers daarvan te mogen
uitbetalen. Besloten wordt hierover de retroakta na te zien.
10 januari 1713
Na deliberatie wordt besloten om het rekwest van ds. Lambertus Slicher ter griffie te
seponeren om daarover nader te resolveren.
Ingekomen schriftelijk bericht van de gedelegeerde rechters te Lillo, naar aanleiding van
het rekwest van Samuel Cornelissen en Joost Dronkaart. Besloten wordt dat alle
vrijschippers van den Doel voortaan in gemene beurt moeten varen met de gewassen uit de
polders van den Doel, St. Anne en Keetenisse.
1 februari 1713
Missive van kolonel Loncque d’ Oosterland, commandeur van Lillo en verdere forten aan
de Schelde. Hij klaagt over commies Willem Ferleman die zich in zijn ambt van
gedelegeerd rechter smadelijk zou uitlaten over de commandeur: ‘compt aen te matigen,
streckende tot vilipendie vanden gemelten Commandeur’. Loncque verzoekt de raad hier
corrigerend tegen op te treden. Besloten wordt om de missive in handen te stellen van de
heren Van de Perre en De Maurignault die in commissie naar Lillo gaan, om van hun
bevindingen van de raad rapport te doen.
14 februari 1713
Approbatie van de verkiezing van Jan van Liere tot voorzanger en schoolmeester te
Kattendijke in plaats van Leendert Catsman die vertrokken is naar Liefkenshoek.
21 februari 1713
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10 te betalen aan Nicolaes
Prins, kloksteller te Lillo ten behoeve van een jaar traktement.
23 februari 1713
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 11-031713 en binnen Axel op 17-03-1713. De heren Van Vrijbergen en Meester worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
7 maart 1713
De heren Van de Perre en De Maurignault doen rapport van het door hen bijgewoonde
collegium qualificatum te Lillo. De heren melden dat predikant Slicher per brief heeft
gevraagd om ontslag uit zijn functie. Het bleek het collegium niet nodig de predikant
hierover verder te horen. Omdat de predikantsplaats te Lillo hiermee vacant is gekomen
heeft men besloten hiertoe de classis Tholen en Bergen op Zoom aan te schrijven om te
komen tot een nieuwe beroeping.
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De heren Van de Perre en De Maurignault melden dat zij Francois Ermerijn (= Ermerins)
hebben aangesteld tot gedelegeerd rechter te Lillo in de plaats van de overleden Ritschard
Woot.
Naar aanleiding van de klachten over de distributie van turf aan het garnizoen te Lillo
melden de heren Van de Perre en De Maurignault dat hen gebleken is dat de turfton door
ouderdom was afgesleten. Besloten is om een nieuwe ton van dezelfde afmetingen te laten
maken en deze te zenden aan commies Ferleman te Lillo zodat de distributie weer naar
behoren kan geschieden.
5 april 1713
De heer Van Vrijbergen doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus.
Nadere deliberatie over de klacht van Samuel Cornelissen en Joost Dronkart, vrijschippers
van den Doel. Besloten wordt dat de vrijschippers zich exact dienen te gedragen naar de
resolutie van 10-01-1713, op straffe dat bij afwijking hiervan de akte van vrijschipperschap
zal worden ingetrokken.
Naar aanleiding van het bericht van ontvanger Ferleman op het te kennen geven van Maatje
Febre, wed. van Tobias Verhoeve, tijdens zijn leven mede pachter van het veer van Lillo
naar Antwerpen, wordt haar ontslag hiervan verleend.
Daarnaast wordt besloten dat Cornelis Hermans, die inmiddels het veer heeft overgenomen,
mag waarnemen tot eind september 1713 en vervolgens ontslagen zal worden. Voor het
waarnemen van deze functie zal hem £ 2:10 worden betaald.
In navolging van het eerste artikel van het verbaal van fabrijk Floris Bedloo wordt besloten
om ontvanger Ferleman te Lillo te autoriseren om Arnout de Coninck, aannemer van ’s
lands werken aldaar, te gelasten om op zijn kosten de opmaak en het onderhoud van die
werken te doen. Hiertoe krijg De Coninck twee maanden te tijd en zal hij niet worden
uitbetaald.
14 april 1713
De heer Van Vrijbergen die gecommitteerd is geweest op de verpachting in Lillo doet de
raad rapport van de door hem geconstateerde scheuren in de rijsberm van de buitenste
contrescharp te Liefkenshoek, mede naar aanleiding van de missive die van Vrijbergen
ontving van dijkgraaf I. Vergouwen in den Doel. Besloten wordt om commies Verschuere
te autoriseren om de rijswerken te inspecteren en de schade tegen de minste kosten te laten
repareren.
27 april 1713
Verzoek van de kerkenraad van Liefkenshoek, laatst vermeld in de notulen van 03-01-1713,
om de waarnemers van de vacerende voorzangers-, schoolmeesters-, klokluiders- en
klokstellersplaats te mogen betalen. Deze ambten zijn vacerend geweest na het vertrek van
Gillis Deurwaerder van 01-10-1711 tot en met 31-03-1712. Besloten wordt om hiertoe
ordonnantie te verlenen aan commies mr. Willem Ferleman om deze betaling te doen uit de
ontvangsten van de gemeene middelen aldaar.
De heren Van de Perre en De Maurignault worden gecommitteerd tot het bijwonen van het
collegium qualificatum ter beroeping van een nieuwe predikant te Lillo. De dag waarop het
collegium mag worden belegd zal nader bekend worden gemaakt.
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28 april 1713
Rekwest van de classis Tholen en Bergen op Zoom. De classis verzoekt om ordonnantie ten
behoeve van de vacaturepenningen voor het waarnemen van de vacante predikantsplaats te
Lillo. Besloten wordt in het verzoek toe te stemmen. Ordonnantie wordt verleend, ingaande
op 01-07-1713 en lopende tot aan de beroeping van een nieuwe predikant.
23 mei 1713
Rekwest van Willem Ferleman, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek. Hij
verzoekt om twee kisten kaarsen en 200 pond lonten ten behoeve van het garnizoen aldaar.
Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van Jacobus van der Poest om de raad
hierop te dienen van bericht.
6 juni 1713
Naar aanleiding van het ingekomen bericht van Jacobus van der Poest op het rekwest van
Willem Ferleman, vermeld in de notulen van 23-05-1713. Besloten wordt Van der Poest te
autoriseren om twee kisten kaarsen en 200 pond lont te verzenden aan Willem Ferleman ten
behoeve van het garnizoen in Lillo en Liefkenshoek.
20 juni 1713
Missive van Willem Ferleman, commies van de ammunitie van oorlog te Lillo. Hij bericht,
naar aanleiding van de orders van de raad van 05-04-1713, over de achterstallige
werkzaamheden van Aernout de Coninck aan de onderhoudswerken aldaar. Ferleman meldt
dat de werkzaamheden inmiddels in orde zijn bevonden en dat de betaling van De Coninck
doorgang kan vinden.
Besloten wordt om de lijst van verdeling van de turf voor het aanstaande winterseizoen in
handen te stellen van de commies van turf en kaarsen te Middelburg. Uit deze lijst blijkt dat
voor Lillo 18 lasten turf en voor Liefkenshoek 15 lasten turf zijn gereserveerd.
22 juni 1713
Besloten wordt om in navolging van de resolutie van 29-08-1709 twintig zegels uit te geven
ten behoeve van de vaart door de vloot van Lillo van evenzoveel schepen geladen met turf
afkomstig uit de moeren van Hooge en Lage Zwaluwe. Deze zegels worden uitgegeven aan
Maria Vivien, weduwe van Christiaen Swaens, gewezen baljuw en dijkgraaf van Hooge en
Lage Zwaluwe.
15 augustus 1713
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Axel op 11-091713 en binnen Lillo op 21-09-1713. De heren Van de Perre en De Maurignault worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
16 augustus 1713
Rekwest van Jaen Pierre Gudtzij, wonende te Bergen op Zoom, akte hebbende van
Anthoine Jouin gewezen aannemer van de fortificatiewerken. Hij verzoekt om betaling van
£ 100 voor het opmaken van een lunet en een stuk contrescharp naast de kant van
Blauwgaren te Lillo. Laatst vermeld in de notulen van 11-08-1711. Besloten wordt hierover
de retroakte van 11-08-1711 na te zien.
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10 oktober 1713
Missive van commies Willem Ferleman. Bij de missive is een kopie van de resolutie van de
Staten van Zeeland van 29-091713 gevoegd. Volgens deze resolutie dienen de vergane
palissaden en stormpalen op het fort Oud-Lillo publiek te worden verkocht, met
uitzondering van de nog goede die geplaatst dienen te worden op het fort Frederik Hendrik.
Ferleman verzoekt of de raad met deze resolutie akkoord gaat. Besloten wordt Ferleman de
resolutie ten uitvoer te laten brengen.
19 oktober 1713
Ingekomen bericht van Charles Loncque van Oosterland, commandeur van Lillo. Het
bericht is naar aanleiding van de resolutie van 12-12-1712, gesteld naar aanleiding van het
rekwest van de weduwe van Arij Moermans. Na deliberatie wordt besloten de ingelanden
van de Lillosche polder te ordonneren f. 66:5 te betalen aan de weduwe Moermans. De
ingelanden kunnen binnen 14 dagen hun bezwaren hiertegen aan de raad kenbaar maken.
24 oktober 1713
De heren van De Perre en De Maurignault doen rapport van de door hen bijgewoonde
verpachtingen in het Committimus. Behalve de kohieren van deze verpachting overleggen
zij ook de condities van verpachting van het veer van Lillo op Antwerpen, het verbaal van
fabrijk Floris Bedlo en een door commies Ferleman opgestelde lijst van contributie van turf
ten dienste van het garnizoen te Lillo en Liefkenshoek. Besloten wordt alle punten te
approberen en het verbaal aan te houden tot nadere deliberatie.
Ordonnantie wordt verleend aan commies Ferleman om de raad te berichten welke
hoeveelheid turf benodigd zou zijn indien er geen wacht meer gehouden zou worden op
Oud-Lillo. Daarnaast wil de raad weten hoeveel turf Ferleman inmiddels heeft ontvangen.
Na deliberatie wordt goed gevonden dat de commandeur van Lillo de portier de barrière
aldaar laat afsluiten. Hiertoe zal hem een nadere order worden toegezonden.
27 oktober 1713
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 207:10 te betalen aan de
weduwe van Cornelis Moermans, aanneemster van ’s lands onderhoudswerken te
Liefkenshoek ten behoeve van haar 12de halfjaarlijkse betaling van het voor dit werk
bedongen loon. Specificatie: £ 132:10 voor de fortificatiewerken en £ 75 voor het
onderhoud van de aarde- en rijswerken aldaar.
31 oktober 1713
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 18:17 te betalen aan raadsheer
Van de Perre en £ 17:17 aan raadsheer De Maurignault wegens de door hun gedane
commissie naar Lillo.
7 november 1713
Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 230 te betalen aan Aernout de
Coninck, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo ten behoeve van diens 12 e en 13e
half jaarlijkse betaling van het voor dit werk bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om 66 gulden en zes stuivers te
betalen aan Aernout de Coninck ten behoeve van het door hem gedane buitenwerk te Lillo
op order van commies Ferleman.

343

9 november 1713
Schriftelijk bericht van commies Ferleman verzocht bij ordonnantie van 24-10-1713. Hij
laat de raad weten hoeveel turf er voor het aanstaande winterseizoen van node zal zijn. De
raad besluit hierop na te zien hoeveel reeds naar Lillo verzonden is en met hoeveel dit nog
zou kunnen worden vermeerderd.
10 november 1713
Ordonnantie wordt verleend aan de weduwe van Cornelis Moerman, aanneemster van de
onderhoudswerken te Liefkenshoek, van £ 207:10 ten behoeve van haar 13 e halfjaarlijkse
betaling van het hiervoor bedongen loon. Specificatie van de werkzaamheden: £ 132:10
voor timmer en metselwerk en £ 75 voor het rijswerk.
14 november 1713
Besloten wordt om naar aanleiding van het bericht van fabrijk Floris Bedlo op het rekwest
van Aernout de Coning, ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal om £ 29:11 te
betalen aan De Coning ten behoeve van het door hem gedane werk binnen Lillo in het jaar
1713.
19 december 1713
Missive van commies Willem Ferleman te Lillo. Hij meldt dat de weduwe van Arnout de
Coninck, aannemer van ’s lands onderhoudswerken deze onvoldoende heeft opgemaakt.
Het gaat om werken aan de houten beer liggende in de buitenvest en de sluizen in de
conterscharp. Ferleman verzoekt om nader orders ten behoeve van het onderhoud van die
werken. Na deliberatie wordt besloten dat Ferleman erop dient toe te zien dat deze werken
in gereedheid komen. Wanneer de weduwe De Coninck in gebreke zal blijven zal haar
betaling worden ingehouden.
Inventarisnummer 722
3 januari 1714
Rekwest van commies Ferleman. Hij verzoekt om een verlof van vier à vijf dagen om zijn
particuliere zaken in Vlaanderen of elders te kunnen gaan afhandelen. De raad besluit
hiermee akkoord te gaan.
5 januari 1714
Naar aanleiding van het verzoek van Jan Ogiers, aannemer van de fortificatiewerken te
Oud-Lillo in de jaren 1701 en 1702, wordt besloten de retroakta na te zien.
9 januari 1714
Missive van Charles Loncque d’ Oosterland, commandeur van Lillo e.a.. Loncque verzoekt
een bekwaam persoon te mogen aanstellen ten behoeve van het openen en sluiten van de
barrière aldaar. Besloten wordt om de missive in handen te stellen van de heren die
gecommitteerd zullen worden tot de aanstaande verpachtingen in het Committimus.
11 januari 1714
Rekwest van Willem Ferleman, commies van ’s lands magazijnen te Lillo en Liefkenshoek.
Hij verzoekt om twee kisten kaarsen ten behoeve van het garnizoen aldaar, alsmede om 24
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affuitwielen. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van de klerk Van der Poest
om de raad hierop te dienen van bericht.
27 januari 1714
Schriftelijk bericht van klerk Van der Poest op het rekwest van commies Willem Ferleman
en de resolutie van 11-01-1714. Besloten wordt om Van der Poest te autoriseren om twee
kisten kaarsen naar Lillo te verzenden.
30 januari 1714
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 136:13:4 te betalen aan de
classis Tholen en Bergen op Zoom ten behoeve van het waarnemen van de predikdienst in
de kerk te Lillo in de periode van 01-07-1712 tot en met 12-11-1713 ‘sijnde een Jaer en 4
m. en 12 dagen, als wanneer den beroepen Predikant Davidt Coutrij aldaer is bevestight, ten
advenante van 100 ponden vls. Jaerlycx in conformite vande resolutie van de heeren van
den Rade in dato 28-04-1713’.
1 februari 1714
Ingekomen bericht van ’s lands fabricq Floris Bedlo naar aanleiding van het rekwest van
commies Willem Ferleman. Besloten wordt Ferleman te ordonneren om aan de raad te laten
weten welk soort affuitwielen hij nodig heeft.
2 februari 1714
Rekwest van Charles Loncque, heer van Oosterland, commandeur van Lillo en
Liefkenshoek. Loncque meldt dat naar opdracht van de Staten van Zeeland de palissaden en
stormpalen op forten Frederik Hendrik, Cruijsschans en Oud-Lillo zijn verwijderd en het
slechte hout hiervan als brandhout is verkocht. Vervolgens meldt de suppliant dat de Staten
hebben verboden koeien, paarden en schapen te weiden op en in de contrescharpen, hetgeen
het enige essentieel revenu was van de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek, ‘waeruijt
den suppliant aenden heer Rochebruijne ingevolge hare ho:mo: resolutie in dato 25
september 1705 al over de duijsent ducatons had betaelt; redenen waarom den suppliant
hem was vieerende(?)’. Hij verzoekt nu om deze beweiding te mogen voortzetten met dien
verstande dat eventuele hieruit voortvloeiende schade voor zijn rekening zal worden
gerepareerd. De raad gaat met dit verzoek akkoord.
9 februari 1714
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10 te betalen aan Nicolaes
Prins, kloksteller te Lillo ten behoeve van een jaar traktement.
23 februari 1714
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 17-031714 en binnen Axel op 24-03-1714. De heren Cau de Dussen en Nollens van Bruinisse
worden gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
2 maart 1714
Missive van commies Willem Ferleman te Lillo. Hij meldt de raad, naar aanleiding van de
resolutie van 01-02-1714, welk kaliber van affuitwielen te Lillo nodig zijn. Besloten wordt
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de missive in handen te stellen van de commies-stapelier in Veere om de raad hierop te
dienen van bericht.
9 maart 1714
Approbatie van de beroeping gedaan door het collegium qualificatum van de kerk en
gemeente te Lillo van mr. David Coutrij tot ordinaris predikant te Lillo in de plaats van
Lambertus Slicher. Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 100 te betalen
aan mr. David Coutrij, predikant te Lillo ten behoeve van zijn ordinaris traktement,
£ 16:13:4 ten behoeve van diens huishuur en £ 6:13:4 voor de klassikale onkosten, te
betalen op assignatie van Willem Ferleman, ontvanger van de gemeene middelen te Lillo,
en aanvang nemende op 12-11-1713, de datum van zijn bevestiging. Voorts ordonnantie
verleend aan de ontvanger-generaal om £ 4 te betalen aan mr. David Coutrij, predikant te
Lillo, ten behoeve van de toelage voor diens transport.
13 maart 1714
Rekwest van de ingelanden en inwoners van de polders van den Doel, Sint Anne en
Ketenisse. Zij verzoeken om ophoging van de dijken van die polders tot aan het fort
Liefkenshoek alsmede de contrescharpen met 2 ½ voet. Dit naar aanleiding van het
onderlopen van de gemelde polders ten gevolge van de zware storm en hoge vloed in de
nacht van 27-02-1714. Het sluisje dat het water zou moeten laten afvloeien in de grachten
van Liefkenshoek verkeerde in te slechte staat waardoor het water niet was weggelopen.
Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van de heren die gecommitteerd zijn tot de
verpachtingen te Lillo om de zaak te inspecteren en de raad hiervan rapport te doen.
6 april 1714
Besloten wordt om Willem Ferleman, commies van ’s lands magazijnen te Lillo en
Liefkenshoek, 14 dagen verlof naar Holland te verlenen ten behoeve van de afhandeling
van zijn particuliere zaken.
De heren Cau van der Dussen en Nollens van Bruinisse doen de raad rapport van de door
hen bijgewoonde verpachtingen in het Committimus.
Naar aanleiding hiervan wordt commies Willem Ferleman geautoriseerd om de palissaden
en de batterijen in de buiten-contrescharpen te Lillo publiek te verkopen. Daarnaast wordt
hij eveneens geautoriseerd tot de publieke verkoop van de palissaden, batterijen en barrières
staande in en op de contrescharpen, om de twee halve manen, aan de wallen, aan de vijf
traversen, wederzijds op de zeedijk van Liefkenshoek. Voorts wordt besloten om commies
Joos Verschuere te verzoeken om de werken te gaan inspecteren en een beraming van de
kosten en bestek op te stellen. Commies Willem Ferleman wordt geautoriseerd om te
Liefkenshoek de kruin van het conterscharp en de twee buitenste batterijen aan de oude
‘ambresuergaten beter ende vaster te doen aenvullen’.
Besloten wordt voorts om de gelanden uit de polders achter Liefkenshoek te autoriseren om
op haar kosten al het aardewerk van de vijf traversen op de wederzijdse zeedijken te
slechten. Alsmede autorisatie om de tragel die ongeveer 50 roeden buiten Liefkenshoek in
het land ligt in behoorlijk gebruik te brengen.
Ter notificatie wordt aangenomen dat het veer te Lillo voor de tijd van zeven jaar is
verpacht voor £ 34 jaarlijks.
Besloten wordt om een rekwest van Marinus Deijs in handen te stellen van de commandeur
te Lillo, om de raad hierop schriftelijk te berichten.
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17 april 1714
In de notulen van 06-04-1714 werd vermeld dat naar aanleiding van het zevende en achtste
artikel van het verbaal dat Joos Verschueren, commies van Walcheren, een inspectie zou
uitvoeren van de contrescharp, sluis en rijsberm te Liefkenshoek. Wegens het overlijden
van Verschuer wordt besloten om hiertoe Bartholomeeus Sohiers, commies van de
zeewerken te Westkappelle, aan te stellen.
20 april 1714
Besloten wordt om aan de kinderen en erfgenamen van wijlen Daniel van Bodegem,
rentmeester van de koninklijke domeinen op de Hooge en Lage Zwaluwe, 20 zegels te
verlenen ten behoeve van de passage met schepen, geladen met turf, door de vloot voor
Lillo.
8 mei 1714
Commies Bartholomeus Sohiers overlegt een beraming van kosten en een kaart figuratieve,
ter herstelling van de conterscharp, sluis en rijsbermen te Liefkenshoek. Hiertoe was hij
geordonneerd bij resolutie van 17-04-1714. Besloten wordt dat Sohiers een bestek van
aanbesteding dient op te stellen en dat de aanbesteding van deze werken zal plaatsvinden op
29-04-1714.
Missive van Charles Loncque d’Oosterland, commandeur over de forten aan de Schelde.
Deze behelst de verkoop van de palissaden in de conterscharp te Lillo en Liefkenshoek. De
missive wordt ter notificatie aangenomen.
Missive van Willem Ferleman, commies van de magazijnen te Lillo. Hij meldt de raad dat
hij de verkoping van de palissaden heeft vastgesteld op 09-05-1714 te Lillo en op 14-051714 te Liefkenshoek. Daarnaast verzoekt Ferleman autorisatie om 300 palissaden met
gordingen te mogen behouden ten behoeve van de kruittoren te Lillo en 200 palissaden met
gordingen voor de kruittoren te Liefkenshoek. Daarnaast verzoekt Ferleman om het
geschut, met affuitwielen, dat in een halve maan te Lillo staat te mogen afvoeren naar de
affuitloge te Lillo. Besloten wordt om goedkeuring te verlenen aan deze verzoeken.
11 mei 1714
Rekwest van Cornelis van Schetsen en Jan van den Ende, curatoren in de verlaten boedel
van ds. Lambertus Slicher te Lillo. Zij verzoeken om de betaling van het achterstallige
traktement, huishuur, klassikale onkosten en augmentum voor de periode tot 23-02-1713,
de dag van zijn demissie, aan de wezen van wijlen ds. Van Berlecom over welke ds. Slicher
administrerend voogd is geweest. Besloten wordt hierover de retroakta na te zien.
Rekwest van Willem Ferleman, ontvanger van de gemeene middelen te Lillo. Hij verzoekt
om regeling van de uitbetaling van het traktement e.a. van predikant Coutrij. Besloten
wordt om Ferleman hiertoe te ordonneren.
17 mei 1714
Besloten wordt om de aanbesteding van het aarde- en rijswerk te Liefkenshoek uit te stellen
tot 06-06-1714.
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22 mei 1714
Nadere deliberatie op het verzoek van Cornelis van Schetsen c.s. over het achterstallig
traktement van ds. Slicher, zoals vermeld in de notulen van 11-05-1714. Naar aanleiding
van de resolutie van 14-06-1712 wordt besloten om het verzoek in surseance te houden.
25 mei 1714
Tot de besteding van de contrescharp, sluis en rijsbermen te Liefkenshoek (vermeld in de
notulen van 8 en 17 mei 1714) worden de heren Cau van Dussen en Nollens van Bruinisse
gecommitteerd. Daarnaast zullen de gemelde heren de onderhoudswerken te Lillo en
Liefkenshoek voor de periode van zeven jaren verpachten. Hiertoe zal Jacob Vermou een
bestek opstellen, hetgeen door fabrijk Bedlo ‘werkstellig’ zal worden gemaakt.
Besloten wordt dat commies Bartholomeeus Sohiers, fabrijk Bedloo en Jacob Vermou de
besteding van de werken te Liefkenshoek op 06-06-1714 dienen bij te wonen en hiertoe
drie à vier dagen vooruit dienen af te reizen.
8 juni 1714
Uit de lijst ten behoeve van de verdeling van turf voor het winterseizoen 1714/1715 blijkt
dat Lillo 18 lasten en Liefkenshoek 15 lasten turf krijgen toebedeeld.
14 juni 1714
Rekwest van de weduwe van Cornelis Moerman, aanneemster van de fortificatie- en
rijswerken te Liefkenshoek. Zij verzoekt om haar 14 e halfjaarlijkse betaling van haar loon,
alsmede £ 16:12 voor extra ordinare reparaties door haar gedaan. Besloten wordt om het
rekwest aan te houden tot nadere deliberatie.
Rekwest van Willem Ferleman, commies te Lillo. Hij verzoekt om ordonnantie van
betaling bij assignatie op de redempte penningen van de Lillose polder, ter somme van
£ 239:16:9 ten behoeve van het verschot aan de onderhoudswerken aldaar. Specificatie van
de kosten. £ 140:8:3 voor het onderhouden van deze werken, £ 99:8:6 voor het herstel van
de schade veroorzaakt door de storm en vloed van 26-02-1714 en £ 115 ten behoeve van de
laatste 14e halfjaarlijkse paije. Besloten wordt om het rekwest en bescheiden in handen te
stellen van de rekenkamer, om de raad hierop te dienen van bericht.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 18 te betalen aan
Bartholomeeus Sohier, commies te Westkappelle, ten behoeve van zijn diverse
werkzaamheden ten behoeve van de rijswerken te Liefkenshoek.
15 juni 1714
De heer Cau van Dussen doet rapport van de besteding van de aarde- en rijswerken te
Liefkenshoek. De aannemer van deze werken is Teunis Huijmens, voor de somme van 39
gulden de strekkende roede. Borg hiervoor staat Mattheus Teunisse. Besloten wordt om het
verbaal van deze besteding en de condities hiervan ter griffie te te deponeren. Besloten
wordt dat commies Ferleman aan de minste inschrijver op de besteding £ 4:5 moet betalen,
en £ 4:5 ten behoeve van een gemene fooi en drinkgelag voor de werklieden.
Besloten wordt om commies Ferleman te autoriseren om het houten hoofd met twee
overliggers en een doorgaande binnengording te sluiten.
Jan Brasser wordt aangesteld tot opziener van de aarde- en rijswerken te Liefkenshoek.
Hiertoe zal hem 5 schellingen per dag worden betaald inclusief de zondag en ‘vrij uijt en
thuijs’. Voor de betaling heeft commies Ferleman reeds £ 1:14:4 ontvangen.
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Besloten wordt dat de betaling van de aarde- en rijswerken in drie termijnen zal geschieden.
In totaal is hier £ 500 mee gemoeid. Tot de betaling wordt commies Ferleman aangesteld,
met dien verstande dat wanneer Ferleman onvoldoende penningen in voorraad mocht
hebben dat licentmeester De Kuijser geautoriseerd is om de overige penningen te betalen.
Besloten wordt dat werkbaas Jacob Vermou een bestek en raming van kosten dient op te
maken voor het aanleggen van een nieuwe sluis in de conterscharp te Liefkenshoek.
Commies Ferleman is provisioneel gemachtigd om het paardenhoofd te Lillo te laten
repareren op kosten van de ingelanden van de Lillose polder. Hiertoe dient men de gaarden,
staken en rijs afkomstig van het contrescharp te Liefkenshoek, te gebruiken.
Besloten wordt om werkbaas Jacob Vermou op te dragen een bestek en raming van kosten
te maken voor de aanleg van een nieuwe houten brug over de vest van Lillo.
Naar aanleiding van de resolutie van 25-05-1714 wordt fabrijk Floris Bedloo aangesteld om
bestekken ten behoeve van de onderhoudswerken te Lillo en Liefkenshoek voor de zeven
navolgende jaren op te stellen.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10:5 te betalen aan de heer
Cau van Dussen ten behoeve van diens vacatiën en verschoten penningen in het besteden
van de rijs- en aardewerken te Liefkenshoek.
26 juni 1714
Memorie van commies Ferleman te Lillo. Deze behelst de noodwendigheden van de
artillerie te Lillo. Besloten wordt de memorie in handen te stellen van commies-stapelier
Abraham Huijge te Veere om de raad te bericht wat men hiervan thans in voorraad heeft.
26 juni 1714
Rekwest van mr. Bernard Bushoft, vertegenwoordigend Franike van Santen, gewezen
dienstmeid van de heer van Oosterland. Het rekwest behelst het geschil over enige
huurpenningen e.a.. Besloten wordt het geschil voor de rechter te brengen.
29 juni 1714
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 224:2 te betalen aan de
weduwe van Cornelis Moermans, aanneemster van ’s lands onderhoudswerken te
Liefkenshoek. Specificatie van de kosten: ten behoeve van de 14 e halfjaarlijkse paije:
£ 132:10 voor de fortificatiewerken, £ 75 voor de aarde- en rijswerken en £ 16:12 voor
extra ordinaire reparaties aan de onderhoudswerken.
13 juli 1714
Het ingekomen advies van de Rekenkamer, verzocht bij de notulen van 14-06-1714, wordt
in handen gesteld van commies Willem Ferleman.
Na deliberatie wordt goedgevonden dat Willem Ferleman, commies van ’s lands
magazijnen te Lillo en Liefkenshoek, 14 dagen verlof neemt ten behoeve van de
afhandeling van particuliere zaken.
21 juli 1714
Besloten wordt om op 08-08-1714 de onderhoudswerken te Lillo en Liefkenshoek te
verpachten voor de zeven navolgende jaren. Tevens wordt het aanleggen van een nieuwe
sluis in de conterscharp te Liefkenshoek aanbesteed. Hiertoe worden de heren Cau van
Dussen en De Maurignault gecommitteerd.
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27 juli 1714
Missive van de ingelanden van de polder van Lillo c.s.. Zij verzoeken daar de
onderhoudstermijn van twintig jaar is geëindigd om een inspectie van de rijswerken te
Lillo. Besloten wordt de missive in handen te stellen van de heren Cau en de Maurignault
welke gecommitteerd zijn tot de bestedingen te Lillo en Liefkenshoek op 08-08-1714.
De heren Cau van Dussen en De Maurignault worden verzocht en geautoriseerd om in
Liefkenshoek de bestede contrescharp-rijsbermen op te nemen.
Ingekomen schriftelijk bericht van de commandeur te Lillo op het rekwest van majoor
Marinus Deijs over het poortgeld, vermeld in de notulen van 06-04-1714. Besloten wordt
om deze zaak in handen te stellen van de heren Cau van Dussen en De Maurignault.
31 juli 1714
Gezien de schriftelijke verificaties gesteld op de lijsten van gedane betalingen door
commies Ferleman voor rekening van de weduwe van Aernout de Coninck, wordt conform
ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 239:16:9 te betalen aan Willem
Ferleman. Specificatie van de kosten: £ 140:8:3 ten behoeve van de onderhoudswerken te
Lillo volgens akte van 19-12-1713, £ 99:8:6 voor het herstellen van de schade veroorzaakt
door de storm en vloed op 26-02-1714, naar resolutie van 06-04-1714. De 14e halfjaarlijkse
paije wordt wegens het overlijden van De Coninck niet uitbetaald.
3 augustus 1714
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 400 te betalen aan Willem
Ferleman, commies te Lillo ten behoeve van de betaling van de aannemers van de
aanbestede rijswerken te Liefkenshoek. Het verzoek van commies Ferleman om vier kisten
lont ten behoeve van het garnizoen te Lillo en Liefkenshoek, wordt in handen gesteld van
commies Schorer om de raad hierop te dienen van bericht.
Ordonnantie wordt verleend aan commies-stapelier Abraham Huijge te Veere om de
volgende zaken te verzenden aan commies Ferleman te Lillo: 3 rampaarden met wielen ten
behoeve van stukken van 24 pond; 6 affuiten met wielen ten behoeve van stukken van 24
pond; 5 affuitwielen ten behoeve van stukken van 18 pond; 3 affuitwielen ten behoeve van
8 pond.
14 augustus 1714
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10:5 te betalen aan Anthonij
Nollens heer van Bruinisse ten behoeve van vacatiën en verschoten penningen tijdens diens
commissie naar Liefkenshoek volgens resolutie van 25-05-1714.
De heer Cau van Dussen doet rapport van de bestedingen te Lillo en Liefkenshoek. Het
aanleggen van een nieuwe sluis in de contrescharp te Liefkenshoek is aanbesteed voor
£ 466:13:4 aan Marinus Daris, met als borg Christiaen de Vlieger, beiden wonende te
Hulst.
De onderhoudswerken te Lillo voor de periode van zeven jaren zijn aanbesteed voor £ 212
jaarlijks aan Pieter Moermans wonende te Lillo, met als borgen Jan van Wijck en
Huijbertus Moermans.
De onderhoudswerken te Liefkenshoek voor de periode van zeven jaren zijn aanbesteed
voor £ 200 jaarlijks aan Jan van Wijk met als borg en ‘medestander’ Albertus (= verm.
Huijbertus) Moermans te Liefkenshoek en als borg Pieter Moermans, wonende te Lillo.
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Voorts wordt bericht over de inspectie van de aarde- en rijswerken. Besloten wordt dat in
overeenstemming met het bestek de kosten hiertoe £ 395:8:4 zullen bedragen.
Geregeld wordt dat de aannemer van de aanleg van de nieuwe sluis in de conterscharp te
Liefkenshoek, in twee termijnen door commies Ferleman contant zal worden betaald de
somme van £ 466:13:4, op assignatie op de licentmeester De Kuijser te Lillo. Als opzichter
van deze werken wordt Albertus Moermans aangesteld.
Door commies Ferleman zal £ 22:2 worden betaald aan de minste en andere intekenaars
van de drie bestedingen.
Bij het verstrijken van de 20-jarige besteding van de aarde- en rijswerken aan de buitenste
contrescharp te Lillo, zijn deze werken geïnspecteerd. Bij inspectie werden deze werken in
orde bevonden. Commies Ferleman wordt geordonneerd om deze werken te laten
onderhouden. Hiertoe dient het rijs dat in voorraad is te Liefkenshoek te worden gebruikt.
Approbatie van de betaling gedaan door commies Ferleman aan Jan Brasser, opziener van
het rijswerk te Liefkenshoek, voor diens extra ordinaire werkzaamheden. Hiertoe werd
£ 5:9:4 betaald.
Approbatie van de uitspraak in het different tussen majoor Deijs en N.N. over het
poortgeld. De emolumenten hiervan zullen door ieder voor de helft worden genoten.
21 augustus 1714
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Axel op 12-091714 en binnen Lillo op 17-09-1714. De heren Van Vrijbergen en Meester worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
Autorisatie wordt verleend aan commies Schorer om vier kisten lont in te kopen en te
verzenden aan commies Ferleman te Lillo, naar aanleiding van diens rekwest, vermeld in de
notulen van 03-08-1714.
31 augustus 1714
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10 te betalen aan
Bartholomeeus Sohier, commies te Westkappelle, ten behoeve van diens vacatiën en
verschoten penningen in diens commissie te Liefkenshoek en Axel.
Rekwest van Jacob Neijers in procuratie hebbende de kinderen en erfgenamen van wijlen
Anthonij de Valcq, tijdens zijn leven commandeur te Liefkenshoek.
De suppliant verzoekt de raad om ordonnantie te verlenen aan commandeur Loncque van
Oosterland ter betaling van £ 19 ten behoeve van de opstal van een zeker hof, liggende in
het fort Liefkenshoek, gelijk De Valcq aan majoor De Vassij heeft betaald volgens
resoluties van 24-11-1671, 19-01-1683 en 17-08-1683. Of om bij weigering van betaling
arrest te verlenen op het traktement van de heer van Oosterland. Besloten wordt om het
rekwest en bijbehorende stukken in handen te stellen van de heer van Oosterland om de
raad hierop te dienen van bericht.
6 september 1714
Besloten wordt dat raadsheer De Maurignault raadsheer De Meester zal vervangen bij de
verpachtingen van de gemeene middelen in het Committimus.
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14 september 1714
Na deliberatie is goedgevonden om Cornelis de Hond de Jonge, bakenaar van Princesse,
Brolos, Strijende, Drosmans, Magole, Lodijkplate en anderen, wonende te Bergen, te
permitteren om zijn bakengeld in de vloot voor Lillo te mogen ontvangen.
25 september 1714
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om op assignatie van licentmeester
De Kuijser, £ 466:13:4 te betalen aan Willem Ferleman ten behoeve van de betaling van de
aannemers van de nieuw aan te leggen sluis in de conterscharp te Liefkenshoek.
Besloten wordt om Cornelis van Daalen aan te stellen tot gedelegeerd rechter te Lillo in de
plaats van Daniel de Keysere.
27 september 1714
Missive van Willem Ferleman over het kohier van de verpachtingen van de gemeene
middelen te Lillo en Liefkenshoek voor het winterseizoen 1714. Dit kohier zal ter griffie
worden bewaard.
11 oktober 1714
Rekwest van Willem Ferleman, commies te Lillo. Hij bericht dat hij in navolging van de
resolutie van 06-04-1714 de palissaden van rondom de forten Lillo en Liefkenshoek heeft
verkocht voor de som van £ 281:18:4. Hierna bleek dat kapitein-titulair Johan Pottiers om
speciale order van commandeur Lonque nog een partij palissaden had ingekocht voor
£ 59:17:4, welke nu buiten de verkoping waren gevallen. Deze partij heeft Ferleman alsnog
in augustus publiek verkocht maar hierop werd £ 12:13:4 verloren. Hierdoor heeft hij nu
een tekort van £ 3:1:8. De suppliant verzoekt de raad om nadere orders. Na deliberatie
wordt besloten dat ‘den suppliant hier in sal handelen nae stijl en ordre’.
Ingekomen bericht van Willem Ferleman, commies te Lillo, naar aanleiding van het
rekwest van de kerkenraad van Lillo, ten behoeve van restitutie voor het afbreken van het
huisje in de contrescharp te Lillo in het jaar 1701, conform de hiervan gemaakte taxatie.
Besloten wordt om de stukken in handen te stellen van de Rekenkamer om de raad hierop te
dienen van bericht.
15 oktober 1714
Rekwest van de kerkenraad van Liefkenshoek. Deze verzoekt om de beroeping van een
nieuwe predikant, daar ds. Bruijnvis zijn ‘rusttractement’ heeft ontvangen.
Besloten wordt om ter belegging van een collegium qualificatum de classis Tholen en
Bergen op Zoom aan te schrijven en de heren De Maurignault en Meester hiertoe te
committeren. Daarnaast worden de gedelegeerde rechters te Lillo verzocht twee heren uit
hun midden te autoriseren tot het medevormen van het collegium.
19 oktober 1714
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 106 te betalen aan Pieter
Moermans, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo, ten behoeve van de eerste
halfjaarlijkse betaling van het voor dit werk bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 100 te betalen aan Jan van
Wijck en Huybertus Moermans, aannemers van de onderhoudswerken te Liefkenshoek, ten
behoeve van hun eerste halfjaarlijkse betaling van het voor dit werk bedongen loon.
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Deliberatie naar aanleiding van het verzoek van Johanna Meertens, weduwe van Pieter
Wouters Dronkert en de missive van de gedelegeerde rechters te Lillo. Besloten wordt om
conform het verzoek van de suppliante om als bakenaar op de rivier de Honte Cornelis
Dronkers aan te stellen. En Wouter Dronkers tot vrijschipper ten behoeve van het vervoer
van granen uit de polders van Lillo en Zandvliet.
2 november 1714
Ingekomen bericht van Charles Loncque heer van Oosterland en commandeur over de
forten Lillo en Liefkenshoek, op het rekwest van Jacob Neijers, gerekwireerd bij de notulen
van 31-08-1714. Na deliberatie wordt besloten het bericht in handen te stellen van de
betrokken partijen.
Schriftelijk rapport van fabrijk Floris Bedloo over diens visitaties van de werken te Hoek,
Axel en Liefkenshoek, naar aanleiding van de resoluties van 04-10-1714 en 11-10-1714.
30 november 1714
Autorisatie wordt verleend aan fabrijk Floris Bedloo om de nieuwe sluis te Liefkenshoek te
visiteren en hiervan rapport op te maken.
4 december 1714
Repliek van Jacob Neijers op het antwoord van de commandeur van Lillo, vermeld in de
notulen van 02-11-1714. Besloten wordt om de repliek in handen te stellen van de
commandeur om hierop binnen drie weken te reageren .
De raadsheer De Maurignault doet rapport van de beroeping van een nieuwe predikant te
Liefkenshoek. Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 18 te betalen aan
raadsheer De Maurignault ten behoeve van vacatiën en verschoten penningen ten behoeve
van diens commissie voor het beroepen van een nieuwe predikant te Liefkenshoek en diens
verblijf te Antwerpen, in navolging van de resolutie van 15-10-1714.
21 december 1714
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10 te betalen aan Thobias van
der Laen, provoost te Liefkenshoek, ten behoeve van twee jaren traktement à £ 5 per jaar.
[In de notulen van 31 december 1714 vindt men een insertie, ‘gepresenteerd en
aengenomen den 3 Januarij 1714’. Deze bevat de ‘rolle en aenteijkeninge van soodanige
verminckte soldaten als bij de heeren gecommitteerde raden van Zeelandt zijn aengenomen
voor appointen op half traktement voor den Jare 1714 conform de resolutie dien aengaende
op huijden genomen’. Waaronder Philip Anthonissen, gediend hebbende onder de
compagnie van de heer van Oosterland, als soldaat en korporaal-sergeant voor de tijd van
42 jaren. Voorts: Jan Andriessen onder dezelfde compagnie, eveneens voor de tijd van 42
jaren].
Inventarisnummer 723
1 januari 1715
Deliberatie naar aanleiding van het verbaal van fabricq Floris Bedlo. Besloten wordt om
commies Willem Ferleman te Lillo, te autoriseren om £ 14 te betalen aan Huybertus
Moermans ten behoeve van het maken van een nieuw huis te Liefkenshoek.
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Besloten wordt om Johannes van Wijck aan te stellen tot opzichter van nieuwe sluis in de
contrescarp te Liefkenshoek. Hiertoe zal hem een traktement van £ 4 jaarlijks worden
betaald.
3 januari 1715
Rekwest van Cornelis van den Ende, Gillis van Puijevelt en Samuel Cornelissen,
vrijschippers ter uitvoering van graan uit de polders van den Doel. Zij verzoeken of de
resolutie van 10-01-1713 mag worden ingetrokken. Besloten wordt om het rekwest in
handen te stellen van commies Ferleman om de raad hierop van bericht te dienen.
Het verzoek van David Coutrij, predikant te Lillo, om geplaatst te worden op de lijst van
augmentum zal ter Rekenkamer worden gebracht.
Aangenomen op de rol van de verminkte soldaten wordt o.a. Andries Wijngers, als soldaat
36 jaar gediend hebbende in de compagnie van de heer van Oosterland.
4 januari 1715
Aan Samuel Cornelissen, Gillis van Puijevelt en Cornelis van den Ende, vrijschippers van
den Doel, wordt toegestaan hun akten voor een jaar te continueren.
Het verzoek van Joos Jobs Dronkert, vrijschipper van den Doel, dat de onwillige schippers
gehouden dienen te worden aan het afleggen van een behoorlijke rekening voor het in beurs
varen, wordt in handen gesteld van commies Willem Ferleman om de raad hierop van
bericht te dienen.
Verzoek van Willem Ferleman, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek, om
een kist met kaarsen ten behoeve van het garnizoen aldaar. Het verzoek wordt in handen
gesteld van commies Schorer om de raad hierop te dienen van bericht.
Wegens het overlijden van Charles Loncque heer van Oosterland en commandeur over
Lillo en Liefkenshoek, wordt tot president en baljuw in het college van gedelegeerde
rechters mr. Willem Ferleman aangesteld.
8 januari 1715
Autorisatie wordt verleend aan commies Willem Ferleman om het ‘glasis of
buytenstebeloop’ (dus de buitenzijde) van de conterscharp te Liefkenshoek te bekrammen
met stroomatten alsmede om het aardewerk van de nieuwe sluis aan te vullen.
Missive van de gedelegeerde rechters te Lillo. Deze behelst een advertentie over het
overlijden van de heer van Oosterland, commandeur van Lillo en Liefkenshoek.
9 januari 1715
Eedaflegging van mr. Willem Ferleman in de functie van president en baljuw in het college
van de gedelegeerde rechters te Lillo en Liefkenshoek.
11 januari 1715
Besloten wordt om kolonel Hitzinga (= Idsinga) aan te stellen tot commandeur over de
forten van Lillo en Liefkenshoek.
22 januari 1715
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10 te betalen aan Nicolaes
Prince, kloksteller te Lillo ten behoeve van een jaar traktement.
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Naar aanleiding van het ingekomen bericht van commies Schorer, vermeld in de notulen
van 04-01-1715, wordt deze geautoriseerd om een kist kaarsen te zenden aan commies
Ferleman te Lillo.
Aanstelling van Johan van Cooten tot gedelegeerd rechter te Lillo in de plaats van mr.
Willem Ferleman die thans het presidentschap van dit college bekleedt.
5 februari 1715
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 33:6:8 te betalen aan David
Coutrij, predikant te Lillo ten behoeve van een jaar augmentum.
Autorisatie verleend aan fabriek Floris Bedloo tot het opstellen van een raming van kosten
en een bestek voor de aanleg van een nieuwe brug te Lillo.
12 februari 1715
Aanstelling van Bartholomeus van Hattum tot majoor te Liefkenshoek in plaats van de
overleden Herman van Wijck. Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 120 te
betalen aan de erfgenamen van Herman van Wijck ten behoeve van twee jaren traktement à
£ 60.
16 februari 1715
Eedaflegging van Bartholomeus van Hattum als majoor te Liefkenshoek.
19 februari 1715
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 09-031715 en binnen Axel op 15-03-1715. De heren Van de Perre en De Maurignault worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
Naar aanleiding van het door Floris Bedloo opgestelde bestek van de nieuw aan te leggen
brug over de vest te Lillo wordt besloten deze aan te besteden op 09-03-1715. Hiertoe
wordt het bestek in handen gesteld van de heren Van de Perre en De Maurignault. De
geraamde kosten bedragen £ 740.
22 februari 1715
Aanstelling van Jeremias de Grand tot gedelegeerd rechter te Lillo en Liefkenshoek in de
plaats van de overleden Herman van Wijck.
Eedaflegging van kolonel …<blanco>…(= Johan) Idsinga tot commandeur over Lillo en
Liefkenshoek.
19 maart 1715
Missive van brigadier Idsinga, commandeur over Lillo en Liefkenshoek. Hij bericht de raad
van de zware schade die storm en hoge vloed hebben veroorzaakt aan de zeewerken van
Liefkenshoek en in de polders van Sint Anne en Keetenisse. Besloten wordt om de missive
in handen te stellen van de heren gedeputeerden die aldaar geweest zijn en hiervan hun
rapport zullen doen.
9 april 1715
De heer De Maurignault doet de raad rapport van de verpachtingen van de gemeene
middelen in het Committimus. Na deliberatie zijn de volgende punten geresolveerd.
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Approbatie van de aanbesteding van de nieuw aan te leggen brug over de vest van Lillo. Dit
werk is aangenomen door Pieter Moermans voor de somme van £ 633:6:8. Door commies
Ferleman is ten behoeve van deze aanbesteding £ 8:10 uitbetaald ten behoeve van de minste
inschrijving en een fooi voor de gezamenlijke aannemers.
Autorisatie wordt verleend aan commies Ferleman ten behoeve van de inkoop van rijs,
staken en gaarden voor de reparaties aan de wallen en contrescarpen van Lillo en
Liefkenshoek. Voor deze aankopen zal Ferleman ordonnantie worden verleend van
£ 66:13:4.
Autorisatie wordt verleend aan commies Ferleman om de schade aan het aardewerk van de
buitenste contrescarpen te Lillo en Liefkenshoek te laten repareren. Deze schade werd
veroorzaakt door de storm van 03-03-1715.
Autorisatie wordt verleend aan commies Ferleman om twee houten kleppen te laten maken
die moeten dienen tegen het inkomende water tijdens hoge vloed. Alsmede het laten maken
van twee stenen ‘assenbacken’. De hiermee gemoeide kosten mogen niet meer dan £ 16:10
bedragen.
Besloten wordt om de declaraties, die horen bij de artikelen 6, 12 en 13, te verifiëren bij de
commandeur en bij commies Ferleman te Lillo.
Ferleman heeft £ 7:6:8 betaald aan Jan Janssen, Jacobus Scheltus en Cornelis Cuijl ten
behoeve van vier ligdagen met hun schepen. Dit wordt goedgekeurd.
Autorisatie wordt verleend om enige extra-ordinaire werken en inkoop te doen ten behoeve
van het huis dat bewoond wordt door de commandeur. De kosten hiervan mogen niet meer
dan £ 25 belopen.
Autorisatie wordt verleend tot enige extra ordinaire werken te Liefkenshoek. Het gaat om
werken aan het riool, steenpad, daken, ramen, schouwen, aan de kerk en toren, logementen
en barakken binnen het fort alsmede aan het hoofd en de twee redouten buiten het fort. De
kosten hiermee gemoeid mogen niet meer dan £ 23:18:10 belopen, hierbij inbegrepen £ 10
tot het onderhoud van het ordinaris werk volgens bestek.
Naar aanleiding van de berichten van commies Ferleman op de rekwesten van de
vrijschippers van de polders van den Doel, St. Anne en Keetenisse, vermeld in de notulen
van 03-01-1715 en 04-01-1715, wordt besloten dat de vrijschippers zich exact dienen te
gedragen naar de resoluties van 10-01-1713 en 05-04-1713.
Ordonnantie wordt verleend op het jaarlijkse loon van de koster in Lillo voor het
schoonmaken en onderhouden van de kerk.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 19:3:4 te betalen aan de
classis Tholen en Bergen op Zoom ten behoeve van het waarnemen van de vacante
predikantsplaats in de kerk van Liefkenshoek, in de periode 01-01-1715 tot en met 09-031715. Op 10-03-1715 is ds. Cornelis Gentman Leijdecker bevestigd, tegen een traktement
van £ 100 jaarlijks.
Approbatie van de beroeping door het collegium qualificatum van de kerk en gemeente van
Liefkenshoek op ds. Cornelis Gentman Leijdekker als opvolger van mr. Cornelis
Bruijnvisch, rustend predikant. Hiertoe wordt hem het ordinaris traktement verleend van
£ 100, £ 16:13:4 ten behoeve van diens huishuur, £ 6:13:4 ten behoeve van klassikale
onkosten allen jaarlijks te betalen. Daarnaast krijgt hij eenmalig £ 4 toegewezen ten
behoeve van zijn transportgeld.
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17 april 1715
Autorisatie wordt verleend aan fabrijcq Floris Bedloo om zich naar Lillo te begeven om
aldaar een inspectie te verrichten en een raming van kosten te maken van de schade aldaar.
30 april 1715
Ingekomen schriftelijk rapport en verbaal van ’s lands fabrijcq Floris Bedloo over zijn
inspectie van de fortificatiewerken van Liefkenshoek. De inspectie werd verricht naar
resolutie van 17-04-1715. Naar aanleiding van de resolutie van de Staten van Zeeland van
15-04-1715 worden de volgende ordonnanties geconsenteerd.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 145:15:2 te betalen aan
commies mr. Ferleman om hiermee Pieter Moermans te betalen ten behoeve van
werkzaamheden aan de wallen, de oude brug te Lillo alsmede de levering van hout en
andere materialen in de maanden maart en april 1715.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 13:10 te betalen aan commies
mr. Ferleman om hiermee Pieter van Assendelft en medestanders te betalen ten behoeve
van gedane werkzaamheden aan de sluis en contrescharp te Liefkenshoek in de periode 1603-1715 tot en met 23-03-1715.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 633:6:8 te betalen aan
commies Willem Ferleman ten behoeve van de betaling in termijnen van de aannemer van
de brug over de vest in Lillo.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 66:13:4 te betalen aan
commies Willem Ferleman ten behoeve van arbeidslonen en reparaties aan de aarde- en
rijswerken aan de buitenste conterscarpen te Lillo en Liefkenshoek, wat buiten de
aanbesteding is gebleven.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 16:13:4 te betalen aan
commies Willem Ferleman ten behoeve van de betaling van de twee gemaakte kleppen op
de riolen en voor het maken van twee stenen asbakken.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 108:13:4 te betalen aan
commies Willem Ferleman om hiermee Pieter Moermans, timmerman te Lillo, te betalen
ten behoeve van de door hem geleverde materialen en arbeidslonen gedaan aan de
doorbraken in de contrescarpen van Liefkenshoek op 03-03-1715.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 27:6:8 te betalen aan commies
Willem Ferleman ten behoeve van arbeidsloon en geleverde materialen naar aanleiding van
de overstroming van Lillo op 03-03-1715.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 6:17:2 te betalen aan commies
Willem Ferleman om hiermee Johannes van Wijck en Huijbertus Moerman te betalen ten
behoeve van hun leverantie van houtwerken en arbeidslonen aan de conterscarp te
Liefkenshoek in maart 1715.
Autorisatie wordt verleend aan commies Willem Ferleman te Lillo voor de inkoop van 900
horden en 2700 palen of staken ten behoeve van ’s landswerken. Hiertoe zal hem
ordonnantie worden verleend van £ 187.
Ten behoeve van het toezicht op de ’s landswerken te Lillo en Liefkenshoek wordt besloten
om hierover commandeur Idsinga en commies Ferleman aan te schrijven.
2 mei 1715
Gezien het schriftelijk bericht van fabrijcq Floris Bedloo wordt autorisatie verleend tot het
repareren van de extra ordinaire schade aan ’s lands aanbestede werken te Lillo en Axel.
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14 mei 1715
Missive van commies Ferleman te Lillo. Hij bericht de raad over de staat van de zeewerken
te Liefkenshoek, alsmede over een raming van de kosten die gemoeid zijn met de dichting
van de gaten in de conterscharp.
17 mei 1715
Ingekomen klacht van commies Willem Ferleman houdende dat de ontvanger-generaal
weigert om op assignatie van licentmeester te Lillo de geslagen ordonnanties uit te betalen.
Besloten wordt dat de secretaris hierover zal spreken met de ontvanger-generaal.
21 mei 1715
Rapport van de secretaris van het land naar aanleiding van zijn gesprek met de ontvangergeneraal naar aanleiding van de notulen van 17-05-1715. Blijkens dit rapport was de
ontvanger-generaal van mening dat de resolutie van 02-04-1715 de verrekening met de
zaken te water zou verwarren. Besloten wordt om de ontvanger-generaal te recommanderen
tot de betalingen aan commies Ferleman, op assignatie van licentmeester De Kuijser te
Lillo.
25 mei 1715
Missive van de gedelegeerde rechters te Lillo. Baljuw Willem Ferleman heeft op speciale
autorisatie van het college van gedelegeerde rechters te Lillo een zaak onderzocht tegen
Louijse Brugmans, gewoond hebbende als dienstmeid in het huis van Michiel Beton.
Tijdens het onderzoek heeft Ferleman bevonden dat Brugmans op het secreet verlost is van
een kind. Brugmans verklaard dat dit gebeurd is tijdens een flauwte. Het college staat voor
het probleem dat in Lillo nooit een dergelijke zaak is voorgevallen en beroept zich nu op de
raad wegens de volgende punten. Ten eerste wil men weten of men geautoriseerd is in deze
zaak recht te spreken. Ten tweede verzoekt men om Tobias van de Laen te mogen
aanstellen tot ’s heren dienaar. Ten derde verzoekt men de gevangenis of detentie kamers
ter bewaring van politieke delinquenten te mogen gebruiken. Ten vierde verzoekt men dat
de commandeur of diens vervanger voor de bewaking van gevangenen schildwachten mag
leveren en tevens dient te assisteren bij executies. Ten vijfde verzoekt men om een
uitspraak ten behoeve van de betaling van de kosten van een dergelijke inbewaringstelling
en proces. De raad doet in deze de volgende uitspraken.
Ten eerste wordt het college van gedelegeerde rechters geautoriseerd om in dergelijke
zaken een hoge vierschaar te beleggen.
Ten tweede wordt Tobias van der Laen aangesteld tot ’s heren dienaar.
Ten derde wordt toegestaan dat het gerecht van Lillo de ordinaire detentiekamers van de
militie mag gebruiken voor het bewaren van zijn gevangenen.
Ten vierde wordt de commandeur of diens vervanger geordonneerd tot het leveren van
schildwachten voor de bewaking van de gevangenen en te assisteren bij executies.
Ten vijfde wordt besloten om zich nader te bezinnen op de declaratie van onkosten.
Tot slot wordt besloten om de Staten van Zeeland in kennis te stellen van de genomen
beslissingen.
31 mei 1715
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 36:14 te betalen aan Arnoldus
Emmerij, commies van de magazijnen binnen het fort Sint Anne in de polder van Namen.
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Ter betaling van de door hem voorgeschoten onkosten in het magazijn aldaar in de periode
01-01-1712 tot en met 31-12-1712, volgens overgediende akte van verzoek van de Raad
van State der Verenigde Nederlanden.
3 juni 1715
Missive van de hoofdgecommitteerden van de polders van Lillo, Sandvliet en Berendrecht.
Zij berichten de raad dat de sluis staande in het conterscharp van Lillo opnieuw vervallen
is. Ter voorkoming van verdere schade verzoekt men de raad de sluis te repareren, hetgeen
ook voor kosten van de raad is. Besloten wordt om commies Ferleman te ordonneren om
over dit bericht de raad nader te informeren.
13 en 14 juni 1715
Missive van commies Willem Ferleman over een advertentie, waarop geen besluit is
genomen.
25 juni 1715
Missive van commies Willem Ferleman. Hij bericht de raad van zijn inspectie van de
onderhoudswerken te Lillo, in navolging van de resolutie van 03-06-1715. Het is Ferleman
gebleken dat het sluisje in de contrescarp te Lillo niet te repareren valt. De missive wordt
ter notificatie aangenomen. Besloten wordt om ’s lands fabrijcq Floris Bedloo te
ordonneren om een bestek ter vernieuwing en een raming van kosten van het sluisje op te
maken en de raad hiervan rapport te doen.
26 juli 1715
Deliberatie naar aanleiding van het eerste artikel van het verbaal van ’s lands fabrijcq Floris
Bedloo. Besloten wordt commies Ferleman te autoriseren tot de publieke verkoop van het
hout en andere materialen afkomstig van de contrescharpsluizen te Lillo en Liefkenshoek.
10 augustus 1715
Raadsheer De Maurignault doet rapport van zijn commissie naar Lillo en Antwerpen. Uit
het rapport blijkt dat men volgens de ingelanden van de polder van den Doel 5000 gulden
nodig acht te hebben voor het herstel van Liefkenshoek. Ten behoeve van het herstel van de
sluis in de contrescarp te Lillo zijn reeds provisionele orders versterkt, in navolging van het
eerste artikel van het verbaal van Floris Bedloo van 15 juli.
14 augustus 1715
Besloten wordt om raadsheer De Maurignault te committeren tot de publieke besteding van
de herstelwerkzaamheden van de doorbraak te Liefkenshoek en de aanleg van een nieuwe
sluis te Lillo.
Na deliberatie is besloten om aan de kinderen en erfgenamen van Daniel van Bodegem 30
zegels te verstrekken ten behoeve van de doorvaart door de vloot voor Lillo van schepen
geladen met turf afkomstig uit de moeren van Hooge en Lage Zwaluwe. Tijdens zijn leven
was Daniel van Bodegem rentmeester van de koninklijke domeinen op de Hooge en Lage
Zwaluwe.
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16 augustus 1715
Na deliberatie werd besloten om raadsheer De Maurignault te autoriseren om tot een
akkoord te komen met de ingelanden van de polder van den Doel over het furnissement van
5000 gulden.
23 augustus 1715
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Axel op 10-091715 en binnen Lillo op 12-09-1715. De heren Cau van Dussen en Nollens van Bruinisse
worden gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 113:18:10 te betalen aan Jan
van Wijck en Huijbertus Moermans, aannemers van de onderhoudswerken te Liefkenshoek.
Specificatie van de kosten: £ 100 ten behoeve van hun tweede halfjaarlijkse betaling van
hun hiervoor bedongen loon, £ 13:18:10 ten behoeve van het door hen verrichte extra
ordinaire buitenwerk, veroorzaakt door de hoge vloed.
Raadsheer De Maurignault doet mondeling verslag van zijn inspectie van de doorbraak van
de zeecontrescharp te Liefkenshoek en de contrescharpssluis te Lillo. Hiervan overlegt hij
de originele bestekken. Voorts wordt de raad geïnformeerd over het akkoord dat gesloten is
met de ingelanden betreffende de 5000 gulden die zij hebben besteed aan de reparatie van
de zeecontrescharp te Liefkenshoek. Hiertoe zal ordonnantie worden verleend aan de
ontvanger-generaal. Voorts zullen de werkzaamheden aan de zeeconterscharp publiekelijk
worden aanbesteed.
27 augustus 1715
Missive van het college van gedelegeerde rechters te Lillo. Het college verzoekt de raad
hoe men verder dient te handelen in de zaak van baljuw Ferleman tegen Louisa
Verbruggen. Besloten wordt dat men het advies van een rechtsgeleerde moet inwinnen en
vervolgens alle stukken aan de raad dient te overleggen, waarna men een beslissing in deze
zal nemen.
30 augustus 1715
Deliberatie naar aanleiding van het verbaal van fabrijcq Floris Bedloo. Besloten wordt om
ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal om £ 13:10 te betalen aan commies
Willem Ferleman om hiermee de aannemer van de nieuwe brug te Lillo te betalen voor de
extra ordinaire werkzaamheden aan de nieuwe brug, welke nog buiten het bestek waren
gebleven.
Besloten wordt om autorisatie te verlenen aan commies Willem Ferleman te Lillo om de
doornhaag rond Liefkenshoek te laten afkappen. Voorts wordt hij geautoriseerd om
£ 6:13:4 te betalen aan Michiel de Muncq als verdiend loon wegens ‘het present zijn, onder
het opmaken der laeste verkortinge der Gelanden achter Liefkenshouck’ in 1715.
Goedgevonden wordt dat de aannemers de nodige ‘kloetelingen’ (= aarden kluiten) uit de
schorren van Sint Anne, Ketenisse en Lillo mogen halen. Om weigering te voorkomen
wordt hiertoe commies Ferleman geautoriseerd en indien noodzakelijk kan men een beroep
doen op de ‘stercke hand’ van de commandeur.
Besloten wordt om kopieën van de akten van bestek te zenden aan de dijkgraaf en
gezworenen van de polder van den Doel te zenden, zodat, indien zij dit nodig achten, de
werkzaamheden van het verhogen van de zeeconterscarp te Liefkenshoek en de reparatie
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van de doorbraak aldaar kunnen inspecteren. Besloten wordt om commies Willem
Ferleman en dijkgraaf Bastiaen de Groot aan te stellen tot opzichters van deze werken,
waarvoor hen een extra toeleg zal worden toegekend.
Over de ‘affectatie’ van de licentmeester De Kuijser wordt besloten de ontvanger-generaal
te raadplegen.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 33:1:6 te betalen aan commies
Willem Ferleman te behoeve van de betaling van de aannemers van de werken aldaar.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om, op assignatie van commies
Ferleman te Lillo, £ 5:10 te betalen aan Bastiaen de Groot ten behoeve van diens gemaakte
bestek en kosten raming van de doorbraak in 1715.
Besloten wordt dat ordonnantie van £ 150 aan de ontvanger-generaal zal worden verleend
ten behoeve van de aannemer van de contrescarpssluis te Lillo zodra dit werk gereed is
gekomen.
Besloten wordt om Willem Ferleman te autoriseren om de ingelanden die met het
aanleggen van de sluis in de contrescarp te Lillo zijn belast, aan te manen met dit werk op
te schieten.
Besloten wordt om acht ijzeren steekschoren te laten maken ter vervanging van de zes
houten. De hiermee gepaard gaande kosten mogen niet meer dan £ 6 belopen.
Besloten wordt autorisatie te verlenen om een houten zonnewijzer te maken tegen het
stenen schildershuis (= wachthuis). De hiermee gepaard gaande kosten mogen niet meer
dan £ 1:3:4 belopen.
10 september 1715
Rekwest van Willem Ferleman commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek. Hij
verzoekt om een kist met 50 steen kaarsen en 200 pond lont ten behoeve van het garnizoen
aldaar. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van commies Johan Arnoldus
Schorer om de raad hierop te dienen van bericht.
20 september 1715
De heer Nollens van Bruinisse doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen in
het Committimus, alsmede van enkele andere zaken die aldaar door hem zijn bevonden.
Het verslag van de inspectie van de aanbestede werken te Lillo en Liefkenshoek wordt ter
notificatie aangenomen.
Gebleken is dat de aanleg van een deurtje in de sluis te Lillo buiten het bestek is komen te
vallen. De aanleg van een dergelijk deurtje wordt geraamd op £ 16:13:4. Tot de aanleg
hiervan zal opdracht worden gegeven aan de aannemer.
Besloten wordt om de nieuwe brug te Lillo met acht duim te verbreden.
Het verzoek tot autorisatie voor het maken van een houten ‘schutsel’ te Lillo ‘buijten en
recht over de poorte’ ten behoeve van de afwering van as en vuiligheid wordt tot nadere
deliberatie uitgesteld.
Besloten wordt de aannemer van de onderhoudswerken te Lillo opdracht te geven tot de
aanleggen van een stenen klinkerpad aldaar. Hiertoe zal hem £ 17 worden betaald op zijn
eerstvolgende uitbetaling.
Besluiten over de vergoedingen voor dijkgraaf Bastiaen de Groot en Willem Ferleman als
opzichters van de werken te Liefkenshoek worden aangehouden.
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Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om op assignatie van commies
Ferleman, £ 6:12:10 te betalen aan Volckert Janssen Visser, veerman te Liefkenshoek, ten
behoeve van het door hem gedane transport in dienst van het land.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om op assignatie van commies
Ferleman, £ 7:19:8 te betalen aan Pieter van Assendelft cum suis, veerman, ten behoeve van
het door hem gedane transport in dienst van het land.
Autorisatie verleend aan commandeur en commies Ferleman te Liefkenshoek om olmen of
iepenbomen in te kopen ten behoeve van de aanplant van de wallen rond het fort Lillo.
Voor de inkoop alsmede voor het arbeidsloon voor het aanplanten zal £ 50 worden uit
betaald.
Het verzoek van de gedelegeerde rechters van Lillo om een brandslang ten dienste van de
woningen in Lillo en Liefkenshoek, hetgeen 100 dukaten zal kosten, wordt voor nadere
deliberatie aangehouden.
De gedelegeerde rechters te Lillo verzoeken om assistentie van de Gecommitteerde Raden
inzake de ‘vermakinge van de kerckenraed en het bijwonen van de Arme rekeninge’.
Besloten wordt hierover de retroakta na te zien.
Rekwest van Joos Jobsen Dronckaert, vrijschipper in den Doel. Hij meldt dat hij niet langer
de kost voor hem en zijn familie kan verdienen. Daarom wil hij zich naar Oost-Indië
begeven. Suppliant verzoekt tot een vereffening te mogen komen met de overige
vrijschippers. Besloten wordt de gezamenlijke vrijschippers te ordonneren om te komen tot
een verrekening te doen voor het college van de gedelegeerde rechters aldaar.
24 september 1715
Naar aanleiding van het ingekomen bericht van commies Schorer wordt besloten hem te
autoriseren om een kist kaarsen en 200 pond lont te zenden aan commies Ferleman te Lillo
ten behoeve van het garnizoen aldaar.
1 oktober 1715
Missive van commies Ferleman te Lillo. Deze stelt de raad op de hoogte van de voortgang
van de werken te Liefkenshoek. Daarnaast bevat de missive als bijlage twee attestaties van
B. de Groot, opperdijkgraaf te Ossendrecht. Besloten wordt ordonnantie te verlenen aan de
ontvanger-generaal om £ 1125 te betalen aan commies Ferleman ten behoeve van de eerste
paije van Teunis Huijmen, aannemer van deze werken. En om ordonnantie te verlenen aan
de ontvanger-generaal om £ 87:18:4 te betalen aan Leendert Catsman, aannemer van het
ophogen van de conterscharp te Liefkenshoek.
Missive van commandeur Idsinga te Lillo. Hij stelt de raad ervan op de hoogte dat op 2709-1715 de doorbraak in de conterscarp te Liefkenshoek weer is gedicht. De missive wordt
ter notificatie aangehouden.
8 oktober 1715
Naar aanleiding van het ingekomen bericht en de attestatie van dijkgraaf De Groot wordt
besloten om ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal om £ 1125 te betalen aan
Teunis Heijman, aannemer van de bestede werken te Liefkenshoek, ten behoeve van diens
tweede paije van het door hem hiervoor bedongen loon.
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11 oktober 1715
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om op assignatie van commies
Ferleman £ 150 te betalen aan Christiaen de Vlieger cum suis ten behoeve van diens eerste
betaling van het door hem bedongen loon voor het maken van de sluis in de conterscharp te
Lillo.
15 oktober 1715
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om op assignatie van commies
Ferleman £ 1125 te betalen aan Teunis Heijman, aannemer van de bestede werken te
Liefkenshoek, ten behoeve van diens derde betaling van het door hem hiervoor bedongen
loon.
Missive van de gedelegeerde rechters te Lillo betreffende het advies dat de rechters in de
zaak tegen Louisa Brugmans hebben ingewonnen bij neutrale rechtsgeleerden, als mede
over de overige processtukken. Besloten wordt dat de rechters haar sententie mogen
uitvoeren en dat alle stukken weer worden teruggezonden.
17 oktober 1715
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 41:13:4 te betalen aan
Thobias van der Laen, geweldige provoost te Lillo, ten behoeve van tien maanden
traktement ten advenante van £ 50 jaarlijks.
18 oktober 1715
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 256:10 te betalen aan Pieter
Moermans, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo. Specificatie van de kosten: £ 212
ten behoeve van zijn tweede en derde betaling van het door hem hier voor bedongen loon,
£ 27:10 ten behoeve van extra ordinaire reparaties aan de onderhoud en andere werken als
gevolg van de vloed van 03-03-1715 en £ 17 ten behoeve van de aanleg van een stenen pad,
in navolging van de resolutie van 20-09-1715.
31 oktober 1715
Naar aanleiding van het bericht dat het werk aan de sluis in de conterscarp te Lillo weldra
voltooid zal zijn, wordt besloten om ’s lands fabrijcq Bedloo en timmerman Russaert te
autoriseren deze op te nemen alsmede het timmerwerk van de nieuwe brug over de vest
aldaar.
1 november 1715
Missive van Willem Ferleman, president en baljuw van de gedelegeerde rechter te Lillo.
Ferleman bericht de raad over het vonnis in de zaak tegen Loijse Brughmans. Zij is
veroordeeld om op een openbaar schavot gestraft te worden met de roede, om vervolgens
voor altijd verbannen te worden uit de forten Lillo en Liefkenshoek. Om de straf te
voltrekken verzoekt Ferleman dat de scherprechter mag worden afgezonden. Besloten
wordt dat scherprechter J. Schneider te Middelburg zich gereed moet houden om op
aanschrijven van Ferleman zich naar Lillo te begeven.
13 november 1715
Missive van de hoofdgedeputeerde van de polder van den Doel. Hij meldt de raad dat door
het slechte weer en de hoge vloed van 05-11-1715 opnieuw een gat is geslagen in de
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conterscarp te Liefkenshoek. Besloten wordt om commies Ferleman en fabrijcq Bedloo te
ordonneren om de schade op te nemen en zorg te dragen voor de herstelwerkzaamheden en
te bezien in hoeverre de aannemer van de herstelwerkzaamheden iets verweten kan worden.
15 november 1715
Deliberatie over het bestek van fabrick Floris Bedloo ten behoeve van de besteding van de
werken te Lillo en Liefkenshoek. Besloten wordt kopie hiervan te zenden aan commies
Ferleman en hem te autoriseren het werk hiertoe publiek door hem te laten aanbesteden. Als
mede autorisatie het bematten van het nieuw gemaakte werk te Liefkenshoek publiek te
besteden.
19 november 1715
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 1125 op assignatie van
commies Ferleman te betalen aan Theunis Heyman, aannemer van de aanbestede werken te
Liefkenshoek, ten behoeve van diens vierde en laatste betaling van het door hem hiervoor
bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 100 te betalen aan Huybertus
Moermans en Jan van Wijck, aannemers van de onderhoudswerken te Liefkenshoek, ten
behoeve van hun derde half jarige betaling van het door hen hiervoor bedongen loon.
Rekwest van Johannis van Wijck en Huijbertus Moermans. Zij verzoeken om
kwijtschelding van de huisschatting van een oud en vervallen huisje staande in de
zuidwestzijde van de conterscarp te Liefkenshoek. Besloten wordt om het rekwest in
handen te stellen van de Rekenkamer om de raad hierop te dienen van advies.
6 december 1715
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 97:18:4 te betalen aan
Leendert Catsman, aannemer van het verhogen van de conterscharp te Liefkenshoek.
Specificatie van de kosten: £ 87:18:4 ten behoeve van de tweede en laatste betaling van het
door hem hier voor bedongen loon en £ 10 ten behoeve van het extra-ordinaire verhogen
van de kaaidam aldaar.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 166:13:4 te betalen aan
Christiaen de Vlieger cum suis, aannemers van de nieuw aan te leggen sluis te Lillo.
Specificatie van de kosten: £ 150 ten behoeve van de tweede en laatste betaling van het
door hen hier voor bedongen loon, £ 16:13:4 voor het maken van een nieuw waakdeurtje in
de sluis, volgens resolutie van 20-09-1715.
Missive van de gedelegeerde rechters te Lillo. Deze bevat een declaratie van gemaakte
onkosten in het proces van Louijsa Brugmans ter somme van £ 243:16:1. Besloten wordt
om de missive en de andere stukken in handen te stellen van de Rekenkamer om de raad
hierop te dienen van advies.
10 december 1715
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 33:6:8 te betalen aan ds.
David Coutrij te Lillo ten behoeve van een jaar augmentum voor hem en zijn familie.
Missive van commies Ferleman te Lillo. Deze bevat het door Ferleman gemaakte bestek ten
behoeve van het opvullen van het gat in de conterscarp te Liefkenshoek alsmede het leggen
van 160 roeden stromatten over de nieuw aangevulde grond. Het eerste werk is aanbesteed

364

aan Martinus Blijenberg voor £ 41:13:4 en het tweede aan Jan Roele voor £ 23:3:4.
Besloten wordt om de missive te approberen.
13 december 1715
Rekwest van de kerkenraad van Liefkenshoek. Deze meldt dat de predikant Leijdekker is
beroepen tot Ritthem en dat hem reeds door de classis Tholen en Bergen op Zoom ontslag
is verleend. De kerkenraad verzoekt dat enkele heren van de raad gecommitteerd mogen
worden tot het vormen van een collegium qualificatum ter beroeping van een nieuwe
predikant. Besloten wordt de heren Cau van Dussen en De Maurignault af te vaardigen.
Inventarisnummer 724
13 februari 1716
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10 te betalen aan Nicolaes
Prince, kloksteller te Lillo, ten behoeve van een jaar traktement.
25 februari 1716
Deliberatie naar aanleiding van de declaratie van commies Willem Ferleman te Lillo. Deze
behelst het verschot dat werd gedaan door Ferleman, ten behoeve van de daggelden van de
aanleg van de verkortingsdijk achter het fort Liefkenshoek, alsmede het aanvullen van het
gat in de contrescarp in Liefkenshoek. Het bedrag dat hiervoor vermeld wordt in de
declaratie is £ 38:13:4. In plaats hiervan wordt besloten ordonnantie te verlenen aan de
ontvanger-generaal om £ 30 uit te betalen.
Rekwest van commies Willem Ferleman te Lillo. Hij beklaagt zich erover dat de
ingelanden van de polders van Sint Anna en Keetenisse in gebreke blijven in de voldoening
van de assignatie van £ 141:19:9 ten laste van deze ingelanden, afgegeven door de
ontvanger-generaal. Besloten wordt de ontvanger-generaal hierover te recommanderen om
de nodige zorg te dragen voor de executie van de assignatie.
4 maart 1716
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van
gemeene middelen van consumptie in het Committimus. Daarnaast wordt besloten
hiertoe gecommitteerde heren een inspectie te laten uitvoeren van de fortificaties
magazijnen aldaar. De heren De Beaufort en Meester worden gecommitteerd
verpachtingen bij te wonen.
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24 maart 1716
Ordonnantie wordt verleend aan Pieter Moermans, timmerman te Lillo, van £ 9:2:6 ten
behoeve van vacatiën aan de contrescarpssluis te Lillo in de periode 26-08-1715 tot en met
10-09(?)-1715.
Rekwest van de gezamenlijke vrijschippers ter uitvoering van granen voorbij Lillo. Zij
wijzen de raad op de resolutie van 15-05-1708 waarin werd bepaald dat door uitsterving
nog slechts zes vrijschippers op deze polders mogen zijn. En ook op de resolutie van 10-121710 waarin werd bepaald dat de vrijschippers van de gereformeerde religie moeten zijn.
Hierop melden de supplianten dat vrijschipper Joos Dronckaert (aangesteld bij resolutie van
24-08-1712) zijn schip en akte heeft verkocht aan Jan Pijlaer (= Pullaer) en dat deze Pijlaer
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de roomse religie aanhangt. Supplianten verzoeken dat de boven genoemde resoluties
worden gehandhaafd.
Besloten wordt om de commiezen in de vloot voor Lillo te ordonneren om Pijlaer en alle
vrijschippers aldaar die niet in het bezit zijn van een behoorlijke akte, de doorgang te
verhinderen.
10 april 1716
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 93:19:5 te betalen aan Willem
Ferleman, commies van de vivres en ammonitien van oorlog te Lillo en Liefkenshoek, ten
behoeve van de voldoening van zijn eerste rekening, gesloten ter Rekenkamer op 30-031716.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 38:6:1 ½ te betalen aan
Willem Ferleman, ontvanger van de gemeene middelen te Lillo en Liefkenshoek, ten
behoeve van de voldoening van zijn 12e rekening, gesloten ter Rekenkamer op 26-03-1716.
De raadsheer De Beaufort doet rapport van de door hem bijgewoonde verpachtingen van de
gemeene middelen in het Committimus.
16 april 1716
Raadsheer Cau van Dussen doet rapport van zijn commissie ten behoeve van de beroeping
van een predikant te Liefkenshoek. Omdat raadsheer De Maurignault niet in staat was
daarbij aanwezig te zijn, wordt besloten dat Cau van Dussen ‘dubbel voor de speijskorf sal
mogen declareren’.
17 april 1716
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 223:6:8 te betalen aan Willem
Ferleman, commies van ’s lands magazijnen en fortificatiewerken te Lillo en Liefkenshoek,
ten behoeve van de toegestane subsidie en betaling van de reparaties en onderhoud van de
zeecontrescarpen en rijswerken te Lillo en Liefkenshoek, alsmede voor de traktementen van
de predikanten aldaar.
21 april 1716
Missive van Willem Ferleman, commies van ’s lands magazijnen te Lillo en Liefkenshoek.
Hij verzoekt de raad om nadere orders op de missive van de Raad van State, van 17-041716 waarbij hem verzocht werd een lijst te zenden met daarin opgave van de wapens in de
magazijnen aldaar. Besloten wordt dat Ferleman deze lijst aan de gecommitteerde raden
dient te zenden in plaats van aan de Raad van State.
Rekwest van de kerkenraad van Lillo. Deze wijst de raad op een achterstallige betaling. In
1701 werd een zeker huis door de raad aangewezen om te worden gesloopt. Dit huis werd
door de gedelegeerde rechters getaxeerd op 250 guldens, welke ten bate zouden komen van
de armengoederen aldaar. Verzocht wordt om voldoening van deze schuld. Daarnaast meldt
de kerkenraad dat de diaconie niet langer in staat is om het jaarlijks traktement van 6
ponden Vlaams aan de klokluider te betalen. Verzocht wordt de diaconie hiervan te
ontlasten en commies Ferleman te ordonneren dit traktement voortaan uit te betalen.
Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van commies Ferleman om de raad
hierover nader te informeren.
Verzoek van Dorothee van Cronewal, weduwe van Harman van Wijck, gewezen majoor te
Liefkenshoek. Zij verzoekt om ordonnantie ter betaling van twee jaren majoorstraktement
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(jaren 1712 en 1713) ter ondersteuning van de suppliante die door ouderdom van 78 jaren
zeer is verzwakt. Besloten wordt om het verzoek in te willigen.
Raadsheer Van Dussen meldt aan de raad dat te Liefkenshoek opnieuw een stuk rijswerk is
gezonken zodat het hierdoor ontstane gat gedempt moet worden. Besloten wordt om de
vorige aannemer van de werken te verzoeken om hiertoe een concept- bestek te maken.
23 april 1716
Naar aanleiding van de resolutie van de Staten van Zeeland van 12-08-1715, wordt besloten
om de ingelanden van den Doel e.a. de redemptepenningen over de jaren 1716 en 1717
kwijt te schelden mits zij vijf duizend gulden betalen.
28 april 1716
Naar aanleiding van de declaratie van Bastiaen de Groot, geordonneerd tot de inspectie van
de voltooide werken aan het contrescharp te Liefkenshoek, wordt besloten om ordonnantie
te verlenen aan de ontvanger-generaal van £ 6:13:4 in plaats van de 60 gulden en 8 stuivers
die in de declaratie worden vermeld.
19 mei 1716
Missive van Willem Ferleman, commies van de vivres en fortificaties te Lillo. Besloten
wordt om de bij de missive overgediende bestekken en ramingen van kosten in handen te
stellen van commies Sohier om de raad hierover schriftelijk te berichten. De declaratie van
Theunis Heijman wordt aangehouden tot nadere deliberatie.
26 mei 1716
Ingekomen advies van de rekenkamer op het rekwest van Johannes van Wijck en Huybertus
Moerman, vermeld in de notulen van 19-11-1715. Besloten wordt de supplianten
vrijstelling te verlenen van ordinaire en extra ordinaire schattingen van het vervallen huisje,
staande aan de zuid-west zijde van het fort Liefkenshoek, mits dit huisje zal worden
afgebroken en hiervoor in de plaats niets nieuws zal worden gebouwd.
2 juni 1716
Vanwege het overlijden van de heer Loncque de Oosterland en ook door het overlijden van
de luitenant en vaandrig van zijn compagnie, is deze compagnie zonder officieren
gekomen. Besloten wordt dat de heer kolonel Verpoorte een officier, hetzij een luitenant of
vaandrig, naar deze compagnie zal zenden om deze tot nader order te commanderen.
5 juni 1716
Approbatie van de verkiezing van het collegium qualificatum te Liefkenshoek. Tot
predikant aldaar wordt aangesteld Eco Ecoma, thans predikant in de ambassade te Brussel,
in de plaats van Cornelis Gentman Leijdekker, beroepen tot Ritthem. Besloten wordt
ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal om £ 100 ten behoeve van diens
ordinaris traktement, £ 16:13:4 ten behoeve van diens huishuur en £ 6:13:4 ter voldoening
van klassikale onkosten allen jaarlijks te betalen, ingaande per 17-05-1716, datum van zijn
beroeping.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 4 te betalen aan predikant Eco
Ecoma te Liefkenshoek ten behoeve van diens transportgeld van Brussel naar
Liefkenshoek.
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Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 16:13:4 te betalen aan de
classis Tholen en Bergen op Zoom ten behoeve van het waarnemen van de predikdienst
gedurende het openstaan van de vacature van de predikantsplaats te Liefkenshoek, in de
periode 16-03-1716 tot en met 17-05-1716.
16 juni 1716
Naar aanleiding van het ingekomen ontwerp ter vernieuwing van de houten beer te Lillo,
wordt besloten deze in handen te stellen van de heren welke gecommitteerd zullen worden
tot de aanstaande verpachtingen van de gemeene middelen in het Committimus.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 64:16:8 te betalen aan Willem
Ferleman, commies van de fortificaties en vivres te Lillo, ten behoeve van de betaling van
de aannemers van de bestede werken van de ‘deurhake achter den vingerling op de
conterscharp’ te Liefkenshoek.
23 juni 1716
Besloten wordt dat de commiezen die toezicht houden op ‘s lands turf in de plaatsen en
forten in de provincie en ook in het Committimus, opgave dienen te verstrekken over de
hoeveelheid turf die men nog in voorraad heeft en hoeveel turf men nodig zal hebben voor
komend jaar.
2 juli 1716
Rekwest van Anthonij van Oostdorp, in huwelijk hebbende Johanna Meertens, weduwe van
Pieter Woutersen Dronckaert. Hij meldt dat bij resolutie van 19-10-1714 Wouter
Dronckaert tot vrijschipper werd aangesteld in de plaats van diens moeder, Johanna
Meertens. Omdat Wouter Dronckaert zijn moeder heeft verlaten, verzoekt de suppliant zelf
aangesteld te mogen worden tot vrijschipper voor het vervoer van graan uit de polders van
den Doel, Lillo e.a.. Besloten wordt om Anthonij van Oostdorp provisioneel aan te stellen
tot vrijschipper voor het vervoer van granen uit voornoemde polders.
7 juli 1716
Uit de lijst van de distributie van turf ten behoeve van de garnizoenen blijkt dat voor Lillo
twaalf lasten en voor Liefkenshoek acht lasten beschikbaar worden gesteld.
20 juli 1716
Eedaflegging van Anthonij Oostdorp als vrijschipper.
27 juli 1716
Naar aanleiding van het schriftelijk bericht van commies B. Sohier, naar aanleiding van de
resolutie van 19-05-1716, op de toegezonden bestekken en ramingen van kosten over enige
werken te Liefkenshoek, overgezonden door commies Willem Ferleman, wordt besloten
deze stukken in handen te stellen van de commandeur aldaar om de raad hierover
schriftelijk te berichten.
31 juli 1716
Besloten worden om de akte (van 24-08-1712) van Joos Dronkert als vrijschipper te Lillo te
vernieuwen.
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11 augustus 1716
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in Vlaanderen. De heren Van de Perre en De
Maurignault worden gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
25 augustus 1716
Besloten wordt om ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal om aan de
navolgende personen £ 100 te betalen ten behoeve van twee jaren traktement: Marinus
Deijs, majoor te Lillo, Godfred Maskamp, majoor op het fort Frederik Hendrik, Evert van
Lith, majoor op de Kruijsschans, en Jan Schaick majoor op het fort Henricus bij
Steenbergen.
Ingekomen bericht van de commandeur te Lillo, naar aanleiding van de resolutie van 2707-1716, genomen op de bestekken voor de werken te Liefkenshoek. Besloten wordt deze
stukken in handen te stellen van de heren die gecommitteerd zijn tot de verpachtingen, om
deze aldaar te inspecteren en de raad hiervan rapport te doen.
29 september 1716
Verzoek van Willem Ferleman, commies van ’s lands magazijn te Lillo en Liefkenshoek,
om 50 steen kaarsen en vier kisten lont ten behoeve van het garnizoen aldaar. Besloten
wordt het verzoek in handen te stellen van commies Johan Arnoldus Schorer om de raad
hierop te dienen van bericht.
1 oktober 1716
Rekwest van de majoors op de forten aan de Schelde. Zij verzoeken om betaling van hun
achterstallige traktementen. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van de
secretaris van het land om te onderzoeken uit welk fonds de supplianten betaald zouden
kunnen worden.
Ingekomen bericht van de rekenkamer op de missive van de gedelegeerde rechters te Lillo
van 23-11-1715 en de resolutie van de raad van 06-12-1715. Besloten wordt ordonnantie te
verlenen aan de ontvanger-generaal om £ 184:13:9 te betalen aan de gedelegeerde rechters
te Lillo ter voldoening van de gemaakte kosten ten behoeve van de ‘executie’ van Louise
Brugmans in 1715.
Raadsheer De Maurignault doet rapport van de door hem uitgezette biljetten ten behoeve
van de besteding van de werken aan fort Liefkenshoek, zoals vermeld in de notulen van 2508-1716. Besloten wordt om hem te committeren tot deze bestedingen.
8 oktober 1716
Raadsheer De Maurignault doet rapport van zijn commissie ten behoeve van de bestedingen
te Liefkenshoek, zoals vermeld in de notulen van 01-10-1716. Voorts wordt in consideratie
gegeven om Cornelis Hermans aan te stellen tot opzichter van deze werken. Daarnaast
meldt De Maurignault de klacht van de kerkenraad van Liefkenshoek over aanhangers van
de rooms-katholieke religie in de polder van den Doel.
Besloten wordt om het aanstellen van een opzichter over de aanbestede werken tot nader
deliberatie uit te stellen. Voorts wordt besloten om de klacht van de kerkenraad van
Liefkenshoek in handen te stellen van de secretaris van het land om deze zaak nader te
onderzoeken en de raad hiervan rapport te doen.
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Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om 237 ponden Vlaams te betalen
aan Pieter Moermans, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo. Specificatie van de
kosten: £ 212 ter voldoening van diens vierde en vijfde halfjaarlijkse betaling van het door
hem voor dit werk bedongen loon en £ 25 ten behoeve van ordinaire werkzaamheden aan
het logement van commandeur Josinga naar aanleiding van de resolutie van 09-04-1715.
13 oktober 1716
Memorie van de kerkenraad van Liefkenshoek uit naam van de gereformeerden uit de
polder van den Doel. Besloten wordt om de memorie in handen te stellen van de extra
ordinaris gedeputeerde van de provincie ter generaliteit, welke verzocht wordt om aldaar de
zaak van de gereformeerden in de polder van den Doel te bepleiten en hen te bevrijden van
de ‘onlijdelijke vexatien, door die vande geregte aldaar aan gedaen werdende ende gestelt
in die staat als onder de regering van sijne catolijke majesteit Carel de tweede’. Dit
overeenkomstig het laatste gesloten traktaat van barrière.
Ter deliberatie worden de punten uit het verbaal van de commissie naar Axel en Lillo
gebracht. Besloten wordt om autorisatie te verlenen aan commies Willem Ferleman te Lillo
om het maken van de houten dam of beer aldaar publiekelijk aan te besteden, conform het
bestek van Pieter Moermans.
Besloten wordt om ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal om £ 123:6:8 te
betalen aan commies W. Ferleman om hiermee, assignatie van licentmeester De Kuyser, de
predikanten van Lillo en Liefkenshoek te betalen.
Besloten wordt om commies-stapelier Abraham Huijge te Veere te ordonneren om 3000
pond buskruit te bezorgen in het magazijn te Lillo.
Voorts wordt besloten dat Huijge de raad dient te berichten hoeveel en welk kaliber
affuitwielen zich in het magazijn te Veere bevinden. Hetzelfde wordt geordonneerd aan
fabricq Floris Bedloo om alhier (Middelburg) na te zien.
Ordonnantie wordt verleend aan commies Willem Ferleman om de affuiten en affuitwielen
te laten repareren.
Ordonnantie wordt verleend aan commies Willem Ferleman om de gebarsten poortklok
herwaarts (naar Middelburg) te zenden om vergoten te worden.
Missive van commies Ferleman naar aanleiding van de resolutie van 21-04-1716, naar
aanleiding van het verzoek van de kerkenraad van Lillo ten behoeve van het jaarlijks
traktement van £ 6 van de koster aldaar. Besloten wordt de missive in handen te stellen van
de secretaris van het land om deze nader te examineren en de raad hierover te berichten.
15 oktober 1716
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 33:6:8 te betalen aan David
Coutrij, predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum voor zijn familie en een
kind.
16 oktober 1716
Ingekomen bericht van commies J. Arn. Schorer naar aanleiding van de resolutie van 2909-1716. Besloten wordt commies Schorer te ordonneren om 50 steen kaarsen en vier
kisten lont te zenden naar Lillo ten behoeve van het garnizoen aldaar.
Naar aanleiding van het voorstel van de secretaris van het land wordt besloten de commiesstapelier te Veere te ordonneren om nog 1000 pond buskruit extra naar Lillo te zenden.
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22 oktober 1716
De secretaris van het land doet rapport van zijn bevindingen naar aanleiding van de
resolutie van 13-10-1716 op het verzoek van Pieter Moermans om ordonnantie van betaling
ten behoeve van enige gemaakte werken zonder speciale autorisatie van de raad. Hierop is
thans geen resolutie gevallen.
27 oktober 1716
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 237, op assignatie van
licentmeester De Kuijser te Lillo, te betalen aan Pieter Moermans, zoals vermeld in de
notulen van 08-10-1716.
3 november 1716
Rapport van de secretaris van het land gedaan naar aanleiding van de resolutie van 13-101716 op de declaraties van de veerlieden op het veer van Lillo op Liefkenshoek.
Besloten wordt om ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal om £ 6:9:4 te betalen
aan Pieter van Assendelft en £ 6:8 aan Volkert Jansen Visser ten behoeve van het vervoeren
van personen in dienst van het land in de periode van 06-10-1715 tot en met 19-09-1716.
Rapport van de secretaris van het land gedaan naar aanleiding van de resolutie van 13-101716 op de declaratie van Pieter Moermans, timmerman te Lillo, ten behoeve van het
verbreden van de brug aldaar voor het bedrag van 84 gulden en 10 stuivers. Besloten wordt
om geen ordonnantie van betaling uit te geven.
4 november 1716
Missive van de Raad van State naar aanleiding van het rapport van de visitatie van de
frontieren. Zij melden de fortificaties van Liefkenshoek in matige staat bevonden te hebben
en in het bijzonder dat zij geconstateerd hebben dat de schade veroorzaakt door de
doorbraak van voorleden maart nog altijd niet is gerepareerd. Zij verzoeken de GR van
Zeeland om de beschadigde werken zo snel mogelijk te laten herstellen. Besloten wordt om
de missive ter deliberatie van de heren Staten te brengen.
5 november 1716
Deliberatie naar aanleiding van de ingediende declaraties van de veerlieden van Lillo op
Liefkenshoek, waarop op 03-10-1716 reeds ordonnantie was verleend. Besloten wordt deze
ordonnanties nog niet uit te geven en de declaraties in handen te stellen van commies
Ferleman om de raad te informeren over de condities waarop het genoemde veer verpacht
is.
6 november 1716
Deliberatie over de ingediende rekeningen van Pieter Moermans, aannemer van de
onderhoudswerken te Lillo, vermeld in de notulen van 13-10-1716 en 22-10-1716.
Besloten worden ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal om hem £ 51:7:2 te
betalen. Specificatie van de kosten: £ 41:13:4 ten behoeve van de door hem gedane
reparaties aan de kruittoren en £ 9:13:10 voor reparaties in het huis van de commandeur.
12 november 1716
Ordonnantie wordt verleend aan ’s lands geschutgieter om de raad te berichten wat het
vergieten van de gebarsten (poort)klok van Lillo gaat kosten.
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13 november 1716
Commies Willem Ferleman bericht te raad over de problemen die hij ondervindt bij de
uitbetaling door de ontvanger-generaal van de navolgende ordonnanties. Ordonnantie van
£ 123:6:8 ten behoeve van de betaling van de predikanten te Lillo en Liefkenshoek;
£ 184:13:9 ter voldoening van de onkosten van de gedelegeerde rechters te Lillo voor het
executeren van Louissa Brugmans en £ 166:13:4 ten behoeve van de betaling van de eerste
paije van Teunis Huijmen, aannemer van het nieuw aan te leggen rijshoofd aan de
zeeconterscarp te Liefkenshoek. De ontvanger-generaal wordt verzocht deze betalingen
alsnog te verrichten.
Missive van commies Willem Ferleman te Lillo, naar aanleiding van de resolutie van 0511-1716, over de declaraties van de veerlieden te Lillo. Besloten wordt de finale deliberatie
uit te stellen.
24 november 1716
Verzoek om betaling van £ 72:18:4 aan Huybertus Moermans, aannemer van een partij
rijs- en aardewerk aan het zeecontrescharp te Liefkenshoek, ter voldoening van de eerste
paije van het door hem voor dit werk bedongen loon ten advenante van 25 roeden tot
£ 5:16:8 de roede. Besloten wordt om bij de ontvanger-generaal te informeren uit welk
fonds dit het best kan worden betaald.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 1:15 te betalen aan Tobias van
der Laen, geweldige provoost te Lillo en Liefkenshoek, ‘over misen van justicie gedaen
inden jare 1716, op ordre van den commandeur Idsinga’.
5 december 1716
Na deliberatie wordt besloten om ’s lands geschutgieter Nicolaes Greve te autoriseren tot
het vergieten van de gebarsten (poort)klok van Lillo.
Naar aanleiding van het bericht van de ontvanger-generaal, vermeld in de notulen van 1311-1716, de aldaar vermelde betalingen te voldoen uit de middelen van de Admiraliteit.
Besloten wordt deze kwestie voor te leggen aan de heren Staten van Zeeland.
9 december 1716
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 200 te betalen aan Jan van
Wijck en Huybertus Moermans, aannemers van de onderhoudswerken te Liefkenshoek, ten
behoeve van hun vierde en vijfde halfjaarlijkse betaling van het door hen voor dit werk
bedongen loon.
9 december 1716
Besloten wordt dat de secretaris van het land dient te onderzoeken uit welk fonds de
ordonnantie van 12-02-1715 van £ 60 ten behoeve van de erfgenamen van Herman van
Wijck, gewezen majoor te Liefkenshoek, kan worden betaald.
16 december 1716
Ingekomen klacht van Jacob graaf van Groesbeecke over de voldoening van de helft van de
opbrengst het verpachte veer van Liefkenshoek, hem toekomende volgens resolutie van 0302-1711. Besloten wordt om commies Ferleman te Lillo te ordonneren te raad hierover te
berichten.
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22 december 1716
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 72:18:4 te betalen aan
Huybertus Moermans, aannemer van een partij rijs- en aardewerk ten behoeve van de
zeecontrescarp te Liefkenshoek.
31 december 1716
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 16:13:4 te betalen aan Eco
Ecoma, predikant te Liefkenshoek, ten behoeve van zes maanden augmentum voor zijn
familie met een kind.
Inventarisnummer 725
1 januari 1717
Vanwege de vrijwillige afstand van Joos Dronkaert, wordt als vrijschipper van de granen
uit de polders van Lillo Jan Pillard (= Pullaer), (zoon van Thomas Pullaer) aangesteld.
26 januari 1717
Rekwest van Petronella Ogiers, weduwe van Tjallesne Lammering. Zij verzoekt om
betaling van enige gemaakte werken te Oud-Lillo. Besloten wordt het verzoek af te wijzen.
Eedaflegging van Jan Pilair (Pullaer), aangesteld tot vrijschipper.
28 januari 1717
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 333:6:8 te betalen aan
Thomas Heijman, aannemer van de aanbestede rijshoofd te Liefkenshoek, ter voldoening de
aangenomen en opgemaakte werken in het jaar 1716.
2 februari 1717
Besloten wordt om de akten van vrijschipperschap op de polders van Lillo van Cornelis
Hermans en Cornelis de Rechters met een jaar te vernieuwen.
11 februari 1717
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 6 over 36 dagen à een gulden
per dag, te betalen aan Cornelis Hermansen, opzichter van de rijswerken te Liefkenshoek
voor de periode van 26-10-1716 tot 05-12-1716.
16 februari 1717
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10 te betalen aan Nicolaes
Prince, kloksteller te Lillo, ten behoeve van een jaar traktement.
19 februari 1717
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus. De heren Cau de Dussen en
Nollens van Bruinisse worden gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen, en ook tot het
visiteren van de fortificatiewerken en magazijnen aldaar.
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2 april 1717
Rekwest van Everwijn Tekelenburg. Hij verzoekt om ordonnantie van betaling van £ 171:7
ten behoeve van het resterende van de fortificatiewerken van Oud-Lillo die waren
aangenomen door Jan Ogers en Jalleke Lammering ‘in’t begin van de laasten oorlogh’. Het
rekwest wordt in handen gesteld van de Rekenkamer om de raad hierover nader te
informeren.
De heren Cau de Dussen en Nollens van Bruinisse doen rapport van de door hen
bijgewoonde verpachtingen van de gemeene middelen in het Committimus en van
allerhande andere zaken die door hen werden behandeld.
Besloten wordt om de gedane besteding tot het verbeteren en verzwaren van de houten beer
in de buitenvesten van Lillo te approberen.
Besloten wordt dat de te vergieten poortklok twintig pond lichter zal worden gemaakt.
Er wordt gedelibereerd over het bestek en de raming van kosten voor het maken van het
paalhoofd van Lillo.
Besloten wordt om een secreet te laten maken aan de barak die door luitenant Bruinen
wordt bewoond, mits de kosten niet hoger dan £ 5:10 zullen bedragen.
Commies Ferleman wordt geautoriseerd om de rijswerken te doen opmaken.
Over de kwijtschelding van de huisschatting van enkele huisjes te Liefkenshoek wordt de
Rekenkamer verzocht de raad nader te informeren.
6 april 1717
Rekwest van Willem Ferleman, commies van ’s lands magazijnen te Lillo en Liefkenshoek.
Hij verzoekt om een kist met kaarsen ten behoeve van het garnizoen aldaar. Besloten wordt
om het rekwest in handen te stellen van commies Johan Schorer om de raad hierover te
berichten.
9 april 1717
Ordonnantie wordt verleend aan de commandeur van Lillo en Liefkenshoek om behoorlijk
van de wallen met het geschut te salueren wanneer zijne ‘Czaerse’ majesteit de prins van
Curakin langskomt op zijn reis van Middelburg naar Brabant.
13 april 1717
Rekwest van de weduwe van Charles Loncque, in zijn leven heer van Oosterland, kolonel
ten dienste van het land en commandeur over de forten wederzijds van de Schelde. Zij
meldt dat de commandeur van Lillo reeds twee jaar de wapenen laat gebruiken van de
gewezen compagnie van haar man zonder hiervoor enige betaling te verrichten. Besloten
wordt het rekwest in handen te stellen van de commandeur van Lillo om de raad hierover te
dienen van bericht.
15 april 1717
Naar aanleiding van het ingekomen bericht van commies Schorer op de resolutie van 0604-1717, wordt besloten Schorer te ordonneren om een kist kaarsen te verzenden naar Lillo
ten behoeve van het garnizoen aldaar.
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20 april 1717
Ordonnantie wordt verleend aan ontvanger Willem Ferleman om £ 4 te betalen aan
Johannnes van Wijck, ten behoeve van een jaar traktement als sluiswachter van de
contrescarps sluis te Liefkenshoek.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om 394 gulden, twaalf stuivers en
twaalf penningen te betalen aan Arnoldus Emmerij, commies van de vivres en ammunitie
van oorlog op het fort St. Anna. Specificatie van de kosten: f. 172:12:12 ten behoeve van
verschoten in 1713 en ƒ 222,-- in het jaar 1714 aan de magazijnen aldaar.
Rekwest van Pieter van den Lande, portier te Lillo. Hij verzoekt dat de ‘survivance’ van het
portierschap gegeven mogen worden aan zijn tien jaar oude zoon. Na deliberatie wordt
besloten om het verzoek af te wijzen.
Vertoog van Johannes van Wijck en Huybertus Moermans, beiden aannemers van ’s lands
onderhoudswerken te Liefkenshoek. Besloten wordt om de ontvanger-generaal te vragen
om een fonds aan te wijzen waaruit de beide aannemers zouden kunnen worden betaald.
Hiertoe werd reeds op 09-12-1716 ordonnantie verleend van £ 200 ten behoeve van hun
vijfde halfjaarlijkse paije.
6 mei 1717
Ingekomen bericht van de commandeur van Lillo op het rekwest van de vrouwe weduwe
van Oosterland (= de weduwe van Charles Lonque), vermeld in de notulen van 13-04-1717.
Besloten wordt om de commandeur te autoriseren om twee bekwame en neutrale personen
voor de taxatie van de wapenen van de heer van Oosterland aan te stellen.
De secretaris van het land meldt de raad dat de commandeur van Lillo hem heeft verzocht
om voor enkele maanden ontheven te worden van zijn functie ten behoeve van de
afhandeling van zijn particuliere zaken in Friesland. Besloten wordt in te stemmen met dit
verzoek.
Missive van ontvanger Willem Ferleman te Lillo. Deze omvat de redenen waarom er nog
geen betaling is verricht aan Jacob graaf van Groesbeek, heer van Calloo.
De heer Van Groesbeek maakt aanspraak op de hem toebehorende opbrengsten van het
verpachte dwarsveer van Liefkenshoek op Lillo. Dit veer wordt altijd gelijkertijd verpacht
met het dwarsveer van Lillo op Liefkenshoek maar hier waren enige problemen gerezen.
Enkele ingezetenen van de dorpen oude en nieuwe Doel vervoerden regelmatig passagiers
van den Doel naar het fort Frederik Hendrik door de geul of kreek lopende door het schor
tot aan de dijk tussen Lillo en het voornoemde fort. Dit gebeurde niet alleen overdag maar
ook ‘s morgens vroeg nog voor het openen van de poorten van Lillo en Liefkenshoek. De
ontvanger heeft een poon, welke voor dit illegale vervoer werd gebruikt, op laten brengen
en in bewaring laten stellen in de vloot voor Lillo. Besloten wordt om de ontvanger te
ordonneren om de graaf Van Groesbeek de hem toekomende £ 76 te betalen. En ook wordt
de ontvanger gelast deze betalingen voortaan stipt te voldoen. Daarnaast dient de ontvanger
voortaan te wachten met het opbrengen van Oostenrijkse schepen. Het reeds opgebrachte
schip zal in afwachting wel in bewaring worden gehouden.
11 mei 1717
Rekwest van de ingelanden van de polders van St. Anna en Keetenisse. Zij verzoeken om
kwijtschelding van de redemptiepenningen over de jaren 1715 en 1716. Het rekwest wordt
in handen gesteld van ontvanger Willem Ferleman om de raad hierover te dienen van
bericht.
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13 mei 1717
Ingekomen advies van de Rekenkamer op de notulen van 02-05-1717.
Besloten wordt om ontvanger Willem Ferleman te autoriseren om het huisje staande binnen
Lillo ten behoeve van de afbraak publiekelijk te verkopen.
Ingekomen advies van de Rekenkamer naar aanleiding van de resolutie van 02-04-1717,
genomen op het verzoek van de armmeesters te Liefkenshoek over het vrijstellen van
huisschatting van enkele huisjes te Liefkenshoek. Besloten wordt om ontvanger Ferleman
te autoriseren tot de afbraak van deze twee huisjes.
25 mei 1717
Missive van ontvanger Willem Ferleman te Lillo, dienende tot ‘provisionele respontie op
die van den rade’ van 06-05-1717 naar aanleiding van de aangehouden poon. Alsmede een
bijlage over het project ter reparatie van het (scheeps)hoofd te Lillo. Besloten wordt hierop
het verbaal van de laatste commissie naar Lillo na te zien.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 15:16:2 te betalen aan Jan van
Wijck en Hubertus Moermans, aannemers van de onderhoudswerken te Liefkenshoek, ten
behoeve de door hen verrichte werkzaamheden aan het groot scheepshoofd aldaar in het
jaar 1716.
4 juni 1717
Rekwest van de oude ingezetenen van de polder en dorp den Doel. Zij melden dat op 0205-1717 de poon van Goos Pietersen was aangehouden door de veerlieden van het veer van
Lillo op Liefkenshoek met de reden dat niemand zou mogen overkomen zonder daarbij
gebruik te maken van hun vaartuigen. De 600 supplianten beklagen zich erover dat zij, die
onder ‘separate jurisdictie vallen’, altijd gewoon geweest zijn op vreedzame wijze te
passeren en te repasseren met hun vaartuigen. De supplianten verzoeken dat de aangehaalde
schuit schade- en kosteloos aan hen zal worden afgegeven en dat de veerlieden hen verder
ongemoeid zullen laten. Na deliberatie wordt besloten om commies Ferleman te ordonneren
om de aangehaalde schuit in handen te stellen van de supplianten. De supplianten wordt
voorts verzocht om hun gepretendeerd recht op het overzetten van passagiers nader voor de
raad toe te lichten.
9 juni 1717
Besloten wordt om de verhoging van de zeecontrescarpen te Lillo voor te leggen aan de
heren Staten. Dit naar aanleiding van het rapport van de secretaris van het land, gedaan op
verzoek van de hoofdgecommitteerden van de Lillose polder, en de hierop geformeerde
kostenraming van de commandeur aldaar en ook de kostenraming van gemelde ingeland.
Besloten wordt dat deze verhoging voor kosten van de ingelanden zal zijn maar dat zij
hiertoe drie duizend carolus guldens mogen korten op het eerste jaar van de
‘redemptiepenningen’.
Ingekomen bericht van commies Ferleman, naar aanleiding van de resolutie van 11-051717 op het rekwest van de ingelanden van St. Anna en Keetenisse. Besloten wordt om
deze zaak voor te leggen aan de Staten van Zeeland. Commies Ferleman wordt gelast de
betreffende stukken te zenden aan de heren van de raad.
Rekwest van de kerkenraad te Lillo. Deze verzoekt om verlening van autorisatie aan de
gedelegeerde rechters aldaar ten behoeve van het opnemen van de jaarlijkse rekening van
de diaconie-rekening. Aldus wordt besloten.
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29 juni 1717
Na deliberatie wordt de lijst ten behoeve van de distributie van turf voor het aanstaande
winterseizoen aangenomen en in handen gesteld van commies van de turf en kaarsen
binnen Middelburg. Uit deze lijst blijkt dat voor Lillo twaalf lasten turf en voor
Liefkenshoek acht lasten turf worden gereserveerd.
13 juli 1717
Naar aanleiding van de door de Staten verleende autorisatie wordt besloten de ingelanden
van de Lillose polder toe te staan om de zeecontrescarp voor Lillo te verhogen voor ‘haren
costen, mits uijt de redemtie penningen, het eerste jaar, naer dat de capitale daar op
genegotieert sullen sijn afgelost ende de interesten betaelt, sullen mogen corten een somme
van drie duijsent caroli guldens, sonder dat het land voor eenige verdre oncosten zal konnen
werden aangesproken’.
Op 31-12-1716 werd ordonnantie verleend aan Eco Ecoma, predikant te Liefkenshoek, ten
behoeve van diens traktement in de periode van 01-07-1716 tot 31-12-1716; gelet op het
feit dat hij op 17-05-1716 aldaar bevestigd werd, is hem 45 dagen te weinig toegerekend.
Besloten wordt hem hiertoe alsnog ordonnantie te verlenen van f. 24:19:12.
16 juli 1717
Rekwest van luitenant Francois van Brienen, commanderende de compagnie van wijlen de
heer van Oosterland. Hij beklaagt zich over de achterstallige betaling van de soldij van zijn
compagnie. Besloten worden het rekwest in handen te stellen van de heren La Biestrate en
Duvelaer met last om voor de compagnie de nodige voorziening te treffen.
5 augustus 1717
Besloten wordt om 50 zegels te verlenen aan de erfgenamen van Daniel van Bodegem, in
zijn leven rentmeester van de koninklijke domeinen op de Hoge en Lage Swaluwe, ten
behoeve van de doorvaart door de vloot voor Lillo van schepen geladen met turf.
10 augustus 1717
Rekwest van Maria Vivien, weduwe van Christiaen Swaens baljuw en dijkgraaf van de
Hoge en Lage Swaluwe, om 30 zegels ten behoeve van de doorvaart van schepen geladen
met turf door de vloot voor Lillo. Besloten wordt om het hierop verleende octrooi na te zien
hoeveel zegels hiertoe reeds zijn verleend.
12 augustus 1717
Naar aanleiding van de resolutie van 10-08-1717 werden de retroakta nagezien. Nadat dit is
gebeurd wordt goedgevonden dat conform de resoluties van 22-06-1713 en 27-09-1715 30
zegels ten behoeve van de doorvaart door de vloot van Lillo met schepen met turf worden
gegeven aan Maria Vivian, weduwe van Christiaen Swaens, baljuw en dijkgraaf van de
Hoge en Lage Swaluwe.
Rekwest van de vier gezamenlijke schippers wonende te Lillo. Zij verzoeken alleen de
granen uit de polder van Lillo te mogen laden en uitvoeren en de granen en overige
gewassen uit de polders van den Doel, St. Anne en Keetenisse te laten aan de vrijschippers
die aan die zijde wonen. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van commies
Ferleman te Lillo om de raad hierover schriftelijk rapport te doen.
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Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 106 te betalen aan Pieter
Moermans, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo, ten behoeve van zijn zesde
halfjaarlijkse betaling van het door hem voor dit werk bedongen loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 32 te betalen aan Pieter
Moermans voor het maken en stellen van een zomerhuis op het bolwerk achter het huis dat
door commandeur Idsinga wordt bewoond. Naar aanleiding van de resolutie van 02-041717 op het vierde artikel van het verbaal dat door de heren gedeputeerden werd
overgelegd.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 18:14:8 te betalen aan Pieter
Moermans ten behoeve van de extra ordinaris reparaties en leveranties op order van
commies Ferleman gedaan op 25-09-1716 en 06-12-1716 en 04-01-1717.
19 augustus 1717
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in Vlaanderen. De heren Beaufort en De Meester
worden gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen, en ook tot het visiteren van de
fortificatiewerken en magazijnen aldaar.
Verzoek van commies Willem Ferleman om meer turf dan bij de lijst van verdeling hem
werd toebedeeld. Besloten wordt het verzoek aan te houden en na te zien hoeveel men in
het verleden voor Lillo en Liefkenshoek bestemd heeft.
Ordonnantie wordt verleend aan ’s lands bazen om de nieuw gegoten (poort)klok naar Lillo
te transporteren.
19 augustus 1717
Rekwest van Marinus Deijs, majoor te Lillo. Hij verzoekt dat het poortgeld aan hem mag
worden gelaten en dat het reeds door een ander genoten geld aan hem zal worden
teruggeven. Besloten wordt om het rekwest in handen te stellen van kapitein-luitenant
Holwerda, aldaar in garnizoen, om de raad binnen de tijd van acht dagen hierover te
berichten.
24 augustus 1717
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 16:5:8 te betalen aan Willem
Ruijssaert, ’s lands timmerman, ten behoeve van vacatiën en reiskosten naar Lillo en
Liefkenshoek en Axel in de maand maart van het lopende jaar.
Na deliberatie wordt besloten om de declaratie van Pieter Moermans van £ 29:11:8 over
gedane reparaties aan de logementen en kerken te Lillo over het bestek, in handen te stellen
van raadsheer De Beaufort die eerdaags naar die kwartieren zal gaan om de raad hiervan
rapport te doen.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 320 te betalen aan commies
Ferleman te Lillo ten behoeve van de betaling van de aanbestede werken als voor diverse
inkopen ten behoeve van de twee contrescarpen van Lillo en Liefkenshoek, en ook de
betaling van de ministers en beambten voor het lopende jaar.
De heren De Beaufort en Meester worden verzocht zich nader over de zeewerken aldaar te
laten informeren en de raad hiervan rapport te doen.
Besloten wordt om de ontvanger-generaal te recommanderen om commies Willem
Ferleman klachteloos te stellen omtrent een door hem afgegeven assignatie op 08-02-1717
van £ 141:19:9 ten behoeve van de ingelanden van St. Anne en Keetenisse.
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31 augustus 1717
Rekwest van Pieter Moermans, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo. Hij verzoekt
om betaling van de voor hem op 12-08-1717 geslagen ordonnantie van £ 106 en van £ 32.
Besloten wordt de ontvanger-generaal te vragen uit welk fonds de suppliant betaald zou
kunnen worden.
21 september 1717
Missive van commandeur Idsinga te Lillo over de afdanking van de compagnie van
Loncque d’Oosterland, aldaar in garnizoen geweest zijnde. Hierop is geen resolutie
genomen.
23 september 1717
Missive van commies Ferleman te Lillo, naar aanleiding van de resolutie van 06-05-1717.
De missive houdt enkele stukken met betrekking tot het dwarsveer van Liefkenshoek op
Lillo. Besloten wordt de missive en bijlagen ter griffie te deponeren.
Verzoek van Johannes van Wijck en Huijbertus Moermans, aannemers van de
onderhoudswerken te Liefkenshoek, om ordonnantie ten behoeve van hun zesde
halfjaarlijkse betaling van het door hen bedongen loon. Besloten wordt deze werken te
inspecteren en na te gaan of deze deugdelijk en conform de bestekken zijn uitgevoerd.
7 oktober 1717
Missive van de commandeur van Lillo over het overlijden van de majoor aldaar. Op de
missive is geen resolutie gevallen.
De missive gaat ook over het verhogen van het zeecontrescarp aldaar door de ingelanden
van de polder van Lillo. De commandeur verzoekt te weten of hij deze mag opnemen.
Daarnaast meldt de commandeur dat hij slechts drie compagnieën in garnizoen heeft voor
de bezetting van alle plaatsen aan de Schelde. Na deliberatie wordt besloten de
commandeur te autoriseren tot de opneming van de zeecontrescharp te Lillo.
12 oktober 1717
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 100 te betalen aan Johannes
van Wijck en Huijbertus Moermans, aannemers van de onderhoudswerken te Liefkenshoek,
ten behoeve van hun zesde halfjaarlijkse betaling van het door hen hiervoor bedongen loon.
2 november 1717
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 100 te betalen aan Johannes
van Wijck en Huijbertus Moermans, aannemers van de onderhoudswerken te Liefkenshoek,
ten behoeve van hun zevende halfjaarlijkse betaling van het door hen hiervoor bedongen
loon.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 1:14:4 te betalen aan Johannes
van Wijck en Huijbertus Moermans, ten behoeve van het teren van het rolpaard binnen
Liefkenshoek.
Besloten wordt de ontvanger-generaal te recommanderen om toe te zien op de stipte
betaling van de ordonnanties die werden geslagen op 12-10-1717 en de twee welke werden
geslagen in de lopende maand, ieder £ 100 groot, ten behoeve van Joannis van Wijck en
Huijbertus Moermans, ter voldoening van de onderhoudswerken te Liefkenshoek.
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De secretaris van het land heeft in de raad een verklaring van de commandeur van Lillo
gegeven over de opmaking van de verhoogde zeeconterscarp te Lillo. Hierop is geen
resolutie gevallen.
De secretaris van het land maakt aan de raad bekend dat de commandeur van Lillo enige
tijd uit zijn ambt wil ‘absenteren’. Het verzoek wordt toegestaan.
Besloten wordt om de raming van kosten en de kaart figuratief van de herstelling van het
fort Liefkenshoek ter vergadering van de Staten te brengen.
Besloten wordt om de ontvanger-generaal te recommanderen tot de betaling van de
ordonnanties over de jaren 1712 en 1713 ten behoeve van het traktement van Marinus
Deijs, majoor te Lillo.
4 november 1717
De heer De Beaufort doet rapport van hetgeen tijdens de verachtingen van de gemeene
middelen in het Committimus is voorgevallen.
NB: het van de inspectie van de werken aldaar gestelde verbaal bevindt zich bij deze
notulen.
Voor Lillo.
Derde artikel. De aanbestede werken te Lillo zijn wel gemaakt en onderhouden bevonden,
met uitzondering van enkele punten die niet overeenkomen met het bestek. Hiertoe is de
aannemer van deze werken een memorie ter hand gesteld om deze zaken alsnog te
herstellen.
Vierde artikel. Op 18-09-1717 is volgens bestek publiek aanbesteed het breken, opmaken
en herstellen van de muur boven de poort van Lillo. De aannemer hiervan is Pieter
Moermans voor de som van £ 74:10.
Vijfde artikel. Naar aanleiding van de declaratie van Pieter Moermans voor het maken van
de logementen en barakken ten behoeve van het nieuwe garnizoen werden deze
geïnspecteerd en hierop het bestek nagezien. Besloten wordt dat hiertoe in plaats van
£ 29:11:8, £ 24 betaald moeten worden.
Zesde artikel. Verzoek om betaling van £ 49:18:4 aan Pieter Moermans ten behoeve van de
door hem uitgevoerde reparaties van de door de storm op 01-09-1717 veroorzaakte schade.
Zevende artikel. Verzoek van betaling van f. 114:16 aan Pieter Moermans voor het maken
en stellen van het zomerhuis voor brigadier Idsinga aldaar.
Achtste artikel. Verzoek om betaling van £ 33:6:8 aan Pieter Moermans voor gedane
reparatie aan het fort Oud Lillo. Daarnaast wordt gemeld dat de brigadier aldaar een officier
of soldaat heeft aangesteld ter voorkomen van verdere schade.
Negende artikel. Verzoek van brigadier Idsinga om de poort van het fort aldaar te mogen
verbreden, wat naar verwachting £ 30 zal kosten.
Tiende artikel. Verzoek van commandeur Idsinga over de slechte staat van de poort te Lillo,
welke reeds met schoren wordt ondersteund. Reparaties zullen omtrent £ 175 kosten.
Elfde artikel. Verzoek om autorisatie te verlenen aan commies Ferleman om het groothoofd
veilig te mogen stellen door het op te vullen met rijs en vletaarde.
Twaalfde artikel. Herhaald verzoek van de gedelegeerde rechters om een brandspuit ten
behoeve van Lillo en Liefkenshoek.
Dertiende artikel. Verzoek van brigadier-commandeur Idsinga om ordonnantie van betaling
van £ 11:13:10 ten behoeve het geschut van de batterij.
Veertiende artikel. Verzoek van brigadier Idsinga om te Lillo gedurende vier dagen in
september een jaarmarkt te mogen houden.
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Vijftiende artikel. Verzoek van brigadier Idsinga om tegen de aanstaande verpachtingen in
maart 1718 enige vernieuwingen aan zijn logement te mogen doen. Het logement werd
door de gecommitteerden geïnspecteerd en in slechte staat bevonden, en hebben hiervan
een raming van kosten doen maken.
Zestiende artikel. Verzoek van commies Ferleman te Lillo om betaling van £ 141:19:9 wat
door hem voorgeschoten is ter betaling van de aannemers van het rijshoofd, alsook aan de
conterscharp te Liefkenshoek.
Daarnaast verzoekt Ferleman om betaling van £ 320 ten behoeve van de door hem verrichte
betaling aan de aannemer van het de aanbestede houten beer te Lillo, en ook de subsidie aan
de ministers te Lillo en Liefkenshoek.
Zeventiende artikel. Bevestiging van ontvangst door commies Ferleman van een nieuw
gegoten klok voor het fort Lillo.
Voor Liefkenshoek
Achttiende artikel. De aanbestede werken te Liefkenshoek zijn wel gemaakt en
onderhouden bevonden, met uitzondering van enkele punten die niet overeenkomen met het
bestek. Hiertoe is de aannemer van deze werken een memorie ter hand gesteld om deze
zaken alsnog te herstellen.
Negentiende artikel. Verzoek van commandeur Idsinga om de wallen van Liefkenshoek
met iepen en olmen te mogen beplanten evenals te Lillo in 1716 is gebeurd. Verwacht
wordt dat dit ongeveer £ 50 zal kosten.
Twintigste artikel. Verzoek om betaling van £ 8:6:8 aan commies Ferleman wegens het
door hem te Antwerpen laten repareren van het uurwerk of orlogie van Liefkenshoek.
Eenentwintigste artikel. Verzoek van commies Ferleman om het oude hout en andere
materialen van de weggespoelde en gesloopte brug te mogen verkopen.
Tweeëntwintigste artikel. Door commandeur Idsinga werd getoond hoeveel en welke
stukken kanon, affuiten en raderen wegens ouderdom zijn gedemonteerd en welke zich,
evenals in Lillo, zich in slechte staat bevinden. De commandeur verzoekt dat een goed getal
van nieuw geschut naar Lillo gezonden mag worden.
Navolgende beslissingen van de raad op bovengemelde artikelen.
Besloten wordt het bestek zoals vermeld in het vierde artikel te approberen.
Op het vijfde artikel wordt besloten ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal om
in plaats van £ 29:11:8 slechts £ 24 te betalen aan Pieter Moermans.
Op het zesde artikel wordt besloten dat de aannemers voor het repareren van de schade £ 17
zullen ontvangen.
Besloten wordt om het zevende artikel thans aan te houden.
Het achtste artikel wordt ‘gerenvoyeert’ aan de Raad van State.
Besloten wordt om op het negende artikel de retroakta na te zien.
Na deliberatie wordt besloten het tiende artikel te reserveren ter ‘naaste verpachtinge’.
Naar aanleiding van het elfde artikel wordt besloten om commies Ferleman te autoriseren.
Naar aanleiding van het twaalfde artikel wordt het de ingezeten vrijgelaten om op eigen
kosten een brandspuit aan te schaffen.
Naar aanleiding van het dertiende artikel wordt commies Ferleman geautoriseerd om de
gemelde betaling te verrichten.
Het veertiende artikel wordt vooralsnog als “bedenkelijk” beschouwd.
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Op het vijftiende artikel wordt besloten dat voor de aanstaande verpachting hierop zal
worden gedelibereerd.
Naar aanleiding van het zestiende artikel wordt de ontvanger-generaal gerecommandeerd
zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor de betaling van £ 141:19:9 aan commies
Ferleman.
Het bij het zeventiende artikel overleverde acquit zal in handen worden gesteld van de
Rekenkamer om hierop het inventaris van commies Ferleman te vermeerderen.
Na deliberatie over het negentiende artikel wordt besloten dat het gemelde fort weer in een
behoorlijke staat zal worden gebracht.
Naar aanleiding van het eenentwintigste artikel wordt besloten om commies Ferleman te
autoriseren om het hout van de weggespoelde brug publiek te verkopen.
Naar aanleiding van het tweeëntwintigste artikel wordt besloten om commies Ferleman te
autoriseren het geschut van Liefkenshoek te laten repareren, wat niet meer dan £ 8:6:8 mag
kosten.
9 november 1717
In de plaats van de overleden Marinus Deijs wordt Johan Roedolph Fuslij aangesteld tot
wachtmeester te Lillo. In plaats van de overleden Michiel de Muinck wordt zijn weduwe
Margrita Potters aangesteld tot straatschoonmaakster te Lillo.
12 november 1717
Besloten wordt om de betaling van de aannemers van de onderhoudswerken te
Liefkenshoek aan te houden.
19 november 1717
Klacht van de aannemers van de onderhoudswerken te Liefkenshoek dat de ontvangergeneraal de aan hun gestelde ordonnantie niet wil uitbetalen daar er geen fonds werd
vermeld. Besloten wordt de ontvanger-generaal te recommanderen de bovengemelde
betaling alsnog te verrichten.
8 december 1717
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 33:6:8 te betalen aan David
Coutrij, predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum voor zijn familie met een
kind.
23 december 1717
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 106 te betalen aan Pieter
Moermans, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo ten behoeve van zijn zevende
halfjaarlijkse betaling van het door hem hiervoor bedongen loon.
31 december 1717
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 74:10 te betalen aan Pieter
Moermans ten behoeve van het opmaken en herstellen van de binnenmuur aan de poort te
Lillo.
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Inventarisnummer 527
3 januari 1718
Rekwest van Pieter Moermans, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo. Hij verzoekt
om betaling van drie ordonnanties. De eerste bedraagt £ 24; de tweede £ 106 en de derde
£ 74. De uiteindelijke deliberatie hierover wordt uitgesteld.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 41:13:4 te betalen aan Eco
Ecoma, predikant te Liefkenshoek, ten behoeve van een jaar augmentum voor hem en zijn
familie, belast met twee kinderen.
13 januari 1718
Rekwest van commies Willem Ferleman te Lillo. Hij verzoekt om met 50 steen kaarsen te
worden voorzien. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van commies Schorer om
de raad hierover te berichten.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10 te betalen aan Nicolaes
Prins, kloksteller te Lillo, ten behoeve van een jaar traktement.
14 januari 1718
Ingekomen lijst van de taxatie van het ‘geweer’ van de compagnie van de heer Van
Oosterland, naar aanleiding van de resolutie van 06-05-1717. De taxatie wordt bevonden op
ƒ 688,-- Besloten wordt om 105 Vlaams uit te betalen ten behoeve van de weduwe van de
heer Van Oosterland.
18 januari 1718
Missive van Willem Ferleman, commies van de ammunitie van oorlog te Lillo. Hij bericht
de raad dat men, als gevolg van de storm van december 1717, de conterscarp te Lillo
opnieuw moet laten bekrammen. De kosten zijn geraamd op £ 30. Besloten wordt om het
voorstel te aan te nemen.
20 januari 1718
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 25 te betalen aan de kinderen
en erfgenamen van Cornelis Bruijnvisch, in zijn leven rustend predikant te Liefkenshoek.
Het betreft de vergoeding voor drie maanden ‘rustgage’, vervallen 31 maart 1715, omdat
Bruijnvisch in die maand is overleden.
28 januari 1718
Ingekomen bericht van commies Schorer op de resolutie van 13-01-1718, naar aanleiding
van het rekwest van commies Willem Ferleman. Besloten wordt de finale deliberatie uit te
stellen totdat de secretaris van het land commies Schorer heeft gehoord.
1 februari 1718
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 59:19:10:12 te betalen aan
Willem Ferleman, ontvanger van de gemeene middelen van consumptie te Lillo en
Liefkenshoek, ter voldoening van het slot van diens rekening, gesloten voor de Rekenkamer
op 13-01-1718.
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Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 17:10 te betalen aan Pieter
van Moermans, aannemer van de onderhoudswerken te Lillo, naar aanleiding van de
resolutie van 04-11-1717 op het zesde artikel van het overgeleverde verbaal.
Rekwest van Willem Ferleman te Lillo. Hij verzoekt enige reparaties aan zijn huis te mogen
doen, hetgeen beraamd is op £ 13:10. Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van
de heren Van de Perre en Colve, welke in de maand maart de fortificatiewerken aldaar
zullen visiteren.
9 februari 1718
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 30 te betalen aan de weduwe
van Thomas Prins, in zijn leven schipper te Lillo, ten behoeve van de door hem gedane
diensten met zijn cromstevenschuit in 1706.
22 februari 1718
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden over de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 14-031718 en binnen Axel op 19-03-1718. De heren Van de Perre en Colve worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
Naar aanleiding van het ingekomen bericht van commies Johan Arnoldus Schorer op het
rekwest van commies Ferleman te Lillo wordt besloten Schorer te autoriseren tot de
levering van 50 steen kaarsen.
3 maart 1718
Recommandatie van de ontvanger-generaal om ten spoedigste zorg te dragen voor de
betaling van aannemer Moermans.
Ingekomen bericht van commies Ferleman naar aanleiding van de notulen van 12-08-1717
op het rekwest van de gemeenschappelijke vrijschippers van Den Doel. Besloten wordt dat
de supplianten akte van aanstelling ‘sal werden gebleven’ en vervolgens dat hun verzoek
zal moeten worden afgewezen.
12 maart 1718
Rekwest van de ingelanden van Den Doel. Zij verzoeken om de verhoging van de
zeecontrescarp te Liefkenshoek. Hierop is geen finale deliberatie gevallen.
26 april 1718
Rekwest van Tobias van der Laen, provoost te Lillo. Hij verzoekt om betaling van zijn
traktement over 1714 à £ 50 jaarlijks. Besloten wordt om ordonnantie van betaling te
verlenen aan de ontvanger-generaal.
3 mei 1718
Naar aanleiding van de regelmatige verzoeken van de commandeurs te Lillo en
Liefkenshoek om betaling van de extra ordinaire reparaties aan de door hen bewoonde
huizen, wordt besloten om de commandeurs hiertoe het bedrag van f. 200,-- jaarlijks toe te
leggen. 13
13

Formeel was er destijds in Lillo en Liefkenshoek slechts één commandeur werkzaam. De term
commandeur heeft hier dan ook waarschijnlijk de betekenis van dienstdoende commandant c.q. de
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5 mei 1718
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om een jaartraktement uit te betalen
aan Bartholomeeus van Hattum in diens kwaliteit als majoor te Liefkenshoek. Dit
traktement zal hem betaald worden uit de staat van oorlog van het jaar 1715, met
uitzondering van de ‘maanden die hem vanden jare 1714 soude mogen competeren’.
6 mei 1718
Besloten wordt om de heren Nollens (heer van Bruinisse) en De Beaufort te committeren
tot de inspectie van de fortificatiewerken te Liefkenshoek. Hiertoe zullen zij een bestek
opstellen met ingenieur Van Bommel en overleggen met de commandeur aldaar. Daarnaast
wordt hen een rekwest van de ingelanden van Den Doel in handen gesteld. De supplianten
verzoeken de conterscharp van Liefkenshoek te mogen ophogen. De raadsheren worden
gecommitteerd deze zaak te examineren en te zien wat de ingelanden hieraan moeten
bijdragen
10 mei 1718
Missive van commies Willem Ferleman te Lillo. Hij meldt Ferleman dat een barak te Lillo
is afgebrand en dringt hij aan op de aanschaf van een brandspuit en meerdere brandemmers.
Besloten wordt de missive in handen te stellen van de heren Van Bruinisse en De Beaufort
om met de commandeur aldaar te overleggen of de opbouw van de barak noodzakelijk is.
Ten aanzien van de verzochte brandspuit en brandemmers wordt besloten hierover de
retroakta na te zien.
12 mei 1718
Deliberatie over het herstel van de fortificatiewerken te Liefkenshoek. Besloten wordt om
de heren Nollens en De Beaufort te autoriseren om de meest nodige herstelwerkzaamheden
aan te besteden. Deze werken mogen niet meer dan ƒ 10.000,-- belopen, hetgeen hiervoor
door de Staten beschikbaar is gesteld.
13 mei 1718
De heren Van de Perre en Colve doen rapport van de door hen bijgewoonde verpachtingen
van de gemeene middelen van consumptie in het Committimus. Vervolgens wordt het
verbaal van de geïnspecteerde onderhoudswerken overgelegd. Hieruit worden de volgende
zaken besproken.
Eerst betreffende Liefkenshoek:
Naar aanleiding van de klacht van majoor Van Hattum over een regenbak. De heren is
gebleken dat deze in zijn geheel vernieuwd zal moeten worden. De raad beslist dat ’s lands
fabriek hiertoe een raming van kosten zal moeten maken.
Tweede artikel. De heren bevonden dat op het ‘meulenpunt’ (= het bolwerk Doel) 2
affuiten en een ‘Rolpaert’ (= een affuit) mankeren. De raad besluit dit verzoek aan te
houden tot nadere gelegenheid.
Dan betreffende Lillo:
Derde artikel. De heren hebben geconstateerd dat de kelder van de heer majoor altijd onder
water staat en dat de majoor geen andere plaats heeft dan die kelder om zijn turf op te slaan.
hoogst geplaatste officier, in het bijzonder in het geval van Liefkenshoek (zie voor deze kwestie ook
paragraaf 7.4 in deel 1).
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De suppliant verzoekt zijn kelder dicht te mogen maken, hetgeen omtrent ƒ 25,-- zou
kosten.
De raad beslist, mits dat deze werken niet meer dan de beraamde kosten belopen, om
commies Ferleman te autoriseren om opdracht te geven tot deze reparaties.
Vierde artikel. Commandeur Idsinga te Lillo heeft zich bij de heren beklaagd over de
slechte staat waarin zijn woning verkeert. De heren hebben bevonden dat voor de
‘zomerkamer’ twee nieuwe kozijnen moeten worden gemaakt.
Vijfde artikel. Commandeur Idsinga beklaagt zich dat zijn provisiekelder altijd onder water
staat en daardoor onbruikbaar is. De heren stellen voor dat hierin een houten pomp wordt
aangebracht.
Zesde artikel. Commandeur Idsinga verzoekt een portaaltje te mogen veranderen om zo
meer lichtinval in de gang te verkrijgen door middel van een kozijn boven het deurkozijn te
maken.
Zevende artikel. Verder werden zes kozijnen in te slechte staat bevonden om nog te kunnen
worden gerepareerd alsmede het deurkozijn van de turfzolder.
Achtste artikel. De commandeur verzoekt zijn dak te mogen vernieuwen hetgeen door de
heren in zeer slechte staat is bevonden.
Negende artikel. Bevonden is dat de ‘guarden’ aan de sortiepoort zeer verrot zijn, hetgeen
nodig vernieuwd moet worden. De korte guarde is 20 voet groot en 16 voet buitenwerks.
Tiende artikel. Verzoek om bij het huis van de heer kapitein-luitenant een ‘buijse’ te
leggen.
De raad besluit om commies Ferleman te autoriseren tot de besteding van dit werk.
Elfde artikel. Aan de kerktoren te Lillo werd bevonden dat verscheidene ‘stijlen, krebeele
en derpels’ verrot zijn. Verzocht wordt om order om van de ‘afhang’ van het torentje de
schaliën te mogen afnemen. Besloten wordt toestemming te verlenen om dit werk te
besteden. Daarnaast zal ’s lands fabricq verzocht worden hiervan een kostenraming te
maken.
Twaalfde artikel. Bevonden werd dat het grote (scheeps)hoofd aan de noordzijde van Lillo
verzakt is en dat het hierdoor noodzakelijk is dat drie à vier palen opnieuw geheid worden,
alsmede twee palen aan de westzijde waar de heer Ferleman een rijsberm heeft laten
maken.
De raad beslist dat twee heren gecommitteerd zullen worden deze werken nader te
inspecteren en dat ’s lands fabricq en de ingenieur aldaar een kostenraming zullen
opstellen.
Verder wordt naar aanleiding van het rapport over het verbreden van de poort te Lillo
besloten hierover de retroakta na te zien.
24 mei 1718
Besloten om het rekwest van commies Ferleman te Lillo, waarin de suppliant verzoekt om
lont ten behoeve van het garnizoen aldaar, in handen te stellen van commies Thomassen om
de raad hierover te dienen van bericht.
31 mei 1718
Missive van C. van Bommel, ingenieur en kapitein ter ‘deser reparitie’. Deze meldt dat in ’s
lands magazijn zich een handketting-molentje bevindt dat ten dienste van de
fortificatiewerken te Liefkenshoek gebruikt zou kunnen worden.
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Na deliberatie is besloten een verzoek te doen aan ’s lands fabricq om uit te zoeken waar dit
molentje zich bevindt.
Door Anthonij van Oostdorp wordt afstand gedaan van diens vrijschipperschap. Op diens
verzoek wordt Jacobus Moerman als vrijschipper aangesteld.
2 juni 1718
Sinds de dood van commandeur Loncque, heer van Oosterland, heeft Willem Ferleman
provisioneel het baljuwsambt waargenomen. Daarnaast was hij reeds benoemd tot
gedelegeerd rechter. Het recht eist dat de ambten van aanklager als van rechter niet in een
persoon verenigd kunnen worden. Besloten wordt om Ferleman in plaats van gedelegeerd
rechter aan te stellen tot officier over Lillo en Liefkenshoek. Besloten wordt om
commandeur Idsinga aan te stellen als president van het college van gedelegeerde rechters
te Lillo.
Eedaflegging van Jacobus Moerman, aangesteld tot vrijschipper.
3 juni 1718
De heren Nollens (van Bruinisse) en De Beaufort doen rapport van de door hen gevisiteerde
fortificatiewerken te Liefkenshoek. Besloten wordt majoor Van Hattum aan te stellen als
opzichter van deze werken, en met name ten behoeve van het ‘uijtmalen van het water’
zoals in het eerste artikel van de besteding is vermeld. Hiertoe zal hem een daggeld van 5
schellingen worden toegelegd. Ingenieur Van Bommel wordt aangesteld tot de directie over
deze werken.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om ƒ 3000,-- gulden te betalen aan
commies Ferleman om hiervan de werklieden te Liefkenshoek te betalen alsmede ten
behoeve van de inkoop van rijs, gaarden en staken, zoals in de condities is vermeld.
Daarnaast wordt Ferleman geordonneerd de raad om de veertien dagen over de stand van
zaken aan de werken te berichten.
Besloten wordt om de commandeur en commies Ferleman beiden te autoriseren tot het
aanstellen van twee neutrale personen voor de taxatie van de gronden welke afgegraven
zullen worden ten behoeve van de verhoging van de conterscharp.
Vervolgens wordt gedelibereerd over het verzoek van de ingelanden van Den Doel over het
verhogen van de zeeconterscarp alsmede over hun voorstel zoals vermeld in de missive van
commandeur Idsinga van 29-05-1718. Alsmede over de reparatie van de afgebrande barak,
vermeld in de notulen van 10-05-1718. Besloten deze kwesties aan te houden tot nadere
deliberatie.
Naar aanleiding van het verzoek van de gedelegeerde rechters om een brandspuit wordt
besloten de gedelegeerde rechters te ordonneren een lijst met de namen van huisgezinnen
aldaar en met hoeveel brandemmers die kunnen worden belast.
Verbaal van datgene wat is voorgevallen tijdens de commissie van de heren Van Bruinisse
en Beaufort ten behoeve van de besteding van het uitdiepen van de vest van Liefkenshoek
op 25-05-1718.
Eerst betreffende Lillo.
Eerste artikel. De heren hebben bevonden dat de kerktoren aan reparatie toe is. Besloten
wordt hiervoor toestemming te verlenen.
Tweede artikel. De heren hebben bevonden dat het corps du garde aan de sortiepoort
hoognodig aan vervanging toe is. De grootte is 20 voet en 16 voeten buitenwerks, hetgeen
ongeveer £ 80 zal kosten. Besloten wordt dit artikel ter nadere deliberatie aan te houden.
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Derde artikel. Opnieuw wordt aan de raad bekend gemaakt dat het grote hoofd te Lillo aan
de noordzijde is verzakt. Vanuit Lillo is verzocht om een rijshoofd aan de zuidzijde van het
hoofd te maken. Dit zal nader worden onderzocht.
Vierde artikel. Naar aanleiding van het verzoek van commandeur Idsinga om reparatie van
zijn huis, hebben de gecommitteerde heren bevonden dat het beter zou zijn wanneer de
gehele galerij, voorgevel en voordak zouden worden vervangen. Naar hun oordeel zouden
de kozijnen wel vervangen kunnen worden maar deze zouden niet blijven hangen omdat de
muren te krom en bouwvallig zijn. Zij schatten dat de kosten van dit werk rond de £ 400 of
£ 500 zullen bedragen. 14 Besloten wordt om het vierde artikel aan te houden ter nadere
deliberatie.
Betreffende Liefkenshoek.
Vijfde artikel. Naar aanleiding van het verzoek van majoor Van Hattum te Liefkenshoek
om een nieuwe regenbak adviseren de gecommitteerde heren om de in Zeeland
gebruikelijke regenbak te besteden. De bak mag 36 of 40 tonnen groot zijn.
Zesde artikel. Met betrekking tot de brug over de gracht te Liefkenshoek wordt vermeld
dat deze 3600 à 3700 gulden zal kosten.
9 juni 1718
Ingekomen bericht van commies Thomassen naar aanleiding van de notulen van 23-051718.
Besloten wordt om hem te autoriseren en ordonneren om aan commies Ferleman ten
behoeve van de garnizoenen te Lillo en Liefkenshoek, 4 kippen of 200 pond lont te
zenden. 15
De secretaris van het land meldt dat hij een gesprek heeft gehad met inspecteur Sohiers
over het Lillose scheepshoofd. Besloten werd dat Sohiers zo spoedig mogelijk dit hoofd zal
gaan inspecteren en hier een kostenraming en een bestek van zal opmaken.
Besloten wordt om ’s lands fabrijk te autoriseren en ordonneren om een ‘tonne watermolen’
in Holland in te kopen ten behoeve van het werk te Liefkenshoek.
23 juni 1718
Uit de lijst van de te verdelen turf voor het lopende jaar, blijkt dat voor Lillo 22 lasten turf
en voor Liefkenshoek 8 lasten turf zijn gereserveerd.
30 juni 1718
De secretaris van het land meldt dat ’s lands fabrijk hem heeft bericht dat hij geen tonmolen
te koop kan krijgen. Wanneer een dergelijke molen gemaakt moet worden, dan kost dit
ongeveer 170 gulden. De secretaris stelt voor om de bemaling van het water te
Liefkenshoek uit te besteden. Besloten wordt om de deliberatie hierover uit te stellen tot de
laatst gecommitteerde heren hierover zijn gehoord.

14
15

Bedoeld zal zijn: 400 tot 500 gulden.
Kip heeft hier de betekenis van bundel of pakket.
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16 juli 1718
Naar aanleiding van het ingekomen bericht over het ‘ontbloot’ dak van de toren van Lillo,
wordt besloten fabrijk Ruth Meulevelt te ordonneren deze te inspecteren en hiervan een
kostenraming en bestek op te stellen.
19 juli 1718
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 354:10 te betalen aan
commies Willem Ferleman ten behoeve van de betaling van de aannemers aan de werken te
Liefkenshoek, dit mede op attestatie van ingenieur Van Bommel.
Eedaflegging van de commandeur van Lillo als president van het college van gedelegeerde
rechters te Lillo.
21 juli 1718
Missive van commies Willem Ferleman, te Lillo. Hij informeert de raad over de stand van
zaken aan de fortificatiewerken te Liefkenshoek en de daarmee gepaard gaande kosten.
Hierop is geen resolutie genomen.
26 juli 1718
Rekwest van commies Willem Ferleman, commies van de magazijnen te Lillo en
Liefkenshoek. Hij verzoekt om een kist kaarsen ten behoeve van de garnizoenen aldaar.
Besloten wordt het rekwest in handen te stellen van commies Thomassen om de raad hierop
te dienen van advies.
29 juli 1718
Fabrijk Ruth Meulevelt doet rapport van zijn inspectie van de toren te Lillo, naar aanleiding
van de resolutie van 16-07-1718. Hieruit blijkt dat twee roeden nieuw schaliedak zullen
moeten worden geplaatst, dat twee nieuwe wijzers gemaakt moeten worden en dat deze
geschilderd moeten worden. Besloten wordt dit werk tegen daggeld te laten maken.
2 augustus 1718
Ingekomen bericht van commies Thomassen, naar aanleiding van het verzoek van commies
Willem Ferleman (vermeld in de notulen van 26-07-1718). Besloten wordt om Thomassen
te autoriseren om een kist kaarsen ten behoeve van de garnizoenen te Lillo en Liefkenshoek
aan commies Ferleman te zenden.
9 augustus 1718
Aan Willem Ferleman, commies over de fortificatiewerken te Lillo en Liefkenshoek, wordt
ordonnantie van £ 471:17:6 verleend, ten behoeve van de voldoening van een restant van
een declaratie van £ 825:18:4 wegens het betalen van de aannemers van de werken te
Liefkenshoek waarop op 19-07-1718 ordonnantie werd geslagen ‘ter goeder reeckeninge ter
somme van £ 354:17:6, volgens specificatie, en te betalen uijt de daertoe geaffecteerde
penningen’.
16 augustus 1718
Missive van de Raad van State der Verenigde Nederlanden aangaande de verpachting van
de gemeene middelen van consumptie in het Committimus, te houden binnen Lillo op 10-
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09-1718 en binnen Axel op 13-09-1718. De heren Van Dussen en Van Bruinisse worden
gecommitteerd de verpachtingen bij te wonen.
Ingekomen schriftelijk rapport van commies Bartholomeeus Sohiers, naar aanleiding van
de resolutie van 09-06-1718, ten behoeve van de inspectie van het scheepshoofd te Lillo.
Sohier heeft de diepte van het houten hoofd aangegeven op een kaart figuratief en
bevonden dat hierlangs het rijswerk van een lengte van 7 à 8 roden gezonken was. Om
verdere problemen te voorkomen dient dit werk hersteld te worden door het aanleggen van
een plasberm van drie roeden breed. Hiertoe zijn benodigd: 6000 bossen rijs met 1/3 beslag
à 6 schellingen per 100 à 300 last ‘bruken’ à 14 schellingen per last, 700 wilgen à 1
schelling per stuk, £ 100 arbeidsloon. In zijn totaliteit £ 660. Om het packwerk veilig te
stellen tegen de verdieping ten zuiden van het hoofd, dient een ...hooft (?) van 20 roeden
rijswerk aangelegd te worden. Besloten wordt om dit rapport ter nadere deliberatie aan te
houden.
19 augustus 1718
Commies Ferleman bericht de raad over de stand van zaken aan de fortificatiewerken.
Besloten wordt om de missive in handen te stellen van de secretaris van het land om de
werken te visiteren en examineren.
6 september 1718
Deliberatie over het ingekomen rapport van ingenieur Sohier over de herstelling van het
Lillose hoofd, naar aanleiding van de notulen van 18-06-1718. Besloten wordt om de tot de
aanstaande verpachtingen gecommitteerde heren dit werk te laten besteden.
24 september 1718
De heren Cau van Dussen en Nollens van Bruinisse doen rapport van de door hen
bijgewoonde verpachtingen van de gemeene middelen van consumptie in het Committimus.
Deliberatie over de reparatie van het Lillose hoofd. Naar aanleiding van de bedenkingen
van de commiezen Ferleman en Sohier wordt besloten om van de publieke aanbesteding
van dit werk af te zien.
Besloten wordt om over het leggen van rijshoofden en het doen afzinken van een paalhoofd
nader te delibereren.
29 september 1718
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 340:15 te betalen aan Willem
Ferleman, commies over de fortificaties te Lillo en Liefkenshoek, ten behoeve van de
betaling van de aannemers van de fortificatie- en andere bestede werken aldaar. Het
bovengemelde bedrag is het restant van £ 1666:13:4. Hiervan zijn reeds eerder drie
ordonnanties geslagen te weten op 03-06-1718, 19-06-1718 en 09-08-1718 voor het bedrag
van £ 1325:18:4.
15 oktober 1718
Naar aanleiding van het rekwest van Johan Verschuer, gedelegeerd rechter te Lillo, wordt
besloten om een kopie van dit rekwest te zenden aan het college van gedelegeerde rechters
aldaar. Met de mededeling dat het de GR bevreemdt dat het college een van haar mede
gedelegeerde rechters heeft uitgesloten zonder autorisatie van of enige kennisgeving aan de

390

raad. De raad dringt er op aan dat het college zich van dergelijke zaken onthoudt en dat het
Verschuer als mede gedelegeerd rechter erkent.
30 november 1718
Missive van de gedelegeerde rechters van Lillo en Liefkenshoek. Deze is een reactie op de
resolutie van 15-10-1718, naar aanleiding van de gedane ‘recusatie’ van Jan Verschuer. Na
deliberatie wordt besloten om de missive in handen te stellen van de raadpensionaris om
deze te visiteren en examineren en hiervan rapport te doen.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 288:11:4 te betalen aan
Willem Ferleman, commies over de fortificatiewerken te Lillo en Liefkenshoek, ten
behoeve van de betaling van de werken aan de conterscharp te Liefkenshoek. In totaliteit
kosten deze werken £ 1955:4:8 waarop reeds £ 1666:13:4 is afbetaald.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 203:8:8 te betalen aan
Johannes van Wijck en Huijbertus Moermans, aannemers van de onderhoudswerken te
Liefkenshoek. Specificatie van de kosten: £ 200 ten behoeve van een achtste en negende
halfjaarlijkse betaling van het door hen voor dit werk bedongen loon en £ 3:8:8 ten behoeve
van het maken van een nieuwe batterij, hetgeen buiten het bestek van fabrijk Meulevelt is
gevallen.
10 december 1718
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 33:6:8 te betalen aan David
Coutrij, predikant te Lillo, ten behoeve van een jaar augmentum voor zijn familie met een
kind.
27 december 1718
Missive van Willem Ferleman, commies te Lillo. Hij bericht de raad over de ontstane
schade als gevolg van de storm op 22-12-1718. Ferleman verzoekt om autorisatie tot de
inkoop van 4000 bossen rijs, gaerden en staken ten behoeve van de dichting van de gaten in
de conterscharp te Liefkenshoek en om deze met vletaarde en kloeten te mogen aanvullen
en hierna een bematting te mogen aanbrengen van anderhalf à twee roeden hoog. Besloten
wordt om de verzochte autorisatie te verlenen.
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3.

J.M.G. Leune
Aantekeningen uit het rechterlijk archief van Lillo
1749-1786

Vooraf
In de forten Lillo en Liefkenshoek was vanaf hun begin ook een burgerbevolking
werkzaam. 16 Op hen was in geval van delicten en onderlinge geschillen het voor militairen
geldende recht niet van toepassing. Zo onstond er behoefte aan civiele rechtspraak. Los
daarvan raakten de Gecommitteerde Raden van Zeeland er meer en meer van overtuigd dat
het voor het ordentelijk functioneren van de forten goed zou zijn indien er, gelet op de
afstand tussen Middelburg en de Zeeuwse Scheldeforten, in het hoofdfort Lillo een
magistraatscollege zou worden gevestigd. Daarover werd reeds in 1611 in de Staten van
Zeeland gedelibereerd. 17 Met enige regelmaat werden ‘gedelegeerde rechters’ ad hoc
aangewezen om over civielrechtelijke kwesties te oordelen. 18 Deze taak werd toevertrouwd
aan gezaghebbende burgers, waaronder vooral commiezen die in Lillo werkaam waren.
Uiteindelijk ontstond er in 1627 een vast magistraatscollege. 19
Teneinde de verbinding met het militaire gezag te waarborgen werd besloten dat de
commandeur van de Scheldeforten tevens als voorzitter van dit college zou fungeren. Het
bestond voorts uit gedelegeerde rechters die door de Gecommitteerde Raden van Zeeland
voor onbepaalde tijd werden benoemd. Zij werden bijgestaan door een secretaris, die
eveneens door de Gecommitteerde Raden werd aangesteld. In de 17 de eeuw werd de functie
van secretaris veelal gecombineerd met die van schoolmeester (“scholaster”) te Lillo.
Daaraan kwam een einde in oktober 1706. De toenmalige secretaris Cornelis van Schetsen
legde toen zijn functie als schoolmeester neer.
Het magistraatscollege fungeerde als een gedelegeerd dagelijks bestuur van de forten Lillo,
Liefkenshoek en de “onderhorige” forten Blauwgaren, Frederik Hendrik en Kruisschans.
De term gedelegeerd verwijst naar het ontbreken van autonome bevoegdheden. Die
berustten bij de Staten van Zeeland, de Admiraliteit van Zeeland en (voor het merendeel)
bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland.
Het magistraatscollege vervulde acht functies, te weten fungeren als:
 adviescollege ten behoeve van de Staten van Zeeland en de Gecommitteerde
Raden van Zeeland.
 gedelegeerd dagelijks bestuur van de genoemde forten, in het bijzonder belast met
het regelen en bewaken van de orde.
 rechtsprekende instantie in geval van civielrechtelijke geschillen binnen de
jurisdictie van de genoemde forten.

16

Zie hiervoor paragraaf 6.2 in deel 1.
ZA, SZ, inv. 376, 22-9-1611.
18
Zie hiervoor bijvoorbeeld: ZA, SZ, inv. 474, 2-10-1600; inv. 483, 11-4-1615; inv. 485, 30-7-1619;
inv. 486, 16-12-1621; inv. 487, 29-3-1622; inv. 487, 12-7-1622.
19
K. Heeringa, Het Archief van de Staten van Zeeland en hunne Gecommitteerde Raden 1574
(1578) – 1795 (1799), Den Haag, 1922, p. 107.
17
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notariskantoor voor personen (burgers en militairen) binnen de jurisdictie van de
forten, met name in geval van koop- en verkooptransacties en het opstellen van
testamenten.
Weeskamer ten behoeve van weeskinderen binnen de jurisdictie van de forten.
aanspreekpunt voor personen en instanties in de omgeving van de forten,
bijvoorbeeld voor de ingelanden, de schepencolleges en kerkelijke autoriteiten.
representant van het burgerlijk gezag ten overstaan van de in de forten gevestigde
Nederduits-Gereformeerde kerken, in het bijzonder door deel uit te maken van de
collegia qualificata die bijeen werden geroepen om te adviseren over de
benoeming en het ontslag van de predikanten en de schoolmeesters/voorzangers
die in de forten werkzaam waren; voorts door toezicht te houden op het
functioneren van de diaconieën van de fortkerken.
bevoegde instantie voor het afgeven van verklaringen van goed gedrag en van
indemniteit in geval van fortbewoners die de forten voor kortere of langere tijd
verlieten.

Tijdens de aanvallen van Franse troepen op het fort Lillo in 1747 ging het rechterlijk
archief van Lillo (inclusief het archief van de Weeskamer aldaar) vrijwel volledig verloren.
Uit het bewaard gebleven archief vanaf begin 1749 tot aan de overdracht van de forten Lillo
en Liefkenshoek aan de keizer van Oostenrijk in februari 1786 werden de volgende
aantekeningen gemaakt, in het bijzonder betreffende personen die in deze periode in en
rondom de genoemde forten hebben geleefd. Deze compilatie stond vooral in het teken van
de samenstelling van het repertorium over deze personen en hun families (zie deel 2). 20
Aantekeningen uit ZA, SZ, inv. 1933 (resoluties gedelegeerde rechters 1749-1751)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

02-1-1749, fol. 1 v: aan Jan Pantelon, burger te Lillo, toegestaan om te tappen.
10-1-1749, fol. 2 v: verzoek van Jan Baptist Vermeer inzake grote tapnering
geweigerd.
10-1-1749, fol. 3: aan Jacobus de Meulemeester kleine tapnering toegestaan.
10-1-1749, fol. 3 v: apotheker Cornelis van Wiert toegelaten als burger.
10-1-1749, fol. 4: Cornelis Blommen mag zijn winkel continueren.
10-1-1749, fol. 4: Maria Meulemans, weduwe van Willem Patrijs, mag winkelhouden.
10-1-1749, fol. 4 v: kleine tapnering toegestaan van Cornelis Huybrechts te Oud-Lillo.
10-1-1749, fol. 5: winkel toegestaan aan Cornelis Verheye te Oud-Lillo.
10-1-1749, fol. 5 v: i.p.v. Simon Halsdorf is Huibert Kiemans benoemd tot substituut
bierdrager.
7-2-1749, fol. 6 v: cessie van Frans Conrad Bodmer als rechter.
7-2-1749, fol. 6 v: burgereed van Simon Dronkers.
7-2-1749: idem van Willem Boogaert.
7-2-1749, fol. 7: idem van Pieter van Tongeren.
7-3-1749, fol. 9: idem van Ary Kiemans.

20

Achterin dit boekdeel is een index opgenomen van personen die in dit hoofdstuk voorkomen (zie
p. 620 e.v.).
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15. 7-3-1749, fol. 9: Huibert Kiemans benoemd tot wijn- en biersteker i.p.v. Gillis
Roelands.
16. 7-3-1749, fol. 9 v: Jacob Dronkers benoemd tot substituut-venduemeester; Joost Kok
staat borg.
17. 4-4-1749, fol. 11: burgereed van Louis Sampont.
18. 12-5-1749, fol. 15 v: cessie van Simon van den Ende als rechter.
19. 29-5-1749, fol. 19 v: doopgegevens van Johannes Arbon; hij is geboren in Oosterhout
op 29-8-1727, R.K. gedoopt, zoon van Isaac Arbon en Dymphna Creul.
20. 11-7-1749, fol. 24: Jan van Mie, timmermansbaas, toegelaten als burger.
21. 26-7-1749, fol. 25: Frederik Hubing door een mes gekwetst door een glazenmaker in
Oud-Lillo.
22. 29-7-1749, fol. 26: Jakobus de Munk de jonge aangesteld als wijn- en bierwerker i.p.v.
Simon Halsdorf.
23. 1-8-1749, fol. 29: Pieternella Tesselaar aangesteld als vroedvrouw.
24. 1-8-1749, fol. 29 v: Jakob Dronkers benoemd tot turftonder i.p.v. Simon Halsdorff.
25. 5-9-1749, fol. 31 v: Pieter Hielen, metselaar, toegelaten als burger.
26. 5-9-1749, fol. 32 v: Anthony Brager en Cornelis Blommen mogen brieven naar en van
Antwerpen brengen.
27. 5-9-1749, fol. 33 v: Adriaan Engels toegelaten als burger.
28. 5-11-1749, fol. 34: burgereed van de sergeant Johannis Zwalle, gehuwd met de
weduwe van Nicolaas Janssen.
29. 5-11-1749, fol. 34: Jacobus van Staay, wagenmaker te Stabroek, gedagvaard door de
aannemer Jan Vromans wegens het kopen van hout.
30. 14-11-1749, fol. 36: geschil tussen enige aannemers en Jacobus de Munk.
31. 22-11-1749, fol. 36: Jan Janssen, stroomroeier te Lillo, is 13-11-1749 overleden (zie
voor boedel: Staten van Zeeland, inv. 1967, 19-11-1749, fol. 33).
32. 13-12-1749, fol. 37 v: klacht over de veerman Jacobus de Munk.
33. 28-3-1750, fol. 37 v: geschil tussen veerman Jacobus de Munck en Ary van Leenen
over het laden van hoornbeesten.
34. 5-6-1750, fol. 49: Jacob Dronkers wordt gemaand om als armmeester zijn
armenrekening op te stellen.
35. 5-6-1750, fol. 49: Abraham Arbon krijgt toestemming om winkel te houden en om te
bakken.
36. 6-11-1750, fol. 51: Louis Sampont krijgt toestemming om klein bier te tappen i.p.v.
Bartholomeus Claessen.
37. 6-11-1750, fol. 53: taxatie huis van Niclaes Schuttel.
38. 13-11-1750, fol. 54: burgereed van Frans Beneck, afkomstig uit Zeeland.
39. 4-12-1750, fol. 56: Jan van Kaam en Lambregt Gijsen te Lillo hebben zich ontfermd
over de boedel van Jacob Scheepers en Anna Cathrijna Jorisse (beide overleden,
gewoond hebbend in Oud-Lillo) zonder inschakeling van de Weeskamer; dit moet
alsnog.
40. 4-12-1750, fol. 56: Pieter van Meer te Lillo is gedagvaard door Jan de Hartog uit
Beveren.
41. 8-1-1751, fol. 56 v: Jan Baptist Vermeer krijgt tapverbod gedurende 6 weken.
42. 8-1-1751, fol. 57: aanstelling van Jan Baptist Pieters als taxateur te Oud-Lillo.
43. 8-1-1751: idem als capitein (van de burgerwacht) te Oud-Lillo.
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44. 8-1-1751, fol. 58 v: advies aan Adriaen Aartsen inzake het onderhoud van de wezen
van Cornelis van Loo en Elizabeth van Noyen.
45. 12-1-1751, fol. 60: Jacob Dronkers daagt Louis Sampont wegens betaling van 20
gulden.
46. 5-2-1751, fol. 61: verkoop van de verlaten boedel van Joseph Dekkers, weduwnaar van
Adriana Brager.
47. 5-2-1751, fol. 62 en 62 v: Jacobus de Munk, Jacob Dronkers en Pieter van Meer
krijgen permissie om een grote herberg te houden.
48. 5-2-1751, fol. 63: verklaring inzake het overlijden van Cornelis Claassen, ongehuwd
overleden aan de Kaap tijdens een reis naar Batavia op 21-10-1748; is broer van
Adriaan Claassen (wonend in Middelburg) en van Johanna Claassen (gehuwd met
Amour Poelemans).
49. 5-2-1751, fol. 64 v: Pieter van Tongeren omschreven als weduwnaar.
50. 5-2-1751, fol. 66 v: overzicht van de schade, geleden door de Armen van Lillo, wegens
de Franse beschieting en bezetting van het fort Lillo door de Fransen (resp. in 1747 en
1748); schade aan landerijen, gebouwen en roerende goederen, waaronder de inventaris
van het verwoeste weeshuis. Totale schade voor de diaconie: 3.863 gulden, 7 stuivers
en 12 penningen.
51. 5-3-1751, fol. 71: aan Pieter Hielen kleine tappersplaats toegestaan.
52. 5-3-1751, fol. 72: Jan Baptist Staats wijn- en bierwerker i.p.v. Jan Aarts.
53. 5-4-1751 (verder ongefolieerd): Pieter Vermeer gevonnisd wegens dronkenschap.
54. 7-5-1751: Willem van Dinteren gedaagd wegens schuld van fl. 300 bij Jan van Kooten.
55. 24-5-1751: aan J.B. Vermeer grote tappersplaats toegestaan i.p.v. Pieter van Meer.
56. 17-6-1751: Pieter van Meer en Engel Hermans gedaagd door de luitenant Scheffer over
de verkoop van een erf te Lillo.
57. 6-8-1751: Jacob Dronkers nog steeds armmeester te Lillo (idem 1-10-1751).
58. 6-8-1751: de weduwe van Huijbert Kiemans mag de wijn- en bierwerkersplaats
voorlopig voortzetten.
59. 3-9-1751: opdracht om voor de herbouwde kerk in het fort Lillo 40 witte stoelen van
essenhout te laten maken en enkele banken (zie hiervoor ook: D.J. Dronkers, Notities
over het geslacht Dronkers, p. 47).
60. 1-10-1751: aanwijzing van executeurs van de boedel van Hendrik Mannaars, overl.
Lillo 18-9-1751.
61. 1-10-1751: relaas van een vechtpartij; Jacobus de Munck (bierdrager en burger) sloeg
21-9-1751 Simon Dronkers met een stok.
62. 5-11-1751: Pieter Hielen mag een winkel houden.
63. 5-11-1751: de armenrekening is opgemaakt door J. Ermerins.
Aantekeningen uit inv. 1934 (resoluties gedelegeerde rechters 1752-1754)
1.

2.

Op het ongefolieerde voorblad: het college van gedelegeerde rechters van Lillo en
Liefkenshoek bestond in januari 1752 uit: Abram Casimir, graaf van Schlippenbock,
president; rechters waren: Gabriel Le Bleu, Simon van den Enden, Adriaan ’t Hooft,
Jacobus Ermerins, Daniel Cramer en Frans Conrad Bodmer; secretaris was Robbert
Guillaume Temet.
8-1-1752, fol. 1 v: overzicht van de inrichtingskosten van het nieuwe rechthuis: 63
gulden, 17 stuivers en een halve penning.
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3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

8-1-1752, fol. 5: 17-12-1751 overleed Willem van den Bogart, in leven roeier in de
vloot en burger te Lillo; zijn boot gaat deels naar Huybert Heijns en deels naar Johan
Swalle.
23-1-1752, fol. 6: bericht over de inwijding van de herbouwde kerk te Lillo door
dominee Josua van Iperen.
4-2-1752, fol. 7: aan Jacoba Moormans, weduwe van Huijbert Kiemans (in leven wijnen bierdrager te Lillo en overl. op 15-7-1751), wordt toegestaan, eerder dan toen mocht
(d.w.z. eerder dan binnen negen maanden), te trouwen met Johannis Voogt.
25-2-1752, fol. 8 v: Johannis Voogt (geb. te Wesel) aangesteld tot burger en bierdrager
te Lillo.
25-2-1752, fol. 9 v: Pieter (van) Duinkerke mag een grote herberg voeren.
25-2-1752, fol. 10: Anthonij van de Bogert, metselaar, wordt als burger aanvaard.
3-3-1752, fol. 12 v: verzoek van Pieter Moormans inzake de executie van de boedel
van zijn overleden vader.
7-4-1752, fol. 14: Jacobus Delzenne aangesteld als omroeper i.p.v. Abram van
Assendelft.
7-4-1752, fol. 14: Wilhelmus Camerlingh (gehuwd met Johanna Brus) geadmitteerd tot
burger en kleine herbergier.
5-5-1752, fol. 15 v: betaald voor de zitkussens en de 7 bijbels in de kerk van Lillo: 65
gulden, 8 stuivers en 8 penningen (vermoedelijk alleen voor de rechtersbank in de
kerk).
5-5-1752, fol. 16 v: Gijsje Willems, huisvr. van de soldaat Laurens Elties, wordt door
de vrouw van Pieter Duinkerke beschuldigd van diefstal van twee hemden.
2-6-1752 (vanaf hier niet meer gefolieerd): Lambert Gerardus van der Slijk (geb.
Lieroort in de provincie Oost Vrieslant), soldaat, geadmitteerd tot burger en
kleermaker te Lillo.
2-6-1752: de heer Asuarus van Weelden wederom aangesteld tot majoor drilmeester
(gebeurde eerder op 27-9-1735).
6-6-1752: Cornelis van Valkenburgh is luitenant en Jan de Meulemeester vendrig
(vaandrig) (van de burgerwacht) in Oud-Lillo.
20-6-1752: Jacobus de Munck in zijn huis gearresteerd (i.v.m. een voor mij
onduidelijke kwestie).
1-11-1752: diaken Willem Meijer maakte de armenrekening op.
2-2-1753: verklaring van Johanna van Wijk, weduwe van J. van der Jagt, over het
overlijden van haar vader Johannis van Wijk op 22-4-1752, in leven sergeant-majoor te
Lillo.
2-3-1753: Johannis Zwalle benoemd tot wijn- en bierdrager i.p.v. de overleden Jacob
Dronkers; hij krijgt vooralsnog een half loon; de andere helft gaat naar de weduwe van
Jacob Dronkers.
2-3-1753: Gillis Roelands benoemd tot wijn- en bierdrager te Liefkenshoek i.p.v.
Guillaum Rottiers.
2-3-1753: Johannis Zwalle benoemd tot turftonder te Lillo i.p.v. Jacob Dronkers.
1-5-1753: Pieter Coenraad (geb. in Brabant) legt de burgereed af.
25-5-1753: borgtochtverklaring van Anthony Brager (burger en vleeshouwer te Lillo)
ten behoeve van de dochter van zijn overleden zuster Adriana Brager en Joseph
Deckers, te weten Catharina Deckers, gehuwd met Maghiel Risseeuw.
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25. 24-8-1753: taxatie huis van Niclaas Schuttel is nodig vanwege huisschatting; het huis
ligt op de hoek van de Lange- en de Klinkerstraat.
26. 2-2-1754: relaas van de zwangerschap van de meid van Asuarus van Weelden; zij
baarde in 1748 een “onecht” kind en had in 1752 een ‘kwade kraam’, waarna zij
overleed.
27. 1-3-1754: secretaris Temet is ook diaken en maakt de armenrekening op.
28. 5-4-1754: ene Cronenburgh moet met zijn ‘bijzit’ Oud-Lillo verlaten.
29. 5-4-1754: aan bakker Van den Bos van de Kruisweg is een woning in Oud-Lillo
geweigerd.
30. 3-5-1754: aan Johannis Voogt wordt in Lillo een winkel en een kleine herberg
toegestaan.
31. 3-5-1754: Wouter Dronkers liet beslag leggen op de goederen van de metselaar
Anthony van den Bogert wegens achterstallige huur en gebroken glazen.
32. 7-6-1754: aan Catharina van Groesen, weduwe van Romijn, wordt een kleine herberg
toegestaan.
33. 2-8-1754: de armenrekening is opgemaakt door Frans Conrad Bodmer.
34. 2-8-1754: de vroedvrouw van de Kruisweg krijgt een boete van fl. 6 omdat zij zich op
het werkterrein van Pieternella Tasselaer had begeven.
35. 6-9-1754: veroordeling (‘condemnatie’) van Adriaan Brantsen te Oud-Lillo wegens het
schandaleuslijk bejegenen van Anna Persoons, huisvr. van Jan van den Bogert en
wonend in Antwerpen.
36. 6-9-1754: verbod van Catharina Imans om school te houden voor kinderen ouder dan 5
jaar; zij concurreert met Jan Cazelles junior, schoolmeester en voorzanger te Lillo. De
rechters verwijzen naar het placaat van de Staten van Zeeland betreffende het
schoolhouden van 8-2-1583.
37. 7-9-1754: Joris Boubly voelt zich door Simon Dronkers gekwetst.
38. 1-10-1754: regels tegen hoenders en vuilnis op straat en tegen geraas op de markt
tijdens kerktijden.
Aantekeningen uit inv. 1935 (resoluties gedelegeerde rechters 1754-1757)
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

18-4-1754: uitvoerige beschrijving van de ‘affaire Stenhuys‘ (betr. het ontslag van
dominee Renatus Stenhuys). (NB omdat over deze affaire reeds uitvoerig is
gepubliceerd maakte ik er slechts enkele aantekeningen over).
20-12-1754: bericht over de aanstelling van Carolus Paulus de Heldt tot procureur.
27-12-1754: klachten van Johannis van Puievelde en Jacobus de Munck over het
gedrag van andere vrijschippers (i.v.m. onderlinge concurrentie).
21-1-1755: Jan Baptist Staats (wijn- en bierwerker te Liefkenshoek) gecasseerd
wegens geweigerde dienst als hellebaardier (vermoedelijk verloor hij zijn bevoegdheid
als wijn- en bierwerker; zie aantek. nr.5).
21-1-1755: Gerrit Fransen benoemd tot wijn- en bierwerker te Liefkenshoek i.p.v. J.B.
Staats.
31-1-1755: attestatie betreffende schulden van Daniel Dionisius Egidius Scheffer,
wonend op het fort Cruysschans
7-2-1755: taxatie van de boedel van de moeder van Cornelis Kuypers te Oud-Lillo.
7-3-1755: rapport over onwilligheid van de vrouw van Willem van Dinteren bij het
meewerken aan het ijken van gewichten.
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9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

4-4-1755: J.B. Staats, bakker te Liefkenshoek, wordt verboden om boekweitmeel te
verkopen (mogelijk i.v.m. een monopolie terzake van de molenaar van Liefkenshoek).
4-4-1755: aan de weduwe van Jacob Dronkers wordt toegestaan een kleine
kinderschool te houden.
5-5-1755: aan Jacob van Liere wordt toegestaan om zich vanuit Oosterland met vrouw
en vier kinderen in Liefkenshoek te vestigen “om het meeplanten in den polder van den
Doel bij der hant te nemen”, mits hij een akte van indemniteit kan overleggen.
9-5-1755: aan Pieter van Duinkerk wordt het houden van een koffiehuis toegestaan.
4-7-1755: de weduwe van Adriaan Valkenburg te Oud-Lillo heeft verzuimd om haar
twee kinderen aan te melden bij de Weeskamer; zij zal niet veroordeeld worden.
11-7-1755: klacht van de heer Cramer over beledigingen door Johanna van ’t Lant,
huisvr. van Willem van Dinteren.
5-9-1755: de vrouw van Cornelis Verbert te Oud-Lillo wordt gedaagd omdat zij thuis
een zekere Maria Janssen uit ’s Hertogenbosch heeft laten bevallen van een “onecht”
kind, verwekt door een Zwitserse soldaat.
11-9-1755: attestatie van Robbert de Bruijn (schoolmeester en voorzanger te Lillo) ten
behoeve van de justitie van Veere.
11-9-1755: aan Maria Janssen (zie aantek. nr. 15) wordt jurisdictie ontzegd.
3-10-1755: condemnatie van Adriaan Brantsen te Oud-Lillo wegens het laten logeren
van een ongehuwde vrouw, genaamd Adriana (= Adriana Gijsen) die moest kramen.
Hij krijgt een boete van 7 gulden en 4 stuivers, te betalen binnen 3 of 4 dagen.
3-10-1755: de armenrekening is opgemaakt door diaken Meijer.
3-10-1755: inwoning te Lillo ontzegd aan de weduwe Anna Maria Walter.
5-12-1755: aan Dina Roelands, weduwe van Jacob Dronkers, wordt een grote
tapnering toegestaan.
5-12-1755: aan Cornelis Sijmons te Oud-Lillo het tappen en het houden van een winkel
toegestaan.
6-2-1756: Jan Baptist Pieters en Cornelis Huijbregts vermeld als armmeesters te OudLillo.
6-2-1756: Adriana Gijsen dient Oud-Lillo te verlaten (zie aantek. nr. 18).
20-2-1756: Adriana Gijsen mag toch onder bepaalde voorwaarden in Oud-Lillo wonen.
Zij blijkt op een ‘schelmachtige’ wijze te zijn bedrogen en bevrucht geraakt.
20-2-1756: J.B. Vermeer desisteert (= ziet af van) van de grote tapnering, hem
toegestaan op 24-5-1751.
7-5-1756: Pieter van Duinkerk moet ervoor zorgen dat er onder kerktijd niet wordt
gekolfd of gebiljard.
4-6-1756: aan Jan Jacobs het recht ontzegd om met vrouw en kind in Liefkenshoek te
wonen; hij is niet van ‘goet gedrag’ en verwacht wordt dat hij ten laste van de armen
zal komen.
3-9-1756: de armenrekening is opgemaakt door diaken Bodmer.
29-10-1756: boete van een rijksdaalder als men duiven laat vliegen.
5-11-1756: executie goederen van Adriaan Brantsen te Oud-Lillo wegens een schuld
van fl. 13 en 19 stuivers.
7-1-1757: verzoek van de minderjarige wees Catharina de Veurst, die onderhouden
wordt door de diaconie van Lillo, om de magistraat van Iperen aan te schrijven over
een erfportie, afkomstig van de zuster van haar moeder.
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33. 1-4-1757: Pieter Camerman wordt vermeld als voogd van zijn kinderen, verwekt bij
zijn huisvrouw Maria Anna Dirks. Deze was erfgename van Guillaum de Nijs en Anna
van den Heuvel. Uit hun boedel nog een tegoed van Cornelis Franck te Oud-Lillo van
fl. 262 en 10 stuivers i.v.m. een obligatie d.d. 25-8-1750.
34. 1-4-1757: Frans van Waardenburgh heeft crediteuren.
35. 6-5-1757: Maria van den Nieuwendijk wordt aangesteld als vroedvrouw i.p.v.
Pieternella Tasselaer.
36. 6-5-1757: Johanna van Wijk (weduwe van Van der Jagt) dient een schuldeiser 12
ponden, 14 schellingen en een halve groten Vlaams betalen.
37. 11-6-1757: klacht van ds. Josua van Iperen wegens belediging door Johanna van
Wijck.
38. 1-7-1757: Johanna van Wijck wordt in haar huis gegijzeld.
39. 6-7-1757: de ruzie tussen ds. Van Iperen en Johanna van Wijck is bijgelegd
(‘satisfactie’).
40. 7-10-1757: klacht van Elena van Standonk tegen Asuarus van Weelden over het
betalen van kostgeld.
41. 7-10-1757: Asuarus van Weelden wordt verboden om te zitten in de bank van de
rechters in de kerk.
42. 4-11-1757: klacht van Jacob Faber tegen de weduwe Provo wegens het niet betalen van
loon voor het verzorgen van haar zoon Cornelis (die aan de pokken overleed)
gedurende 8 dagen en nachten.
43. 4-11-1757: klacht van Frans Beneck over dreigementen door kapitein Strothe.
44. 4-11-1757: er wordt een nieuw reglement betreffende het poortgeld vastgesteld.
Aantekeningen uit inv. 1936 (resoluties gedelegeerde rechters 1757-1760)
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

6-1-1758: vrijschipper Jan Dronkers wordt verboden zijn granen in een ander vaartuig
over te slaan.
8-1-1758: reglement inzake het poortgeld voor Lillo, Liefkenshoek en Oud-Lillo.
Burgers behoefden geen poortgeld te betalen (art. 1), bezoekers wel. Er waren
bepalingen inzake de sluitingstijden van de poorten, met name ’s avonds en op zon- en
feestdagen.
3-2-1758: de heren Ermerins en Bodmer zijn voogden van Hermanus van Kruijningen,
zoon van Dingenis van Kruijningen en Geertruy van der Sluijs (nu getr. met Jan Blom),
neef van wijlen Asuaris van Weelden.
3-2-1758: Johannes Baptist Hermans, was procureur te Lillo en was getr. met
Catharina Tolleners. Kinderen o.m.: Josephus Emanuel Hermans, ged. 5-12-1723 in de
kerk op de Cruijswegh in de polder van Lillo.
3-2-1758: geschil tussen Digna van den Eijnde (wed. van de wagenmaker Joannes
Cornelissen, in leven wagenmaker op de Kruisweg in de polder van Lillo) en Jan Dircx
(Diercx) over de overname van de wagenmakerij.
21-2-1758: geschil tussen de fortcommandant majoor Schweinitz en enkele boeren
over het vervoeren van granen over de brug, door de poort van het fort Lillo.
3-3-1758: op haar bed dood gevonden op 10-2-1758 Catharina Mees, eerst weduwe
van eene Peeters, daarna van Pieter van Tongeren.
3-3-1758: Jan Diercx mag wagenmaker zijn op Oud-Lillo.
5-5-1758: vrijschipper Jan Dronkers hield zich niet aan bevrachtingsregels.
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10. 5-5-1758: Vincent Dronkers wordt gelast om te havenen in Lillo.
11. 5-5-1758: aan Andries Ooms, zoon van Willem Ooms en Johanna van ’t Land, wordt
toegestaan van Cornelis Blommen jaarlijks te ontvangen de interest op een obligatie
van fl. 250, zijnde een hypotheek op zijn huis.
12. 7-7-1758: aan Cornelis Blommen verboden op bepaalde tijdstippen Berlijns blauw te
stoken en te verven.
13. 7-7-1758: A. Brager en C. Blommen gelegitimeerd om bode te zijn.
14. 4-8-1758: accoord (na geschil) tussen Bernardus Mertens en de molenaar Cornelis
Romeijns te Liefkenshoek over door Mertens geleverde spanzeilen voor de molen.
15. 1-9-1758: Cornelis Symons en J. Heijer mogen Berlijns blauw maken; idem Johannis
Voogt.
16. 1-9-1758: burgereed van Christoffel Joachiem, Jan Snijders en Jan Huysers.
17. 1-9-1758: Nicolaas Pagee overlegt een akte van indemniteit van de wethouders van
Woensdrecht voor hem, zijn vrouw en twee kinderen (Elisabeth, 8 jaar, en Laureijs, 3
jaar); vestigde zich te Lillo als slachter.
18. 3-10-1758: aan Jan Dekkers toegestaan (ofschoon ‘van den Roomsche religie sijnde’)
naast Abraham Arbon als tweede bakker te Lillo werkzaam te zijn (zijn vader was in
Lillo ook bakker geweest).
19. 6-10-1758: armerekening van diaken Niclaes Schuttel.
20. 10-10-1758: Cornelis van Grevelingen aangesteld als bakker te Lillo.
21. 10-10-1758: Pieter van Grevelingen (zoon van Gijsbr.) aangesteld tot omroeper.
22. 1-12-1758: Cornelis Symons en Jan van Kaam als armmeesters te Oud-Lillo opgevolgd
door Cornelis Verheije en Pieter de Lathouwer.
23. 15-1-1759: Pieter Leerdam, zoon van Jan Janssen Leerdam, benoemd tot wijn- en
bierwerker te Liefkenshoek.
24. 2-2-1759: aan Pieter van Assendelft, burger te Lillo, ald. het biersteken toegestaan.
25. 6-4-1759: Dillis Cornelissen, komende van Stabroek, mag zich als schoenmaker in
Oud-Lillo vestigen.
26. 6-4-1759: burgereed van de schoenmaker Pieter van der Goten; vestigde zich vanuit
Oud-Lillo binnen het fort Lillo.
27. 25-4-1759: Isaac Paulus Brager, geb. te Praag, koopman, toegelaten als burger te Lillo.
Hij maakt kenbaar als koopman naar Engeland te willen; hij krijgt hiervoor een
vrijgeleide.
28. 1-6-1759: aan Johannis Deckers toegestaan om te Liefkenshoek bakker te zijn.
29. 20-7-1759: aan de vrijschippers Vincent Dronkers, Job Vincentszn. Dronkers, Arij
Dronkers en Job Janszn. Dronkers gelast om te wonen en te havenen in Liefkenshoek.
30. 20-7-1759: boete op het loslopen van honden fl. 3 (NB: er is een verbod op het
loslopen van honden dat in de periode 1749-1786 veelvuldig wordt overtreden).
31. 3-8-1759: aan Vincent Janszn. Dronkers opgedragen om binnen een maand binnen het
fort van Lillo te komen wonen. Zijn broer Job moet in Liefkenshoek wonen.
32. 3-8-1759: armerekening van de diaken Verboom.
33. 22-10-1759: in de plaats van de overleden Gabriel le Bleu wordt als kapitein van de
burgerij te Lillo aangesteld Jacobus Ermerins en als luitenant der burgerij (i.p.v.
Jacobus Ermerins) Adriaan ’t Hooft.
34. 2-11-1759: Andries Ooms moet aan Amour Poelemans fl. 18, 18 st. en 4 penn. betalen.
35. 7-12-1759: Pieter de Nijs (geb. te Lier) mag met zijn vr. Johanna Goossen (geb. te
Balder of Baeder) te Oud-Lillo wonen. Er zijn geen kinderen.
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36. 7-12-1759: winkeliers en herbergiers die tijdens kerktijd wat verkopen krijgen een
boete per geval van fl. 3; spelende kinderen worden beboet met 12 stuivers.
37. 4-1-1760: burgereed van Johannis Raats, j.m. van Ossendrecht, handelaar in wijnen,
sterke dranken en tabak.
38. 16-1-1760: verzoek van de diaconie van Lillo aan de gedelegeerde rechters om borg te
staan voor de kosten van levensonderhoud van Martha van den Noord, die reeds enige
tijd ten laste van de diaconie komt en die zich niet inspant om te werken. Er zal een
brief worden gestuurd naar de diaconie-armen van de stad Middelburg, waar zij enige
jaren gewoond heeft.
Aantekeningen uit inv. 1937 (resoluties gedelegeerde rechters 1760-1762)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

1-2-1760: Petrus Joseph van der Neesen, secretaris van de polder van Lillo en
Zuijtland, geadmitteerd als procureur.
14-2-1760: verzoek van zijn familie tot detentie van Jakobus Akkerman , o.m. wegens
dronkenschap; ondertekend door: Isack Arbon, Marie Akkermans, J. Akkermans,
weduwe van De Rechter, Francisca Akkermans en A. Arbon.
7-3-1760: burgereed van Jan Huizers.
4-4-1760: Pieter de Neef boete van fl. 100 wegens mestrekken jegens Cornelis Verbert.
6-6-1760: burgereed van Johannis Raats.
27-6-1760: klachten over Martha van Noord (geb. Lillo, dochter van gedelegeerd
rechter, vertrok na de oorlog naar Middelburg, keerde terug zonder borgbrief, komt ten
laste van de diaconie), Johanna van Wijck (weduwe van de schoolmeester en
voorzanger Johannes van der Jacht, vertoont kwaadaardig gedrag, slaat haar twee
dochters) en Johanna van ’ t Land (weduwe van Willem van Dinteren, pachter van het
veer op Antwerpen, gooit met stenen, vloekt en tiert, ook bij nacht en ontijden, gaat
roekeloos met vuur om). Johanna van Wijck wordt krankzinnig genoemd.
19-8-1760: slepende affaire over Johanna van Wijck. Zij moet worden opgenomen in
het Simpelhuis te Middelburg. Haar zuster is Maria van Wijk, weduwe van Arnoldus
de Keulenaar. De broers van Johannes van der Jagt zijn Willem, Marinus en Berbilius
van der Jagt en wonen in Zierikzee. Zij zijn niet genegen om de twee dochters van hun
broer en schoonzus te ontvangen (21-8-1760); ze moeten volgens hen maar een
betrekking zoeken in Middelburg.
5-9-1760: borg voor Jacob Muller, zijn vrouw en kinderen; Jacob is arbeider bij Pieter
Moormans.
3-10-1760: klacht over het niet varen naar Antwerpen van veerman Jan Lepelaar.
3-10-1760: de vrijschippers Job Janszn. Dronkers en Wouter Dronkers mankeren om in
Liefkenshoek te wonen.
7-11-1760: Pieter van Osta (en zijn vrouw) moeten wegens dieverij Oud-Lillo verlaten.
7-11-1760: aan de schoolmeester Robbert de Bruijn en zijn vrouw Henrietta Tomsom
(in doopboek Lillo omschreven als Thimsen) (die het huis kochten in de Klinkerstraat
van Johanna van Wijck) toegestaan om winkelwaren te verkopen. Robbert mag zich
tijdens schooltijden echter niet met de winkel bemoeien.
7-11-1760: Jan Hendrik Snijder wijn- en bierwerker te Lillo i.p.v. Jacobus de Munk.
16-11-1760: Niclaes van Pagee gegijzeld wegens slaan van zijn vrouw.
21-11-1760: klacht van Johanna van Pagee over het gedrag van haar man Niclaas van
Pagee; hij slaat haar, vloekt en tiert en werkt weinig.
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16. 22-11-1760: besloten wordt dat Niklaes van Pagee als soldaat naar Indië wordt
gezonden.
17. 5-12-1760: Jan Baptist Pieters kashouder en distributeur der armen te Oud-Lillo.
Verzoek goedkeuring rekening 1760. Verzoek i.p.v. Cornelis Verhage en Pieter de
Lathouwer als armmeesters aan te stellen Gillis Braam en Jan van Puyvelde.
18. 5-12-1760: administrerend diaken 1759 en 1760 Willem Meijer.
19. 6-2-1761: het schoolmeesterhuis wordt getaxeerd op fl. 2185, 4 st. en 10 penningen; na
aftrek van onkosten gedurende 7 jaar is de verkoopprijs fl. 1702, 4 st. en 10 penningen.
De schoolmeester vond een prijs van fl. 1500 te hoog en kocht het pand niet.
20. 6-3-1761: aan Pieter Moormans, burger en inwoner te Lillo, toegestaan te grossieren in
zout.
21. 1-5-1761: geschil tussen Jan van Dooren te Oud-Lillo en Jan Baptist van der Gooten
over door laatstgenoemde verricht metselwerk aan het huis van eerstgenoemde.
22. 5-6-1761: aan Pieter Moorman het winkelhouden en het verkopen van wijn, sterke
dranken en tabak toegestaan.
23. 5-6-1761: aan Pieter van Assendelft te Lillo een herberg en kolfbaan toegestaan binnen
het fort. De herberg was gekocht van de weduwe van Bruijs.
24. 5-6-1761: getuigschrift voor Hendrik Perdaans te Oud-Lillo. Hij is oud, arm en
onvermogend en niet in staat om behoorlijk de kost te kunnen winnen. Verzocht om
ongehinderd te mogen passeren en om aalmoezen te mogen vragen.
25. 4-9-1761: Jan Baptist Leemans te Oud-Lillo heeft de weduwe van Jan Mathijsen doen
dagen wegens kamerhuur van 11 gulden en 2 stuivers.
26. 4-9-1761: aan Johannis Arnoldus Herps, gewezen kannonier te Lillo, toegestaan om
met vrouw en twee voorkinderen (de zoon in militaire dienst, de dochter in Bergen op
Zoom getrouwd) in Oud-Lillo te wonen.
27. 6-11-1761: armenrekening 1760-1761 van diaken Nicolaas Schuttel.
28. 6-11-1761: eed als burger van Lambert Goedemond, geb. Burgerhout. Woonde enige
jaren bij Anthony Brager. Woonde met vrouw en kinderen in de polder van Lillo en
heeft zich ordentelijk en schappelijk gedragen.
29. 4-12-1761; armmeesters Oud-Lillo i.p.v. Pieter Kloots en Jan Nolbertus Doeijgers: Jan
Cleiren en Pieter Murtelmans.
30. 4-12-1761: verbod op het schieten tijdens oudejaarsnacht (dit verbod geldt ook voor
latere jaren, uit vrees voor ongelukken).
31. 4-12-1761: Pieter van der Gooten, burger en schoenmaker te Lillo, veroordeeld tot
boete van fl. 3 (te betalen aan de diaconie) wegens ongehoorzaamheid. Had zich
beklaagd over verbod om ‘klijnbier’ te schenken.
32. 4-12-1761: aan Adriaan Bildregt (geb. Yver bij Brussel) en zijn vrouw Bello van
Beveren (geb. Antwerpen) toegestaan te Oud-Lillo te wonen in de kamer van Gerard
Hubing.
33. 4-12-1761: klachten over de vrijschippers Job Janszn. Dron kers en Vincent Dronkers.
34. 4-12-1761: verzoek van Jan Petrus Wils en zijn vrouw om op Oud-Lillo te wonen,
waar zij een huis gekocht hebben ; 5-2-1762: attestatie wordt als onvoldoende
beoordeeld.
35. 2-1-1762: aan Anthony Lambrechts toegestaan winkel te houden op Oud-Lillo.
36. 2-1-1762: klacht van de schoolmeester Robbert de Bruijn over concurrentie door de
soldaat Augustus Wilhelmus die in burgerhuizen kinderen leert schrijven.
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37. 2-1-1762: boete voor de vrijschippers Job en Ary Dronkers, te betalen aan de diaconiearmen.
Aantekening uit inv. 1938 (resoluties gedelegeerde rechters 1762-1763)
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

5-3-1762: Jacobus Akkermans op verzoek van zijn familie uit zijn confinement ( =
opsluiting) in het Cellebroersklooster te Lier ontslagen.
5-3-1762: schuld van Cornelis Huijbrechts te Oud-Lillo wegens gekocht bier.
22-3-1762: Lambert Goedemond mag slachten.
22-3-1762: Jan Snijders, burger te Lillo, wordt toegestaan om zoopjes en “klijn” bier te
schenken. Hij heeft het huis gehuurd van de weduwe van Assendelft, vooraan in de
Klinkerstraat.
22-3-1762: aan Arnoldus Herps wordt niet toegestaan om op Oud-Lillo te wonen,
wegens gepleegde bezweringen aan een dode koe op Oud-Lillo; wegens het ingeven
van vehemente medicijnen aan een zwangere vrouw en andere bedriegingen. Herps
moet met zijn vrouw Oud-Lillo binnen 8 dagen verlaten.
4-6-1762: aanstelling van Hendrik Kluijt als opzichter over de brandspuit.
24-7-1762: verklaring over de dood van Sigismond Gross de Trevelin, lid van de
souvereinen Raad van de stad en Republiek Bern, kolonel-commandant van het
regiment Switters, commandeur van Lillo en onderhorige forten; gestorven na een
ziekte van enige maanden, 56 jaar oud. Echtgenote J.E. van Borssele, douarière Gross
de Trevelin. Liet twee kinderen achter.
6-8-1762: Cornelis Sijmons mag in Oud-Lillo een paal slaan in de straat i.v.m.
toegankelijkheid voor wagens en karren.
6-8-1762: taxatie boedel (door de taxateur Jan Baptist Pieters) van de boedel van Jacob
Heijer, weduwnaar van Anna Maria Dirckx.
6-8-1762: dagvaarding door Pieter Escher (wonend op de Kruisweg) van Cornelis
Stijnen te Oud-Lillo. Adriaan Stijnen (broer van Cornelis) heeft bij Pieter 18 weken
ziek thuis gelegen. Verzoek om vergoeding van kosten.
6-8-1762: autorisatie van het confineren van Martha van de Noordt in het Simpelhuis
te Middelburg.
3-9-1762: verwelkoming van de nieuwe commandeur Jan Marcus de Salve, kolonel
van het tweede battaljon van zijne hoogheid de heer Prince van Stolberg.
1-10-1762: Jan Baptist Vermeer heeft voor zijn zwager Huijbert Viers de herberg Het
Hof van Holland gekocht. Viers (uit Sint Niclaas in het land van Waas) verzoekt
toestemming om met vrouw en kind naar Lillo te komen (zie zitting 3-12-1762;
verzoek afgewezen).
1-10-1762: kinderen van Lillo moeten van de wallen afblijven.
1-10-1762: reglement op het billetteren van militairen.
26-10-1762: de vrijschippers Jacobus de Munck, Johannes van Puijvelde en Vincent
Dronkers veroordeeld wegens het opkopen van granen.
5-11-1762: boete van de vrijschipper Arij Dronkers.
5-11-1762: Hendrik Dillen vermeld als timmerman en leverancier van hout; hij
verrichtte arbeid bij Adriaan Verrijk, Gerard Hubing en Jacobus Heijer. Er zijn nog
openstaande rekeningen.
3-12-1762: armmeester Oud-Lillo i.p.v. Jan van Puijvelde en Gillis Braam: Pieter van
Puijvelde en Cornelis Verbert.
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20. 3-12-1762: verzoek inwoning van Huijbert Fiers (Viers) afgewezen.
21. 8-1-1763: de diaconie krijgt het recht om een halve stuiver te incasseren (te ‘ponden’)
(te betalen door de koper) telkens wanneer in Lillo, Liefkenshoek en Oud-Lillo een
huis wordt verkocht.
22. 4-2-1763: aan J.B. Vermeer toegestaan: grote herberg, koffiehuis en slachten.
23. 4-2-1763: Jacob Heijer mag winkelhouden op Oud-Lillo.
24. 4-2-1763: Pieter van der Gooten kleine tapnering toegestaan.
25. 1-4-1763: geschil tussen Fernandus van de Velde te Doel en de vrijschipper Wouter
Dronkers te Liefkenshoek over de rekening voor een vrachtreis naar Rotterdam; zie
ook 4-11-1763.
26. 6-5-1763: Machiel Willems (geb. Oplinter bij Tienen) krijgt burgerschap en
toestemming winkel te houden in het fort Lillo. Hij woonde 5 jaar bij Cornelis
Blommen.
27. 6-5-1763: Vincent Dronkers (vrijschipper) winkelhouden binnen het fort toegestaan.
28. 6-5-1763: consent om Dorothea van der Jacht wegens krankzinnigheid te confineren (=
op te sluiten).
29. 6-5-1763: reglement op het verhuren van kamers voor het garnizoen; o.m.
voorschriften voor huurprijzen; deze zijn afhankelijk van de rang van de militairen
(hoe hoger de rang, hoe hoger de huren mogen zijn).
30. 3-6-1763: Jan van Puijvelde herberg (het Kroontje) en winkel toegestaan op Oud-Lillo.
31. 20-6-1763: herbergiers moeten het logeren van vreemde lieden melden bij de
hoofdwacht. Brief hierover naar: Anthony Brager, Pieter van Assendelft, Pieter de
Munk, Pieter Duinkerke, de weduwe Pantelon, Jan Baptist Vermeer, Jan Snijders en
Pieter van der Gooten.
32. 30-6-1763: gijzeling Dorothea van der Jacht, dochter van Johannis van der Jacht en
Johanna van Wijck.
33. 9-7-1763: voorschriften over de kwaliteit van het vlees dat het fort Lillo mag
binnenkomen.
34. 12-8-1763: Johannis van Stouten klaagt Pieter van Duinkerke (burger en visser te
Lillo) aan wegens achterstallige interest; nog te betalen fl. 198 (zie ook 2-12-1763).
35. 12-8-1763: aan Pieternella Dronkers (j.d., naaister van beroep, wonend in het fort
Lillo) een kinderschool toegestaan voor naaien en breien.
Aantekeningen uit inv. 1939 (resoluties gedelegeerde rechters 1763-1766)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

2-9-1763: akte (concessie) van Carel Brager d.d. 21-4-1763 betreffende het veer van
Doel naar Antwerpen wordt ingetrokken.
2-9-1763: Francois Delzenne benoemd tot adjunct gerechtsbode i.v.m. de hoge
ouderdom van Gijsbregt van Grevelingen.
7-10-1763: regels voor verwezing te Oud-Lillo; verplichting tot inschakeling van de
Weeskamer.
4-11-1763: armenrekening 1762-1763 door diaken Berkemeijer.
6-1-1764 : Judocus de Vree mag met vr. en drie kinderen verhuizen van Doel naar
Oud-Lillo. Zuster van zijn vrouw, Isabella Lambregts, gehuwd met Hendrik Sijmons,
woont er al.
6-1-1764: Anthony de Bie benoemd tot substituut-omroeper.
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7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

6-1-1764: Pieter Murtelmans en Joseph Eijseggers hebben gemankeerd mede te
arbeiden gedurende een halve dag aan het maken van de weg. Zij worden vermaand.
2-3-1764: Andries van den Berge, gehuwd met Johanna van der Hooft. Adriana van
Hermont (dochter van Johanna van der Hooft??) in otr. met Johannis Wagenaar uit
Ossendrecht.
2-3-1764: Pieter Moorman verzoekt om de postbode Cornelis Blommen te mogen
opvolgen. Betreft post van Lillo naar Antwerpen.
6-4-1764: aan Andries Ooms het houden van een winkel te Lillo toegestaan.
6-4-1764: Jacob Heijer moet aan de diaconie-armen fl. 7, 18 st. en 14 penningen cijns
betalen; diaken is Hendrik Kluijt.
4-5-1764: Lambert van der Slijk mag winkelhouden te Lillo.
4-5-1764: idem Andries Dronkers.
4-5-1764: Pieter van der Gooten krijgt vermaning wegens het tappen buiten de
toegestane tijd.
4-5-1764: Adriaan Verrijken is cijns schuldig aan Jan van der Gooten.
4-5-1764: de vrijschippers Job Vincentszn. Dronkers en Job Janszn. Dronkers zijn
onwillig boetes te betalen.
1-6-1764: Amoer Poelemans claimt arbeidsloon en verschot (= voorschot) wegens
kleermaken voor de moeder van Andries Ooms.
1-6-1764: schooolmeester Robbert de Bruijn klaagt over Pieternella Dronkers; zij
onderwijst in letteroefeningen, o.m. de kinderen van Jan Huyzers en het zoontje van
Symon Dronkers.
1-6-1764: de heer Ermerins, die in Zeeland was, heeft verstaan dat de weduwe van der
Jagt en haar dochter Dorothea zich in het Simpelhuis te Middelburg zeer wel gedragen.
Zij verlangen ontslagen te worden. Is na deliberatie goedgevonden. Attestatie van
beterschap 6-7-1764; zie ook 11-7-1764.
20-7-1764: verzoek van Pieter Moormans en Jan Baptist Vermeer, pachters der
gemeene middelen te Lillo, om i.p.v. de overleden Christoffel Joachim als oppasser aan
de poort te benoemen: David Dilles, geb. te Berchem bij Antwerpen; inwoning van
hem te Lillo op 7-9-1764 toegestaan.
5-10-1764: executie van de boedel van Huijbert Heijns, 2-9-1764 overl. ten huize van
de weduwe Camerlink; moeije is Maria Heijns; Huijbert was mede-pachter van de
visserijen te Lillo, samen met Andries de Munnink (2-11-1764).
7-12-1764: Jan van Puijvelde te Oud-Lillo mag geen tabak verkopen.
7-12-1764: aan Leopold Joseph Boucher toegestaan om chirurgijn te zijn te
Liefkenshoek. Kwam uit Zandvliet.
7-12-1764: attestatie verleend aan Hendrik Dronkers.
7-12-1764: Job Vincentszn. Dronkers en Job Janszn. Dronkers weer beboet; houden
zich niet aan regels voor vrijschippers.
4-1-1765: eed van armmeesters Oud-Lillo: Hendrik Vlemincx en Gerard Blomme.
18-1-1765: verklaring over overlijden van Frederik Hubing (ook Ubing), in leven smid
binnen het fort van Lillo. Zoon naar Oost-Indië al overleden. Zoon Gerard enige
erfgenaam.
1-2-1765: Nicolaus Pfarrer, geb. Hungen in het Graafschap Solms (noordelijk van
Frankfurt am Main), aanvaard als burger en als schoenmaker te Lillo.
1-3-1765: Johannis Voogt, weduwnaar van Jacoba Moormans, die tevoren weduwe
was van Huijbert Kiemans. Hieruit zoon Gijsbert Kiemans, nog in leven. Uit huw. met
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30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.

Johannis Voogt: Pieter, Christiaan, Anna en Levina. Kwestie van regeling van het
moederlijk goed van de genoemde vijf kinderen. Jacoba Moormans dus overl. vóór 13-1765.
1-3-1765: Cornelis Blommen, nu wonend in Antwerpen, vroeger in Lillo, heeft nog
geld tegoed van Jan Raats wegens geleverde winkelwaren; zie ook 3-5-1765.
1-3-1765: de bakkers klagen over de molenaar; er zijn verscheidene hele granen in het
meel gevonden.
5-4-1765: vrijschippers mogen geen granen opkopen.
3-5-1765: Anthony Brager doet afstand van de postbodeplaats op Antwerpen.
3-5-1765: in zijn plaats benoemd: Machiel Willemse, burger te Lillo.
3-5-1765: Gillis Serverans uit Bergen op Zoom wil chirurgijn te Lillo te worden. Hij
praktiseert de roomsche religie. Zijn verzoek wordt aangehouden. Afgewacht wordt of
er andere kandidaten zijn (hij wordt uiteindelijk niet benoemd).
3-5-1765: Jan Plompen uit Huijbergen wil te Lillo burger en bakker worden.
7-6-1765: executie van de boedel van Jan Gijsen, knecht van de weduwe De Rechter,
bij haar thuis overleden. Vader van de overledene was Guiliemi Gijsen, moeder
Petronella Eggermont. De overledene is gedoopt op 30-11-1736.
7-6-1765: Jan Baptist Bril leverde aan Lambert Goedemond twee vette koebeesten.
Geschil over betaling.
7-6-1765: Willem Kock te Lillo kocht een hoeveelheid van 750 mutsaars van Adrianus
van Someren te Berendrecht en moet nog betalen.
7-6-1765: Pieter van Duinkerken kocht 170 busselen (= bundels) steekreijs (= rijshout)
van Adrianus van Someren en moet nog betalen.
5-7-1765: brief van de beide predikanten over beschuldigingen van majoor Van
Schweinitz; ze voelen zich beledigd. Waarover is niet duidelijk.
5-7-1765: op 1-7-1765 was te Tholen een executeur aangesteld in de boedel van Jan
Stouten. Pieter van Duinkerke had zijn visserijschuit en huis afgestaan aan het
weeshuis van Tholen i.v.m. schuld bij Jan Stouten. Pieter van Duinkerke is ’s nachts in
stilte vertrokken . Hij wordt bankroet verklaard. Zijn huis met inventaris zal worden
verkocht (zie ook 13-9-1765).
13-9-1765: Willem Dronkers wordt bakker te Lillo.
4-10-1765: Johannis Raats, burger en wijnkoper te Lillo mag een winkel houden
4-10-1765: Jacobus de Munck heeft schuld bij de timmerman Laureijs Michelet.
13-12-1765: Peter Jan Swijnen en Francis Bogaers diakenen van de armen te OudLillo.
10-1-1766: Cornelis Huijbrechts moet een ten onrechte in pand genomen kerkboek aan
Jan Baptist van der Gooten teruggeven.
16-1-1766: rapport over de ‘losmaking’ van dominee Van Iperen; hij wil Lillo verlaten.

Aantekeningen uit inv. 1940 (resoluties gedelegeerde rechters 1766-1768)
1.
2.
3.
4.

5-2-1766: ontslag op verzoek van Johannes Voogt als bierdrager.
5-2-1766: Simon Janszn. Dronkers aangesteld tot wijn- en bierwerker.
7-2-1766: taxatie boedel van Cornelis Verbert te Oud-Lillo, weduwnaar van Anna
Catharina Buijs.
7-2-1766: Vincent Brager dient daags te voren aan te kondigen wanneer hij als
veerman van Liefkenshoek naar Antwerpen vaart (1 maal per week).
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.

21-3-1766: boete voor Vincent Dronkers van fl. 25 wegens het kopen van granen.
4-4-1766: Francois Delzenne gerechtsbode i.p.v. Gijsbrecht van Grevelingen.
3-5-1766: approbatie beroep ds. Jacobus de Vos uit Nieuw-Vossemeer.
3-5-1766: declaratie door Jacobus de Lozanne (als voogd) van kostgeld voor Laurens
Gabriel de Pauw.
3-5-1766: Cornelis van Grevelingen is niet langer in staat zijn broer Pieter (die
‘ongelukkig onbequaam’ is) bij hem te houden.
3-5-1766: aan Philip Binken, metselaar, wonen toegestaan op Oud-Lillo met vrouw
Maria van Langen en twee kinderen, geb. te Halsteren.
13-6-1766: inventaris boedel Gijsbrecht van Grevelingen.
13-6-1766: de heer ’t Hooft moet puin opruimen bij zijn huis in Liefkenshoek.
4-7-1766: Guilielmus Josephus Hoffman aangesteld tot chirurgijn te Liefkenshoek
i.p.v. Boucher.
5-8-1766: Jan Lorentz Denck, geb. Anspach, burger en kleermaker te Lillo; hij had
gediend onder het regiment van majoor de Maleprade; is getrouwd.
1-8-1766: Joris van Boven, geb. te Doel, heeft het huis gekocht van Vincent Brager
binnen Liefkenshoek en neemt het dwarsveer van Liefkenshoek naar Lillo over. Joris
wordt burger.
1-8-1766: Pieter van Grevelingen als ‘simpel’ omschreven (zie zitting 3-5-1766).
1-8-1766: opdracht spoedig de rekening van de boedel van Pieter van Duinkerk op te
maken.
1-8-1766: Bastiaan Poelemans aangesteld tot omroeper i.p.v. Pieter van Grevelingen
die op 10-12-1758 als zodanig was benoemd.
1-8-1766: Joannes Baptista Gomez geadmitteerd tot procureur.
15-8-1766: rekening opgenomen van Pieter Stoffels, weduwnaar van Maria Anna
Verheije, over de gemene nalatenschap ten overstaan van Cornelis Verheije. Pieter
heeft huis en hovenieringe op Oud-Lillo.
5-9-1766: verdeling nalatenschap van Jan Gijzen ad fl. 113, 9 stuivers en 12
penningen. De helft voor de vrienden van vaderszijde, de andere helft voor die van
moederszijde.
3-10-1766: rekening boedel van Hendrik Perdaans te Oud-Lillo, weduwnaar van Maria
Anna van den Houwen. Baten: fl. 162, 11 stuivers en 4 gr. vls. Baten ten gunste van
zijn dochter Catharina Perdaans.
3-10-1766: opgave door vrijschipper Job Dronkers van vrachtlonen voor mee
(meekrap) naar: Den Bommel (fl. 36), St. Maartensdijk en Scherpenisse (fl. 30),
Tholen en Vosmeer (fl. 25), Steenbergen (fl. 36), St. Annaland (fl. 30), Sommelsdijk
(fl. 36), Ter Neusen en Biervliet (fl. 30), Axel (fl. 36) en Goes en het land van Goes (fl.
30).
7-11-1766: reglement voor de botermarkt.
7-11-1766: klacht van de slachter Lambert Goedemond over concurrentie door David
Dille en Lambert van der Slijk; zij slachten beesten in de polder van Lillo; hij wordt
erdoor ‘in zijn nering bedorven’. Aan Lambert van der Slijk wordt het slachten
toegestaan.
7-11-1766: met terugwerkende kracht tot 1-10-1766 Gijsbert Kiemans aangesteld tot
aansteker der lantaarns; traktement fl. 3 per jaar.
7-11-1766: aangesteld tot politie-meesters te Oud-Lillo voor het jaar 1767 Wouter de
Fie en Hendrik Aerts.
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28. 7-11-1766: Judocus Bogaers, geb. Doel, aangesteld tot burger en kleermaker te
Liefkenshoek.
29. 7-11-1766: aan Johanna Claassen, weduwe van Amour Poeleman, het houden van een
kinderschool toegestaan.
30. 5-12-1766: aangesteld tot politiemeesters op Oud-Lillo: Jan Baptist Pieters, Jan
Janssen, Hendrik Aerts en Wouter de Fie.
31. 6-2-1766: Daniel Cramer aangesteld tot capitein der burgercompagnie en Hendrik
Kluit tot luitenant; 16-2-1767: Pieter Moormans vaandrig van deze compagnie.
32. 10-4-1767: de kanonnier Gerrit van Dongen wordt burger en mag winkelhouden.
33. 10-4-1767: Cramer weesmeester i.p.v. Ermerins.
34. 10-4-1767: aanwijzing executeurs boedel van Joseph Hendriks, overl. te Lillo (boedel
verkocht 5-6-1767).
35. 1-5-1767: afscheid van Ermerins die secr. is geworden van de stad Veere.
36. 5-6-1767: veroordeling van Andries Dronkers wegens slaan van zijn schoonzuster
Cornelia Dronkers.
37. 5-6-1767: Jacobus Taaijmans moet nog cijns betalen voor zijn hovenieringe op OudLillo.
38. 5-6-1767: op zijn verzoek wordt Simon Dronkers ontslagen als wijn- en bierwerker.
39. 5-6-1767: lijst van belasting op huizen te Lillo i.v.m. de onkosten voor het branden en
onderhouden der lantaarns en de brandspuit. Als bewoners worden vermeld: Robbert
Guiliaume Temet, de weduwe (Johanna Akkerman) van Willem de Rechter, Johan
Adriaan Toelaar, Jan Dronkers, Andries Ooms, Machiel Willemsen, de weduwe van
Anthony van Oosdorp, Pieter Moorman, Pieter van der Gooten, de diaconie-armen,
Jacobus de Munck den ouden, Jan Raats, Isack Arbon, Johannis Zwalle, Willem
Dronkers, Adolph van Schweinitz, Jan Baptist Vermeer, Andries van den Bergh, de
weduwe van Jan Pantelon, Gerrit van Dongen, de weduwe van Simon van den Ende,
Lambert Goedemont, Willem Meijer, Joris en Maria Boublij, de weduwe van Amoer
Poelemans, Jacobus Ermerins, de weduwe van Wouter Dronkers, Jacobus de Munck de
jonge, Robbert de Bruijn, Andries Dronkers, Hendrik Kluijt, Jean Louis
Hentzenberger, de weduwe van George Conrad Sattler, Leendert de Munck, Jan Voogt,
Jan Snijder, de weduwe van Cornelis van Grevelingen, Jan Grant, Gerard Herman
Lanfferman, Adriaan Thooft, Pieter van Assendelft, Vincent Dronkers, Daniel Cramer,
Niclaas Schuttel, Johan Hendrik Berkemeijer. De belasting bracht fl. 60 en 3 stuivers
op.
40. 7-8-1767: verklaring van Anna Maria Krom, huisvr. van Arij Maat, wonend te Veere.
Zij is gedurende 10 jaar gealimenteerd door de diaconie te Liefkenshoek. Zodra zij
door arbeid de kost kon winnen is zij naar Walcheren vertrokken. Verzoek om uitkoop
en daarvoor te betalen (door Krom) een bedrag van 6 pond. Kerkeraad Liefkenshoek
ging accoord blijkens verklaring van ds. Jakobus de Vos d.d. 19-8-1767. Verzoek
wordt ingewilligd.
41. 13-11-1767: de vrijschipper Wouter Dronkers moet op Liefkenshoek wonen doch doet
dit niet.
42. 13-11-1767: regels voor het werven van ‘volk’ voor de Oost- en West-Indische
Compagnie. Dit dient ordentelijk te geschieden. Bescherming is nodig van
minderjarige kinderen.
43. 20-11-1767: Carel August Nesseleer wijn- en bierwerker i.p.v. Simon Dronkers.
44. 4-12-1767: armmeesters Oud-Lillo Cornelis Vingerhoet en Jacobus van Leuven.
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45. 4-12-1767: geschil tussen Adriaan Stokmans en David Dille over een gekocht
rundbeest (zie ook 5-2-1768; Dille moet fl. 50 betalen).
46. 4-12-1767: dagvaarding Lambert Goedemont wegens verkoop van beesten.
47. 30-1-1768: cessie en eed van Hendrik Kluit als tweede secretaris.
48. 5-2-1767: reglement op de dienstboden.
49. 5-2-1767: Pieter Leerdam op zijn verzoek ontslagen als bierdrager te Liefkenshoek.
50. 16-2-1767: Leonardus de Rijck is op 20-1-1767 wegens gepleegde moedwil,
vechterijen en diefstal te Oud-Lillo gearresteerd; 25-2-1767 verzoek van de vader van
Leonardus, Bruno de Rijk, wonend te Deuren in Brabant, om te bevorderen dat zijn
zoon als soldaat naar Oost-Indië wordt gezonden, al was het voor een tijd van 14 jaar.
Hij wil hier best fl. 150 voor betalen. Leonardus is ‘somwijlen beset met drank’; hij
weet dan niet wat hij doet. Verzoek van Bruno wordt ingewilligd. Leonardus stemde
met uitzending in.
51. 4-3-1768: de honden van Vincent Dronkers en van J. Dronkers moeten worden
afgemaakt (‘doodgeslagen’); zij hebben mensen gebeten; zij mogen pas worden
begraven als vastgesteld is dat zij dood zijn.
Aantekeningen uit inv. 1941 (resoluties gedelegeerde rechters 1768-1770)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

1-4-1768: geschil tussen Adriaan Clairen en David Dillen over levering van een beest.
15-4-1768: burgereed van Pieter van den Bogaerd met akte van indemniteit van
Corendijk; hij gaat binnen het fort Lillo wonen in een huis dat Cornelis van der Valk
heeft gekocht van Pieter Moormans.
6-5-1768: attestatie voor Pieter Dekkers i.v.m. voorgenomen reis naar Frankrijk.
6-5-1768: verklaring dat chirurgijn G.J. Hofman gedurende een jaar naar genoegen in
Liefkenshoek heeft gefunctioneerd.
1-7-1768: burgerschap voor Pieter Francus van de Velde, geb. te Contigh, timmerman;
met vrouw en twee kinderen, die te Antwerpen geboren zijn.
1-7-1768: Johannes Wils kocht op Oud-Lillo de winkel van Cornelis Verheijen;
verkoop toegestaan van ‘soet en sout, boter en kaas, smout en olie, cruydenierderijen,
snuiffen en toeback, linnen- en wollen stoffen, aardewerk, koper- en tinwerk tot gerieff
van een ider’.
1-7-1768: de magistraat besluit te onderzoeken hoe het komt dat er in de winkels
binnen het fort geen mosterd meer te koop is; dit is een ‘groot ongerief’ voor de
ingezetenen.
1-7-1768: Hermanus Schneider bierdrager i.p.v. zijn vader.
2-9-1768: inventarisatie boedel van Elisabeth Pickaert, weduwe van Jan de Beij, in
leven chirurgijn te Lillo.
2-9-1768: inventarisatie boedel van Joanna Brus, weduwe van W. Camerling.
7-10-1768: besluit over procedure aanstelling schoolmeester te Liefkenshoek nu Jan
Janssen Leerdam is overleden.
7-10-1768: Coenraad Bleijs mag zich in Oud-Lillo vestigen om zijn kost met het
tuinieren te winnen.
7-10-1768: de weduwe Sattler beschuldigde de schoolmeester R. de Bruijn van “eenige
onstigtelijke gebeerden” jegens de vrouw van majoor Scheffer; de rechters achten het
bewijs niet geleverd en oordelen dat de beschuldigingen voortvloeien uit wederzijdse
haat en partijdigheid. De weduwe dient zich voorzichtiger te uiten.
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14. 7-10-1768: Nik. van Pagee wegens dronkenschap geïnsulteerd (gevangen gezet).
15. 7-11-1768: Johannes Dekkers, geb. Lillo, mag in Liefkenshoek bakker zijn; idem
Pieter Dekkers, broer van Johannes.
16. 2-12-1768: sollicitanten voor post schoolmeester Liefkenshoek: Hendrik van der Ploeg
(schoolmeester te Crabbendijke), Cornelis Maelijs (ondermeester te Yerseke), Jan
Andries Spruijt (lidmaat te Cruyningen), Jacobus Latouw (lidmaat te Axel), Leo
Lorens (schoolmeester op de Klad; verm. bij Steenbergen), Adriaan Blankert
(schoolmeester te ’s Heer Hendrikskinderen) en Theunis van Heemst (schoolmeester in
het Weeshuis van Bergen op Zoom). Bij beraad aanwezig: de ouderlingen Jan Brom en
de diaken Pieter Torree; absent waren Geert Vettens (ouderling) en Job Janszn.
Dronkers. Met eenparigheid van stemmen werd besloten om Theunis van Heemst te
benoemen.
17. 2-12-1768: armmeesters Oud-Lillo: Jan Hendriks Koek en Cornelis Wuijten.
18. 3-2-1769: klacht van dominee Toe Laer over zijn dienstmeid Catharina Lemmens; zij
vertrok ontijdig.
19. 3-2-1769: geschil tussen Cornelis Gijzen en David Dille over de koop van een vaars en
enige schaapsvachten.
20. 3-2-1769: Lambert Goedemont heeft schuld bij Joannes Rommens d.d. 2-11-1768 van
fl. 162. Voldoet niet aan zijn verplichtingen.
21. 3-2-1769: Lambert Goedemont heeft ook schuld bij Pieter de Kempenaar, nl. van fl.
49.
22. 3-3-1769: aan Job Janszn. Dronkers, vrijschipper te Liefkenshoek, toegestaan aldaar
een winkel te houden om allerhande waren te verkopen.
23. 3-3-1769: in de burgercompagnie is J.H. Berkemeijer vaandrig geworden.
24. 3-3-1769: vrijschippers zijn dan: Job Dronkers (zoon van Vincent), Arij Dronkers, Job
Janszn. Dronkers, Wouter Dronkers, Jacobus de Munck, Vincent Dronkers, Sijmon
Dronkers, Jan Cornelis van Puijvelde (even buiten het fort Frederik Hendrik bij zijn
vader).
25. 3-3-1769: boedel van Michiel Sofie, knecht van Joannis Raats, overl. 26-9-1767 (zie
ook 6-4-1770).
26. 28-3-1769: klacht van Pieter van Assendelft en Carel August Nesseler over
mishandeling door soldaten binnen het fort Lillo.
27. 5-5-1769: aan Andries Dronkers, burger en inwoner te Lillo, grote herberg toegestaan,
alsmede om tabak te verkopen.
28. 2-6-1769: armerekening van de diaken Jan de Groot over 1768 en 1769.
29. 13-6-1769: cessie van de president Johan Adolph Bachman, commandeur van de
forten.
30. 13-6-1769: verzoek van de kerkeraad over het (met een haag) ‘omtuinen’ van het
kerkhof op Oud-Lillo, dat er onverzorgd bij ligt.
31. 7-7-1769: in Liefkenshoek werd Jan Prins verkozen tot ouderling i.p.v. J. Brom en
Jakobus Verkouteren tot diaken i.p.v. Pieter Torre. In Lillo volgde secr. Kluit
Lanfferman op als ouderling; commandeur Poortvliet volgde de heer De Groot als
diaken op.
32. 22-8-1769: dagvaarding van Pieter van Assendelft; hij had niet zijn hoed afgenomen
voor president Bachman toen hij deze op straat tegenkwam (wordt vervolgens een
slepend proces).
33. 22-8-1769: verboden met brandende pijpen door de straten te lopen.
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34. 6-10-1769: verzoek van Bastiaan Verpoorten uit Ossendrecht om in Lillo Carel August
Nesselaer als wijn- en bierdrager op te volgen; verzoek wordt aangehouden (en
uiteindelijk niet gehonoreerd).
35. 1-12-1769: Niclaas van Pagee wil graag bierdrager worden te Lillo; verzoek wordt
aangehouden (en uiteindelijk niet gehonoreerd).
36. 1-12-1769: Pieter van Assendelft beklaagt zich als pachter der gemeene middelen
erover dat president Bachman zijn pacht niet betaalt.
37. 5-1-1770: de weduwe Dronkers moet nog een rekening betalen van fl. 24 aan de
chirurgijn Boucher wegens ‘een gedane cure aan haren arm’.
38. 5-1-1770: armmeesters Oud-Lillo zijn Jan Mees en Levinus de Nijs.
39. 2-2-1770: schoolhouden door Cornelis Vingerhoet op Oud-Lillo verboden.
40. 2-3-1770: Jan Valentijn Breijl aangesteld als wijn- en bierwerker i.p.v. Nesselaer.
41. 6-4-1770: verzoek om restitutie van recognitie, betaald door de gerechtsbode Francois
Delzenne afgewezen.
42. 6-4-1770: schoolmeester R. de Bruijn had ook bemoeienis met begrafenissen; hij
zorgde bijv. voor de baar, het doodkleed en de rouwmantels bij de begrafenis van
Machiel Sofie; J. Voogt ontving geld als lijkdienaar; P. Moorman leverde de doodkist.
Aantek. uit inv. 1942 (resoluties gedelegeerde rechters 1770-1772)
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

4-5-1770: besluit van de president dat voor militairen die na 12 uur (bedoeld zal zijn na
12 uur ’s middags) begraven worden geen dubbele kerkerechten behoeft te worden
betaald (dit tarief gold kennelijk wel voor burgers).
6-7-1770: Pieter van Assendelft mag tabak verkopen.
6-7-1770: Joris van Boven aangesteld als bierdrager te Liefkenshoek.
3-8-1770: de achtergelaten vrouw van Lambert Goedemont moet met haar kinderen
Lillo binnen 14 dagen verlaten; haar man is gevlucht, verdacht van het ontvreemden
van beesten in de polder van Lillo (zie ook 7-9-1770 en 13-10-1770).
7-9-1770: Jan Bareman (j.m., geb. op het eiland Tholen en van de gereformeerde
religie) geadmitteerd tot burger en slachter te Lillo.
7-12-1770: armmeesters Oud-Lillo Jan Petrus Wils en Cornelis Kuijpers.
7-12-1770: Johan Rouck (geb. Harpinge?) toegelaten als burger en smid.
7-12-1770: Pieter van den Hoorn, geref., geb. Bergen op Zoom, toegelaten als burger
en schoenmaker; akte van indemniteit; zijn vr. is Margaretha Lambers; kinderen: Anna
Maria (2 jaar oud) en Pieter (2 maanden).
7-12-1770: voor een geleverd varken moet Willem Valkenburgh aan notaris Smout te
Stabroek nog fl. 14 en 15 stuivers betalen.
4-1-1771: aan David Dillen te Oud-Lillo wordt niet toegestaan binnen het fort Lillo te
komen wonen als slagersknecht bij J.B. Vermeer; hij moet met vrouw en kinderen
Oud-Lillo verlaten (1-3-1771).
5-4-1771: Jakobus van der Bel, ondermeester te St. Annaland, benoemd tot
schoolmeester en voorzanger te Liefkenshoek.
5-4-1771: Pieter van den Bogert mag tappen en winkelhouden (3-5-1771).
7-6-1771: een vrouw genaamd Catrijn, vermoedelijk uit Noord-Holland, moet de
jurisdictie verlaten.
1-3-1771: Andries Dronkers mag winkelhouden.
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15. 6-9-1771: Jan Willem Prins, landman in de polder St. Anna-Ketenisse, mag met zijn
vrouw binnen het fort Liefkenshoek wonen.
16. 4-11-1771: boete voor Vincent Dronkers van fl. 25 wegens opkopen van granen.
17. 6-12-1771: armmeesters Oud-Lillo Dominicus Zano en Jacob Taaymans.
18. 10-12-1771: examen van de nieuwe vroedvrouw Elisabeth Sino, vrouw van Gijsbert
Bitterhoek.
19. 3-1-1772: verzoek van schoolmeester R. de Bruijn om ontslagen te worden van de
plicht om burgerdiensten te verrichten (zoals het kappen van ijs tijdens de winter en het
oefenen met de brandspuit). Deze taken gaan volgens hem ten koste van het onderwijs.
Wegens het niet verschijnen tijdens een wapenschouwing van de burgercompagnie en
wegens het weigeren om ijs te kappen was De Bruijn beboet. De Bruijn moet alsnog
zijn boete van fl. 3 wegens weigering om ijs te kappen betalen en eveneens fl. 3
wegens niet verschijnen bij de wapenschouwing.
20. 17-1-1772: De Bruijn weigerde zijn boetes te betalen; zie ook zitting van 7-2-1772.
21. 7-2-1772: de weduwe Poelemans mag winkelhouden.
22. 6-3-1772: De Bruijn wordt gelast om burgerdiensten te verrichten.
23. 20-3-1772: De Bruijn heeft fl. 3 en 15 st. boete wegens non comparitie op de
wapenschouwing en bij de ijskapping betaald (dus de helft van de totale boete die hem
was opgelegd). De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de brandspuit en de
lantaarns.
24. 9-4-1772: secr. Robbert G. Temet is overleden. Zuster is Anna Catharina Temet.
25. 5-6-1772: schoolmeester De Bruijn verscheen weer niet bij wapenschouwing; na de
beëindiging ervan had hij laten weten niet in staat te zijn daaraan deel te nemen wegens
‘een incommoditeit’ aan zijn voet.
26. 5-6-1772: verzoek van E. Costermans (praktiserend chirurgijn te Doel) om ook in
Liefkenshoek chirurgijn te mogen zijn; wordt positief ontvangen; besluit 4-9-1772; fl.
50 traktement per jaar.
Aantekeningen uit inv. 1943 (resoluties gedelegeerde rechters 1772-1776)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

3-7-1772: eed van Hendrik Kluit als secretaris en auditeur.
3-7-1772: vermaning van en boete voor schoolmeester R. de Bruijn.
3-7-1772: de vroedvrouw Elisabeth Sino, vr. van Bitterhoek, wordt niet geaccepteerd
door de ingezetenen; ze twijfelen aan haar bekwaamheid.
3-8-1772: besluit om aan collegium qualificatum voor te stellen schoolmeester R. de
Bruijn te ontslaan (hetgeen geschiedt) (NB: ontslag uiteindelijk op diens verzoek).
3-8-1772: klacht van Arij en Wouter Dronkers over hun broer Job. Job ontduikt regels
voor het vervoer van granen.
3-8-1772: verklaring van de cirurgijn over een verdronken kind van Arij (Vincentszn.)
Dronkers; jongetje van 5 à 6 jaar; in het water gevallen op 31-7-1772 (dit moet
Leendert Dronkers zijn, ged. Liefkenshoek 10-1-1768).
7-8-1772: sollicitanten schoolmeesterspost te Lillo zijn Jacob van der Bel
(schoolmeester te Liefkenshoek) en Dirk Suurlant (ondermeester in de Leur). Besloten
werd Van der Bel te benoemen.
4-9-1771: Johannis Voogd aangesteld als lantaarnopsteker te Lillo.
4-9-1772: aktes van indemniteit afgegeven voor twee kinderen van Pieter van den
Boogert (vertrokken naar Oud-Beijerland), voor een kind van Pieter van den Hoorn
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10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.

(vertrokken naar Rotterdam) en voor een kind van Theunis van Heemst (gewezen
schoolmeester te Liefkenshoek, vertrokken naar Sommelsdijk).
7-9-1772: Pieter Leerdam (schoolmeester in Ouden Doel) benoemd tot schoolmeester
en voorzanger in Liefkenshoek. Sollicitant was ook Kornelis Arent, schoolmeester te
Rotterdam.
2-11-1772: Cornelis van Leerdam solliciteert naar de post van schoolmeester in Ouden
Doel.
6-11-1772: Andries Dronkers is pachter te Lillo van haring en zoute vis; geschil met
concurrent Pieter van Assendelft die bokking verkoopt zonder pagt te betalen.
7-11-1772: als boeren te Oud-Lillo worden vermeld: Jan Baptist Pieters, Jan Janssen,
Hendrik Aarts, Cornelis Stijnen, Jan Claeren, Jan Hendriks Koek, Pieter Kloots,
Cornelis Vingerhoed, Jan Driessen en Joseph Eijseggers. Geschil over door hen te
betalen contributie; wanbetalers worden gegijzeld en pas na betaling (9-11-1772) weer
vrijgelaten.
27-11-1772: inwoners van Oud-Lillo die weigeren contributie te betalen zijn: Anthony
Huijbregts, Willem van Valkenburg, Cornelis Verbert en de weduwe Van Oort.
4-12-1772: klacht van de kerkeraad van Lillo over de schending van de zondag; gewag
werd gemaakt van ‘verval van het Christendom’ en van ‘het verachten van de
verkondiging van het Goddelijk woord’; velen matigen zich aan ‘om op des Heeren
dag zonder onderscheid alles op den stroom te arbeiden, en binnen te werken, wat door
de voorbijvarende schepen ten dienste der winkeliers en kooplieden wordt aangebragt,
zoo wel als op de gewone werkdagen’.
31-12-1772: Jakobus Hoffman is gedelegeerd rechter geworden.
8-1-1773: armmeesters Oud-Lillo Jakob Heijer en Johannes Jakobus Taaymans.
8-1-1773: verbod op het uitladen van goederen tijdens zondag.
8-1-1773: verzoek van Pieter van der Gooten om in Lillo slachter te mogen zijn wordt
toegestaan.
8-1-1773: Jakobus Johan Berkemeijer mag winkelhouden in Lillo en koffie, thee, tabak
en dergelijke winkelwaren verkopen.
29-1-1773: Adriaan van den Enden vermeld als executeur en voogd van de boedel van
de weduwe Van den Enden; er zijn minderjarige erfgenamen.
5-3-1773: de weduwe van schoolmeester Theunis van Heemst, wonend in
Sommelsdijk, verzoekt voor haar en voor haar kind een ongelimiteerde akte van
indemniteit; een eerdere akte is niet goedgekeurd; dit verzoek wordt niet gehonoreerd
(22-3-1773); uiteindelijk wordt voor het kind (Theunis, twee jaar oud in mei 1773) wel
zo’n akte voor onbepaalde tijd verstrekt (zitting 27-5-1773).
7-5-1773: geschil tussen A. Blanken (verkoper) en M. Willemse (koper) over de
betaling van kaas.
7-5-1773: schuld van Frans Bogers bij de diaconie-armen van fl. 6 en 2 st. wegens hem
geleverde jufferbalken (houten palen).
7-5-1773: Elizabeth Schneijder mag in Lillo een naaischool houden.
2-7-1773: Francis van Steen, wonend op de Kruisweg, mag met zijn vrouw Maria
Catharina Reijnaerts in Oud-Lillo wonen; hij dient zich ‘ordentelijk en eerlijk’ te
gedragen.
2-7-1773: de vrouw van Jan Denck, Dina van Langelaar, is vanwege mishandeling
door haar man en diens geregelde dronkenschap gevlucht.
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28. 27-7-1773: klacht van Cornelis Romeijns (molenaar te Liefkenshoek) en Joris
Verboven (veerman van Liefkenshoek) dat Johannis Dekkers (bakker te Liefkenshoek)
meel heeft gekocht bij de molenaar aan de Kruisweg; dit is strijdig met een octrooi van
8-12-1622. Dekkers moet de gederfde inkomsten vergoeden en wordt ernstig vermaand
(fol. 200-203).
29. 6-8-1773: Jan Baptist Carsouws mag met zijn vr. op Oud-Lillo wonen.
30. 6-8-1773: toestemming te wonen in Oud-Lillo: Paulus Janssen , zoon van Cornelis
Janssens en Anna de Winter, inboorling van de parochie van Schooten in Brabant en
Anna Maria Adriaensen, zijn vrouw, dochter van Peeter Adriaensen en Gertrudis van
Wellen, inboorling van Ossendrecht. Ze zijn beide rooms.
31. 3-9-1773: cessie van Willem Kluijt als gedelegeerd rechter i.p.v. Adriaan ’t Hooft.
32. 1-10-1773: verbod voor kinderen om tijdens kerktijd te spelen.
33. 1-10-1773: de erfgenamen van Maria Willemse zijn onbekend; oproep.
34. 1-10-1773: klacht van de chirurgijn Boucher tegen de vrouw van J.B. Vermeer die
zonder daartoe bevoegd te zijn voor dokter speelt; zij berokkent het menselijk geslacht
nadeel; ze behandelde o.m. het zoontje van de veerman Sijmon Dronkers. Zij wordt
vermaand.
35. 20-10-1773: verzoek Dina van Lange te mogen scheiden van Jan Denck wegens
mishandeling.
36. 5-11-1773: op aanhoudende instantiën van vele vrienden besloot Dina van Langen
terug te keren naar haar man die beterschap beloofde.
37. 19-11-1773: president Bachman is overleden.
38. 3-12-1773: Arnoldus de Lang, rooms, afkomstig uit Bergen op Zoom, kleermaker, mag
met vrouw en een kind in Oud-Lillo wonen (verzoek 5-11-1773).
39. 3-12-1773: Joannes Petrus Wils mag op Oud-Lillo brood bakken. Daardoor behoeven
de bewoners van Oud-Lillo niet meer hun brood op de Kruisweg te halen over het
Oostenrijkse gebied.
40. 3-12-1773: armmeesters Oud-Lillo Adriaan Vingerhoed en Cornelis Aarts.
41. 3-12-1773: verbod te schieten op oudejaarsavond.
42. 7-1-1774: verzoek van J. Raats en J.B. Vermeer mede namens hunne roomsche
medeburgers om binnen het fort een priester werkzaam te laten zijn; de magistraat
neemt het verzoek voor kennisgeving aan ‘dog zig geenzins daar voor of tegen kunnen
expliceren’. Als de verzoekers zich wenden tot de Staten van Zeeland zal hen dit niet
kwalijk genomen worden (fol. 275).
43. 7-1-1774: na oproep over erfenis Maria Willemse hebben alleen haar vader Machiel
Willemse en haar oud-oom Jan de Leeuw zich gemeld. De moeder van Maria (= Eva
de Waghter, eerste echtgenote van Machiel Willemse) was ene basterd. Nader
onderzoek is nodig (zie zitting 25-3-1774).
44. 11-1-1774: de kerk van Lillo mag eens per week gebruikt worden door de Lutherse
predikant van Bergen op Zoom ter bediening van de Luthersche broederen te Lillo.
45. 4-3-1774: Cornelis Stijnen en Rombout Jakobs zijn voogden van de wezen van Jan
Baptist van der Goten en Johanna Hugens. Jan Baptist Carsouws kocht het huis van
Van der Goten doch kwam zijn toezegging niet na. Carsouws is als schippersknecht
naar Holland gevaren. Nader onderzoek nodig. Carsouws verklaarde later dronken te
zijn geweest en betaalt een ‘rouwkoop’ van drie kroonen (25-3-1774).
46. 14-3-1774: Pieter van Assendelft boete van fl. 3 en ernstig vermaand; zijn kinderen
staken op zijn achterplaats tijdens een harde droge oostenwind enige voetzoekers af.
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47. 25-3-1774: Emanuel Costermans bedankt als chirurgijn te Liefkenshoek.
48. 25-3-1774: besluit over erfgenamen van Maria Willemse, overl. Lillo 26-6-1773. Zij
was een dochter van Eva, wier moeder Maria de Leeuw was. Enige erfgenaam (na een
juridisch onderzoek) wordt Jan de Leeuw, oud-oom van de overledene. Vader Machiel
Willemse moet alle bezittingen van Maria aan hem afstaan (zie ook SZ, inv. 1970, fol.
73, 20-2-1771).
49. 1-4-1774: Catharina Claassen, wed. van Amour Poelemans, heeft nog een claim op de
insolvente boedel van Pieter van Duinkerke.
50. 1-4-1774: Jakobus Bullis, smid, eerder wonend op de Kruisweg, mag met vrouw en
drie kinderen in Oud-Lillo wonen.
51. 28-4-1774: J.B. Festré wordt chirurgijn te Liefkenshoek; traktement fl. 50 per jaar.
52. 6-5-1774: geschil tussen de veerman Joris van Boven en de molenaar Cornelis
Romeijns te Liefkenshoek; Romeijns weigert om Van Boven te emploieren als
bierdrager en wil meel laten vervoeren zonder pachtbriefjes; Van Boven krijgt gelijk.
53. 3-6-1774: verkoop van de boedel van Pieter van Duinkerke heeft fl. 60, 8 stuivers en
12 penningen opgeleverd. Naar rato krijgt de weduwe Poelemans hiervan fl. 6.
54. 3-6-1774: Jan Pieters is boekhouder van de armen op Oud-Lillo. Hij mag aan J.P. Wils
fl. 200 lenen.
55. 8-6-1774: cessie van de president en commandeur J.H. Bedaulx.
56. 1-7-1774: Peeter Truyen, in ondertr. zijnde met de weduwe Van den Brande, mag op
Oud-Lillo wonen.
57. 5-8-1774: de bakker van de Kruisweg mag brood blijven brengen naar Oud-Lillo; geen
monopolie toegestaan voor J.P. Wils.
58. 5-8-1774: Willem Dronkers aangesteld als assistent van de bierdrager Johannes
Zwallen.
59. 7-10-1774: Rombout Jakobs heeft een lantaarn omgereden in de Barakken en moet
deze vergoeden.
60. 28-10-1774: besloten wordt om drie bijbels met nieuwe psalmen, bestemd voor de
rechtbank in de kerk, met uitneming van de oude psalmen, die gedrukt zijn bij de erven
van de weduwe Ratelband en Bouwer, in Middelburg bij de boekbinder Abrams te
laten binden; bij resolutie van 31-10-1774 stonden de Gecommiteerde Raden van
Zeeland de nieuwe psalmrijmen toe (zie zitting magistraat van 17-11-1774).
61. 4-11-1774: klacht van Adriana van Hermont, dienstmeid van Francois Delzenne, over
loonbetaling.
62. 2-12-1774: armmeesters Oud-Lillo zijn Anthony Lambrechts en Kornelis de Ridder.
63. 6-1-1775: gedaagd door Anthony Hattinga, ontvanger der gemeene middelen, drie
inwoners van Oud-Lillo: de weduwe van A. Huibrechts, de weduwe van C.
Vingerhoed en Jan Wolbagh over wanbetaling van belasting.
64. 6-1-1775: klacht van enkele inwoners van Lillo tegen de vroedvrouw Elisabeth Sino.
Zij was op 9-2-1772 opgeroepen voor de bevalling van de vrouw van Sijmon Dronkers
(= Joanna van Pagé). Deze vrouw overleed (op 10-2-1772), voordat de vroedvrouw
kwam. Daarna is het vertrouwen in de vroedvrouw ernstig geschaad.
65. 3-2-1775: Frans Dronkers, gerechtsbode van Lillo en Liefkenshoek, mag, ter verdere
onderstand van vrouw en kinderen, winkelwaren verkopen.
66. 15-2-1775: Cornelius Jacobus Thijs tot procureur aangesteld.
67. 3-3-1775: Job Janszn. Dronkers mag kleine tapnering houden bij zijn woning te
Liefkenshoek.
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68. 3-3-1775: Joannes Raats en zijn vr. Adriana Timmermans hebben schuld van fl.1000
bij Dominicus Laurentius Verhoeven en zijn vr. Margareta Clara van Thurenhout te
Turnhout; Raats moet aan zijn verplichtingen voldoen.
69. 9-3-1775: Jan Denck beticht van insolentiën. Gedroeg zich tijdens wapenschouwing
onbehoorlijk.
70. 27-3-1775: Jan Laurents Denck moet Lillo binnen 24 uur verlaten wegens herhaald
ongepast gedrag.
71. 7-4-1775: Jan Janssen boekhouder van de armen in Oud-Lillo i.p.v. J.B. Pieters (zie
ook zitting van 5-5-1775).
72. 7-4-1775: aan Jan Verkouteren, geb. Ouden Doel, wordt een akte van indemniteit
verleend.
73. 21-4-1775: Job Janszn. Dronkers mag in Liefkenshoek geen grote herberg vestigen; dit
wordt op 5-5-1775 wel toegestaan.
74. 5-5-1775: verzoek om ontslag van J.B. Festré als chirurgijn te Liefkenshoek.
75. 5-5-1775: Wouter de Fié boekhouder van de armen te Oud-Lillo i.p.v. Jan Janssen.
76. 5-5-1775: schoenmaker Pieter van der Goten is vertrokken; zijn boedel is
geabandonneerd; de jongste kinderen zijn opgevangen door vrienden in de polder, de
twee oudsten door de voogd Boucher. Boedel zal publiekelijk verkocht worden (besluit
van 19-5-1775). Baten: fl. 714, 17 st. en 4 penningen (20-12-1775). Pieter van der
Gooten tr. (1) Catharina Franssen en tr. (2) Catharina Lemmens.
77. 2-6-1775: Andries Ooms vermeld als pachter van het veer van Lillo op Antwerpen.
78. 4-8-1775: huizen in Oud-Lillo mogen alleen verkocht worden in herberg Het Kroontje.
79. 11-8-1775: vrijschipper Wouter Dronkers weigerde op zijn toerbeurt om zand te
vervoeren voor het bedekken van de weg te Liefkenshoek.
80. 18-10-1775: Joannes Josephus Schenk aangesteld tot chirurgijn te Liefkenshoek.
81. 3-11-1775: J.F. Lucas vermeld als koster op de Kruisweg.
82. 1-12-1775: Jan Baptist Leemans en Cornelis de Vree armmeesters Oud-Lillo.
83. 2-2-1775: Jan van der Linden, timmerman bij de aannemer Leendert de Munk, mag in
Oud-Lillo wonen.
84. 2-2-1776: Gerrit van Dongen heeft nog niet de kerkerechten betaald voor de begrafenis
van zijn vrouw (fl. 5 en 12 st.).
85. 2-2-1776: de soldaat Frans Herbert mag met zijn vr. in Oud-Lillo wonen tot hij zal
weten waar zijn regiment in garnizoen zal komen.
86. 2-2-1775: Janna van der Slijk wordt verboden om vroedvrouw te zijn op verzoek van
Elizabeth Sino.
87. 2-2-1775: verzoek van de kleermaker Engelbert Akkerman, geb. te Zwolle, gediend
hebbend als tamboer, om zich in Liefkenshoek te vestigen; wordt toegestaan (1-31776).
88. 9-2-1775: aan Isak Akkerman, j.m. te Lillo, toegestaan de wijn- en tabaknegotie van de
weduwe De Regter (= Johanna Akkerman) over te nemen.
89. 16-2-1776: klacht van Willem Dronkers over de kwaliteit van het werk van de
molenaar te Liefkenshoek (hij maalt niet goed).
90. 1-3-1776: Francis Boogers liet de stiefmoeder van zijn tegenwoordige vrouw, genaamd
Elizabeth N.N. dagvaarden over een onduidelijke kwestie, verband houdend met een
erfenis (NB: mogelijk identiek met Frans Bogaert, op 20-3-1790 vermeld als zoon van
Joos Bogaert en Anna Spiessens en als mede-erfgenaam van zijn broer Jan (DK, inv.
35, fol. 137).
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91. 1-3-1776: de koster van de Kruisweg liet Jan Gijzen te Oud-Lillo dagvaarden over de
vergoeding van de kosten van inwoning (hoofdgeld) van diens vermoedelijke zoon (of
broer?) Marinus, die enige tijd bij de koster woonde.
92. 1-3-1776: Gerrit van Dongen heeft diverse schulden, met name bij F. Dronkers, Jan
Schuttel en Egidius Pantelon.
93. 20-4-1776: verzoek van de broer van de overleden dominee Antonius Marant, Isaak
Marant, predikant te Aardenburg om te voorzien in de zorg voor de kinderen van zijn
overleden broer en diens vrouw Adriana van Toulon. Kinderen: Adriana, oud 2,5 jaar
en Antonia, oud 3 weken.
94. 3-5-1776: er is sprake van de geabandonneerde boedel van Gerrit van Dongen,
winkelier te Lillo; bracht fl. 309, 16 st. en 14 penn. op (12-7-1776). Hiervan gaat fl. 15
naar zijn gewezen dienstbode Catharina van den Berg.
Aantekeningen uit inv. 1944 (resoluties gedelegeerde rechters 1776-1781)
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

17-5-1776: op verzoek van Anthony van Oosdorp, landman in de polder van Lillo,
wordt akte van indemniteit gegeven aan Joannes Pietersol. Deze is door Van Oosdorp
ter ontlasting van de armen van Lillo grootgebracht en wil nu in Prinsenland trouwen.
14-6-1776: armmeester Cornelis de Vree is overleden; hij wordt opgevolgd door
Franciscus van Steen.
14-6-1776: Cornelis van Leerdam, inboorling van Liefkenshoek, mag aldaar
winkelhouden en diverse waren verkopen.
14-6-1776: er mogen geen varkens uit Brabant of Vlaanderen meer worden gelost voor
consumptie ter plaatse.
2-8-1776: i.p.v. J.P. Wils mag Jakob Heijer in Oud-Lillo bakker zijn. Hij mag daar een
gort- of grutmolen opzetten. Er mag echter geen brood of gebak worden verkocht aan
de ingezetenen van Lillo of aan het garnizoen (i.v.m. monopolie van de bakker(s) in
het fort Lillo).
6-9-1776: Elisabeth Hutjes, vr. van Pieter Somers, mag kinderschool houden; school
‘van naai en breikinderen als mede om jonge kinderen in de letteren en spelkunde te
onderwijzen’.
6-12-1776: armmeesters Oud-Lillo Cornelis Janssen en Adriaan van Hesbeen.
3-1-1777: Wouter Dronkers berispt omdat hij in Doel woont i.p.v. in Liefkenshoek.
20-1-1777: Cornelia Verkouteren wordt vermeld als vr. van de bakker Willem
(Wouterszn.) Dronkers (zij woonden in Lillo).
7-3-1777: Joost van Linden mag in Oud-Lillo Jan Mees opvolgen als herbergier van
Het Kroontje en als winkelier.
4-4-1777: Kornelis Koek mag in Lillo kleine tapnering drijven en winkel houden. Hij
kocht het huis van Jakobus de Munck, dat bewoond wordt door diens schoondochter,
de weduwe van Pieter de Munck (= verm. Willemina Prins). In dit huis werd eerder
een kleine tapnering toegestaan (NB: Pieter de Munck ged. Lillo 26-2-1730, zoon van
Jacobus de Munck en Cornelia Prins).
4-4-1777: Joannes Dekker, bakker te Lillo, mag ook winkelhouden.
4-4-1777: aan Jan Wils wordt verboden om met vr. en kinderen wederom in Oud-Lillo
te komen wonen.
6-6-1777: Willem Dronkers, burger en inwoner te Lillo, aangesteld als gezworen
turftonder en kolenmeter i.p.v. Joannes Zwalle.
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15. 4-7-1777: aan Leendert Dronkers wordt t.b.v. de armen van Woensdrecht een akte van
indemniteit verstrekt.
16. 4-7-1777: Jan Willem Holters, knoopmaker, getr. met de dochter van Nicolaas Pagé,
mag in Lillo wonen.
17. 18-7-1777: In Liefkenshoek: Jakobus Verkouteren ouderling i.p.v. Jan Brom; Cornelis
Dronkers diaken i.p.v. Pieter van Pagé.
18. 1-8-1777: Jan Claeren te Oud-Lillo gedagvaard wegens niet betalen van graspacht van
een deel van het schansje op Oud-Lillo.
19. 1-8-1777: Peeter Josephus Janssen, geb. in de parochie van Eekeren, mag in Oud-Lillo
wonen. Hij gaat trouwen en heeft het huisje gekocht van de erven van Eijseggers.
20. 1-8-1777: Pieter van Puyvelde heeft zonder toestemming zijn huis te Oud-Lilo
verhuurd aan een soldaat; boete van fl. 3.
21. 1-8-1777: deze week is Cornelis Koek overleden. Zijn vrouw is drie maanden zwanger.
Mocht er een kind komen dan zal via de Weeskamer een staat en inventaris worden
opgemaakt.
22. 3-10-1777: aan de weduwe van J. Fr. De Roos, Brigitta van Dijk, toegestaan om bakker
te zijn te Liefkenshoek i.v.m. vertrek van Pieter Dekkers.
23. 3-10-1777: Frederik Reichman, soldaat, gaat trouwen met de weduwe (van George
Coenraad) Sattler (= Maria Vrijmans) en mag op Oud-Lillo gaan wonen (otr. Lillo 1810-1777, tr. Doesburg).
24. 14-10-1777: bericht dat rechter Willem Kluit is overleden.
25. 21-10-1777: Petrus Augustinus Verboghaven, chirurgijn te Doel, aangesteld als
chirugijn te Liefkenshoek i.p.v. J.J. Schenk.
26. 7-11-1777: Francois Delzenne gedelegeerd rechter i.p.v. Willem Kluijt.
27. 7-11-1777: Anthony Pruimenboom uit Steenbergen wil slachter en schoenmaker te
Lillo worden; toegestaan 17-2-1778.
28. 7-11-1777: Jan Braam toegestaan weer in Oud-Lillo te wonen; woont nu op de
Kruisweg.
29. 7-11-1777: Jan Voogt verzoekt verhoging traktement als lantaarnopsteker; was fl. 18,
wordt fl. 24.
30. 5-12-1777: F. Delzenne wordt burgerkapitein en brandmeester.
31. 6-2-1778: Louis Gorez, j.m., geb. Middelburg, mag bakker zijn i.p.v. Willem
Dronkers.
32. 6-2-1778: besluit tot oproep om de bededag en de zondag te eerbiedigen; er is ergernis
over de ontheiliging daarvan.
33. 6-2-1778: de weduwe Le Bleu blijkt te Antwerpen te zijn overleden. Zij had een
aangetrouwde kleinzoon Laurens Gabriel de Paauw; deze verliet zijn vrouw en vertrok
naar Indië.
34. 6-3-1778: Peeter Jan van Aarden, geb. Stabroek, mag in Oud-Lillo wonen; kocht de
woning van Adriaan Hesbeen.
35. 6-3-1778: Ferdinandus Keulemans, getr. met de dochter van Kornelis Kuipers, mag in
Oud-Lillo wonen.
36. 6-3-1778: F. Delzenne mag allerhande winkelwaren verkopen.
37. 16-3-1778: Pieter Moormans heeft hypoth. schuld bij de diaconie van fl. 300 en
voldoet niet aan zijn verplichtingen. Wordt schuldig verklaard.
38. 16-3-1778: aan Lena Federhoef toegestaan een kleine kinderschool te houden.
39. 3-4-1778: Kornelis Wuijten moet een gekochte koe betalen.
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40. 1-5-1778: verzoek van Elizabeth Brilin, weduwe van Rough, om vanwege het
overlijden van haar zoon, ten behoeve van haar smederij een bekwame knecht te
mogen aantrekken, hetgeen wordt toegestaan.
41. 4-9-1778: vanwege klachten over de bakker is het voor inwoners van Liefkenshoek
toegestaan hun brood in Lillo te kopen.
42. 4-9-1778: Anthonij Pruimboom mag ook drank verkopen.
43. 6-11-1778: Andreas Lindaal krijgt een akte van indemniteit voor zijn kind Joannes
Andreas Lindaal.
44. 4-12-1778: nieuwe armmeesters te Oud-Lillo J.C. Aarts en Christ. van der Goten.
45. 5-2-1779: aan Isak Ackermans, koopman en inwoner te Lillo, wordt toegestaan om
kaarsen te maken.
46. 5-3-1779: Jan Voogt nam werk aan te Bergen op Zoom en huurde als onderbaas Jacob
Heijer in; geschil over betaling voor werk dat 20 weken lang is verricht.
47. 5-3-1779: Jan van Overstraten aangesteld tot procureur.
48. 2-4-1779: geschil tussen Guilliam Janssens uit Doel (eiser) en de weduwe van Cornelis
Franck, nu gehuwd met Joannes Nicolaas Bogaarts, over een obligatie van fl. 262.
49. 2-4-1779: geschil tussen Petrus Joannis de Meulemeester (eiser) en de weduwe van
Cornelis Franck over een obligatie van fl. 100, ooit verstrekt door Jan de
Meulemeester, vader van Petrus.
50. 7-5-1779: Anna Jacoba de Munck krijgt voor een jaar een akte van indemniteit voor
Rotterdam.
51. 21-5-1779: over de nalatenschap van Joannes Nicolaas Boogaarts, overl. Oud-Lillo 125-1779, nalatende verscheidene meerder- en minderjarige kinderen. Voogden: Pieter
Joannes Moos (getr. met een dochter van de overledene) en Pieter Essers. Weduwe is
Joanna Boei.
52. 2-7-1779: klacht over Cornelis Dronkers, marktschipper van Doel op Antwerpen.
53. 14-7-1779: klacht van de bakker van Liefkenshoek tegen buren Job Janszn. Dronkers
en zijn vrouw wegens overlast en insultes; Job beloofde zich in het vervolg eerbiediger
te gedragen (15-7-1779).
54. 31-7-1779: Willem Dronkers op verzoek ontslagen als turftonder en bierdrager;
opvolger wordt Pieter Poelemans (ook als kolenmeter).
55. 1-10-1779: Cornelis van Leerdam, schoolmeester in Ouden Doel, verzoekt ontslag;
Bastiaan Verpoorten wil hem opvolgen. Deze is als landman in Ouden Doel
woonachtig, heeft vroeger gewoond in Ossendrecht, alwaar hij schepen en vaak lid van
de kerkeraad is geweest. Besluit wordt aangehouden.
56. 21-10-1779: Joris Verboven, veerman van Liefkenshoek op Lillo, is 23-4-1779
overleden. Weduwe is Seijke Jans; er waren vijf kleine kinderen. Verkeert in armoede.
Zal ten laste van de diaconie komen. Wil daarom snel hertrouwen. Dit is niet
toegestaan binnen 9 maanden. Verzoekt ontheffing; verzekert dat ze niet zwanger is.
Verzoek wordt toegestaan.
57. 3-12-1779: Pieter Poelemans, stroomroeier te Lillo, aangesteld tot wijn- en bierwerker
i.p.v. J. Zwallen.
58. 3-12-1779: aan Jan Valentijn Breil winkel toegestaan (o.m. voor kaas, boter, kaarsen
en zeep).
59. 3-12-1779: nieuwe armmeesters Oud-Lillo Peeter Jan van Aarden, Christiaan Janssen
en Jan Hendriks Koek.
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60. 8-12-1779: kwestie van de nalatenschap van Joannes Zwallen. Deze trouwde met
Catharina Imans, weduwe van Nicolaas Janson. Catharina Imans overleed 4 jaar
geleden. Uit haar eerste huwelijk: Levina Janson en Eva Janson, dus stiefdochters van
Zwallen. Uit huwelijk van Zwallen met Imans zoon Joannes; vertrok naar West-Indië.
61. 24-12-1779: Joannes Baptist van Es, wonend op de Kruisweg, getr. met een dochter
van de overleden vrouw van Jan Driesen, mag in Oud-Lillo wonen.
62. 29-1-1780: Jan Baptist Vermeer is overleden. De chirurgijn Boucher klaagt diens
weduwe, Johanna van Nesten, en haar nicht Constania Vermeer aan, die zich over de
chirurgijn hadden beklaagd.
63. 4-2-1780: Joannes Raats (gehuwd met Adriana Timmermans), gewezen koopman te
Lillo, heeft zijn boedel gecedeerd aan zijn schuldeisers. Verkoop leverde fl. 421 op (zie
zitting 28-4-1780).
64. 21-2-1780: bericht over het verongelukte schip van Jan Aerdeizer (Haardijzer).
65. 25-2-1780: de weduwe van J.B. Vermeer (Joanna van Nesten) voldoet niet aan haar
financiële verplichtingen.
66. 25-3-1780: de vrouw van Joannes Voogt is al enige tijd geleden overleden; nu ook
Voogt zelf. Boedel in deplorabele, insolvente toestand. Er zijn enige kleine kinderen.
67. 7-4-1780: bericht dat schipper Van Puyvelde van Frederik Hendrik is vertrokken.
68. 5-5-1780: Pieter Joseph Boucher mag kleine tapnering en winkel houden in Lillo, in
het huis bij de Poort, gekocht van Pieter Slootmans.
69. 5-5-1780: aan Pieter Slootmans, getr. met de weduwe van Kornelis Koek, grote
tapnering toegestaan in herberg Het Hof van Holland.
70. 7-7-1780: afrekening verkoop boedel van de overleden Nicolaas Boogers en zijn
weduwe Joanna Boei; curator aangesteld op 21-5-1779.
71. 4-8-1780: verkoop van jenever door A. Pruimboom en de weduwe Torré verboden.
72. 18-8-1780: mest van besmette stallen moet begraven worden.
73. 23-8-1780: Cornelia Franssen, j.d., zonder familie hier, is 22-8-1780 overleden.
74. 1-9-1780: Jan B. Carsouws is knecht van schipper De Munck.
75. 6-10-1780: de weduwe Torré (wonend tegen de contrescarp buiten Lillo) is in de nacht
van 28 en 29 sept. 1780 beroofd door vier mannen; haar dochters verzetten zich; de
daders lieten 2 hoeden, een mes en een stok achter; vermoeden dat de daders de zgn.
Willebroekse schuimers zijn.
76. 21-10-1780: verzoek van Symon Dronkers om zijn dwarsveer van Lillo naar
Liefkenshoek te mogen overdoen aan Andries Dronkers, waarmee wordt ingestemd.
77. 3-11-1780: bericht over de boedel van Jan L. Denck, verbannen bij resolutie van 18-31775; boedel is onbeheerd en onberedderd. Vrouw van Denck is overleden. Zij was
geruime tijd dienstmeid bij president Bedaulx.
78. 1-12-1780: armmeesters Oud-Lillo zijn Jodocus de Vreejen (= de Vree) en Matthijs
van Steen.
79. 5-1-1781: Job Centszn. Dronkers verzoekt ontslag als vrijschipper en als zijn opvolger
aan te wijzen Job Aryszn. Dronkers, waarmee wordt ingestemd.
80. 5-1-1781: Verbochaven verzoekt om als ontslag als chirurgijn te Liefkenshoek.
81. 5-1-1781: Eva Janson, dochter van Catharina Imans (uit haar eerste huwelijk) verzoekt
om een akte van indemniteit wegens vertrek naar Middelburg.
82. 2-2-1781: Guillelmus Kouwenberg uit Stabroek kocht de koren-windmolen van
Cornelis Romeijns en mag zich als molenaar in Liefkenshoek vestigen.
83. 2-2-1781: Frans Dronkers mag drank verkopen.
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84. 2-2-1781: de vrouw van Hendrik Aarts te Oud-Lillo (= Catharina Peeters) mag geen
vroedvrouw zijn ; monopolie van Elisabeth Sino blijft intact.
85. 2-2-1781: Constantia Vermeer heeft een “onecht kind; zij is getrouwd met een soldaat.
Kind is nu bij de weduwe Vermeer, haar moeie (tante). Constantia is haar nicht.
86. 2-2-1781: Elisabeth Hentzenberger, dochter van de weduwe, is bij haar moeder in Lillo
thuisgekomen uit Den Haag en in het kraambed bevallen. Kind was van een getrouwde
man. Elisabeth wordt een ongelukkig bedrogen dochter genoemd.
87. 26-2-1781: bericht dat de heer Meijer (rechter) op 24-2-1781 is overleden.
88. 23-3-1781: molenaar Guillelmus Kouwenbergh heeft de meerderjarige j.d. Anna Maria
van der Poel bezwangerd en verklaart met haar te zullen trouwen.
89. 6-4-1781: verzoek om ontslag als vrijschipper van Job Jans. Dronkers en verzoek te
worden opgevolgd door Jan Andrieszn. Dronkers, waarmee wordt ingestemd.
90. 6-4-1781: Jakobus Hoffman wordt aangesteld als vendumeester.
91. 21-4-1781: Cornelis Leerdam, getr. met de weduwe van Joris van Boven, wordt
aangesteld als wijn- en bierwerker te Liefkenshoek.
92. 4-5-1781: aan Anna Catharina Moorman, geb. te Lillo, het houden van een naai- en
kinderschool te Lillo toegestaan.
93. 26-5-1781: Jan de Groot rechter i.p.v. W. Meijer.
94. 28-7-1781: klacht van Pieter van Assendelft tegen L. de Munck die weigerde met hem
naar Middelburg te varen. De Munck stelde dat het niet zijn beurt was, maar die van
Cent Dronkers. Hij kreeg ongelijk.
95. 3-8-1781: Laurens van Pagee levert voor fl. 85 nieuwe lantaarns voor het fort Lillo.
96. 3-8-1781: David Dillen heeft een verdronken beest geslacht; dit had niet gemogen.
Gelet op eerdere veroordelingen moet hij Lillo verlaten en wel voor 20-8-1781.
97. 7-9-1781: Jan van Loenhout op Oud-Lillo overleden. Had vooroverleden huisvrouw
Anna Catharina Aarts, die eerst weduwe was van J.B. van den Brande. Er zijn
minderjarige erfgenamen. Erfgenamen zijn: (1) de minderjarige kinderen van J.B. van
den Brande en A.C. Aarts; (2) Pieter van Loenhout, verwekt bij Catharina Timmers;
(3) Pieter Jakobs en Anna Maria van Loenhout, verm. verwekt bij A.C. Aarts (zitting
2-11-1781).
98. 2-11-1781: Daniel Janssen, geb. en getogen te Lillo, getr. met Geertruy Snijder, mag in
Lillo wonen; wordt als burger toegelaten.
99. 2-11-1781: Jan Baptist Claassens mag met zijn huishouden in Oud-Lillo wonen. Hij
heeft het huis gehuurd van Pieter van Puyvelde.
100. 2-11-1781: de twee kinderen van wijlen dominee Marant krijgen geen akte van
indemniteit voor Middelburg.
101. 7-12-1781: armmeesters Oud-Lillo Jan Baptist van Es en Pieter Janssen.
102. 7-12-1781: akte van indemniteit voor de in Lillo geboren kinderen van Pieter van den
Boogert geweigerd. Pieter woont reeds 8 of 9 jaar niet meer in Lillo.
Aantekeningen uit inv. 1945 (resoluties gedelegeerde rechters 1782-1786)
1.
2.

gedelegeerde rechters 4-1-1782: Cramer, Bodmer, Lanfferman, De Groot, Bedaulx,
Hoffman en Delzenne.
1-2-1782: P.J. Hembrechts achterstallige cijns voor zijn hof op Oud-Lillo fl. 40 en 10
st..
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3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

1-2-1782: woorden en handgemeen tussen de echtgenote van de heer Delzenne en hun
dienstmeid Kornelia Kroonenburg.
1-3-1782: vrijschippersakte van Leendert de Munck verlengd.
1-3-1782: sollicitatie van Lodewijk Kunst (uit Bergen op Zoom, gereformeerd) naar de
post van diender afgewezen; hij drinkt teveel.
29-3-1782: borgtocht voor een nagelaten kind van Constantia Vermeer; de
aangetrouwde vader begeerde niet het mede te nemen. De weduwe Vermeer, oud
moeie van het kind, ontfermt zich erover.
29-3-1782: aanstelling Laurens van Page tot assistent bierdrager te Lillo wegens
aanhoudende indispositie van J.V. Breil.
29-3-1782: aanstelling Daniel Jansen tot assistent bierdrager te Lillo wegens
aanhoudende indispositie van Hermanus Snijder.
3-5-1782: bericht over erfgenamen van rechter Willem Meijer; besluit tot nader
onderzoek.
3-5-1782: mevr. Luning-den Hartog eist betaling van Pieter Moorman; schuld wegens
lening. Betaald moet nog worden fl. 232.
3-5-1782: Maria van Bouwel klaagt over zware mishandelingen door haar man P.J.
Hembrechts te Oud-Lillo.
3-5-1782: akte van borgtocht voor de venduemeester J. Hoffman.
7-5-1782: er komt een collegium qualificatum over verzoek tot losmaking van ds.
Jacobus Janssen te Liefkenshoek; verzoek wordt toegestaan; er wordt ‘handopening’
verleend om toe te treden tot ander beroep (zitting 24-5-1782).
7-5-1782: weduwe Vermeer, Joanna van Nesten, is 17-4-1782 overleden; testament
van 19-4-1781.
7-6-1782: Louis Gorez, bakker te Lillo, mag drank verkopen tot beter onderhoud van
zijn huishouden.
7-6-1782: Willem Zwanen, geb. Roosendaal, gereformeerd, laatst gewoond hebbende
in Hoogerheide, toegelaten als burger en kleermaker te Lillo.
21-6-1782: aan Elisabeth Pagee, huisvr. van Willem Holters, matroos op het
wachtschip den Dolphijn voor Lillo, een tapnering toegestaan tot beter onderstand van
haar huishouden.
5-7-1782: approbatie van het beroep van ds. Anosy, gewezen garnizoenspredikant te
Namen, in vacature te Liefkenshoek.
5-7-1782: klacht van de weduwe Van den Enden over de lijkebidders; zij hadden
tijdens de begrafenis van haar man om meer loon gevraagd.
5-7-1782: Machiel Willemse moet de post nauwkeuriger sorteren.
6-9-1782: tijdens de kermis hebben Job Dronkers en enige matrozen enige moedwil
gepleegd aan het huis van Jan Huizers; de kwestie is bijgelegd.
6-9-1782: Jan de Groen van de Kruisweg mag geen brood verkopen te Oud-Lillo;
besluit na klacht van de weduwe Heijer.
6-9-1782: verzoek van de voogden van de minderjarige erfgenamen om het huis uit de
boedel van Pieter Verpoorten, die gehuwd was met Adriana van Oostdorp, publiekelijk
te verkopen om op deze wijze schulden van de boedel te kunnen afbetalen. Voogden
zijn Adriaan Verpoorten en Leendert van Oostdorp. Minderjarige kinderen van
Elizabeth Verpoorten uit haar huwelijk met Jan Huizers. Verzoek wordt in gewilligd.
27-9-1782: onderzoek naar capaciteiten en goed gedrag van de vroedvrouw Elisabeth
Sino.
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25. 1-11-1782: Andries Ooms krijgt attestatie van goed gedrag.
26. 14-11-1782: Ary Dronkers, vrijschipper te Liefkenshoek, klaagt over Jan Dronkers,
die, thans geen schuit hebbend, vaart met vreemde schuiten zonder aanzien van zijn
tourbeurt.
27. 30-11-1782: Elisabeth Sino is beroepen als tweede vroedvrouw te Hulst; verzoekt om
ontslag en krijgt dit.
28. 6-12-1782: armmeesters Oud-Lillo zijn Anthony Swagemakers en Jan Symons.
29. 3-1-1783: Willem Holters moet achterstallig loon betalen aan zijn gewezen dienstmeid
Anna Catharina Gijzen.
30. 3-1-1783: verzoek van enige kooplieden om tijdens de kermis of jaarmarkt te Lillo hun
kramen op te mogen slaan; verzoek van Aron Kats, Levie Salamons, Isak Hartog,
Gusman en Joseph Golgotzony, wonend in Gouda, Haarlem, Rotterdam en Leiden;
verzoek wordt afgewezen (zitting 7-2-1783).
31. 7-2-1783: Pieter van Puyvelde mag een huisje bouwen op de plaats waar eerst J.B. van
Es woonde.
32. 7-2-1783: bericht over de insolvente boedel van Joannes Voogt; verkoop leverde fl.
537 op. Daarvan werden diverse schuldeisers betaald, waaronder de koster J. van der
Bel fl. 4 en 10 st. wegens kerkerechten en doodschulden (zie de zitting van 3-5-1783).
33. 21-2-1783: besluit tot aanstelling van Maria Suzanna Lonq als vroedvrouw. Zij komt
uit ’t Hage en is huisvrouw van Willem de la Haye; ze heeft twee kinderen. In
aanmerking wordt genomen dat zij en haar man ieder een afzonderlijk handwerk
verstaan.
34. 7-3-1783: Elisabeth Rauch mag niet voor anderen boter op de botermarkt opkopen.
35. 15-3-1783: pachters, winkeliers, bakkers, herbergiers en burgers van Lillo en
Liefkenshoek verzoeken om op 1-19-1783 en in het vervolg ieder jaar een jaarmarkt te
mogen houden. Achtergrond: de slechte economische omstandigheden ter plaatse.
Noodzaak tot herstel van de ‘geheel vervallen negotie’. Ondertekend door: P.
Poelemans, C. van Leerdam, J.V. Breil, J. Huijsers, Andries Dronkers, Jacob Dronkers,
Wouter Dronkers, Willem Holters, Andries Ooms, Guilielmus Kouwenbergh, Willem
Dronkers, P. Slootmans, Pieter Jospeh Boucher, Pieter van Assendelft, D. Jansen
(namens hem tekende J. Jansen); magistraat zal inwilliging bepleiten bij de
Gecommitteerde Raden (onduidelijk is hoe dit afloopt; vermoedelijk kwam de
jaarmarkt er niet).
36. 4-4-1783: boete voor Anthony Pruimboom; hij heeft in de herberg den Oranjeboom
Jakob Dronkers een souflet (= oorvijg) gegeven.
37. 6-6-1783: Arnoldus de Lang beboet met 5 schellingen wegens desobedientie (=
ongehoorzaamheid).
38. 6-6-1783: de nieuwe vroedvrouw vraagt wat zij kan doen tegen concurrentie van de
vrouw van Hendrik Aarts op Oud-Lillo. Haar monopolie wordt bevestigd.
39. 28-6-1783: Hermanus Schnijder is deze maand overleden. Erfgenamen zijn zuster,
getr. met de bombardier Hess en een minderjarig kind van zijn zuster.
40. 28-6-1783: Laurens Pagee wijn- en bierdrager te Lillo i.p.v. Hermanus Schnijder.
41. 2-8-1783: aan Daniel Jansen, stroomroeier te Lillo, een kleine herberg en winkel
toegestaan tot beter onderstand van zijn huishouden, in het huis van Willem Holters, in
het Nieuw Quartier te Lillo.
42. 5-9-1783: verzoek van Pieter Brager te Doel; hij heeft schuitje gekocht van wijlen
Joost de Man; hij wil zout vervoeren; verzoek wordt aangehouden; eerst wordt
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43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.

schipper Cornelis Dronkers gehoord over de tegenwoordige toestand van zijn veer;
daarna wordt verzoek ingewilligd (zitting 9-9-1783).
3-10-1783: Jan Wolbag en de weduwe Verbeek moeten nog geld betalen aan Peeter
van den Brande wegens geleverde turf.
18-11-1783: geschil over het ‘huren’ van een minderjarige dochter, genaamd Leuntie
Voogd, die onderhouden wordt door de diaconie, als dienstmeid door ds. Toe Laer.
Klacht van de bakker Louis Gorez.
5-12-1783: Jan Baptist Carsouws mag winkel houden in Oud-Lillo.
5-12-1783: armmeesters Oud-Lillo Fernandus Keulemans en Cornelis Beijnaards.
2-1-1784: Pieter Poelemans verzoekt en krijgt ontslag als bierdrager omdat hij
chalouproeier is geworden.
2-1-1784; de vroedvrouw krijgt een augmentum (= toelage) van 10 pond Vlaams per
jaar.
2-1-1784: Andries Dronkers wordt verboden zijn duiven te laten uitvliegen en zijn
eenden op straat te laen lopen.
2-1-1784: er zijn quartieren bechikbaar voor officieren bij P. Slootmans, J. Pantelon,
A. Dronkers, P. Boucher, A. Ooms en de weduwe Van Assendelft.
12-1-1784: Bastiaan Verpoorten heeft in Ouden Doel zonder toestemming school
gehouden; hij moet dit staken.
6-2-1784: J. Bullis te Oud-Lillo overleden; weduwe en kinderen komen ten laste van
de diaconie.
6-2-1784: de schoonmoeder van Vincent (Janse) Dronkers (= Adriana Schalk) is
overleden; uit de erfenis kwam een hofstede, liggende aan het geslegt onder den rook
van Liefkenshoek; Vincent heeft 6 kinderen; zijn vrouw (= Maria Verpoorte, dochter
van Pieter Verpoorte en Adriana Schalk) wil op de geërfde boerderij gaan wonen;
Vincent is als vrijschipper gebonden aan Lillo. Afloop onduidelijk.
6-2-1784: Daniel Janssen bierdrager te Lillo.
6-2-1784: aan Jan Willem Holters kleine tapnering en winkel toegestaan in het huis
van de weduwe Vermeer in het Nieuw Quartier te Lillo.
5-3-1784: de matroos Marijnis Lint heeft schuld bij bakker L. Gorez.
5-3-1784: Joris Populier [een verbastering van de familienaam Boubly] overleden;
familie is niet in staat kosten begrafenis te betalen.
5-3-1784: naar vergadering classis te Tholen op 20-4-1784 i.v.m. vacature Toe Laer
worden afgevaardigd de predikant, de secretaris Kluit en de ouderling Job Dronkers.
5-3-1784: de vroedvrouw klaagt over concurrentie van de chirurgijn Boucher.
11-3-1784: Job Dronkers benoemd tot assistent bierdrager te Lillo i.p.v. Pieter
Poeleman.
24-3-1784: bepalingen over de orde in de herbergen: niet meer tappen ’s avonds na 9
uur aan het garnizoen; militairen mogen niet kaarten; niet aan vreemdelingen of
passagiers tappen; niet tappen onder kerktijd; niet op zondag viool laten spelen.
24-3-1784: ontslag van E. van Overstraten als waarnemend secretaris en auditeur.
24-3-1784: Anna Catharina Huijbrechts van Oud-Lillo krijgt akte van indemniteit voor
het Hulster Ambacht.
10-4-1784: bericht van Kornelis Dronkers, marktschipper te Doel, dat de stadhouder
van den Doel (dat inmiddels door Oostenrijkse troepen was bezet) hem het verder
varen heeft verboden (zie hierover A.M. Wessels, Zeeland in de Pattriottentijd, Goes
1947, p. 42).
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65. 15-4-1784: klachten over de molenaar te Liefkenshoek; traagheid in bediening van de
ingezetenen en van het garnizoen.
66. 21-4-1784: klachten over stoornissen door keizerlijke bedienden of onderdanen,
gaande of patrouillerende langs de werken onzer plaatsen.
67. 21-4-1784: Jan Cleiren en Cornelis Stijnen wonen in Oud-Lillo.
68. 22-4-1784: Oud-Lillo is geoccupeerd door Oostenrijkse troepen; zij zijn reeds bezig de
wal van het schansje aan de noordzijde af te werpen (zie A.M. Wessels, genoemd bij
aantekening nr. 64, p. 45).
69. 22-4-1784: akte van indemniteit voor Middelburg van Joanna van den Nieuwendijk,
weduwe van L. van der Slijk.
70. 5-5-1784: ds. Anosy blijkt te zijn overleden (gebeurde op 13-1-1784).
71. 26-5-1784: Jan en Jakob Dronkers zijn gearresteerd; zij hebben vuurtje gestookt
waardoor de schoorsteen van het wachthuis in brand is gevlogen.
72. 2-7-1784: Maria Populier [een verbastering van de familienaam Boubly] overleden;
boedel insolvent.
73. 14-7-1784: bericht over de crediteuren van de boedel van Joris en Maria Populier [een
verbastering van de familienaam Boubly].
74. 6-8-1784: Jan Willem Holters, schoonzoon van de weduwe Van Page, door haar
gedaagd wegens kost en onderhoud van zijn kind: fl. 47 en 18 st.; zaak wordt
geaccomodeerd; later weer geschil over bezittingen van de overleden vrouw van
Holters (= Elisabeth van Page, geb. Woensdrecht) (zie zitting 1-10-1784).
75. 3-9-1784: de commandeur Bedaulx eist van de ex-molenaar Cornelis Romeijns fl. 106
en 10 st. wegens graspacht.
76. 3-9-1784: Kornelis Romeijns eist van zijn opvolger G. Kouwenbergh betaling van
hypotheeklasten op de molen te Liefkenshoek (fl. 600).
77. 27-10-1784: er worden twee vaartuigen beschikbaar gehouden om bij een vijandige
aanval vrouwen, kinderen en andere ingezetenen naar een veiliger plaats te brengen.
78. 1-11-1784: een dolle hond is te Lillo door de schildwacht doodgeschoten.
79. 23-11-1784: er wordt een verandering van de route van postbrieven voorgeschreven;
vermeden moet worden om via keizerlijk gebied te gaan. Postbodes Jakob Dronkers en
Laurens van Pagee zijn op 11-11-1784 aangehouden. Brieven zijn geopend.
80. 3-12-1784: ieder moet zorgen voor voldoende proviand voor de winter.
81. 13-12-1784: de vroedvrouw is naar Bergen op Zoom gevlucht; zij krijgt 6-1-1785 een
verklaring van goed gedrag.
82. 6-5-1785: Jan Dronkers moet alsnog griffiekosten betalen voor de vernieuwing van
zijn akte als vrijschipper.
83. 5-8-1785: Pieter Poelemans verzoekt en krijgt ontslag als turftonder.
84. 5-8-1785: Vincent Dronkers daagt de weduwe De Roos, bakkerin te Liefkenshoek,
wegens achterstallige huishuur.
85. 5-8-1785: Arnoldus de Lang krijgt attestatie wegens goed gedrag.
86. 20-8-1785: Job Andrieszn. Dronkers benoemd tot gezworen turftonder en kolenmeter
te Lillo.
87. 16-9-1785: de twee kinderen van E. Akkerman, geb. te Liefkenshoek, krijgen voor
Waarde een akte van indemniteit.
88. 3-10-1785: er is sprake van een preliminaire vrede tussen de Staat en de Keizer;
evacuatie van de Scheldeforten is overeengekomen 6 weken na de ratificatie (NB:
betreft verwijzing naar het Traktaat van Fontainebleau).
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89. 15-10-1785: er zijn achtergelaten goederen van de voortvluchtige commies E. van
Overstraten (zoon van Jan van Overstraten).
90. 29-10-1785: krachtens besluit van de Gecommitteerde Raden d.d. 13-10-1785 mogen
de diaconieën van Lillo en Liefkenshoek hun landerijen buiten de forten verkopen.
91. 25-11-1785: er is weer een postroute naar Antwerpen open.
92. 2-12-1785: opdracht Gecommitteerde Raden van Zeeland d.d. 24-11-1785: de pachters
en de veerlieden moeten ervoor zorgen dat alle zaken van de secretaris en van de
Weeskamer tot effenheid worden gebracht. Er moet bovendien gezorgd worden voor
de boedels van de overleden majoors van de forten Kruisschans en Frederik Hendrik,
Willem Scheffer en Louis Hitzakker.
93. 2-12-1785: bericht over de boedel van Louis Hitzacker, tweede majoor op het fort
Frederik Hendrik.
94. 16-12-1785: bericht over de boedel van majoor Willem Scheffer.
95. 16-12-1785: het huis van Andries Ooms is verlaten.
96. 24-1-1786: Jan Francois Eijseggers is meerderjarig geworden en wil zijn vaderlijk en
moederlijk goed, dat berust bij de Weeskamer.Voogden zijn Paulus Eijseggers en
Pieter Jan Smits. Het tegoed van Jan en zijn twee broers is echter vastgezet op een
hypotheek op het huis van Jan Driesen te Oud-Lillo. Deze kan de schuld nog niet
aflossen.
97. 27-1-1786: bericht over de boedel van Cornelis Romeijns. Weduwe is Joanna
Catharina Smits. Mans voorkinderen (?): J.B. Dominicus en Jan Bremdonckx. Eigen
kind van de weduwe is (onduidelijk). P. van Leerdam en G. Couwenberg geven te
kennen dat het beter zou zijn de boedel te verkopen, ‘vermits het water uit de Polder is
en de communicatie geopent’. Aldus besloten.
98. 27-1-1786: uit de boedel van Nic. Boogers en Joanna de Boei heeft de familie De
Meulemeester nog wat te goed. Verzoek om uit te betalen. Verzoek van Pieter Jan de
Meulemeester (reeds getrouwd), zijn zuster Agnes (ook getr.), zijn meerderjarige broer
Daniel en zijn minderjarige zus Cornelia (22 jaar). Moeder (?) is de weduwe Denissen
(zie zitting van 4-2-1786).
99. 7-2-1786: Pieter Slootmans heeft in een voorgaand huwelijk gehad Margot Mes, die
weduwe was van Kornelis Koek. Uit dit huwelijk Kornelia Koek. Zij kreeg als
vaderlijk goed fl. 250. Haar voogden: Jan Hendriks Koek en Adriaan Mes. Kornelia is
nu overleden. Verzoek door haar verkregen bedrag te verdelen: voor de helft naar Jan
Hendriks Koek, voor de andere helft naar de vier minderjarige kinderen van diens
overleden broer Peeter Jan Koek (overl. 16-1-1785), in huwelijk verwekt bij Maria
Sijmons, te weten: Kornelis Koek (13 jaar), Maria Elisabeth (8 jaar), Peeter Jan (7 jaar)
en Joanna Maria (4 jaar).
100. 9-2-1786: bericht van de Raad van State; de forten moeten op 12-2-1786 worden
overgegeven aan de commissarissen van de Keizer. In gereedheid moeten gebracht
worden: alle boeken en papieren van de secretaris en van de Weeskamer, alle meubelen
van het Rechthuis, de brandspuit met toebehoren; zij moeten vervoerd worden naar
Middelburg, evenals losse goederen van de kerk en de armen. Niet verzonden zullen
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worden, doch overgegeven aan de commissarissen van de Keizer: de registers van
transporten en opdrachten der huizen en vaste goederen in de forten. 21
101. 9-2-1786: besluit van de rechters om (nu ze ontslagen worden) afscheidsbrieven te
sturen naar de Gecommitteerde Raden van Zeeland en naar de president Bedaulx, die
thans in Nijmegen verblijft.
102. 12-2-1786: bericht over de overgifte van de forten Lillo en Liefkenshoek, ondertekend
door de loco-secretaris F. Delzenne; de klokken van de fortkerken werden geluid. Als
representanten van de gemeente van Lillo legden Machiel Willemsen en Pieter
Slootmans een eed van getrouwheid jegens de keizer af. In Liefkenshoek gebeurde dit
door Guillielmus Couwenberg en Jan Baptist de Roos.
Aantekeningen uit inv. 1948 (ingekomen en uitgaande brieven van de magistraat
1749-1752)
1.
2.
3.

fol. 3, febr. 1749: brief aan Gecomm. Raden over de door de Fransen aangerichte
schade.
fol. 3, 4: febr. 1749: vroedvrouw Helena Smits is tijdens de Franse bezetting
vertrokken naar Holland.
fol. 5, febr. 1749: burgers verzoeken om vrijstelling van belasting over 1747 en 1748
wegens bezetting en de verwoestingen door de Fransen.

Overzicht van de beschadigingen aan de huizen in het fort Lillo door de
bombarderingen van de Fransen (vermeld in maart 1749):
A. In de Bergse Straat
nr. 1: een pakhuis van de erfgenamen van de weduwe Vosmair: bijna geheel geruïneerd
nr. 2: een huis van dezelfde eigenaars tot de grond toe omver
B. In de Langestraat, inkomend van de poort aan de linkerhand
nr. 3: een huis van de weduwe van Hendrik Adolph Rusthoff geheel omver
nr. 4: idem, in het geheel omver
nr. 5: een huis van de erfgenamen van Thomas Roelands extraordinair beschadigd
nr. 6: een huis van Isac Arbon, veel schade gehad
nr. 7: een huis van de weduwe van Jan Heijns veel schade
nr. 8: een huis van bakker Joost Kok, vrijwel geheel omver en veel schade
nr. 9: een huis van Jacobus Quist, twee vertrekken geheel omver en veel schade bovendien
C. In de Langestraat, inkomend van de poort aan de rechterhand
nr. 10: een huis van Robbert Guillaume Temet; een kamer, de keuken en het portaal geheel
omver; extra veel schade
nr. 11: een huis van de weduwe van Willem de Regter tot de grond verbrand
nr. 12: een huis van Jacobus de Munk extraordinair veel schade; moet tot de grond worden
afgebroken
21

Deze besluiten waren geheel in overeenstemming met een instructie inzake de ontruiming die de
Gecommitteerde Raden van Zeeland reeds in oktober 1785 hadden opgesteld; zie: ZA, SZ, inv. 1958,
fol. 539-558.
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nr. 13: een huis van de weduwe van Hendrik Schepper zeer veel schade
nr. 14: een huis van Jan van Koten, kamer en keuken tot de grond toe om ver en zeer veel
schade
nr. 15: een huis van de weduwe Van de Noort tot de grond toe verbrand
nr. 16: idem.
nr. 17: een huis van Simon van den Ende tot de grond toe verbrand
nr. 18: een huis van Cornelis Blommen, zeer veel schade
nr. 19: idem.
nr. 20: een huis van Anthonij Brager niet veel beschadigd
D. In de Burgerstraat, inkomend van de linkerhand
nr. 21: een huisje van Anthonij Brager voor de helft omver; voorts veel beschadigd
nr. 22: een huisje van Jan van Koten niet veel beschadigd
nr. 23: een huis van de weduwe van Jan Conraadt Bodmer zeer veel beschadigd
nr. 24: een huisje van Wilhelmus Tiberius Hattinga zeer veel beschadigd
nr. 25: idem, veel beschadigd
nr. 26: een huis van Jacob Dronkers veel beschadigd; stal en schuur geheel weg
nr. 27: een huisje van Thomas Roelands bijna geheel omver
nr. 28: een huisje van Engel Hermans geheel weg
E. In de Burgerstraat, inkomend van de rechterhand
nr. 29: een huisje van Jan Pantelon geheel omver
nr. 30: idem.
nr. 31: een huisje van Simon van den Ende bijna geheel omver
nr. 32: een huisje van Anthonij Brager idem.
nr. 33: een pakhuis van Cornelis Blomme tot de grond toe verbrand
nr. 34: een huis van de weduwe van Jan Pierre Delsenne bijna geheel omver
nr. 35: idem een huis van de diaconie-armen
F. Op de gevulde haven aan de zijde van de kerk
nr. 36: een huis van Gijsbregt van Grevelinge geheel verbrand
nr. 37: idem een huis van Pieter Moormans de jonge
nr. 38: een huis van Jan van Koten, veel schade geleden
nr. 39: een huis van Willem van Dinter tot de grond toe verbrand
nr. 40: idem een huis van Andries de Munninck
nr. 41: idem een huis van de weduwe van Albert van Gelder
nr. 42: een huis van de heer Jan Grant zeer beschadigd
nr. 43: een huis van Cornelis van Wiert, veel schade
nr. 44: een huis van de weduwe van Willem de Regter bijna geheel omver
nr. 45: een huis van Adriaen ’t Hooft extraordinair veel geleden en schade
nr. 46: een huis van de weduwe Bruijs veel schade
nr. 47: een huis van Leendert de Munk geheel omver
G. Aan de Sortie Poort over de Barakken
nr. 48: een huisje van de armen geheel weg
nr. 49: een huisje van Gijsbregt van Grevelinge geheel weg
nr. 50: een huisje van Andries de Munnink geheel weg
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nr. 51: een huis van Andries de Munnik extra beschadigd
nr. 52: een huis van Andries de Munnik weinig of niet beschadigd
H. In het Oud Quartier
nr. 53: een huis van Pieter Moormans de oude geheel weg
nr. 54: idem.
nr. 55: een schuur van Pieter Moormans de oude geheel weg
nr. 56: een huis van Pieter van Meer veel beschadigd
nr. 57: een huis van Pieter Duijnkerke niet veel beschadigd
nr. 58: een huis van Frans van Waardenburg veel beschadigd
I. In de Klinkerstraat
nr. 59: een huis van Jan Baptist Vermeer veel beschadigd
nr. 60: een huis van Gabriel Lebleu zeer veel beschadigd
nr. 61: een huis van Johannis Dekkers tot de grond toe omver
nr. 62: een huis van Johannis van der Jagt voor de helft omver
nr. 63: een huis van Pieter van Meer tot de grond toe weg
nr. 64: een huis van de weduwe van Assendelft veel schade
nr. 65: een huis van Jacobus de Meulemeester zeer veel beschadigd
nr. 66: een stal van de weduwe Rusthoff zeer veel beschadigd
nr. 67: een huis van Amour Poelemans weinig beschadigd
nr. 68: een huis van Robbert Guilliaume Temet voor tweederde weg.
Lijst van beschadigde huizen te Liefkenshoek
A. Tegen de opgang van de wallen, inkomend van de poort aan de rechterhand
nr. 1: het huis van Guilliam Rottiers enige schade geleden
B. Op het plein
nr. 2: het huis van Johannis van Wijk, extra beschadigd en gedeeltelijk weggebroken
nr. 3: het huisje van de diaconie, veel beschadigd
nr. 4: het huis van de wezen van Maria Kruijt extra beschadigd en een stal geheel
weggebroken
nr. 5: het huis van Jan Baptist van der Velde bijna geheel omver geslagen en
weggeplunderd
nr. 6: het huis van Guilliam Rottiers, veel schade
nr. 7: idem.
nr. 8: het huis van Gommer Schalk, zeer veel beschadigd
nr. 9: het huis van de predikant Stenhuijs, veel schade
nr. 10: het pakhuis van Gommer Schalk weggeslagen
nr. 11: een huisje van Gommer Schalk veel beschadigd
C. In de Barakken
nr. 12: een huis en een koestal van de diaconie extra beschadigd en veel weggebroken
nr. 13: een huisje van Pieter Moormans bijna geheel omver geslagen
nr. 14: een huis en stal van de erven Ferleman veel ‘ontramponeert’en weggebroken
nr. 15: het huis van de diaconie bijna geheel weggebroken
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D. Op de wal
nr. 16: de molen van de erven van Ferleman, zeer veel schade gehad

(vervolg aantekeningen uit inv. 1948)
4. nov. 1749, fol. 24: Job Dronkers vermeld als veerman van Doel op Lillo; concessie van
12-4-1747.
5. 23-7-1751: opdracht om ervoor te zorgen dat in de herbouwde kerk van Lillo stoelen
worden geplaatst van een gelijke hoogte, breedte en ‘fatsoen’; er dienen identieke
voetbanken te worden gemaakt en tussen de stoelen mogen geen ‘bogten’ worden
gezet.
6. 8-1-1752: de GR van Zeeland worden bedankt voor een nieuw verkregen Rechthuis.
7. maart 1753, fol. 58: het optreden van kwakzalvers te Lillo wordt verboden, op verzoek
van de dominee.
Aantekeningen uit inv. 1949 (ingekomen en uitgaande brieven 1752-1754)
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

6-6-1752, fol. 1: brief aan Gecommitteerde Raden over ds. Stenhuys.
21-6-1752, fol.6: idem.
20-2-1752, fol. 14: verzoek van Jan de Bie om het privilege van het chirurgijnschap.
Hij is in juli 1752 aangesteld als chirurgijn op ’s lands wachtschip Den Triton. Hij
beklaagt zich over concurrentie van Jacobus de Meulemeester die het baardscheren
beoefent.
8-2-1754, fol. 62: klacht van Maria van Wijk, weduwe van Keulenaer, wonend in
Middelburg, over de verdeling van de nalatenschap van haar overleden vader Johannis
van Wijk, in leven majoor te Liefkenshoek. Zij meent nog recht te hebben op deel van
de boedel.
10-2-1754: verzoek aan de eerste edele Jan van Borsselen om versterking van de
garnizoenen in de Scheldeforten; hij reageert 22-3-1754 (fol. 91) met de mededeling
dat hij voor de vier forten tezamen (incl. Frederik Hendrik en Cruysschans) niet meer
dan twee compagnieën kan toestaan. Dat waren er vóór de oorlog (= 1747) vier.
3-5-1754, fol. 111: overzicht van enkele erven in het fort Lillo die ontruimd of
omheind gaan worden. De erven 50, 51 en 52 zijn van de diaconie van de fortkerk. Erf
nr. 64 (liggend op de Gevulde Haven) is van Willem van Dinteren. Erf nr. 14 van
Dionisius Scheffer . Erf nr. 29 (bij de wallen op het Bergse Bolwerk) van wijlen Sara
de Meeuw. Erf nr. 41 (aan het einde van de Klinkerstraat) van wijlen Pieter Moormans.
Erven nr. 45 en 46 (in het Oud-Kwartier tegen de wallen) idem. Erf nr. 63 (op de
Gevulde Haven) van Andries de Munnick.
29-6-1754, fol. 116: Pieter Moorman, aannemer van ’s lands werken te Lillo, mag het
puin van de verwoeste huizen te Lillo ten zijne profijte opruimen.
6-8-1754, fol. 118: collegium qualificatum te Liefkenshoek over affaire Stenhuis.
12-8-1754, fol. 121: verzoek om Marijnis van Thienen, geb. te Lillo, ten laste te
mogen brengen van de diaconie. Hij (bakkersknecht) brak enige jaren geleden zijn
been en is sindsdien niet in staat te werken. Tot nu toe is hij door ‘goede lieden’
ondersteund. De magistraat besliste negatief. Betwist werd dat hij te Oud-Lillo is
geboren. Van Thienen is bovendien aanhanger van de roomsche religie.
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10. 16-10-1754, fol. 125: besluit om ds. Stenhuys in hechtenis te nemen.
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Aantekeningen uit inv. 1950 ( ingekomen en uitgaande brieven 1754-1755)
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

26-8-1754, fol. 2 e.v.: tegen ds. Stenhuys blijken drie beschuldigen ingebracht:
verwaarlozing van zijn diensten als predikant, onbehoorlijke bejegening van leden van
de kerkeraad en diefstal uit de diaconiekas te Lillo.
14-11-1754, fol. 17: verzoek om ontslag van Johannes Cazelles junior, voorzanger en
schoolmeester te Lillo. Hij is beroepen tot voorlezer in de Waalse kerk te Middelburg
en tot schoolmeester van de Waalse diaconie aldaar. Verzoek wordt ingewilligd.
19-12-1754, fol. 23: er waren 12 sollicitanten voor de vacante post van schoolmeester
ter Lillo. Benoemd werd Robbert de Bruyn, schoolmeester te Veere.
27-12-1754, fol. 24: klachten van de vrijschippers Johannes van Puyevelde en Jacobus
de Munck tegen hun collega’s Vincent, Jan, Job en Ary Dronkers. Deze houden zich
niet aan bevrachtingsregels.
11-1-1755: verzoek aan Pieternelle Bosschaert, huisvr. van Nieuburger te Antwerpen,
om twee van de drie kinderen van wijlen majoor Joannes van Wijk en zijn vrouw
wijlen Elisabeth Bosschaert, te weten de jongste twee, terug te laten keren naar de
jurisdictie van Lillo. Elisabeth Bosschaert was vóór haar huwelijk met Van Wijk
rooms-katholiek, doch werd gereformeerd. Bij het opmaken van huwelijksvoorwaarden
op 14-9-1737 werd vastgelegd dat, als er kinderen zouden komen, deze gereformeerd
gedoopt en opgevoed zouden worden. De kinderen blijken nu in Antwerpen door hun
tante (Pieternelle Bosschaert) en oom Nieuburger rooms te worden opgevoed (fol. 36).
2-4-1755, fol. 67: verslag van het vonnis tegen ds. Stenhuis.
15-4-1755, fol. 73: bedankbrief voor uitbreiding van het garnizoen.
25-7-1755, fol. 103: de kinderen van majoor Van Wijk zijn uit Antwerpen gehaald.
1-8-1755, fol. 109: de meubelen van ds. Stenhuis zijn verkocht.

Aantekeningen uit inv. 1951 (ingekomen en uitgaande brieven 1755-1756)
1. 3-10-1755, fol. 17: brief over de boedel en de kinderen van ds. Stenhuis.
2. 4-5-1756, fol. 38: verkoop van de boeken van ds. Stenhuis.
3. 1-10-1756, fol. 44: ds. Stenhuis is op 16-9-1756 met het schip Gustaaf Willem als
bosschieter gedeporteerd naar Oost-Indië.
4. 6-10-1756, fol. 52: de kinderen van ds. Stenhuis gaan naar hun oom, ds. Stenhuis te
Sint-Maartensdijk.
Aantekeningen uit inv. 1952 (ingekomen en uitgaande stukken 1756-1758)
1.
2.
3.

4.

23-11-1756, fol. 1: bericht over de alimentatie van de kinderen van ds. Stenhuis.
23-12-1756, fol. 12: brief over de huizen en de boedel van ds. Stenhuis; idem 4-21757, fol. 25.
10-1-1757, fol. 17: brief aan de magistraat van Iperen over erfdeel van Catharina de
Vurst (in ander document: Fürst). Verwezen werd naar het overlijden in 1739 van haar
moeder Maria Catelina Leune (begr. Lillo 31-7-1739), huisvr. van de soldaat Frederik
de Vurst (Fürst) (begr. Lillo 6-7-1741).
4-2-1757, fol. 26: verzoek om vermeerdering van het garnizoen.
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5.

6.

15-4-1757, fol. 33: door vertrek van Pieternella Tasselaar naar Arnemuiden vacature
voor vroedvrouw. Opvolgster Barbara Maria van den Nieuwendijk, huisvr. van Wouter
Dronkers (aangesteld op 20-4-1757, fol. 35-36).
6-3-1758, fol. 42 e.v.: klacht van majoor Van Schweinitz over misbruik door boeren
van toegang tot het fort Lillo. Zij brengen er in strijd met vervoersregels granen. Het
opslaan daarvan in het fort veroorzaakt schade aan de straten. In het geding is het
poortrecht. Dit dient aan strengere regels te worden gebonden.

Aantekeningen uit inv. 1953 (ingekomen en uitgaande brieven 1758-1760)
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

17-3-1758, fol. 1: brief aan Gecomm. Raden over het poortgeld te Lillo n.a.v. klacht
van majoor Van Schweinitz.
2-6-1758, fol. 20: bericht over het onderhoud van de kinderen van ds. Stenhuis.
29-5-1758, fol. 23: nieuw poortreglement voor Lillo.
1-7-1758, fol. 29: verzoek om opsporing en aanhouding van Johan des Jardins, geb. te
Middelburg, 27 jaar, bleek, mager en met een grote neus; pleegde 24-5-1758 groot
geweld in ’s Heer Hendrikskinderen. Is op de vlucht met zijn vrouw, die in de veertig
is en haar voordochter. De magistraat antwoordt dat Jardin in de forten niet is
aangetroffen.
13-7-1758, fol. 33: Anthony Brager mag zijn huis aan de singelweg, tegen de
buitenvest van Lillo tegenover de Engelse Punt niet verkopen of verhuren zonder
toestemming van de magistraat.
4-10-1758, fol. 37: klacht magistraat over optreden van Oostenrijkse commiezen, die
de vrijheid van landlieden in de polders beknotten; een commies had een boerin een
pot boter afgenomen (zie ook fol. 51).
12-10-1758, fol. 42: bericht dat ds. Stenhuis terugkeert uit Indië.
16-11-1758, fol. 44: collegium qualificatum te Liefkenshoek over vrijmaking ds. De
Mol (die vertrok naar Oost-Kapelle).
23-12-1758, fol. 62: regels voor het wonen van vrijschippers te Liefkenshoek.
15-1-1759, fol. 66: regels voor het laden en varen van de vrijschippers (idem fol. 73).
10-4-1759, fol. 91: rechter Gabriel le Bleu is is gisteravond om tien uur overleden.
25-5-1759, fol. 101: vergunning geweigerd aan Cornelis van der Maden, burger en
schipper te Veere, om te havenen in Liefkenshoek en daar te handelen in sterke drank,
zout, tabak en andere consumable waren.
Nov. 1759, fol. 114: verzoek van Vincent Dronkers de oude (70 jaar) om in Doel te
mogen blijven wonen. Hij zou zijn huis aldaar slechts met overgrote schade kunnen
verkopen en dan nog te onbemiddeld zijn om te Liefkenshoek een ander huis ‘op te
timmeren’. Hij wil zijn vaartuig te Liefkenshoek laten; verzoekt betreffende akte over
te zetten op naam van de jongste zoon van zijn broer Jan, t.w. Wouter Dronkers.
Vermeld wordt dat Vincent’s zoons Job en Arij zich met vrouw en kinderen in het fort
Liefkenshoek hebben gevestigd. De magistraat legt beide verzoeken voor aan de
Gecomm. Raden (wordt uiteindelijk ingewilligd).
13-1-1760, fol. 120: verzoek van Adriana Pieternelle Leliaart, weduwe De Pauw, te
Axel. Haar man Johan de Pauw (procureur) is, 36 jaar oud, na een ziekte van 5 dagen
op 7-1-1760 overleden. Een dag eerder, dus op 6-1-1760 overleed haar enige
dochtertje, 18 maanden oud. Uit het eerste huwelijk van haar man met Susanna Lebleu
kwam zoon Laurens Gabriel de Paauw voort. Van Adriana leven nog drie kinderen.
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Verzoek om luitenant baljuw Jacobus de Lozanne als hun voogd aan te wijzen. Zie ook
fol. 129 e.v..
15. 14-2-1760, fol. 123: brief over het ongebonden leven en het confinement van Jakob
Ackermans, geb. Oosterhout, 44 jaar oud, rooms en timmerman. Stiefvader is Isack
Arbon. Jakob mag in Brabant geconfineerd worden (6-3-1760, fol. 132).
Aantekeningen uit inv. 1954 (ingekomen en uitgaande brieven 1760-1764)
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

4-4-1760, fol. 1: aanstelling curator van de innocente Jakobus Ackermans.
4-4-1760, fol. 3: verzoek van Jan Lepelaar uit Doel om de te mogen havenen in
Liefkenshoek met zijn hengstschuit; hij wil vrijstelling van pacht wanneer hij naar
Antwerpen en naar Lillo vaart. Verzoek wordt ingewilligd (fol. 12, 1-5-1760): hij moet
zich in Liefkenshoek vestigen en aan passagiers en aan bevrachters geld vragen voor
zijn diensten (voor iedere passagier op Antwerpen 4 stuivers). Op 3-10-1760 blijkt hij
onwillig om in het fort te wonen (fol. 22). Zijn akte wordt ingetrokken op 20-10-1760
(fol. 26).
2-5-1760, fol. 9: brief over de nalatenschap van Gabriel Lebleu.
21-11-1760, fol. 30: Vincent Brager, geb. te Liefkenshoek en burger aldaar, verzoekt
om Jan Lepelaar als veerman op Antwerpen te mogen opvolgen. Aldus besloten (2711-1760, fol. 39).
5-12-1760, fol. 34: verbod voor roomse pastoors om binnen de forten te komen,
ingesteld door de commandeur Gross de Trevelin. Het betreft concreet de pastoors van
Kruisweg en Doel. Burgers die rooms zijn klagen over dit verbod; zij zijn afgesneden
van de ‘vertroostinge hunner Herders en leeraers’. Verzoek (om het verbod op te
heffen) wordt ingediend door: Isack Arbon (winkelier), Anthonij Brager (beenhakker
en pachter), Joannes Raats (wijnkoper), Cornelis Blommen (winkelier en pachter),
Egidius Pantelon (herbergier), Jan Baptist Vermeer (winkelier), Pieter van der Goten
(meesterschoenmaker), Andries Ooms (veerman van Lillo op Antwerpen), Johanna
Ackermans, weduwe van Willem de Regter (wijnverkoopster; zij tekende met een
kruisje), Joris Bobbeli (metselaar; kon niet schrijven), Vincent Brager (veerman en
wijntapper), Cornelis Romeijns (opgetekend als Rommens) (molenaar) (tekende met
een kruisje) en Johannes Deckers (bakker; tekende met een kruisje). De magistraat
ondersteunde dit verzoek aan de Gecomm. Raden; verklaarde zich overtuigd van de
billijkheid ervan. Afloop onduidelijk.
3-4-1761, fol. 42: verzoek van Vincent Dronkers te Lillo om ook in Doel als
vrijschipper te mogen havenen.
27-4-1761, fol. 48: reglement voor de venduemeester.
5-6-1761, fol. 49: toestemming voor collecte ten gunste van getroffenen door ‘den
ijselijken brant’ in 1760. Bestemd voor ‘die van ’t Zand daar buiten’.
5-2-1762, fol. 68: verzoek van de kerkenraad van Liefkenshoek om een schoolmeester
te Oude Doel aan te stellen. Tot hun uiterste leedwezen hebben zij een groot verval en
een deplorabele toestand gzien van de hervormde gemeente op Ouden Doel. Die zal
geheel en al verdwijnen. De jeugd wordt niet behoorlijk onderwezen in het lezen en
schrijven. Het fort Liefkenshoek ligt, vooral in de wintertijd, te ver weg, om daar naar
school te gaan. Besloten werd hierover te onderhandelen met de stadhouder van Ouden
Doel. Onderhandelingen hierover liepen op niets uit, vanwege ‘religiehaat’ (13-7-1762,
fol. 74).
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10. 18-9-1762, fol. 79: gisteravond is rechter Simon van den Enden overleden.
11. 5-11-1762, fol. 83: onderzoek naar antecedenten van Huybert Fiers uit Hulst die in
Lillo wil komen wonen. Hij blijkt zich daar schandaleus en onbetamelijk te hebben
gedragen.
12. 3-12-1762, fol. 86: klacht (o.m. van de dijkgraaf van de polder van Doel) over het
functioneren van Cornelis Hellemans, veerman van Doel op Antwerpen krachtens akte
van 10-5-1756. Hij is vaak door drank onbekwaam. Er is vrees voor ongelukken; zie
ook 15-12-1762, fol. 94.
13. 3-12-1762, fol. 88: gelukwens voor de pas benoemde commandeur De Salve.
14. 15-12-1762, fol. 95: nogmaals beroep op de stadhouder van Ouden Doel om een
gereformeerde schoolmeester aldaar toe te staan. Gewezen werd op het schoolhouden
vroeger gedurende de wintermaanden door Jacob Dronkers. De stadhouder (De Leeuw)
wijzigde zijn standpunt niet.
15. 4-2-1763, fol. 106: omdat zij niet Liefkenshoek wonen worden de vrijschippersakten
van Job Janszn. Dronkers en van Wouter Dronkers ingetrokken; zij protesteerden 23-21763, fol. 110. De Gecommitteerde Raden keurden de intrekking goed (4-3-1763, fol.
119).
16. 1-4-1763, fol. 121: brief van stadhouder De Leeuw over afwijzing verzoek inzake
schoolmeester te Ouden Doel.
17. 5-4-1763, fol. 134: gerechtsbode Gijsbrecht van Grevelingen wordt gelast bij de baljuw
te Beveren en bij stadhouder De Leeuw te Doel een brief te bezorgen over de
schoolmeesterskwestie te Ouden Doel.
18. 19-5-1763, fol. 138: zolang het schoolhouden te Ouden Doel wordt verhinderd wordt
de op 21-2-1763 verleende akte aan de Doelse schipper Carel Brager ingetrokken en
buiten werking gesteld (NB: Brager was rooms).
19. 2-3-1764, fol. 143: een Zeeuwse rijksdaalder is 53 stuivers waard.
20. 7-12-1764, fol. 149: klacht van de magistraat over het openen van een brief op het
postcomptoir te Antwerpen.
21. 7-12-1764, fol. 150: Leopold Joseph Boucher te Zantvliet wil chirurgijn te
Liefkenshoek worden. Aldus besloten.
Aantekeningen uit inv. 1955 (ingekomen en uitgaande stukken 1765-1768)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

17-12-1764, fol. 1: chirurgijn Boucher (die 50 gulden per jaar verdient) mag in een
barak in Liefkenshoek wonen.
18-1-1765, fol. 4: verzoek van Johan Hendrik Berkemeijer, substituut licentmeester te
Lillo, om zijn huis te herbouwen. Krijgt toestemming (fol. 8).
15-1-1766, fol.16: bericht over losmaking van ds. Van Iperen.
3-3-1766, fol. 24: approbatie beroep ds. Toelaer te Lillo.
6-6-1766, fol. 35: approbatie beroep ds. De Vos te Liefkenshoek.
6-6-1766: de magistraat wil af van chirurgijn Jan Janssen te Lillo wegens diens slecht
gedrag; hij (geb. in Roosendaal) is ‘eindelijk’ soldaat geworden. Leopold Joseph
Boucher wil hem graag opvolgen. In diens plaats te Liefkenshoek wordt voorgesteld
Guillielmus Josephus Hoffman, geb. te Kortrijk, 26 jaar oud, rooms-katholiek en sinds
enige jaren als chirurgijn werkzaam onder de Oostenrijkse troepen en thans wonend in
Santvliet. Zo wordt besloten.
5-5-1767, fol. 44: afscheid van rechter J. Ermerins (hij vertrok naar Veere).
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8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

24-12-1767, fol. 48: verzoek om oprichting van een schippersgilde; afgewezen op 6-61768, fol. 78.
6-2-1768, fol. 53: instemming met de arrestatie van Leonardus de Rijk.
15-4-1768, fol. 63: Joos de Man te Doel verzoekt om een zoutnegotie te mogen voeren,
d.w.z. om zout met zijn eigen schuit te vervoeren en in Doel te verkopen; idem haring,
zoute vis, mosselen en kreeft. Dit tast desbetreffende monopolies aan van Cent Brager
en Joris van Boven. De Man mag wel havenen in Liefkenshoek doch niet in Doel (zie
ook zitting van 6-6-1768, fol. 75).
9-7-1768, fol. 80: verzoek van Andries Ooms, burger te Lillo, om vermindering van
pacht van het veer van Lillo op Antwerpen wegens teruggelopen inkomsten. Hij moet
voor 7 jaar 13 pond Vlaams betalen. Afloop onduidelijk.
4-7-1768, fol. 83: dispositie over het onderhoud van de kinderen van Schotse en
Zwitserse militairen; zij dienen in beginsel door de predikanten van de betreffende
garnizoenen te worden opgevangen, niet door de diaconie van de fortkerken.
2-9-1768, fol. 85: Symon Dronkers verzoekt om een akte als vrijschipper om granen en
andere gewassen van de polders van Lillo en den Doel, St. Anne en Ketenisse te
vervoeren naar Antwerpen en elders. Wordt toegestaan.
29-10-1762, fol. 88: klacht van Pieter de Munck en Vincent Brager (pachters van het
veer Lillo-Liefkenshoek) over het vervoer van arbeiders door hun werkgever, de
aannemer Jacobus de Munck. Dit tast hun monopolie aan.
16-9-1768, fol. 92: nu Jan Jansse Leerdam is overleden is de schoolmeestersplaats te
Liefkenshoek vacant.

Aantekeningen uit inv. 1956 (ingekomen en uitgaande stukken 1769-1770)
1.

2.

3.
4.

5.

2-3-1769, fol. 1: De Gecomm. Raden van Zeeland hebben zich 23-6-1768 gewend tot
de Hertog van Arenberg te Brussel over de kwestie van de schoolmeester te Ouden
Doel. Kennelijk met succes (zie aantek. 2).
22-3-1769, fol. 10: verzoek van de magistraat aan de Gecomm. Raden om Pieter van
Leerdam te mogen aanstellen als gereformeerd schoolmeester te Doel. Hij vervulde
deze functie in 1763 reeds twee maanden totdat dit hem verboden werd. Verzoek om
als traktement 5 pond Vlaams per jaar te betalen.
22-3-1769, fol. 11: verzoek van magistraat aan Gecomm. Raden om Vincent Brager te
mogen aanstellen als veerman van Doel op Antwerpen.
22-3-1769, fol. 12: instructie en reglement voor de schoolmester in Ouden Doel.
Artikel 1: hij dient de gereformeerde kinderen te onderwijzen in de beginselen der
letterkunde, lezen en schrijven, zomede in de waarheden van de gereformeerde religie,
alles conform de regels die gelden vor de schoolmeester te Liefkenshoek. Artikel 2: hij
mag geen les geven aan kinderen van de roomsche religie. Artikel 3: tenminste in de
maanden december, januari en februari dient hij les te geven ‘s morgens van 9 tot 12
uur en ‘s middags van 1 tot 4 uur. Artikel 4: hij krijgt een jaartraktement van 5 ponden
Vlaams. Artikel 5: alvorens zijn traktement te ontvangen dient hij een verklaring
(attestatie) van de predikant en de kerkenraad te Liefkenshoek te overleggen waaruit
blijkt dat hij zich alleszins en getrouwelijk van zijn plicht heeft gekweten (zie ook fol.
26-27).
25-3-1769, fol. 15: Cornelis Dronkers, gereformeerd en wonend te Doel, solliciteert
naar de functie van veerman van Doel op Antwerpen, vacant sinds 19-5-1763. Vincent
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6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Brager was al voorgedragen. De magistraat wist niet dat Cornelis Dronkers interesse
had; dit had hij pas op 10-4-1769 bekend gemaakt.
27-4-1769, fol. 23: besluit van de Gecomm. Raden: Pieter van Leerdam wordt
schoolmeester in Ouden Doel en Cornelis Dronkers wordt veerman van Doel op
Antwerpen. (NB: de voorkeur ging dus uit naar een gereformeerde kandidaat).
27-4-1769, fol. 27-28: reglement voor de marktschipper Doel-Antwerpen.
7-7-1769, fol. 30: verzoek van de broers Egidius, Philippes en Klaas van Burtel om op
de Schelde te mogen vissen (zie ook 25-9-1769, fol. 39).
7-7-1769, fol. 31: bericht over andere samenstelling kerkenraad Liefkenshoek.
Ouderling: in plaats van Jan Brom: Jan Willem Prins. Diaken: in plaats van Pieter
Torre: Jacobus Vercouteren.
12-7-1769, fol. 32: verzoek aan de minister te Brussel om vrije toevoer van geslacht
vlees, vee, haver, gerst en stro.
17-11-1769, fol. 41: klacht van Cornelis Dronkers over concurrentie door Vincent
Brager.
22-5-1770, fol. 46: bericht over losmaking van ds. De Vos van Liefkenshoek.
21-8-1770, fol. 59: klachten van inwoners van Liefkenshoek over het functioneren van
marktschipper Cornelis Dronkers.
18-9-1770, fol. 66: de vrouw van Lambert Goedemond dient Lillo te verlaten. Haar
man Lambertus Goedemond (slachter) is na diefstal gevlucht. Hij liet vrouw en vijf
kinderen achter. Zij mogen niet ten laste komen van de diaconie.

Aantekeningen uit inv. 1957 (ingekomen en uitgaande stukken 1770-1772)
1.

24-12-1770, fol. 14: klacht van Hermina Joggems (belast met het innen van pacht van
burgers te Lillo) over bejegening door (o.m.) schoolmeester Robbert de Bruyn.
2. 15-2-1771, fol. 22: klacht van Andries Ooms, pachter van het veer van Lillo op
Antwerpen sinds 1-1-1769, over concurrentie door schippers uit Willebroek.
3. 2-2-1771, fol. 28: door overlijden van Theunis van Heemst is de schoolmeesterspost te
Liefkenshoek vacant.
4. 13-4-1771, fol. 30: de hertog van Arenberg verpachtte het recht op de visserij in de
Schelde aan: Joan van Swijvere, Cornelis van der Heijden, Peeter van der Heijden,
Joan Engels, Peeter Claassens de oude, Peeter Claassens de jonge, Peeter Sibiest, Denis
Pauwels, de weduwe van Jan van der Heijden, Denis Janssens Nicolaas, Armentin
Sibiest en Francois Striert.
5. 30-7-1771, fol. 32: 26-7-1771 is de vroedvrouw Maria van den Nieuwendijk overleden.
6. 4-10-1771, fol. 35: er zijn vier sollicitanten voor de post van kraamvrouw, waaronder
Elisabeth Sino, huisvr. van Gijsbert Bitterhoek te Middelburg; zij wordt benoemd (2511-1771, fol. 42).
7. 1-11-1771, fol. 38: Geeraerd van Dongen, burger en winkelier te Lillo, wil
toestemming voor een pel- of gortmolen. Hij dient het monopolie van de molenaar te
Liefkenshoek te eerbiedigen; daar dient hij meel te laten malen. Dat belooft hij (fol.
39). Hij krijgt toestemming (fol. 44).
8. 13-2-1772, fol. 44: de schoolmeester Robbert de Bruyn wordt gelast alle
burgerdiensten weer te doen.
9. 23-3-1772, fol. 50: geschil tussen Pieter van den Bogerd en Jan Baptist Vermeer.
10. 7-4-1772, fol. 50: secr. Temet is op 5-4-1772 te Lillo overleden.
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Aantekeningen uit inv. 1958 (ingekomen en uitgaande stukken 1772-1786)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

1-8-1772, fol. 4: Emanuel Costermans wil chirurgijn te Liefkenshoek worden; hij
wordt benoemd op 6-8-1772, fol. 18.
4-8-1772, fol. 7: bericht over verzoek d.d. 23-7-1772 van schoolmeester Robbert de
Bruyn om ontslag.
4-8-1772, fol. 10: Jakob van der Bel benoemd tot schoolmeester te Lillo. Concurrent
was Dirk Suurlant, ondermeester in De Leur.
10-8-1772, fol. 13: klacht van de vrijschippers Ary en Wouter Dronkers tegen hun
broer Job.
Aug. 1772, fol. 21: bericht over vertrek van Jacob van der Bel als schoolmeester.
25-8-1772, fol. 24: kopie van een brief aan mevr. de Prinses van Oranje; gelukwens
met haar bevalling en spoedig herstel toegewenst.
7-9-1772, fol. 31: Pieter van Leerdam, schoolmeester in Ouden Doel, wordt
schoolmeester in Liefkenshoek.
2-11-1772, fol. 58: verzoek om Cornelis van Leerdam (broer van Pieter) te mogen
aanstellen als schoolmeester in Ouden Doel.
16-6-1773, fol. 87: Adriaan ’t Hooft vertrekt als rechter.
19-11-1773, fol. 101: bericht dat de president Johan Adolph Bachman op 10-11-1773
te Kenenberg is overleden.
25-3-1774, fol. 132: chirurgijn Costerman verlaat Liefkenshoek. Opvolger: Johannes
Baptista Festré uit Thienen (14-4-1774, fol. 143).
1-8-1774, fol. 153: klacht van de pachters der gemeene middelen te Lillo J.L. Denck en
Pieter van Assendelft tegen hun medepachter Pieter van der Goten; hij dient zijn
aandeel te betalen in de door hen geleden schade.
24-3-1775, fol. 165: klachten over het functioneren van de vroedvrouw Elisabeth Sino.
Zij heeft het vertrouwen van de burgerij verloren.
18-3-1775, fol. 177: bericht over verbanning wegens wangedrag van J.L. Denck.
5-5-1775, fol. 183: bericht over ontslag op eigen verzoek van chirurgijn Festré.
17-7-1775, fol. 191: Andries Ooms, pachter veer Lillo-Antwerpen, krijgt monopolie op
vervoer van mest vanuit Lillo.
22-9-1775, fol. 194: voornemen Johannes Josephus Schenk te benoemen tot chirurgijn
te Liefkenshoek (benoemd op 2-10-1775, fol. 198).
5-1-1776, fol. 200: klacht van de vrijschippers Jakobus de Munk en Vincent Dronkers
over een octrooi dat het Hof van Brussel heeft verleend aan hun collega J. van
Puyvelde voor het vervoer van granen uit de polders naar Brabant (zie ook 15-1-1776,
fol. 209).
17-5-1776, fol. 213: klacht (over concurrentie) van de vrijschippers Arij en Job
Dronkers over de broers van Arij, te weten Job Dronkers Vinc.zn. en Wouter Dronkers.
Wouter Dronkers verblijft te Doel, doch dient in Liefkenshoek te wonen. Hij huurt in
dit fort (pro forma) een kamer om aan deze plicht te kunnen voldoen (zie ook 8-71776, fol. 223).
4-7-1777, fol. 242: Jan Roggeband noemt zich geen inwoner van Lillo en tracht zich
aan plicht tot betaling van pacht te onttrekken. Hij heeft een huisje mogen bouwen op
een weide ten noorden van de contrescarp buiten de Cingelweg. Hij dient een halve
rijksdaalder aan de pachters van Oud-Lillo te betalen (18-8-1777, fol. 256).
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21. 18-7-1777: bericht over wisseling samenstelling kerkenraad Liefkenshoek sinds 14-7177. Ouderling: Jakobus Verkouteren i.p.v. Jan Brom. Diaken: Cornelis Dronkers i.p.v.
Pieter van Pagé.
22. 20-8-1777, fol. 250: bericht over de arrestatie op 16-8-1777 te Lillo van Jakobus
Hendriks, geb. te Hammond, 52 jaar, wonend in Gheel, met vrouw en vier kinderen,
horlogemaker. Met een gestolen boot was hij de Schelde opgevaren en was ontscheept
te Lillo. Hij is niet goed bij zijn verstand. Hij dient de jurisdictie te verlaten.
23. 5-9-1777, fol. 259: J.J. Schenk vertrekt als chirurgijn te Liefkenshoek.
24. 3-10-1777: molenaar Cornelis Romeijns te Liefkenshoek heeft bij zijn huis in het fort
(huis nr. 17) een stuk grond van 17 à 18 voeten in beslag genomen om er zonder
toestemming een schuur op te bouwen; wordt 13-10-1777 (fol. 270) alsnog toegestaan.
25. 13-10-1777, fol. 268: op 12-10-1777 is ’s morgens rechter Willem Kluit overleden.
26. 22-11-1777, fol. 275: Petrus Augustinus Verbochaven benoemd tot chirurgijn te
Liefkenshoek tegen fl. 50 per jaar.
27. 14-1-1779, fol. 301: Jan Baptist Vermeer vermeld als logementhouder in het Hof van
Holland.
28. 7-1-1779, fol. 302: E. van Overstraten aangesteld als assistent-secretaris te Lillo.
29. 12-5-1779, fol. 312: bericht van de magistraat van Zierikzee over Jan van der Maade,
alias Rap. Hij is ter dood veroordeeld, doch kreeg ontheffing. Hij is buiten de
Republiek verbannen. Hij blijft zeer gevaarlijk. Mocht hij zich weer misdragen dan
wordt geadviseerd de doodstraf alsnog ten uitvoer te brengen.
30. 1-10-1779, fol. 335: Cornelis van Leerdam heeft ontslag gevraagd als schoolmeester te
Ouden Doel. Magistraat vraagt toestemming aan Gecomm. Raden om Bastiaan
Verpoorten, thans in Ouden Doel woonachtig (vroeger te Ossendrecht), als zijn
opvolger te mogen benoemen.
31. 18-1-1780, fol. 341: bericht over verongelukt schip op 3 of 4-1-1780 te Saaftinge.
Vermoedelijk van Jan Haardijzer uit ’s Hertogenbosch. Het is onduidelijk of er
slachtoffers zijn. Het betrof een sprietschip, geladen met as.
32. 19-3-1780, fol. 358: bericht dat de compagnie artillerie van Petersen op 17 april 1780
vanuit Nispen in Lillo zal arriveren, daar zal logeren op doortocht naar Hulst. Is bevel
van Zijne Hoogheid de heer Prins van Oranje.
33. 9-6-1780, fol. 366: dankbrief aan minister Hop te Brussel; hij heeft geregeld dat het
vee van Oud-Lillo mocht weiden op het keizerlijk territoir. Dit was gevraagd i.v.m.
kans op besmetting van het vee.
34. 11-9-1780, fol. 379: verzoek van de magistraat van Antwerpen om te verhinderen dat
drie minderjarige jongens (die in Lillo verblijven en kennelijk daar zijn geronseld) naar
Oost-Indië gaan. Het betreft: Francisus Boisac (15,5 jaar), Petrus Josephus Peeters (ca.
17/18 jaar) en Petrus Josephus Boyekens (17 à 18 jaar), alle geb. te Antwerpen.
35. 21-10-1780, fol. 387: verzoek van Symon Dronkers om toe te staan dat Jacob Dronkers
(zoon van Andries) die 18 à 19 jaar oud is, die zijn vader reeds verscheidene jaren
heeft geassisteerd en daartoe bekwaam is, tijdelijk het veer Lillo-Liefkenshoek
waarneemt. Symon’s broer Andries heeft verplichtingen als chalouproeier en kan het
veer ‘met geen mogelijkheid’ waarnemen. Op 13 november 1780 wordt besloten dat
het pachtrecht overgaat naar Andries Dronkers (fol. 389).
36. 5-1-1781, fol. 390: verzoek van de vrijschipoper Job Dronkers Vincentszn. om te
worden opgevolgd door de zoon van zijn broeder, Job Dronkers, zoon van Ary
Dronkers.
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37. 5-1-1781, fol. 391: chirurgijn Petrus Augustinus Verbochaven vraagt ontslag te
Liefkenshoek.
38. 2-2-1781, fol. 395: de magistraat is verontwaardigd over een artikel in de Gazette van
Antwerpen.
39. 2-2-1781, fol. 401: klacht bij de postmeester van Antwerpen over het openen van
brieven.
40. 26-2-1781, fol. 403: bericht dat de rechter en venduemeester Willem Meijer 24-2-1781
is overleden.
41. 2-3-1781, fol. 404: verzoek aan Gecomm. Raden om toe te staan dat de vroedvrouw
van Lillo kan beschikken over een vrije woning. Zij beschikte voor haar werk over een
barak doch die is nu nodig voor het garnizoen (wordt geweigerd; 27-12-1781, fol. 422).
42. 6-4-1781, fol. 410: verzoek aan Gecomm. Raden in te stemmen met de opvolging van
Job Jansz. Dronkers als vrijschipper door Jan Andrieszn. Dronkers.
43. 25-7-1781, fol. 420: Andries Ooms, pachter van het veer Lillo-Antwerpen, krijgt voor
een jaar het monopolie op het vervoer van mest.
44. 12-7-1782, fol. 430: verzoek om als aannemer van aardewerken te Lillo en
Liefkenshoek te mogen aanstellen Adriaan Meys, bekend van het onderhoud der
rijswerken te Liefkenshoek. Functie is vacant na het overlijden van J.B. Vermeer, die
gehuwd was Joanna van Nesten (aldus besloten, zie 22-8-1782, fol. 434).
45. 3-7-1782, fol. 432: Gecomm. Raden gelasten Pieter van Leerdam te Liefkenshoek
zowel ’s zomers als ’s winters school te houden; hij krijgt de beschikking over een
kachel om daarin ieder jaar een halve hoed kolen te stoken.
46. 27-9-1782, fol. 442: attestatie t.b.v. de magistraat van Hulst i.v.m. sollicitatie van
vroedvrouw Sino. Gememoreerd wordt dat de burgers aanvankelijk bezwaren tegen
haar hadden, doch dat nu niemand iets tegen haar bekwaamheid heeft in te brengen.
Sino werd in Hulst tweede vroedvrouw (zie 30-11-1782, fol. 447).
47. 4-12-1782, fol. 450: vrijschipper Jan Dronkers mag voor de tijd van een jaar het veer
van Liefkenshoek met een vreemde schuit bedienen.
48. 17-3-1783, fol. 455: advies aan Gecomm. Raden om negatief te beslissen over verzoek
van enige inwoners van Lillo om een jaarlijkse vrijmarkt of kermis te mogen houden.
Zo’n verzoek was eerder gedaan door enige Hollandsche Joden. Inwilliging van het
verzoek zal teveel problemen opleveren. De ruimte in fort Lillo is er ongeschikt voor.
Er worden spanningen voorzien tussen bezoekers en militairen. Gevestigde winkeliers
zullen concurrentie ondervinden terwijl ‘Joden en andere vreemde kramers met het
contante geld zullen vertrekken’. Uit overlevering is bekend dat 80 jaar geleden ook
een kermis heeft bestaan die nog geen drie jaar heeft kunnen stand houden. Het
negatieve advies wordt gevolgd (zie 5-6-1783, fol. 465).
49. 8-3-1783, fol. 461: Maria Susanna Loncq, huisvr. van Willem de la Haye, afkomstig
uit Den Haag, benoemd tot vroedvrouw.
50. 5-6-1783, fol. 466: kopie van accoord van 10-2-1654 tussen Gecomm. Raden van
Zeeland en ingelanden van de polders van Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht
naar aanleiding van herbedijkingen. Accoord over o.m. de afwatering in de polders en
over het vervoer van landbouwproducten en over in acht te nemen afstanden bij de
vestiging van herbergen in de buurt van de forten Lillo, Frededrik Hendrik en
Kruisschans.
51. 5-6-1783, fol. 473: Dirk Boerewaart, wonend te Wetteren in Vlaanderen, schipper,
krijgt monopolie op vervoer van mest.

440

52. 12-9-1783, fol. 474: geconditioneerde instemming met verzoek van Pieter Brager
(gehuwd met de weduwe van Joost de Man) om zijn eigen zout te vervoeren, ongeveer
60 tot 70 zakken. Hij mag het niet naar Brabant of elders vervoeren. Dat is het werk
van vrijschippers. Wordt toegestaan 24-9-1783, fol. 515.
53. 6-12-1783, fol. 479: Louis Gorez, burger te Lillo en zijn dienstmeid (een weeskind)
dienen huurpenningen terug te bezorgen ‘als zijnde door die van den Kerkenraad als
armbezorgers bij den Commis W. Zip verhuurd’.
54. 10-1-1784, fol. 480: kolonel Van Pabst, thans commandant van het garnizoen, maakt
zich zorgen over de komst van extra militairen; er zijn onvoldoende faciliteiten om hen
in te kwartieren.
55. 12-1-1784, fol. 483: Bastiaan Verpoorten mag in Ouden Doel niet langer schoolhouden
Verwezen wordt naar een resolutie van de Gecomm. Raden van 2-3-1769.
56. 24-1-1784, fol. 486: Ary Dronkers, Wouter Dronkers, Job Dronkers (zoon van Ary),
Jan Dronkers, Leendert de Munck en Vincent Dronkers mogen in1784 vrijschipper
blijven.
57. 21-2-1784, fol. 489: Gecomm. Raden willen onderzoek naar de staat van de procedures
tegen de gereformeerde schoolmeester van Ouden Doel. Verwezen wordt naar een
brief hierover van de Hertog van Arenberg van 9-2-1769 (in kopie, Franstalig
opgenomen; fol. 490).
58. 13-3-1784, fol. 497: uitvoerige brief van de magistraat aan de Gecomm. Raden van
Zeeland over de schoolmeestersaffaire te Ouden Doel. De Hertog van Arenberg stond
op 9-2-1769 binnen zijn Heerlijkheid een gereformeerde schoolmeester in Den Doel
toe. Daarna ontstonden tal van moeilijkheden. Tegenwerking van stadhouder De
Leeuw, later van stadhouder De Belie. Gememoreerd worden recente spanningen, o.m.
over een begrafenis (zie hiervoor A.M. Wessels, Zeeland in den Pattriottentijd, Goes
1947, p. 41-54).
59. 2-4-1784, fol. 505: bericht aan Gecomm. Raden dat Engelbert van Overstraten is
ontslagen als waarnemend secretaris van Lillo.
60. 10-4-1784, fol. 507: bericht dat de Doelse marktschipper, Cornelis Dronkers, is
geinterdiceert door de stadhouder van den Doel (zie hiervoor A.M. Wessels, vermeld
bij aantekening nr. 58, p. 42).
61. 22-4-1784, fol. 511: bericht dat Oud-Lillo door de Oostenrijkers is bezet; ze zijn bezig
om de Hooge Weg, lopende naar het fort Kruisschans, op te hogen, vermoedelijk als
voorzorg tegen een mogelijke inundatie.
62. 24-4-1784, fol. 512: bericht dat de stadhouder van den Doel de vrijschippers van
Liefkenshoek heeft afgezet..
63. 8-9-1784, fol. 516: geschil over de rechtmatige eigenaar van de diaconie-kas te OudLillo nu Oud-Lillo door de Oostenrijkers is bezet. In kas is fl. 3000 Brabants courant
geld.
64. 17-10-1784, fol. 520: verzoek van magistraat aan Gecomm. Raden om twee vaartuigen
om te kunnen vluchten indien dit nodig is.
65. 7-10-1785, fol. 537: verzoek van de magistraat aan de Gecomm. Raden om hulp bij
ontruiming van de forten. Er zijn zeker drie schepen nodig.
66. 7-10-1785, fol. 539: gedetailleerde regels voor de ontruiming van de forten en de
overdracht van documenten en bezittingen.
67. 13-10-1785, fol. 559: de landerijen van de diaconieën van de fortkerken mogen worden
verkocht.
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68. 13-10-1785, fol. 560: achtergelaten goederen van Engelbert van Overstraten mogen
worden verkocht.
69. 24-11-1785, fol. 564: aanschrijving van de Gecomm. Raden over de ontruiming van de
forten.
70. 17-12-1785, fol. 568: rapport over de ontruiming.
71. 5-1-1786, fol. 577: nadere dispositie over de ontruiming.
72. 10-2-1786, fol. 581: opdracht tot ontruiming.
73. 13-2-1786, fol. 583: dankbrief van magistraat aan Gecomm. Raden van Zeeland; dank
voor steun bij de ontruiming. ‘Wij hebben ons gekweten van onzen pligt’. Mochten wij
toch ooit in de waarneming van onze plicht gedwaald hebben ‘wij zijn onzer bewust
dat zulks uit het allervergeeflijkst beginzel geschied zij: dewijl de volmaaktheid
nergens word gevonden’ (fol. 585). Verzoek om protectie en steun voor de
ongelukkige inwoners die door de ontruiming zwaar getroffen zijn. Gehoopt wordt dat
door het gebrachte offer de vrede zal worden bevorderd (fol. 590).
74. 13-2-1786, fol. 592: afscheidsbrief van de magistraat aan president Bedaulx te
Nijmegen.
Aantekeningen uit inv. 1960 (ingekomen stukken 1713-1769)
1.
2.

stuk 3, 7-3-1749: Jacob Dronkers vermeld als substituut venduemeester te Lillo.
stuk 7, 16-11-1754: voorschriften, bestemd voor de timmerlieden, voor de prijzen van
doodskisten (afhankelijk van houtsoort en afmetingen) (zie ook stuk 34, 25-8-1725).
3. stuk 23: rekening d.d. 14-2-1767 van Pieter Kuijpers, timmerman, voor het maken van
een doodskist.
4. stuk 27: Joost Jobsen Dronckaert vermeld als vrijschipper te Doel op 5-4-1713.
5. stuk 28: idem, 20-9-1715.
6. stuk 29: idem, maart 1715 (in dit stuk komen ook Passchier en Abraham Arissen voor).
7. stuk 30: Gillis van Puievelde en Samuel Cornelisse op 9-4-1715 vermeld als
vrijschippers.
8. stuk 33: op 24-4-1700 wordt herinnerd aan een accoord uit 1654 tussen de
Gecommitteerde Raden van Zeeland en de ingelanden van de polder van Lillo dat
binnen deze polder geen herberg of een andere publieke drinkplaats in de naaste
omgeving van het fort mag worden gevestigd. Er dient een afstand in acht te worden
genomen die gelijk is aan de afstand tussen het dorp Doel en het fort Liefkenshoek
(deze afstand werd kennelijk voor ‘stappende’ leden van het fortgarnizoen veilig
geacht; de regel hield mogelijk ook verband met het beschermen van de rechten van de
binnen het fort gevestigde herbergen). Van het genoemde accoord bleek te zijn
afgeweken; er was dus binnen de voorgeschreven afstand een tapperij of iets dergelijks
gekomen.
9. stuk 46: 15-2-1736 beklaagde ds. F. Smith te Lillo zich over uitspattingen
(‘buitenspoorigheden’) die waren voorgevallen op vastenavond. Er waren mannen in
vrouwenkleren en er werden openlijke schandelijke bewegingen gemaakt ‘alsof men in
’t midden van het Pausdom was’. De dominee repte over ‘Goddelijke dwaasheden’ die
verboden zouden moeten worden. Hij verzocht de magistraat hem te laten weten wat
hij in voorkomende gevallen zou kunnen doen.
10. stuk 47: op 17-9-1737 beklaagde Evert Jan de Wattij zich over majoor Johannis van
Wijk (60 jaar oud) te Lillo. Deze had een verhouding met zijn dienstmeisje van 23 jaar.
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11. stuk 53: op 13-3-1739 wordt toestemming gevraagd voor het huwelijk van J. Canisius
en Cornelia Sommerzee, weduwe van Steeland.
12. stuk 65: voorschriften voor het gebruik van de brandspuit te Lillo; namen van
brandweerlieden.
Aantekeningen uit inv. 1961 (ingekomen stukken 1772-1785)
1.

2.
3.
4.
5.

Beschrijving huisboedel van de weduwe van Pieter van Assendelft; er zijn diverse en
vele schulden; o.m. schuld bij Cornelis Vermeulen; deze leverde 3-6-1782 15 ton turf
aan Pieter van Assendelft.
11-5-1779: verklaring van chirurgijn Boucher dat Anna Catharina van Steen, oud ca. 3
jaar, dochter van Franciscus van Steen, is verdronken.
14-7-1777: Liefkenshoek: ouderling Jan Brom i.p.v. Jacobus Verkouteren; diaken
Cornelis Dronckers i.p.v. Pieter van Pagee.
verklaring van de vroedvrouw Elisabeth Sino over de dood van de vrouw van Symon
Dronkers op 7 januari 1772; zij acht zich onschuldig.
6-9-1772: Pieter van Leerdam, diaken en schoolmeester in Ouden Doel, aangesteld als
schoolmeester te Liefkenshoek i.p.v. J. van der Bel.

Aantekeningen uit inv. 1962 (resoluties Gecomm. Raden 1741-1786; NB alleen enkele
nieuwe feiten aangetekend)
1.

12-10-1758: mocht Renatus Stenhuis vanuit Indië in Lillo of Liefkenshoek terugkeren
dan dient hij in bewaring te worden gesteld.
2. 12-10-1758: de rechters mogen per jaar uit het magazijn van het fort een halve last turf
betrekken voor de kachel in hun vergaderkamer.
3. 19-5-1763: zolang er op Ouden Doel geen gereformeerde schoolmeester mag zijn
wordt de akte van Carel Brager (veerschipper) buiten werking gesteld (zie ook
resolutie 2-3-1769).
4. 28-1-1765: Johan Hendrik Berkemeijer mag in het fort Lillo een huis bouwen.
5. 6-6-1768: Joost de Man, inwoner van den Doel, mag zijn eigen zout met zijn klein
poonschuitje uit Zeeland halen mits hij de uitgaande rechten betaalt.
6. 13-2-1772: Robbert de Bruyn, schoolmeester, vooranger en koster te Lillo, dient zich
punctueelijk en zonder tegenspreken te gedragen conform de declinatoire resolutie van
de magistraat van 3-1-1772 (n.a.v. weigering om ijs te kappen en om te verschijnen bij
de wapenschouwing van de burgerwacht); op 23-7-1772 wordt genoteerd dat De Bruyn
verzocht heeft hem van zijn dienst behoorlijk te ontslaan, hetgeen geschiedt.
7. 31-10-1774: instructie om de nieuwe psalmberijming te gebruiken met ingang van 1-11775; alle bijbeltjes in de kerken, godshuizen en scholen dienen te worden aangepast.
8. 27-6-1782: officieren dienen voor een redelijke prijs ingekwartierd te kunnen worden.
9. 3-7-1782: besluit over de kachel ten behoeve van schoolmeester Pieter van Leerdam te
Liefkenshoek.
10. 22-8-1782: resolutie betr. de insolvente boedel van Jan Baptist Vermeer, aannemer van
’s lands aardewerken.
11. 21-2-1784: richtlijnen voor de magistraat hoe te handelen in de affaire inzake de
gereformeerde school in Doel.
12. 5-1-1786: regels inzake de ontmanteling van de forten Lillo en Liefkenshoek.
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13. 10-2-1786: idem.
Aantekeningen uit inv. 1963 (resoluties Gecomm. Raden 1749-1757; NB: alleen
aangetekend indien ze nog niet bekende gegevens bevatten)
1.
2.
3.
4.

12-4-1749: Job Dronkers mag wederom het veer Doel-Lillo bedienen.
3-1-1750: beschuldiging van ds. Stenhuis wegens diefstal. Jan Romein liet de diaconie
van Lillo fl. 6000 na. Stenhuis hield daarvan fl. 499 achter.
23-7-1751: voorschriften voor de inrichting van de te herbouwen kerk te Lillo.
17-7-1755: klacht bij de magistraat van Antwerpen over de slinkse wijze waarop
Pieternella Bosschaert de minderjarige kinderen van haar overleden zus, die gehuwd
was met majoor Johan van Wijk, naar Antwerpen heeft gelokt en daar met geweld
heeft aangehouden. De kinderen worden rooms opgevoed. Ze moeten terug naar Lillo.

Aantekeningen uit inv. 1964 (ingekomen verzoeken 1752-1772)
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

3-3-1752: verzoek van Pieter Moormans om goederen van zijn vader publiekelijk te
mogen verkopen i.v.m. boedelschulden. Tot de crediteuren behoren: de heer Van den
Capelle te Middelburg, rechter Ermerins, de weduwe van Jan van der Jacht, Anthony
Brager, Jacobus Ackerman, de weduwe Dobbelaer te Antwerpen, Frans Lauwers
(steenhouder en gravelier te Antwerpen), J. Verheijen (horlogemaker in het Clapdorp
te Antwerpen) als erfgenamen van de secretaris De Wolff.
1-2-1753: klacht van Jan de Bie, meesterchirurgijn en baardscheerder te Lillo, over
aantasting van zijn monopolie.
7-1-1757: brief van Catharina de Vuurst (minderjarige wees) over haar recht op een
deel van de erfenis van haar te Iperen overleden moeder.
20-11-1760: klacht van Johanna van Pagee over mishandeling door haar man Niclaas
van Pagee.
5-2-1765: brief van Jan Plompen uit Huijbergen. Hij heeft de bakkerij gekocht van de
weduwe Kok, die nu getr. is met Dirk Verkouteren. Hij wil zich binnen het fort als
bakker vestigen.
1-8-1766: verzoek van Joannes Baptista Gomez aan de magistraat om procureur te
mogen worden. Hij is procureur te Antwerpen, postulerend voor de wethouders van
deze stad.
6-10-1769: Bastiaan Verpoorten uit Ossendrecht verzoekt om zich in het fort Lillo te
mogen vestigen met vrouw en drie kinderen als wijn- en bierwerker in de plaats van
Carel August Nesselaer.
17-2-1770: Carel August Nesselaer beveelt als zijn opvolger als wijn- en bierwerker te
Lillo aan zijn schoonvaer Adam Wassum.
2-3-1770: ook Valenteijn Breijl, roeier in de vloot te Lillo, wil Nesseler opvolgen.
17-5-1770: idem Joris van Boven.
24-8-1770: Gerrit van Dongen wil toestemming om te slachten, runder-, kalfs- en
schapenvlees alsmede op zijn tijd varkensvlees.
3-11-1771: bericht dat Jan van Wijk, die jarenlang door de diaconie is ondersteund, op
reis naar Nederlands-Indië is overleden.
17-6-1771: verzoek van Cornelis de Wit, kammenmaker in Antwerpen; wil dit beroep
ook in Lillo uitoefenen.
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14. 3-1-1772: klacht van de burgerwacht (ook omschreven als de burgerkrijgsraad) over
boetes bij weigering om ijs te kappen en te verschijnen bij wapenschouwingen. Die
boetes zijn verhoogd van 15 stuivers tot fl. 3. Brief bevat namen van H. Kluit
(kapitein), P. Moorman (luitenant), J. Berkemeijer (vaandrig), J. Hentzenberger en F.
Delzenne (schrijver).
Aantekeningen uit inv. 1967 (registers van testamenten en boedelinventarissen 17481751) (mt = mutueel testament; el = echtelieden; in onderstaande akten is de
toevoeging ‘echtelieden’ niet altijd te vinden, hoewel verreweg de meeste mutuele
testamenten wel door echtgenoten zijn opgesteld)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

30-6-1748, fol. 1: test. Jan Baptist van der Goten te Lillo.
9-7-1748, fol. 4: test. Maria Meulemans, weduwe van Willem Patrijs.
9-7-1748, fol. 8: test. Catharina Patrijs.
31-8-1748, fol. 10: test. van Thomas Roelands, jonge man, ziek in bed.
6-9-1748, fol. 14-18: boedelinventaris van Thomas Roelands, overl. ten huize van
Jacob Dronkers.
11-3-1749: inv. boedel van Pieter Claassen, roeier, overl. Lillo 28-2-1749, nalatend
twee zonen en een dochter Johanna, gehuwd met Amour Poelemans; zonen: Adriaan
Claessen en Cornelis Claessen (deze verbleef in Oost-Indië).
15-4-1749: mt van Amour Poelemans en Johanna Claassen (el).
(ongedateerd, verm. juli 1749, inlegvel tussen fol. 25 en fol. 26): schuldbekentenis van
Willem Pippink (landman in de polder van Lillo) jegens grondeigenaar Jan Grant te ’s
Gravenhage.
4-7-1749, fol. 26: akte van obligatie van Willem Pippink jegens Jan Grant.
11-8-1749, fol. 30: mt van Jacobus Ermerins en Sara Verreijk (el).
14-11-1749, fol. 32: test. van Robbert Guillaume Temet secretaris en auditeur-militair
te Lillo en Liefkenshoek.
19-11-1749, fol. 33: inv. boedel van Jan Janssen (zie ook aantek. nr. 31 uit inv. 1933).
Maart 1750, fol. 41: test. Pieter Moorman en Maria Verdonk (‘had geen voortgang’).
2-6-1750, fol. 47 e.v.: mt van Gillis Braams en Elizabeth van Hoven.
11-6-1750, fol. 49 e.v.: mt van Jacob Jacobszn. de Munk (burger en bierdrager te Lillo)
en Francine Arens.
22-8-1750, fol. 53: mt van Huibrecht Kiemans (bierdrager en burger) en Jacoba
Moorman.
16-12-1750, fol. 57: mt van Pieter van Meer en Magdalena de Jongh.
11-1-1751, fol. 62: mt van Cornelis Frank en Johanna Boeij.
19-1-1751, fol. 65: boedel van Jospeh Dekkers, weduwnaar van Adriana Brager.
6-3-1751, fol. 67: mt van Jacob Dronkers (wijn- en bierwerker te Lillo) en Dina
Roelands.
15-3-1751: aanstelling executeurs en voogden (t.w. Simon van den Ende en Robbert
Temet) door Maria Vink, weduwe en boedelhouder van Jan Heyns, in leven roeier en
burger te Lillo (verdronken 1744).
17-4-1751, fol. 73: test. van Jacobus Ermerins en Sara Vereijcks.
25-5-1751, fol. 77: boedelinv. van Maria Vink, weduwe van Jan Heyns.
21-9-1751, fol. 87: inv. boedel van Hendrik Mannaars, in leven metselaarsopperman
bij Pieter Moormans.
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25. 31-12-1751, fol. 90: inv. boedel van Willem van den Boogert, roeier en burger te Lillo,
overl. 17-12-1751.
Aantekeningen uit inv. 1968 (testamenten en boedelinventarissen 1752-1760)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

21-3-1752, fol. 1: mt van Pieter Kloots en Marian Lathouwer.
16-4-1752, fol. 3: codicil van Guillaume Rottiers, gezworen wijn- en bierwerker en
burger te Lillo.
8-5-1752, fol. 5: inv. boedel van majoor Johannis van Wijk.
27-10-1752, fol. 10: mt van Pieter Moormans (aannemer van 's lands werken) en Maria
Verdonk, buiten effect gesteld op 2-2-1765.
26-11-1752, fol. 13: mt van Willem Provo, luitenant en Pieternella van Duyssel.
30-12-1752, fol. 17: aanstelling executeurs door Andries van Beveren, commandant op
's lands wachtschip ‘den Triton’, liggend in de vloot voor Lillo.
9-4-1753, fol. 20: mt van Frans Beneck (smid en burger te Lillo) en Maria Roelands.
16-3-1754, fol. 24 v: mt van Jan de Meulemeester (te Oud-Lillo) en Elizabeth
Denissen.
9-4-1754, fol. 29: inv. boedel van Maria Mulders, dienstmeid bij Asuarus van
Weelden, overl. in het kraambed te Lillo 8-4-1754; gevolgd door diverse verklaringen
over de vader van het onechte kind waarvan zij bevallen was; alles wijst in de richting
van Asuarus van Weelden.
9-8-1754, fol. 38: mt van Pieter van Tongeren (timmerman en burger te Lillo) en
Catharina Mees.
10-5-1755, fol. 43: inv. van de goederen van de ontslagen ds. R. Stenhuis.
15-3-1756, fol. 51: mt van Jan Baptist van Uffelen en Catharina Laanen.
11-6-1756, fol. 53: mt van ds. Josua van Iperen en Maria Catharina de Waal.
11-6-1756, fol. 56: mt van Abraham Gerber (geb. in Luckerts, kanton Bern,
Zwitserland) en Dina Roelands, weduwe van Jacob Dronkers.
28-12-1756, fol. 60: Andries de Munnink vermeld als kleermaker te Lillo.
23-10-1757, fol. 63: test. van Asuarus van Weelden, commies ter recherche wegens de
provincie Holland.
29-10-1757, fol. 67: boedel van Asuarus van Weelden.
11-1-1758, fol. 80: mt van Johannes Huijsers en Elisabeth Verpoorten.
28-1-1758, fol. 82: Andries Moorman, zoon van de aannemer Pieter Moorman,
genoemd als vrijschipper te Lillo.
7-3-1758, fol. 86: boedel van Catharina Meeus, laatst weduwe van Pieter van
Tongeren.
26-6-1758, fol. 89: als echtpaar vermeld: Claes Schuttel (commies en baas van 's lands
chaloup (= sloep) in de vloot te Lillo) en Johanna Dijkmans, dochter van Gerrit
Dijkmans.
18-4-1759, fol. 95 v: inv. boedel van Gabriel Lebleu, in leven rechter te Lillo.
3-5-1759, fol. 110: borgtocht voor de vrijschipper Job Janszn. Dronkers.
8-8-1759, fol. 111: test. van Cornelia de Bruijn, weduwe van Adriaan van Assendelft.
26-1-1760, fol. 116: mt van Pieter van Assendelft, burger en roeier te Lillo en Adriana
Dronkers.
19-4-1760, fol. 120: mt van Albertus Lankhorst (luitenant) en Sara Meybaum.
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27. 5-7-1760, fol. 124: verzegeling goederen van Johanna van Wijk, weduwe van Johannis
van der Jacht.
28. 14-10-1760, fol. 126: inv. boedel van Johanna van Wijk.
Aantekeningen uit inv. 1969 (testamenten en boedelinventarissen 1761-1767)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

21-2-1761, fol. 1: verklaring van Leendert de Munck (burger en koopman te Lillo) en
zijn vrouw Sara Adriaansen inzake het overlijden (tijdens een reis naar Oost-Indië) van
Adriaan van Schoor, zoon van Jacobus van Schoor en Catharina van Huivelter.
29-5-1761, fol. 5: nalatenschap van Christina Kaspers, laatst weduwe van Jacobus
Bruijs, in leven gedelegeerd rechter en commandeur te Lillo.
1-7-1761, fol. 14: mt van Laurens van den Enden (weduwnaar van Johanna Oostdijk),
commies wegens de admiraliteit van Zeeland te Lillo, en Willemina Kruijt.
14-8-1761, fol. 17: mt van Adriaan 't Hooft, ontvanger en gedelegeerd rechter te Lillo,
en Hendrietta de la Coste.
3-9-1761, fol. 20: test. van Adriaan Willem Nebbens, wonend in Middelburg.
13-9-1761, fol. 24: mt van Gerrit Verboom, commandeur in de vloot van Lillo, en
Pieternella de Munck.
18-9-1761, fol. 27: mt van Simon Lamberts van der Slijk en Johanna van Nieuwendijk.
18-11-1761, fol. 29: mt van Pieter Lodewijks en Johanna Catharina Couwenberg.
14-2-1761, fol. 32 v: mt van Pieter van Assendelft (burger en chalouproeier te Lillo) en
Adamina Halewas.
13-3-1762, fol. 36: mt van ds. Johan Adriaan Toelaer en Angelina Adriana Gaaswijck.
14-6-1762, fol. 41: mt van Jacob Heijer en Anna Maria Dircks.
26-7-1762, fol. 42 v: test. van Jan Braam; erfgenamen o.m. dochter Lucia (getr. met
Cornelis Verheije) en zoon Cornelis Braam.
2-10-1762, fol. 45: test. van Johanna Jacoba de Hollander, weduwe van Simon van den
Enden.
29-3-1763, fol. 56: idem.
11--9-1764, fol. 82: idem.
28-2-1763, fol. 53: mt van Adriaan 't Hooft (ontvanger van 't Hollands Licent en
gedelegeerd rechter te Lillo) en Hendriette de la Coste.
27-4-1763, fol. 62 v: test. van Elisabeth Provo, j.d.
27-4-1763, fol. 64: huw. voorwaarden en test. van Willem Meijer (gedelegeerd rechter
te Lillo) en Pieternella van Duijsel, weduwe van Willem Provo.
2-4-1764, fol. 70: mt van Joannis Raats (koopman in wijnen te Lillo) en Adriana
Timmerman.
23-6-1764: test. van Hendrik Kluit.
10-8-1764, fol. 74: mt van Jan Dronkers (burger en chalouproeier te Lillo) en Maatje
de Kraker.
27-8-1764, fol. 77: test. van Leendert de Munk, burger en winkelier te Lillo.
17-9-1766, fol. 117 v: idem.
2-9-1764, fol. 80 v: verzegelde nalatenschap van Huijbert Heijns, zoon van Jan Heijns
en Maria Vinck; boedel beschreven op 5-10-1764, fol. 87 v.
20-2-1765, fol. 92: test. van Andries de Munninck, ondercommies en burger te Lillo,
weduwnaar van Susanna Rombout en laatst van Susanna Bikster.
15-3-1765, fol. 95: idem.
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27. 10-5-1765, fol. 99: inv. van de boedel van Hendrik Perdaans, overl. Oud-Lillo april
1765.
28. 19-9-1765, fol. 100: geabandonneerde boedel van Pieter Duinkerk (getr. geweest met
Elisabeth Moorman).
29. 13-12-1765, fol. 101 v: als echtpaar vermeld: Adriana Timmermans en Joannis Raats
(koopman in wijnen te Lillo).
30. 10-6-1766, fol. 107: inv. boedel van Gijsbrecht van Grevelingen, gerechtsbode te Lillo,
weduwnaar van Pietertje Peijl
31. 22-6-1766, fol. 112: verklaring van Agnis Smit te Lillo, weduwe van Johannis Kolf, in
leven luitenant.
32. 9-7-1766, fol. 113: accoord tussen Isaac Arbon (burger en koopman te Lillo,
weduwnaar van Dingena Krul, die eerder weduwe was van Adriaan Rochus
Ackermans) en zijn kinderen (over hun moederlijk goed).
33. 16-10-1766, fol. 120: mt van Cornelis van Grevelingen en Jacoba Kien.
34. 9-3-1767, fol. 124: mt van Janne Lorentz Denck (kleermaker en burger te Lillo) en
Jacomina de Kraker.
35. 10-3-1767, fol. 127: mt van Sent Dronkers (= Vincent Jansz. Dronkers) en Maria
Verpoorten.
36. 24-3-1767, fol. 130: inv. boedel Joseph Hendriks, j.m., overl. Lillo 17-3-1767.
37. 23-12-1767, fol. 135: mt van Jan van Puievelde en Johanna Catharina Eggermonts.
Aantekeningen uit inv. 1970 (testamenten en boedelinventarissen 1768-1772)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

6-1-1768, fol.1: aanstelling van executeurs en voogden door Johanna van der Gijsen,
laatst weduwe van monsr. Anthony van Oosdorp.
12-2-1768, fol. 4: inv. boedel van Maatje de Kraker (overl. Lillo 3-2-1768, echtgenote
van Willem Dronkers); baten: 729 gulden, schulden 465 gulden. Erfgenaam: Frans
Dronkers, oud drie maanden.
15-4-1768, fol. 9: inv. boedel van Joannes Dekkers en Helena Hofkens. Grootvader
van de wezen: Cornelis Hofkens. Broer van Joannes is Pieter Dekkers.
10-5-1768, fol. 12: mt van Wouter de Fié en Pieternella van Puievelde.
2-6-1768, fol. 14: contract tussen Isaac Arbon en de kinderen van zijn huisvr. Dingena
Krul.
23-7-1768, fol. 16: inv. boedel van Jan Snijder en Gerritje Muis. Nagelaten
minderjarige kinderen: Maria (19 jaar), Hermanus (17), Geertruij (16) en Jan Hendrik
(13). L.J. Boucher vermeld als chirurgijn (fol. 19).
3-8-1768, fol. 20 t/m 22 v: verklaring over de herkomst van de familie (de) Grant en de
schrijfwijze van deze naam. Broers en zusters zijn: Willem, Jeremias, Jan en Sara de
Grant. Willem de Grant huwde met Maria Haijman. Uit dit huwelijk: Jan (nog in
leven), Sara (dec. 1737 ongehuwd te Zierikzee overleden), Magtelda (mei 1738
ongehuwd te Lillo overleden) en Pieter (1705 te Zierikzee geboren en in 1705 in Lillo
overleden). Jeremias de Grant overleed ongehuwd te Lillo in 1738. Jan Grant,
voorheen Raad der Stad Zierikzee, nu wonend in 's Gravenhage, leefde nog op 3-81768. Volgt verdere schets van afstamming en van de correct geachte schrijfwijze van
de naam (beschouwing over de vraag of het lidwoord ‘de’ voor de naam juist is).
13-8-1768, fol. 23: inv. boedel van Elizabeth Pickaart, weduwe van Joannis de Bye, in
leven chirurgijn te Lillo.
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9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

fol. 27 (geen dag vermeld, verm. eind augustus 1768): inv. boedel van Johanna Bruys,
weduwe van Willem Camerlinck, in leven burger en roeier te Lillo. Johanna was met
haar kinderen lange tijd onderhouden door de diaconie van Lillo.
8-9-1768, fol. 30: inv. boedel van Jan Janssen Leerdam, in leven schoolmeester en
voorzanger te Liefkenshoek, daar overl. 30-8-1768. Geen testament. Er is een
minderjarige zoon Cornelis Leerdam. Diens voogden waren Pieter van Leerdam
(oudste zoon van de overledene) en Jan Roggebant.
20-1-1769, fol. 42: inv. boedel van Anna Catharina Franssens (overl. Lillo 5-1-1769,
echtgenote van Pieter van der Gooten). Kinderen: Elisabeth (8 jaar), Josepha (3 jaar) en
Adriana (3 weken).
23-1-1769, fol. 48: mt van Gommert Schalk en Johanna Siervelt.
9-2-1769, fol. 51: mt van Johan Lonis Hentzenberger (commies ter recherche in de
vloot te Lillo vanwege het gewest Zeeland) en Rachel Behage.
16-2-1769, fol. 54: mt van Gerard Herman Lanfferman (gedelegeerd rechter en
commies ter recherche in de vloot te Lillo vanwege Zeeland) en Justina Elisabet
Johanna Germandt.
31-8-1769, fol. 61: mt van Johannis Zwallen (burger, wijn- en bierwerker te Lillo) en
Catharina Imans.
13-1-1770, fol. 65: codicil inzake het testament van Jan de Groot (commies ter
recherche in de vloot te Lillo) en zijn huisvr. Elisabeth Bleijn; zij testeerden te
Middelburg op 16-5-1765 voor notaris Hendrik Brouwer.
9-8-1770, fol. 68: idem.
13-1-1770, fol. 66 v: contract tussen Isaac Arbon (weduwnaar van Dingena Krul) en
Johanna Ackermans, weduwe van Willem de Rechter en dochter van Dingena Krul (en
Adriaan Ackermans); contract betrof het erfdeel van Johanna uit de boedel van haar
moeder.
4-1-1771, fol. 70: mt van Teunis van Heemst (schoolmeester en voorzanger te
Liefkenshoek) en Catharina Baggers (el).
20-2-1771, fol. 73: test. van Maria de Leeuw, geb. in Oosterhout en wonend in het fort
Lillo. Erfgenamen: haar broer Jan de Leeuw te Oosterhout en Maria Willemse, dochter
van haar dochter Eva (= Eva de Waghter), in huwelijk verwekt door Machiel
Willemse.
11-3-1771, fol. 76: mt van Jan Poortvliet (commandeur van 's lands wachtschip ‘ter
Hooge’, liggend in de vloot van Lillo) en Everdina Louwermans (el).
10-4-1771, fol. 79: test. van Isaac Arbon; wijziging contract van 13-1-1770 (zie
aantekening nr. 18).
9-5-1771, fol. 81: mt van Job Vincentszn. Dronkers (vrijschipper te Liefkenshoek) en
Maria Leunis.
16-5-1771, fol. 84: codicil van ds. Johan Adriaan Toelaer en Angelina Adriana
Gaaswijk.
20-6-1771, fol. 86: mt van François Delzenne en Rachel Hentzenberger.
6-8-1771, fol. 90: akte inzake de deling van de nalatenschap van Isaac Arbon.
6-8-1771, fol. 93: contract tussen Pieter en Francisca Akkermans inzake de verdeling
van de bezittingen van hun overleden stiefvader Isaac Arbon.
12-8-1771, fol. 97: test. van Adriana Maria Ackermans ongehuwd en van ‘competenten
ouderdom’; vader is Pieter Ackermans, moeder Maria Ackermans.
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29. 23-9-1771, fol. 100: mt van Jan Mees (weduwnaar van Maria Catharina Braam) en
Johanna Catharina Eggermonts.
30. 19-10-1771, fol. 106: test. van Hendrik Kluit (commies vanwege Holland ter recherche
in de vloot te Lillo en secretaris aldaar) en Elisabeth Provo.
31. 12-11-1771, fol. 108: mt van Wouter (Janse) Dronkers en Adriana van Lindonk.
32. 4-12-1771, fol. 111: test. van Isaac Ackermans, ongehuwd en van competenten
ouderdom, geb. Oosterhout 25-9-1756.
33. fol. 115 v: vermelding dat de fortkerk van Lillo in 1747 is verwoest, incl. het
‘kerkenboek’ met doopinschrijvingen (NB: deze mededeling zal betrekking hebben
gehad op het boek met de doopinschrijvingen vóór juli 1706; de doopdata van na die
datum zijn immers bewaard gebleven).
34. 24-12-1771, fol. 117 v: aanstelling executeurs door Adriaan 't Hooft, ontvanger van 't
Hollands Licent, gedelegeerd rechter te Lillo en weduwnaar van Hendrietta de la
Coste.
35. 2-4-1772, fol. 119: mt van Andries (Janszn.) Dronkers (chalouproeier en burger te
Lillo) en Josina Dronkers (dochter van Jacob Janse Dronkers en Jacoba Vercouteren).
36. fol. 121 v: secr. R.G. Temet overleed te Lillo 5-4-1772 en werd opgevolgd door
Hendrik Kluit, die op 13-4-1772 beëdigd werd.
Aantekeningen uit inv. 1971 (testamenten en boedelinventarissen 1772-1776)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

ca. mei 1772 (inlegvel tussen fol. 27 en 29): verklaring van Willem en Frans Dronkers,
stroomroeiers in de vloot van Lillo, over het lossen van een pak balijnen.
9-7-1772, fol. 35: mt van Laurens van den Enden (weduwnaar van Johanna Oostdijk,
commies ter recherche wegens de admiraliteit van Zeeland te Putte) en Willemina
Kruijt.
22-1-1773, fol. 79: staat en inv. boedel van Johanna Jacoba de Hollander, weduwe van
Simon van den Enden. Batig saldo: 14.649 gulden, 19 stuivers en 12 penningen.
12-2-1773: mt van Johannis Deckers en Jodoca Putois.
20-2-1773, fol. 131: aanvulling op het besloten test. van Hendrik Kluit en Elisabeth
Provo.
21-2-1773, fol. 134: codicil van Jacobus Hoffman (ontvanger van de convooien en
licenten van de grafelijke tol te Lillo en gedelegeerd rechter aldaar) en Cornelia
Adriana van den Brande. Verwezen werd naar hun test. van 11-8-1772, opgesteld door
notaris Benjamin van der Hagen te Bergen op Zoom.
30-4-1773, fol. 139: mt van François Delzenne en Johanna de Munck (el).
5-5-1773, fol. 147: mt van Jacobus de Munck en Cornelia Prins (el).
6-7-1773, fol. 161: mt van Jakob van der Bel (schoolmeester en voorzanger te Lillo) en
Maria Dronkers (el).
13-8-1773, fol. 177: mt van Jan Poortvliet (commandeur op ’s lands wachtschip Ter
Hooge, liggend voor Lillo) en Andresina Sluijmers, laatst weduwe van Simon van
Renoy.
28-9-1773, fol. 190: codicil van Willem Kluijt, weduwnaar van Cornelia Louiza de la
Coste.
5-10-1773, fol. 194: mt van Pieter Dekkers en Marianne Franssens (el).
15-10-1773, fol. 201: Andries Dronkers vermeld als chalouproeier en herbergier te
Lillo.
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14. 22-10-1773, fol. 203: mt van Nicolaas Pfarrer (geweldige provoost te Lillo) en
Pieternella Dronkers (el). Haar broers: Ary, Willem en Frans Dronkers.
15. 9-11-1773, fol. 237: Willem Dronkers vermeld als bakker te Lillo.
16. 9-11-1773, fol. 239: Johannes Dekkers vermeld als bakker te Lillo.
17. 9-11-1773, fol. 243: Jan Huizers vermeld als herbergier te Lillo, wonend in ‘De Laatste
Stuiver’.
18. 24-11-1773, fol. 251: Adolph von Schweinitz vermeld als capitein in dienst van de
Staat der Verenigde Nederlanden en als Groot Majoor te Lillo.
19. 21-12-1773, fol. 257: mt van Cornelis Romeijns (molenaar te Liefkenshoek en daar
wonend) en Maria Dominicus (el).
20. 11-1-1774, fol. 269: mt van Peeter Jan Zwijnen en Johanna Machielsen, wonend in
Lillo.
21. 17-1-1774, fol. 275: mt van Joannes Petrus Wils en Johanna Cornelia Zwagemakers te
Lillo.
22. 21-1-1774, fol. 281: test. van Johanna Catharina Goormans te Lillo (j.d.); was zuster
van halven bedde van Jakobus Doygers en van Maria Catharina Doygers.
23. 4-2-1774, fol. 285: mt van Hendrik Aarts en Catharina Peeters, wonend in Oud-Lillo.
24. 7-2-1774, fol. 293: mt van Cornelis Stijnen en Jenne Maria Draijers, wonend in OudLillo.
25. 7-2-1774, fol. 299: mt van Pieter van Puijvelde en Anna Cornelia Leemans, wonend in
Oud-Lillo.
26. 9-2-1774, fol. 315: mt van Johan Hendrik Berkemeijer en Johanna Jakoba Moorman,
wonend binnen Lillo.
27. 9-2-1774, fol. 323: mt van Leopold Joseph Boucher (chirurgijn te Lillo) en Antoinetta
Hicquet.
28. 20-3-1774, fol. 335: codicil van ds. J.A. Toelaer en A.A. Gaaswijk (el).
29. 28-3-1774, fol. 339: mt van Ary Dronkers (vrijschipper te Liefkenshoek) en Johanna
van Oostdorp.
30. 22-4-1774, fol. 347: boedel van Johanna van ’t Land, laatst weduwe van Willem van
Dinteren.
31. 5-5-1774, fol. 351: mt van Cornelis de Ridder en Anna Bella Braam te Oud-Lillo.
32. 30-8-1774, fol. 363: mt van Jan de Groot (commies ter recherche van de convooien en
licenten wegens de admiraliteit van Zeeland) en Kornelia Cramer, beide wonend te
Lillo.
33. 21-11-1774, fol. 381: mt van Pieter van der Goten (schoenmaker en slachter binnen
Lillo) en Anna Catharina Lemmens.
34. 28-12-1774, fol. 399: mt van Joris van Boven en Sijke Janssen te Liefkenshoek.
35. 31-5-1775, fol. 431: inv. van de geabandonneerde boedel van Pieter van der Goten
(gewoond hebbend in Lillo); liet op 1-5-1775 bezittingen achter, waaronder twee
huizen.
36. 21-10-1775, fol. 451: mt van Gerrit van Dongen (burger te Lillo) en Johanna Martens.
37. 22-12-1775, fol. 467: test. van Adrianus van Assendelft, j.m. van competenten
ouderdom. Enige erfgenaam is zijn vader Pieter van Assendelft, chalouproeier te Lillo.
38. 12-2-1776, fol. 471: mt van Job Janszn. Dronkers (vrijschipper te Liefkenshoek) en
Suzanna Moorman.
39. 24-2-1776, fol. 481: insolvente boedel van Gerrit van Dongen te Lillo.
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40. 24-3-1776, fol. 497: mt van Cornelis de Vree (wonend in Oud-Lillo) en Johanna
Catharina Goormans (el).
41. 2-4-1776, fol. 503: boedel van Adriaan ’t Hooft (overl. Lillo 5-3-1776) en Henrietta de
la Coste (overl. Lillo 11-12-1770).
42. 20-4-1776, fol. 523: idem.
43. 27-4-1776, fol. 525: idem.
44. 20-4-1776, fol. 513: opening test. van ds. Antonius Marant (overl. 24-11-1775) en
Adriana van Toulon.
45. 10-5-1776, fol. 577: verdronken te Saaftinge op 10-4-1776 Joannes Lambrechts,
gewoond hebbend in Hoeven.
Aantekeningen uit inv. 1972 (testamenten en boedelinventarissen 1776-1781)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

21-6-1776, fol. 579: test. van Robbert Gerardus Verboom, j.m. te Lillo. Vader is Gerrit
Verboom (commandeur), moeder Pieternella de Munck.
14-8-1776, fol. 591: mt van Andries Ooms (schipper te Lillo) en Maria Catharina de
Kepper.
7-9-1776, fol. 597: mt van broer en zus Frans Conrad Bodmer (gedelegeerd rechter te
Lillo) en Barbara Wilhelmina Bodmer.
7-9-1776, fol. 603: mt van Leonardus Makasker (commies ter recherche van de
convooien en licenten vanwege Zeeland te Lillo) en Maria Catharina Steens (el).
13-9-1776, fol. 611: Joannes Baptist Vermeer vermeld als burger en inwoner van Lillo.
6-12-1776, fol. 623: codicil van Willem Kluijt (gedelegeerd rechter te Lillo).
10-12-1776, fol. 627: codicil van Daniel Cramer (gedelegeerd rechter en controleur
van de convooien en licenten vanwege Holland te Lillo) en zijn vrouw Hendrika de
Goejer; gewezen werd op hun testament van 18-12-1738.
27-12-1776, fol. 633: staat en inv. boedel van Catharina Eggermonts, overl. te Lillo,
eerst weduwe van Jan van Puijvelde, laatst huisvrouw van Jan Mees (die nog leefde).
2-1-1777, fol. 647: schouwing van het lijk van de verdronken Hendrik Coenen.
6-2-1777, fol. 655: opening besloten testament van Hendrik Kluit en Elizabeth Provo.
9-5-1777, fol. 681: Joannes Voogt en Pieter Moorman (weesmeesteren te Lillo) zijn de
voogden van de nagelaten kinderen van Jacoba Moorman, voortgekomen uit haar
huwelijken met Huibert Kiemans en Joannes Voogt.
11-9-1777, fol. 689: akte van scheiding, cessie, transport en cassatie van de erven van
Leendert de Munck, in leven oud-roeier op ’s lands chaloup te Lillo en daar overleden
op 3-7-1777. Erfgenamen zijn kinderen: Jakobus, Jan, Pieternella (weduwe van de
commandeur Gerrit Verboom) en Cornelia de Munck (weduwe van Jakobus de Man).
25-10-1777, fol. 699: verklaring van Jakobus Bullis (wonend in Oud-Lillo en gehuwd
met Isabella Wouters, geb. in Stabroek) dat operateur Matthias Montel te St. Janssteen
met succes zijn zoon Joseph Bullis heeft geopereerd van ‘een lelijken hazemond’.
31-1-1778, fol. 703: machtiging inzake de afhandeling van de nalatenschap van de
moeder van Johannes de Voogd (aannemer en meestertimmerman te Lillo en gehuwd
met Maria van Boven), Maria Taans, overl. te Wezel 11-1-1778, weduwe van Joan
Christiaan Voogd.
6-3-2778, fol. 711: Willem Meijer vermeld als gedelegeerd rechter en venduemeester
te Lillo.
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16. 8-5-1778, fol. 737: mt van Leendert Jacobszn. de Munck (aannemer te Lillo) en Anna
Snul (el).
17. 12-5-1778, fol. 745: mt van Christoffel van der Goten en Joanna Maria Wouters,
wonend in Oud-Lillo.
18. 26-9-1778, fol. 757: codicil van Hendrik Kluit.
19. 21-1-1779, fol. 771: Michiel Willems vermeld als postbode te Lillo.
20. 11-3-1779, fol. 783: Daniel Cramer vermeld als waarnemend baljuw te Lillo en
Liefkenshoek en Leopold Joseph Boucher als chirurgijn.
21. 30-3-1779, fol. 793: test. van Henrika Kluit, zus van Hendrik, Ludovikus, Adriaan,
Loura en Zwana Maria Kluit.
22. 30-3-1779, fol. 799: test. van Zwana Maria Kluit.
23. 8-6-1779, fol. 815: staat en inv. boedel van Joannis Nicolaas Boogers (overl. Oud-Lillo
12-5-1779) en diens weduwe Joanna Boei.
24. 16-10-1779, fol. 835: test. van Gergjen Muis te Lillo, weduwe van Jan Schneijder.
Erfgenaam zoon Hermanus Schneijder.
25. 19-11-1779, fol. 841: opening besloten test. van Daniel Cramer en Henrika de Goejer.
26. 9-12-1779, fol. 853: inv. boedel van Joannes Zwallen, in leven ondercommies van ’s
lands magazijnen te Lillo, overl. aldaar 27-11-1779.
27. 27-12-1779, fol. 879: als echtpaar vermeld: Peeter Jan van Aarden en Catharina
Adriaansen. Stiefvader van Catharina is Jan Driesen.
28. 8-1-1780, fol. 881: staat en inv. boedel van Jan van Loenhout en zijn overl. huisvr.
Anna Catharina Aarts. Anna was eerder weduwe van Jan Baptist van den Brande.
Voogden van haar kinderen uit haar eerste huwelijk zijn Levinus de Nijs en François
Boogers.
29. 15-1-1780, fol. 889: kopie van het test. d.d. 2-8-1746 van Jan Baptist Vermeer (burger
en schoenmaker te Lillo) en Johanna van Nesten (el). Vermeer was vermoedelijk kort
daarvoor overleden, in elk geval vóór 22-1-1780 (fol. 895).
30. 8-3-1780, fol. 899: mt van Johannis Claeren en Maria Janssen (el).
31. 11-3-1780, fol. 909: verzegeling van de boedel van de overleden Joannes Voogd.
32. 14-3-1780, fol. 911: inv. boedel van Joannes Voogd.
33. 31-3-1780, fol. 931: test. van Maria Boei, weduwe van Jacobus Meijs. Erfgenamen: de
kinderen Catharina, Adriaan, Peeter, Joanna en Benedictus Meijs.
34. 16-8-1780, fol. 941: test. van Cornelis van Dinteren, j.m., geb. te Lillo. Erfgenaam: zijn
halfbroer Andries Ooms en bij diens overlijden diens vrouw Maria Catharina de
Kepper.
35. 19-8-1780, fol. 947: test. van Anna van den Nieuwendijk, laatst weduwe van Lambert
Gerhard van der Slijk, eerder weduwe van Jean Pierre Delzenne (uit dit huwelijk zonen
François en Jan Willem Delzenne).
36. 23-8-1780, fol. 955; inv. boedel van Cornelia Franssen, overl. Lillo 22-8-1780.
37. 30-9-1780, fol. 965: verklaring over een inbraak in de woning van Joanna van
Oosdorp, weduwe van Pieter Torré, wonend in Lillo.
38. 10-10-1780, fol. 969: getuigenverklaring van Cornelis Steijnen en Jan Baptist
Taaymans, beide wonend in Oud-Lillo.
39. 14-10-1780, fol. 975: verklaring van Jan Driessen, wonend in Oud-Lillo.
40. 30-10-1780, fol. 979: test. van Henrika Kluit.
41. 30-10-1780, fol. 983: test. van Zwana Maria Kluit.
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42. 25-11-1780, fol. 989: volmacht inzake afhandeling nalatenschap van Cornelis
Dronkers (in leven landman in het land van Axel) en Maria Meeuwsen. Volmacht
door:
a. Willem Dronkers, kwartiermeester op ’s lands wachtschip Den Dolphijn, liggend
voor Lillo;
b. Frans Dronkers, gerechtsbode van Lillo en Liefkenshoek;
c. Pieternella Dronkers, gehuwd met Nicolaas Pfarrer;
d. De nagelaten kinderen van Wouter Dronkers (zoon van Pieter Wouterszn.
Dronkers), in leven vrijschipper van het fort Frederik Hendrik, te weten: Ary
Dronkers en Christina Dronkers, geh. met Huibert Korli.
Zie voor deze erfenis ook: de zitting van 30-3-1782, fol. 1137.
43. 24-2-1781, fol. 999: verzegeling van de boedel van Willem Meijer, overl. Lillo 24-21781, in leven gedelegeerd rechter en venduemeester.
Aantekeningen uit inv. 1973 (testamenten en boedelinventarissen 1781-1786)
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

17-3-1781, fol. 1003: inv. boedel van Willem Meijer. Hij woonde in het huis
‘Amsterdam’ in de Klinkerstraat te Lillo, toen nr. 31.
18-4-1781, fol. 1065: verklaring van o.m. Pieter Moorman (70 jaar oud) over de
afstamming van Jakobus Dronkers, vroeger comptoir bediende (= medewerker in een
winkel, café of een bank) van een zekere Tak te Middelburg, nu wonend in
Amsterdam. Jakobus is een zoon van Maarten Dronkers en Pieternella Hugo. Maarten
bediende het ‘dwarsveer’ tussen Lillo en Liefkenshoek en verdronk in 1744 op een
zondagochtend tijdens de predikatie bij het overzetten (in zwaar weer) van een sergeant
die naar Staats-Vlaanderen moest. Deze verdronk ook, evenals Jan Heyns en Jan van
der Pas. Alleen Maarten’s knecht Max (N.N.) overleefde het ongeluk. Pieternella Hugo
was een dochter van de schoolmeester Hugo te Lillo. Maarten Dronkers en Pieternella
Hugo hadden ook een zoon Pieter die zuigeling was toen Maarten overleed en die
naderhand jong is gestorven. Pieter Moorman c.s. vergisten zich toen zij het jaar van
overlijden van Maarten Dronkers uit hun geheugen opdiepten. Maarten werd te Lillo
(met het beste doodskleed) op 19 april 1745 begraven en verdronk dus niet in 1744.
19-4-1781, fol. 1069: test. van Joanna van Nesten te Lillo, weduwe van Jan Baptist
Vermeer (deze was aannemer van aardewerken te Lillo en Liefkenshoek; zie fol. 1103,
3-12-1781).
24-7-1781, fol. 1081: test. van Cornelia Louisa Kluit, ongehuwd en wonend in Den
Haag.
11-9-1781, fol. 1085: volmacht van Willemina Prins (dochter van Jan Willem Prins),
weduwe van Pieter de Munck.
16-11-1781, fol. 1087: Andries Dronkers (roeier op ’s lands chaloup in de vloot van
Lillo; hij kon niet schrijven) staat borg voor zijn zoon Jan.
29-11-1781, fol. 1091: Hermanus Fredericus Lanfferman (cadet der marine in dienst
van de Staat der Verenigde Nederlanden) is zijn vader Gerhard Herman Lanfferman
400 gulden schuldig.
1-12-1781, fol. 1095: mt van Pieter Slootmans (burger en inwoner van Lillo) en
Margot Mes, eerst weduwe van Kornelis Koek.
2-2-1782, fol. 1111: mt van Pieter Poelemans (gezworen wijn- en bierwerker te Lillo)
en Adriana Jansen (el).
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10. 7-3-1782, fol. 1127: verklaring over de vondst en de dood van een zwart
speenvarkentje. Daarin wordt Pieter van Assendelft omschreven als roeier op ’s lands
chaloup en diens buurman Leendert de Munck als vrijschipper te Lillo. Het varkentje is
geslacht door de slager Pruijmboom (fol. 1129).
11. 22-3-1782, fol. 1133: Frans Dronkers vermeld als gerechtsbode te Lillo.
12. 30-3-1782, fol. 1141: Michiel Willems (burger en ingezetene van Lillo) stelt zich borg
voor het nagelaten kind van Constantia Vermeer, genaamd Joanna Theresia Vermeer,
zulks ten behoeve van de diaconie-armen van Lillo.
13. 23-4-1782, fol. 1151: inv. insolvente boedel van Joanna van Nesten, overl. Lillo 17-41782, weduwe van Jan Baptist Vermeer.
14. 4-8-1782, fol. 1189: Vincent en Wouter Dronkers stellen zich borg voor hun broer
Andries Dronkers indien deze de poonschuit zal kopen van Job Janszn. Dronkers die
op 6-8-1782 in Rotterdam krachtens vonnis publiekelijk zal worden verkocht.
15. 22-8-1782, fol. 1199: mt van Joannes Dekkers (burger te Lillo) en Maria Kroonenburg
(el).
16. 14-11-1782, fol. 1211: Pieter Torré was in leven landman in de polder van Doel.
17. 16-12-1782, fol. 1223: staat en inv. van de boedel van Laurens van den Enden, in leven
commies ter recherche van de convooien en licenten te Putte, overl. Lillo 19-6-1782,
weduwnaar van Joanna Oostdijk, later gehuwd met Willemina Kruijt. Batig saldo:
1.666 gulden, Zeeuws courant.
18. 2-5-1783, fol. 1271: mt van Jan Willem Holters (matroos op ’s lands wachtschip ‘Den
Dolphijn’ liggend voor Lillo) en Elizabeth van Pagee (el).
19. 7-5-1783, fol. 1277: mt van Anthony Zwagemakers (wonend in Oud-Lillo) en Jenne
Maria Draijers (el).
20. 6-6-1783, fol. 1289: staat en inv. van Hermanus Schneijder, overl. Lillo 29-5-1783,
wonend in het Nieuw Quartier binnen Lillo, huis nr. 19.
21. inlegvel tussen fol. 1308 en 1309: verklaring inzake de families Prins en Wouters.
Broers en zusters zijn: Cornelis Prins, Maria Prins (weduwe van Jakobus Wouters), Jan
Willem Prins en Willemina Prins (weduwe van Pieter de Munck). Uit het huwelijk van
Jakobus Wouters en Maria Prins kwamen voort: Jan Wouters, Barbara en Jakoba
Wouters (wonen in Goes) en Jakobus Wouters, zilversmid te Middelburg.
22. juli 1783, fol. 1309: onvolbracht test. van Cornelis Prins, gezworene van de wateringe
van de Ambachtsheerlijkheid van Kruiningen, thans wonend in Liefkenshoek (NB:
vermoedelijk inwonend bij zijn broer Jan Willem Prins).
23. 4-9-1783, fol. 1319: mt van Jan Valentijn Breil en Anna Maria Sandman (el te Lillo).
24. 15-9-1783, fol. 1327: codicil van Cornelia Prins, weduwe van Jacobus de Munck te
Lillo.
25. 28-9-1783, fol. 1333: mt van Pieter Slootmans (burger en inwoner van Lillo) en Maria
van Valkenburgh (el).
26. 21-2-1784, fol. 1341: mt van Jakob Hoffman (venduemeester te Lillo en Liefkenshoek)
en Seigje Mol (el).
27. 21-2-1784, fol. 1347: mt van Daniel Jansen (gezworen wijn- en bierwerker te Lillo) en
Catharina Dronkers (el).
28. 21-2-1784, fol. 1353: Martinus de Mulder (landman in de polder van Lillo en
Zuidland) en zijn vrouw Agnes de Meulemeester hebben een schuld van 600 gulden bij
Elizabeth Denissen, weduwe van Jan de Meulemeester.
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29. 31-3-1784, fol. 1359: mt van Nicolaas Pfarrer (geweldige provoost te Lillo) en
Pieternella Dronkers (el) (een geweldige provoost is een militair functionaris, belast
met de handhaving van orde en tucht, in het bijzonder met de arrestatie en de bewaring
van gestrafte militairen).
30. 17-5-1784, fol. 1375: boedel van Johan Hendrik Berckemeijer, overl. Lillo 7-4-1784,
in leven substituut licentmeester te Lillo. Had een minderjarige zoon (= erfgenaam).
31. 14-7-1784, fol. 1387: boedel van Joris en Maria Populier [een verbastering van de
familienaam Boubly]; laatstgenoemde overleed te Lillo 26-4-1784.
32. 13-12-1784, fol. 1395: opening codicil van Adolph von Schweinitz, luitenant-kolonel
en majoor te Lillo. Enig erfgenaam: zijn dochter Kornelia Anna von Schweinitz,
gehuwd met de luitenant Gideon Leonard van den Berg.
33. 15-10-1785, fol. 1425: inv. van de goederen van de gevluchte Engelbert van
Overstraten (gewezen ondercommies in het magazijn te Lillo); hij vluchtte in december
1784.
34. 7-11-1785, fol. 1433: test. van Aarnout Huijsers, j.m. te Lillo. Vader en erfgenaam is
Joannes Huijsers.
Aantekeningen uit inv. 1975 (procuratiën 1775-1784)
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

12-1-1784: verklaring inzake de erfenis van wijlen Gerrit Verboom (in leven
commandeur op ’s lands wachtschip te Lillo), gehuwd met Pieternella de Munck.
Erfgenaam Robertus Gerardus Verboom woonde (gehuwd) in 1784 in Rotterdam. Deze
heeft zijn rechtmatige portie gehad.
30-9-1783: verklaring betreffende de erfenis van de kinderen van Joannes de Voogd en
Anna Jacoba Moorman. Kinderen zijn: Anna Maria Voogd, huisvr. van stuurman
Anthony Mackaij, wonend in Vlissingen, Levina Voogd (ongehuwd) en Christiaan
Voogd (stuurman, eveneens te Vlissingen). Zij claimen hun moederlijk goed.
21-1-1782: Pieter Moorman machtigt secr. Hendrik Kluit om zijn huis, paardestal en
erf te verkopen.
11-9-1781: Willemina Prins, weduwe van Pieter de Munck, machtigt haar vader Jan
Willem Prins om voor haar op te treden bij het transport van het huis nr. 13 te
Liefkenshoek dat zij van Jakob van der Bel heeft gekocht.
Sept. 1780: verklaring van M.C. Camerman en J.L. Janssens: zij approberen al hetgeen
hun broeder Guilielmus Janssens, landman in de polder van Doel, zal verrichten zowel
in zijn eigen naam als uit hun naam, betreffende de insolvente boedel van J.N. Boogers
en Johanna Boei op Oud-Lillo.
25-8-1780: Engelbert van Overstraten verkoopt aan Hendrik Kluit zijn paardestal en
koetshuis te Lillo voor fl. 150.
26-4-1780: Abraham Bricx, eerste klerk in dienst van de Generale Geoctroyeerde
Nederlandsche West-Indische Compagnie, machtigt secr. Hendrik Kluit om het huis
van zijn overleden vader te Lillo te verkopen. Betreft huis in de Langestraat, genaamd
Boheemen.
21-4-1780: Peeter Slootmans kocht van Joseph Pieters (negotiant te Lillo) twee huizen
met erven te Lillo (genummerd 20, 21 en 22) voor fl. 2.050 Hollands geld. Zij waren
eerder in bezit van de weduwe van Jan Baptist Vermeer.
6-3-1780: Joseph Pieters heeft obligatieschuld bij jonkvrouwe Joanna Hoegaerts te
Antwerpen van fl. 1248.
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10. 11-3-1779: machtiging aan Jan Huijsers tot verkoop van het huis de Bonten Os in de
Burgerstraat te Lillo. Machtiging door Jan Wens en Catharina Huijsers (te Axel);
laatstgenoemde is nagelaten dochter van Aernout Huijsers en Catharina Eletta
Poelemans.
11. 26-7-1776: Joannes Petrus Wils heeft schuld bij het kapittel-kathedraal van Antwerpen
van fl 395 en 14 stuivers. Verzoek aan magistraat van Lillo dit bedrag in te vorderen.
12. 3-2-1776: verklaring inzake de nalatenschap van Wilhelmus de Rechter. Erfgenamen:
Anthony de Rechter, Petrus van Puijvelde en Anthonius Stercx (gehuwd met Maria
Jacoba van Puijvelde), allen wonend in Brussel. Voorts Petrus Ackermans, wonend in
Oudenbosch (‘onder Hollant’) en juffr. Francisca Ackermans, ongehuwd, meerderjarig,
wonend in Lillo. Beide erfgenamen van Joanna Ackermans, weduwe van Wilhelmus
de Rechter.
13. 17-3-1775: Joannes Raats (gehuwd met Adriana Timmermans) heeft schuld van
fl. 1000 bij Cornelis Jacobus Thijs en zijn vrouw Margareta Clara van Turenhout.
Aantekeningen uit inv. 1976 (gecancelleerde erfbrieven 1713-1769)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

20-11-1713: het voormalige huis van ds. Lambert Slicher in de Langestraat te Lillo
wordt door de curator van zijn boedel, Jan van den Ende, verkocht aan ds. David
Coutry.
7-5-1717: de curator van de insolvente boedel van wijlen Maria van Dijk, weduwe van
Albert van Groesen, overleden te Lillo, verkoopt het huis Den Nagtegaal te Lillo
(gelegen naast dat van de weduwe van Jan van de Putte en dat van Jan Reukers) aan
Jean Francois Berengér, meester-metselaar te Lillo; 25-11-1751 is dit huis verkocht
aan Pieter Hielen.
22-12-1717: Gijsbrecht van Grevelingen, schoenmaker, koopt van de diaconie
(vertegenwoordigd door de eerste diaken Jan Verschuur, gedelegeerd rechter) een huis
in het fort Lillo genaamd de Handboge, gelegen bij de wal achter de kerk.
11-1-1721: erfgenamen van Cornelis Prins (aannemer van ’s lands aardeweken te
Lillo, gehuwd met wijlen Elijsabet Poulier) verkopen diens huis in fort Lillo, genaamd
Den Haas (grenzend aan de schuur van Jan de Bruin) aan rechter Gabriel le Bleu.
10-2-1721: Hendrik Adriaans koopt het huis met erf en hof te Oud-Lillo van Adriana
Verstrate, weduwe van de vrijschipper Cornelis Hermans, voor fl. 300 Brabants
courant.
23-10-1724: Jacobus de Munck koopt het huis het Wapen van Zeeland in het fort
Lillo, gelegen in de Voorstraat, naast de huizen Den Eesel en De Vergulde Valk voor
fl. 1710 Hollands geld. Verkopers zijn de erfgenamen van Anna Verstraten, te weten:
Daniel Lombaart en zijn vr. Elisabet Prins; de minderjarige kinderen van Anna
Verstraten Janna en Jan Hermans (vertegenwoordigd door hun voogd Adriaen van der
Pas). Dit huis is 2-10-1759 gekocht door ds. Josua van Iperen.
13-10-1725: Gillis van Puyevelt koopt een huisje te Oud-Lillo op 95 roeden voor 2375
gulden Brabants geld van Catharina Dominicus, weduwe van wijlen Adriaen van
Buijten en van Hendrick van Buijten, administrerend voogd van de minderjarige
kinderen van Adriaen van Buijten.
28-10-1728: Pieter Claasen te Oud-Lillo koopt een huis in het fort Lillo, genaamd
Amsterdam, gelegen in de Klinkerstraat (grenzend aan ’s lands turfmagazijn en aan
het huis van Jan Reukers) voor 50 car. guldens. Verkopers zijn commies Daniel van
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

Berlekom en zijn zuster Elisabeth van Berlekom, erfgenamen van wijlen vrouwe
Judith van Berlekom, weduwe van wijlen de kapitein Johan Pottiers. Dit huis is op 2510-1748 verkocht aan Jacobus de Meulemeester.
26-5-1730: Asuerus van Weelden (commies ter recherche en substituut-ontvanger
vanwege de provincie Holland te Lillo) koopt huis op de Gevulde Haven in het fort
Lillo. Huis kwam uit de boedel van wijlen Anthonij de Kuijser, in leven ontvanger van
de convooien en licenten vanwege de provincie Zeeland te Lillo. Diens erfgenaam is
Simon de Kuijser, predikant te Kattendijke.
19-10-1731: Jan Pantalon (schoenmaker) koopt voor 180 car. gulden een huis in de
Burgerstraat in het fort Lillo, eerder in bezit van wijlen Fransina Teerlinckx (overl. te
Lillo). Verkoop door haar zuster Cornelia Teerlincx, huisvr. van Peter Magnus,
scheepsmaker te Boom. Haar zwager is Jan de Bruijn. Huis is gelegen in de
Burgerstraat naast dat van Elisabeth van der Putte, huisvr. van Jan Bruijnincx en dat
van Jan Pantalon.
4-5-1736: Asuerus van Weelden koopt voor 450 gulden Hollands geld het huis De
Croon in het fort Lillo van Peter Magnus in diens rol als vader en voogd van zijn
kinderen.
10-8-1736: ds. Renatus Stenhuijs koopt van de weduwe van zijn voorganger Barent
Waterman, Cornelia van Kakum, voor 862 gulden en 12 stuivers een huis in het fort
Liefkenshoek, gelegen op de zuidzijde van het plein, naast het huis van Ary Leunis en
dat van de weduwe van majoor Rijkebag.
3-5-1737: Anthonij Brager (vleeshouwer) koopt het huis Het Hof van Holland in het
fort Lillo van Gijsbregt Diamant (bierdrager) voor 906 gulden. Het huis ligt aan de
Markt naast het huis van de commandeur en naast het huis De Hoope van de weduwe
Vosmair. Huis is weer verkocht op 2-5-1763.
5-9-1737: Mattheus Peeters bezit huis en hof te Oud-Lillo; kan moeilijk aan zijn
hypothecaire plichten voldoen.
7-2-1738: Elisabeth van Noijen, weduwe van Cornelis van Loo, koopt huisje te OudLillo voor 121 gulden. Verkoper: Cornelis Pieter Janssen, gehuwd met Adriana
Janssen, weduwe van Jan van Kentrijk (Kortrijk?), beide wonend in Kalmthout. Huis
is 24-6-1750 verkocht aan Jacob Adriaansen.
18-12-1739: Jacob Bruijs (gedelegeerd rechter) koopt huis op de Gevulde Haven in
het fort Lillo voor fl. 360. Huis komt uit de gecedeerde boedel van Jan Smits en zijn
huisvr. Geertruij Prins. Huis ligt naast dat van Asuerus van Weelden en dat van
Leendert de Munck. Huis is 4-7-1761 gekocht door Pieter van Assendelft.
26-1-1741: Jacob Dronkers, bierdrager te Lillo, verkoopt het huis De Schoen in de
Langestraat te Lillo aan Thomas Roelands voor 275 gulden; dit huis is 28-12-1749
verkocht aan Pieter van Tongeren en Hendrik Allemans.
4-5-1741: Sara de Meeuw, weduwe van Carel van Vosmair, verkoopt aan Anthony
Brager haar huis De Hoope te Lillo voor 400 gulden.
10-5-1741: Jan van Koten, koopman in wijnen, verkoopt huis genaamd Bohemen in de
Langestraat, gelegen tussen dat van Isac Arbon en van Joost Kok aan de sloeproeier en
burger Jan Heijns voor 975 gulden.
22-1-1743: Jacob Dronkers verkoopt als voogd van Nicolaas Savernel het huis Het
Wapen van Leijden, gelegen op de hoek van de Langestraat naast het huis van Thomas
Roelands, aan Engel Hermans voor 300 gulden.
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21. 14-3-1743: luitenant Gideon van Schweinitz verkoopt als voogd van de kinderen en
erfgenamen van monsr. Pierre de Sies (?) (= de Nijs) en wijlen zijn vr. Anna Sibilla
Olivier, aan Jacob Quist (toeziend voogd van de genoemde kinderen) het huis De
Roos in de Lange Straat, gelegen tussen het huis van de commandant en dat van Joost
Kok voor 600 gulden; dit huis is 2-11-1758 gekocht door majoor Schweinitz.
22. 26-3-1743: R.G. Temet en zijn vr. Anna Maria Ferleman verkopen aan de
schoenmaker Jan Baptist Vermeer een huis in de Klinkerstraat voor 150 gulden.
23. 17-12-1743: Jan Baptist Vermeer verkoopt het bij 22 genoemde huis voor 150 gulden
aan Pieter van Meer, burger te Lillo.
24. 11-1-1745: Pieter Duinkerke, roeier, verkoopt aan ds. Renatus Stenhuijs, een huis op
het plein te Liefkenshoek, gelegen bij de kerk en naast het huis van de predikant, voor
100 gulden; dit huis is (na de deportatie van Stenhuijs)13-12-1756 gekocht door
majoor Bodmer.
25. 27-3-1745: Christina Dronkers en Anna de Graaff (geassisteerd door haar vader)
verkopen aan Jan Baptist Vermeer, schoenmaker, het huis genaamd De Arke Noë,
gelegen in de Klinkerstraat, naast het huis van Gabriel le Bleu en de schuur van Pieter
Moormans, voor 650 gulden.
26. 24-8-1745: Hendrick Adolph Ruschof verkoopt een huis op de wal te Liefkenshoek
aan Guilliam Rottiers voor 825 gulden.
27. 25-10-1748: Pieter Claessen, chalouproeier, verkoopt het huis genaamd Amsterdam in
de Klinkerstraat te Lillo aan Jacobus de Meulemeester voor 100 gulden.
28. 8-1-1749: Jacob Dronkers verkoopt als gemachtigde van Simon van Halsdorff, getr.
met Pieternella Hugo, weduwe van Meerten Dronkers, het huis De Kroon, gelegen op
de Gevulde Haven, naast het Slikstraatje, aan de schoolmeester Johannis van der Jagt
voor 500 gulden.
29. 7-2-1749: Jan van Koten en zijn vr. Margrieta van Druijnen verkopen huis in de
Burgerstraat te Lillo (gelegen tussen dat van de Hollandse controleur en dat van Jan
Pantelon) aan Cornelis Blommen voor 104 gulden.
30. 29-5-1749: R.G. Temet verkoopt als gemachtigde van Frans van Waardenburg aan
Andries van Beveren (commandeur op ’s lands wachtschip Den Triton) een huis in
het Oud-Kwartier te Lillo, gelegen tegen de wal, naast het huis van Pieter van
Duijnkerke voor 500 gulden.
31. 21-4-1749: R.G. Temet verkoopt als lasthebber van de weduwe Joris en van Hermanus
Schepper een huis in de Lange Straat te Lillo, gelegen naast dat van Jacobus de
Munck en dat van Willem van Dinteren, aan luitenant Francois de la Croix voor 55
gulden; dit huis is 13-10-1749 gekocht door Andries de Munck.
32. 25-11-1749: Steven Molenaers verkoopt een huis met tuin te Oud-Lillo, gelegen op
het einde van het kerkhof, aan Adriaan Brantson voor 600 gulden.
33. 19-3-1750: R.G. Temet verkoopt als executeur van de boedel van wijlen Thomas
Roelands een huis in de Lange Straat te Lillo, genaamd De Schoen, gelegen naast dat
van de ontvanger van Holland en de schuur van Engel Hermans, voor 30 gulden.
34. 19-3-1750: Louis Sampont, bierdrager, verkoopt aan de geweldige provoost Wouter
Dronkers zijn huis De Geleersden Haen, gelegen in de Burgerstraat, tussen het huis
van Wilhelmus Tiberius Hattinga en dat van Jan Pantelon, voor 200 gulden; op 15-71766 kwam dit huis op naam van Maria van den Nieuwendijk, weduwe van Wouter
Dronkers.
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35. 2-5-1750: Engel Hermans verkoopt zijn huis in de Burgerstraat te Lillo, gelegen naast
het Weeshuis en het afgebrande pakhuis van Cornelis Blommen, aan Pieter
Moormans, aannemer van ’s lands werken te Lillo, voor 120 gulden; dit huis werd
eerder bewoond door Willem Pippink.
36. 24-6-1750: R.G. Temet verkoopt i.p.v. de overleden voogd van de wezen van Cornelis
van Loo en Elizabeth van Noijen, Anthonij Willemse, een huis met tuin te Oud-Lillo
tussen de hovenieringe van de armen van de Kruisweg en het huis van Adriaan
Valkenburg, omschreven als nr. 18, plus een tuin van 40 2/3 roeden, gelegen achter de
tuin van de weduwe Vingerhoed, aan Jacobus Adriaanse voor 131 gulden Brabants
courant.
37. 25-8-1750: monsr. Peter Camerman verkoopt als vader en voogd van de nagelaten
kinderen van zijn huisvr. Maria Anna Dirks, eerder weduwe van Peeter Janssen, een
huis met tuin te Oud-Lillo aan Jan Hendriks voor 319 gulden.
38. 24-11-1750: Engel Hermans, landman te Oud-Lillo, verkoopt de grond te Lillo waarop
het huis Het Wapen van Leijden heeft gestaan, op de hoek van de Burgerstraat, aan
Pieter van Tongeren voor 22 gulden.
39. 5-12-1750: Pieter van Meer, burger te Lillo, verkoopt het huis De Drie Switsers,
gelegen in het Oud-Kwartier te Lillo, naast dat van Pieter van Duinkerke, aan Pieter
Hiele voor 400 gulden.
40. 15-5-1751: Jacobus van de Wouwer, gehuwd met Anna Catharina Braam, verkoopt
aan Jacobus Meijs een huis met tuin te Oud-Lillo voor 350 gulden. Huis komt uit de
boedel van Jacobus Braam, overl. in de polder van Lillo. Erfgenamen waren: Jacobus
Dingemans, wiens vader was Cornelis Dingemans en wiens moeder Jenne Catharina
Braam is. Pieter Braam (broer van Anna Catharina Braam) en Anthonij Wouters,
beide wonend in Stabroek, zijn voogden van Jacobus Dingemans.
41. 18-5-1751: Elisabeth Vermaelen, weduwe en boedelhoudster van wijlen Cornelis
Vingerhoed, verkoopt een huis met tuin (161 2/3 roeden) te Oud-Lillo aan Pieter
Jeunis voor 150 gulden.
42. 6-7-1751: Wilhelmus Tiberius Hattinga (doctor en schepen van de stad Hulst) en zijn
vr. Anna Maria Coutrij verkopen aan rechter Simon van den Enden een huis in de
Burgerstraat te Lillo tussen het huis van Wouter Dronkers (Den Geleersden Haen) en
dat van Jacob Dronkers (Den Bonten Os) voor 2.300 gulden Hollands geld.
43. 12-7-1751: Cornelis van Wiert verkoopt aan Asuerus van Weelden het huis De Kroon,
gelegen op de Gevulde Haven voor 500 gulden.
44. 25-11-1751: Andries de Munnink, burger en kleermaker, voor de helft erfgenaam van
Johanna de Munnink, die weduwe en erfgename was van Jan Francois Berenger en die
de andere helft heeft afgekocht van de kinderen van Pieter Moormans en Anna de
Munnink (zus van Andries), verkoopt aan Pieter Hielen het huis De Nagtegaal te Lillo,
gelegen op de hoek van het Nieuw Kwartier te Lillo voor 425 gulden.
45. 6-1-1752: Jan Baptist Vermeer, burger en schoenmaker, verkoopt aan Pieter van
Assendelft het huis De Arke Noë, gelegen in de Klinkerstraat te Lillo, voor 800
gulden.
46. 28-2-1752: Pieter Duinkerke, roeier, verkoopt het huis De Blikke Doos in het OudKwartier te Lillo, gelegen tussen de huizen van Andries van Beveren en van Adriaan
Engels, aan Simon Dronkers, roeier en burger te Lillo, voor 875 gulden; dit huis is 283-1752 verkocht aan Jan Cazelles, schoolmeester en voorzanger te Lillo, voor 900
gulden.
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47. 28-2-1753: Cornelis Blommen, burger en koopman, verkoopt aan Frans Beneck,
burger en smid, een huis te Lillo in de Burgerstraat, gelegen tussen de huizen van
Anthonij Brager en Jan Pantelon, voor 95 gulden; dit huis kwam 14-6-1758 weer in
het bezit van Cornelis Blommen.
48. 12-5-1753: R.G. Temet verkoopt aan Jacobus de Munk de jonge, burger en
wijnwerker te Lillo, een huis in de Klinkerstraat te Lillo, gelegen naast het huis van de
weduwe van Johannis van der Jagt en de gang van Temet, voor 650 gulden.
49. 18-5-1753: verkopers: Catharina Kegelers, weduwe van Matthijs Peters en later van
Jan Hendriks, Serillis de Bie, gehuwd met de voordochter van de weduwe, voorts R.G.
Temet als voogd van de kinderen van Jan Hendriks. Koper: Cornelis Stijnen. Object:
huis met tuin te Oud-Lillo (nr. 35), naast het huis van Cornelis Frank en de tuin van
Jan Meulemeester. Prijs: 300 gulden Brabants.
50. 16-5-1754: gemachtigd door Anne Prins, weduwe van Jan van Steenbergen, verkoopt
secr. Temet een tuin met resten van een afgebrand huis te Oud-Lillo, gelegen op het
kerkhof aldaar, nr. 41, groot 24 roeden, aan Adriaan Stijnen voor 115 gulden.
51. 27-5-1754: gemachtigd door Jacobus Ermerins wordt grond in het fort Lillo verkocht
aan secr. R.G. Temet, perceel nr.14, gelegen tussen de huizen van Jacobus de Munck
en de erven van Thomas Roelands in de Lange Straat; prijs: 6 gulden.
52. 17-10-1755: Jan Baptist Staets, bakker en burger te Liefkenshoek, verkoopt zijn huis
met bakkerij te Liefkenshoek, gelegen op de hoek van het plein, naast het huis van
Maria Staats, laatst weduwe van Guiliaum Rottiers, aan Cornelis Stroobant, koopman
te Doel, voor 125 gulden.; dit huis is 1-8-1759 verkocht aan Johannis Deckers.
53. 27-3-1756: Jacob Heijer en zijn vr. Anna Maria Dircks, eerder weduwe van Adriaan
van Valkenburgh, verkopen aan Pieter Jeunis 87 1/8 tuingrond te Oud-Lillo; op 11-101760 is deze grond verkocht aan Pieter Stoffels.
54. 13-12-1756: uit de boedel van Renatus Stenhuijs wordt aan Johan Abraham Bodmer,
majoor te Liefkenshoek, het huis van Stenhuijs op de zuidzijde van het plein te
Liefkenshoek bij de kerk en tegen de wal verkocht voor 50 gulden
55. 17-1-1757: Gillis Roelands te Ouden-Doel, gemachtigd door zijn familie, verkoopt
aan de aannemer Pieter Moormans het huis ’s Lands Welvaren te Lillo, gelegen in de
Burgerstraat tussen de huizen van secr. Temet en van monsr. Arbon voor 550 gulden;
dit huis is 19-5-1764 gekocht door Jan Raats.
56. 15-7-1766: namens de erfgenamen van Wouter Dronkers wordt diens huis in de
Burgerstraat verkocht aan diens weduwe Maria van den Nieuwendijk voor 300
gulden.
57. 25-11-1751: Pieter Hielen, burger en metselaar te Lillo, verkoopt aan Adriaan Engels,
burger en kleermaker te Lillo, het huis De Drie Switsers in het Oud-Kwartier voor 600
gulden.
58. 25-3-1758: uit de boedel van de overleden Asuerus van Weelden wordt het huis De
Kroon verkocht, gelegen op de Gevulde Haven tegen de Markt, perceel nr. 56, voor
700 gulden aan Jan Huijzers.
59. 14-6-1758: Frans Benik verkoopt zijn huis in het fort Lillo, gelegen in de Burgerstraat
tussen de huizen van Anthony Brager en Jan Pantelon, aan Cornelis Blommen voor
125 gulden; dit huis is 29-9-1759 gekocht door Andries van den Bergh.
60. 30-11-1759: Andries van den Bergh, getr. met Anna van der Hooff, eerder weduwe
van Adriaen van Hermon, verkoopt aan Gerrit Verboom (commandeur op het
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wachtschip Ter Hooge) hun huis met tuin op het achtererf te Oud-Lillo, perceel nr. 42,
naast het huis van Jacobus Meijs, voor 180 gulden.
11-10-1760: Pieter Jeunis verkoopt aan Pieter Stoffels zijn huis en tuin te Oud-Lillo,
op de percelen 15, 16 en 19, voor 625 gulden.
16-12-1760: de executeurs van de boedel van Johanna van Wijk, weduwe van
Johannis van der Jagt, verkopen aan Robbert de Bruijn, voorzanger en schoolmeester,
een huis in de Klinkerstraat te Lillo, gelegen tussen de huizen van Jacobus de Munk
de jonge en Pieter Duinkerk, voor 1200 gulden.
5-1-1761: Gerrit Verboom verkoopt zijn huis en tuin te Oud-Lillo op perceel nr. 42
aan Jan Raats voor 160 gulden.
11-11-1761: Pieter van Assendelft verkoop zijn huis De Arke Noë te Lillo aan Pieter
van der Gooten voor 525 gulden; dit huis is 3-5-1765 gekocht door Jean Louis
Hentzenberger.
21-12-1761: de erfgenamen van Maria Anna Kuijpers, t.w. haar kinderen Gehelmus
Huijbregts, Anthonij Huijbregts, Maria Cornelia Huijbregts (geh. met Cornelis
Vinderhoet), verkopen aan Jan van Puijvelde een huis met twee tuinen te Oud-Lillo,
percelen nrs. 38 en 39, voor 935 gulden; dit huis met de grond is 24-6-1763 verkocht
aan Jan Cleeren.
22-2-1762: Adriaan Stijnen verkoopt aan Johannis Petrus Wils, een huis met tuin te
Oud-Lillo op perceel nr. 41 voor 550 gulden.
27-4-1763: Carel Brager verkoopt aan zijn broer Vincent Brager de helft van het huis
in het fort Liefkenshoek van wijlen hun moeder Maria Slaats, eerst weduwe van hun
vader Nicolaas Brager, laatst van G. Rottiers, voor 31 gulden.
26-10-1763: R.G. Temet verkoopt namens haar kinderen uit de boedel van wijlen
Cornelia de Bruijn, weduwe van Adrianus van Assendelft, het huis De Stad Leijden in
de Klinkerstraat te Lillo (naast de huizen van Niclaas Schuttel en Jacobus de Munk de
jonge), aan Machiel Willemsen voor 450 gulden.
29-12-1753: Johanna van der Gijsen, laatst weduwe van Anthonij van Oosdorp,
verkoopt (gemachtigd door Abraham Gerber, geh. met Dina Roelands, tevoren
weduwe van Jacob Dronkers) aan Lambertus Goedemont het huis Den Bonten Os in
de Burgerstraat te Lillo voor 525 gulden.
20-6-1764: Machiel Willemsen, burger en winkelier, verkoopt aan Lambert van der
Slijk, burger en winkelier te Lillo, het huis De Stad van Leijden in de Klinkerstraat
voor 200 gulden; dit huis werd 3-4-1767 gekocht door Maria van den Nieuwendijk,
weduwe van Wouter Dronkers.
13-10-1764: publieke verkoop van huis en tuin te Oud-Lillo van Adriaan Verrijken
(door hem gekocht van Jan Baptist van der Gooten) voor 105 gulden aan Cornelis
Vingerhoet.
30-3-1767: Maria van den Nieuwendijk, weduwe van Wouter Dronkers, verkoopt haar
huis De Geleersden Haan in de Burgerstraat te Lillo voor 400 gulden aan Adriaan ’t
Hooft.
3-4-1767: Lambert van der Slijk verkoopt verkoopt huis in de Klinkerstraat aan Maria
van den Nieuwendijk, genaamd De Stad van Leijden, voor 650 gulden.
16-4-1768: Pieter Moorman verkoopt aan Cornelis van der Valk uit Dirksland zijn
huis De Blikke Doos in het Oud-Kwartier te Lillo, perceel nr. 44, voor 510 gulden.
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75. 29-3-1753: Anthonij Brager, burger en vleeshouwer, verkoopt huis in de Burgerstraat
te Lillo naast het afgebrande pakhuis van Cornelis Blommen en palend achter de kerk,
aan Johanna van der Gijsen, weduwe van Anthonij van Oosdorp voor 160 gulden.
76. 10-7-1769: Jan Grant te Den Haag verkoopt aan rechter Frans Conrad Bodmer een
aanbestorven huis met pakhuis, gelegen naast de kerk op de Gevulde Haven voor 1300
gulden.
77. 15-7-1716: Martha Wood, weduwe van kapitein Jan Palm, machtigt Anthonij de
Kuijser, licentmeester te Lillo, om voor haar te verkopen een vierde part in een huis op
de Markt te Lillo tussen de huizen van de commies Jan Faber en Francois Ermerins.
78. 31-1-1731: Josina Lam, weduwe en boedelhoudster van wijlen de heer Cornelis van
Dalen, in leven gedelegeerd rechter te Lillo en commies ter recherche vanwege
Zeeland te Lillo, verkoopt aan Jan van de Noort, gedelegeerd rechter te Lillo, een huis
op de Markt te Lillo voor 675 gulden; dit huis kwam 29-4-1751 in bezit van ‘den
Lande van Zeelant’.
79. 15-7-1716: de boedel van Richard Wood, in leven rechter te Lillo, was insolvent; hij
was getr. met Johanna (Anna) Clarisse.
Aantekeningen uit inv. 1977 (gecancelleerde obligaties 1734-1771)
1.

25-3-1734: Jan Huijbregts, zoon van Dilis, wonend in Oud-Lillo, heeft obligatie-schuld
van fl. 300 bij Pieter Jansen te Oud Lillo.
2. 3-2-1731: Jan Huijbregts, zoon van Dilis, wonend in Oud-Lillo, is schuldig aan
Anthonij Amsen, enige en universeel erfgenaam van Elisabeth de Sem, fl. 200.
3. 2-12-1733: Pieter Claassen, chalouproeier, is schuldig aan Andries de Munnink,
meester-kleermaker in het fort Lillo, fl. 30.
4. 17-4-1730: Jan Braam cedeert en transporteert voor zichzelf en als voogd van de
minderjarige wezen van wijlen Willem Braam en Jacobus Braem, tesamen erfgenamen
van Lucia de Haze, hun moeder en grootmoeder, aan Jan Kegelaars een huisje met
tuin, tesamen 64 roeden, gelegen op het kerkhof van Oud-Lillo tussen de tuinen van
Jacob Adriaansen en de predikant van Lillo, voor fl. 280.
5. 9-12-1746: Pieter van Meer, burger te Lillo, is schuldig aan Jacobus Ermerins fl. 400
wegens hypotheek.
6. 22-4-1745: Pieter Duinkerke, roeier en burger te Lillo, heeft een schuld bij Leendert de
Munck, vrijschipper, van fl. 700.
7. 31-8-1750: Pieter Duinkerke ontvangt een lening van fl. 160 van Cornelis Claassen,
zoon van Pieter Claassen en Helena Meertens (via secr. R.G. Temet).
8. 4-10-1749: koopt Pieter van Meer, burger te Lillo, van secr. Temet een stuk blijk (=
verm. Een bleekveld) van het huis De Vergulde Nagel, eigendom van Temet, achter het
huis van Van Meer in de Klinkerstraat naast het huis van Johannis van der Jagt;
cijnsplicht gaat over (zie ook akte van 29-4-1751).
9. 15-5-1751: Jacobus Meijs te Oud-Lillo is fl. 200 schuldig aan Jan Kegelers, wonend te
Capelle (= verm. Kapellen); heeft voorts schuld van fl. 150 bij Anthonij Wouters in
diens rol als voogd van Jacobus Dingemans, zoon van Cornelis Dingemans en van
Jenna Catharina Braam wegens de koop van een huis met tuin op de Court van den
armen van Lillo.
10. 30-5-1753: schuld van Jan Cazelles jr., voorzanger en schoolmeester te Lillo, van
fl. 925 bij de diaconie-armen te Lillo; hypotheek op zijn huis De Blikken Doos in het
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Oud-Kwartier, gelegen tussen het huis van Andries van Beveren en Adriaan Engels
binnen het fort, waarin hij woont sedert 28-3-1752.
24-11-1750: Pieter van Tongeren, timmerman en burger te Lillo, heeft schuld van fl.
100 bij Pieter van Meer, burger te Lillo.
19-3-1750: Pieter van Tongeren, timmermansbaas en burger te Lillo, heeft schuld van
fl. 100 bij secr. Temet.
11-3-1754: Jan Baptist Leemans te Oud-Lillo heeft schuld van fl. 200 bij Johannis
Franciscus Michiel Lunden te Antwerpen.
11-11-1761: Pieter van der Goten, burger en schoenmaker te Lillo, heeft schuld van fl.
525 bij Joannes Peeter van Donghen, koopman te Antwerpen en diens vrouw Adriana
van Win.
6-6-1757: George Conrad Sattler, chirurgijn en burger te Lillo, heeft schuld bij
diaconie-armen te Lillo van fl. 150; betreft hypotheek op huis De Drie Switsers in het
Oud Kwartier binnen het fort.
19-9-1765: Pieter van der Goten, schoenmaker en burger, heeft schuld bij Joseph
Eijseggers te Oud-Lillo van fl. 300; betreft hypotheek op huis in de Burgerstraat,
gelegen tussen het huis van de diaconie-armen en het erf van Pieter Moormans.
22-3-1768: Johannis Petrus Wils cedeert en transporteert aan Anthonij Lambregts een
huis met tuin te Oud-Lillo waarin hij sinds 22-2-1762 woont, gelegen tegen het
kerkhof, 24 roeden groot; is verkocht voor fl. 551.
13-6-1762: Jacobus Taeijmans te Oud-Lillo heeft schuld van fl. 435 bij Gehelmus
Huijbregts te Oud-Lillo; betreft hypotheek op huis met stal en tuin te Oud-Lillo, waarin
Jacobus woont sinds 20-5-1762.
24-11-1768: Lambert Goedemond, burger en slagter te Lillo, heeft schuld van fl. 225
bij Catharina Schalkens, weduwe van Jan Pantelon; betreft hypotheek op huis De
Bonte Os in de Burgerstraat in het fort Lillo.
30-10-1769: Lambert Goedemond, burger en slagter te Lillo, heeft schuld van fl. 300
bij Egidius Pantelon, wonend binnen het fort Lillo; betreft hypotheek op huis De Bonte
Os te Lillo.
24-11-1768: Lambert Goedemond, burger en slagter te Lillo, heeft schuld bij Dijna
Dronkers (minderjarige dochter van Jacob Dronkers en Dijna Roelands) van fl. 252;
voorts schuld van fl. 94 bij Sijmon Dronkers, wonend in de polder van Lillo,
voortspruitend uit een paaijbrief van 29-12-1763, gepasseerd ten behoeve van Johanna
van der Gijsen, laatst weduwe van Anthony van Oosdorp; betreft hypotheek op huis De
Bonte Os te Lillo.
16-12-1769: Pieter en Johannis van Leerdam zijn schuldig aan hun minderjarige broer
en wees Cornelis van Leerdam fl. 186; onderpand is een huis, gelegen binnen het fort
Liefkenshoek (op het schattingboek getekend nr. 4) waarin zij sinds 12-10-1769
wonen.
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Aantekeningen uit inv. 1980 (register van door de magistraat afgegeven verklaringen
1744-1786)
Deze betreffen hoofdzakelijk verklaringen van goed gedrag (afgekort als ‘gg’) en akten van
indemniteit (afgekort als ‘ai’); de verklaringen van goed gedrag waren vooral bestemd om
te tonen tijdens reizen; zij hadden het karakter van een vrijgeleide.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

11-8-1744, fol. 1: Willem van Dinteren, voert een klein poonschuitje; gg.
16-9-1744, fol. 2: Willem Voorbeijtel, burger en roeier; gg.
25-2-1745, fol. 3-4: Johannis Deckers, bakker en slagter; gg.
14-7-1745, fol. 5: Jan Grant, burger en ingezetene van Zierikzee; gg.
16-7-1745, fol. 6: Johannis van Puijevelde, voert een poonschuitje; gg.
16-7-1745, fol. 7: Jacobus de Munck, voert een poonschuitje; gg.
22-7-1745, fol. 9: Adriaan Jacobs; gg.
24-7-1745 fol. 9: Hendrik Adolph Rusthaft, voert een koppel paarden; rijdt soms met
het koetsje van Pieter Moormans de oude; gg.
28-7-1745, fol. 11: Pieter Moormans de jonge; gg.
24-8-1745, fol. 12: Pieter Ackermans; gg.
3-12-1745, fol. 13: Jan van Steenbergen te Oud-Lillo; gg.
4-7-1746, fol. 14: Hendrik Adolph Rusthaft en Jan Baptist Fris, koetsiers; gg.
14-4-1747, fol. 15: Joost Kok bakker; gg.
2-6-1751, fol. 18: Anthonij van Oosdorp; gg.
2-6-1751, fol. 18: Abram Arbon, bakkersknecht, zoon van Isaac Arbon, koopman;
Abram is van plan zijn ambacht voort te zetten in Bergenhenegouwen; gg.
12-6-1751, fol. 20: Louis Sampont, pruikmaker; gg.
21-3-1752, fol. 21: Carel Brager; Carels vader is enige jaren geleden in de buurt van
Doel buiten zijn boot gevallen en verdronken; gg.
5-3-1743, fol. 22: Pieter de Munck, schippersgast, zoon van de vrijschipper Jacobus de
Munck; gg.
5-7-1754, fol. 23: Hendrik Perdaans; door ziekte in armoe geraakt; koopt oude vodden
op; leeft van liefdadige giften; gg.
3-8-1754, fol. 25: Jan Baptist van den Branden en Anthonij Borremakers, wonend te
Oud-Lillo, willen boerenwerk zoeken in Philipsland in het Steenbergseland; gg.
9-9-1755, fol. 26: Jan Baptist van der Gooten en Jan Baptist van den Brande; willen
naar Philipsland; gg.
31-3-1756, fol. 27: Jacob Heijer te Oud-Lillo; wil naar het land van Gulik; gg.
10-1-1757, fol. 28: Jan Baptist Vermeer; gg.
7-9-1757, fol. 29: Johannis Baptist Gijsen, j.m., wil naar Rijssel of andere plaatsen in
Frankrijk; gg.
30-4-1758, fol. 30: Johannis Deckers, bakker, wil naar Frankrijk; ouders zijn Johannis
Deckers en Christina Voets; gg.
5-12-1760, fol. 31: Frans Benik, geb. te Hamburg, geh. met Maria Roelands, geb.
Doel; verhuisden in 1758 naar Middelburg; werd daar smid; was in Lillo roeier; gg.
26-12-1762, fol. 33: Hendrik Kluijt, commies ter recherche wegens de provincie
Holland in de vloot te Lillo; gg.
27-11-1764, fol. 35: verklaring over familie-betrekkingen De Grant; gg.
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29. 7-12-1764, fol. 38: verklaring voor de kinderen van Jacob Dronkers (overl.) die
gehuwd was met Johanna Savernel en later met Dina Roelands; gg.
30. 18-6-1765, fol. 40: Jan Baptist van den Brande te Oud-Lillo; zijn huis is tussen 9 en 10
juni 1765 afgebrand; hij is onvermogend; hij mag bedelen; gg.
31. 25-10-1765, fol. 41: Cornelis Hendricus Engelen, geb. Bergen op Zoom, j.m., wil naar
Frankrijk reizen; gg.
32. 25-9-1766, fol. 42: Jacobus de Munck de oude heeft op 20-8-1766 het vernieuwen en
het onderhoud aangenomen van de rijswerken aan de forten voor een periode van 7
jaar.
33. 26-9-1766, fol. 43: Jan Lorentz Denck, geb. Anspach in Brandenburg, geh. met
Jacomina de Kraker; gg.
34. 17-7-1767, fol. 44: Lambert van der Slijk, kleermaker; gg.
35. 7-4-1768, fol. 45: Pieter Moorman, aannemer van ’s lands werken; gg.
36. 5-5-1768, fol. 46: Pieter Dekkers, bakker, j.m., wonend in Liefkenshoek; wil naar
Frankrijk; gg.
37. 4-12-1769, fol. 47: Pieter van Puijvelde te Oud-Lillo; wil naar ’s Hertogenbosch; gg.
38. 24-1-1771, fol. 48: Jakobus en Casper Heijer te Oud-Lillo willen naar Dullemen in het
Gulikerland; gg.
39. 18-2-1771, fol. 49: Johanna Boeij, huisvr. van Gerhard Hubing, wil met haar zoon naar
Brussel; gg.
40. 25-1-1772, fol. 50: Johannis Rogh, geweermaker; wil naar Luik; gg.
41. 22-2-1772, fol. 51: Pieter Moorman, aannemer, zijn zoon Frans en Pieter van
Assendelft willen naar Brabant en Vlaanderen reizen; gg.
42. 4-9-1772, fol. 55: ai voor Francina van den Hoorn, geb. Lillo 8-6-1772, dochter van
Pieter van den Hoorn en Margaretha Lambers die uit Lillo naar Rotterdam zijn
verhuisd.
43. 4-9-1772, fol. 57: ai voor twee kinderen van Pieter van den Boogert en Geleina
Meuzelaar, vertr. naar Oud-Beijerland. Kinderen zijn: Neeltje (4 jaar) en Bouderrina
(ca. 2,5 jaar), beide geb. te Lillo.
44. 4-12-1772, fol. 59: ai voor Teunis van Heemst, oud 1,5 jaar, geb. Liefkenshoek;
moeder Catharina Baggers verhuisde na het overlijden van haar man Teunis van
Heemst naar Sommelsdijk; idem: 27-5-1773, fol. 68.
45. 9-3-1773, fol. 62: verklaring van de beurtschipper Willem van Oordenbagh dat in de
nacht van 4 op 5 maart op zijn schip een passagier zelfmoord heeft gepleegd.
Vermoedelijk betreft het Jacob Kundert uit het kanton Glaris in Zwitserland.
46. 2-4-1773, fol. 65: vrijschippers moeten als volgt wonen: Job Vincentszn. Dronkers,
Ary Dronkers, Job Janszn. Dronkers, Wouter Dronkers: in huizen binnen
Liefkenshoek; Jacobus de Munck en Vincent Dronkers in huizen binnen Lillo. Jan
Cornelis van Puievelde even buiten het fort Frederik Henrik, bij zijn vader.
47. 23-3-1773, fol. 66: Jacobus Hoffman ontvanger van de grafelijke tol te Lillo; borg is
Johan Hendrik Berkemeijer.
48. 1-10-1773, fol. 70: Emanuel Costermans, chirurgijn te Liefkenshoek sedert 6-8-1772;
gg.
49. 10-11-1773, fol. 72: verklaring dat Pieter Moorman (zoon van Pieter Moorman en
Anna de Munnink) nog in leven is evenals zijn dochter Suzanna uit zijn eerste huwelijk
met Levina de Munnink (overl. Lillo 1745). Suzanna Moorman is zuster van Andries
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.

71.
72.
73.
74.

Moorman die op 5-1-1773 aan boord van het Oost-Indisch schip Bothland overleed.
Pieters broer Jan is op 13-6-1759 in Oud-Lillo begraven.
18-1-1774, fol. 74: Jacobus de Munck en Egidius Pantelon; gg als borg.
5-2-1774, fol. 76: Francis Boogers, Jakob Heijer te Oud-Lillo en Jan Boogers te
Beirendregt willen naar Zoelwestelo voor het verrichten van hun affaires; gg.
7-4-1775, fol. 87: ai voor Jan Verkouteren die naar Prinsenland wil; ouders waren Jan
Verkouteren en Catharina Vettens.
26-4-1775, fol. 90: Pieter van Puijvelde (aannemer) en Peeter Jan de Meulemeester te
Oud-Lillo; gg.
5-5-1775, fol. 92: Joannes Baptista Festré, chirurgijn te Liefkenshoek sedert 14-41774; gg.
5-5-1775, fol. 94: Jan Baptist Pieters te Oud-Lillo, boekhouder van de armen aldaar
sedert 1756 wil naar Stabroek; gg.
17-5-1776, fol. 108: ai voor Joannes Pietersol die naar Prinsenland wil.
1-10-1776, fol. 110: vrijgeleide voor rechter Jakobus Hoffman die op reis wil.
5-10-1776, fol. 112: Joannes Zwallen (geb. Lillo, zoon van Joannes Zwallen en
Catharina Imans), nog ongehuwd; gg.
6-12-1776, fol. 114: Joannes Josephus Schenck, chirurgijn Liefkenshoek sedert 2-101775; gg; idem 7-11-1777, fol. 127; idem 7-11-1777, fol. 128.
4-7-1777, fol. 122: ai voor Leendert Dronkers die naar Woensdrecht wil.
20-8-1777, fol. 124: vrijgeleide voor Pieter Poeleman die in Geel een brief moet
bezorgen.
6-11-1778, fol.136: ai voor Johannis Andreas Lindaal, geb. Lillo 24-6-1777; vader
Andreas verhuisde naar Middelburg.
5-2-1779, fol. 138: Petrus Augustinus Verbochaven, chirurgijn te Liefkenshoek sedert
22-11-1777; gg; idem 6-3-1780, fol. 147.
7-5-1779, fol. 139: ai t.b.v. Rotterdam voor Anna Jacoba de Munck.
5-4-1780, fol. 148: verklaring dat er geen besmetting meer is van het rund- of
hoornvee.
20-5-1780, fol. 150: Pieter Jeunis (zoon van Pieter Jeunis en Geertrui Nuymans) geb.
Oud-Lillo, nog ongehuwd; gg.
17-6-1780, fol. 151: Anthonij Pruimboom, burger te Lillo; gg.
5-1-1781, fol. 156: ai op verzoek van Middelburg voor Eva Janson, nagelaten dochter
van Nicolaas Janson en Catharina Imans, geb. te Lillo.
10-3-1781, fol. 159: verklaring over het overlijden van Louis Hitzacker, majoor op het
fort Frederik Hendrik, overl. 23-2-1781, begr. in de kerk Paroissiale te Lillo op 26-21781.
9-3-1782, fol. 168: Joannes Guillelmus Boeckhalder, geb. Lillo 1757, zoon van
Johannis Michaelis Boeckhalder (soldaat te Lillo) en Anna Catharina Souterine,
smidsgast, wil naar Frankrijk; gg.
30-11-1782, fol. 174: verklaring gg voor de vroedvrouw Elizabeth Sino, vr. van G.
Bitterhoek; zij vertrok naar Hulst.
30-11-1782, fol. 175: Andries Ooms; gg.
2-12-1783, fol. 189: ai op verzoek van Rotterdam voor Robbert Gerardus Verboom,
nagelaten zoon van Gerrit Verboom en Pieternella de Munck.
24-3-1784, fol. 194: ai op verzoek van Hulster Ambacht voor Anna Catharina
Huijbrechts, geb. Oud-Lillo; haar moeder is Anna Kegelaers.
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75. 22-4-1784, fol. 195: ai op verzoek van Middelburg voor Joanna van den Nieuwendijk,
weduwe van Lambert van der Slijk.
76. 3-9-1784, fol. 199: verklaring over ongeluk van Jan van der Linden, geb. Boxtel,
timmermansknecht te Lillo;op 27-9-1783 heeft hij zijn been gebroken bij het maken
van een nieuwe sortiebrug te Lillo.
77. 8-1-1785, fol. 204: Isack Ackermans, geb. Oosterhout, 28 jaar oud, zoon van Pieter
Ackermans, wijnhandelaar; gg.
78. 25-2-1785, fol. 206: Francois Delzenne; gg.
79. 5-8-1785, fol. 211: Arnoldus de Lang, kleermaker te Lillo; gg.
80. 16-9-1785, fol. 212: ai op verzoek van Waarde in Zuid-Beveland voor twee kinderen
van Engelbert Akkerman, t.w. Frederik (7 jaar) en Joannes (4 jaar), beide geb. in
Liefkenshoek. Engelbert is thans bottelier op ’s lands wachtschip Den Dolfijn.
81. 6-1-1786, fol. 214: verklaring van gg voor de vroedvrouw Maria Susanna Loncq, vr.
van Willem de la Haye.
Aantekeningen uit inv. 1981 (registers van publicaties van de magistraat 1749-1768)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2-1-1749, fol. 1: goederen die door de Franse bezetters zijn gestolen en die van hen
zijn gekocht dienen terug naar de oorspronkelijke eigenaars.
2-1-1749, fol. 3: voorschriften voor het ijken van ellen, maten en gewichten.
10-1-1749, fol. 4: als vanouds dienen ’s lands gemeene middelen weer betaald te
worden.
7-2-1749 fol. 6: bevestiging van de monopoliepositie (‘dwangmalerei’) van de
molenaar van Liefkenshoek.
13-11-1750 (vanaf hier geen folionummers meer aanwezig): voorschriften inzake
verplichte inschakeling van de Weeskamer in geval van een nieuw huwelijk en
kinderen uit een eerder huwelijk.
5-2-1751: voorschriften voor het opruimen van de sneeuw.
15-5-1751: vermelding van resolutie van de Gecomm. Raden van Zeeland: verboden
om beesten te laten lopen op de binnen- en buitencontrescarpen van de forten Lillo,
Oud- Lillo en Liefkenshoek; deze worden erdoor beschadigd.
6-8-1751: verbod op werk van een vreemde vroedvrouw te Oud-Lillo.
7-4-1752: bevestiging van de monopoliepositie van de bakkers (waarschuwing tegen
‘vreemd brood’) (zie ook publ. 2-7-1756).
6-10-1752: buiten de waag mogen geen goederen gewogen worden.
1-3-1754: voorschriften voor de wederopbouw van omvergeschoten huizen.
5-4-1754: uit het kerkhof te Oud-Lillo mag geen savel of zand gehaald worden.
4-10-1754: verbod op het op straat lopen van hoenders, ganzen en eenden
4-10-1754: kinderen mogen onder kerktijd niet buiten spelen.
27-12-1754: verbod op schieten tijdens oudejaarsavond.
21-4-1755: garnizoensvrouwen en -kinderen dienen hun man en vader te volgen op
straffe van uitzetting.
11-7-1755: aan vreemdelingen mogen in Oud-Lillo geen kamers verhuurd worden.
11-6-1757: voorschriften voor het wieden en schoonhouden van straten.
5-8-1757: verbod op groenteverkoop tijdens kerktijd.
1-9-1758: voorschriften voor het wegbrengen van as en vuilnis te Oud-Lillo.
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21. 17-9-1759: er is een manspersoon op een hoogaars verdronken, die met touw om been
kwam aandrijven; in zijn hemd initialen I.B. (vraag is wie dit is).
22. 4-1-1760: boetes op het ingooien van ruiten (was gebeurd bij de rechter Simon van den
Enden).
23. 9-7-1763: er mag geen geslacht vlees van buiten worden ingebracht (idem 25-10-1765
en 15-6-1767).
24. 1-3-1765: er waren dieven op de zolder van de consistoriekamer in de kerk van Lillo.
25. 2-8-1765: verbod op het loslopen van honden.
26. 7-2-1766: waarschuwing voor brand tijdens de viering van de meerderjarigheid van de
Prins van Oranje, stadhouder, kapitein en admiraal-generaal der Verenigde
Nederlanden.
27. 13-6-1766: publ. over omrekening van Brabantse in Zeeuwse guldens.
28. 5-12-1766: verplichting om een bepaald aantal brandemmers te hebben te
Liefkenshoek : molenaar Cornelis Romijns (1), Joris van Boven (3), Job Dronkers,
Vzn. (2), Jan Jansen Leerdam (2), Johan Hendrik Tekenborgh (3), Johannis Dekkers
(2), Job Dronkers Janszn. (2), Gommert Schalk (2), Adriaan ’t Hooft (3), Johan
Abraham Bodmer (1) en Cornelis Romeijns (t.b.v. zijn huis) (2).
29. 13-11-1767: waarschuwing tegen het werven door de Oost-Indische Compagnie van
minderjarige en onnozele kinderen.
30. 5-12-1766: bericht dat als politie-meesters te Oud-Lillo zijn aangesteld: Jan Baptist
Pieters, Jan Janssen, Hendrik Aarts en Wouter de Fie, m.n. om bezittingen te
beschermen en overlast te voorkomen.
31. 6-2-1767: voorschriften voor de wapening van de burgerij; iedereen moet beschikken
over een behoorlijke snaphaan en tenminste 8 scherpe patronen die op de geweren
passen; zo niet, dan boete van fl. 3; voorschrift wordt bekend gemaakt na voortgaand
klokkegeklep te Lillo en Liefkenshoek, ‘opdat niemand hiervan ignorant zoude zijn’.
32. 9-2-1767: er komt op voorschrift van de hogere overheid een vaste dank- en bededag;
eerstvolgende is 18-2-1767. Eerbiediging is vereist, anders volgt een boete.
33. 5-6-1767: belastingregels te Lillo voor het onderhoud van de brandspuit en de
lantaarns. Voor elk van de 76 huizen binnen het fort wordt een bedrag vastgesteld
variërend van 6 stuivers tot fl. 1 en 16 stuivers. In de duurste groep vallen de huizen
nrs. 1, 25, 59 en 61.
Aantekeningen uit inv. 1982 (publicaties van de magistraat 1769-1786)
(NB: vele besluiten en voorschriften zijn dezelfde als vermeld in inv. 1981; deze zijn hier
niet nog eens aangetekend)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5-8-1768: Johannis Voogt mag als enige te Lillo mosterd verkopen.
22-8-1769: verboden met brandende pijp buiten te lopen.
6-2-1778: tijdens de dank- en bededag mag er geen handwerk of nering zijn en in
herbergen e.d. geen onbehoorlijkheden.
3-4-1778: verbod op uitvliegende duiven; zij vervuilen het regenwater.
9-6-1780: reglement op de boter-, hoender- en eiermarkt.
8-7-1780: er is weer sterfte onder het rundvee; verbod op vervoer (ook 24-7-1780).
5-1-1781: door de Gecomm. Raden van Zeeland is bij resolutie van 15-6-1780 aan de
kerkenraad te Lillo toegestaan om belasting te heffen op zitplaatsen i.v.m. de
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

bekostiging van de reparaties door de beschietingen. Jaarlijks: 4 stuivers per stoel en 6
stuivers per plaats in de voornaamste zitbanken.
24-7-1782: bij de commies Anthony Hattinga zijn ruiten ingegooid.
1-11-1782: belasting wegens het onderhoud van de zate in de sluiskil van Lillo (een
zate is een bij eb droogvallend gedeelte in een haven).
21-4-1784: keizerlijke bedienden mogen niet worden beledigd; zij dienen met alle
vriendelijkheid te worden bejegend.
1-11-1784: alle honden dienen uit het fort Lillo verwijderd te worden.
3-12-1784: oproep om zorg te dragen voor voldoende proviand i.v.m. risico van
bemoeilijking van toegang tot het fort Lillo door vorst en ijsgang.
8-3-1785: het schieten op de verjaardag van de Prins van Oranje wordt verboden.
30-1-1786: waarschuwing voor dieverij nu huizen en gebouwen verlaten zijn.
secr. Kluit schrijft tenslotte op dat de overgifte der forten zich op 12 en 13-2-1786
heeft voltrokken en via klokslag is geconvoceerd.

Aantekeningen uit inv. 1989 A (boedelpapieren 1717-1746)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

21-9-1717: insolvente boedel van Richard Wood, in leven gedelegeerd rechter te Lillo.
14-2-1728: boedel van Daniel Damous, in leven kapitein in het regiment van de prins
van Holstein.
4-8-1730: boedel van Adriana Verbeecq, weduwe van Cornelis Kruijd.
29-3-1737: boedel van Madelon Roussin, laatst weduwe van Jacob Scheppers.
2-12-1740: boedel van de echtelieden Jan Smits en Geertruyt Prins te Lillo; batig saldo
579 gulden, 16 stuivers en 8 penningen.
29-8-1743: boedel van Jacob Rijkebagh (majoor te Liefkenshoek) en Catharina van
Hatten.

Aantekeningen uit inv. 1990 (boedelinventarissen 1749-1758)
1.
2.
3.

4.

5.

6.

boedel van Catharina Mees, laatstelijk weduwe van Pieter van Tongeren, overl. 10-21758; staat en inventaris op 4-8-1758; zij woonde in het huis bij Amoer Poelemans.
declaratie van het kostgeld van de kinderen van de ontslagen dominee Stenhuijs; voor
hen werd gezorgd door Dina Roelands, weduwe van Jacob Dronkers.
boedel van Pieter Claessen, in leven roeier, burger te Lillo, overl. 28-2-1749; staat en
inv. 7-3-1749; drie kinderen: Johanna (getr. met Amour Poelemans), Adriaan te
Middelburg en Cornelis, minderjarig en naar Oost-Indië vertrokken.
boedel van Hendrik Adriaansen, weduwnaar van Catharijna Meertens, wonend te OudLillo; op 7-10-1729 als kinderen vermeld: Jacob (10 jaar), Adriaantien (7 jaar) en
Willem (3 jaar); koopdag 16-4-1749; inv. van de boedel gesloten op 6-6-1749.
boedel van Elisabeth van Noyen, eerst weduwe van Cornelis van Loo; zij was later
getr. met Hendrik Joris en testeerde met hem 12-1-1746; zij overleed te Oud-Lillo 4-21750. Kind uit eerste huwelijk Nouth van Loo, oud 14 jaar. Voogd: Anthony Willemse
te Deuren, man van Jenne van Noijen.
Boedel van Jan Jansen Koesman; werd onderhouden door diaconie; liet weinig
goederen na aan zijn weduwe; was roeier in de vloot van Lillo; overl. 16-11-1749;
werd begr. 19-11-1749 met beste doodskleed en de grote barrij (totale kosten fl. 5 en
19 stuivers). Def. staat en inventaris 7-8-1750.
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

29-8-1750 rekening van Anthony Brager als voogd van Carel en Vincent Brager,
wezen van Nicolaas Brager; bevat o.m. verklaring van Guilam Rottier (die tekende met
een merk) dat hij interest heeft ontvangen over een kapitaal van fl. 560.
Boedel van Joseph Dekkers, overl. 14-1-1751, weduwnaar van Adriana Brager.
Kinderen: Anthony, Catharina, Pieter, Bello, Johanna, Regina en Jan Dekkers.
Boedel van Johannis van Wijck, sergeant-majoor van Liefkenshoek, overl. 23-4-1752.
Boedel van Willem van den Bogaert, roeier in de vloot en burger te Lillo, overl. 17-121751; had een gemeenschappelijke roeiboot met Huijbert Heijns.
Boedel van Thomas Roelands, overl. 6-9-1748; begr. 8-9-1748 ; testeerde Lillo 31-81748.
Boedel van Maria Vink, weduwe van Jan Heijns, begr. 20-3-1751.
1753: afrekening tussen secr. Temet en Catharina Kegelers, laatst weduwe van Jan
Hendriks.
boedel van Hendrik Mannaers, metselaarsdiender, overl. Lillo 19-9-1751.
opbrengst publieke verkoop bezittingen van de ontslagen dominee Stenhuys, verkocht
mei en aug. 1755; def. staat 3 okt. 1755. Totale opbrengst fl. 895 en 14 stuivers.
Pieter van Tongeren, timmerman en burger, en zijn vr. Catharina Mees testeerden Lillo
9-8-1754.

Aantekeningen uit inv. 1997 (vendueboek 1756-1774)
1.
2.
3.
4.

27-12-1756: hout verkocht van Matthijs Boel (o.m. aan Jan Jansen, Jan Jacobs, Jacobus
Bullens, J. de Munck senior).
13-5-1765: publ. verkoop van goederen van Hendrik Perdaans.
17-6-1765: idem van goederen van Jan Gijzen.
2-2-1774 en 14-3-1774: idem van goederen van Jan Lambrechts.

Aantekeningen uit inv. 1998 (vendueboek 1760-1764)
Publieke verkoop van goederen van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jan Baptist Vermeer, 5-3-1760 (opbr. fl. 543).
De weduwe Bruijs, 4-6-1761 (opbr. fl. 1099).
Mary Jan Delen Ben (u?)blik, 9-11-1761 (opbr. fl. 98).
Maria Staats , eerst weduwe van Niclaas Brager, laatst van Guiliam Rottier, 10-9-1762
(opbr. fl. 318).
Cornelis Symons, 26-5-1763 (opbr. fl. 24).
Cornelis Blom, 24-4-1764 (opbr. fl. 676).
Huijbert Heijns, 16-10-1764 (opbr. fl. 285).
(onderstaande verkopen worden vermeld in inv. 2001; zij zijn vermeld (op los blaadje)
in inv. 1998).
De weduwe Janssen, 15-7-1765.
Pieter Stoffels, 30-7-1765.
Pieter Duinkerke, 23-9-1765.
Willem Kok, 2-10-1765.
Cornelis van Grevelingen 18..1766.
Lambert van der Slijk, 7-4-1767.
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15. Joseph Hendriks, mei 1767.
16. ..Hofmans, 23-12-1767.
Aantekeningen uit inv. 1999 (vendueboek 1762)
23-2-1762: betr. verkoop van de boedel van wijlen Cornelia de Bruijn, weduwe van
Adriaan van Assendelft; aftrek na kosten: fl. 70 en 8 stuivers.
Aantekeningen uit inv. 2000 (vendueboek 1763)
Betr. verkoop in 1763 op verzoek van Gijsbrecht van Grevelingen van een partij
vrouwenkleren. Batig saldo: fl. 123 en 7 stuivers.
Aantekeningen uit inv. 2001 (vendueboek 1765-1767)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

15-7-1765: verkoop van kleren en huisraad van de weduwe Janssen; netto-opbrengst
208 gulden en 8 stuivers.
30-7-1765: verkoop van de goederen van Pieter Stoffels; netto-opbrengst 335 gulden,
11 stuivers en 14 penningen.
23—9-1765: verkoop van de goederen van Pieter Duinkerk; netto-opbrengst 84 gulden,
16 stuivers en ¾ penningen.
2-10-1765: verkoop van de goederen van Willem Kok; netto-opbrengst 155 gulden.
18-10-1766: verkoop van goederen van Cornelis van Grevelingen; netto-opbr. 64
gulden, 18 stuivers en ½ penning.
7-4-1767: verkoop van goederen van Lambert van der Slijk; netto-opbr. 60 gulden, 19
stuivers en 8 penningen.
21-5-1767: verkoop van goederen van Joseph Hendriks; netto-opbr. 4 gulden, 18
stuivers en 8 penningen.
23-12-1767: verkoop van goederen van de heer Hofmans; netto-opbr. 92 gulden en 9
stuivers.

Aantekeningen uit inv. 2002 (vendueboek 1766)
Betr. publieke verkoop op verzoek van J. Ermerins (daartoe gemachtigd) van een partij
klederen, boeken en prenten, nagelaten door Anthonij Ferleman. Batig saldo: fl. 228 en 5
stuivers.
Aantekeningen uit inv. 2003 (vendueboek 1768-1769)
1.
2.
3.
4.

18-3-1768: verkoop van de boedel van wijlen de weduwe Van Oosdorp; netto-opbr.
400 gulden en 2 stuivers.
14-3-1768: verkoop van goederen van Cornelis Verheijen; netto-opbr. 92 gulden en 2
stuivers.
21-3-1768: verkoop van goederen van Willem Dronkers; netto-opbr. 107 gulden.
10-3-1769: verkoop van goederen van Machiel Willemsen; netto-opbr. 59 gulden en 4
stuivers.
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5.

9-9-1768: op verzoek van de diaconie-armen van Lillo verkocht de nagelaten goederen
van de weduwe Kamerling en van de weduwe De Bel; netto-opbr. 159 gulden en 8
stuivers.
6. 25-9-1768: verkoop op verzoek van de erfgenamen van J.J. van Leerdam van nagelaten
goederen; netto-opbr. 279 gulden en 12 stuivers.
7. 9-11-1768: verkoop van goederen van Jan Huijsselaer; netto-opbr. 232 gulden en 12
stuivers.
8. 26-11-1768: verkoop van goederen op verzoek van Adriaan ’t Hooft; netto-opbr. 43
gulden en 12 stuivers.
9. 15-5-1769: verkoop van goederen op verzoek van de erfgenamen van Cent Dronkers;
netto-opbr. 240 gulden en 17,5 stuivers (de meeste goederen werden gekocht door
leden van de familie Dronkers; in het bijzonder door Wouter, Sijmon en Andries
Dronkers).
10. 23-1-1771: verkoop van goederen van Machiel Sophie, overleden ten huize van J.
Raats (die gehuwd was met Adriana Timmermans); netto-opbr. 12 gulden en 2
stuivers.
11. 4-7-1769: verkoop van goederen van de weduwe van Van der Slijk; netto-opbr. 15
gulden en 16 stuivers.
12. 15-8-1769: verkoop van goederen op verzoek van F.C.Bodmer; netto-opbr. 149 gulden,
4 stuivers en ¼ penning.
Aantekeningen uit inv. 2004 (vendueboek 1771-1775)
1.

29-6-1771: verkoop op verzoek van de erfgenamen van nagelaten goederen van
Andries de Munnink; netto-opbr. 194 gulden en 6 stuivers.
2. 16-8-1771: verkoop van goederen van Egidius Pantelon; netto-opbr. 111 gulden en 2
stuivers.
3. 17-8-1771: verkoop van goederen van de erfgenamen van de weduwe Dronkers (de
venduemester veronderstelde haar verder als bekend); netto-opbr. 214 gulden en 9
stuivers.
4. 20-8-1771: verkoop van goederen op verzoek van Jan Baptist Vermeer; netto-opbr. 15
gulden, 6 stuivers en ½ penning.
5. 29-11-1771: verkoop op verzoek van haar erfgenamen van goederen van Maria de
Leeuw; netto-opbr. 291 gulden, 11 stuivers en 8 penningen.
6. 4-5-1772: verkoop van goederen op verzoek van Jan van Kaam; netto-opbr. 105 gulden
en 9 stuivers.
7. 15-8-1772: verkoop van goederen op verzoek van meester Robbert de Bruijn; nettoopbr. 25 gulden, 9 stuivers en 8 penningen.
8. 25-3-1773: verkoop van goederen op verzoek van de weduwe van de heer
Hentzenberger; netto-opbr. 163 gulden en 5 stuivers.
9. 14-9-1774: verkoop op verzoek van Adriaan Kamhout van een partij vrouwenkleren en
andere goederen; netto-opbr. 170 gulden en 3 stuivers.
10. 2-2-1775: verkoop van goederen op verzoek van erfgenamen (van wie?) en op verzoek
van Wouter Dronkers; netto-opbr. 90 gulden.
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Aantekeningen uit inv. 2005 (vendueboek 1772-1778)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

1-6-1772: verkoop op verzoek van erfgenamen van nagelaten goederen van de heer
Temet; netto-opbr. 2.515 gulden, 4 stuivers en 4 penningen.
29-4-1773: verkoop van goederen op verzoek van F.C.Bodmer; netto-opbr. 160 gulden
en 8 stuivers.
24-2-1774: verkoop op verzoek van de executeurs en van de weesheren van de boedel
van Pieter van der Goten; netto-opbr. 64 gulden en 12 stuivers.
31-3-1774: verkoop op verzoek van de executeurs van de boedel van Gillis Braem;
netto-opbr. 275 gulden, 12 stuivers en 12 penningen.
18-4-1775: verkoop van goederen op verzoek van de huisvr. van J.L.Denck; nettoopbr. 106 gulden en 13 stuivers.
3-5-1775: verkoop van goederen van Jan Pieters; netto-opbr. 249 gulden en 12 stuivers.
8-3-1776: verkoop van de boedel en goederen van Gerrit van Dongen; netto-opbr. 81
gulden en 18 stuivers.
15-5-1776: verkoop van goederen van Gommert Schalk; netto-opbr. 292 gulden en 8
penningen.
16-5-1776 en 18-5-1776: verkoop van goederen van juffrouw Marant; netto-opbr. 431
gulden en 14 stuivers (betr. boedel van ds. Antonius Marant en zijn huisvrouw).
15-10-1776: op verzoek van erfgenamen verkoop van goederen van Adriaan ’t Hooft;
netto-opbr. 1.541 gulden, 12 stuivers en 12 penningen.
27-2-1777: verkoop van goederen uit de boedel van Jan Mees (op verzoek van de
voogden); netto-opbr. 322 gulden, 1 stuiver en 12 penningen; executeurs van de boedel
(tevens voogden) zijn Pieter van Puijvelde, Joannes Lens en Jan Cornelis Aerts.
3-3-1777: verkoop van goederen op verzoek van de voogden van de minderjarige
kinderen van de weduwe Eyseggers; netto-opbr. 274 gulden, 8 stuivers en 8 penningen.
25-8-1777: op verzoek van erfgenamen verkoop van de goederen van Leendert de
Munck; netto-opbr. 448 gulden en 12 stuivers.
3-11-1777: verkoop van goederen op verzoek van de heer Berkemeijer; netto-opbr. 303
gulden en 4 stuivers.
22-4-1778: op verzoek van de erfgenamen verkoop van de goederen van wijlen de heer
Willem Kluijt; netto-opbr. 1.184 gulden, 14 stuivers en 12 penningen.

Aantekeningen uit inv. 2006 (vendueboek 1776-1779)
1.
2.
3.
4.

20-2-1776: verkoop van goederen van Gerrit van Dongen; opbr. 55 gulden en 19
stuivers.
8-3-1776: verkoop op verzoek van de curator van de insolvente boedel van Gerrit van
Dongen; netto-opbr. 115 gulden en 58 stuivers.
25-9-1777: op verzoek van Jacobus de Munck verkoop van een partij hout; netto-opbr.
221 gulden, 3 stuivers en 2 penningen.
5-7-1779: op verzoek van Leendert de Munck verkoop van hout; netto-opbr. 81 gulden
en 19 stuivers.
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Aantekeningen uit inv. 2007 (vendueboek 1775)
Betreft de verkoop op verzoek van de curator van de geabandonneerde boedel van Pieter
van der Goten op 15-6-1775; opbr. 106 gulden en 8 stuivers.
Aantekeningen uit inv. 2008 (vendueboek 1777)
Betreft op diens verzoek de verkoop op 17-4-1777 van goederen van Pieter Jeunis; nettoopbr. 54 gulden en 17 stuivers.
Aantekeningen uit inv. 2009 (vendueboek 1778-1780)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

21-10-1778: verkoop op diens verzoek van goederen van Jan Raats; netto-opbr. 515
gulden en16 stuivers.
30-6-1779: verkoop van de goederen van de weduwe Bogaers; netto-opbr. 264 gulden,
17 stuivers en 8 penningen.
16-12-1779: verkoop van goederen van Jan Zwalle (ten behoeve van zijn erven); nettoopbr. 547 gulden.
16-2-1780: op verzoek van de erfgenamen verkoop van de goederen van Jan van
Loenhout; netto-opbr. 264 gulden en 12 stuivers.
9-3-1780: op diens verzoek verkoop van goederen van Jan Roggeband; netto-opbr. 306
gulden en 1 stuiver.
5-4-1780: verkoop op verzoek van de curator van de geabandonneerde boedel van Jan
Voogt; netto-opbr. 285 gulden, 15 stuivers en 8 penningen.
21-12-1780: verkoop van de goederen van Cornelia Fransen; netto-opbr. 211 gulden, 2
stuivers en 8 penningen.

Aantekeningen uit inv. 2010 (vendueboek 1780)
Betreft. verkoop op 8-5-1780 van de goederen van het gestrande schip van Jan Haardijzer;
netto-opbr. 77 gulden en 2 stuivers.
Aantekeningen uit inv. 2013 (akten van borgstelling ten behoeve van de armen 17491783)
1.

2.

3.
4.

3-1-1749: Nicolaas Joseph van Schaluijnen, pastor van de Parochie van Lilloo,
verklaart dat zijn parochie zich zal ontfermen over de twee kinderen van Jacobus de
Meulemeester en Maria Mertens indien de ouders zijn overleden of armoedig worden.
Beide kinderen zijn geboren op de Cruijsweg. Anna is 6 jaar oud, Maria Catharina is 5
jaar oud.
11-1-1749: Cornelis van Wiert is burger en apotheker te Lillo. Staat borg voor zijn
zoon Pieter (1 jaar oud), verwekt te Antwerpen bij zijn overleden vrouw M. (moeilijk
leesbaar) Ester Snoek.
29-12-1757: Antoni Brager stelt zich borg voor iemand in Deurne. Verklaring voor de
Tafel van de Heiligen Geest te Deurne.
9-4-1783: akte van indemniteit van de schepenen van Den Haag ten behoeve van
Willem de la Haije en zijn kinderen Maria Willemina de la Haije en Anna Helena de la
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5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

Haije (zij zijn de echtgenoot en de kinderen van Maria Suzanna Lonq die op 21-2-1783
tot vroedvrouw van Lillo en Liefkenshoek werd benoemd).
30-3-1782: Michiel Willems stelt zich borg voor het nagelaten kind van Constantia
Vermeer, genaamd Joanna Theresia.
22-3-1782: Jan Poortvliet (commandeur van ’s lands wachtschip Ter Hooge) en Frans
Dronkers (gerechtsbode van Lillo en Liefkenshoek) stellen zich borg voor Jakobus
Hoffman, vendumeester van Lillo, Liefkenshoek en Oud-Lillo.
11-5-1781: verklaring van Rachel Behague, weduwe van Jean Louis Hentzenberger.
Haar dochter Elizabeth heeft een onegt kind ter wereld gebracht. Rachel stelt zich
garant en verbindt hiervoor haar huis in de Klinkerstraat, genaamd De Arke Noë, op
perceel nr. 40, zulks ter ontlasting van de diaconie te Lillo.
8-3-1780: schepen Joannes B. Bril verklaart dat Cornelis Bernaerts in de polder van
Lillo en Zuijtlandt heeft gewoond en bepaalde lasten heeft betaald (welke is niet
duidelijk).
6-3-1778: Frans Conrad Bodmer en Hendrik Kluit stellen zich borg voor rechter en
venduemeester Wilem Meijer.
Ongedateerd: verklaring van Peetrus Pilaer dat Peeter Jospehus Janssens zich eerlijk en
deugdelijk heeft gedragen.
22-2-1778: verklaring van de wethouders van Stabroek dat Peeter Jan van Aerden, daar
geboren, zich altijd eerlijk en loffelijk heeft gedragen.
16-1-1778: akte van indemniteit van de stad Steenbergen ten behoeve van Anthony
Pruymboom, zijn vrouw Maria Hagenaars en hun vier kinderen Gerard, Maria,
Cornelia en Hendrik. Vader Anthony is eerlijk en van onbesproken gedrag.
11-1-1774: extract uit rooms-katholiek doopregister van Bergen op Zoom van twee
kinderen van Arnoldus de Lang en Anna Catharina Binken, te weten Baptizata en
Adriana.
22-1-1774: verklaring van notaris Pieter Heijligendorp te Oosterhout over
familieverwantschap tussen Jan en Maria de Leeuw i.v.m. de erfenis van Maria
Willemse, kleindochter van Maria de Leeuw.
27-8-1773: verklaring van P.C. van Puyvelde dat Joannis Battista Casouwens bij hem
heeft gewoond en zich behoorlijk heeft gedragen.
31-3-1771: verklaring van Wouter de Fié (politiemeester van Oud-Lillo), mede
ondertekend door Jan Jansen en J.B. Pieters, dat David Dillens en Catharina
Goedemont (zijn huisvrouw) zich netjes hebben gedragen en van niemand iets hebben
weggenomen.
19-4-1776: verklaring van goed gedrag van burgemeester en schepen van Halsteren
t.b.v. Philip Binken en zijn vrouw Maria van Sangen. Zij willen zich in Lillo vestigen.

Aantekeningen uit inv. 2015 (missiven, publicaten en resolutiën van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende het commandement van Lillo en
Liefkenshoek 1749-1783)
NB: verreweg de meeste kwesties die in dit document aan de orde komen zijn al verwerkt
in de reeds vermelde aantekeningen uit het rechterlijk archief van Lillo.


6-12-1749, fol. 9: provoost Wouter Dronkers verzoekt om in de barak te Lillo te
blijven wonen waarin hij nu is gehuisvest.
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9-4-1751, fol. 22: voorgeschreven tarieven voor het onderhoud van de zitplaatsen in de
fortkerk te Lillo; voor de beste plaatsen dient 2 schellingen en 6 groten Vlaams per jaar
te worden betaald, voor de slechtste 1 schelling en 8 groten Vlaams; armen behoeven
niets te betalen, evenals de familie van de commandeur.
18-7-1763, fol. 91: de ingelanden van de polder van Doel willen af van de schans
‘Dwars in den weg’ tussen het fort Liefkenshoek en het dorp Doel. Hun verzoek werd
afgewezen. Geoordeeld werd dat de schans een belangrijke militaire functie had (zie
ook fol. 96 e.v., 2-9-1763).

Enige aanvullende aantekeningen uit het rechterlijk archief Lillo inzake het ontslag
van ds. Stenhuis (zie ook diverse eerdere aantekeningen; zie ook aantekeningen uit de
Verzameling Ermerins-Wiltschut, vermeld in hoofdstuk 21, en gegevens over de
affaire Stenhuis in deel 2 c, p. 387-400)
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Begin 1752 werd Jan Jacobse aangehouden door majoor Van Wijk toen hij probeerde
op bestelling van ds. Stenhuis twee broden Liefkenshoek binnen te smokkelen. Dit was
toen verboden, gegeven het bakkersmonopolie van Jan Baptist Staats, ooit geregeld in
een octrooi van 17-2-1621. Stenhuis vond het brood van Staats ‘volslagen oneetbaar’
(Staten van Zeeland, inv. 1985).
In de periode 1755-1756 ontving Dina Roelands 5 gulden en 8 penningen voor het
verzorgen van de twee kinderen van ds. Stenhuis tijdens zijn gevangenschap (inv.
1988).
Wouter Dronkers voorzag ds. Stenhuis tijdens zijn detentie te Lillo van eten en drinken
(inv. 1988, 1755-1756).
Isabella Steur was dienstmeid van ds. Stenhuys (inv. 1988, 1755-1756).
Onder begeleiding van Wouter Dronkers werd Stenhuis vanuit Lillo op 18-9-1756
vervoerd naar het schip ‘Gustaaf Willem’ dat voor de rede ven Fort Rammekes bij
Vlissingen lag, klaar voor vertrek naar Oost-Indië (Staten van Zeeland, inv. 564).
Overzicht van de kopers van de goederen van ds. Stenhuis in inv. 1988 (betr. 17551756).
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Bewoners van de forten
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4.

J.M.G. Leune
De ‘capitale schattinge’ in het fort Lillo op 8 april
1665

Op 8 april 1665 werd met het oog op het heffen van belasting een schatting gemaakt van de
bezittingen van ingezetenen van het fort Lillo. Daarbij werd de waarde bepaald van hun
goederen (huizen, meubelen e.d.) en werd rekening gehouden met eventuele traktementen
en emolumenten. De taxatie werd een ‘capitale schattinge’ genoemd. Het desbetreffende
kohier werd opgesteld door de commandeur van Lillo (Johan Seijs) en de toenmalige
gedelegeerde rechters aldaar; zij vormden tezamen de magistraat van Lillo en
Liefkenshoek. De op dit kohier vermelde schattingen hebben betrekking op de bezittingen
van gezinshoofden.
De totale som van de schatting bedraagt fl. 283.470, gespreid over 30 belastingplichtigen.
Het gemiddelde bezit bedroeg derhalve fl. 9.449. Opmerkelijk is de relatieve rijkdom van
commandeur Seijs. Met fl. 65.000 had hij een aandeel van 23 % in de totale schatting.
Relatief vermogend was ook de licentmeester Albert van Benthem, wiens bezittingen
werden getaxeerd op fl. 24.000.
De namen van de belastingplichtigen zijn onderstaand vermeld in de volgorde waarin ze op
het kohier zijn ingeboekt. 22 De bedragen betreffen guldens.
De commandeur Seijs
65.000
Abraham de Bra
6.200
Matthijs Langevelt
12.000
Richard Woodt
6.000
De weduwe van Metten Eije
6.000
Davidt Heindricxs
3.700
Commies Croese
14.700
Jan Stroobant
2.300
Francois Cabeljauw
12.000
Jan Schuermans
4.000
Thomas Paulier
3.000
Pieter Pauwels
3.200
Carel Rogiers
9.500
De weduwe van (Jacques) van der Tombe
2.800
De weduwe van Gerrit Ceuls
3.000
Dominee Joannes van Ceulen
6.000
Willem van Ameren (commies)
9.600
Adriaen van Heuvel
10.600
Jan de Grand
4.000
Severijn de Huybert (controleur)
11.400
Albert van Benthem
24.000
Pieter Renneris (controleur)
14.000
Idem, vanwege zijn landerijen in Zeeland
10.000
Jan de Putter
12.400

22

Bron: NA, Arch. Raad van State, inv. 2145 (I).
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Commies (Davidt) de Leeuw
Commies (Marinus) van Vrijberghe
Joos Smout, inwoner te Antwerpen, wegens huisbezit
De weduwe van Joh. Bosschaert te Vlissingen, idem
Harman Cock te Rotterdam, idem
Elisabeth de Witte te Bergen op Zoom, idem

23
24
25
26

Onduidelijk is om hoeveel huizen het ging.
Idem.
Idem.
Idem.
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12.000
9.600
1.500 23
2.100 24
1.770 25
1.100 26

5.

J.M.G. Leune
Het kohier van de huisschattingen betreffende de
huizen in Lillo en Liefkenshoek anno 1679

Vooraf
Onderstaand kohier (dat op een onbekende datum is gekopieerd en dankzij dit afschrift
bewaard is gebleven) is opgesteld door Jan Pain, ontvanger van de 200ste penning op de
huizen en molens binnen Lillo en Liefkenshoek anno 1679. Hij noteerde de namen van de
eigenaren van de betrokken huizen; de namen van huurders werden niet vermeld. De
onderstaande bedragen betreffen ponden, schellingen en groten Vlaams. 27
I

De huizen in het fort Lillo

A. In de Langestraate

























27

Het huis van de weduwe Langevelts
Het huis daarnaast van haar
Het huis ’s Lands Welvaren van Paulier
Het huis van Abraham de Bra
Het huis ’t Ontzet van Leijden van Cornelis Prins
Het huis Den Eekel van Langevelt
Het huis van mevrouw Fossé
Het huis ’t Wapen van Zeeland van J. Notting
De bakkerij van Jan Volmer
Het huis van Claas Janssen
De Gulde Roos van Langevelts
’t Wapen van Engelandt van Herman van Coten
’t Hof van Holland van majoor Huijbert
Het huis op de Markt van de erfgenamen van Metten Eije
Het huis aan de kerk van Cornelis Peller
Het hoekhuis van Marcus d’ Hanicau (= d’ Ameau)
Het huis De Hoop van Langevelt
Het huis van Jan Andriesse
Het huis van Simon Strijdom
Het huis De Mortier van Cornelis Hoedonk
Het huisje van majoor Facheau
Het huis van Croese
Het huis van Johan Stroobant
Het huis van signeur Woodt
Het huis De Gulde Schoen van D. (= David) Hendricx
Bron: Rijksarchief Antwerpen, archief Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 2.
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00-16-08
00-16-08
01-05-00
02-00-00
01-05-00
02-00-00
01-00-00
01-10-00
00-10-00
00-06-08
01-00-00
00-13-04
01-10-00
00-06-08
00-06-08
00-05-00
00-05-00
00-02-06
00-03-04
00-03-04
00-01-08
00-10-00
00-10-00
00-05-00
00-05-00





Het huis ’t Wapen van Leijden van D. (= David) Hendricx
Het hoekhuis van Willem Jacobse
De Caprane van Pieter van de Lamze

00-05-00
00-06-08
00-06-08

B. In het Quartier






















Het huis De Handboog van Cornelis Pell
Het huis van Jaquemijne Schrijvers
’t Zeepaard van Groeninge
Het huisje van Francois de Vos
Het huisje van Claas Embeer
Het huisje van Joost Smout
Het huisje van Joost van de Voorde
Het huisje van Jan Rompe
Het huisje van signeur Jan De Grande
Het huisje van Joris Jacobs
Het huis van Davit Hendricx
Het hoekhuis van Jan Meuse
Het huis Den Hoogenboom van D. Hendricx
Het huis van Claas Busack
Het huis van Jan Vossaart
Het huisje van signeur De Grande achter zijn huis
De schuur van Gillis Verstrate
Het huis van Jan Cuijpers
Twee huizen van Davit Hendricx
Het huis van Marcelis Isaax
Het huis van Jan Duart

00-05-00
00-03-04
00-08-04
00-01-00
00-01-00
00-02-06
00-01-00
00-01-08
00-03-04
00-01-08
01-10-00
00-06-00
00-03-04
00-01-08
00-03-04
00-00-06
00-02-06
00-03-04
00-05-00
00-02-06
00-03-04

C. In de Clinkerstraat







Het huis van Jan Andriesse
Het huis van signeur Jan Boene (= verm. Boone)
Het huis van Pieter Sourij
Het huis van Joris Bax
Het huis van signeur Woodt
Het huis van Jan Pieterse

00-04-00
00-14-00
00-10-00
00-10-00
00-03-04
00-05-00

D. In het Quartier





Het huis De Fortuijn van juffrouw De Gurter
Het huis aan de Wal van Paulier
Het huisje van Stroobant
Het huisje van Paulier
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00-05-00
00-06-08
00-01-08
00-01-08

E. Op de Gevulde Haven














Het huis De Gulde Croon van D. Hendricx
Het huis van Abraham de Bra
Het pakhuis van Langevelt
Het huis van signeur De Grande
Het huis van Jan Manse (= verm. Meuse)
Het huis De Jonge Prins van De Grande
’t Houte Wamboijs van Davit Hendrix
Het huis De Hoop van Davit Hendrix
Het huis Susanna van De Grande
Het huis van Claas de Hollander
Het huis van Abraham Volmer
Het huisje aan de Wal van De Huijbert
Het huisje in de hof van De Kock

II

De huizen in het fort Liefkenshoek



Het huis van de predikant Pieter Smijtegelt
(genummerd als 15)
Idem (genummerd als 16)
Het huis van Jacob Snouck
Idem
Het huis van Paulus Suart
Het huis van Samuel Boedel (= Bodel)
Het huis van de weduwe van Moerman
Het huis van Cornelis Pell
Het huis van de armen
Het huis van Jacob de Vilder
Het huis van Thomas Paulier
Het huis van Samuel Boedel (Bodel)
Het huisje van de weduwe van Rombouts
Het huis van commies Bruijne
Het huis van de luitenant Pottiers
Idem
Idem
Idem
Idem
Het huis van sergeant Molle
Het huis van Hendrik Schapers
Idem
Het huis van Jan Boeraf
Het huis van Jacob Nomius (= Nonnius)
Het huis van Absalom Louisse
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00-10-00
00-05-00
00-00-06
01-00-00
00-02-06
00-03-04
00-03-04
00-03-04
00-04-00
00-02-06
00-04-00
00-00-06
00-06-08

00-13-04
00-01-08
00-05-00
00-01-08
00-06-08
00-05-00
00-04-02
00-06-08
00-03-04
00-02-06
00-01-08
00-00-06
00-00-06
00-01-00
00-13-04
00-02-06
00-01-08
00-03-04
00-02-06
00-03-04
00-05-00
00-02-06
00-00-10
00-05-00
00-02-06




Idem
Het huis van Jacob Nottings

00-00-10
00-01-00

De opbrengst van de huisschatting te Lillo bedroeg 39 pond, 10 schelling en 10 groten
Vlaams, inclusief een derde part voor het ‘extraordinair’ ten bedrage van 9 pond, 17
schellingen en 8 groten Vlaams. De huizen in het fort Liefkenshoek brachten 6 pond, 10
schellingen en 8 groten Vlaams op, inclusief een derde part voor het ‘extraordinair’ ten
bedrage van 1 pond, 12 schellingen en 8 groten Vlaams.
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6.

J.M.G. Leune
Gebouwen en hun eigenaren binnen het fort Lillo in
de periode 1738-1746

Onderstaand overzicht geeft een gedetailleerd beeld van de bebouwing van het fort Lillo
kort vóór de beschieting van het fort door Franse troepen in 1747, waarbij vele gebouwen
ernstig beschadigd werden. 28 De nummers verwijzen naar de destijds geldende
perceelnummers. Buiten beschouwing blijven de gebouwen die eigendom waren van het
gewest Zeeland (de zogeheten landshuizen), waaronder de panden met een militaire
bestemming.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Het pakhuis en de schuur van de weduwe van Carel van Vosmair genaamd De Fortuyn
in de Bergsepunt
Het huis van de onder 1 genoemde weduwe staande tegen de wal
Het huis van Hendrik Adoplh Rushoff op de hoek van de Langestraat
Het huis van de bij 1 genoemde weduwe genaamd Antwerpen in de Langestraat
Idem van haar het huis ’s Lands Welvaren in de Langestraat
Het huis van Isaac Arbon in de Langestraat
Het huis van Jan Christoffel Horn genaamd Bohemen in de Langestraat
Het huis van Jan Smits in de Langestraat
Het huis van monsr. Pierre de Nijs (vanaf 1742 van Jacobus Quist) genaamd De Roos
in de Langestraat
Het huis van Anthony Brager genaamd het Hoff van Holland in de Langestraat
Het huis van de onder 1 genoemde weduwe genaamd de Hoope in de Langestraat
Het huis van Daniel Cramer in de Langestraat
Het huisje van monsr. Jan van Koten in de Langestraat
Het huis van de weduwe van de heer Jan van der Burgh in de Langestraat; vanaf 1745
wordt de cijns betaald door haar dochter Barbara, weduwe van Johan Conrad Bodmer
Het huisje van Joseph Dekkers (vanaf 1739 van Wilhelmus Tiberius Hattinga)
genaamd De Geleersden Haan in de Langestraat
Het huis van de heer Wilhelmus Tiberius Hattinga in de Langestraat
Het huis van de weduwe Meijs genaamd Den Bonten Os in de Langestraat
Het huis van de heer Adriaan ’t Hooft in de Langestraat
Het huis van de erven van Maria Daams genaamd De Goude Schoen in de Langestraat
Het huis van de erven van Maria Daams genaamd Het Wapen van Leijden in de
Langestraat
Het huis van de armen op de hoek van de Langestraat
Het huis van Jan Pierre Delzenne in de Langestraat
Het pakhuis van monsr. Jan van Koten (vanaf 1746 van Cornelis Blommen) in de
Langestraat
Het huisje van de heer Wilhelmus Tiberius Hattinga (vanaf 1747 Anthony Brager en de
heer Sonsbeek) in de Langestraat

28

Bron: Rijksarchief Antwerpen, archief Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 4, kohier van
belastingen op de huizen en (andere) gebouwen in het fort Lillo.
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25. Het huisje van de weduwe Meijs (vanaf 1739 van de heer Simon van den Enden) in de
Langestraat
26. Het huis van Jan Pantelon in de Langestraat
27. Idem
28. Het huis van de weduwe Ooms (vanaf 1742 van Cornelis Blommen) op de hoek van de
Markt
29. Het huis van de weduwe Ooms (vanaf 1742 van Cornelis Blommen) naast de kerk op
de Markt
30. Het huis van de heer Jan Grant (na 1745 van Pieter Moormans) achter de kerk
31. Het huis van Gijsbregt van Grevelingen genaamd De Hantbooge achter het huis van de
armen op de hoek van de Langestraat
32. Het huis van de armen staande tegen de wal
33. Het huisje van Gijsbregt van Grevelingen tegen de wal
34. Het huisje van Jan van Erven aan de noordzijde naast de Sortiepoort
35. Het huisje van Jan van Erven aan de zuidzijde van de Sortiepoort
36. Het huis van Jan van Erven genaamd Den Nagtegaal, zijnde het tweede huis naast de
Sortiepoort
37. Het huis van Joseph Dekkers (vanaf 1743 van Jan van Koten en Daniel Cramer)
genaamt Het Zeepaert op de hoek van de Gevulde Haven
38. Het huis van Gijsbregt Diamant (vanaf 1739 van Willem van Dinteren) genaamd Het
Houte Wambois op de Gevulde Haven
39. Het huis van Andries de Munnik genaamd De Steijgerboodt op de Gevulde Haven
40. Het huis van Albert van Gelder genaamd Den Jongen Prins op de Gevulde Haven
41. Het huis en het pakhuis van juffr. de weduwe Grant op de Gevulde Haven
42. Het huis van de heer Asuerius van Weelden (vanaf 1741 van de heer Adriaan ’t Hooft)
43. Het huis van Maerten Dronkaert (vanaf 1739 van de heer Jacob Bruijs) op de Gevulde
Haven
44. Het huis van Leendert de Munk genaamd Den Coningh van Engelant in het
Oudquartier
45. Het huis van Pieter Moormans in het Oudquartier
46. Het huis van Pieter Moormans genaamd De Swaan in het Oudquartier
47. Het huis van Adriaan Adriaansen (vanaf 1745 van Jacobus Ermerins) genaamd de drie
Switsers in de Agterstraat
48. Het huis van Bartholomeus Claessen (in 1740 en 1741 van Jan van Valkenburg, in
1742 t/m1744 van Johannis Dekkers en in 1745 en 1746 van Pieter Duinkerke)
genaamd De Blikke Doos in de Agterstraat
49. Het huis van de heer Simon van den Enden (vanaf 1742 van Frans van Waerdenburg)
in de Agterstraat
50. De schuur van Pieter Moormans op de hoek van de Klinkerstraat en de Agterstraat
51. Het huis van de kinderen van Wouter Dronkaert (vanaf 1745 van Jan Baptist Vermeer)
genaamd De Arke Noë in de Klinkerstraat
52. Het huis van de heer Gabriel Lebleu genaamd Den Haes in de Klinkerstraat
53. Het huis van Robbert Guillaume Temet in de Klinkerstraat
54. Het huis van de weduwe van Cornelis Dronkaert (vanaf 1739 gehuwd met Amour
Poelemans) genaamd De Wijngaertrank in de Klinkerstraat
55. De stal van de heer Wilhelmus Tiberius Hattinga (vanaf 1743 van Hendrik Adolff
Rusthoff) in de Klinkerstraat
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56. Het huis van Pieter Claessen genaamd Amsterdam in de Klinkerstraat
57. Het huis van Jan Christoffel Horn (vanaf 1739 van de heer Jan van Koten en vanaf
1745 van Johannis Dekkers) in de Klinkerstraat
58. Het huis van de wezen van Martinus den Hollander in de Klinkerstraat
59. Het huis van Cornelis Adriaansen (vanaf 1740 van juffr. Anna Maria Ferleman,
weduwe van Ermerins, vanaf 1743 van Jan Baptist Vermeer en vanaf 1744 van Pieter
van Meer) in de Klinkerstraat
60. Het huis van Adrianus van Assendelft genaamd De Stad van Leijden in de
Klinkerstraat
61. Het huis van de weduwe van de heer Francois Ermerins genaamd De Vergulde Nagel
op de hoek van de Langestraat
62. Het huis en pakhuis van Jan de Regter genaamd Den Ekel in de Langestraat
63. Het huis van Jacob de Munk genaamd Het Wapen van Zeelant in de Langestraat
64. Het huis van de weduwe van Guilliam Joris genaamd Den Vergulden Valk in de
Langestraat
65. Het huis van monsr. Jan van Koten genaamd Den Toelast in de Langestraat
66. Het huis van de heer Jan van de Noort op de Markt
67. Idem.
68. Het huis van de heer Simon van den Enden in de hoek van de Markt
69. Het huis van de heer Asuerius van Weelden (vanaf 1745 van Maerten Dronkaert en
vanaf 1746 van diens weduwe die hertrouwde met Simon Halsdorff) genaamd De
Croon op de Gevulde Haven
70. Het huis van de heer Asuerius van Weelden (vanaf 1739 van monsr. Johannis van der
Jagt en vanaf 1741 van monsr. Willem de Regter) genaamd Het Clooster op de
Gevulde Haven.
In de genoemde periode bracht de belasting op de huizen en andere gebouwen jaarlijks fl.
50 op. De duurste huizen (totaal 11) werden aangeslagen voor fl. 1 en 10 stuivers. De
meeste huizen (23 in totaal) werden aangeslagen voor 6 stuivers. Voor enkele huizen (2 in
totaal, nl. de perceelnummers 13 en 34) behoefde niet meer dan 4 stuivers per jaar te
worden betaald.
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7.

J.M.G. Leune
Gezinshoofden in het fort Lillo op 20 december 1773

Op het kohier betreffende de toewijzing van varkens aan gezinshoofden in het fort Lillo
d.d. 20 december 1773 komen (alfabetisch gerangschikt) de volgende namen voor: 29
Assendelft, Pieter van
Baars, Dirk van, majoor
Behague, Rachel, weduwe van Jean Louis Hentzenberger
Bilow, van, kapitein
Boucher, Leopold Joseph
Boven, Joris van
Cramer, Daniel
Dekkers, Pieter
Donghen, Gerrit van
Dronkers, Andries
Dronkers, Frans
Dronkers, Simon
Dronkers, Wouter
Goten, Pieter van der
Groot, Johan de
Hattinga, Anthony
Hooft, Adriaan ‘t
Huibrechts, Anthony
Kluit, Willem
Lanfferman, Gerard
Leerdam, Pieter van
Moorman, Pieter
Munck, Jacobus de
Munck, Leendert de
N.N., een sergeant
Nieuwendijk, Anna van den, weduwe van Lambert van der Slijk
Pantelon, Egidius
Pfarrer, Nicolaas
Prins, Jan
Prins, Willemina, weduwe van Pieter de Munck
Raats, Johannes
Schiphorst, luitenant
Schüttel, Nicolaas
Schweinitz, Adolph van
29

Bron: ZA, SZ, inv. 2016; de term gezinshoofd wordt hier gebruikt in de zin van hoofd van een
huishouden; in sommige gevallen is sprake van een huishouden van niet meer dan één persoon; bij de
toewijzing van het aantal varkens speelde de omvang van een huishouden geen rol. Weduwen werden
op het kohier alleen vermeld met de naam van hun overleden echtgenoten; in de transcriptie werd hun
eigen naam daaraan toegevoegd. De distributie hield vermoedelijk verband met de veepest.
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Voogd, Jan
Vos, de, kapitein
Wildenberg, van de, sergeant
Willemse, Machiel
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8.

J.M.G. Leune
Aantekeningen uit het archief van de Weeskamer van
Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek 1749-1786

Vooraf
In onderstaande aantekeningen uit het archief van de Weeskamer van Lillo, Oud-Lillo en
Liefkenshoek worden (na de ingeboekte datum en het betreffende folio-nummer), per
familienaam en chronologisch geordend, eerst de kinderen genoemd, met hun leeftijd op de
datum van hun inschrijving, die overigens niet altijd is vermeld. Daarna volgen hun ouders
(o) en hun voogden (indien vermeld). Incidenteel werden enkele andere bijzonderheden
genoteerd. 30
Claassen
1749, fol. 1: Johanna (getr. met A. Poelemans), Adriaan (te Middelburg) en Cornelis
(minderjarig, naar Oost-Indië). Ouders: Pieter Claassen (overl. 28-2-1749) en Helena
Jakobs van der Hooft (vroeger overl.). Voogden: Gabriel le Bleu en Robbert G. Temet.
Adriaansen
7-3-1749, fol. 2: Jan (8) en Cornelis Benedictus (5). Ouders: Willem Adriaansen (overl.) en
Lucia Braam, hertr. met Cornelis Verheijen. Voogden: Jakobus Adriaansen en Jan Braam.
Staats
4-4-1749, fol. 3: Jenno, Cornelis en Anna Staats. Ouders niet vermeld. Vermeld wordt de
nalatenschap van Catharina Staes (overl. oktober 1747) en gehuwd met Jacobus Adriaensen
(zie het archief van de onderhavige Weeskamer, inv. 19, fol. 4).
Aps
4-4-1749, fol. 4: Petrus en Helmus Aps. Ouders niet vermeld. Vermeld wordt de
nalatenschap van Catharina Staes (overl. oktober 1747).
Adriaansen
6-6-1749, fol. 5: Jakobus (28), Adriana (26), Willem (21), Anna (19) en Cornelis (6).
Vader: Hendrik Adriaansen (overl. 23-1-1748). Moeder eerste drie: Catharina Mertens,
overige twee Anna Panen. Geen voogden vermeld.
Moorman
11-6-1749, fol. 6: Andries (10), Jan (7) en Suzanna (5). O: Pieter Moorman en Levina de
Munnink (Munnick) (overl.). Geen voogden vermeld.

30

Bron: Rijksarchief Antwerpen, Archief Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 23 (incidenteel ook
inv. 19).
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Janson
3-10-1749, fol. 7: Johanna (16), Levina (12), Hendrik (7) en Eva (5); een kind was reeds
overleden; O: Nicolaas Janson (overl. 1744) en Catharina Imans. Geen voogden vermeld.
Stenhuys
5-11-1749, fol. 8: drie kinderen van de (ontslagen en gedeporteerde) dominee Renatus
Stenhuys en diens overl. vrouw Suzanna de la Rue. Hun namen zijn niet genoteerd. Het
waren Pieter (ged. 31-5-1744), Adriaan (ged. 8-1-1747) en Johannes (16-3-1749, die
spoedig overleed). Geen voogden vermeld.
Loo, van
4-2-1750, fol. 9: Anthony van Loo (14). O: Cornelis van Loo (overl.) en Elizabeth Noijen.
Voogden: Anthony Willemse (overl. 5-6-1750) en R.G. Temet.
Brager
29-8-1750, fol. 10: Carel en Vincent (geen leeftijd vermeld). O: Nicolaas Brager en Maria
Slaads. Voogd: Anthony Brager. Grootmoeders zijn Maria Slaads en Anna Hacqué.
Meer, van
4-12-1750, fol. 11: Pieter (15) en Anna Maria (getr.). O: Pieter van Meer (hertr. met
Magdalena de Jong) en Johanna de Klijn. Geen voogden vermeld.
Taaimans
5-2-1751, fol. 12: Jakobus (20), Cornelis (14), Catharina (9) en Jan Jakobus (7). O: Jan
Baptist Taaimans (overl. 9-10-1747) en Elizabeth Geens (hertr. met Jan de Nijs). Geen
voogden vermeld.
Huibregts
31-3-1751, fol. 13: Guillelmus (19), Maria Cornelia (15) en Anthony (12). O: Jan Huibregts
(overl.) en Maria Kuipers (hertr. met Pieter Janssen). Geen voogden vermeld.
Janssen (de Smit)
31-3-1751, fol. 14: Maria (14), Jakobus (9) en Cornelis (7). O: Pieter Janssen de Smit en
Adriana Ceelen (beide overl.). Voogden: Adriaan Janssen en Pieter Aarts.
Wijnants
24-5-1751, fol. 15: Pieter (meerderjarig), Jakobus en Anthonya (getr. met Jakobus van
Dalen). O: Anthonij Wijnants en Joanna de Nijs. Voogd: de meerderjarige zoon Pieter.
Jagt, van der
2-10-1751, fol. 16: Dorothea (11), Willem (9) en Alida Cornelia (4). O: Joannes van der
Jagt (overl. 18-2-1751) en Joanna van Wijk. Voogd: Willem van der Jagt.
Uffelen, van
2-10-1751, fol. 17: Hugo (23) en Martinus (12). O: Jan Baptist van Uffelen en Anna Pieters
(overl.). Geen voogd vermeld.
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Kiemans
4-2-1752, fol. 18: Gijsbert (15 maanden). O: Huibert Kiemans (overl. 15-7-1751) en Jakoba
Moorman (hertr. Jan Voogt). Voogden: Gillis Roelands (na diens overl. opgevolgd door Jan
Voogt) en Pieter Moorman.
Kok
4-2-1752, fol. 19: Willem, Anthonia en Jan (zonder leeftijd). O: Joost Kok (overl.) en
Esther van Oostdorp. Geen voogden vermeld.
Dronkers
25-2-1752, fol. 20: Ary (20) en Willem (geen leeftijd vermeld). O: Wouter Dronkers en
Maria van den Nieuwendijk (NB: dit is vermoedelijk foutief genoteerd; moeder van Ary en
Willem is Anna de Graaf; Maria van den Nieuwendijk was hun stiefmoeder). Geen
voogden vermeld.
Dronkers
7-4-1752, fol. 21: Pieter. Geen ouders vermeld. Betreft waarschijnlijk Pieter Dronkers, ged.
Lillo 12-3-1734, zoon van Cornelis Dronkers (begr. Lillo 24-10-1736) en Cornelia Schalk,
die 8-2-1739 hertrouwde met Amour Poelemans. Voogden: Amour Poelemans, Jakob
Dronkers en Gommer Schalck
Wijk, van
5-5-1752, fol. 22: Alexandrina Dorothea, Elizabeth (13), Jakoba Levina (10) en Johannes
Herman (7). O: Johannes van Wijk (overl. 23-4-1752) en Elizabeth Bosschaert (overl.).
Voogden: Johanna van Wijk (weduwe van der Jagt) en Arnoldus Keulenaar, na diens
overlijden Ary Keulenaar.
Delzenne
6-6-1752, fol. 23: Johanna Delzenne. O: Jean Pierre Delzenne (overl.) en Maria de Bruijn.
Geen voogden vermeld.
Delzenne
6-6-1752, fol. 24: Jakobus (18), Francois (13) en Jan Willem (10). O.: Jean Pierre Delzenne
(overl.) en Anna van den Nieuwendijk. Geen voogden vermeld.
Hermont, van
7-7-1752, fol. 25: Jan, Michiel (17) en Adriana (15). O: Adriaan van Hermont (overl.) en
moeder van Jan = N.N.; moeder van de overigen Johanna van der Hooft. Geen voogden
vermeld.
Scheffer
6-10-1752, fol. 26: Anna Maria (14). O: Willem Scheffer en Suzanna Riemenschnijder
(overl.). Voogd: Gabriel Le Bleu.
Ermerins
18-11-1752, fol. 27: Anna Maria (2). O: Jakobus Ermerins en Sara Verreijk. Voogden: Jan
Willem Ermerins, R.G. Temet en Cornelis ’t Hooft (toeziend).
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Roelands
20-2-1753, fol. 28: Gillis, Cornelis, Abraham, Jakob en Jan (geen leeftijden genoteerd,
evenmin de namen van de ouders; de ouders zijn: Jan Roelands en Paulina Brom). Voogd
van Jan is Gillis Roelands.
Blommen
2-3-1753, fol. 29: Jakobus (3) en Maria (7 maanden). O: Kornelis Blommen en Maria de
Clerck (overl.). Voogd is Coenraad van Paassen.
Hendriks
6-4-1753, fol. 30: Jakobus, Anna Maria Cornelia en Joseph. O: Jan Hendriks (overl. maart
1753) en Jenna Faas (overl.). Jakobus is voogd over zijn broer Joseph.
Steenbergen, van
28-7-1753, fol. 31 en 32: Cornelis (10) en Maria (2). O: Jan van Steenbergen (overl.).
Moeder van Cornelis = Catharina N.N. (overl.), moeder van Maria is Anna Prins die hertr.
met Cornelis Cornelisse. Geen voogden vermeld.
Schepers
28-10-1753 (inlegvel bij fol. 45): twee (niet met name genoemde) kinderen van Jakobus
Schepers en Barbara van den Enden. Voogden: Jan van Caam en Adriaan de Souter.
Heijns
2-2-1754, fol. 33: Huibert (22) en Adriana (overl. 4-7-1751). O: Jan Heyns (overl.) en
Maria Vink (overl. 16-3-1751). Geen voogden vermeld.
Paauw, de
2-8-1754, fol. 34 en 35: Laurens Gabriel (4). O: Jan de Paauw (overl.) en Suzanna Lebleu
(overl.). Voogd Johannes de Lozanne. Laurens tr. 23-4-1773 Barbara Geijnstroom.
Kuipers
7-3-1755, fol. 36: Kornelis (25), Maria Catharina, Joanna en Adriaan. O: Nicolaas Kuipers
(overl. 21-3-1741) en Catharina Palmans (overl. 20-4-1753). Geen voogden vermeld.
Valkenburg, van
11-7-1755, fol. 37: Jakobus (10) en Maria (5). O: Adriaan van Valkenburg (overl. 10-91754) en Anne Mie Dirks; zij hertr. met Jakobus Heijer. Geen voogden vermeld.
Dronkers
5-12-1755, fol. 38: Hendrik, Maria en Dina (geen leeftijd vermeld; Hendrik is geb. 24-51741, Maria is ged. 13-1-1743 en Dina is ged. 15-3-1747). O: Jakob Dronkers (overl.) en
Dina Roelands. Geen voogden vermeld. De kinderen krijgen t.z.t. voor hun vaderlijk goed
tezamen fl. 50. Daarvoor staan borg: Esther van Oostdorp en Benek.
Goormans
7-5-1756, fol. 39: Anna Maria (10) (overl. in 1767) en Anna Catharina (4). O: Jan
Goormans (overl. 24-11-1751) en Marianne Vekemans. Geen voogden vermeld.
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Braam
7-9-1757, fol. 40: Maria Catharina (7), Anna Bella (5) en Elizabeth (4). O: Gillis Braam en
Elizabeth van Hoof (overl. 10-10-1756). Geen voogden vermeld.
Pieters
2-3-1759, fol. 41: Adriana (4) en Johanna (2). O: Egidius Pieters (overl.) en Maria Janssen.
Geen voogden vermeld.
Franck
2-3-1759, fol. 42: Jakobus (8), Joannes (6,5) en Laurentius (3) (kort daarna overl.). O:
Kornelis Franck (overl.) en Joanna Boei. Geen voogden vermeld.
Adriaansen
10-4-1761, fol. 43: Anna Catharina (10). O: Jakobus Adriaansen (overl. 19-7-1751) en
Maria Anna Verheijen. Voogden: Kornelis Verheijen en Willem Adriaansen.
Assendelft, van
1-5-1761, fol. 44: Adrianus (7), Lena (5) en Vincent (3). O: Pieter van Assendelft en
Adriana Dronkers (overl. 30-3-1760). Voogden: Job Vincentszn. Dronkers en Cornelis van
Assendelft.
Schepers
4-2-1763, fol. 45: Dillis (geen leeftijd vermeld). Vader = N.N. (Jakobus?) Schepers, moeder
Elizabeth N.N.. Voogd is Jan van Kaam.
Hembregts
4-2-1763, fol. 46: Pieter Jan (7) en Maria Catharina (6). O: Pieter Hembregts en Anna
Weijlants (overl. 24-20-1758). Geen voogden vermeld.
Gijzen
4-2-1763, fol. 47: Peeter Jan (16), Joanna (11) en Jan Francois (6). O: Lambregt Gijzen
(overl. 28-12-1758) en Barbara Kiemans. Geen voogden vermeld.
Provo
27-4-1763, fol. 48: Elizabeth (geen leeftijd vermeld). O: Willem Provo (overl. 1-2-1754) en
Pieternella van Duijsel. Voogd Theodorus van Duijsel.
Ras
30-9-1763, fol. 49: Hendrik (7), Elizabeth (5,5) en Jan (2,5). O: Joannes Hendrik Ras en
Maria van Assen (overl.). Geen voogden vermeld.
Braam
7-10-1763, fol. 50: Maria (4,5) en Jakobus (3). O: Gillis Braam en Anna van Geel (overl.).
Geen voogden vermeld.
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Huibregts
7-10-1763, fol. 51: Johanna Catharina (3) (tr. 27-2-1784 Hubertus Somers) en Anna
Kornelia (8 maanden). O: Guillelmus Huibregts (overl. 8-2-1763) en Anna Kegelaars. Geen
voogden vermeld.
Adriaansen
7-10-1763, fol. 52: Catharina (8), Pieter Jan (6), Rosalia (5), Andries (3) en Hendrik (7
maanden). O: Willem Adriaansen (overl.) en Jenne Maria van Puijvelde (overl. 29-101779). Catharina tr. P.J. van Aarden. Geen voogden vermeld.
Bolders
1765, fol. 53: Maria (12) en Adriana (9). O: Kornelis Bolders (overl. 5-4-1765) en
Katharina Aarnouts, Jansdr. (overl.). Kornelis hertr. Adriana Boogers. Voogden: Gerrard
Bolders en Kornelis van Hoydonck.
Voogt
1-3-1765, fol. 54: Pieter, Christiaan, Anna en Levina (geen leeftijden vermeld). O:
Johannes Voogt en Jakoba Moorman (weduwe van Kiemans) (overl.). Voogd: Pieter
Moormans.
Roelands
1-4-1766, fol. 55: Maria en Elizabeth (geen leeftijd vermeld). O: Gillis Roelands en Josina
Heyns (overl.). Geen voogden vermeld.
Perdaans
3-10-1766, fol. 56: Catharina (15). O: Hendrik Perdaans, overl. 16-4-1765 en Maria Anna
van den Houwen, (overl.). Geen voogden vermeld.
Grevelingen, van
5-12-1766, fol. 57: Gijsbrecht Jakobus (11 maanden). O: Kornelis van Grevelingen (overl.
20-10-1766) en Jakoba Kien. Voogd: Pieter Landmeter.
Poelemans
2-1-1767, fol. 58: Hendrik (17), Bastiaan (13), Pieter (12) en Willemina (10). O: Amour
Poelemans (overl. 21-9-1766) en Joanna Claassen. Voogd: Sijmon Dronkers.
Verheijen
10-4-1767, fol. 59: Benedictus Jakobus (18) en Anna Kornelia (16). O: Kornelis Verheijen
en Lucia Braam, overl., weduwe van Willem Adriaansen. Geen voogden vermeld.
Sijmons
1-5-1767, fol. 60: Pieter Jan (12), Jan Kornelis (10), Maria Catharina (6), Hendrikus
Jakobus (5) en Jakobus (2,5). O: Hendrik Sijmons en Isabella Lambregts (overl. 21-11767). Voogden: Kornelis Sijmons en Pieter Jan Lambrechts.
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Willemsen
20-11-1767, fol. 61: Maria (2,5 jaar). O: Michiel Willemsen en Eva de Wagter (overl.).
Voogden: Joannes Raats en Andries Ooms. Maria werd erfgenaam van haar grootmoeder
Maria de Leeuw. Haar gehele nalatenschap is bij vonnis toegewezen aan haar oom Jan de
Leeuw.
Denck
20-11-1767, fol. 62: N.N. O: Jan Laurentz Denck en Jacomina de Kraker (overl.). Voogden:
Willem Dronkers en Joannes Zwallen.
Munck, de
20-11-1767, fol. 63: Jakoba, Pieter en Jan (geen leeftijden vermeld). O: Pieter de Munck
(overl.) en Willemijna Prins. Voogden: Jakobus de Munck (later Leendert de Munck) en
Jan Willem Prins.
Leerdam, van
20-11-1767, fol. 64: Pieter (27), Joannes (25), Kornelis (17) en Maria (getr. met J.N.
Densted). O: Jan Janssen van Leerdam en Elizabeth Bakroet (= Bakeroet), overl. 28-61767. Voogden van Kornelis zijn diens oudste broer Pieter en voorts Joannes Roggeband.
Puijvelde, van
5-2-1768, fol. 65: Christiaan (6), Kornelis (4) en Maria Katharina (2). O: Jan van Puijvelde
(overl.) en Joanna Catharina Eggermonts, hertr. met Jan Mees; zij overleed 9-11-1776.
Voogden: Pieter van P. en Wouter de Fié.
Dronkers
25-2-1768, fol. 66: Frans (3 maanden). O: Willem Dronkers en Maatje de Kraker, overl. 32-1768. Voogden: Nicolaas Pfarrer en Frans Delzenne.
Schnijder
2-9-1768, fol. 67: Maria (19), Hermanus (17), Geertrui (16) en Jan Hendrik (13). O: Jan
Schnijder (overl.) en Gurgien Muijs. Voogden: Andries de Munnink en Pieter Moorman.
Dekkers
12-12-1768, fol. 68: Maria (6) en Joanna (4). O: Joannes Dekkers en Helena Hofkens
(overl.). Voogden: Kornelis Hofkens en Andries Ooms.
Nijs, de
12-12-1768, fol. 69: Joanna (21) en Guillelmus (17). O: Jan de Nijs (overl. 11-12-1765).
Moeder van Joanna is Pieternella de Roy. Moeder van Guillelmus is Elizabeth Geens,
weduwe van Jan Baptist Taaimans. Geen voogden vermeld.
Goten, van der
3-2-1769, fol. 70: Elizabeth (8), Josepha (3) en Adriana (3 weken). O: Pieter van der Goten
en Katharina Franssens (overl. 5-1-1769). Voogden: Leopold Joseph Boucher en Lambert
Goedenmond.
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Heijer
3-3-1769, fol. 71: Anna Bello (6). O: Jakob Heijer en Anna Mie Dieriks, weduwe van
Valkenburg, overl. 17-6-1762. Voogden: Kasper Heijer en Jan Hendrik Koek.
Heijer
3-3-1769, fol. 72: Jan Francois (2). O: Jakob Heijer en Anna Kornelia de Keizer, overl. 211-1769. Voogden: Kasper Heijer en Jan Hendrik Koek.
Verbert
10-4-1769, fol. 73: Jan Baptist (16), Elizabeth (12) en Maria Katharina (8). O: Kornelis
Verbert en Anna Catharina Buijens (overl. 22-11-1763). Voogden: Pieter Huibregts en
Jakob Heijer.
Lathouwer, de
3-5-1769, fol. 74: Marianne (15) en Jan Jakobus (12). O: Pieter de Lathouwer en Martina
Reaal (overl. 30-8-1765). Voogden: Pieter Kloots en Wouter de Fié.
Sijmons
10-2-1772, fol. 75: Kornelis (4). O: Hendrik Sijmons en Kornelia de Beukelaar (overl.).
Voogden: Pieter Hendrik Zantvliet en Kornelis Sijmons.
Groot, de
12-6-1772, fol. 76: Paulus Hendrik (4). O: Jan de Groot en Elizabeth Bleijn (overl. maart
1771). Voogden: G.H. Lanfferman en J.A. toe Laer. De Weeskamer was uitgesloten.
Poortvliet
12-6-1772, fol. 77: Maatje (12), Sara (10), Dirk (8) en Everdina Christina (6). O: Jan
Poortvliet en Everdina Louwermans (overl. 14-3-1771). Voogden: Jan Louwermans en
Nicolaas Schuttel. De Weeskamer was uitgesloten.
Dinteren, van
25-6-1772, fol. 78: Kornelis (geen leeftijd vermeld). O: Willem van Dinteren en Joanna van
’t Land. Geen voogden vermeld.
Dronkers
10-7-1772, fol. 79: Katharina (12), Jan (11), Kornelis (10), Laurens (7), Willemina (4) en
Job (3). O: Symon Dronkers en Joanna van Pagé (overl. 10-2-1772). Voogden: Job Jansz.
Dronkers en Pieter van Pagé. Voor hun moederlijk goed kregen de kinderen tezamen fl. 32,
15 stuivers en 8 penningen.
Strijen, van
8-1-1773, fol. 80: Jan Laurens en Simon (geen leeftijden vermeld). O: Jan van Strijen en
Kornelia van den Enden. Vader en voogd heeft een huis in Middelburg. Vermeld wordt de
nalatenschap van J.J. de Hollander, weduwe Van den Enden.
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Hentzenberger
5-2-1773, fol. 81: Elizabeth, Jean Jaques, Suzanna en Maria (geen leeftijden vermeld). O:
Jean Louis Hentzenberger (overl.) en Rachel Behague. Voogden: Joannes Zwallen en Jan
Baptist Behague. De Weeskamer was uitgesloten.
Verboom
8-2-1773, fol. 82: Robbert (11). O: Gerrit Verboom (overl.) en Pieternella de Munck.
Voogd: Jakobus Leendertszn. De Munck. De Weeskamer was uitgesloten.
Duijgers
30-4-1773, fol. 83: Jakobus (15) en Maria Katharina (11). O: Jan Baptist Nolbertus
Duijgers (overl.) en Marianne Vekemans, weduwe van Goormans (overl.). Voogden: Jan
Claeren en Anthony Lambregts.
Vlaemings
24-12-1773, fol. 84: Anna Katharina (10), Lena (8), Pieter Joannes (6), Maria Theresia (4)
en Anna Kornelia (6 maanden). O: Hendrik Vlaemings en Maria Katharina van Puyvelde.
Voogden: Wouter de Fié en Pieter van Puyvelde.
Kaam, van
24-12-1773, fol. 85: Engel Bartels (geen leeftijd vermeld). O: Jan van Kaam en Suzanna
Jorissen, overl.. Geen voogden vermeld.
Goten, van der
19-1-1774, fol. 86: Christoffel (24). O: Jan Baptist van der Goten (overl. 13-1-1774) en
Joanna Huigens (overl. 7-1-1774). Voogden: Kornelis Stijnen en Rombout Jakobs.
Zwijnen
29-1-1774, fol. 87: Kornelis (18) en Martinus (12). O: Pieter Jan Zwijnen (overl. 11-11774) en Joanna Machielsen. Voogden: Kornelis Huibregts en Dominicus Zano.
Eijseggers (soms ook Eijsackers; zie inv. 31, 11-7-1755)
29-1-1774, fol. 88: Peeter Jan (20), Hendrik (17), Jan Francois (14) en Kornelis (10). O:
Joseph Eijseggers (overl. 19-1-1774) en Maria Catharina Geuns (overl. 8-9-1776).
Voogden: Peeter Eijseggers (na diens overlijden opgevolgd door Peeter Jan Smits) en
Paulus Eijseggers.
Valkenburg, van
31-1-1774, fol. 89: Maria Kornelia (7) en Jakobus (4). O: Willem van Valkenburg en Jenne
Maria Delewarel (overl. 21-2-1773). Voogden: Willem Delewarel en Kornelis Huibregts.
Vingerhoed
31-1-1774, fol. 90: Adriaan (14), Joanna Maria (10), Joanna Kornelia (7), Jan Hendrik (5),
Anthony (3) en Jan Kornelis (1). O: Kornelis Vingerhoed (overl. 30-11-1773) en Maria
Kornelia Huibregts. Voogden: Joseph van Linden en Adriaan Vingerhoed.
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Brande, van den
25-3-1774, fol. 91: Joanna Katharina (8), Maria Katharina (3). O: Jan Baptist van den
Brande, (overl. 28-1-1774) en Anna Katharina Aarts (overl. 19-12-1779).
Voogden: Levinus de Nijs (later, na diens overlijden, op 3-4-1783: Dominicus Zano) en
Francois Boogers.
Huibregts
25-3-1774, fol. 92: Kornelis (9), Hendrik (6), Kornelia (5), Maria Katharina (3) en Levinus
(1). O: Anthony Huibregts (overl. 21-2-1774) en Maria Katharina de Fié. Voogden: Jan
Hendrik Koek en Jan Driesen.
Hubing
29-3-1774, fol. 93: Joanna Kornelia (6). O: Gerard Hubing (overl. 26-2-1774) en Joanna
Boei, weduwe van Franck. Voogden: Kornelis Huibregts en Willem van Valkenburg.
Pagé, van
1-4-1774, fol. 94: Elizabeth (24), Laurens (18), Pieter (11) en Katharina (9). O: Nicolaas
van Pagé (overl. 4-2-1774) en Joanna van Pagé. Voogden: Johan Hendrik Berkemeijer en
Frans Dronkers.
Verbert
5-5-1774, fol. 95: Suzanna (8), Jan Kornelis (4) en Adrianus (2). O: Kornelis Verbert
(overl. 19-2-1774) en Joanna Katharina Lastero. Voogden: Jakob Heijer en Pieter
Huibregts.
Raugh (soms ook genoteerd als Rogh)
14-6-1774, fol. 96: Coenraad (23), Elizabeth (22) en Jakob (12). O: Joannes Raugh (overl.
16-3-1774) en Elizabeth Brilin. Voogden: Joannes Voogt en Frans Dronkers.
Blommen
14-6-1774, fol. 97: Jan Jakobus (9), Kornelia (7), Bello (5) en Anna Katharina (2). O:
Gerrard Blommen (overl. 29-1-1774) en Joanna van Puijvelde. Voogden: Adriaan de Nijs
en Hendrik van Valkenburg.
Janssen
1-8-1774, fol. 98: Jan Baptist (6). O: Kornelis Janssen en Maria Anna Jakobs (overl. mei
1772). Voogden: Rombout Jakobs en Kornelis de Ridder.
Goten, van der
3-3-1775, fol. 99: Joan Baptist (6) en Joannes Franciscus (3). O: Pieter van der Goten en
Anna Katharina Lemmens (overl. 26-11-1774). Voogden: Peeter Jan Lemmens en Arnoldus
de Lang.
Boogers
6-4-1775, fol. 100: Kornelis (9). O: Francois Boogers en Joanna Katharina Kuipers (overl.
18-2-1775). Voogden: Kornelis Kuipers en Jan Boogers.
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Zwallen
21-12-1775, fol. 101: Joannes (22). O: Joannes Zwallen en Katharina Imans (weduwe van
Janson, overl. 9-12-1775). Voogd: Huijbrecht de Bel.
Dongen, van
29-2-1776, fol. 102: Joanna (9) en Anna Maria (5). O: Gerrit van Dongen en Joanna
Mertens, (overl.). Voogden: Leopold Joseph Boucher en Jan Ooms.
Marant
20-4-1776, fol. 103: Adriana (2,5) en Antonia (3 weken). O: Antonius Marant (overl. 2411-1775) en Adriana van Toulon, overl. Voogden: Isaak Marant en Gerhard Herman
Lanfferman.
Mees
2-12-1776, fol. 104: Lena (5) en Jan Kornelis (3 weken). O: Jan Mees en Joanna Katharina
Eggermonts, weduwe van Puyvelde (overl. 9-11-1776). Voogden: Jan Lens en Jan Kornelis
Aarts.
Kluit
23-5-1777, fol. 105: Willem (5), Pieter Willem Provo Kluit (3,5) Adriaan (4,5 maanden,
kort daarna overleden). O: Hendrik Kluit en Elizabeth Provo (overl. 21-3-1776). Voogden:
Adriaan Kluit en Abraham Louissen. De Weeskamer is uitgesloten.
Dronkers
27-10-1777, fol. 106: Jan (9,5) en Pieter (7). O: Job Janszn. Dronkers en Suzanna Moorman
(overl. 13-2-1776). Voogden: Pieter Moorman en Frans Dronkers.
Sattler
8-11-1777, fol. 107: Joanna Willemina (23, getr. met Jakob Pieterse Potter), Jan Koenraad
(21) en Maria Pieternella (14). O: George Conrad Sattler (overl. maart 1765) en Maria
Vrijman. Voogden: Jakob Pieterse Potter en Frederik Wilhelm Riehman.
Koek
2-4-1778, fol. 108: Kornelia (3 maanden). O: Kornelis Koek (overl. 28-7-1777) en Margot
Mes. Voogden: Jan Hendrik Koek en Adriaan Mes.
Janssen
2-4-1778 en 3-11-1780, beide fol. 109: Anna Catharina (7) en Jakobus (2,5). O: Kornelis J.
en Catharina van Kamp (overl.). Geen voogden vermeld.
Lathouwer, de
8-10-1778, fol. 110: Joannes Baptist (8), Anna Maria (5) en Anna Cornelia (3). O: Pieter de
Lathouwer (overl. 22-8-1778) en Maria van Bouwel. Voogden: Pieter van Bouwel (later, op
7-5-1782, Pieter Jan Hembrechts) en Cornelis Wuijten.
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Munck, de
22-10-1778, fol. 111: N.N. de Munck. O: Jakobus de Munck (overl. 5-10-1778), moeder
onvermeld. Voogden: Abraham en Leendert de Munck. De Weeskamer is uitgesloten.
Boogers
15-5-1779, fol. 112: Joanna (25) (tr. Ambrosius Kap), Maria (23), Theresia (21), Jan (19),
Jakobus (17), Fredrik (15) en Carolina (13). O: Joannes Nicolaas Boogers (overl. 12-51779) en Joanna Boei, eerst weduwe van Franck. Voogden: Pieter Joannes Maas en Pieter
Essers.
Taaimans
20-5-1779, fol. 113: Jan Baptist (21) en Jakobus (18). O: Jakobus Taaimans (overl. 29-41779) en Klara Pouwels. Voogden: Levinus de Nijs en Jan Jakobus Taaimans.
Boven, van
21-10-1779, fol. 114: Tobias (8), Jan (6,5), Wouter (5), Maria (2,5) en Marinus (1). O: Joris
van Boven (overl. 23-4-1779) en Sijke Jans. Voogden: Pieter van Leerdam en Pieter
Verpoorten (na diens overlijden Pieter Poelemans en wel vanaf 15-12-1781).
Driesen
4-11-1779, fol. 115: Anna Cornelia (geen leeftijd vermeld). O: Jan Driesen en Jenne Maria
van Puyvelde (overl. 29-10-1779, eerst weduwe van Willem Adriaansen). Voogden:
Wouter de Fié, Pieter Jan van Aarden en Jan Baptist van Es.
Loenhout, van
9-2-1780, fol. 116: Anna Maria (23), Michiel (10), Jan (4), Adriaan (8) en Catharina (6). O:
Pieter van Loenhout (overl. in 1777 of 1778) en Catharina Timmerman. Voogden Levinus
de Nijs en Francois Boogers.
Leuven, van
11-3-1780, fol. 117: Rombout (15) en Jan Kornelis (11). O: Jakobus van Leuven en Joanna
Jakobs (overl. 23-1-1780). Voogden: Rombout Jakobs en Adriaan van Leuven.
Kaasen
30-11-1780, fol. 118: Kornelis (geen leeftijd vermeld). O: Hendrik Kaasen en Christina
Soetewey (overl.). Geen voogden vermeld.
Romeijns
19-1-1781, fol. 119: Jan Francois (23), Joanna (20), Elizabeth (16,5) en Amelenberg (16,5).
O: Kornelis Romeijns en Maria Dominicus (overl. 29-5-1779). Voogden: Pieter Rommens
(na diens overl. Jan Bremdonckx en wel vanaf 3-3-1785) en Jan Baptist Dominicus.
Ooms
7-9-1781, fol. 120: Maria Catharina (22), Willem (19), Jan Baptist (13), Adrianus
Franciscus (8) en Anna Elizabeth (4). O: Andries Ooms en Maria Catharina de Kepper
(overl. 10-4-1781). Voogden: Joannes Dekkers en Michiel Willems.
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Dronkers
18-9-1781, fol. 121: Joannes (10), Pieternella (8) en Catharina (5). O: Wouter Janszn.
Dronkers en Adriana van Lindonck (overl. 30-7-1776). Voogden Adriaan Adriaanse
Geleijns en Job Janszn. Dronkers. Voor hun moederlijk goed ontvangen de kinderen
tesamen fl. 756, 18 stuivers en 8 penningen.
Puijvelde, van
18-9-1781, fol. 122: Jan (16), Joanna (14), Maria (12), Benedictus (10), Maria Catharina
(8), Kornelis (6) en Catharina (4). O: Pieter van Puijvelde en Cornelia Leemans (overl. 263-1780). Voogden: Petrus Leemans en Jan Baptist van Es.
Berckemeijer
26-10-1781, fol. 123: Jakobus Johan (20). O: Johan Hendrik Berckemeijer en Johanna
Jakoba Moorman (overl. 6-1-1777). Voogd is Hendrik Kluit.
Zip
26-10-1781, fol. 124: Johannes Jakobus (1). O: Willem Zip en Geesjen Roelofs (overl. 195-1781). Voogden: Joannes Theis Zip en Joan Adriaan toe Laer.
Heijer
4-12-1781, fol. 125: Jan Baptist (11), Kornelis (10), Pieter Franciscus (8), Anna Maria (6)
en Hendrik (2). O: Jakob Heijer (overl. 13-11-1781) en Catharina Vermeulen. Voogden:
Jan Hendriks Koek, Jan Baptist Vermeulen en Dominicus Zano.
Delewarel
9-4-1782, fol. 126: Maria Catharina (8), Anna Catharina (5) en Jan Baptist (3). O: Willem
Delaware (overl. 9-3-1782) en Adriana Boogers, eerst weduwe van Kornelis Bolders.
Voogden: Chrispijn Delewarel en Christoffel van der Goten.
Leemans
9-4-1782, fol. 127: Kornelis (19) en Jan Baptist (17). O: Jan Baptist Leemans en Anna
Maria Marien (overl. 1-3-1782). Voogden Kornelis Roelands en Jan Claeren. Tot de
gezamenlijke nagelaten kinderen behoren ook Maria Peetersen (getr. met Kornelis
Roelands) en Catharina Leemans (getr. met Jakobus Bochoven).
Slootmans
27-7-1782, fol. 128: Pieternella (2,5). O: Pieter Slootmans en Margot Mes (overl. 2-121781), eerst weduwe van Koek. Voogden: Adriaan Mes en Jospeh Slootmans.
Huijsers
10-7-1782, fol. 129: Aarnout (24) en Pieter (geen leeftijd vermeld). O: Jan Huijsers en
Elizabeth Verpoorten (overl.). Voogden: de vader en Adriaan Adriaanse Geleijns. De twee
kinderen krijgen vanwege hun grootmoederlijk goed (uit de nalatenschap van Adriana
Schalck) tezamen fl. 5.529, 12 stuivers en 4 penningen, waarvan aan ‘toegecavelde’ landen
fl. 5.157 en 8 penningen. De landerijen zijn ‘geaffecteert’ in Callo.
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Verpoorten
10-7-1782, fol. 130: Pieter (5), Pieternella (4) en Adriana (1,5). O: Pieter Verpoorten
(overl.) en Adriana van Oostdorp. Voogden Adriaan Verpoorten en Leendert van Oostdorp.
De kinderen krijgen vanwege hun grootmoederlijk goed tezamen fl. 5.529, 12 stuivers en 4
penningen (zie Huijsers).
Nijs, de
7-11-1782, fol. 131: Martinus (19), Joanna Catharina (17), Maria Elizabeth (15), Jan
Baptist (6) en Lena (1,5). O: Levinus de Nijs (overl.) en Catharina Taaymans (overl. 27-101782). Voogden: Martinus de Nijs, Jan Jakobus Taaymans en Wouter de Fié.
Steen, van
3-4-1783, fol. 132: Jan Baptist (9) en Joanna Maria (5). O: Franciscus van Steen en Maria
Catharina Beijnaarts (overl. 26-1-1783). Voogden Cornelis Janssen en Matthijs van Steen.
Sijmons
3-4-1783, fol. 133: Benedictus (10), Anna Maria (7) en Anthony (2,5). O: Hendrik Sijmons
en Theresia de Bakker (overl. 2-5-1782). Voogden Anthony Lambrechts en Pieter Jan
Sijmons.
Holters
11-6-1783, fol. 134: Willemina Henrika (2). O: Jan Willem Holters en Elisabeth van Pagee
(overl. 9-6-1783). Voogden Laurens van Pagee en Frans Dronkers.
Janssen
28-6-1783, fol. 135: Hermanus (7 maanden). O: Daniel Janssen en Geertruy Schneyder
(overl. 21-5-1783, zuster van Hermanus Schneyder). Voogden Jan Valentijn Breil en Pieter
Poelemans.
Assendelft, van
4-3-1784, fol. 136: Joannes (22), Cornelis (20), Pieter (14), Willem (11), Kornelia (8),
Adam (5) en Tieleman (2). O: Pieter van Assendelft (overl. 15-12-1783) en Adamina
Hallewas. Voogden Adrianus van Assendelft, Cornelis van Assendelft of Huibrecht
Zanders.
Fié, de
4-3-1784, fol. 137: Joannes (24, overl. na de dood van zijn moeder), Maria Catharina (getr.
met Adriaan Meijs), Pieter Franciscus (20), Elizabeth (15) en Kornelis (9). O: Wouter de
Fié en Pieternella van Puijvelde (overl. 17-10-1783). Voogden Adriaan Meijs en Kornelis
Janssen.
Rommeijns
26-2-1785, fol. 138: Pieter (2). O: Cornelis Rommeijns (overl. 18-2-1785) en Joanna
Catharina Smits. Voogden Pieter van Leerdam en Guillelmus Kouwenberg.
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Koek
7-2-1786, fol. 139: Kornelis (13), Maria Elizabeth (8), Peeter Jan (7) en Joanna Maria (4).
O: Peeter Jan Koek (overl. 16-1-1785) en Maria Sijmons. Voogden Jan Hendriks Koek en
Dionysius Sijmons.
Meulemeester, de
27-1-1786, fol. 140: Pieter Jan, Agnes, Daniel en Cornelia (alleen haar leeftijd is genoteerd,
t.w. 22). O: Jan de Meulemeester (overl.) en Elizabeth Densen. Voogden van Cornelia:
Pieter Jan de Meulemeester en Daniel de Meulemeester.
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Schippers en bakenaars
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9.

J.M.G. Leune
Veerschippers te Lillo en Liefkenshoek

Inleiding
In de 17de en 18de eeuw kunnen vijf veerdiensten worden onderscheiden die vanuit de forten
Lillo en Liefkenshoek of hun directe omgeving werden onderhouden, te weten het veer:
 Van Lillo naar Liefkenshoek; dit zogeheten ‘dwarsveer’ was gedurende de gehele
onderzochte periode in bedrijf en speelde een cruciale rol in het onderhouden van
de geregelde betrekkingen tussen de beide Scheldeforten.
 Van Lillo naar Antwerpen; van een geregelde veerdienst is pas sprake vanaf 1664,
ook al is het plausibel dat er in eerdere jaren met enige regelmaat passagiers van
Lillo naar Antwerpen werden vervoerd, zeker gelet op het feit dat de polder van
Lillo in de periode 1584-1651 onder water stond.
 Van Liefkenshoek naar Antwerpen; van een veerdienst die door de Zeeuwse
autoriteiten is verpacht is pas sprake vanaf 1762; vóór die tijd werd de verpachting
overgelaten aan de ambachtsheer van Callo, krachtens resoluties van de Staten van
Zeeland van 7 en 9 december 1649 en 21 februari 1650. 31 In 1679 hadden ook de
Gecommitteerde Raden van Zeeland er bemoeienis mee. 32
 Van Doel naar Antwerpen; dit veer is waarschijnlijk direct na de herbedijking van
de polder van Doel (in 1615) in gebruik gekomen. Het is niet altijd duidelijk wat
het verschil was tussen de schipper van dit veer en de zogeheten marktschipper die
een verbinding tussen Doel en Antwerpen onderhield (zie verderop).
 Van Doel naar Lillo (en Liefkenshoek) en Frederik Hendrik; dit veer was er in elk
geval in de periode 1636-1743 en vermoedelijk ook nog daarna, mogelijk tot 1786.
Wanneer voor dit veer een pachter wordt aangewezen dan wordt Liefkenshoek als
aanlegplaats soms wel en soms niet vermeld.
In dit overzicht blijft het veer van Lillo op Bergen op Zoom buiten beschouwing. Er wordt
slechts in het jaar 1631 melding van gemaakt. 33
De veren werden door de Gecommitteerde Raden van Zeeland verpacht, gewoonlijk voor
een periode van zeven jaren.

31

G.F. Sandberg, Overzetveren in Zeeland, Arnhem, 1978, p. 143.
Op 22 september 1679 schreef C. van Stijn te Liefkenshoek een brief naar de Gecommitteerde
Raden van Zeeland waarin hij aanbeval om Simon Jobsen het veer te gunnen van Liefkenshoek op
Antwerpen, mede ten gerieve van de inwoners van Doel en Keetenisse. Simon Jobsen werd
omschreven als een oud-burger, schipper en inwoner van Liefkenshoek. Medegedeeld werd dat hij
verantwoordelijk was voor een ‘zwaar’ gezin met vrouw en kinderen (ZA, SZ, inv. 1294).
Vermoedelijk is Simon een zoon van Job Arienszn. Dronckert.
33
ZA, SZ, inv. 492, 19-9-1631, 19-11-1631 en 20-11-1631.
32
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A. Pachters van het veer Lillo-Liefkenshoek
1634
1635
1638
1639
1671
1673
1677
1680
1681
1682
1683
1690
1695
1700
1701
1704
1705
1706
1707
1709
1710
1711
1714
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Cornelis Moens en Dignus Janssen. 34
Idem. 35
Nicolaes Provo (Provoost) 36
Jan Maertssen. 37
Jan Claessen Prince. 38
Adam Brau (ook wel Berou). 39
Idem. 40
Idem. 41
Idem. 42
Jacques Pante, Joos Pante en Cornelis Samuelse. 43
Pieter S(o)urij. 44
Pieter S(o)urij. 45
Idem. 46
Cornelis Moorman en Thomas Prins. 47
Claes Prins. 48
Niet verpacht i.v.m. oorlog; 49 Jacobus Nonnius was waarnemend
veerman. 50
Niet verpacht i.v.m. oorlog. 51
Thomas Prins (veerdienst hervat vanaf juni 1706). 52
Jan Prins. 53
Niet verpacht. 54
Idem.
Adam Imans en Thomas Biestman. 55
Pieter van Assendelft. 56

ZA, SZ, inv. 494, fol. 297 v.
Idem.
ZA, SZ, inv. 497, fol. 11 v.
ZA, SZ, inv. 497, fol. 20 en 167 v.
ZA, SZ, inv. 667, 24-3-1671.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, 80570, fol. 32.
Idem, 80610, fol. 30.
ZA, SZ, inv. 684, 27-6-1680.
ZA, SZ, inv. 690, 2-3-1683.
ZA, SZ, inv. 690, 13-8-1683; zij zijn vermeld als veerlieden.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, 80660, fol. 34.
Idem, 80740, fol. 31.
Idem, 80790, fol. 30.
Idem, 80840, fol. 30; de pachtsom was 30 pond per jaar.
Idem, 81710, fol. 49.
Idem, 80880, fol. 30.
ZA, SZ, inv. 712, 18-1-1704.
ZA, SZ, inv. 713, 20-2-1705.
ZA, SZ, inv. 714, 12-6-1706.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80910, fol. 29.
Idem, 80930, fol. 29 v.
ZA, SZ, inv. 719, 7-8-1711.
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1718
1719
1721
1723
1725
1729
1733
1735
1738
1740
1743
1748
1749
1750
1755
1762
1763
1767
1768
1769
1775
1779
1782

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Idem. 57
Adriaen van Assendelft. 58
Carel Prager (Brager). 59
De weduwe van Carel Prager (Brager). 60
De erfgenamen van de weduwe van Carel Prager (Brager). 61
Cornelis Ooms. 62
Idem. 63
Willem Ooms. 64
Evert de Vassy (commandeur) en W.T. Hattinga. 65
Idem. 66
Adriaan Jacobs. 67
Idem. 68
Jacobus de Munck. 69
Idem. 70
Idem. 71
Idem. 72
Pieter de Munck (zoon van Jacobus) en Vincent Brager. 73
Pieter de Munck en Joris van Boven. 74
Wilhelmina Prins (weduwe van Pieter de Munck) en Joris van Boven.
Joris van Boven en Simon Dronkers. 76
Idem. 77
De weduwe van Joris van Boven en Simon Dronkers. 78
Andries Dronkers en Cornelis Leerdam tot febr. 1786. 79

ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80980, fol. 29; de pachtsom was 34 pond per jaar.
Idem, 81020.
Idem, 81030, fol. 25.
Idem, 81050, fol. 26.
Idem, 81070, fol. 27.
Idem, 81090, fol. 27.
Idem, 81130, fol. 27.
Idem, 81170, fol. 27; de pachtsom was 38 pond per jaar.
Idem, 81190, fol. 28.
Idem, 81220, fol. 28; de pachtsom was 10 pond per jaar.
Idem, 81240, fol. 29.
Idem, 81270, fol. 34 v; voor het eerste jaar; de pachtsom was 30 pond per jaar.
Idem, 81310, fol. 35.
ZA, SZ, inv. 796, fol. 68, 8-3-1749.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, 81330, fol. 33.
Idem, 81340, fol. 28 v.
Idem, 81450, fol. 32 v.
Idem, 81450, fol. 33 v; vanaf 1-2-1763.
Idem, 81500, fol. 30 v.
Idem, 81510, fol. 34.
Idem, 81520, fol. 31.
Idem, 81580, fol. 35.
Idem, 81620, fol. 34.
Idem, 81650, fol. 27; idem, 81680, fol. 39 v.
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B. Pachters van het veer Lillo-Antwerpen
1664
1667
1672
1673
1679
1688
1697
1699
1700
1704
1707
1709
1710
1711
1713
1714
1718
1721
1729
1733
1735
1738
1743

Goossen van der Helst en Heyndrick Cuijpers. 80
Cornelis Stoffelsen (en nog drie andere schippers). 81
Dirck Goossen van der Helst. 82
Claes Jansen Prins. 83
Idem. 84
Willem van Hille. 85
Hendrick de Graeff. 86
Idem. 87
Thomas Prins. 88
Niet verpacht i.v.m. oorlog. 89
Idem. 90
Niet verpacht. 91
De weduwe van Thomas Prins (Anna Verstrate) verzocht om van de
pacht ontslagen te worden. 92
Tobias Verhoeven en Cornelis Cuypers. 93
Cornelis Hermans (waarnemend pachter van april tot oktober 1713). 94
Andries Ooms. 95
Idem. 96
Idem. 97
Cornelis Ooms. 98
Idem. 99
Willem Ooms. 100
Idem. 101
Willem van Dinteren. 102

80

ZA, SZ, inv. 520, fol. 144.
ZA, SZ, inv. 525, fol. 64 v, 19-4-1667.
82
ZA, SZ, inv. 670, 7-3-1673.
83
Idem.
84
ZA, SZ, inv. 682, 15-7-1679.
85
Als pachter vermeld op 4-11-1688 (ZA, SZ, inv. 696).
86
ZA, SZ, inv. 705, 28-11-1697.
87
ZA, SZ, inv. 708, 9-4-1700.
88
ZA, Rekenkamer D, 80840, fol. 30 v; de pachtsom was 25 pond Vlaams per jaar.
89
Idem, 80880, fol. 30.
90
Idem, inv. 80910, fol. 29.
91
Idem, 80930, fol. 29 v.
92
ZA, SZ, inv. 718, 18-2-1710.
93
ZA, SZ, inv. 719, 7-8-1711.
94
ZA, SZ, inv. 721, 5-4-1713.
95
ZA, Rekenkamer D, 80980, fol. 29; de pachtsom was 15 pond per jaar.
96
Idem, 81020.
97
Idem, 81050, fol. 25; de pachtsom was 26 pond per jaar.
98
Idem, 81130, fol. 27.
99
Idem, 81170, fol. 27; de pachtsom was 15 pond per jaar.
100
Idem, 81190, fol. 28; pachtsom idem.
101
Idem, 81220, fol. 28.
81
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1749
1750
1755
1762
1767
1769
1779
1782

Idem. 103
Idem. 104
Idem. 105
Andries Ooms. 106
Idem. 107
Idem. 108
Idem. 109
Vanaf dit jaar werd het veer niet meer verpacht. 110

C. Pachters van het veer Liefkenshoek-Antwerpen
1762
1767
1770
1771
1772
1773
1779
1782

Vincent Brager. 111
Joris van Boven. 112
Idem. 113
Veer bleek niet te verpachten. 114
Idem. 115
Joris Verboven. 116
De weduwe van Joris Verboven. 117
Cornelis van Leerdam (tot febr. 1786). 118

D. Pachters en/of schippers van het veer van Doel op Antwerpen
Over de pachters en schippers van het veer van Doel op Antwerpen in de 17 de en 18de eeuw
zijn slechts fragmentarische gegevens beschikbaar. Aannemelijk is dat dit veer direct na de
herbedijking van de polder van Doel in 1615 operationeel werd. Zeker is dat dit veer reeds
vóór 1626 bestond. In 1637 wordt melding gemaakt van een ‘cleijnveer’ vanuit Doel naar
Lillo en Liefkenshoek. 119 Het is niet duidelijk of de onderstaande schippers (steeds)

102

Idem, 81270, fol. 33 v; voor het tweede jaar; de pachtsom was 12 pond per jaar.
ZA, SZ, inv. 1380.1, Cohier van de verpagting van ’t veer van Lillo op Antwerpen ingang
nemende primo jannuarij 1749 en eijndigende ultimo december daer aan volgende. De
pachtovereenkomst kwam op 31-12-1748 tot stand. De pachtprijs was 16 pond Vlaams per jaar.
104
ZA, Rekenkamer Zeeland D, 81330, fol. 32.
105
Idem, 81340, fol. 28.
106
Idem, 81450, fol. 32.
107
Idem, 81500, fol. 29 v.
108
Idem, 81520, fol. 30.
109
Idem, 81620, fol. 33.
110
Idem, 81650, fol. 27.
111
Idem, 81450, fol. 34.
112
Idem, inv. 81500, fol. 31.
113
Idem, inv. 81530, fol. 34.
114
Idem, 81540, fol. 32 4-33.
115
Idem, 81550, fol. 36.
116
Idem, 81560, fol. 35.
117
Idem, 81620, fol. 34 c.
118
Idem, inv. 81650, fol. 27 v; inv. 81680, fol. 40.
119
ZA, SZ, inv. 496, fol. 122 v.
103
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kunnen worden beschouwd als veerlieden; mogelijk was er een onderscheid tussen een
veerschipper en een ‘marktschipper’.
Schippers die van Doel op Antwerpen voeren waren in de periode 1626-1786 in elk geval:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Hans Vaen, vermeld als schipper van Doel op Antwerpen op 31-3-1626. 120
Geraerd (Gerrit) Vaen, vermeld als schipper van den Doel op Antwerpen op 313-1626; 121 op 16-8-1630, 10-12-1630, 1-4-1631, 8-7-1631, 12-2-1632, 8-101632 en 7-4-1633 werd hem door de Gecommitteerde Raden van Zeeland
toestemming verleend om gedurende drie maanden granen van den Doel te
mogen vervoeren naar (en deze te verkopen in) Holland, Zeeland en Antwerpen,
onder de restrictie dat hij aan de recherche was onderworpen en de eed zou
afleggen. 122
Simon Vaen, vermeld als schipper van Doel op Antwerpen op 11-10-1629; 123
vervulde die functie tot zijn overlijden, kort voor 27-4-1645. 124
Maerten de Ruijter, bediende dit veer vóór 15-8-1631. 125
Jan Moens, schuitman; op 15-8-1631 omschreven als jongeman wonende te
Lillo toen hem door de Gecommitteerde Raden werd toegestaan om voor zes
maanden het veer van den Doel op Antwerpen te bedienen i.p.v. Maerten de
Ruijter; 126 op 12-2-1632, 18-5-1632, 8-10-1632 en 3-10-1633 werd hem
wederom toegestaan, toen telkens voor drie maanden, om het veer van den Doel
op Antwerpen te bedienen. 127
Isaac Jacobsen, op 18-7-1636 werd hem door de Gec. Raden toestemming
verleend om voor een periode van zes maanden het ‘cleijnveer’ van Doel naar
Lillo en Liefkenshoek te bedienen i.p.v. Jan Moens. 128
Davidt Jacobssen (Verstraten?), volgde op 6-2-1637 Isaac Jacobssen op als
veerman te Lillo. 129
David Corneliszn. Verstraeten, volgde op 27-4-1645 Simon Vaen als veerman
op Antwerpen op. 130
Op 14-11-1750 werd de weduwe van Willem Goossens door het
Admiraliteitscollege van Zeeland ‘begunstigd’ met het veer Doel-Antwerpen;
zij kreeg toestemming om te ‘havenen’ in Doel, mits zij telkens behoorlijk zou
worden gerechercheerd in de vloot voor Lillo. 131

120

ZA, SZ, inv. 489, 31-3-1626.
ZA, SZ, inv. 489, 31-3-1626.
122
ZA, SZ, inv. 491, 16-8-1630, 10-12-1630, 1-4-1631, 8-7-1631, inv. 492, 12-2-1632 en inv. 493,
8-10-1632 en 7-4-1633.
123
ZA, SZ, inv. 490, 11-10-1629.
124
ZA, SZ, inv. 500, 27-4-1645.
125
ZA, SZ, inv. 492, 15-8-1631.
126
ZA, SZ, inv. 492, 15-8-1631.
127
ZA, SZ, inv. 492, 12-2-1632 en 18-5-1632 en inv. 493, 8-10-1632 en 3-10-1633.
128
ZA, SZ, inv. 496, 18-7-1636, fol. 122 v.
129
ZA, SZ, inv. 496, 6-2-1637, fol. 22 v.
130
ZA, SZ, inv. 500, 27-4-1645.
131
NA, Arch. Admiraliteitscolleges, inv. 2565, fol. 254 v.
121
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10.

In de periode 1769 tot maart 1784 fungeerde Cornelis Dronkers als
marktschipper van Doel op Antwerpen. 132

E. Pachters en/of schippers van het veer vanuit Doel naar Lillo (en Liefkenshoek) en
het fort Frederik Hendrik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jan Moens, opgevolgd op 18-7-1636. 133
Isaac Jacobsen, van 18-7-1636 tot 6-2-1637. 134
Davidt Jacobsen, benoemd op 6-2-1637; 135 nog vermeld op 13-6-1643. 136
Leendert Gerritsen (Stoop), vermeld op 13-6-1643. 137
Hans Heyns, aangesteld op 29-9-1678. 138
Andries van den Berge, als overleden veerman van Doel naar Lillo en Frederik
Hendrik vermeld op 24-3-1704. 139
Hendrikje Bartels van Diepenbeeck, weduwe van Andries van den Berge; zij
zette vanaf 24-3-1704 de veerdienst van haar overleden man voort. 140
Job Vincentszn. Dronkers, aangesteld op 18-5-1743. 141

Voor zover de pachters van al deze veren ook tevens veerlieden waren, kwamen zij
overwegend uit dezelfde families voort als de vrijschippers. Ambachtelijk bezien maakte
het vrijwel geen verschil of een schipper passagiers, landbouwproducten of andersoortige
goederen vervoerde. Een schipperszoon die het vak van zijn vader had geleerd was op het
water breed inzetbaar. Voor biografische en genealogische bijzonderheden over de
genoemde pachters wordt verwezen naar deel 2.

132

ZA, SZ, inv. 1956, fol. 23, 27-4-1769; A.M. Wessels, Zeeland in de Pattriottentijd, Goes 1947, p.
42; Dronkers solliciteerde op 25-3-1769 en kreeg als gereformeerde kandidaat de voorkeur boven zijn
rooms-katholieke rivaal Vincent Brager; zie ZA, SZ, inv. 1956, fol. 15, 25-3-1769.
133
ZA, SZ, inv. 496, 18-7-1636, fol. 122 v.
134
ZA, SZ, inv. 496, 18-7-1636, 122 v; idem, 6-2-1637, fol. 22 v.
135
ZA, SZ, inv. 496, 6-2-1637, fol. 22 v.
136
ZA, SZ, inv. 499, fol. 248.
137
ZA, SZ, inv. 499, fol. 248.
138
ZA, SZ, inv. 681, 29-9-1678.
139
ZA, SZ, inv. 712, 24-3-1704.
140
Idem; ook: ZA, SZ, inv. 788, fol. 20.
141
ZA, SZ, inv. 790.
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10.

J.M.G. Leune
Vrijschippers te Lillo en Liefkenshoek in de periode
1622-1783

Vooraf
Het bestuur van het gewest Zeeland wilde er graag zeker van zijn dat de schippers die in de
directe omgeving van ‘hun’ forten Lillo en Liefkenshoek landbouwproducten vervoerden
bekwame en betrouwbare lieden waren, loyaal jegens het Zeeuwse gezag. Vanaf eind 1622
is een speciale akte vereist, zonder welke schippers aldaar niet werden toegelaten. 142 Zo’n
akte werd verstrekt door de Gecommitteerde Raden van Zeeland, op advies van de
gedelegeerde rechters te Lillo. Schippers die over zo’n akte beschikten werden
vrijschippers of gepermitteerde schippers genoemd. In paragraaf 6.3 van deel 1 wordt aan
hun positie en werk uitgebreid aandacht besteed.
In de periode 1622-1783 waren in Lillo en Liefkenshoek de volgende vrijschippers
actief: 143
Vrijschippers in de periode 1622-1698
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Pieter Adriaensen, legde op 15-12-1622 de eed af als vrijschipper te
Ketenisse. 144
Jacob de Backer, legde op 15-12-1622 de eed af als vrijschipper te Ketenisse; 145
vermeld als vrijschipper te Doel en St. Anna-Ketenisse in 1637 en 1639; 146 op
23-5-1658 voer Cornelis Adriaenssen op zijn akte. 147
Jan Aryensse Dronckert (Dronckaert, Dronckers), was waarsch. in 1625
vrijschipper te Doel. 148
Geene (Geert) Foppen, als vrijschipper te Doel en St. Anna-Ketenisse vermeld
op 4-7-1628; 149 zijn vrijschippersakte ging op 17-4-1663 over naar zijn zoon
Simon. 150
Jacob Matthijssen (Mattheeussen), was waarsch. in de periode 1629-1634
vrijschipper te Liefkenshoek en Doel. 151
Adriaan Jobse Dronkers, vrijschipper te Doel en St. Anna-Ketenisse, o.m.
vermeld in 1636, 1648 en 1665; 152 werd op 28-5-1669 opgevolgd. 153

142

ZA, SZ, inv. 487, 15-12-1622.
Aktebezitters waren niet steeds identiek met de vrijschippers zelf. Soms stond een akte bijv. op
naam van een weduwe van de overleden vrijschipper, die dan een schipper (veelal omschreven als
knecht) inhuurde.
144
ZA, SZ, inv. 487, 15-12-1622.
145
ZA, SZ, inv. 487, 15-12-1622.
146
ZA, SZ, inv. 496, fol. 199 en inv. 497, fol. 104 v.
147
ZA, SZ, inv. 652, 29-3-1661.
148
D.J. Dronkers, Notities betreffende het geslacht Dronkers, Velp, 1980, p. 113.
149
ZA, SZ, inv. 490, 4-7-1628.
150
ZA, SZ, inv. 518, fol. 168 v.
151
ZA, SZ, inv. 490, 12-1-1629; idem, inv. 493, 20-8-1632; idem, inv. 494, 18-1-1634.
152
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79920; idem 80150; ZA, Rekenkamer Zeeland B, inv. 6301.
143
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7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Adriaen de Backer, vermeld als vrijschipper te Doel en St. Anna-Ketenisse op
23-12-1639. 154
Jan Moers, was vrijschipper te Doel vóór 7-2-1641; zijn akte ging over naar
Cornelis Janssen Cappendijck. 155
Cornelis Jansen Cappendijck, vermeld als vrijschipper te Doel op 7-2-1641 en
7-7-1660. 156
Jan Pietersen Verbulck, benoemd tot vrijschipper te Doel op 16-7-1642; 157
overleden vóór 26-10-1660; tr. Eliabeth Goosens; zij kreeg op 26-10-1660
toestemming van de Gecommitteerde Raden van Zeeland om de
schippersconcessie van haar man te laten vervullen door haar zoon Cornelis de
Mare. 158
Leendert Gerritsen Stoop, vermeld als vrijschipper te Doel op 22-12-1643. 159
Davidt Jacobse Verstraeten, vermeld als vrijschipper te Doel op 22-12-1643. 160
Jan Claessen, behoorde op 26-2-1654 tot de eerste vrijschippers te Lillo en de
aangrenzende polders. 161
Cornelis Carels, behoorde op 26-2-1654 tot de eerste vrijschippers te Lillo en de
aangrenzende polders; 162 vervulde die functie tot oktober 1660. 163
Thomas Paulier de jonge, behoorde op 26-2-1654 tot de eerste vrijschippers te
Lillo en de aangrenzende polders. 164
Marten de Ruijter, behoorde op 26-2-1654 tot de eerste vrijschippers te Lillo en
de aangrenzende polders; 165 als overleden vrijschipper te Doel vermeld op 2111-1662; 166 zijn akte ging over naar zijn weduwe en op 19-12-1666 naar Jacob
Paulussen. 167
Claes van Dieden (Dietem), behoorde op 26-2-1654 tot de eerste vrijschippers te
Lillo en de aangrenzende polders. 168
Nicolaes van der Voort (Van de Voorde), behoorde op 26-2-1654 tot de eerste
vrijschippers te Lillo en de aangrenzende polders. 169
Reijnier van der Voort (van de Voorde), zoon van nr. 18; kreeg op 18-9-1657
toestemming om zijn vader als vrijschipper te Lillo op te volgen; 170 volgde op

ZA, SZ, inv. 665, 28-5-1669.
ZA, SZ, inv. 497, fol. 200 v.
ZA, SZ, inv. 1645, 7-2-1641, fol. 11.
ZA, SZ, inv. 1645, 7-2-1641, fol. 11; ZA, SZ, inv. 512, fol. 102.
ZA, SZ, inv. 499, fol. 111.
ZA, SZ, inv. 651, 26-10-1660; ZA, SZ, inv. 513, fol. 281.
ZA, SZ, inv. 499, fol. 329.
ZA, SZ, inv. 499, fol. 329.
ZA, SZ, inv. 507, fol. 27.
ZA, SZ, inv. 507, fol. 27.
ZA, SZ, inv. 513, fol. 268.
ZA, SZ, inv. 507, fol. 27.
ZA, SZ, inv. 507, fol. 27.
ZA, SZ, inv. 517, fol. 222 v.
ZA, SZ, inv. 523, fol. 427.
ZA, SZ, inv. 507, fol. 27.
ZA, SZ, inv. 507, fol. 27.
ZA, SZ, inv. 509, 18-9-1657.
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20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

21-10-1660 Cornelis Carels op als vrijschipper te Lillo; 171 werd op 30-5-1684
als vrijschipper opgevolgd door zijn vermoedelijke zoon Claes (zie nr. 79).
David Carels, vermeld als vrijschipper te Lillo op 21-1-1658. 172
Marinis Adriaensen Verdonck, benoemd tot vrijschipper te Lillo op 22-11655. 173
Jan (van) Vlimmen (ook: Vlimmeren) werd op 20-7-1656 benoemd tot
vrijschipper voor de polders van Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht; 174
als zodanig vermeld op 2-2-1662; 175 verzocht op 7-2-1670 om verlenging van
zijn akte die in het ongerede was geraakt. 176
Claes Janssen Prins, benoemd tot vrijschipper te Lillo op 9-10-1658. 177
Cornelis de Mare, werd op 26-10-1660 vrijschipper te Doel in de plaats van zijn
stiefvader Jan Verbulck. 178
Cornelis Jansen Dronckert, vermeld als vrijschipper te Doel op 7-7-1660. 179
David (verm. Davidse) Verstraeten, vermeld als vrijschipper te Doel op 7-71660. 180
Jan Ladthouder, werd op 14-12-1660 beëdigd als vrijschipper van Ketenisse en
St. Annapolder. 181
Jan Roose, was op 23-9-1660 ‘pachter van de scheepvaart’ (= mog. vrijschipper)
te Doel. 182
Pieter Heijndricx, was op 23-9-1660 ‘pachter van de scheepvaart’ (= mog.
vrijschipper) te Doel. 183
Adriaen Loncke, vrijschipper te Doel vóór 8-11-1661. 184
Heindrick Adriaenssen, werd op 8-11-1661 benoemd tot vrijschipper te Doel als
opvolger van Adriaen Loncke. 185
Cornelis Adriaenssen, vrijschipper van Doel en Ketenisse, die gevaren heeft op
de akte van Jacob de Backer, kreeg op 29-3-1661 een nieuwe akte die vanaf dat
moment op zijn naam stond. 186
Jan van Hess, werd op 10-10-1662 benoemd tot vrijschipper van Doel en
Ketenisse. 187
Jan Claessen Prince, vermeld als vrijschipper te Lillo op 2-2-1662. 188

ZA, SZ, inv. 513, fol. 274.
ZA, SZ, inv. 510, fol. 168.
ZA, SZ, inv. 508, 22-1-1655.
ZA, SZ, inv. 508, 20-7-1656.
ZA, SZ, inv. 516, fol. 62 v.
ZA, SZ, inv. 666, 7-2-1670.
ZA, SZ, inv. 510, fol. 319.
ZA, SZ, inv. 651, 26-10-1660; ZA, SZ, inv. 513, fol. 281.
ZA, SZ, inv. 512, fol. 102.
ZA, SZ, inv. 512, fol. 102.
ZA, SZ, inv. 513, fol. 355 v.
ZA, SZ, inv. 513, fol. 224 v.
ZA, SZ, inv. 513, fol. 224 v.
ZA, SZ, inv. 515, fol. 222.
ZA, SZ, inv. 515, fol. 222.
ZA, SZ, inv. 514, fol. 175.
ZA, SZ, inv. 517, fol. 143 v.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.

Pieter Pouwelssen van Assendelft, benoemd tot vrijschipper te Lillo op 19-41658; 189 zijn akte werd verlengd op 7-2-1669. 190
Jan Claeijssen Remers, vermeld als vrijschipper te Lillo op 19-3-1658 en 2-21662. 191
Thomas Paulier, vermeld als vrijschipper te Lillo op 2-2-1662; 192 werd op 10-61670 opgevolgd door zijn broer Willem. 193
David Jacobssen, aangesteld als vrijschipper te Doel op 16-9-1662. 194
Benjamin Davidsz. Brockx, werd op 10-11-1662 benoemd tot vrijschipper te
Doel. 195
Leendert Gerritsen Stoop, vrijschipper van de polders van Doel en van St. AnnaKetenesse, o.m. vermeld op 7-7-1660; 196 werd in september 1665 opgevolgd
door zijn zoon Gerard Leenderts Stoop. 197
Pieter Melis, via aktes van 14-1-1664, 11-1-1669, 4-7-1699 en 18-5-1708
aangesteld als vrijschipper van de polders van Lillo, Doel en St. AnnaKetenisse. 198
Jacob Paulussen, benoemd tot vrijschipper te Doel en St. Anna-Ketenisse op 1912-1666; 199 werd opgevolgd op 28-5-1669. 200
Gerard Leenderts Stoop, volgde in september 1665 zijn vader op als vrijschipper
van de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse. 201
Adriaen Loncke, beëdigde schipper te Doel , werd op 8-11-1661 opgevolgd
door Heindrick Adriaenssen. 202
Simon Geense Foppen, volgde op 17-4-1663 zijn vader Geene Foppen op als
vrijschipper te Doel en St. Anna-Ketenisse; 203 werd op 3-5-1674 als
vrijschipper opgevolgd. 204
David Simonssen van der Willigen, alias Clomp, werd op 5-6-1664 benoemd tot
vrijschipper te Doel en St. Anna-Ketenisse. 205
Goossen van Helst, vrijschipper te Lillo tot november 1665; werd na zijn
overlijden opgevolgd door zijn zoon Dirck. 206

188

ZA, SZ, inv. 516, fol. 62 v.
ZA, SZ, inv. 510, fol. 224.
190
ZA, SZ, inv. 665, 7-2-1669.
191
ZA, SZ, inv. 510, fol. 202 v; idem, 516, fol. 62 v.
192
ZA, SZ, inv. 516, fol. 62 v.
193
ZA, SZ, inv. 666, 10-6-1670.
194
ZA, SZ, inv. 517, fol. 111 v en 112.
195
ZA, SZ, inv. 517, fol. 195 v en 196.
196
ZA, SZ, inv. 512, fol. 102.
197
ZA, SZ, inv. 522, fol. 173 en 173 v.
198
ZA, SZ, inv. 718, 2-10-1710; tegen het vernieuwen van zijn akte werd toen geprotesteerd door de
overige vrijschippers die erop wezen dat er krachtens een resolutie van de Gecommitteerde Raden van
Zeeland d.d. 15-5-1708 niet meer dan zes vrijschippers tegelijk in functie zouden zijn.
199
ZA, SZ, inv. 523, fol. 427.
200
ZA, SZ, inv. 665, 28-5-1669.
201
ZA, SZ, inv. 522, fol. 173 en 173 v.
202
ZA, SZ, inv. 515, fol. 222.
203
ZA, SZ, inv. 518, fol. 168 v.
204
ZA, SZ, inv. 672, 3-5-1674.
205
ZA, SZ, inv. 520, fol. 208.
189
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48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

Dirck van Helst, volgde in november 1665 zijn vader Goossen van Helst op als
vrijschipper te Lillo. 207
Nicolaes van der Voort, verm. vrijschipper te Lillo; overl. vóór 14-7-1665; zijn
weduwe Catelintje de Bindt (de Budt) verzocht op 14-7-1665 om het recht op
uitvoer van graan uit de polder van Lillo te mogen behouden; 208 zij verkreeg die
toestemming op 23-7-1665 voor de duur van een jaar. 209
Willem Claessen Bouman(s) (Boemans?), werd op 11-1-1669 benoemd tot
vrijschipper bij het fort Frederik Hendrik; 210 vrijschipper te Lillo in 1672.
Jan Heijnsen, werd op 28-5-1669 benoemd tot vrijschipper te Doel en St. AnnaKetenisse als opvolger van Adriaen Dronckaert. 211
Cornelis Huijbrechts, benoemd tot vrijschipper te Doel en St. Anna-Ketenisse
op 28-5-1669. 212
Cornelis Prince, benoemd tot vrijschipper te Lillo op 16-7-1669. 213
Niclaes (Claes) Welle, werd op 18-10-1669 benoemd tot vrijschipper van
Liefkenshoek en Doel naar Antwerpen. 214
Arij Jansen Backer (alias Boy), werd op 24-4-1670 benoemd tot vrijschipper te
Doel, na een gunstige attestatie van de burgemeesters, schepenen en de
ingelanden van Doel. 215
Willem Paulier, werd op 10-6-1670 benoemd tot vrijschipper te Lillo als
opvolger van zijn broer Thomas. 216
Michiel Claessen, benoemd tot vrijschipper te Doel en St. Anna-Ketenisse op
16-123-1670. 217
Cornelis Paulier, benoemd tot vrijschipper te Lillo op 29-1-1671. 218
Jan van der Mast, werd als vrijschippper van Lillo op Antwerpen op 21-4-1671
opgevolgd; 219 wederom vrijschipper te Lillo op 28-7-1676. 220
Paulus Jacobsen, benoemd tot vrijschipper van Lillo op Antwerpen op 21-41671. 221
Jan van Ditom (= van Dietem), benoemd tot vrijschipper te Lillo op 8-12-1671;
volgde Nicolaes Ditom (= van Dietem) op. 222
Wouter Jobse Dronkers, vermeld als beëdigd schipper te Doel op 1-10-1671. 223

ZA, SZ, inv. 522, fol. 306 v en 307.
Idem.
ZA, SZ, inv. 522, fol. 14 v.
ZA, SZ, inv. 522, fol. 41 en 41 v.
ZA, SZ, inv. 665, 11-1-1669.
ZA, SZ, inv. 665, 28-5-1669.
ZA, SZ, inv. 665, 28-5-1669.
ZA, SZ, inv. 665, 16-7-1669.
ZA, SZ, inv. 665, 18-10-1669; idem, inv. 676, 26-5-1676.
ZA, SZ, inv. 666, 24-4-1670.
ZA, SZ, inv. 666, 10-6-1670.
ZA, SZ, inv. 666, 16-12-1670.
ZA, SZ, inv. 667, 5-1-1671 en 29-1-1671.
ZA, SZ, inv. 667, 21-4-1671.
ZA, SZ, inv. 676, 28-7-1676.
ZA, SZ, inv. 667, 21-4-1671.
ZA, SZ, inv. 667, 8-12-1671.
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63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

Willem Cornelissen Drecht, benoemd tot vrijschipper te Lillo op 28-8-1673. 224
Anthonij Franssen, benoemd tot ‘vrijschipper op Antwerpen’ (te Lillo) op 7-111673; volgde Jan van Vlimmeren op. 225
Pieter Su(v)rij, werd op 16-2-1674 aangesteld tot vrijschipper te Lillo; 226 werd
op 16-2-1674 aangesteld tot vrijschipper te Lillo; 227 zijn vrijschippersakte werd
op 14-3-1679 ingetrokken wegens enige ‘miscomportementen’; 228 deze akte
werd op 11-4-1679 weer geldig verklaard en op 4-7-1679 opnieuw buiten
werking geplaatst. 229
Jan Leendertse Stoop, aangesteld als vrijschipper te Doel op 3-5-1674; volgde
Simon Geen Foppen op. 230
Cornelis Sebrechtssen (Sijbertse) van der Moer, vrijschipper te Doel en St.
Anna-Ketenisse; overl. kort vóór 18-10-1674. 231
Adriaen Jorissen Snijder, benoemd tot vrijschipper te Doel op 23-10-1674;
volgde Cornelis van der Moer op. 232
Thobias Jansen (Visser), benoemd tot vrijschipper te Doel op 7-12-1674. 233
Jan Matthijssen (de) Mulder, werd op 2-7-1675 benoemd tot vrijschipper te
Lillo, Doel en St. Anna-Ketenisse. 234
Jan van Hoornbeeck, benoemd tot vrijschipper te Lillo op 5-12-1675. 235
Job Wouterse Dronckaert, benoemd tot vrijschipper van Doel, St. Anna en
Ketenisse op Antwerpen op 26-5-1676 (volgde zijn overleden vader op). 236
Jeronimus van Innevelt, benoemd tot vrijschipper te Doel op 19-10-1676. 237
Pieter Michielsen, vrijschipper te Lillo van zeker 14-5-1677 tot april 1692; 238
overl. vóór 24-3-1704. 239
Jan Pietersen, vrijschipper te Lillo, Doel en St. Anna Ketenisse, vermeld in
1678. 240
Willem Dircxen Dronckaert, werd op 6-9-1678 benoemd tot vrijschipper te Doel
en St. Anna-Ketenisse; 241 op 15-5-1684 verklaarde Thomas Janssen Brom dat
Willem Dronckert dit ‘veer’ nimmer had bediend. 242

ZA, SZ, inv. 667, 1-10-1671.
ZA, SZ, inv. 671, 28-8-1673.
ZA, SZ, inv. 671, 7-11-1673.
ZA, SZ, inv. 672, 16-2-1674.
ZA, SZ, inv. 672, 16-2-1674.
ZA, SZ, inv. 682, 14-3-1679.
ZA, SZ, inv. 682, 11-4-1679 en 4-7-1679.
ZA, SZ, inv. 672, 3-5-1674; idem, inv. 675, 28-11-1675 en inv. 676, 26-5-1676.
ZA, SZ, inv. 673, 18-10-1674.
ZA, SZ, inv. 673, 23-10-1674.
ZA, SZ, inv. 673, 7-12-1674.
ZA, SZ, inv. 674, 2-7-1675.
ZA, SZ, inv. 675, 5-12-1675.
ZA, SZ, inv. 676, 26-5-1676.
ZA, SZ, inv. 677, 19-10-1676.
ZA, SZ, inv. 678, 14-5-1677; idem, inv. 700, 22-4-1692.
ZA, SZ, inv. 1931.
ZA, SZ, inv. 680, 11-3-1678.
ZA, SZ, inv. 681, 6-9-1678.
ZA, SZ, inv. 692, 15-5-1684.
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77.

78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.
85.

86.
87.
88.
89.
90.
91.

243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

Jan Cuyper(s), benoemd tot vrijschipper te Lillo op 14-3-1679; zijn akte werd
ingetrokken op 4-7-1679; 243 vervolgens verlengd op 23-3-1680 (vrijschipper te
Lillo voor het vervoeren van gewassen en granen uit de polders van Lillo, Doel
en Ketenisse naar Antwerpen). 244
Arij Leendertsen Huijser, werd op 18-6-1683 aangesteld als vrijschipper te Lillo
tegen een borgtocht van 100 ponden. 245
Claes van der Voort, op 30-5-1684 benoemd tot vrijschipper te Lillo en Doel
i.p.v. Reynier van der Voort, verm. zijn vader (zie nr. 19). 246
Thomas Janssen Brom, op 15-5-1684 benoemd tot vrijschipper te Doel. 247
Aelken Conincx, benoemd tot vrijschipper te Lillo en Doel op 19-2-1685;
continueerde de akte van haar overleden man Jan Cuijper; haar schip werd
gevaren door een ervaren knecht (= Guilielmus Lemmens, nr. 85). 248
Joan Buytaert, benoemd tot vrijschipper te Lillo en Doel op 17-4-1685. 249
Andries Ooms, benoemd tot vrijschipper te Lillo op 24-7-1685. 250
Michiel Adriaensen, benoemd tot vrijschipper te Lillo op 7-8-1685. 251
Guilielmus Lemmens, benoemd tot vrijschipper te Lillo op 22-9-1685; was
eerder knecht van de vrijschipper Jan Cuijper en later van diens weduwe Aelken
Conincx. 252
Pieter van Frayenhove, benoemd tot vrijschipper te Lillo, Doel en St. AnnaKetenisse op 9-10-1685 i.p.v. Jan de Mulder. 253
Jan Pullaer, op 21-3-1687 benoemd tot vrijschipper te Doel en St. AnnaKetenisse. 254
Jan Mertens, op 9-12-1687 benoemd tot vrijschipper te Lillo, Doel en St. AnnaKetenisse. 255
Abraham Watervliet, op 5-8-1688 benoemd tot vrijschipper te Lillo,
Liefkenshoek, Doel en St. Anna-Ketenisse. 256
Pieter Woutersen Dronckert, op 2-6-1689 benoemd tot vrijschipper te Lillo,
Doel en St. Anna-Ketenisse; volgde Pieter van Frayenhove op. 257
Dominicus Joossens, werd op 13-4-1691 benoemd tot vrijschipper te Lillo, Doel
en St. Anna-Ketenisse. 258

ZA, SZ, inv. 682, 4-7-1679.
ZA, SZ, inv. 684, 23-3-1680.
ZA, SZ, inv. 690, 18-6-1683.
ZA, SZ, inv. 692, 30-5-1684.
ZA, SZ, inv. 692, 15-5-1684.
ZA, SZ, inv. 693, 19-2-1685 en 17-4-1685.
ZA, SZ, inv. 693, 17-4-1685.
ZA, SZ, inv. 693, 24-7-1685.
ZA, SZ, inv. 693, 7-8-1685.
ZA, SZ, inv. 693, 22-9-1685.
ZA, SZ, inv. 693, 9-10-1685.
ZA, SZ, inv. 695, 21-3-1687.
ZA, SZ, inv. 695, 9-12-1687.
ZA, SZ, inv. 696, 5-8-1688 en 10-8-1688.
ZA, SZ, inv. 697, 2-6-1689.
ZA, SZ, inv. 699, 13-4-1691.

520

92.

Franciscus (Francois) Lemmens, werd op 16-11-1691 benoemd tot vrijschipper
te Lillo, Doel en St. Anna-Ketenisse. 259
93. Aart Dircksens, werd in maart 1693 als vrijschipper te Liefkenshoek
opgevolgd. 260
94. Gerardus (Gerrit) Knockaert, werd op 26-3-1693 benoemd tot vrijschipper te
Liefkenshoek. 261
95. Pieter Leunis, op 30-10-1693 benoemd tot vrijschipper te Lillo, Doel en St.
Anna-Ketenisse. 262
96. Francois van den Bosch, werd op 27-4-1694 aangesteld tot vrijschipper te Lillo,
Doel en St. Anna-Ketenisse. 263
97. Gillis van Puijevelt, werd op 30-11-1694 benoemd tot vrijschipper te Lillo, Doel
en St. Anna-Ketenisse. 264
98. Jan Bourle, werd op 4-3-1695 benoemd tot vrijschipper te Lillo. 265
99. Anthony Jansen, werd als vrijschipper te Lillo op 1-11-1696 opgevolgd. 266
100. Jacob de Raet, op 24-4-1697 benoemd tot vrijschipper te Doel en St. AnnaKetenisse. 267
101. Thomas Prins, op 24-4-1697 benoemd tot vrijschipper te Doel en St. AnnaKetenisse. 268
Vrijschippers in de periode 1699-1783
In het archief van de Gecommitteerde Raden van Zeeland bevindt zich een systematisch
overzicht van schippers aan wie in de periode 1699-1783 een vrijschippersakte is verleend
voor het vervoer van granen en andere gewassen uit de polders van Lillo, Doel en St. AnnaKetenisse. 269
Onderstaande namen zijn genoteerd per akte. Daarvan bleken er in de periode 1699-1783
vijftien te kunnen worden onderscheiden. Ten behoeve van het onderhavige overzicht zijn
ze genummerd. Per akte wordt de ingangsdatum van de benoeming vermeld.
Akte 1
 Pieter Leunissen per 2-6-1699 (betrof een continuatie) t/m 5-1-1702 (zie nr. 95 in
het overzicht ad A).
Akte 2
 Pieter Wouterse Dronckaert per 4-6-1699 (zie nr. 90 in het overzicht ad A).
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

ZA, SZ, inv. 699, 16-11-1691.
ZA, SZ, inv. 701, 26-3-1693.
ZA, SZ, inv. 701, 26-3-1693.
ZA, SZ, inv. 701, 30-10-1693.
ZA, SZ, inv. 702, 27-4-1694.
ZA, SZ, inv. 702, 30-11-1694.
ZA, SZ, inv. 703, 4-3-1695.
ZA, SZ, inv. 704, 1-11-1696.
ZA, SZ, inv. 705, 24-4-1697.
ZA, SZ, inv. 705, 24-4-1697.
ZA, SZ, inv. 1931; zie ook: RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 45 b.
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Wouter Dronckaert per 19-10-1714 voor zijn moeder Janna Meertens, weduwe
van Pieter Wouterse Dronckaert.
Anthony van Oostdorp per 2-7-1716 als gesubstitueerde voor zijn vrouw Joanna
Meertens, weduwe van Pieter Woutersen Dronckaert; benoemd voor een jaar.
Jacobus Moerman per 31-5-1718 als opvolger van Anthony van Oostdorp.
Gijsbert Diamant per 19-7-1723 in plaats van Jacobus Moermans.

Akte 3
 Job Wouterse Dronckaert per 4-6-1699 (zie nr. 72 in het overzicht ad A).
 Joos Dronckaert per 24-8-1712.
 Jan en Thomas Pullaert per 1-1-1717.
 Vincent Dronckert per 19-12-1719.
 Wouter Vincentszn. Dronkaers per 17-1-1760.
Akte 4
 Thomas Prince per 4-6-1699 (zie nr. 101 in het overzicht ad A).
Akte 5
 Jan Leendertsen Stoop per 4-6-1699 (zie nr. 66 in het overzicht ad A).
 Samuel Cornelissen per 3-3-1707.
 Jan Andriessen van den Berge per 7-3-1720.
 Jan Dronkaert per 13-11-1727.
 Job Janszn. Dronkers per 21-4-1759.
 Jan Andrieszn. Dronkers per 18-4-1781.
Akte 6
 Gillis van Puievelt per 11-6-1699 (zie nr. 97 in het overzicht ad A).
 Huijbregt Jansen Heyns (Heijns) per 5-3-1718.
 Adriaen Leunisse per 8-10-1722.
 Arij Dronkaers per 27-11-1749.
Akte 7
 Andries Ooms per 11-6-1699 (zie nr. 83 in het overzicht ad A).
 Adrianus van Assendelft per 28-3-1725.
 Pieter van Assendelft per 30-7-1746.
 Andries Moorman per 9-1-1758.
Akte 8
 Helena Verstrate, weduwe van Jannis Pieters van Assendelft per 11-6-1699 voor
een periode van een jaar. 270
Akte 9
 Pieter Michielsen per 6-8-1699 (zie nr. 74 in het overzicht ad A)..
270

De datum waarop Jannis Pieters van Assendelft is benoemd tot vrijschipper is niet bekend.
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Cornelis van den Ende per 24-3-1704.
Cornelis Leunis per 1-2-1726.

Akte 10
 Michiel Adriaensen per 6-8-1699 (zie nr. 84 in het overzicht ad A).
Akte 11
 Jan Prince per 7-10-1704 als opvolger van zijn vader, Cornelis Prince (zie nr. 53 in
het overzicht ad A).
 Cornelis Hermans per 31-12-1709.
 Jacobus de Munck (tot onderhoud van zijn schoonmoeder, de weduwe van
Cornelis Hermans, in haar mans plaats) per 31-10-1720.
 Leendert de Munck per 25-4-1778.
Akte 12
 Job Vincentszn. Dronkaers per 25-2-1760 (betrof een continuatie).
 Job Dronkers (zoon van Arij Dronkers) per 11-1-1781.
Akte 13
 Wouter Dronckaert per 29-5-1705.
 Cornelis de Rechter per 30-8-1706.
 Leendert de Muncq per 29-1-1728.
 Jan van Puijvelden per 14-1-1731.
 Cornelis Leunis per ? tot 14-5-1744.
 Job Dronkers per 14-5-1744.
 Jan van Puijevelde per 2-2-1758.
 Job Dronkers per 9-2-1758.
 Jan van Puijevelde per 4-1-1759.
 Job Dronkers per 5-2-1759.
 Jan van Puijevelde per 7-2-1760.
 Jan Cornelis van Puijevelde per 25-3-1766 als opvolger van zijn vader Jan van
Puijevelde die vrijwillig afstand deed.
Akte 14
 Vincent Janszn. Dronkaers per 9-1-1758 als opvolger van Leendert de Munck
wiens akte bij resolutie van 9-1-1758 was ingetrokken.
Akte 15
 Sijmon Dronkers per 16-9-1768.
Uit dit overzicht blijkt dat de functie van vrijschipper in hoge mate een familieaangelegenheid was. Veelvuldig traden zoons in het voetspoor van hun vader. Het kwam
ook geregeld voor dat schipperszoons huwden met schippersdochters en dat op deze manier
vrijschippersaktes binnen het familieverband bleven (zie deel 2). Families waaruit relatief
veel vrijschippers voortkwamen waren: Van Assendelft, Dronkers, Leunis, De Munck,
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Prins en Van Puijevelde. Daarbij spande het geslacht Dronkers de kroon. 271 In de 17de
eeuw (later niet meer) kwam het schippersvak vaak voor in de families Paulier en Stoop.
Voor zover bekend waren in de 20ste eeuw alleen nog nazaten uit het geslacht Leunis als
schippers in de Zeeuwse wateren actief. 272

271
272

D.J. Dronkers, Notities betreffende het geslacht Dronkers, Velp, 1980, p. 44.
A.R. Koppejan, Sturen en turen; de laatste beurtschippers van Zeeland, Vlissingen, 2002.
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11.

J. Padmos
Aantekeningen over de aanstelling, de taakstelling,
het werkterrein en de bevoegdheden van de
bakenaars werkzaam op de Zeeuwse wateren in de
periode 1612-1786

(NB: de volgorde van de desbetreffende resoluties, zoals opgenomen in de aangehaalde
registers, is niet altijd chronologisch)
Vooraf
Ter beveiliging van het scheepvaartverkeer waren er in de 17 de en 18de eeuw op de Zeeuwse
wateren bakenaars actief. Zij waren belast met het plaatsen van bakens en waren gerechtigd
hiervoor bakengeld te incasseren. Ze werden benoemd door de Staten van Zeeland en
verkregen in bepaalde perioden ook ‘commissie’ van de Staten-Generaal dan wel de Raad
van State. 273 Ook op de Honte (de Westerschelde) was zo’n functionaris werkzaam. Enige
malen werd hiervoor een schipper benoemd die in Lillo woonde. 274
Inventarisnummer 1669
Fol. 53v - 54v
Commissie gegeven aen Pieter Janssen tot Vlissingen als Bakenaer op de Stroomen van den
Honte ende t’Sas.
Die Staten sLants ende Graeffelickheyts van Seelandt. Alsoo wy tot dienste van den Lande
ende sonderlinghe tot meerder versekeringhe vande schip varende luyden en de
voorcomminge van alle onghelucken goetgevonden hebben te doen bakenen de rivir op
Honte ende stroomen streckende naer Antwerpen tot Lillo toe en de voorts tot het Sas, en
de dat wy ondericht syn van de bequaemheyt om t selve te doen van den persoon van Pieter
Janssen woonachtich tot Vlissynghe. Soo hebben wy den selven gecommitteert soo wy
committeeren by midts desen om de voors. affbakeninghe te doen in den vougen en de
manieren by ons voren ges. ende om te vervallen de oncosten die ten selven eynde by hem
sullen moeten werden gedoocht en de ghedaen. Soo hebben wy hem geconsenteert en de
gheauthoriseert zoo wy hem consenteeren ende authoriseren midts desen om by provisie te
moghen lichten en de ontfangen, eerst van den schepen van deser zyde van yder schip eens
des Jaers ses stuvers, van eene damlooper vier stuvers, ende van een caergh off cromsteven
schuyte drije stuvers, daer Inne mede begrepen sullen syn de schepen commende van
Berghen op over cromptvliet vervallende op dese bakerynghe en de voorts by provysie van
de schepen van d’ander zyde als naements(?) van een pleyte van dertich tot veertich lasten,
twaelff stuvers van xx tot dertich lasten negen, en de van twaelff tot twintich lasten acht
stuvers van een Seuye acht stuvers van een drimmelaer off cromsteven acht en de van een
rondt en de smalcarveel seven stuvers van een waterschip ses en de van een schuyte drye
stuvers, midts dat hy gehouden werdt tot een recognitie te betaelen in handen van onsen
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Rentmr. Generael van de Domeynen van Zeelandt Bewesterschelt de somme van vyff
schellingen vls. des tjaers die daer van in zyn Rekenynghe gehouden werdt te
verantwoorden en de doende desen enregistreren ter Rekencamer alhier, midtsgaders ten
comptoire van den voors. Rentmr., twelck gedaen ordoneeren wy aen en de eens yegelicken
die dit sal moghen aengaen hem hier naer te reguleeren midtsgaders allen Officieren soo te
water als te lande den selven bakenaer in syn ampt, midtsgaders in den ontfanck van tgene
voors. t’assisteren en de te hand te bieden alsoo sulcx onse goede meyninghe en de Intentie
is. Aldus gedaen den 9 November 1612.
NB: De marginaal luidt: Den 1 Junij 1615 Is gelycke Commissie verleent aen Joris Pieters.
sone van selven Pieter Janssen overleden.
Fol. 61 - 61v
Commissie van Leyn Leunissen als Bakennaer van Stroomen Bewesterschelt.
Die Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeelant. Alsoo wy tot dienste van den Lande
en de sonderlinghe tot meerder versekeringhe van de schipvarende luyden ende
voorcominghe van alle ongelucken goetgevonden hebben te doen baeckenen de Zeeuwsche
stroomen en de ondiepten Bewesterschelt, ende dat wy onderricht zyn van de bequaemheyt
om tselve te doen van persoon van Leyn Leunissen woonende tot Arnemuyden. Soo hebben
wy den selven gecommitteert zoo wy hem committeeren midts desen om de voors.
afbakeninghe toe doen conform het advys en de Remonstrantie van het Schippersgilde
deser Stadt Middelburch en de midts dat hy nyet en sal doen in prejuditie van de
gerechticheyt van Rentmr. Beoosterschelt, ofte eenighe andere die gewoon syn te
baeckenen. Ende om te vervallen de Oncosten die ten selven eynde by hem sullen moeten
werden gedoocht en de ghedaen. Soo hebben wy hem geconsenteert en geauthoriseert zoo
wy consenteren en de authoriseren midts desen, om by provisie te moghen Lichten en de
ontfangen eerst van de schepen van deser zyde van yder schip eens des Jaers de voors.
Stroomen gebruyckende en bevarende zeven stuvers, van Damloopers, turffponten en de
seuyen ses stuvers van ganckboort schuyten en de caeghen vier stuvers en van codtschuyten
drye stuvers, en de voorts by provisie van schepen van dander zyde als naementlick van een
pleyte van dertich lasten negen, en de van twaelff tot twintich tot dertich lasten negen, ende
van twaelff tot twintich lasten acht stuvers, van een senye acht stuyvers, van een
drimmelaer ofte cromsteven acht en de van een rondt en de smal craveel zeven stuvers, van
een waterschip ses, en de van een schuyte drye stuvers, ende alsoo eenighe moetwillighe
gevonden werden die de touwe vande tonen affsnyden ofte de selve lichten tot onderdienst
van Lande en de groote schade vanden voors. Bakenaer Soo hebben wy by desen verboden
en de gheinterdiceert verbieden en de Indiceren allen en de eens yegelycken aen de voors.
Bakenen eenighe schade te doen t’sy met het affsnyden van de touwe lichten van tonnen
ofte andersints, op de verbeurte van hondert Carolus guldens en de arbitrale correctie naer
gelegentheyt der saecke ordonnerende allen en de eens yegelycken die dit sal moghen
aengaen hem daer naer te reguleren. Versouckende mede allen Magistraeten en de
officieren die dese getoondt sal worden Daer sy voors. Leyn Leunissen in zyn ampt zoo te
water als te lande midtsgaders inden Ontfanck van tgene voors. t assisteren en de de handt
te bieden alsoo wy sulcx tot tlandts dienste bevonden hebben. Aldus gedaen den 26
September 1614.
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Fol. 74v - 75
Commissie voor Joris Pieterssen als Backenaer van riviere van Honte ende Stroomen
streckende naer Antwerpen.
De Staten res. alsoo wy tot dienste van Lande, en de sonderlinge tot meerder verseckeringe
van schipvarende luyden en de voorcomminge van alle ongelucken goetgevonden hebben te
doen backenen de Riviere van Honte ende stroomen streckende naer Antwerpen tot Lilloo
toe en de voorts tot het Sas. Ende dat midts den overlyden van Pieter Janssen t’selve
backenaer-ampt is commen te vaceren, en de wy onderricht syn van bequaemheyt om t
selve te doen van persoon van Joris Pieterssen Zone van voors. Pieter Janssen woonachtigh
tot Vlissingen. Soo hebben wy den selven Joris Pieterssen gecommitteert ende committeren
mits desen, om de voors. affbackeninge te doen inder voegen en de manieren hem by ons
voorgeschreven. Ende om te vervallen in oncosten die den selven eynde by hem sullen
moeten werden gedoocht en de gedaen. Soo hebben wy hem geconsenteert ende
geauthoriseert, soo wy consenteren en de authoriseren mits desen omme by provisie te
mogen eysschen, lichten en de ontfangen. Eerst van schepen van deser zyde van yder schip
eens des Jaers sess stuyvers, van een Turffponte sess stuyvers, van een Damlooper vier
stuvers, en de van een Cage ofte Cromsteven schuyte drie stuvers. Daerinne mede begrepen
sullen syn schepen commende van Bergen over Crompvliet vervallende op dese
baeckeninge. Ende voorts by provisie van schepen van d’andere Zyde van een pleyte van
dertich lasten tot veertich lasten twaelff stuyvers van twintich tot dertich lasten negen ende
twaelff tot tot thien lasten acht stuvers. Van een Senye acht stuvers. Van een Drimmelaer
ofte Cromsteven acht, en de van een rondt en de smal Carweel seven stuyvers. Van een
Waterschip en de van een Binnelander sesse en de van een Schuyte drye stuvers. Mits dat
hy gehouden werdt tot een recognitie te betalen aen handen van onsen Rentmr. Generael
van Domeynen van Zeelandt Bewesterschelt de somme van vyff schell gr vls. des Jaers, en
daervan in Zyne Rekeninge gehouden werdt te verantwoorden. Dus werdt hy gehouden
wyse te doen enregistreren ter Rekencamer alhier, midtsgaders ten Comptoire van voors.
Rentmr. t’welck gedaen ordonneren wy allen en de eenen yegelicken dien dit sal mogen
aengaen hem hiernaer te reguleren, midtsgaders allen Officieren soo te water als te lande
den selven Backenaer in Zyn ampt midtsgaders inden ontfanck van t’gene voors. te
assisteren ende de handt te bieden. Alsoo sulcx onse goede meyninge ende Intentie is.
Aldus gedaen den 1 Juny 1615.
Fol. 79v - 80
Commissie voor Simon Leynssen als baeckenaer van Stroomen Bewestenschelt in plaetse
van Leyn Leunissen Zynen vader was.
Die Staten res. alsoo tot dienste van lande en de sonderlinge tot meerder Versekeringe van
Scheepvarende Luyden, ende voorcomminge van alle ongelucken goetgevonden hebben te
doen baeckenen den Zeeuwsche Stroomen ende ondiepten Bewestenschelt. Ende dat midts
den overlyden van Leyn Leunissen als baeckenaer der voors. Stroomen tot noch toe gedient
hebbende t’selve officie is commen te vaceren soo ist dat wy onderricht synde van de
bequaemheyt om t’selve te doen van persoon van Simon Leynssen soone van voors.
overleden Baeckenaer woonende tot Arnemuyden, den selven gecommitteert hebben, soo
wy hem committeren mits desen om den voors. affbaeckeninge te doen, conform het advys
en de remonstrantie van het schippersgilde deser Stadt Middelburch en de mits dat hy nyet
en sal doen in prejuditie van gerechticheyt van Rentmr. van Beoostenschelt, oft eenige
ander die gewoon syn te baeckenen. Ende van te vervallen de oncosten die ten selven eynde
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by hem sullen moeten werden gedoocht ende gedaen. Soo hebben wy geconsenteert ende
geauthoriseert, soo wy consenteren en authoriseren mits desen om by provisie te mogen
Lichten ende ontfangen Eerst van schepen van dese zyde van yder schip eens des Jaers de
voors. Stroomen gebruyckende en bevarende , seven stuyvers, van Damloopers,
Turffponten ende Seneyen ses stuvers, van Ganckboortschuyten en de Cagen vier stuvers
en de van Codtschuyten drye stuyvers, en de voorts by provisie van schepen van d’andere
zyde als namentlyck van een pleyte van dertich tot veertich lasten twaelff stuyvers, van
twintich tot dertich lasten negen, en de van twaelff tot twintich lasten acht stuyvers, van een
drimmelaer ofte Cromsteven acht, en de van een rondt en de smalcraveel seven stuyvers.
Van een waterschip ses, en de van een Schuytte drie stuyvers. Ende alsoo eenige
moetwillige gevonden worden, die de Lande en de groote schade van voors. Baeckenaer.
Soo hebben wy by desen verboden en de geinterdiceert, verbieden en de interdiceren allen
ende eenen yegelicken aen voors. Baeckenaer eenige Schae te doen. zy met het affsnyden
van touwen, Lichten van tonnen ofte andersints, opde verbeurte van hondert Carolus
guldens ende arbitrale correctie naer gelegentheyt versaecke ordonneren allen ende eenen
yegelicken, dien dit sal mogen aengaen hen daernaer te reguleren. Versouckende mede
allen Magistraten en de Officiren die dese getoont sal worden en voors. Symon Leynssen in
zyn ampt soo te water als te lande, midtsgaders inden ontfanck van ‘tgene voors. te
assisteren ende de handt te bieden, alsoo wy sulcx tot slants dienste bevonden hebben te
behooren. Aldus gedaen den 21 Octobrus 1616.
Fol. 96
Commissie voor Gelyn Jobsen als Baeckenaer van Stroomen van Crompvliet
Woensdrechtse reck ende Batsche Landt.
De Gecommitteerde Raden van Staten van Zeelandt. Alsoo wy tot dienste van Landt ende
sonderlinge tot meerder versekeringe van Schipvarende luyden gebruyckende de vaert
tusschen de Steden van Bergen op Zoom, ende wateren daerontrent gelegen, ende
voorcomminge van alle ongelucken goetgevonden hebben te doen beackenen de stroomen
van Crompvliet, Woensdrechtse reck en de Batsche Landt. Ende dat mits het overlyden van
Job Geleynssen als Baeckenaer der voors. Stroomen tot noch toe gedient hebbende t’selve
ampt is commen te vaceren. Soo ist dat wy onderricht synde van bequemheyt van persoon
van Geleyn Jobssen sone van voors. overleden baeckenaer wonende tot Bergen voors. den
selven gecommitteert hebben zoo wy hem committeren mits desen om de voors
afbaeckeninge te doen. Zulcx ende gelyck den noot sal commen te vereysschen opden
Loon daertoe staende en de van oudts geconsumeert, ordonnerende allen ende eenen
yegelycken dien dit aengaen mach voors. Geleyn Jobssen voor Baeckenaer erkennen, ende
hem int bedienen vant selve ampt geen hinder oft emperschement te doen in eeniger
manieren maar veel eer alle behulp en de assistentie des versocht synde, alsoo wy zulcx tot
slants dienste bevonden hebben te behooren. Aldus gedaen int hoff van Zeelandt onder
t’zegel ter seacken s’lants voornt. Tot Middelb. den 18 decembris 1620.
Fol. 154 - 154v
Commissie voor Jan Pieterssen als Baeckenaer van Stroomen Bewesterschelt.
De Staten slandts ende Graefelickheyt van Zeelandt allen den genen die dese letteren sullen
sien of hooren lesen salut. Alsoo wij tot dienste van den Lande ende sonderlinge tot
meerder verseckeringe van de Schipvarende luyden ende voorcomminge van alle
ongelucken goetgevonden hebben te doen baeckenen de Rivire van Honte ende de
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stroomen streckende naer Antwerpen tot Lillo toe, ende voorts tot het Sas midtsgaders dat
onder t’Eijlandt van Walcheren op de plate genaempt het Watergat tot verhoedinge van
ongelucken voor de schepen metter zee vallenden werde gelecht een Tonnebaecken, en de
dat midts den overlijden van Joris Pieterssen t’zelve baeckenampt is commen te vaceren en
de wij onderricht syn van bequaemheyt om t’selve te doen van persoon van Jan Pieterssen
geseijt Slaepterop broeder van overleden, woonachtich tot Vlissingen. Soo hebben wy den
selven Jan Pieterssen gecomitteert en committeren midts desen om de voors. afbaeckeninge
te doen inder voegen en de manieren hem bij ons voorschreven en de om te vervallen
d’oncosten die ten selven eijnde bij hem sullen moeten werden gedooght en de gedaen. Soo
hebben wy hem geconsenteert en de geauthoriseert soo wij consenteren en de authoriseren
midts desen omme bij provisie te mogen eijsschen, lichten ende ontfangen. Eerst van de
Schepen van deser zijde van elck schip eens des jaers des stuijvers, van een turffponte ses
stuvers, van een Damlooper vier stuvers, en de van een kage ofte Cromsteven schuijtte drije
stuvers daermee medebegrepen sullen syn de schepen commende van Bergen over
Cromvliet vervallende op dese Baeckeninge, en de voorts bij provisie van de schepen van
d’andere zijde van een pleijte van dertich tot veertich lasten twaelff stuvers, van twintich tot
dertich lasten negen, en de twaelff tot thien lasten acht stuvers, van een Senije acht stuvers,
van een drimmelaer ofte Cromsteven acht, ende van een rondt ende smal Carveel seven
stuvers, van een Waterschip ende van een binnenlander sesse en de van een Schuijtte drije
stuvers midts dat hij gehouden wert tot een recognitie te betalen aen handen van onsen
Rentmr. Generael van de Domeijnen van Zeelandt Bewesterschelt de somme van vijff
schell.gr vls. des Jaers, die daervan in zijne reckeninge te verantwoorden dus wert hij
gehouden desen te doen enregistreren ter Rekencamer alhier, midtsgaders ten Comptoire
van voors. Rentmr. d’welck gedaen ordonneren wij allen en de eenen ijegelijcken die dit sal
mogen aengaen hem hiernaer te reguleren, midtsgaders allen Officieren soo te water als te
lande den selven Baeckenaer te assisteren en de de hand te bieden, alsoo sulcx onse goede
meijninge ende intensie is. Aldus gedaen ter vergaderinge van de heeren Staten voornt.
Onder t’zegel ter Saecken int hoff van Zeelandt tot Middelburgh den 18 aprillis 1630.
Jan Pieterszn. Slaepterop werd als bakenaar op de Honte (‘strekkende naar Antwerpen tot
Lillo’) op 14-1-1659 opgevolgd door Thomas Thomassen Paulier uit Lillo. 275
Fol. 154v - 155v
Commissie voor Marinus de Gast Schuijtman als Baeckenaer op de Zeeuwsche Stroomen
en ondiepten Bewesterschelt.
De Staten sLants en de Graefelicks van Zeelandt. Allen den genen die dese sullen sien off
hooren lesen Saluit. Alsoo wij tot dienste van Lande en de sonderlinge tot meerder
verseckeringe van de Schipvarende luijden en de voorcomminge van alle ongelucken voor
dese goetgevonden hebben te doen baeckenen de Zeeuwsche stroomen en de ondiepten
Bewesterschelt. Ende dat Dignis Aertssen totte voors. baeckeninge bij ons op den 21 martij
1628 gecommitteert tselve ampt wederom aen onsen handen heeft geresigneert soo dat ’t
selve officie daer door is commen te vaceren. Soo ist dat wij onderricht sijnde van de
bequaemheyt om ‘tselve te doen van den persoon van Marinus Gast Schuijtman den selven
gecommitteert hebben soo wij hem committeren midts desen, om de voors. afbaeckinge te
doen conform het advys ende Remonstrantie van het Schippers gilde deser Stadt
Middelburgh, ende midts dat hij niet en sal doen in preindictie van gerechtigheijt van den
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Rentmr. Beoostenschelt, ofte eenige andere die gewoon zijn te baeckenen. Ende om te
vervallen de oncosten die ten selven eijnde bij hem sullen moeten werden gedooght ende
gedaen. Soo hebben wij hem geconsenteert ende geauthoriseert te mogen lichten en de
ontfangen, eerst van de schepen van deser zijde van elck schip eens des Jaers, de voors.
Stroomen gebruijckende en de bevarende seven stuijvers van Damloopers, Turffponten en
Seuijen sess stuijvers. Van Ganckboortschuijten en de Cagen vier stuijvers, en de van
Codtschuijtten drie stuvers. Ende voorts bij provisie vande Schepen van d’ander zijde als
naementlijck van een pleijte van dertich tot veertich lasten negen ende van twaelff tot
twintich lasten acht stuvers, van een Drimmelaer ofte Cromsteven acht ende van een rondt
ende smal Craveel seven stuvers, van een Waterschip ses en de van een schuijte drije
stuvers. Ende alsoo eenige moetwillige gevonden worden die de touwen van de tonnen
afsneden ofte deselve lichten, tot ondienste van Lande en de groote schade van voors.
Bakenaer, soo hebben wij bij desen verboden en de geinterdicteert verbieden ende
interdicteren allen en de eenen ijegelijcken aen den voors. Baeckenaer eenige schade te
doen. Hij mettet affsnijden van touwen, lichten vande Tonnen, of andersints, op de
verbeurte van hondert Carolus guldens ende arbitrale correctie naer gelegenheijt der saecke,
ordonnerende allen en de eenen yegelijcken dien dit sal mogen aengaen hen daer naer te
reguleren, Verzouckende meden allen Magistraten en de officieren die dese getoont sal
worden den voors. Marinus Gast in zijn ampt soo te water als te lande midtsgaders Inden
ontfanck van t’gene voors. te assisteren en de de handt te bieden alsoo wij sulcx tot s’lants
dienste bevonden hebben te behooren. Aldus gedaen ter vergaderinge van de heeren Staten
van Zeelandt ende onder t’zegel ter saecken s’lants voornt. Int hoff aldaer tot Middelburgh
opden 18 aprillis 1630.
Inventarisnummer 1670
Fol. 17
Commissie voor Corn. en Jan Willemssen, gebroeders en wonende te Bergen op Zoom, als
bakenaars ten behoeve van de vaart tussen de steden Bergen op Zoom, Antwerpen en de
wateren daaromtrent. Af te bakenen de stromen van Cromvliet, Woensdrechtse reck en
Batse land. Opvolgers van Geleyn Jorissen, die is overleden. Beide bakenaars zullen in
navolging van de resolutie van GR. 20-04-1632 als bakengeld genieten: van een
drimmelaar 15 stuivers; van een pleyte 12 stuivers; van een waterschip 10 stuivers; van een
smalschip 8 stuivers; van een ventjager 6 stuivers; van een cromsteven schuit 5 stuivers.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg onder het zegel ter zake, 22-02-1646.
Fol. 77 – 77v
Commissie voor Willem Janssen Schipper, bakenaar van de Zeeuwse Stromen en ondiepten
Bewesterschelde. Voorganger: Marinus de Gast die dit ambt op 18 april 1630 wederom
heeft teruggegeven, vanwege zijn hoge leeftijd. Wordt geconsenteerd en geautoriseerd om
eens per jaar op provisie te lichten van schepen van deze zijde het gewoonlijk bedrag van 7
stuivers, van damloopers, turffponden en seuijen 6 stuivers; van ganckboortschuijten en
kagen 4 stuivers; van kodtschuijten 3 stuivers. Bij provisie van schepen van de andere zijde
te lichten: van een pleijte van dertig tot veertig lasten 12 stuivers; van twintig tot dertig 9
stuivers; twaalf tot twintig lasten 8 stuivers; van een drimmelaar of cromsteven 8 stuivers;
van een rondt en smal craweel 7 stuivers; van een waterschip 6 stuivers; van een schuit 3
stuivers.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg onder het zegel ter zake, 12-09-1652.
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Fol. 97
Commissie voor Bouwe Roemers Wiegersma als bakenmeester, havenmeester en
boomsluiter te Sluis in Vlaanderen. Voorganger: Maerten Jordaens, overleden.
Benoemd door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, 28-03-1654.
NB: Volgens de marginaal werd op 22-07-1664 gelijke commissie verleend aan Jan
Pietersse Puijs. Voorganger: Wiegersma, overleden.
Uit de marginaal blijkt dat de volgende commissies werden verleend:
- Op 06-08-1664 werd gelijke commissie verleend aan Pieter Jansse Puijs. Voorganger: Jan
Pietersse Puijs, overleden.
- Op 30-03-1666 werd gelijke commissie verleend aan Jan Cannenbergh. Voorganger:
Pieter Jansse Puijs, overleden.
Fol. 105 - 105v
Commissie voor Jacob Bartelssen Schaep als bakenaar van de ondiepten van het kasteel van
Rammekens tot Philippine, langs de Hogeplaat voorbij het Nieuwer Havensegat.
Wordt geconsenteerd en geautoriseerd om eens per jaar op provisie te lichten van de
schepen die deze stromen bevaren en gebruiken van alle pleijtschepen 12 stuivers; van alle
bruggelingen 12 stuivers; van een drimmelaar 12 stuivers; van waterschepen 8 stuivers; van
smalschepen 6 stuivers; van de domschuit 5 stuivers; van kagen of cromstevens 4 stuivers;
van zandschuiten of steigerboten 3 stuivers.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg onder het zegel ter zake, 27-07-1656.
NB: Uit de marginaal blijkt dat de volgende commissie werd verleend:
- Op 29-12-1672 werd gelijke commissie verleend aan Bartel Jacobssen Schaep, ‘bij
resignantie in de plaets’ van zijn vader Jacob Barthelsen Schaep.
Fol. 161
Commissie voor Willem Poulier, schipper wonende te Bergen op Zoom, als bakenaar in de
vaart tussen de steden Bergen op Zoom, Antwerpen en wateren daaromtrent, de stromen
van Crompvliet, Woensdrechtse reck en Batse land. Voorganger: Jan Willemse van
Hoboke, overleden. Deze Van Hoboke was samen met zijn broer Cornelis Willemssen
bakenaar. Deze broer blijft gehandhaafd. In navolging van de resolutie van GR van 20-041632 mogen zij als bakengeld heffen: van een drimmelaar 15 stuivers; van een pleijte 12
stuivers; van een waterschip 10 stuivers; van een smalschip 8 stuivers; van een ventjager 6
stuivers; van een cromstevenschuit 5 stuivers.
Gedaan in het hof van Zeeland, onder het zegel ter zake, 16-10-1673.
NB: Uit de marginaal blijkt dat de volgende commissies werden verleend:
- Op 09-02-1674 werd commissie verleend aan Blaes Willemsen Schrouwer, tot bakenaar
over geheel Welsingh, het Sloe en Zuidvliet ‘en van daer tot geheel ’t eijnden Catz soodat
Seijscht, alsmede het Arnemuijtsche gat’. Voorganger: Gillis de Brouwer. De commissie
zal geschieden op het gebruikelijke loon van 4 schellingen van een groot schip; 1 schelling
van een pleijte; 8 grooten van een seuije; 1 schelling en 4 grooten van een smalschip; 1
schelling van een vaartuig dat het roer buitenboord draait.
- Op 19-01-1677 werd commissie als boven verleend aan schipper Pieter Hendricxse
Smadelinck. Voorganger: Blaes Willemsen Schrouwer, overleden.
- Op 06-09-1677 werd commissie als boven verleend aan Cornelis Adriaenssen Verdonck.
Voorganger: Willem Poulier, overleden. ‘Om benevens Cornelis Willemssen te baeckenen
de stroomen van Crompvliet, Woensdrechtse reck en Batsche Land.’
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Fol. 163
Commissie verleend aan Pieter Coenraets als bakenmeester, havenmeester en boomsluiter
te Sluis in Vlaanderen. Voorganger: Johannis Spandau, ‘die anders is geavanceert’.
Commissie verleend door de Raad van State der Verenigde Nederlanden, 30-12-1673,
eedaflegging 02-01-1674.
NB: In de nadere toegang op het register van commissiën en instructiën, ZA, NADT, inv.
145, dl. 1 wordt als aanstellingsdatum 30-11-1673 vermeld, hetgeen niet juist is.
Inventarisnummer 1671
Fol. 89
Commissie verleend aan Cornelis Adriaenssen Verdonck als bakenmeester van de vaart
tussen Bergen op Zoom, Antwerpen en de wateren daaromtrent, de stromen van
Crompvliet, Woensdrechtse Reck en het Batse Land. Voorganger: Willem Paulier,
overleden en resignatie van Cornelis Willemsen. In navolging van de resolutie van GR van
20-04-1632 mag Verdonck als bakengeld heffen: van een drimmelaar 15 stuivers; van een
pleijte 12 stuivers; van een waterschip 10 stuivers; van een smalschip 8 stuivers; van een
ventjager 6 stuivers; van een cromstevenschuit 5 stuivers.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, onder het zegel ter zake, 03-07-1681.
NB: Uit de marginaal blijkt dat de volgende commissie werd verleend:
- Op 24-07-1698 werd commissie verleend aan Thomas Verdonck als bakenaar ‘om deselve
plaets benevens sijn vader Corn. Adriaenssen Verdonck te bedienen en bij afsterven van
den eenen door den langstlevende alleen’.
Fol. 97
Commissie verleend aan Cornelis de Hont als bakenaar van het vaarwater strekkende van
de Prinsesseplaat, Brootloosplaat, Strijenseplaat, de plaat tegenover Lodijck, de plaat
genaamt de Dorsman, de Magoole Lodijck en van gors Houck tot Strijen toe. In navolging
van de resoluties van GR van 20-04-1632 en 11-10-1668 mag hij als bakengeld heffen: van
een drimmelaar 15 stuivers; van een pleijte 12 stuivers; van een waterschip 10 stuivers; van
een smalschip 8 stuivers; van een ventjager 6 stuivers; van een cromstevenschuit 5 stuivers.
De Hont dient jaarlijks een recognitie van 518 grooten Vlaams te betalen aan de
rentmeester-generaal van de domeinen Bewestenschelde.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, 28-04-1682.
Fol. 115 - 155v
Commissie verleend aan Jan Delcorne als bakenaar van de ondiepten van het kasteel
Rammekens tot Philippine langs de Hogeplaat voorbij het Nieuwer Havensegat.
Voorganger Bartel Jacobsen Schaep, overleden. Wordt geconsenteerd en geautoriseerd om
eens per jaar op provisie te lichten van de schepen die deze stromen bevaren en gebruiken
van alle pleijtschepen 12 stuivers; van alle bruggelingen 12 stuivers; van een drimmelaar 12
stuivers; van waterschepen 8 stuivers; van smalschepen 6 stuivers; van de domschuit 5
stuivers; van kagen of cromstevens 4 stuivers; van zandschuiten of steigerboten 3 stuivers.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, 24-07-1684.
NB: Uit de marginaal blijkt dat de volgende commissie werd verleend:
- Op 06-08-1694 werd gelijke commissie als boven verleend aan Gillis Schippers.
Voorganger: Jan Delcorne, overleden.
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Fol. 121
Commissie verleend aan Cornelis Adriaenssen Keijts, burger en inwoner van Veere, tot
bakenmeester over het vaarwater van het Arnemuidse gat, Welsinge de Sloe en Zuidvliet,
en vandaar tot het einde van Cats. Voorganger: Pieter Heijndricxen Smadelinck. In
navolging van de resolutie van GR van 20-04-1632 mag hij als bakengeld heffen: 4
schellingen voor een groot schip; 1 schelling en 8 grooten van een pleijte; 1 schelling 4
grooten van een seuije; van een smalschip 1 schelling; 8 grooten van een vaartuig waarvan
het roer buitenboord draait.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, 16-01-1685.
Uit de marginaal blijkt dat deze bakenaar volgens de resolutie van GR van 12-12-1687
geautoriseerd is om van alle vreemde schippers van alle grote schepen ‘komende uijtter
zee’ eens per jaar 4 schellingen te vorderen.
NB: Uit de marginaal blijkt dat de volgende commissie werd verleend:
- Op ..-02-1695 werd gelijke commissie als boven verleend aan Pieter Keijts, in plaats van
zijn overleden vader, Cornelis Adriaenssen Keijts.
Fol. 216v
Commissie verleend aan Cornelis Dockx tot bakenaar van de vaart van het Arnemuidse gat,
Welsinge, de Sloe, Zuidvliet en van daar tot het einde van Cats. Voorganger: Pieter Keijts
die vrijwillig afstand van dit ambt heeft gedaan. In navolging van de resolutie van GR van
20-04-1632 mag hij als bakengeld heffen: 4 schellingen voor een groot schip; 1 schelling en
8 grooten van een pleijte; 1 schelling 4 grooten van een seuije; van een smalschip 1
schelling; 8 grooten van een vaartuig waarvan het roer buitenboord draait. In navolging van
de resolutie van GR van 12-12-1687 mag hij jaarlijks van alle vreemde schippers, komende
uit zee, 4 schellingen vorderen.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, 28-02-1702.
Inventarisnummer 1672
Fol. 34v
Commissie verleend aan Lucas van Dongen als bakenaar over de stromen van de Schelde
en de rivier de Honte en de wateren daaromtrent. Strekkende van Vlissingen de Schelde op
naar Antwerpen. Voorganger: Hendrick Schellemans, overleden. In navolging van de
resolutie van GR van 20-04-1630 en 11-10-1668 mag hij als bakengeld heffen: 15 stuivers
van een drimmelaar; 12 stuivers van een pleijte; 10 stuivers van een waterschip; 8 stuivers
van een smalschip; 6 stuivers van een ventjager; 5 stuivers van een cromstevenschuit.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, 03-12-1703.
NB: Uit de marginaal blijkt dat de volgende commissies werden verleend:
- Op 05-02-1709 werd gelijke commissie als boven verleend aan Pieter Wouters (NB: =
Dronkers). Voorganger: Lucas van Dongen, overleden.
- Op 19-10-1714 werd gelijke commissie als boven verleend aan Cornelis Dronckert, als
gesubstitueerde voor zijn moeder Joanna Meertens. Voorganger: Pieter Wouters, overleden.
- Op 25-10-1736 werd gelijke commissie als boven verleend aan Maerten Dronckert, in
plaats van de gesubstitueerden Cornelis Dronkert.
- Op 04-03-1745 werd gelijke commissie als boven verleend aan Jacob Dronkers.
Voorganger: Johanna Meertens, die vrijwillig afstand van dit ambt heeft gedaan.
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Fol. 43
Commissie verleend aan Daniel Robbers, wonende op het einde van de Noordhavendijk te
Middelburg, als bakenaar van de vaart van het Arnemuidsegat, Welsinge, de Sloe, Zuidvliet
en van daar tot het eind van Cats. Voorganger: Cornelis Dockx, ‘die het selve ampt tot nu
toe heeft bedient’. In navolging van de resolutie van GR van 20-04-1632 mag hij als
bakengeld heffen: 4 schellingen voor een groot schip; 1 schelling en 8 grooten van een
pleijte; 1 schelling 4 grooten van een seuije; van een smalschip 1 schelling; 8 grooten van
een vaartuig waarvan het roer buitenboord draait. Daarnaast mag hij jaarlijks van alle
vreemde schippers, komende uit zee, 4 schellingen vorderen.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg. 24-07-1704.
Fol. 65v
Commissie verleend aan Arnoldus Ravesteijn als bakenmeester, havenmeester en
boomsluiter te Sluis in Vlaanderen. Voorganger: Pieter Coenraets, overleden. De
commissie verleend door de Raad van State der Verenigde Nederlanden, 16-02-1706.
Uit de marginaal blijkt dat de volgende commissie werd verleend:
- Op 08-02-1721 werd commissie verleend aan Willem Burghoorn. Voorganger: Arnoldus
Ravesteijn, overleden, begraven 17-07-1725.
Fol. 90v
Commissie verleend aan Cornelis den Hont de Jonge als bakenaar van het vaarwater
strekkende van de Prinsesseplaat, Brootloosplaat, Strijenseplaat, de plaat tegenover
Lodijck, de plaat genaamt de Dorsman, de Magoole Lodijck en van gors Houck tot Strijen
toe. Voorganger: Cornelis den Hont. In navolging van de resoluties van GR van 20-041632 en 11-10-1668 mag hij als bakengeld heffen: van een drimmelaar 15 stuivers; van een
pleijte 12 stuivers; van een waterschip 10 stuivers; van een smalschip 8 stuivers; van een
ventjager 6 stuivers; van een cromstevenschuit 5 stuivers. Den Hont dient jaarlijks een
recognitie van 5 schellingen Vlaams te betalen aan de rentmeester-generaal van de
domeinen Bewestenschelde.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, 19-05-1711.
Uit de marginaal blijkt dat de volgende commissies werden verleend:
- Op 10-09-1717 werd gelijke commissie als boven verleend aan Cornelis de Hont, in de
plaats van zijn zoon Cornelis den Hont, overleden.
- Op 04-11-1727 werd gelijke commissie als boven verleend aan Johan de Waal.
Voorganger: Cornelis de Hont, overleden.
Nota. ‘Bij Resolutie der Heeren van den Rade van den 9 e Feb. 1758 is, op ’t verzoek van
den bakenaar Johan de Waal, het nevens genoemde Bakengeld verbetert; ’t geen bij het
opmaken van eene volgende Commissie in agt zal moeten genomen worden.’
Fol. 100
Commissie verleend aan Laurens de Leeuw als bakenaar van de stromen van Bergen op
Zoom tot Antwerpen en de wateren daaromtrent, van Crompvliet, Woensdrechtse reck en
Batseland. In navolging van de resolutie van GR van 20-04-1632 mag De Leeuw als
bakengeld jaarlijks heffen: van een drimmelaar 15 stuivers; van een pleijte 12 stuivers; van
een smalschip 8 stuivers; van een ventjager 6 stuivers; van een cromstevenschuit 5 stuivers.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, 14 –02-1713.
Uit de marginaal blijkt dat de volgende commissie werd verleend:
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- Op 10-09-1716 werd gelijke commissie verleend aan Gillis Stierman als bakenaar van de
stromen van Bergen op Zoom tot Antwerpen, in plaats van de overleden Laurens de Leeuw.
- Op 18-04-1746 werd gelijke commissie verleend aan Adriaan Camhooft, in plaats van de
overleden Gillis Stierman.
Fol. 113
Commissie verleend aan Anthonij Weije, wonende te Goes, als bakenaar van de Kraijers tot
de Piedt, en van het Nieuwdiep tot Goes en van het Noordoort tot bij Zuidvliet. In
navolging van de resolutie van GR van 20-04-1632 mag Weije als bakengeld jaarlijks
heffen: 4 schellingen van een groot schip; 1 schelling en 8 grooten van een pleijte; 1
schelling en 4 grooten van een Seuije; 4 grooten van een smalschip; 1 schelling van een
vaartuig waarvan het roer buiten de boot draait; 8 grooten van schepen komende vanuit zee.
En ‘eens des jaers af te vorderen en doen betalen vier schellingen vls. voor Baeckengelt,
volgens onse resolutie in dato 12 Decemb. 1687 mits dat den suppliant ten comtoire van
Bewestenschelt dess sijne Commissie sal hebben laten registreren’, en jaarlijks een
recognitie te betalen aan de Grafelijkheid van Zeeland van 5 schellingen. Gedaan in het hof
van Zeeland te Middelburg, 11-04-1716.
Uit de marginaal blijkt dat de volgende commissie werd verleend.
- Op 20-01-1738 werd gelijke commissie verleend aan Jan Weije, als bakenaar van de
voornoemde stromen voor Goes.
Fol. 119
Commissie verleend aan Huijbrecht Arentsen als bakenaar van het kasteel van Rammekens
tot Philippine langs de Hogeplaat voorbij het Nieuwe Havensegat, alsmede te legen en te
onderhouden een ‘suffisant toon’ op de uitstrekkende plaat van de hoek van de Hogeplaat.
‘Westaen na de Westkloof, voorts soo met bol alsmet rijsbaeckens de hooghplaet suijt aen
voor bij Biervliet tot in den rivier den Brackman behoorlijck te baeckenen ende
onderhouden ende voorde oude Biervlietssehaven op de uijtstreckende staert vlack vande
wal meteen kleijn toontje te leggen en onderhouden, en een goet en suffisant toon op acht
voeten bij laagh water op de Plaat genaemt de Springer, oock aen het soogenaemde
middelgat op de wetssyde Int incomen op den hoeck een toon kleijnder als de twee
voorgaende, ende daer voor bij een goet bolbaecken, voorts de geheele west sijde van dat
vaerwater behoorlijk te baeckenen tot inden Brackman. Des gelijck aende oost kant op den
hoeck vande plaat vant voornoemde gadt een toontje te leggen en te onderhouden tot gerief
van de schippers de wil hebbende naer ter Neusen of voor bij den Abele, en door het Schaer
welcke plaat, soo aen de syde van het Middelgat als aen die vanden Abele, met Bol en
rijsbaeckens des gelijcks oock het geheele Schaer soo aende vaste wal tot voorbij
Mauritsfort tot voor Philippine en het geheele Sasse gat, tot Sas van Gent, alsmede de
Brackman vant Zuijtdiep tot voor Philippine.’ Arentsen dient jaarlijks aan zijn voorganger
Gillis Schippers 20 Zeeuwsche rijksdaalders uit te keren. Arentsen zal zelf jaarlijks een
traktement van 6 ponden Vlaams ontvangen voor de passage van ‘slands schepen. Voorts
mag hij als bakengeld jaarlijks heffen: 12 stuivers van pleijtschepen en bruggelingen; 8
stuivers van waterschepen, 6 stuivers van smalschepen; 5 stuivers van damschepen; 4
stuivers van kagen of cromstevens, 3 stuivers van zandschepen of steigerboten; 4 stuivers
van eertvelders; 10 stuivers van jachten. Al degenen die de bakens wegnemen of
beschadigen wacht een boete van 100 Carolus guldens en een ‘arbitrale correctie’. Gedaan
in het hof van Zeeland te Middelburg, 05-03-1718.
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Uit de marginaal blijkt dat de volgende commissies werden verleend:
- 04-12-1743 werd gelijke commissie verleend aan Jacob Bakker, in plaats van Marinus
Arentsz. ‘gedemitteert’.
 Nota. ‘Bij resolutie Raaden, 6 Februari 1755 is de nevenstaande commissie ten
respecte van het Baaken-geldt verandert, en geamplieert als volgt: van een gaffelschip f 15 stuivers; van een pleit f. 15 stuivers; van een farrij-schip f. 12 stuivers;
van een damlooper f. 10 stuivers; van een smal-schip f. 8 stuivers; van een
kromstevenschuit of poon f. 6 stuivers; van een damschuit f. 6 stuivers; van een
bizaan-jagt f. 12 stuivers; van een gaffel-jagt 15 stuivers; van een boeijen f. 6
stuivers; van een krommelaa of hengst f. 5 stuivers; van een turf-schip 10 stuivers;
van een zee-schip groot of klein f. 1:4.’
 Nota. ‘Bij resolutie Raaden, 20e Jan. 1757. is op verzoek van Jacob Bakker deezen
commissien wederom geamplieert en het Baeckengeldt geaegmenteert zoo als bij
de Resol. is te zien.’
Inventarisnummer 1673
Fol. 4
Commissie verleend aan Adriaan Camhooft als bakenaar tussen de steden Bergen op Zoom
en Antwerpen en de wateren daaromtrent, van Crompvliet, Woensdrechtse reck en
Batseland. Voorganger: de overleden Gillis Stierman. In navolging van de resolutie van GR
van 20-04-1632 mag Camhooft als bakengeld jaarlijks heffen: van een drimmelaar 15
stuivers; van een pleijte 12 stuivers; van een waterschip 10 stuivers; van een smalschip 8
stuivers; van een ventjager 6 stuivers; van een cromstevenschuit 5 stuivers.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, 18-04-1746.
Fol. 22
Commissie verleend aan Jan van Helden, wonende te Goes, als bakenaar te Goes en de
wateren van de Kraijert tot de Piet, en van het Nieuwdiep tot Goes; en verder het
Noordoord tot bij Zuidvliet. In navolging van de resolutie van GR van 20-04-1632 mag
Van Helden als bekengeld jaarlijks heffen: 4 schellingen van een groot schip; 1 schelling en
8 grooten schelling van pleiten; 1 schelling en 4 grooten van een Seuije; 1 schelling van een
smalschip; 1 schelling van een vaartuig waarvan het roer buiten boord draait; en volgens
resolutie van 12-12-1687: 8 grooten van vreemde schippers van grote schepen. Van Helden
dient ten comptoire van Bewestenschelde zijn commissie te laten registreren en jaarlijks ten
behoeve van de grafelijkheid een recognitie van 5 schellingen te betalen.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, 03-11-1746.
Fol. 80
Commissie verleend aan Jan Terson, als bakenmeester, havenmeester en boomsluiter te
Sluis in Vlaanderen. Commissie verleend door de Raad van State der Verenigde
Nederlanden. Voorganger: N. Burghoorn. Gedaan te ’s-Gravenhage 08-11-1748.
NB: Uit de marginaal blijkt dat de volgende commissies werden verleend:
- Op 01-12-1749 werd gelijke commissie verleend aan Anthoni du Pla. Geregistreert 22-011750.
- Op 11-05-1758 werd gelijke commissie verleend aan Anthoni Pompe van Meerdervoort.
Geregistreerd 12-06-1758.
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Fol. 82v – 83r
Commissie verleend aan Arij Veele, als bakenaar van het Arnemuidense Gat, Welsinge, de
Sloe en Zuidvliet, van daar tot het einde van Cats en het Catse Gat. Voorganger: Daniel
Robberts, overleden. In navolging van de resolutie van GR van 20-04-1632 mag Veele als
bakengeld jaarlijks heffen: 4 schellingen van een groot schip; 1 schelling en 8 grooten
schelling van pleiten; 1 schelling en 4 grooten van een Seuije; 1 schelling van een
smalschip; 1 schelling van een vaartuig waarvan het roer buiten boord draait; en volgens
resolutie van 12-12-1687: 8 grooten van vreemde schippers van grote schepen.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, 16-06-1749. NB: Zie de commissie voor
Jacob Rooda fol. 216r.
Uit de marginaal blijkt dat de volgende commissies werden verleend:
- 05-10-1750 werd gelijke commissie verleend aan Marinus Camhooft, in de plaats van de
overleden Arij Veele.
 Nota. “Bij resolutie der Heeren van den rade, in dato 16 juni 1753 is deze
commissie wegens het bakengeldt, met het naervolgende verandert en geamplieert
te weten:
Een rijsgaffelschip
15 stuivers
Een Plei
12 stuivers
Een Ferrijschip
10 stuivers
Een Damlooper of Kraake
10 stuivers
Een Smalschip
8 stuivers
Een Kromstevenschuit of poon
6 stuivers
Een Damschuit
6 stuivers
Een Bezaanjacht
12 stuivers
Een Gaffeljacht
15 stuivers
Een Boeijer
6 stuivers
Een Kromme La of Hengst
5 stuivers
Een Turfschip
10 stuivers
Zeeschepen klein of groot
f. 1:4 ”


Nota. “Bij resolutie der Heeren vanden Rade in dato 2 februarij 1756 is het
volgende Bakengeld geamplieert als volgt, mitsgaders de nevenstaande
commissie:
Van een Ceuije
f. 1:10
Van een Wijt gaffelschip
f. 1:2
Van een pleit
f. 1:2
Van een Ferrijschip
f. 0:16
Van een Damlooper of Kraake
f. 1
Van een Smalschip
f. 0:18
Van een Kromstevenschuit, poon of visschuit
f. 0:12
Van een Damschuit
f. 0:12
Van een Bezaanjacht
f. 1:4
Van een Gaffeljacht
f. 1:8
Van een Boeijer
f. 0:12
Van een Kromme La of Hengst
f. 0:10
Van een Turfschip
f. 0:18
Van een Zeeschip groot of klein
f. 1:16
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Van een Tesselsche Kaag
f. 1:10
Van een Eijker of Snuk
f. 0:12
Wordende elk en een iegelijk dien het aangaat bij deezen ernstig gelast, het hier
boven gespecificeerde Baakengeld zonder tegenzeggen op den behoorlijken tijd te
betaalen, en den Bakenaer Marinus Camhout tot het innen en ontfangen van het
zelve geauthoriseert; mitsgaders om tegen de onwilligen te procederen, door zulke
middelen, en weegen als andere Bakenaers vande Stroomen deezer Provintie
bevoegt en gewoon zijn te doen. In Selfs aan de weijgerende vermogen hun
boodstouw afte kappen, en 18 gulden tot boete aan den Bakenaar te betaalen,
boven het verzegde Bakengeld wanneer zij in regten worden betrokken. Het geene
in het opmaken van de Commissie van den Successeur van Marinus Camhout zal
moeten werden geobserveert.”
Fol. 85v
Commissie verleend aan Frans Imans als bakenaar tussen de steden Bergen op Zoom en
Antwerpen en de wateren daaromtrent, van Crompvliet, Woensdrechtse reck en Batseland.
Voorganger: de overleden Adriaen Camhooft. In navolging van de resolutie van GR van
20-04-1632 mag Imans als bakengeld jaarlijks heffen: van een drimmelaar 15 stuivers; van
een pleijte 12 stuivers; van een waterschip 10 stuivers; van een smalschip 8 stuivers; van
een ventjager 6 stuivers; van een cromstevenschuit 5 stuivers.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, 23-10-1749.
NB: Uit de marginaal blijkt dat op 09-02-1758 op verzoek van Frans Imanse het bakengeld
werd veranderd, hetgeen bij de opmaak van een volgende commissie in acht moest worden
genomen.
Fol. 130
Commissie verleend aan Leendert Moeijelijker als bakenaar van de stromen van de Schelde
en rivier de Honte, strekkende van Vlissingen de Schelde op naar Antwerpen. Voorganger:
Jacob Dronkers. In navolging van de resolutie van GR van 20-04-1632 mag Moeijelijker
als bakengeld jaarlijks heffen: van een drimmelaar 15 stuivers; van een pleijte 12 stuivers;
van een waterschip 10 stuivers; van een smalschip 8 stuivers; van een ventjager 6 stuivers;
van een cromstevenschuit 5 stuivers.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, 08-02-1753.
NB: Uit de marginaal blijkt dat op 29-12-1758 deze commissie is ‘geamplieerdt’ en het
bakengeld ‘geaugumenteert’.
- Op 01-03-1756 werd gelijke commissie verleend aan Reinier Krabbe, in plaats van
Leendert Moeijlijker die hiervan vrijwillig afstand deed.
Fol. 189
Commissie verleend aan Jan Visser als bakenaar van de stromen van de Schelde en rivier
de Honte strekkende van Vlissingen de Schelde op naar Antwerpen. Voorganger: Reinier
Krabbe, overleden. In navolging van de resolutie van GR van 29-12-1756 mag Visser als
bakengeld jaarlijks heffen: 1 gulden en 10 stuivers van een seuije; 1 gulden en 2 stuivers
van een wijdt gaffelschip; 1 gulden en 2 stuivers van een pleijte; 16 stuivers van een
farrijschip; 1 gulden van een damlooper of kraak; 18 stuivers van een smalschip; 12
stuivers van een kromstevenschuit, poon of visschuit; 12 stuivers van een damschuit; 1
gulden en 4 stuivers van een bezaanschuit; 1 gulden en 8 stuivers van een gaffeljacht; 12
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stuivers van een boeijer; 10 stuivers van een krommelaar of hengst; 18 stuivers van een
turfschip; 1 gulden en 16 stuivers van een zeeschip groot of klein; 1 gulden 10 stuivers van
een Texelsche kaag; 12 stuivers van een eiker of snik.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, 25 september 1759. Eeden 27 dito.
Fol. 203
Commissie verleend aan Frans Moeliker als bakenaar van het vaarwater strekkende van de
Prinsesseplaat, Brootloosplaat, Strijenseplaat, de plaat tegenover Lodijck, de plaat genaamt
de Dorsman, de Magoole Lodijck en van gors Houck tot Strijen toe. Voorganger: Johan de
Waal.
In navolging van de resolutie van GR van 09-02-1758 mag Moeliker als bakengeld jaarlijks
heffen: van een suije 18 stuivers; van een wijdt gaffelschip 1 gulden; van een pleit 18
stuivers; van een farrijschip 16 stuivers; van een damlooper of kraak 15 stuivers; van een
smalschip 12 stuivers; van een kromstevenschuit, poon, of visschuit 9 stuivers; van een
damschuit 10 stuivers; van een bezaanjacht 18 stuivers; van een gaffeljacht 1 gulden en 4
stuivers; van een boeijer 8 stuivers; van een krommela of hengst 7 stuivers; van een
turfschip 15 stuivers; van een zeeschip groot of klein 1 gulden en 4 stuivers; van een
Texelse kaag 1 gulden 2 stuivers; van een ijker of snik 8 stuivers. Daarnaast moet Moeliker
een recognitie betalen aan de rentmeester-generaal van de domeinen van Zeeland
Bewenschelde van 5 schellingen jaarlijks.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, 22-04-1762. 22e dito Eeden.
NB: Uit de marginaal blijkt dat de volgende commissie werd verleend:
- Op 17-11-1766 werd gelijke commissie verleend aan Adriaan Ruijtenburg. Voorganger:
Frans Moeliker, overleden. Dito eden.
 Nota ‘Bij Resolutie der Heeren van den Raade van den 9 juni 1768 is op het
versoek van bovengem. A. Ruijtenberg, het nevensgenoemde bakengeld veranderd
en verbeterd.’
Fol. 216 – 216v
Commissie verleend aan Jacob Roda als bakenaar van het Arnemuidense Gat, Welsinge, de
Sloe en Zuidvliet, van daar tot het einde van Cats en het Catse Gat. Voorganger: Marinus
Camhout, overleden. In navolging van de resolutie van 02-02-1756 mag Roda als
bakengeld jaarlijks heffen: 1 gulden en 10 stuivers van een seuije; 1 gulden en 2 stuivers
van een wijdt gaffelschip; 1 gulden en 2 stuivers van een pleijte; 16 stuivers van een
farrijschip; 1 gulden van een damlooper of kraak; 18 stuivers van een smalschip; 12
stuivers van een kromstevenschuit, poon of visschuit; 12 stuivers van een damschuit; 1
gulden en 4 stuivers van een bezaanschuit; 1 gulden en 8 stuivers van een gaffeljacht; 12
stuivers van een boeijer; 10 stuivers van een krommelaa of hengst; 18 stuivers van een
turfschip; 1 gulden en 16 stuivers van een zeeschip groot of klein; 1 gulden 10 stuivers van
een Texelsche kaag; 12 stuivers van een eiker of snik. Roda dient als recognitie 5
schellingen te betalen.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, 01-12-1763.
Fol. 224r – 225v
Commissie verleend aan Adriaan Coppelaar als bakenaar van het kasteel van Rammekens
tot Philippine langs de Hogeplaat voorbij het Nieuwe Havensegat, alsmede te leggen en te
onderhouden een ‘suffisant toon’ op de uitstrekkende plaat van de hoek van de Hogeplaat.
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‘Westaen na de Westkloof, voorts soo met bol alsmet rijsbaeckens de hooghplaet suijt aen
voor bij Biervliet tot in den rivier den Brackman behoorlijck te baeckenen ende
onderhouden ende voorde oude Biervlietssehaven op de uijtstreckende staert vlack vande
wal meteen kleijn toontje te leggen en onderhouden, en een goet en suffisant toon op acht
voeten bij laagh water op de Plaat genaemt de Springer, oock aen het soogenaemde
middelgat op de wetssyde Int incomen op den hoeck een toon kleijnder als de twee
voorgaende, ende daer voor bij een goet bolbaecken, voorts de geheele west sijde van dat
vaerwater behoorlijk te baeckenen tot inden Brackman. Des gelijck aende oost kant op den
hoeck vande plaat vant voornoemde gadt een toontje te leggen en te onderhouden tot gerief
van de schippers de wil hebbende naer ter Neusen of voor bij den Abele, en door het Schaer
welcke plaat, soo aen de syde van het Middelgat als aen die vanden Abele, met Bol en
rijsbaeckens des gelijcks oock het geheele Schaer soo aende vaste wal tot voorbij
Mauritsfort tot voor Philippine en het geheele Sasse gat, tot Sas van Gent, alsmede de
Brackman vant Zuijtdiep tot voor Philippine.’ Coppelaar zal jaarlijks het bedrag van 6
ponden Vlaams worden betaald als traktement wegens de passage van ’s lands schepen.
Daarnaast mag hij jaarlijks als bakengeld de volgende bedragen heffen: 1 gulden en 10
stuivers van een seuije; 1 gulden en 2 stuivers van een wijdt gaffelschip; 1 gulden en 2
stuivers van een pleijte; 16 stuivers van een farrijschip; 1 gulden van een damlooper of
kraak; 18 stuivers van een smalschip; 12 stuivers van een kromstevenschuit, poon of
visschuit; 12 stuivers van een damschuit; 1 gulden en 4 stuivers van een bezaanschuit; 1
gulden en 8 stuivers van een gaffeljacht; 12 stuivers van een boeijer; 10 stuivers van een
krommelaa of hengst; 18 stuivers van een turfschip; 1 gulden en 16 stuivers van een
zeeschip groot of klein; 1 gulden 10 stuivers van een Texelsche kaag; 12 stuivers van een
eiker of snik. Al de genen die de bakens wegnemen of beschadigen wacht een boete van
100 Carolus guldens en een ‘arbitrale correctie’. Gedaan in het hof van Zeeland te
Middelburg, 30-12-1765.
Uit de marginaal blijkt dat de volgende commissies werden verleend:
- Op 27-01-1768 werd gelijke commissie verleend aan Jan Kruijs. Voorganger: Adriaan
Coppelaar, overleden.
- Op 23-04-1772 werd gelijke commissie verleend aan Johannes de Graaf. Voorganger: Jan
Ernst Kruijs, overleden.
- Op 21-11-1772 werd gelijke commissie verleend aan Theodorus de Leth, 30 dito eeden.
Voorganger: Johannes de Graaf die vrijwillig afstand van de commissie deed.
Fol. 265
Op 06-03-1779 werd commissie verleend aan Josias Doezelaar, wonende te Axel,als
sluiswachter van de sluizen in het conterscharp te Axel, alsmede tot bakenmeester van het
Sasse Gat. Voorganger: Adriaan Bolleman. ‘De emolumenten geduurende het leven vanden
vooren gemelden Adriaan Bollemnan, welke de Traktementen tot die bedieningen zal
blijven behouden zullende na desselfs overlijden de voors. Sluijswagter en Bakenaar Josias
Doeselaar devolveeren.’
Inventarisnummer 1674
Fol. 4
Commissie verleend aan Jacob Hofman als bakenaar van de stromen van de Schelde en
rivier de Honte strekkende van Vlissingen de Schelde op naar Antwerpen. In navolging van
de resolutie van GR van 29-12-1756 mag hij jaarlijks als bakengeld de volgende bedragen
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heffen: 1 gulden en 10 stuivers van een seuije; 1 gulden en 2 stuivers van een wijdt
gaffelschip; 1 gulden en 2 stuivers van een pleijte; 16 stuivers van een farrijschip; 1 gulden
van een damlooper of kraak; 18 stuivers van een smalschip; 12 stuivers van een
kromstevenschuit, poon of visschuit; 12 stuivers van een damschuit; 1 gulden en 4 stuivers
van een bezaanschuit; 1 gulden en 8 stuivers van een gaffeljacht; 12 stuivers van een
boeijer; 10 stuivers van een krommelaa of hengst; 18 stuivers van een turfschip; 1 gulden
en 16 stuivers van een zeeschip groot of klein; 1 gulden 10 stuivers van een Texelsche
kaag; 12 stuivers van een eiker of snik. Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, 0702-1782.
Fol. 37
Commissie verleend aan Jacob Wessels als bakenaar van het vaarwater strekkende van de
Prinsesseplaat, Brootloosplaat, Strijenseplaat, de plaat tegenover Lodijck, de plaat genaamt
de Dorsman, de Magoole Lodijck en van gors Houck tot Strijen toe; alsmede van
Cromvliet, Woensdrechtse Rek en Batseland. In navolging van de resolutie van GR van 0906-1768 mag Wessels jaarlijks als bekengeld heffen: van een seuye 1 gulden en 2 stuivers;
van een pleite 1 gulden 2 stuivers; van een farrijschip 16 stuivers; van een damlooper of
kraake 18 stuivers; van een smalschip 18 stuivers; van een kromstevenschuit, poon of
visschuit 9 stuivers; van een damschuit 12 stuivers; van een bezaanjacht 1 gulden en 4
stuivers; van een gaffeljacht 1 gulden en 4 stuivers; van een boeijer 10 stuivers; van een
krommelaa of hengst 10 stuivers; van een turfschip 18 stuivers; van een zeeschip groot of
klein 1 gulden en 4 stuivers; van een Texelse kaag 1 gulden en 8 stuivers, van een eijker of
snik 10 stuivers. Wessels dient jaarlijks een recognitie te betalen aan de rentmeestergeneraal van de domeinen Bewestenschelde van 5 schellingen. Iedereen die schade
veroorzaakt aan de materialen van de voornoemde bakenaar zal veroordeeld worden tot een
boete van 18 gulden.
Gedaan in het hof van Zeeland te Middelburg, 22-03-1786.
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12.

J.M.G. Leune
Chirurgijns te Lillo en Liefkenshoek

Onderstaand overzicht is een bijlage bij paragraaf 6.4 in deel 1.
A. In Lillo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jan Dregge, chirurgijn en pestmeester te Lillo in 1603. 276
Hans van Ruijgenwolde, vermeld als chirurgijn te Lillo in 1600, 1607 en
1608. 277
Henry Goddaert, chirurgijn en pestmeester te Lillo 1603-1635. 278
Adriaen (ook: Adam, Aaron, Abraham) Deens, benoemd tot chirurgijn en
pestmeester te Lillo op 30-3-1635. 279
Jacob de Moor, was op 23-8-1636 werkzaam als pestmeester van Lillo,
Blauwgaren en Oud-Lillo en werd toen zelf door de pest besmet. 280
Evert Janssen, chirurgijn en pestmeester te Lillo in de periode 1636-1642. 281
Nicolaes (Claes) Vijncke, werd op 25-8-1636 aangenomen als pestmeester van
Lillo, Blauwgaren en Oud-Lillo i.p.v. de overleden pestmeester Jacob de
Moor. 282
N.N. le Nuffle, chirurgijn op het fort St. Anna en tijdelijk pestmeester te Lillo op
11-8-1637. 283
Evert van Embden, chirurgijn te Lillo op 7-8-1640. 284
Cornelis Simonse van der Louf(f) (Loeff), chirurgijn in de compagnie van
kapitein Hoemaker; was op 19-8-1642 inwoner van fort Lillo. 285
Anthonij van der Heijden, op 20-12-1646 en 12-7-1647 vermeld als chirurgijn te
Lillo. 286
Jan Tielmans, op 20-12-1646 en 12-7-1647 vermeld als chirurgijn te Lillo. 287
Willem Faber, vermeld als chirurgijn te Lillo op 5-9-1658. 288
Manteau Medivini, vermeld als ‘doctor’ in het fort Lillo op 30-3-1666. 289

276

ZA, SZ, inv. 1218, 20-11-1603.
ZA, SZ, inv. 2687 en 2688.
278
ZA, SZ, inv. 1590 II, 1-10-1603; idem, inv. 495, fol. 178; ook: ZA, SZ, inv. 2688 en 2690.
279
ZA, SZ, inv. 495, fol. 189 en 192 v; vermoedelijk overleed hij zelf aan de pest; in elk geval leefde
hij niet meer op 23-10-1636 (ZA, SZ, inv. 496, fol. 183 v).
280
ZA, SZ, inv. 496, 25-8-1636, fol. 143.
281
ZA, SZ, inv. 496, 12-6-1636, fol. 106v; ZA, SZ, inv. 496, fol. 143 en 144; ZA, SZ, inv. 499, fol.
127.
282
ZA, SZ, inv. 496, 25-8-1636, fol. 144.
283
ZA, SZ, inv. 496, fol. 136.
284
ZA, SZ, inv. 498, 7-8-1640, fol. 110v.
285
ZA, SZ, inv. 499, fol. 124 v.
286
ZA, SZ, inv. 501, fol. 121; NA, Raad van State, inv. 189, 12-7-1647.
287
Idem.
288
ZA, SZ, inv. 510, fol. 302.
289
ZA, SZ, inv. 523, fol. 123; hij verzocht toen vergeefs om een jaarlijks traktement in verband met
zijn diensten aan arme inwoners en soldaten.
277
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15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

Nicolaes Vleeshouwer, op 15-7-1666 beraadslaagden de Gecommitteerde Raden
van Zeeland over het verzoek van de magistraat van Lillo om hem als chirurgijn
ten behoeve van de ingezetenen van dit fort aan te stellen; de besluitvorming
werd aangehouden. 290
Jan Christoffel van Hoorn (Horn), vermoedelijk benoemd tot chirurgijn te Lillo
in januari 1698; 291 als zodanig nog vermeld in 1712. 292
Anthoni Gobel, vermeld als chirurgijn te Lillo in 1712. 293
Pieter de Nijs (De Nijs), werkzaam in Lillo (in elk geval op het wachtschip)
vanaf zeker 1738 tot zijn overlijden eind 1742 of begin 1743. 294
Jan Vergult, werkzaam in Lillo en Liefkenshoek vanaf 21 mei 1746 tot 8 april
1747. 295
J. Saldor, was in 1747 als chirurgijn verbonden aan het regiment van luitenantgeneraal Lindtman; werd toen betaald voor het cureren van en het leveren van
medicamenten aan drie compagnieën die in Lillo gelegerd waren van 25 april tot
13 juni 1747. 296
Daniel Zeppel, majoor; was van mei 1747 tot de verovering van fort Lillo door
Franse troepen op 13 oktober 1747 werkzaam als chirurgijn in het ‘’s lands
hospitaal’ te Lillo. 297
Gerardus van Bilderbeek, was van augustus tot 30 september 1747 werkzaam
als chirurgijn te Lillo; hij verliet het fort in zieke toestand. 298
Jan de Bie ( Bye, Beij), als zodanig werkzaam op 20-2-1752 (mogelijk al
eerder); 299 idem op 1-2-1753; 300 verm. overl. vóór 6-6-1757.
George Conrad Sattler, in functie op 6-6-1757 (in elk geval op het wachtschip);
zijn vrouw was weduwe op 5-6-1767. 301
Jan Janssen, geb. in Roosendaal; was op 6-6-1766 korte tijd chirurgijn te Lillo;
de magistraat wilde van hem af wegens diens ‘slecht gedrag’; hij vertrok en
werd soldaat. 302
Leopold Joseph Boucher, vanaf juni 1766, vermoedelijk tot febr. 1786. 303
Evert van Embden, chirurgijn te Lillo, o.m. vermeld op 7-8-1640. 304

290

ZA, SZ, inv. 523, fol. 523; op 15-10-1666 was er ten behoeve van fort Lillo nog geen chirurgijn
aangesteld (ZA, SZ, inv. 523; commandeur Seijs toonde zich daarover toen verontrust).
291
ZA, SZ, inv. 705, 9-1-1698.
292
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 24, 9-4-1712.
293
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 24, 9-4-1712.
294
RAA, arch. Lillo c.s., inv. 4.
295
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2840, fol. 163 v.
296
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2850, fol. 192 v-193.
297
NA, arch. Raad van State, inv. 2585.
298
NA, arch. Raad van State, inv. 2585.
299
ZA, SZ, inv. 1949, fol. 14.
300
ZA, SZ, inv. 1964, 1-2-1753.
301
ZA, SZ, inv. 1940, 5-6-1767; ZA, SZ, inv. 1977, 6-6-1757.
302
ZA, SZ, inv. 1955, 6-6-1766.
303
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81490, fol. 83.
304
ZA, SZ, inv. 498, 7-8-1640, fol. 110v.
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B. In Liefkenshoek 305
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cornelis Simonse van der Louf(f) (Loeff) (ook kortweg: meester Cornelis),
chirurgijn (‘meester’) te Liefkenshoek op 8-10-1642 en 8-1-1643; 306 vermeld
als chirurgijn aldaar in de tweede helft van 1649. 307
Herman van Santen, was op 6-8-1653 chirurgijn te Liefkenshoek. 308
Michiel de Munninck, chirurgijn te Liefkenshoek, overl. vóór 21-6-1661. 309
Pieter de Beuff (= verm. de Buff), vestigde zich als chirurgijn op 31-12-1661
met attestatie van Liefkenshoek in Terneuzen. 310
Ary van Loenen, chirurgijn te Doel (o.m. vermeld in 1684), tevens werkzaam in
Liefkenshoek, o.m. in 1690. 311
Albert van de Vijver, verrichtte in april 1696 chirurgijnswerkzaamheden,
betaald door de diaconie van de fortkerk te Liefkenshoek; was toen chirurgijn te
Doel. 312
Francois de Bruin, chirurgijn te Liefkenshoek in 1696; overl. vόόr februari
1697. 313
Jan Stefanus Rissiel (Rissel), was in 1741 chirurgijn in een compagnie te
Liefkenshoek. 314
Leopold Joseph Boucher, benoemd per 17-12-1764; vertrok in juni 1766 naar
Lillo.
Guillelmus Josephus Hoffman, benoemd per 4-7-1766.
Emanuel Costermans, benoemd op 4-9-1772; verzocht op 25-3-1774 om
ontslag.
Joannes Baptista Festré, benoemd per 28-4-1774; verzocht om ontslag op 5-51775.
Joannes Josephus Schenck, benoemd per 3-11-1775; verzocht om ontslag op 59-1777.
Petrus Augustinus Verboghaven, benoemd per 2-1-1778.

305

De benoemingsdata van de chirurgijns tussen 1764 en 1786 zijn ontleend aan: RAA, arch. Lillo
c.s., inv. 51 a, fol. 34.
306
ZA, SZ, inv. 499, fol. 150 en fol. 180 v.
307
ZA, Rekenkamer Zeeland D, 80030; idem, 80180, fol. 15.
308
ZA, Gen. Afsch. 130, nr. 240.
309
ZA, SZ, inv. 514, fol. 328.
310
ZA, arch. Herv. Gemeente Terneuzen, inv. 1.
311
ZA, RB, inv. 275.
312
Idem.
313
Idem.
314
ZA, Gen. Afsch. 130, nr. 232.
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13.

J.M.G. Leune
Vroedvrouwen te Lillo en Liefkenshoek

In de 17de en 18de eeuw konden in Lillo en Liefkenshoek de volgende vroedvrouwen
getraceerd worden (NB: onderstaand overzicht is een bijlage bij paragraaf 6.4 in deel 1):
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Jacobmyne Caveels, vroedvrouw te Lillo en Liefkenshoek; vanwege haar
ouderdom en om ‘andere redenen’ werd haar op 19-2-1610 vijf pond toegekend
door de Gecommitteerde Raden van Zeeland. 315
Jacobmyna van Opoogen, vroedvrouw te Lillo en Liefkenshoek in 1612, 1613
en 1615. 316
Cathalina (Catharina, ook Lynken) Janssen Cock, vroedvrouw te Lillo en
omliggende forten in 1628 en 1632; 317 vermeld als vroedvrouw te Lillo op 301-1652; 318 idem (als Lijntje Jans Kock) op 24-8-1655; 319 idem op 6-3-1657. 320
Willemijntgen Pieters, zij kreeg op 7-5-1655 van de Gecommitteerde Raden van
Zeeland 50 guldens vanwege het feit dat zij gedurende 13 jaar vroedvrouw was
geweest te Liefkenshoek; 321 nog vermeld als vroedvrouw te Liefkenshoek op 212-1655. 322
Grietje Claeijs(sen), vermeld als vroedvrouw te Lillo op 24-3-1665 en 25-91665. 323
Margrieta Hans, vermeld als vroedvrouw te Lillo op 6-6-1668. 324
Willemijntien Aelbrechts, vermeld als vroedvrouw te Liefkenshoek op 8-4-1670
en te Lillo op 24-5-1672; 325 idem op 12-5-1673. 326
Anneken Paulus (Pauwels), benoemd tot vroedvrouw te Liefkenshoek op 29-91678; 327 als zodanig daar werkzaam tot haar overlijden in januari 1688; 328
werkte incidenteel (zoals in 1681) ook in het fort Lillo.
Antonette Gattieu (mog. Gattiou), vermeld als oude vroedvrouw te Lillo in
1697, 1698 en 1699; haar werk werd toen waarschijnlijk merendeels of mogelijk
volledig overgenomen voor Janneken Biestman. 329

315

ZA, SZ, inv. 481, 19-2-1610.
ZA, SZ, 482, 2-11-1613; idem, 26-9-1613; idem, inv. 483, 12-11-1615.
317
ZA, SZ, inv. 490, 29-3-1628; ZA, SZ, inv. 492, 3-2-1632.
318
ZA, SZ, inv. 505, 30-1-1652, fol. 38.
319
ZA, SZ, inv. 508, 24-8-1655.
320
ZA, SZ, inv. 509, 6-3-1657.
321
ZA, SZ, inv. 508, 7-5-1655 (ongefol.).
322
ZA, SZ, inv. 508, 2-12-1655.
323
ZA, SZ, inv. 521, fol. 181; idem inv. 522, fol. 189 v.
324
ZA, SZ, inv. 663, 6-6-1668.
325
ZA, SZ, inv. 666, 8-4-1670; idem, inv. 668, 24-5-1672.
326
ZA, SZ, inv. 670, 12-5-1673.
327
ZA, SZ, inv. 681, 29-9-1678.
328
ZA, SZ, inv. 685, 12-12-1680; idem, inv. 690, 9-4-1683; idem, inv. 692, 17-4-1684; idem, inv.
693, 15-5-1685; idem, inv. 696, 9-3-1688.
329
ZA, Rekenkamer Zeeland D, 80820, fol. 59; 80840, fol. 58.
316
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Janneken van Zevenberg (ook genoteerd als l’ Herbergten en als Hijbergen),
benoemd tot vroedvrouw te Liefkenshoek op 30-12-1694; 330 overl. in 1699. 331
Janneken Biestman, volgde in 1697 Antonette Gattieu (Gattiou) voorlopig op als
vroedvrouw te Lillo. 332
Cornelia Elants, benoemd tot vroedvrouw te Liefkenshoek op 13-3-1699. 333
Cornelia Kerrewits, benoemd tot vroedvrouw te Liefkenshoek op 6-1-1707; 334
vervulde die functie vanaf 29-1-1707. 335
Levina Mulders, op 19-5-1707 vermeld als een door de kerkenraad van Lillo
aangestelde vroedvrouw aldaar; 336 zij kreeg haar traktement vanaf 12-3-1706;
op 2-2-1719 benoemd te Liefkenshoek. 337
Yda Riddings, op 13-7-1719 vermeld als vroedvrouw te Lillo; 338 op 10-6-1720
werd zij tevens benoemd tot vroedvrouw in Lillo; 339 zij overleed vóór 14-101720. 340
Tanneke Nou(t)se (Noort), op 14-1-1721 benoemd in Lillo en Liefkenshoek; 341
begr. Lillo 5-8-1740.
Helena Smits, vroedvrouw te Lillo vanaf 1743 tot de verovering van het fort
door de Fransen in oktober 1747. 342
Pieternella Tesselaar; 343 solliciteerde op 3-4-1749 vanuit Arnemuiden; 344 werd
te Lillo benoemd op 14-7-1749. 345
Maria van den Nieuwendijk, benoemd op 20-4-1757; 346 overl. Lillo 26-7-1771.
Elizabeth Sino, benoemd op 4-11-1771; 347 werd in november 1782 tweede
vroedvrouw in Hulst. 348
Maria Suzanna Lonq; solliciteerde vanuit Den Haag; werd benoemd op 21-21783; 349 vluchtte in het zicht van een dreigende verovering van het fort Lillo

330

ZA, SZ, inv. 702, 30-12-1694.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, 80820, fol. 59 v; idem 80830, fol. 59.
332
ZA, Rekenkamer Zeeland D, 80850, fol. 60; ZA, SZ, inv. 708, 2-1-1700.
333
ZA, SZ, inv. 707, 13-3-1699.
334
ZA, SZ, inv. 715, 6-1-1707.
335
ZA, SZ, inv. 715, 4-11-1707.
336
ZA, SZ, inv. 715, 19-5-1707.
337
ZA, SZ, inv. 786.
338
ZA, SZ, inv. 787.
339
ZA, SZ, inv. 786.
340
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81040, fol. 88; ZA, SZ, inv. 787.
341
ZA, SZ, inv. 786.
342
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81270, fol. 93; ZA, Verz. Ermerins-Wiltschut, inv. 5; ZA, SZ,
inv. 1380.2, brief van de magistraat van Lillo aan de GR van Zeeland d.d. 26-2-1749.
343
Haar achternaam is in het rechterlijk archief van Lillo soms foutief opgetekend als Tasselaar.
344
RAA, archief Lillo c.s., inv. 1, brief d.d. 3-4-1749.
345
Idem, inv. 51 a, fol. 14.
346
Idem.
347
Idem.
348
ZA, SZ, inv. 1945, 30-11-1782.
349
RAA, archief Lillo c.s., inv. 51 a, fol. 14; in de administratie van de Rekenkamer van Zeeland is
genoteerd dat zij haar functie (pas) aanvaardde op 14-4-1783; zie: ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv.
3560, fol. 168-171 v.
331

547

door Oostenrijkse troepen in december 1784 naar Bergen op Zoom; kreeg op 61-1785 van de magistraat van Lillo een verklaring van goed gedrag. 350

350

ZA, SZ, inv. 1945, 13-12-1784 en 6-1-1785.
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Overige beroepsbeoefenaren
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14.

J.M.G. Leune
Gerechtsbodes te Lillo in de 17de en 18de eeuw

Voor de periode 1606-1786 konden de volgende veertien gerechtsbodes in Lillo getraceerd
worden; de exacte data van hun benoeming en terugtreding waren niet steeds te
achterhalen. Voor hun positie en taak wordt verwezen naar paragraaf 5.5. in deel 1.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Hendrick Pieters, vermeld als bode te Lillo op 15 november 1606. 351
Vermoedelijk vervulde hij die functie al eerder, want in 1592 werkt hij reeds in
het fort Lillo als portier en koster. Waarschijnlijk vervulde hij de bode-functie
tot medio 1622. 352
(verm.) Heijndrick Hermanssen (Herdthouwer). Op 2 juli 1622 volgde hij
Heijndrick Pietersen op als poortier te Lillo. 353 Aannemelijk is dat hij toen
evenals zijn voorganger de functie van bode vervulde. Op 17 oktober 1625 werd
hij benoemd tot schoolmeester te Liefkenshoek. Zeer waarschijnlijk was hij
vanaf dat moment niet langer als bode in Lillo werkzaam.
(verm.) Andries de Beuvry, poortier en boomsluiter te Lillo, overl. kort voor 44-1626. 354
(verm.) Pauwels Denys, voorgedragen als poortier en boomsluiter te Lillo op 44-1626. 355
Anthonis Jansen Barau (Berau, Berouw). Hij is vermeld als gerechtsbode (en
portier) te Lillo op 4 oktober 1633, maar was waarschijnlijk al eerder in deze
functie werkzaam. 356 Vaststaat dat hij reeds in 1624 in het fort Lillo woonde en
dat hij daar op 22 augustus 1628 werd aangesteld als poortier, boomsluiter en
turfbezorger. 357 Waarschijnlijk vervulde hij de bode-functie tot hij door zijn
zoon Isaac werd opgevolgd.
Isaac Barrauw (Barou, Brauw, Brouw), volgde op 29 december 1659 zijn vader
Anthonis op als venduemeester, bode en lijkebidder te Lillo en Liefkenshoek. 358
Hij overleed kort voor 19 juni 1673. 359 Het is niet geheel duidelijk wie Isaac
Barrauw als bode opvolgde. Hoogstwaarschijnlijk gebeurde dat door:
Gillis Verstraeten. Deze werd namelijk op 19 juni 1673 te Lillo aangesteld als
portier en venduemeester, als opvolger van Isaac Barrauw. 360 In juni 1680 is er
sprake van dat Verstraten vanwege ‘veelvuldige affaires’ deze functies niet

351

ZA, SZ, inv. 1221, brief van 15-11-1606; zijn taken waren toen: het openen en sluiten van de
toegangspoort, het driemaal per dag luiden van de poortklok, het zorgdragen voor turf en kaarsen in
het corps du garde en luiden van de kerkklok op zondag.
352
ZA, SZ, inv. 487, 21-6-1622; hij trad terug wegens ouderdom en onbekwaamheid, maar behield
zijn gage.
353
ZA, SZ, inv. 487, 19-5-1622 en 2-7-1622.
354
ZA, SZ, inv. 1241, brief van 4-4-1626.
355
Idem.
356
ZA, SZ, inv. 494, fol. 67.
357
ZA, SZ, inv. 490, 22-8-1628.
358
ZA, SZ, inv. 511, 29-12-1659.
359
ZA, SZ, inv. 670, 19-6-1673.
360
ZA, SZ, inv. 670, 19-6-1673.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

langer kan vervullen, doch hij blijft als portier en venduemeester
gehandhaafd. 361 Hij ‘resigneerde’ kort voor 20 november 1682. 362
Mattheus Suerij (Seury, Suvrij, Souvrij), benoemd tot bode van de gedelegeerde
rechters te Lillo op 18 januari 1683. 363 Was daar ook venduemeester,
lijkebidder en klokkensteller. Vervulde deze functies vermoedelijk tot medio
1689. 364
Jacobus Surij, werd op 30 augustus 1689 benoemd tot bode, klokkensteller en
lijkebidder te Lillo als opvolger van zijn vader. 365 Vervulde die functies
gedurende maximaal negen maanden.
Elisabeth Paulier (Poulier), weduwe van Cornelis Prins. Zij werd op 30 mei
1690 benoemd tot bode, klokkensteller en lijkebidder te Lillo waarbij de
Gecommitteerde Raden aantekenden dat dit gebeurde ten behoeve van haar
onderhoud en dat van haar vijf kinderen en dat een van haar zoons de genoemde
ambten diende te vervullen. 366 Elisabeth had op dat moment vermoedelijk drie
zoons: Jan, Thomas en Nicolaas Prins. Waarschijnlijk werden de functies aan
laatstgenoemde toevertrouwd.
Nicolaas Prins, op 31 juli 1705 officieel benoemd tot kloksteller, bode en
lijkenbidder te Lillo in plaats van zijn overleden moeder. 367 Als bode nog
vermeld op 26 augustus 1720. 368 Vermoedelijk werd hij in 1718 tijdelijk
vervangen.
Gijsbrecht van Grevelingen, in 1718 vermeld als gerechtsbode te Lillo, mogelijk
toen als waarnemer of als adjunct. 369 Vermoedelijk officieel benoemd tot
gerechtsbode te Lillo tussen 26 augustus 1720 en 1 oktober 1723. 370 Op 2
september 1763 werd hij wegens ‘hoge ouderdom’ bijgestaan door een adjunctbode die hem op 4 april 1766 als bode opvolgde. 371
Francois Delzenne, benoemd tot adjunct-bode te Lillo op 2 september 1763 en
tot bode op 4 april 1766. 372 Vervulde die functie tot 3 juli 1772. 373
Francois Dronkers, bode te Lillo vanaf 3 juli 1772 tot de overdracht van de
forten Lillo en Liefkenshoek aan de Oostenrijkse autoriteiten op 12 februari
1786. 374

ZA, SZ, inv. 684, 4-6-1680; idem, inv. 686, 6-3-1681.
ZA, SZ, inv. 689, 20-11-1682.
ZA, SZ, inv. 690, 18-1-1683.
ZA, SZ, inv. 697, 30-8-1689.
Idem.
ZA, SZ, inv. 698, 30-5-1690.
ZA, SZ, inv. 713, 31-7-1705.
ZA, SZ, inv. 787, 26-8-1720.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81020, fol. 60.
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 47 a, 1-10-1723.
ZA, SZ, inv. 1939, 2-9-1763; idem, inv. 1940, 4-4-1766.
Idem.
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 51 a, fol. 15.
Idem, fol. 15; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81550, fol. 62; ook: ZA, SZ, inv. 1973, fol. 1133.
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15.

J.M.G. Leune
Pachters van de gemeene middelen van consumptie
1673-1784

Vooraf
Voor de periode 1673-1784 konden de volgende namen van pachters van de gemeene
middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek (alfabetisch geordend en systematisch)
getraceerd worden, met vermelding van de jaren waarin zij als pachter optraden (NB:
sommigen waren ook in andere dan in de genoemde jaren als pachter actief). 375 In de
rekeningen betreffende de jaren 1785 en 1786 zijn geen namen van pachters meer
aangetroffen. 376 Dit overzicht is een bijlage bij hoofdstuk 9 in deel 1.











Adriaense, Adriaen
Ameau, Jacobus d’
Ameau, Marcus d’
Assendelft, Pieter van
Biestman, Thomas
Blomme, Cornelis
Bodel, Samuel
Boone, Engel
Boucher, Pieter
Brager (Prager), Anthonij











Brager (Prager), Carel
Brager (Prager), Nicolaes
Brauw (Barou), Isaacq
Breil, Jan Valentijn
Brouw, Marijnis
Chassijn (Chassin), Johannes
Cnokkert, Gerard
Collemans, Martinus
Coten (Kooten), Jan van (sr.)



Coten (Koten), Joan van
(de jonge)
Coten, Herman van
Deckers, Johannes




1735
1682, 1690
1673, 1682, 1690
1768, 1770
1700
1745, 1756
1682
1695
1784
1730, 1733, 1735, 1738, 1743, 1745,
1748, 1750, 1756, 1760
1704, 1709, 1713, 1718, 1720, 1721
1727, 1730
1673
1782, 1784
1690
1673
1695
1702, 1704
1700, 1704, 1713, 1721, 1725, 1727,
1730, 1733, 1735, 1738, 1743
1727
1673
1740

375

De belangrijkste bronnen waren daarbij de jaarlijkse rekeningen van de ontvanger van de
gemeene middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek, zoals deze bewaard worden in het
archief van de Rekenkamer Zeeland D (inv. 79180-81680). Namen van pachters van vóór 1673
komen voor in de Generaliteitsdeclaraties; zie voor een steekproef daaruit hoofdstuk 1 in deel 3 c.
376
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81680.
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Deckers, Joseph
Dekkers, Frans
Delzenne, Francois
Diamand, Gijsbrecht
Diamand, Machiel
Dronkers, Andries
Dronkers, Frans
Dronkers, Jacob
Dronkers, Wouter
Duinkerke, Pieter
Ermerins, Francois
Gelre (Gelder(en)), Albert van
Grande, Jan de
Gravenhage, Pieter ‘s
Grevelingen, Gijsbrecht van


























Grevelingen, Jacob van
Groesen, Albert van
Heilink, Gillis
Hendricxse, David
Heyns, Jan
Hoedonck (Odonck), Cornelis
Hollander, Pieter
Iemants, Adam
Jager, Andries de
Jagt, Johannes (Jan) van der
Janssen, Claes
Kuijpers, Hendrik
Meeuw, Jacobus de
Meeuw, Matthijs de
Moorman, Frans
Moorman, Pieter
Munck, Andries de
Munck, Jacobus de 377
Munck, Leendert de
Munck, Leendert de 378
Nonnius, Jacob
Noort, Jan van de
Oostwalt, Fabiaan
Paulier, Thomas

1733
1695, 1702
1766, 1768, 1770, 1776
1733
1718, 1721
1776, 1778, 1780, 1782, 1784
1780, 1784
1736, 1743, 1745
1782
1748
1725, 1727
1736, 1738, 1740, 1743, 1745, 1748
1673
1682
1727, 1730, 1733, 1735, 1737, 1743,
1745, 1748, 1750, 1756
1709
1709
1690, 1700
1673
1736, 1738
1673, 1682
1704
1709
1709, 1713, 1718, 1721, 1723
1738, 1740, 1743, 1745, 1750
1673
1725, 1727
1695, 1700, 1704, 1713
1713, 1718, 1721, 1723
1770, 1776
1750, 1760,
1725, 1738, 1740, 1748
1723, 1725, 1756, 1760, 1766
1745, 1748
1778, 1780, 1782
1695, 1704
1727, 1730, 1733, 1735, 1738, 1740
1690, 1695, 1700, 1704
1673

377

Het is lastig vast te stellen om welke personen het hier precies gaat; in de genoemde jaren
woonden in Lillo zeker drie volwassen personen met de naam Jacobus de Munck.
378
Dit betreft Leendert Jacobszn. de Munck, ged. fort Lillo 9-3-1742.
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Poel(e)man(s), Amour
Poeleman, Pieter
Prager (zie Brager)
Prins, Jacobus
Raet, Anthony
Schetsen, Cornelis van
Schrijvers, Jacomijntje
Slootman(s), Pieter
Thiel, Thomas van
Uffelen, David van
Verhoge, Nicolaas
Vermeer, Jan Baptist
Verstraten, Gillis
Visser, Volker Jansen
Vossemeer, Carel Reijnierssen van
Vossemeer, Reinier Carels van
Wielen, Pieter van der
Wielen, Tobias van der
Willemse, Machiel
Zurich, Pieter
Zwalle, Johannis
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1750, 1756, 1760, 1766
1784
1673
1673
1690, 1695, 1700, 1702, 1704,
1682
1780, 1782
1700
1702, 1704
1729
1760, 1766, 1768, 1770, 1776, 1778
1673
1713, 1718, 1721
1718, 1723, 1725, 1727, 1730
1690, 1700, 1704, 1713
1700
1700
1768, 1770
1673
1768, 1776

Bewoners van Oud-Lillo
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16.

J.M.G. Leune
Cijnsplichtigen te Oud-Lillo op 11 juli 1755

Vooraf
Bewoners van Oud-Lillo waren in de 17de en 18de eeuw cijnsplichtig, deels jegens de
commandeur van het fort Lillo (die het recht had om cijns te innen over 16 percelen) en
deels jegens de ‘armen van Lillo’. Laatstgenoemde cijns had betrekking op percelen die in
bezit waren van de diaconie van de (Nederduits-Gereformeerde) fortkerk van Lillo. Dat
waren er 43.
Door de magistraat van fort Lillo werd op 11 juli 1755 een lijst samengesteld met de namen
van cijnsplichtigen in Oud-Lillo, voorzien van bijzonderheden over de bewoning van de
percelen waarover zij cijns betaalden. Uit onderstaand overzicht kan worden geconcludeerd
dat op de genoemde datum van de 59 percelen er 44 bebouwd en bewoond waren. 379
A. Cijnsplichtigen ten behoeve van de commandeur van fort Lillo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Jan Verhulst, woont daar met zijn familie
Joseph Eijsakker, idem
Jan Baptist Taeymans, is verkocht, doch niet opgedragen aan Engel Hermans; perceel
is verhuurd
Gillis Braems, woont daar met zijn familie
Cerillis de Bie, is verhuurd aan Pieter Lathouwer en Jan Mathijssen
Jan van Caem, woont daar met zijn huishouden
Jan Goormans, idem
Jan Baptist Leemans, bij hem woont Cornelis Valkenburg
Hendrik Perdaens, staat geen woning op
Pieter Stoffels, idem
Jan Baptist van der Goten, bij hem wonen Jan Baptist Blommen en Cornelis Sagoo
Lambert Gijsels, woont bij Anthonij Baremakers; is ‘s zomers meestal naar OudeTonge en soms naar Brussel; daar logeert een vrouwspersoon van ‘s Hertogenbosch die
bij (= verm. van) een soldaat moet kramen; haar is aangezegd dat zij de jurisdictie
binnen 24 uur moet verlaten; haar naam is Maria Janssen
Cornelis Verbert, woont daar met zijn familie
Jan Baptist van den Brande, is verhuurd aan Christoffel Pael, schoonzoon van Jan
Baptist van der Gooten
Jan Braem, woont daar met zijn familie
de weduwe van Joost van Coetsen, staat geen woning op.

B. Cijnsplichtigen ten behoeve van de armen van Lillo
1.
2.
3.
379

Jan Janssen, is zonder woning
Jan Janssen, woont daar met zijn familie
Hendrik Aerts, woont bij Pieter Lambregts
Bron: RAA, archief Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 31.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Jan de Meulemeester, woont daar met zijn familie
idem, perceel is zonder woning
Jan Baptist Pieters, woont er met zijn familie
Jan Janssen, is zonder woning
de heer Ermerins, is zonder woning
Jan Janssen, is zonder woning
de weduwe van Jan Sijmons, met haar kinderen
de weduwe van Gillis Puyevelt, met haar kinderen
Pieter Kloots, met zijn vrouw
Cornelis Kuijper, met zijn familie
de weduwe van Gillis Puyevelt, is zonder woning
de weduwe van Adriaen Valkenburg, daar woont de weduwe van Eijer en haar
kinderen
de weduwe Valkenburg, perceel is zonder woning, maar in een strooien hut woont
Pieter Jeunis en zijn familie
is ‘t Swaentje (een herberg)
Pieter Stoffels, met zijn familie
de weduwe van Adriaen Valkenburg, is zonder woning
idem
Cornelis Huijbrechts, met zijn familie
Cornelis Kuijpers, is zonder woning
Cornelis Verheije, met zijn familie
Hendrik Perdaens, met zijn familie
de weduwe van Patrijs, met haar familie
de weduwe van Cornelis Vingerhoet, met haar familie
idem
idem
idem
Jan de Nijs, met zijn familie
het hof van de predikant, is zonder woning
Pieter Jan Swijnen, met zijn familie
Jan Janssen, is verhuurd aan Jan Baptist van Uffelen en Cornelis Bogert
Cornelis Frank, met zijn familie
Cornelis Stijnen, met zijn familie
Jan de Meulemeester, is zonder woning
de weduwe van Gillis Puijevelt, is verhuurd aan haar schoonzoon Willem Adriaensen
Marian Cuijpers, met haar kinderen
idem, is zonder woning
Adriaen Brantson, met zijn familie
Adriaen Stijnen, is verhuurd aan de heer kapitein Breederoode
Andries van den Bergh, met zijn familie
Jacobus Meijs, met zijn familie

558

17.

J.M.G. Leune
Gezinshoofden te Oud-Lillo op 11 maart 1774

Op 11 maart 1774 woonden in Oud-Lillo de volgende gezinshoofden: 380
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

380

Aarts, Hendrik
Aarts, Kornelis
Bijncken, de weduwe P. (= Maria de Lange, weduwe van Philippus Bijncken)
Bildrecht, de weduwe
Blommen, de weduwe G. (= Joanna van Puijvelde, weduwe van Gerard Blommen)
Boogers, Francus
Braam, Jan (doorgestreept)
Brande, de weduwe Van den (= Anna Katharina Aarts, weduwe van Jan Baptist van
den Brande)
Carsouws, Jan B. (= Baptist)
Claeren, Jan
Delewarel, Willem
Driesen, Jan
Eijseggers, de weduwe J. (= Maria Catharina Geuns, weduwe van Jozef Eijseggers)
Fié, Wouter de
Goormans, Anna Catharina
Heijer, Jakob, winkelier
Hermans, Adriaan
Huibing, de weduwe G. (= Joanna Boeij, weduwe van Gerardus Huibing)
Huibrechts, de weduwe A. (= Maria Katharina de Fié, weduwe van Anthony
Huibrechts)
Janssen, Jan
Janssen, Kornelis
Janssen, Paulus
Jeunis, Pieter
Kaam, Jan van
Kloots, Pieter
Koek, Jan Hendriks
Kuipers, Kornelis
Lambrechts, Anthony, winkelier
Lathouwer, Pieter de
Leemans, Jan Bapt. (= Baptist)
Leuven, Jakobus van
Linden, Joseph van
Mees, Jan, herbergier en winkelier
Meijs, de weduwe (= Maria Boeij, weduwe van Jacobus Meijs)
Meulenmeester, de weduwe (= Elizabeth Denissen, weduwe van Joannes de
Meulemeester)
Bron: Rijksarchief Antwerpen, archief Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 51 b.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Mortelman, Jan
Nijs, Levinus de
Pieters, Jan
Pintjes, Pieter
Puijvelde, Pieter van
Sijmons, Hendrik
Stijnen, Kornelis
Taaimans, de weduwe J.J. (het is onduidelijk wie zij is)
Taaimans, Jakobus
Taaimans, Jan Jakobus
Valkenburg, Willem van
Verbert, de weduwe (= Joanna Kathatrina Lastero, weduwe van Kornelis Verbert)
Vingerhoed, Adriaan
Vingerhoed, de weduwe (= verm. Elizabeth Vermaelen, weduwe van Kornelis
Vingerhoed)
Vingerhoed, de weduwe K. (= Maria Kornelia Huibregts, weduwe van Kornelis
Vingerhoed)
Vlaemings, Hendrik
Vree, Jodocus de
Wils, Jan, winkelier
Woldbach, Jan
Wuijten, Kornelis
Zano, Dominicus, herbergier
Zwagemakers, Jan
Zwijnen, de weduwe P.J. (= Joanna Machielsen, weduwe van Petrus Joannes Zwijnen).
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Dodenlijsten
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18.

J.M.G. Leune
Begrafenissen vanuit de fortkerk van Lillo tussen
17-7-1732 en 1-8-1751

Vooraf
De onderstaande overledenen, die begraven werden in de periode 1732-1751 in of vanuit de
gereformeerde fortkerk van Lillo, behoorden zowel tot de militaire als de burgerlijke
bevolking van het fort Lillo. Ze zijn genoteerd in het begraafboek van de fortkerk. 381 De
lijst bevat overwegend zo niet uitsluitend namen van overledenen in of uit de omgeving van
het fort Lillo die gereformeerd waren. Rooms-katholieken die in of nabij het fort woonden
werden in de genoemde periode in beginsel begraven te Lillo-Kruisweg. Het begraafboek
waaruit onderstaande gegevens zijn geput vertoont een opmerkelijk hiaat voor de periode 14-1733 tot 29-1-1735; de desbetreffende bladzijden zijn duidelijk zichtbaar uitgescheurd!
Een tweede hiaat, te weten voor de periode 17-8-1748 tot 21-8-1749, kan rechtstreeks in
verband worden gebracht met de Franse bezetting van het fort Lillo en de naweeën daarvan.
Verreweg de meeste overledenen die hieronder zijn vermeld werden begraven op de
begraafplaats in Oud-Lillo; zie hiervoor verder paragraaf 6.6. in deel 1.
Index van begraven, alfabetisch geordend
Aartse, Jan, soldaat, 10-8-1746
Abeelen, Claara van den, kind van Joseph van den Abeelen, 19-11-1737
Abelen, Joseph van den, soldaat, 6-5-1744
Adriaense, Adriaen , beste doodskleed en grote barrij, 23-12-1741
Adriaense, Gabriel, 12-11-1739
Adriaense, M. Sara, kind van Adriaen Adriaense, 29-10-1737
Adriaense, Sara, kind van Adriaen Adriaense, 16-2-1737
Adriaensen, Adriaen, doodgeboren kind van, 14-3-1735
Adriaensen, Cornelis , beste doodskleed, 10-11-1740
Adven, Andries van, gestorven in de goesenaar, 15-8-1743
Aelheijd, Johannes, soldaat, 1-12-1745
Agustijn, Zacharias, kind van de soldaat Jacobus Agustijn, 3-10-1742
Agustin, Dirk, kind van de soldaat Jacobus Agustin, 10-9-1742
Akke, Anna, laatst weduwe van Mijs, begr. Oud Lillo, 22-4-1739
Akkerman, Cornelis, 20-6-1740
Alphen, Pieter van, soldaat, 30-10-1745
Alsdorf, Simon, kind van Johan Simon Alsdorf, 6-4-1746
Anal, Barbara, soldatenvrouw van Hendrik Koning, 11-6-1746
Angenietje N.N., meid van de heer Lebleu, beste doodskleed en grote barrij, 21-8-1749
Arends, Arnoldus Johannes, klein kind (= pasgeborene) van de sergeant Arnoldus Arends,
29-8-1736
381

Bron: ZA, arch. Ned. Herv. Gemeente Rilland-Bath c.s., inv. 255.
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Arinds, Catrina, kind van de soldaat Hendrik Arinds, 14-10-1745
Asse, Jan van, soldaat, 11-8-1746
Assendelft, Adrianis van, beste doodskleed en grote barrij, 25-7-1746
Assendelft, Johannes van, beste doodskleed en grote barrij, 20-12-1741
Augustijn, Gurge, soldaat, 6-10-1746
Avond, Catrina van den, kind van Jan van den Avond, 28-10-1740
Avond, Jan van den, beste doodskleed en grote barrij, 6-4-1746
Avond, Willem van den, kind van Jan van den Avond, 8-5-1745
Bakker, Magdalena, ten laste van de armen, 29-1-1735
Bartels, Pieter, soldaat, 30-8-1745
Battabalje, Jacobus, kind van Jacobus Battabalje, 27-9-1746
Becker, Coenraad, jager, 30-10-1749
Beijnink, Lucas, soldaat, 19-8-1747
Belsman, Johannes, soldaat, 11-7-1746
Benschop, Catrina van, vrouw van de soldaat Claes Vastesager, 8-3-1738
Bergen, Adriana Barbarina van, mevrouw Van den Brande, beste doodskleed en grote
barrij, 25-5-1742
Bergh, Johanna van den, vrouw van Cornelis Adriaensen, 2-11-1735
Bergh, Pieter van den, begr. Oud-Lillo, 9-11-1735
Bergmans, Herman, soldaat, 27-9-1747
Beschet, Jan, soldaat, 2-7-1746
Bijlaars, N.N., een klein kind van de soldaat Pieter Bijlaars, 29-8-1737
Billaers, Pieter, soldaat, 25-11-1737
Blommart, Geertruijt, klein kind van de soldaat Joseph Blommart, 1-12-1738
Blommart, Maria Pietronella, kind van de soldaat Joseph Blommart, 20-3-1743
Blomme, Johanna, kind van Cornelis Blomme, 19-12-1750
Blomme, Marjanna Jacoba, kind van Cornelis Blomme, 7-8-1743
Bobbli, Christina, vrouw van de sergeant Willem Clavoux, 13-2-1736
Boddelier, Pieter Lambregtse, begr. van het schip van oorloge, 9-2-1733
Bodmer, Johan Conrad, beste doodskleed en grote barrij, 30-11-1744
Boeghengen, Johannes, kind van de soldaat Philip Boeghengen, 4-10-1745
Boekhan, Maria, 17-8-1745
Bolle, Johanna de, vrouw van de soldaat Tomas Boscheijn, 8-12-1738
Bomgaerd, Joseph, soldaat, 23-5-1746
Boom, D. Barentse, begr. in de kerk, 16-10-1737
Boomkes, Johannes, soldaat, 28-8-1747
Bos, Celia, vrouw van de soldaat Marti Kelder, 30-7-1746
Bosman, Arnout, matroos op ’t schip Triton, 15-10-1736
Bosser, Pieter, soldaat, 26-8-1743
Bousengers, Isanna, soldatenvrouw van Lindman (betekent mog. in het regiment van
Lindman), 1-12-1746
Braager, Daniel, begr. op Oud-Lillo, 18-2-1733
Brager, Adriaentie, vrouw van Joseph Dekkers, 31-8-1750
Brand, Hendrikus, kind van de soldaat Maarten Brand, 9-4-1746
Brand, N.N., doodgeboren kind van Maerten Brand, 1-7-1746
Brands, Johanna, kind van de soldaat Gijsbert Brands, 7-11-1746
Brenger, Jan Francoijs, 5-2-1733
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Brijsak, Hendrikus, kind van de soldaat Frans Brijsak, 27-9-1742
Brink, Pieter, soldaat, 6-11-1745
Brisak, Anna Berbel, kind van de soldaat Francois Brisak, 8-5-1745
Brouwers, Johanna, vrouw van de soldaat Mattijs Rouk, 4-11-1746
Brugge, Johannes Francois van den, kind van de soldaat Pieter van den Brugge, 12-11-1742
Brugge, Pieter Carolus van den, kind van de soldaat Pieter van den Brugge, 11-11-1740
Bruijn, Jan de, begr. op de Cruijswegt, 27-12-1732
Bruijs, Jacob, commandeur, beste etc., 12-9-1746
Caem, Janneken van, wed. van (Jan Willemse) Pippinks, beste doodskleed, 27-6-1742
Carel, Pieter, soldaat, 5-8-1747
Caris, Jan, soldaat, 24-10-1746
Carreman, Francois, corporaal, 21-6-1738
Catrin, Geerraat, kind van de wed. van Jan Catrin, 9-10-1737 (de wed. is bruid van de sold.
W. Stok)
Catrina N.N. (= Frikboer), weduwe van Willem Reijnders, 25-3-1748
Catteljon, Jan, kind van de sergeant Bartel Catteljon, 6-2-1743
Cent, Dominicus, controleur van’t Spaans comtoir, 24-10-1732
Cent, Machiel, klein kind van de soldaat Pieter Cent, 8-2-1738
Cent, Pieter, soldaat, 26-9-1746
Cents, Adriaen, klein kind van de soldaat Pieter Cents, 8-8-1739
Claesse, Jan, soldaat, 3-12-1737
Claesse, N.N., doodgeboren kind van Pieter Claesse, 13-2-1738
Claessen, Machiel, kind van Pieter Claessen, 12-12-1736
Cloet, Christiaan, soldaat, 15-2-1746
Coster, Heijltje, kind van Barend Coster, 16-4-1746
Coster, Janna Catrina, kind van Barent Coster, 3-8-1746
Coutrij, David, 26-2-1733
Covens, Joost, soldaat, 10-9-1746
Cramer, Daniel, kind van Daniel Cramer, 17-2-1746
Cramer, Elisabet, kind van Daniel Cramer, 3-10-1742
Cramers, Anna Catrina, kind van de soldaat Johannes Cramers, 23-4-1742
Crijger, Pieter, corporaal, 21-5-1735
Croon, Johannes, kind van de soldaat Jan Croon, 24-7-1745
Deckers, Joseph, 18-1-1751
Dekkers, Anna Catrina, kind van Johannes Dekkers, 21-7-1741
Dekkers, Jacobus Gillielmus, klein kind van Johannes Dekkers, 23-8-1735
Dekkers, N.N., doodgeboren kind van Johannes Dekkers, 3-9-1738
Dele, Catrijn, vrouw van de soldaat Francois Almede, 3-2-1738
Delsane, Jan Peer, 28-7-1742
Delsanne, Elisabeth, begr. in de kerk, 1-6-1737
Delsene, Pieternella, kind van Jan Peer Delsene, 21-12-1741
Delwiel, Christoffel, kind van de corporaal Michiel Delwiel, 18-10-1745
Delwig, Machiel, kind van de corporaal Machiel Delwig, 12-10-1745
Denis, Pieter, begr. in de kerk, beste doodskleed en grote barrij, 2-1-1743
Dering, Sebastiaen, jager, 1-9-1750
Diamant, Anna, kind van Gijsbregt Diamant, 5-5-1735
Diamant, Gijsbregt, 27-10-1738
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Diamant, Gijsbregt, klein kind van de weduwe van Gijsbregt Diamant, 27-1-1739
Diamant, Johannes Jacobus, kind van de weduwe van Diamant, 7-11-1740
Dielens, Maria, vrouw van de capitein Willem Tieleman, 16-6-1745
Dijk, Joris Martinus, commies en controleur over Holland, 29-8-1737
Dinteren, Nagita van, kind van Willem van Dinteren, 11-10-1743
Dinteren, Pieter, kind van Willem van Dinteren, 7-7-1751
Dinteren, Pieter, kind van Willem van Dinteren, 9-5-1744
Diria, Antoni, kind van de soldaat Gabriel Diria, 13-3-1737
Dirkse, Jacoba, kind van de soldaat Jan Dirkse, 12-9-1744
Doesburg, Huijbregt, kok op de uitlegger voor Lillo, 17-8-1750
Dome, Coenradus, soldaat, 20-4-1742
Donius, Johannes, soldaat, 2-11-1746
Donkers, Hendrik, corporaal, 30-4-1746
Dotee, Peere, soldaat, 6-10-1749
Douvebach, Christoffel, kind van de soldaat Christiaan Douvebach, 12-1-1746
Dries, Anna, kind van de soldaat Hendrik Dries, 3-10-1737
Dringe, Antonij, matroos, 13-7-1739
Dringe, Jan, matroos, 5-10-1742
Dronkers, Catrina, kind van de weduwe van Cornelis Dronkers, 21-11-1736
Dronkers, Cornelis, 24-10-1736, grote doodsbarrij (12 stuivers) en beste doodskleed (fl. 3
en 6 stuivers)
Dronkers, Cornelis, kind van Wouter Dronkers, 4-8-1741 (niets betaald aan diaconie)
Dronkers, Dingeman, kind van Wouter Dronkers, 12-10-1740 (niets betaald aan de
diaconie)
Dronkers, Ester, kind van Jacob Dronkers, 29-8-1742
Dronkers, Ester, klein kind van Jacob Dronkers, 12-9-1735
Dronkers, Johanna, kind van Jacob Dronkers, 22-1-1746
Dronkers, Johanna, kind van Marten Dronkers, 17-3-1740
Dronkers, Johanna, kind van Wouter Dronkers, 8-11-1745
Dronkers, Maerten, beste doodskleed,19-4-1745
Dronkers, Pieter Wouter, kind van Jacob Dronkers, 8-3-1746
Dronkers, Pieter, kind van Jacob Dronkers, 28-8-1744
Dronkers, Pieter, kind van Wouter Dronkers, 25-8-1742
Duijnkerke, Pieter van, kind van Pieter van Duijnkerke, 28-10-1749
Duijnkerken, N.N. van, eerstgeboren kind van Pieter van Duijnkerken, 9-1-1745
Dutee, Lalane, vaandrig, beste doodskleed en grote barrij, 29-11-1745
Eermond, Cornelia, kind van Johanna van der Hooft, 12-1-1748 (NB: Eermond = Hermont,
van)
Eggermond, Anna Maria, vrouw van Johannes van Puijevelden te Barendregt (=
Berendrecht), 9-2-1735, begr. in de kerk van Lillo, met het beste doodskleed en de grote
barrij
Eijer, Gillis, soldaat, 5-7-1746
Eijer, Tillemen, kind van de soldaat Gillis Eijer, 26-12-1742
Elbers, Hendrik, soldaat, 23-9-1746
Elena N.N., vrouw van de constabel Mulder, 17-10-1735
Elisabeth N.N., weduwe van Jacob de Gunter, beste doodskleed en grote barrij, 19-5-1744
Elsenraed, Maria van, vrouw van de soldaat Jan Croon, 5-8-1741
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Ende, Adriaen van den, klein kind van Laureijs van den Ende, 25-7-1736
Engel, Jacobus, sergeant, 11-5-1739
Engel, Jan den, bombardier, 15-9-1749
Ermerins, Christina Antonia, begr. in de kerk, 23-9-1741
Ermerins, Cornelia, beste doodskleed en grote barrij, 27-8-1742
Ermerins, F., 8-2-1735
Ermerins, N.N., doodgeboren kind van de heer Ermerins, begr. in de kerk onder een zerk,
8-1-1751
Ermond, Leena, kind van Janna van der Hooft, 16-12-1749 (NB: Ermond = Hermont, van)
Es, N.N. van, doodgeboren kind van de capitein Hendrik van Es, 11-6-1746
Eyck, Sara van der, vrouw van de heer Ermerins, beste doodskleed en grote barrij, 26-31751
Fabrij, Jan, soldaat, 30-4-1746
Ferleman, Anna Maria, vrouw van R.G. Temet, beste doodskleed en grote barrij, 25-3-1746
Ferrenhout, Willem, soldaat, 25-7-1747
Florok, Matthijs, kind van de soldaat Nicolaas Florok, 12-10-1743
Florok, N.N., doodgeboren kind van de soldaat Claas Florok, 4-9-1743
Fokens, Simon, soldaat, 19-5-1746
Foor, Johanna de, vrouw van de soldaat Carel de Smit, 8-1-1743
Freet, Jan, soldaat, 8-4-1740
Fris, Ariaen Josephus, klein kind van de soldaat Hans Hendrik Fris, 27-11-1732
Fürst, Frederik, soldaat, 6-7-1741
Fürst, Hendrik Steven, kind van de soldaat Frederik Furst, 29-11-1737
Fürst, Pieter Croes, kind van de soldaat Frederik Fürst, 5-10-1739
Geens, Catrina, vrouw van R.G. Temet, beste doodskleed en grote barrij, 10-5-1742
Gelder, Allebregt van, 27-3-1747
Gelder, Antoni van, kind van Albert van Gelder, 12-5-1746
Gelder, Antoni van, kind van Albert van Gelder, 29-10-1744
Gelder, Josina van, kind van Albert van Gelder, 8-2-1745
Gelder, N.N. van, eerstgeboren kind van Allebregt van Gelder, 3-12-1737
Gelmers, Catrina, vrouw van de luitenant Dirk Eijking, begr. Oud Lillo, 30-7-1738
Gerrits, Johannes Hendrikus, kind van de soldaat Gerrardus Gerrits, 19-10-1740
Gerrits, Johannes, soldaat, 7-12-1745
Gerritse, Gerrit, soldaat, 14-8-1743
Gerritse, Herman, soldaat, 25-2-1747
Gerstemeter, Johannes, soldaat, 13-8-1743
Gieschot, Pieter, kind van de tamboer Pieter Gieschot, 2-1-1737
Gijselings, Philip, kind van de soldaat Gulliaam Gijselings, 20-11-1745
Gilliard, Allard, kapitein, beste doodskleed en grote barrij, 16-8-1749
Godin, Jan, commandeur van de scheldeforten, 2-11-1736
Gogh, Elisabet van, vrouw van de heer Olingius, beste doodskleed en grote barrij, 27-91746
Golet, Jan Joseph, klein kind van de soldaat Jan F. Golet, 7-5-1736
Goudzweerdt, Johannes, soldaat, 31-10-1745
Goutier, Andries, soldaat, 8-11-1746
Grand, Jeremias de, capitein van de burgers van Lillo, 30-5-1738
Grand, Magchelda de, begr. in de kerk, 27-5-1738
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Grevelingen, Cornelis van, begr. van den armen, 14-7-1750
Grevelingen, Cornelis van, klein kind van Gijsbregt van Grevelingen, 29-10-1735
Grevelingen, Gijsbregt van, zijn vrouw en kind in één kist, beste doodskleed en grote barrij,
15-5-1742
Grevelingen, Maria, kind van Gijsbregt van Grevelingen, 22-11-1735
Grevelingen, Markus van, beste doodskleed, 30-1-1743
Gronden, Caris van der, cornet van een regiment cavalerie, 6-8-1735
Groot, Arend de, soldaat, 16-4-1746
Guchte, Adriaen van der, kind van de corporaal Jan Baptist van der Guchte, 17-10-1738
Gugten, Maria Joseph van der, kind van Jan van der Gugten, 3-12-1744
Guijs, Maria Laureys, vrouw van Gijsebrecht van Grevelingen, 10-9-1732
Günter, Jacob, 14-5-1738
Haep, Coenraad, soldaat, 6-10-1745
Hal, Adriaen van, soldaat, 23-4-1746
Hal, Claas van, kind van de soldaat Adriaan van Hal, 2-2-1746
Harmans, Leunis, constabel, 26-11-1742
Hartjes, Manus, soldaat, 11-10-1745
Hasevoet, Anna Maria, vrouw van Adolph Rushof, 18-1-1744
Hattinga, Anna Maria, 17-7-1732
Heijden, Willem van der, kind van Jacobus van der Heijden, soldaat, 17-4-1743
Heijnen, Anna Maria, vrouw van de soldaat Johannes Ceesje, 28-9-1745
Heijns, Adriana, beste doodskleed, 7-7-1751
Heijns, Anna, kind van de weduwe van Jan Heijns, 9-11-1745
Heijns, Arij, klein kind van Jan Heijns, 22-9-1739
Heijns, Daniel, kind van Jan Heijns, 21-12-1736
Heijns, Wouter, 28-10-1745
Hekkenaer, Pieter, tamboer, 20-5-1746
Hekkinga, Jacobus, soldaat, twee van zijn ongedoopte kinderen, 7-12-1743
Hekner, Pieter, soldaat, 24-12-1742
Hemert, Magdelena, klein kind van de soldaat Johan Michel Hemert, 8-9-1739
Hendriks, Margriet, kind van de soldaat Jan Hendriks, 5-11-1736
Herles, Hermanus, soldaat, 9-11-1736
Hermans, Johanna, weduwe van A. (= Adriaan) van der Pas, beste doodskleed, 8-10-1742
Hes, Valentijn, jager, 30-10-1749
Heuvel, van den, kapitein, begr. Oud-Lillo, beste doodskleed en grote barrij, 3-10-1747 (er
was reeds in de kerk een graf gemaakt maar ‘door ’t sterk schieten van de fransen’ was
begraven in de kerk te riskant)
Heydeman, Hans Pieter, sergeant, 31-5-1736
Hisse, Anna Maria van der, kind van de soldaat Hendrik van der Hisse, 10-10-1736
Hofmans, Carel, kind van Boudewijn Hofmans, 4-11-1735
Holooge, Jan, matroos te Lillo, 14-3-1737
Hooft, Cornelis van der, arm kind, begr. van den armen, 13-11-1742
Hoorn, Anna van, kind van Lodewijk van Hoorn, 18-1-1745
Hosdonk, Bernardus Francois, kind van de soldaat Hendrik Hosdonk, 27-7-1746
Host, Hermanus van der, sergeant, 12-3-1740
Houten, Johanna van, kind van G. van Houten, 18-1-1747
Hubeek, Anna Geertruijt, kind van de soldaat Frederik Hubeek, 4-10-1737
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Hugo, Hendrik, beste doodskleed en grote barrij, 21-5-1743
Huijbeek, N.N., doodgeboren kind van Frederik Huijbeek, 2-11-1737
Huijs, Maria Anna, kind van Jurij Casper Huijs, 12-2-1746
Huijser, Adriaen, kind van Arnout Huijser, 27-3-1738
Huijser, Arnoldus, kind van Arnout Huijser, 27-3-1738
Huijser, Arnout, beste doodskleed en kleine barrij, 11-3-1744
Huijser, Johanna, klein kind van Aernout Huijser, 2-9-1739
Huiskes, Adolphus, kind van Willem Huiskes, 21-9-1746
Hulst, Dina van der, beste doodskleed en grote barrij, 24-12-1743
Hus, Cornelia, kind van de sergeant Hendrik Hus (= Huts), 18-11-1740
Huts, Jan, kind van de weduwe van Hendrik Huts, 20-12-1741
Huts, Johannes Reijnier, kind van de soldaat Johannes Huts, 22-10-1745
Huts, Pieter, kind van de sergeant Hendrik Huts, 4-2-1741
Huybregts, Magdalena, vrouw van de commandeur Jacob Bruijs, in de kerk, 7-8-1737
IJssenberg, Johannes, soldaat, 27-8-1747
Iperdik, Pieter, soldaat, 23-8-1746
Iskens, Maria, vrouw van de soldaat Joseph van den Abeelen, 18-12-1741
Jacobs, Jan Francois, kind van de weduwe van Adriaen Jacobs, 21-5-1746
Jacobs, Willem, soldaat, 7-8-1744
Jacobse, Adriaen, 15-10-1745
Jacobse, Carel, matroos, 31-1-1737
Jacomijn, Johannes Jan Baptist, kind van de soldaat Tomas Jacomijn, 13-9-1735
Jager, Andries, kind van de soldaat Christiaan Jager, 16-3-1745
Jager, Jan Christiaan, soldaat, 21-4-1745
Jagt, Johannes van der, kind van Johannes van der Jagt, 11-4-1742
Jagt, Johannes van der, kind van Johannes van der Jagt, 23-8-1745
Jagt, Maria van der, kind van Johannes van der Jagt, 10-8-1741
Janna N.N. (= Johanna de Klein), vrouw van Pieter van Meer, begr. op de Kruisweg, 18-121747
Jans, Gielschon, soldaat, 1-9-1749 (het beste doodskleed en de grote barrij werden gebruikt
‘omdat het aendere kleed en barrij is geruïneerd’)
Janse, Jan (= Jan Janse Koesman), beste doodskleed en grote barrij (kosten voldaan door de
heer Temet), 19-11-1749
Janse, Magdalena, beste doodskleed en grote barrij, 21-11-1741
Janse, Willem, soldaat, 23-5-1746
Jansen, Barend, soldaat, 28-8-1747
Jansen, Dirk, tamboer, 14-1-1739
Jansen, Steeven, soldaat, 16-12-1738
Janson, Abram, kind van Klaes Janson, 8-7-1741
Janson, Abram, kind van Nicolaes Janson, 17-10-1735
Janson, Catrina, kind van de weduwe Janson, 22-7-1746
Janson, Claes, beste doodskleed en grote barrij, 31-10-1744
Janson, Hendrik, kind van Claes Janson, 31-7-1741
Jarniquet, Jeremias, tamboer, 3-11-1745
Jenneschijn, Mari Joseph, kind van Manuel Jenneschijn, soldaat, 12-10-1746
Johanna N.N., kind van een gedeserteerde soldaat, 8-11-1746
Joris, Jan Patist, soldaat, 10-2-1742
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Kams, Johannes (oud 11 a 12 jaar), kind van de soldaat Arnoldus Kams, 8-11-1746
Karreman, Anna, kind van de weduwe van Francois Karreman, 26-3-1739
Karreman, Franciscus, corporaal, diens doodgeboren kind, 19-8-1737
Karreman, Francois, kind van de weduwe van Francois Karreman, 26-3-1739
Kasper, Andries, 4-11-1746
Kaspers, Geertruijt, kind van Andries Kaspers, 24-10-1742
Keijser, Machiel de, capitein, beste doodskleed en grote barrij, 16-9-1746
Kelder, Hendrina, klein kind van Marti Kelder, 2-8-1746
Kelders, Barbara, kind van de soldaat Martijn Kelders, 7-12-1741
Kerkhove, Arnoldus, kind van de soldaat Krin Messers, 19-9-1744
Keuning, Hendrik, kind van de soldaat Hendrik Keuning, 22-12-1744
Kiers, C., kapitein, beste doodskleed en grote barrij, begr. in Bergen op Zoom, overl. 5-111750
Killink, Johannes, corporaal, 6-10-1738
Kimans, Hubert, beste doodskleed, 18-7-1751
Klaasse, Magdalena, kind van de soldaat Jurge Adam Klaasse, 12-11-1746
Klasse, Pieter, beste doodskleed en grote barrij, 3-3-1748
Klis, Pieternel, vrouw van de soldaat Joseph Bongarts, 7-6-1745
Klous, Maria, soldatenvrouw, 19-8-1747
Knevelig, Johannes Christoffel, kind van de soldaat Johannes Knevelig, 1-3-1747
Kock, Johannes, kind van Joost Kock, 8-4-1751
Koek, Adriaen, soldaat, 23-5-1746
Koene, Pieter, soldaat, 24-9-1746
Koeshal, Martinus, tamboer, 8-9-1746
Kok, Anna, kind van Joost Kok, 27-10-1746
Kok, Antona, kind van Joost Kok, 16-11-1745
Kok, Antoni, kind van Joos Kok, 4-6-1740
Kok, Antoni, kind van Joos Kok, 6-7-1741
Kok, Willem, kind van Joos Kok, 15-7-1741
Koning, Maria, kind van de soldaat Hendrik Koning, 13-9-1746
Kool, David, kind van de soldaat Philip Kool, 4-9-1746
Koten, Adriana van, kind van de capitein Johan van Koten, 13-9-1743
Koten, Hendrik, begr. Oud Lillo, 13-6-1741
Koten, Hendrik, kind van Antonij Koten, begr. van den armen, 21-5-1739
Krajenburg, Leendert, matroos op ‘De Vreede’, 2-12-1746
Krenk, Leendert, 7-2-1733
Krins, Michel, soldaat, 14-4-1742
Kruijt, Willem, een arm kind van Cornelis Kruijt, 28-12-1736
Kuijk, Hendrik van, konstabel, 20-9-1749
Laan, Catrina van der, 15-1-1733
Laan, Maria van der, vrouw van Jan Leenders, 5-9-1737 (vermoedelijk gestorven in het
kraambed; zie Leenders)
Lafeber, Alexandria, klein kind van de soldaat Jan Lafeber, 27-11-1736
Lamasie, Emanuel, kind van de corporaal Andries Lamasie, 13-1-1744
Lambert, Frederik, jager, 30-9-1750
Lameter, Jan, soldaat, 9-2-1733
Landman, Barend, kind van Barend Landman, 11-9-1747
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Lanot, Helena de, kind van de sergeant Francois de Lanot, 29-8-1732
Lanser, Janneken, 25-6-1740
Larot, Maria, kind van de soldaat Simon Larot, 28-10-1745
Latter, Adriaen de, soldaat, 6-4-1736
Leen, Gerardus van, kind van de soldaat Alexander van Leen, 4-2-1747
Leenders, Cornelis, kind van Jan Leenders, 16-9-1737
Leenders, Elena, vrouw van de soldaat Jooris Mik, 6-3-1742
Leenders, Hermanus, soldaat, 29-7-1741
Leenders, Jan, 20-1-1747
Leenders, Jan, kind van Jan Leenders, 12-7-1740
Leenders, Johanna, kind van Jan Leenders, 7-2-1742
Leenders, N.N., doodgeboren kind van Jan Leenders, 12-11-1746
Leenders, N.N., doodgeboren kind van Jan Leenders, 12-4-1745
Leenders, N.N., doodgeboren kind van Jan Leenders, 18-4-1744
Lefeber, Jan Joseph, klein kind van de soldaat Jan Joseph Lefeber; 18-11-1732
Lemmen, Adam, soldaat, 25-7-1741
Leune, Maria Catelina, vrouw van de soldaat Frederik Fürst, 31-7-1739
Leunisse, Pieternella, beste doodskleed en grote barrij, 13-8-1746
Linde, Adriantje van der, beste doodskleed en grote barrij, 20-11-1741
Lobel, Amelia, vrouw van Van Tongeren, 28-12-1750
Lonisse, Arend, matroos op de Triton, 1-6-1744
Loonis, Neeltje, vrouw van Hendrik Kooten, 7-3-1739
Lottenbergs, Hendrina, vrouw van Gerrit Brandligt, 9-6-1746
Loureijs, Adriaen, soldaat, 6-5-1747
Louwe, Willem, onecht kind van Alida Maria Louwe, 5-10-1740
Luijks, Jan, soldaat, 1-6-1740
Lust, Maria, kind van de soldaat Johannes Lust, 9-11-1737
Maes, Francois, soldaat, 3-12-1745
Makker, Cornelis, matroos op de uitlegger, 27-3-1743
Manderse, Willem, matroos op het schip van oorlog te Lillo, 3-7-1736
Mangelij, Pieter, kind van de soldaat Jacobus Mangelij, 29-4-1746
Mardon, Maria Chatrina, vrouw van de sergeant Francois Delmot, 2-4-1735
Martense, Johanna, vrouw van G. van den Houten, beste doodskleed en grote barrij, 5-41746
Martijn, Anna, kind van de soldaat Christiaen Martijn, 20-1-1739
Matin, Simon Pieter, kind van de soldaat Simon Matin, 7-12-1745
Meenen, Adriaen van, beste doodskleed en grote barrij, 6-5-1750
Meenen, Adriaen van, soldaat, 29-1-1739
Meerbeek, Jasper van, soldaat, 20-9-1746
Messers, Pieter, klein kind van de soldaat Krijn Messers, 20-11-1745
Mets, Adriana, kind van de corporaal Casper Mets, 17-5-1742
Mets, Janneke, vrouw van Antoni Pronker, beste doodskleed en grote barrij, 4-12-1741
Mets, Johanna, kind van de corporaal Casper Mets, 6-10-1740
Meulemeester, Daniel, kind van Jacobus Meulemeester, 17-1-1748
Mierou, Joseph, soldaat, 26-10-1735
Mik, Elisabet, kind van de soldaat Joris Mik, 9-4-1742
Minjot, Anna Carline, kind van de soldaat Francois Minjot, 1-8-1741
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Minjot, Jacobus, kind van de soldaat Francois Minjot, 5-11-1740
Minjot, Maria Margriet, kind van de soldaat Francois Minjot, 12-12-1740
Mogge, Hendrik, kind van, 16-10-1732
Mol, Catrina, vrouw van Pieter Croes, 16-10-1736
Monteer, Passchier, soldaat, 25-2-1741
Moorman, Johannes Jacobus, klein kind van Pieter Moorman, 14-6-1738
Moorman, Johannes, kind van Pieter Moorman, 9-9-1740
Moormans, Johanna, kind van Pieter Moormans, 3-8-1750
Morgenrood, Anna Maria, beste doodskleed, 18-4-1750
Mosselman, Cornelis, begr. van den armen, kind van Jan Mosselman, 30-10-1732
Mouwe, Jacoba, beste doodskleed en grote barrij, 5-6-1744
Muddese, Francois, kind van de soldaat Dirk Muddese, 30-12-1746
Muggebroek, Frederik, kind van de sergeant Muggebroek, 5-9-1743
Muggebroek, Johan, kind van de sergeant Muggebroek, 1-9-1746
Muggebroek, Maria Catrina, kind van de sergeant Muggebroek, 7-9-1741
Muggebroek, N.N., doodgeboren kind van de sergeant Johannes Muggebroek, 15-2-1740
Muijser, Bartholomeus, soldaat, 20-2-1742
Mulder, Jacob, soldaat, 7-1-1746
Mulder, Margriet, kind van de soldaat Dionisius Mulder, 4-9-1742
Mulder, N.N., kind van de soldaat Frederik Mulder, 1-5-1745
Muller, Frederik, jager, 1-1-1750
Munk, Johannes de, kind van Jacobus de Munk, 14-10-1745
Munk, Maria, kind van Jan Leendert de Munk, 2-7-1735
Munk, N.N. de, doodgeboren kind van Leendert de Munk, 12-6-1739
Munk, Pieternella de, kind van Jacobus de Munk, 18-9-1736
Munnik, Johanna de, 4-2-1733
Munnink, Lievina de, vrouw van Pieter Moorman, beste doodskleed en grote barrij, 30-11745
Munter, Cornelia de, kind van de soldaat Christiaen de Munter, 16-9-1747
Muskes, Johanna, kind van Mattheus Muskes, 28-10-1737
N.N. (een man), verdronken, begr. Oud Lillo, 14-10-1744
N.N., een soldaat die in het hospitaal gestorven is, 1-12-1749
N.N., een soldaat die in het hospitaal gestorven is, 17-10-1749
N.N., een soldaat die in het hospitaal gestorven is, 25-10-1749
Niclaas, Johannes Hendrik, 17-12-1743
Nieuman, Andries, soldaat, 26-7-1746
Nijmegen, Wijnand van, soldaat, 10-9-1746
Noordt, Amelia van de, beste doodskleed en grote barrij, 13-4-1744
Noordt, Jan van den, begr. in de kerk, 15-1-1743
Noort, Tanneke Noutse, vrouw van Bartel Claesse, 5-8-1740
Offerman, Frederik, soldaat, 18-11-1737
Offerman, Mouwerus, kind van de soldaat Frederik Offerman, 21-6-1737
Okhif (Oklis?), Anna Elisabeth, dochter van de barbier Theodorus O. , 28-10-1735
Olivier, Anna Sibilla, vrouw van Pieter Denis, 30-9-1737
Olsbrouwers, Aeltje, vrouw van de soldaat Christiaen Pauwels, 29-8-1735
Ooms, Anna, vrouw van Cornelis Blomme, beste doodskleed en grote barrij, 23-11-1741
Ooms, de weduwe van, genaamd Catrina, beste doodskleed en grote barrij, 28-6-1742
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Ooms, Emanuel, 8-5-1741
Ooms, Frans, beste doodskleed, 30-1-1741
Ooms, Willem, 21-1-1739
Oosdorp, Antoni van, beste doodskleed en grote barrij, 26-1-1745
Oosdorp, Willem van, begr. Oud Lillo, 24-12-1738
Opzomers, Johannes Baptist, 15-4-1736
Overbeek, Cijke, vrouw van de corporaal Nicolaas Sloot, 15-8-1744
Pallaster, Maertijn, soldaat, 10-9-1745
Pantalon, Arnoldus, begr. v.d. armen, 24-3-1742
Pantalon, Elisabet, begr. v.d. armen, 27-12-1745
Pantalon, Maria Catrina, klein kind van Jan Pantalon, 3-1-1733
Pas, Adriaen van der, begr. Oud Lillo, 8-9-1736
Pas, Jan van der, 10-5-1745
Peer, Jan, zijn doodgeboren kind, 7-3-1733
Pidoe, Abram, luitenant, beste doodskleed en grote barrij, 27-8-1749
Pieper, Wouter, soldaat, 29-8-1747
Piepers, Hermanus, kind van Jacobus Piepers, soldaat, 16-8-1735
Piepers, Jacobus, soldaat, 29-12-1736
Pieters, Anna, vrouw van de fuselier Jan Baptist van Uffelen, 16-7-1745
Pietronella N.N., meisje van Joseph van den Abeelen, 30-5-1741
Pijs, Maria, weduwe Bobbli, 18-2-1737
Pippink, Jan Willem, kind van Willem Pippink, 26-3-1746
Pippink, Maria, kind van Willem Pippink, 17-4-1747
Piskamskij, Pieter Willem, cadet, 3-10-1732
Pisten, Elisabeth van der, 8-12-1732
Plunders, Maria, klein kind van Willem Plunders, soldaat, 9-7-1736
Plunders, N.N., doodgeboren kind van de soldaat Willem Plunders, 7-4-1737
Poeleman, Hendrik, zoon van Amoer Poeleman, 18-5-1742
Poeleman, Lena, kind van Amoer Poeleman, 6-12-1748
Poelmans, Willemina, kind van Amoer Poelmans, 9-4-1740
Polak, Johan Maria, kind van Casper Polak, 4-9-1745
Pordu, Louwijs, soldaat, 17-2-1742
Post, Adriaen de, 29-6-1747
Poule, Christoffel, jager, 28-3-1750
Prins, Pietronella, kind van de soldaat Hendrik Prins, 15-11-1737
Pronkers, Hendrik, klein kind van Antoni Pronkers, 18-5-1739
Provo, Anna Dorothea, kind van de majoor Willem Provo, 14-12-1746
Provo, Anna Dorothea, kind van majoor Willem Provo, begr. in de kerk, 27-10-1749
Provo, Theodorus, kind van de majoor Provo, 25-10-1745
Putkamer, Johanna Sophia, kind van de majoor Leopold Wilhelm Putkamer, 27-8-1745
Putten, N.N., eerstgeboren kind van Lucia van Putten, 9-2-1738
Rabe, luitenant, begr. in de kerk, beste doodskleed en grote barrij, 2-10-1747
Raeij, Johannes van, soldaat, 22-5-1744
Rampon, Jan, vaandrig, 24-2-1735
Regter, Willem de, beste doodskleed en kleine barrij, weduwe wilde geen kerkerecht
betalen, 17-7-1748
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Reijnders, Joris, kind van de weduwe van Willem Reijnders (= Catrina Frikboer), 31-51742
Reijnders, Willem, soldaat, 9-5-1746
Rentrop, Pieternella, kind van de soldaat Johan Rentrop, 28-2-1747
Riek, Anna Catrina, kind van de corporaal Jan Riek, 7-1-1740
Riek, Isabella, kind van de sergeant Jan Riek, 10-5-1742
Riek, N.N., doodgeboren kind van de sergeant Jan Riek, 24-9-1740
Riek, N.N., doodgeboren kind van de sergeant Jan Riek, 4-2-1743
Rijn, Clasina van, vrouw van de soldaat N. Broeders, 29-10-1746
Rijnders, Maria Joseph, kind van de soldaat Willem Rijnders, 22-10-1737
Roeland, Tomas, begr. in de kerk, beste doodskleed en kleine barrij, 8-9-1748
Romers, Anna, kind van Jacob Romers, 29-5-1751
Romers, Jacob, kind van Jacob Romers, 16-6-1751
Rompa, Catrina van, vrouw van de corporaal Pieter Wijnhands, 7-11-1742
Roschap, Christoffel, 20-1-1746
Rosendael, Femmeke, vrouw van de jager Johannes Schart, 19-4-1750
Rotiers, Elisabet, vrouw van de soldaat Hendrik Mannars, 29-4-1741
Rushof, Jan, beste doodskleed en grote barrij, 22-10-1743
Rushof, Johannes, kind van Dolph Rushof, 6-8-1745
Russon, Pieter, klein kind van de soldaat Hermanus Russon, 1-7-1746
Ruth, Anna Maria Catrina, kind van de soldaat Mattijs Ruth, 28-3-1746
Sablisko, Paulis, soldaat, 22-6-1745
Sattelion, Maria, kind van de sergeant Bartel Sattelion, 1-8-1741
Savernel, Johanna, vrouw van Jacob Dronkers, beste doodskleed (fl. 3 en 6 st.) en grote
barrij (12 st), 5-2-1740
Schalk, Cornelia, vrouw van Amoer Poelemans, beste doodskleed en grote barrij, 27-121745
Schallenbergh, Hendrik, corporaal, 22-11-1745
Schepper, Hendrik, soldaat, 24-8-1744
Scheraar, Jacob, soldaat, 22-10-1745
Schilder, Catrina, vrouw van de soldaat Dionisius Mulder, 26-8-1741
Schleer, Frederik, jager, 1-9-1750
Schols, Jan, soldaat, 8-11-1735
Schoon, Johan M., luitenant, beste doodskleed en grote barrij, 25-4-1744
Schoonhove, Jan, sergeant, 31-10-1737
Schot, Jan, soldaat, 2-12-1739
Schouman, Johannes, corporaal, 21-11-1739
Schouwers, Treese, vrouw van de soldaat Pieter Vrijman, 28-11-1740
Schreurs, Barbara, kind van de soldaat Mattheijs Schreurs, 25-6-1742
Schreurs, Bello, kind van de soldaat Mattias Schreurs, 14-4-1739
Schrivers, Francijntje, vrouw van de sergeant Martijnus Harmans, 17-11-1745
Schuts, Frederik, soldaat, 18-2-1737
Seergesel, Jan Willem, soldaat, 7-9-1744
Slokke, N.N., doodgeboren kind van Willem Slokke, 17-5-1742
Smallegang, Aarnout, soldaat, 25-3-1745
Smit, Dirk, soldaat, 25-5-1746
Smit, Francois, predikant, beste doodskleed en grote barrij, 21-2-1747
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Smit, Jan, soldaat, 9-12-1745
Smit, Margriet, vrouw van de soldaat Barend Donkers, 2-3-1740
Smit, Maria de, vrouw van de soldaat Pieter Cent, overl. in kraambed, begr. 8-2-1738
Smit, Maria, weduwe van Tobias van der Laen, 2-7-1740
Smit, Maria, weduwe van de constabel Gerrit van Alpe, 19-12-1739
Smit, Reijnout, soldaat, 15-4-1747
Smits, Willem, soldaat, 15-5-1747
Snikkel, Hans, matroos op de uitlegger voor Lillo, 29-7-1740
Spinnin, Simon, soldaat, 6-2-1733
Spit, Sevin, soldaat, 22-9-1749
Steijn, Anna, kind van de soldaat Ambrosius Steijn, 4-11-1746
Steijner, Baltasar, soldaat, 14-11-1746
Stevens, Johannes, soldaat, 29-10-1742
Stomp, Johannes, constabel, 5-7-1746
Stroom, Jan, boddelier op de uitlegger voor Lillo, 29-5-1751
Temet, Anna Catrina, kind van R.G. Temet, 28-1-1740
Temet, Carel, kind van R.G. Temet, 31-8-1741
Temet, Carel, kind van R.G. Temet, 6-2-1743
Temet, Catrina, kind van R.G. Temet, 9-2-1737
Temet, Christoffel, kind van R.G. Temet, 15-5-1741
Tesnië, Catrina, vrouw van de soldaat Hans Jurgen, 8-4-1747
Tichelen, Pieter, kind van Adriaen van Tichelen, 29-9-1747
Tielman, Francois, kind van de corporaal Willem Tielman, 10-12-1745
Tille, Louran, soldaat, 3-9-1745
Tissen, Mattijs, soldaat, 5-4-1743
Truijen, Wilhelmus, soldaat, 31-10-1746
Tuinemasis, Jan, matroos, 13-3-1747
Uffelen, Bello van, klein kind van de fuselier Jan Baptist van Uffelen, 16-7-1745
Uffelen, Catrina van, klein kind van de fuselier Jan Baptist van Uffelen, 16-7-1745
Uffelen, N.N van., klein kind van de fuselier Jan Baptist van Uffelen, 16-7-1745
Usewet, Engelbertus, soldaat, 7-4-1740
Valkenburg, Adriaan van, kind van Jan van Valkenburg, 18-5-1737
Valkenburg, Jan van, beste doodskleed en grote barrij, 23-3-1742
Valkenburg, Johanna, kind van de weduwe van Jan van Valkenburg, 3-4-1742
Valks, Janneken, begr. van den armen, 12-5-1739
Vassij, Jan, heer overste, begr. in de kerk, beste doodskleed en grote barrij, 1-10-1747
Vast, Jacob van der, matroos, 4-3-1747
Vavoort, Catrina, vrouw van de soldaat Frederik Huijbeek, 21-11-1737
Veerbeek, Doorus, soldaat, 27-10-1745
Velthoven, Albert van, 26-10-1746
Vergucht, Hermanus, kind van de corporaal Jan Vergucht, 22-2-1740
Verkouteren, Pietronella, weduwe van Johan Christiaan Horn (Hoorn), 16-5-1739
Vermeer, Antoni, constabel, 21-1-1733
Vernisse, Johannes, corporaal, 19-5-1746
Verschuur, Johan, 22-10-1737
Verstal, Jan, sergeant, beste doodskleed en grote barrij, 13-8-1746
Verstrate, Magdalena, weeshuismoeder, 13-4-1740
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Vin, Jan van der, soldaat, 19-7-1747
Vincent, Huijbert, soldaat, 23-6-1747
Vinck, Maria, weduwe van Jan Heijns, beste doodskleed, 20-3-1751
Vingerhoed, N.N., 1-1-1748
Vink, Mels de, matroos te Lillo, 27-11-1736
Visvliet, Aarnout van, geb. Middelburg 16-11-1738, overl. Antwerpen 20-2-1739, begr. in
de kerk van Lillo 23-2-1739; ouders: Omar van Visvliet (Raad en Advocaat van de
Admiraliteit van Zeeland) en Josina Christina van Sitters
Voets, Christina, vrouw van Johannes Dekkers, beste doodskleed en grote barrij, 6-8-1746
Voorbeijtel, Willem, beste doodskleed en kleine barrij, 26-4-1747
Vos, Philippus de, soldaat, 8-11-1746
Vosmer, Catrina van, 30-1-1739
Vriese, Geertruit, vrouw van de corporaal Willem Hendriks, 24-4-1743
Vriesebolk, Gerrit, kind van Herman Vriesebolk, 21-9-1747
Vrijman, Christina, arm kind van Pieter Vrijman, 5-11-1742
Vut, Maria Margriet, kind van de soldaat Mattijs Vut, 2-5-1744
Wafel, Cornelis Janse, uitlegger in de vloot, 17-2-1742
Wafelaar, Jan Jurgen, kind van de soldaat Jacob Wafelaar, 5-4-1746
Waggelda, Jacobus, soldaat, 22-10-1746
Waliers, Jan Albert, soldaat, 17-6-1746
Wantener, Cornelis, vaandrig, 25-10-1738
Weelde, Pieter, kind van de soldaat Thomas Weelde, 15-4-1735
Wensen, Joseph Philip, kind van de soldaat Jan Wensen, 16-2-1736
Westerwijn, Jan Dirk, soldaat, 25-5-1746
Wijnands, Magdalena, vrouw van de soldaat Francois van den Burg, 19-3-1745
Wijnhand, Hendrik, kind van Pieter Wijnhand, 23-1-1741
Willems, Willem, kind van de soldaat Jan Willems, 9-8-1737
Willemse, Frederik Willem, kind van de soldaat Jan Willemse, 22-8-1740
Willemse, Jan, oud constabel, 7-2-1735
Willemse, Joris, constabel, 29-12-1739
Willemse, Willem, kind van de soldaat Jan Willemse, 26-2-1738
Winter, Reinard Hendriks, jager, 27-1-1750
Wintervelt, Joseph, jager, 19-8-1750
Zeijtz, Jonker Pieter, beste doodskleed en grote barrij, 21-7-1744
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19.

J.M.G. Leune
Overledenen fort Lillo 1773-1784

Vooraf
Onderstaande gegevens zijn ontleend aan extracten uit het ‘doodboek’ van de
gereformeerde fortkerk in Lillo betreffende de periode 1773-1784. 382 De door de koster
opgetekende namen worden hier alfabetisch geordend weergegeven. De functies van de
overledenen zijn in het doodboek niet systematisch genoteerd. Sommigen waren militair,
zonder dat dit werd aangetekend; men raadplege hiervoor deel 2. De genoemde data
betreffen het overlijden, niet het begraven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
382

Akkerman, Johanna, weduwe van De Regter, 20-3-1776
Akkerman, Johannis Franciskus, kind van Izaak Akkerman, 20-5-1783
Akkerman, Pieter, kind van Izaak Akkerman, 22-8-1779
Anthor, Ludwig Heindrich, sergeant, 3-5-1780
Arbinet, Maria Joseph, dochter van een soldaat, 4-1-1776
Assendelft, Maria van, kind van Pieter van Assendelft, 25-1-1778
Assendelft, Pieter van, 15-12-1783
Badaille, Jan, soldaat, 2-7-1773
Badensteijn, Hermanus, soldaat, 24-7-1784
Bartels, Roelof, kanonnier, 20-9-1782
Bel, N.N. van der, doodgeboren kind van J. v.d. Bel, 19-3-1779
Berg, Andries van den, 5-8-1774 (zie ook nr. 116)
Berkemeijer, Johan Jacob, 7-4-1784 (NB: zijn tweede voornaam werd foutief
opgetekend: het betreft Johan Hendrik Berkemeijer)
Bernadij, Goedfredus, soldaat, 14-8-1775
Bilger, Martinus, soldaat, 24-7-1781
Blüggel, Carel, soldaat, 24-5-1781
Bonwasser, N.N., een kind van de soldaat Wilhelm Bonwasser, 17-5-1779
Boom, Anna Maria, huisvr. van de soldaat Hugh Ross, 20-4-1777
Born, David, soldaat, 15-4-1784
Born, Jacob, soldaat, 20-12-1782
Bos, Hendrik van den, kanonnier, 13-5-1777
Bosch, Dirk, soldaat, 16-2-1784
Bosman, Balthazar, soldaat, 6-9-1783
Boucher, Jean Baptiste Joseph, zoon van de chirurgijn, 5-4-1773
Boven, Maria van, vr. van Johannis Voogd, 10-1-1780
Braams, Pieter, kanonnier, 21-3-1784
Brantligt, Harman, soldaat, 29-4-1784
Broodhoen, Andreas, soldaat, 6-2-1782
Bruih, Carolus, kind van de sergeant Bruih, 2-6-1782
Burgs, Lambregt, kind van Reinier Burgs, 22-12-1783 (zie ook nr. 287)
Bron: ZA, Gen. Afsch. 606; ook: RAA, oud-archief Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 43.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Capiteins, Johanna, kind van de soldaat Johannis Capiteins, 30-11-1783
Castelein, Hermanus, kind van de sergeant Castelein, 8-11-1783
Castelein, Johanna, kind van de sergeant Castelein, 25-8-1784
Caulswell, Tobias Gotlieb, sergeant, 17-3-1780
Cheber, Henricus, kind van de soldaat Franciscus Cheber, 20-2-1773
Chevallie, Frans, sergeant, 8-3-1777
Christoffel, Matthijs, 2-5-1780
Claassen, Johanna, weduwe van Amoer Poeleman, 5-12-1783
Cleeren, Jan, soldaat, 16-12-1783
Cooijman, Helena, huisvr. van Johannis Huijzers, 12-1-1778, liet geen kinderen na
(NB: = Helena Cooman)
Cramer, Christiana Sophia, een kind, 27-9-1781
Crans, Frederik Wilhelm, soldaat, 29-10-1780
Dee, Gratus van, kind van de soldaat Jan van Dee, 17-8-1773
Deering, Hendrik, soldaat, 12-1-1782
Dekkers, N.N., kind van Johannis Dekkers, 13-2-1773
Delzenne, Francijntje, kind van Francois Delzenne, 10-4-1782
Delzenne, Kornelia, kind van Francois Delzenne, 2-3-1774
Delzenne, N.N., kind van Francois Delzenne, 28-2-1775
Diest, Jacob van, kind van de soldaat Frederik van Diest, 8-9-1784
Dijkmans, Johanna, vr. van N. Schuttel, 27-1-1780
Dongen, Rombout van, kind van Gerrit van Dongen, 22-3-1776 (zie ook nr. 171)
Dossing, Wijnand, soldaat, 8-4-1783
Dronkers, Christiaan, kind van Frans Dronkers, 16-9-1779
Dronkers, Jakoba, kind van Willem Dronkers, 21-7-1777
Dronkers, Johanna Christina, kind van Willem Dronkers, 11-9-1779
Dronkers, Maatje, kind van Frans Dronkers, 28-9-1775
Dronkers, Maria, kind van Frans Dronkers, 29-9-1783
Dronkers, Pieter, zoon van de weduwe van Simon Dronkers, gestorven in de
polder van Lillo, 13-7-1779
Dronkers, Simon, bouwman in de polder van Lillo, 8-12-1775
Duijzel, Pieternella van, huisvr. van Willem Meijer, 15-4-1774
Eijses, Fokke, soldaat, 25-4-1784
Elizabet, Anna, vr. van de korporaal David Horn, 27-8-1782
Elizabet, Anna, vr. van de sergeant Pieter Herman, 7-8-1783
Elizabet, Anna, vrouw van een sergeant, 8-9-1780
Ende, Laurens van den, 22-6-1782
Etten, Dirk, 10-1-1780
Ferbe, Maria Josepha Denes, huisvr. van de soldaat Jean Pierre Ninette, 19-9-1775
Ferrier, Coenraad, soldaat, 27-8-1775
Ferrier, Eliza, kind van Elizabet Rohk, 9-11-1775
Flammen, Anna Margreta, vrouw van een korporaal, 6-1-1781
Flender, Tomas, soldaat, 23-10-1783
Franse, Cornelis, 22-8-1780
Frezia, Maria, huisvr. van de soldaat Simon Hendriks, 14-11-1776
Friemak, Jenna Berbera, vr. van de grenadier P.J. Goffo, 23-9-1784
Gaazewijk, Engelina Adriana, huisvr. van J.A. toe Laar, 27-3-1774
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Genits, Claas, grenadier, 25-4-1784
Geurts, Hendrik, soldaat, 17-3-1775
Geuterman, Philip, soldaat, 23-10-1779
Geutrich, Johanna, kind van de soldaat Frans Georg Geutrich, 14-6-1781
Geuzendam, Hendrik, kanonnier, 7-9-1782
Goede, Hendrica de, vrouw van Daniel Cramer, 8-11-1779
Goossen, Jan, 21-9-1778
Gosems, Johanna, vrouw van een soldaat, 8-8-1777
Gotem, Aketake van, kind van Pieter van der Gotem, 10-7-1774 (NB: de
achternaam is gewoonlijk genoteerd als Van der Goten) (zie ook nr. 165)
Gotte, Christiaan, soldaat, 23-10-1781
Grant, Hendrica de, kind van J. de Grant, 19-10-1780
Greviraad, Bernardus, kind van de soldaat Christiaan Greviraad, 20-10-1783
Grim, Nikolaas, soldaat, 13-8-1773
Groot, Jan Daniel de, kind van Jan de Groot, 15-2-1776
Groot, Maria de, kind van J. de Groot, 12-3-1781
Guilik, Johanna van, weduwe van Hess, 14-6-1783
Haij, Adam, kind van de luitenant Adam Haij, 19-10-1777
Hanssevoort, Egbert, gestorven te Antwerpen 26-6-1779, begr. te Lillo 29-6-1779
Harsse, Jacob, kanonnier, 14-3-1783
Hartman, Hendrik, soldaat, 30-3-1782
Hartog, N.N., kind van de soldaat Louis Hartog, 19-1-1773
Hartwig, Philip, soldaat, 30-3-1782
Hazieke, Georg, grenadier, 24-1-1781
Heister, Johanna, huisvr. van de soldaat Johannis Wesseloo, 3-4-1775
Heller, Eva, soldatenvrouw, 4-11-1779
Helzer, Johan Christoffel, kanonnier, 18-10-1776
Hensen, Pieter, soldaat, 17-1-1777
Hentenaar, Jan, soldaat, 10-11-1778
Hentzenberger, Nicolaas, kind van Elizabet Hentzenberger, 7-11-1783
Hermann, Frederik, soldaat, 10-10-1781
Hes, Marjan, soldatenvrouw, 19-5-1780
Hess, Hendrik, kanonnier, 20-11-1776
Hess, Johannis Christoffel, kanonnier, 5-9-1776
Hitzakker, Louis, 23-2-1781
Hoffman, Johan Melchior, 26-7-1776
Holters, Johanna Willemina, kind van Johannis Holters, 3-10-1777
Holters, Laurens, kind van Willem Holters, 25-10-1780
Holters, Wilhelmina, kind van Willem Holters, 3-5-1784
Holters, Willem, kind van Willem Holters, 21-1-1779
Hoofd, Adriaan ‘t, weduwnaar van Henrietta de la Coste, 5-3-1776
Hooft, Johanna van der, weduwe van Andries van den Berg, 22-11-1774
Hosta, Cornelia van, vr. van Machiel van Wouw, 4-4-1783
Hubert, Denis, soldaat, 24-11-1775
Hubner, vrouw van de sergeant Johan Georg Hubner, 22-8-1782
Huijzers, Jacobus, kind van Jan Huijzers, 5-12-1783
Huijzers, Jan, kind van Jan Huijzers, 26-11-1783
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Huijzers, Kornelia, huisvr. van Adriaan Kamhout, 1-5-1774
Imans, Katarina, huisvr. van Johannis Zwallen, 14-12-1775 (zie ook nr. 305)
Janssen, Anna Maria, vr. van de soldaat Tieleman Janssen, 8-11-1784
Janssen, Hermanus, kind van Daniel Janssen, 13-8-1783
Jong, Anna Catarina de, huisvr. van de kanonnier Willem Leezel, 1-2-1775
Jongbloed, Frederik Lucas, soldaat, 19-4-1784
Kales, Martinus van, soldaat, 22-8-1775
Kam, Adam, sergeant, 9-9-1780
Kamhout, Adriaan, 1-3-1784
Kanters, N.N., een kind van Adriaan Kanters, 16-10-1781
Kepper, Maria de, vr. van Andries Ooms, 10-4-1781
Kestini, Joost, grenadier, 16-5-1781
Ketelaar, Elizabet, vr. van A. van Schweinitz, 23-12-1781
Klempel, Maria Elisabeth, weduwe van Jan Pachet, 1-11-1784
Kluit, Adrianis, kind van Hendrik Kluit, 16-11-1778
Kluit, Ludovicus, kind van de heer Hendrik Kluit, 8-1-1775
Kluit, Willem, gedelegeerd rechter, 12-10-1777 (liet geen kinderen na)
Kneizel, Gottlob, soldaat, 29-10-1779
Koegel, Willem, soldaat, 2-1-1776
Koen, Nicolaas, soldaat, 29-9-1775
Koen, Pieter, soldaat, 2-1-1777
Kok, Jurrij, kanonnier, 20-1-1774
Koning, Casper, kind van de grenadier Casper Koning, 2-7-1783
Koning, N.N., kind van Casper Koning, 30-7-1783
Kook, Kornelis, 28-7-1777
Koopman, Philip, soldaat, 19-1-1781
Kraanenburg, Jakobus van, soldaat, 15-1-1779
Kuhaupt, George, kind van de korporaal Fredrich Wilhelm, 29-6-1780
Kummel, Pieter, grenadier,1-5-1781
Kuster, Gottlieb, grenadier, 18-11-1781
Laats, Anna, vr. van de kapitein Laats, 22-8-1782
Laats, Johannis Adrianus, kind van de kapitein Laats, 16-9-1782.
Land, Johanna van ‘t, weduwe van Willem van Dinteren, 21-3-1774
Lanfferman, Gijsbertus, kind van G.H. Lanfferman, 7-6-1773
Lanfferman, N.N., kind van G.H. Lanfferman, 25-11-1774
Lang, Johannis de, kind van Arnoldus de Lang, 23-8-1780
Lang, Katarina de, kind van Arnoldus de Lang, 15-9-1777
Lang, Leopold de, kind van Arnoldus de Lang, 28-10-1784
Lang, Leopoldus Konstantinus de, kind van Arnoldus de Lang, 25-12-1775
Lang, Machiel de, kind van Arnoldus de Lang, 22-8-1775
Lange, Petronella de, kind van Arnoldus de Lange, 26-2-1783
Langelaar, Everdina van, huisvr. van Jan Denk, 30-3-1777
Leezel, Willem, kanonnier, weduwnaar van Catarina de Jong, 14-11-1775
Lemmers, Katarina, huisvr. van Pieter van der Gotem, 29-11-1774
Lindonk, Adriana van, huisvr. van Wouter Dronkers, 30-7-1776
Lindsay, Johan, sergeant, 7-8-1775
Loots, Hendrik, soldaat, 28-8-1778
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Lubbers, Hendrik, soldaat, 6-4-1773
Maartens, Johanna, huisvr. van Gerrit van Dongen, 28-10-1775 (zie ook nr. 51)
Makasker, Leonardus, commies, 9-9-1776
Marant, Antonius, predikant te Liefkenshoek, 29-11-1775 (zie ook nr. 269)
Marant, Kornelia, kind van Antonius Marant, 21-3-1775
Meijer, Willem, 24-2-1781
Melis, Hendrica, weduwe van de soldaat Franciskus Wassing, 31-8-1784
Mes, Margreta, vr. van P.Slootman, 3-12-1781
Metz, Reinhout, soldaat, 25-11-1777
Mol, Francis, soldaat, 17-5-1776
Moorman, Johanna Jakoba, huisvr. van J.J. Berkemeijer, 7-1-1777 (heeft zoon
nagelaten)
Moorman, Johanna, 18-3-1783
Muijs, Gergjen, weduwe van Johan Hendrik Schnijder, 24-2-1780
Muller, Christiaan, kind van de soldaat Frederik Muller, 3-1-1778
Munk, Cornelia de, kind van Leendert de Munk, 18-8-1778
Munk, Jakobus de, 5-10-1778, liet kinderen na
Munk, Leendert de, weduwnaar van Sara Adriaanse, 3-7-1777 (liet kinderen na)
Munk, Petronella de, kind van Leendert de Munk, 29-9-1783
Munk, Petronella de, weduwe van Gerrit Verboom, 24-9-1782
Nechel, Albertus, korporaal, 14-9-1782
Nesten, Johanna van, weduwe van J. Vermeeren, 17-4-1782
Neuhaus, Christiaan, soldaat, 22-2-1782
Nolst, Maria, vr. van de adjudant Johannis Staal, 28-2-1784
Okkersen, Dingeman, 6-2-1780
Ooms, Adriaan, kind van Andries Ooms, 23-8-1783
Ooms, Johanna, kind van Andries Ooms, 1-10-1778
Ooms, Machiel, kind van Andries Ooms, 4-7-1774
Ooms, Maria, kind van Andries Ooms, 15-2-1776
Oosdorp, Leendert van, stiefzoon van Jan Roggeband, 27-6-1774
Overstraaten, N.N. van, kind van E. van Overstraaten, 8-9-1780
Overstraaten, Pieter Johannis van, kind van E. van Overstraaten, 14-9-1782
Pagee, Elizabet van, vr. van Willem Holters, 8-6-1783
Pagee, Nikolaas van, 7-2-1774
Penser, Hendrik, soldaat, 28-7-1781
Pfarrer, Johan Adam, 29-3-1773
Pikkers, Johannis, grenadier, 31-7-1784
Poeleman, Hendrik, kind van Pieter, 26-12-1783
Poeleman, N.N., doodgeboren kind van Pieter Poeleman, 9-2-1784
Poelemans, Katarina Eletta, weduwe van Aarnoud Huizers, 14-7-1773
Poortvliet, Johannes, kind van J. Poortvliet, 20-6-1781
Popelier, Joris, 22-2-1784
Porbeek, Charl, vaandrig, 22-7-1781
Provo, Elizabet, huisvr. van Hendrik Kluit, 21-12-1775
Putoor, Judoka, huisvr. van Joh. Dekkers, 23-2-1773
Putten, Catarina van, kind van Gerhard van Putten, 8-6-1773
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Putten, N.N., doodgeboren kind van Gerard van Putten, geboren in de polder van
Lillo, 16-10-1778
Quist, Apolonia, kind van Johannis Quist, 3-10-1783
Ras, Anna Jakoba, kind van de majoor Ras, 25-7-1780
Rebenscheidt, Johanna Jakoba, kind van de majoor Rebenscheidt, 12-1-1773
Rebenscheidt, Maria Agnes, kind van de majoor Rebenscheidt, 14-6-1773
Rebescheidt, Sara Sibilla, 23-3-1776
Reifers, Jacobus, soldaat, 17-2-1783
Reinders, Paulus, 19-6-1784
Rhode, Anna Christina, kind van de korporaal, 22-10-1781
Rhode, Heindrik Christiaan, zoon van de korporaal Andreas Rhode, 14-9-1780
Riemen, Maria, kind van de soldaat Frans Riemen, 16-4-1773
Rijsen, Johannis van, kanonnier, 8-9-1778
Rilkington, Charles, vaandrig, 31-10-1777
Robbertson, Jakobus, kanonnier, 12-2-1776
Roelofs, Geesje, vr. van Willem Zip, 20-5-1781
Roelofs, Herman, schipper van de Wildevang, begr. Oud-Lillo, 12-8-1783
Rohg, Coenraad, zijn moeder was weduwe van de smid Johannis Rohg, 13-4-1778
Rohk, Johannis, 18-3-1774
Romeke, Heindrik, soldaat, 27-4-1781
Rudolph, Johan Peter, soldaat, 17-8-1776
Ruijl, N.N., kind van majoor Ruijl, 29-12-1781
Rutte, Jan, soldaat, 6-8-1784
Ruyter, Pietertje de, vr. van Jan de Bruijn, gestorven in de Ooterse Stoof, begr. op
Oud-Lillo, 22-12-1782
Sanders, Pieter, soldaat, 23-12-1783
Sauternelle, N.N., doodgeboren kind van de soldaat Johan Sauternelle, 16-3-1780
Schaperein, Kasper, soldaat, 25-8-1776
Scheeffer, Lutwig, soldaat, 4-9-1780
Schepper, Jacobus, 29-9-1783
Schledweg, Jan Valentijn, soldaat, 13-2-1780
Schleiber, Ludwich, sergeant, 14-9-1781
Schler, Johannis, soldaat, 22-10-1781
Schmoger, luitenant-kolonel, 25-2-1780
Schneijder, Geertruij, vr. van Daniel Janssen, 21-5-1783
Schneijder, Hermanus, 29-5-1783
Schnijder, Joh., korporaal, 7-9-1780
Schoonberger, Maria Berbera, kind van de grenadier Johannis Schoonberger, 811-1782
Schoonberger, Maria Geertruij, kind van de grenadier Johannis Schoonberger, 910-1782
Schut, Barbara, soldatendochter, 9-1-1780
Schuttel, Nicolaas, 12-11-1783
Schwartz, Philip, soldaat, 8-4-1783
Schweinitz, Adolph van, majoor, 6-12-1784
Sezel, Johanna, kind uit het Weeshuis, 25-1-1781
Sip, Johanna Helena, kind van Willem Sip (Zip), 6-10-1779
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Sip, Johanna, kind van Willem Sip (Zip), 6-9-1778
Sirink, Justus, zoon van korporaal Sirink, 29-11-1781
Slootman, Johannis, kind van Pieter Slootman, 15-10-1783 (zie ook nr. 271)
Smit, Antonie, kind van de soldaat Antonie Smit, 8-10-1777
Staal, Johan Frederik, kind van de sergeant Johan Hendrik, 8-9-1776
Steijnhart, Christiaan, soldaat, 16-11-1781
Stephan, Casper, soldaat, 16-12-1781
Stoetting, Wilhelm, soldaat, 22-9-1780
Stotzer, Michael, soldaat, 30-10-1779
Studelaan, Christiaan, kanonnier, 6-6-1783
Suterland, Anna, kind van Willem Suterland, 5-1-1778
Suterland, Johanna, soldatenvrouw, 7-12-1777
Toulon, Adriana van, weduwe van ds. Antonius Marandt, 20-4-1776 (zie ook nr.
172)
Trapp, Johannis, tamboer, 9-12-1781
Valkenburg, Maria, vr. van Pieter Slootman, 4-10-1783
Verheul, Jan Janssen, grenadier, 22-9-1783
Vermeer, Constantia, soldatenvrouw, 18-5-1781
Vermeeren, Johan Baptist, 9-1-1780
Vesper, Wolrat, soldaat, 14-9-1780
Vetter, N.N., doodgeboren kind van de tamboer-majoor Christiaan Vetter, 10-31781
Vianus, Johannis, grenadier, 2-5-1783
Visser, Ferdinand, kanonnier, 21-3-1782
Volike, Margreta, soldatenvrouw, 23-2-1781
Voogd, Jan, 11-3-1780
Voogd, Maria, kind van Johannis Voogd, 23-10-1775
Voogd, Tobias, kind van Johannis Voogd, 6-6-1774
Voogdt, Christiaan, kind van Johannis Voogdt, 8-10-1777
Vos, Angenetta, vr. van de sergeant Christoffel Broek, 26-12-1782
Vredeveld, Hermanus, kanonnier, 22-12-1783
Vroon, Adolph, kind van de sergeant Vroon, 26-1-1779
Wels, Helena, vr. van Reinier Burgs, 24-12-1783 (zie ook nr. 30)
Werk, Bartolomeus, 9-4-1784
Westland, Catarina van ‘t, weduwe van Bastiaan Schotsman, overl. in de polder
van Lillo, 21-2-1780
Wijk, Alexander, soldaat, 25-5-1784
Willemse, Johanna, kind van Machiel Willemse, 23-4-1781
Willemse, Johannis, kind van Machiel Willemse, 1-9-1778
Willemse, Maria, kind van Machiel Willemse, 26-6-1773
Wils, Gerrit, kind van de korporaal J. Wils, 8-11-1778
Wilt, Petrus Adam, kind van de soldaat Pieter Wilt, 29-8-1782
Wintersteijn, Hendrik, tamboer, 26-10-1780
Wintraad, Sophia van, weduwe van de heer Wagenaar; heeft op het fort Frederik
gewoond (= fort Frederik Hendrik), 22-10-1778
Wolmerhuijze, Pieter, 13-9-1780
Wouw, Gerrit van, kind van Machiel van Wouw, 30-3-1783
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Wouw, Martinus van, soldaat, 9-4-1784
Zeeving, Willem, soldaat, 5-12-1783
Zip, Johanna, kind van Willem Zip, 10-9-1783 (zie ook nr. 228)
Zonneschijn, Willem, soldaat, 14-11-1779
Zwaan, Hendrik, sergeant, 6-12-1784
Zwallen, Johannis, weduwnaar van Katarina Imans, 27-11-1779 (zie ook nr. 123)
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20.

J.M.G. Leune
Overledenen fort Liefkenshoek 1773-1784

Vooraf
Onderstaande gegevens van overledenen betreffen een beperkte periode in de geschiedenis
van de fortkerk van Liefkenshoek, te weten de periode 1773 tot en met 1784. 383 De
overlijdensdata (NB: niet de data van begraven) zijn (door de koster) chronologisch
genoteerd in het ‘doodboek’ van de fortkerk te Liefkenshoek en hier alfabetisch geordend
weergegeven. De betreffende begrafenissen vonden, naar althans mag worden aangenomen,
vrijwel steeds plaats in het dorp Doel, op een afgescheiden deel van het kerkhof aldaar,
uitgezonderd de overledenen die in de fortkerk begraven werden; 384 wie dat waren valt uit
de bovenvermelde bron niet af te leiden. Het genoemde doodboek is verloren gegaan;
onderstaande gegevens zijn gebaseerd op extracten uit deze bron. De functies van de
overledenen zijn in het doodboek niet systematisch genoteerd. Sommigen waren militair,
zonder dat dit werd aangetekend; men raadplege hiervoor deel 2.
1.
2.
3.
4.
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Ackerman, Frederik, 2-3-1776
Akkerman, Johanna Frederica, 10-7-1776
Akkerman, Johannis Reijniere, 4-6-1775
Akket, N.N., luitenant, 9-9-1784
Angel, Georg, 5-12-1782
Anosij, Nicolaas (ds.), 13-1-1784
Ansoms, Frederik, 3-7-1784
Appe, Johann, 20-8-1780
Appe, Johanna Catharina, 21-8-1780
Appel, Christiaan Philipp, 25-11-1781
Baars, de heer J. van, 24-11-1784
Beijer, Joh., 14-12-1781
Bongarts, Johanna, 9-9-1784
Boven, Joris van, 23-4-1779
Brouw, Johan Diederick, soldaat in het garnizoen, 28-12-1778
Cas, Anthonie, 7-9-1776
Ceeter, Johannes, 2-10-1780
Diemers, Jacoba, 26-4-1784
Douglas, N., jan. 1778 (liet vader en moeder na)
Ekermans, Henderina, 1-5-1784
Ferleman, Johann, 27-7-1783
Godecke, Johannes, dec. 1780
Heffener, Joh., soldaat van het garnizoen, 15-9-1778
Heijns, Maria, 4-12-1777 (liet kinderen na)

383

Bron: ZA, Gen. Afsch. nr. 483; ook: Rijksarchief Antwerpen, oud-archief Lillo, Oud-Lillo en
Liefkenshoek, inv. 43.
384
In oktober 1783 ontstond over het begraven van een militair uit Liefkenshoek (zie nr. 45) op deze
begraafplaats een rel; zie hiervoor paragraaf 15.2 in deel 1.
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Hofbau, Carll, 10-9-1782
Hopman, Carolina, 5-2-1784
Klaasen, Anna Maria, 4-12-1784
Kneger, Frans Willem, soldaat van het garnizoen, 15-9-1778
Kouwenberg, Wilhelmus, 5-9-1783
Krantz, Carll, 16-3-1782
Lange, Johan Gottsvriend, 14-11-1779
Lauerman, Adam, 29-8-1782
Leerdam, Elisabeth van, 30-6-1784
Leerdam, Johannis van, 17-2-1773
Leerdam, Johannis van, 21-7-1784
Leerdam, Johannis van, 3-8-1773
Meijnckers, Maria, 31-5-1779
Moorman, Susanna, 13-2-1776
Muiers, Rochus, 31-10-1779
Muller, Henrich, 13-12-1779
Muss, Frans, 29-10-1781
Neuha, Bernard, 29-12-1781
Putte, Dina van der, 26-9-1784
Putte, Isaak van der, 21-8-1784
Rassen (= Rasschen), Johan, 16-10-1783
Romeijns, Johanna, 29-10-1784
Romeijns, Johannis Franciscus, 9-11-1783
Schach, Georg, 12-12-1779
Schalk, Adriana, 21-6-1782
Schalk, Gommert, 29-3-1776
Schopff, Sebastiaan, 19-9-1782
Sierveldt, Johanna, 10-2-1776
Simons, Johan Georg, 26-9-1779
Smits, Elisabeth, 23-4-1774
Snijder, Johannis, soldaat in het garnizoen, 3-11-1777
Steenwijk, de heer N. (luitenant) , 8-7-1774
Strumm, Charll Philipp, 24-10-1781
Stuwart, James, soldaat in het regiment van generaal-majoor Gordon, 28-9-1775
Suden, N.N., vaandrig, 4-11-1781
Suijffarth, Michael, 16-12-1779
Sweer, Arnoldus, soldaat in het garnizoen, 4-12-1778
Wangetuem, J. van, vaandrig, 20-9-1779 (NB: de naam is waarschijnlijk Van
Wangenheim)
White, Joh., korporaal in het garnizoen, 19-9-1777
Willemse, Maria, 25-10-1783
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21.

J.M.G. Leune
Enige aantekeningen uit de Verzameling Ermerins en
Wiltschut inzake Lillo-Liefkenshoek

Vooraf
In deze verzameling (bewaard in het Zeeuws Archief te Middelburg) bevinden zich (onder
meer) verspreide stukken over gebeurtenissen in het fort Lillo in de 18 de eeuw. Ze zijn
afkomstig uit de boedel van Jacobus Ermerins (gedoopt te Lillo 19-12-1725), zoon van
Francois Ermerins. Laatstgenoemde was secretaris van de magistraat van het fort Lillo. Hij
werd daar op 8-2-1735 begraven. De stukken van vóór 1747 (toen het rechterlijk archief
tijdens beschietingen van het fort Lillo door Franse troepen vrijwel geheel in vlammen op
ging) zijn voor de reconstructie van de geschiedenis van het leven in Lillo bijzonder
waardevol. Ze werden kennelijk bij Ermerins thuis bewaard en zijn op deze wijze gespaard
gebleven.
A. Uit inv. 1








In 1706 is er een geschil tussen de ingelanden van de polders van Lillo, Stabroek,
Zandvliet en Berendrecht over de betaling van redemptie-penningen betreffende de
vrije uitvoer van granen aan de provincie Zeeland; zij betalen jaarlijks een bedrag van
3000 gulden; wegens inundaties (vanwege de Spaanse Successieoorlog) kunnen zij
moeilijk aan hun verplichtingen over de periode 1702-1706 voldoen.
27-10-1710: Machiel de Munnink omschreven als overleden; hij was ondercommies
van het magazijn te Lillo; hij beheerde (o.m.) turf en kaarsen.
In 1710 is er een hoogoplopend conflict tussen commandeur Charles Lonque en
commies Ferleman.
28-10-1710: verklaring van Anthonij de Kuijser, licentmeester te Lillo op verzoek van
Willem Ferleman, commies der magazijnen te Lillo. De Kuijser heeft op 15-6-1710 ten
huize van Richard Wood uit de mond van mevr. Palm gehoord dat de huisvrouw van
Pantelon geklaagd zou hebben dat de commandeur haar man verzocht zou hebben om
tegen Ferleman een valse eed af te leggen. De verklaring is mede ondertekend door
Andries de Jager (toen schoolmeester te Lillo).
Diverse stukken over en van Charles Loncke.

B. Uit inv. nr. 2




Secretaris R.G. Temet verzocht in 1744 om vrijstelling van cijns op zijn huis in de
Klinkerstraat in het fort Lillo over 1743. Dit werd door de Gecommitteerde Raden
toegestaan op 7-7-1744. Hij bewoonde dit huis sinds 1738. Voorheen woonde Jan
Mosselman (commandeur van het wachtschip) er.
Lidmaten te Liefkenshoek beklagen zich middels een brief op 20-1-1749 bij de
Gecommitteerde Raden over de taakvervulling door dominee Renatus Stenhuys. Hij
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verzuimt zonder berichtgeving diensten, zoals in oktober 1747. 385 De brief is
ondertekend door de volgende 23 personen, alfabetisch geordend:
Arissen, Anthony
Brom, Jan
Brus, Robbert, zijn weduwe
Bruyn, Cornelis de
Dronkers, Cent
Dronkers, Jacob J.
Dronkers, Job (diaken)
Janssen, Jacob (diaken)
Kiemans, Cornelis
Leerdam, Jan J.
Leunis, Arie
Mareijnus, Jan
Oosdorp, Willem van
Roelands, Gillis
Schalck, Gommert
Torree, Maria
Torree, Pieter
Verkouteren, Dirk
Verkouteren, Krijn (ouderling)
Verpoorten, Pieter
Vettens, Cornelis
Vettens, Geert (ouderling)
Wijk, Johannis van
Rekening d.d. 5-5-1752 inzake de inrichting van de bank, bestemd voor de magistraat
in de (herbouwde) fortkerk van Lillo. Aan Cornelis Blommen en Amoer Poelmans is
fl. 10, 4 stuivers en 8 penningen betaald (o.m. voor het leveren van groen ‘cassaeije’
zitkussens). Voorts is een bedrag van fl. 55 en 4 stuivers uitgegeven (niet
gespecificeerd). Totale kosten: fl. 65, 8 stuivers en 8 penningen. Elk van de leden van
de magistraat (Lebleu, Van den Enden, 't Hooft, Ermerins, Cramer, Bodmer en Temet)
betaalde fl. 9, 6 stuivers en 14 penningen.
Secretaris H. Kluit toont zich op 27-11-1772 zeer bezorgd over het voornemen van ‘de
wees De Pauw’ (= waarschijnlijk Laurens Gabriel de Paauw) om te huwen met Barbara
Geijnstroom die van deze zwanger is. Dit is beneden diens stand. Barabara's vader
(Isaak Geijnstroom) is Oost-Indisch kapitein, haar moeder handelt in vis te
Middelburg.
Opgenomen is een integrale kopie van een octrooi d.d. 13-8-1593, verleend door de
Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden inzake bedijking van ‘den Hoogen Doel’,
totaal 's hemelsbreed 350 gemeten. Octrooi verleend aan: Wilhem Martini
(burgemeester van Breda), Jacob Proost (te Leiden), Gillis de Hennin (te Middelburg)
en juffr. Emerentia van Hoogeveen, weduwe van Sebastiaan Corneliszn. de Witte (te
Rotterdam).

385

Liefkenshoek was toen bezet door Franse troepen. Deze troepen veroverden in die maand de
forten Lillo, Frederik Hendrik en Kruisschans.
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Idem een kopie van het besluit van de Staten-Generaal d.d. 9-3-1645 over de
“beversching” van de polders van Lillo, Stabroek, Santvliet en Berendrecht.
Idem een kopie van het octrooi d.d. 5-4-1650 inzake bedijking van de schorren van het
Luys bij Doel. Octrooi verleend aan de ingelanden van die schorren.
Idem een kopie van het octrooi d.d. 10-4-1650 inzake de herbedijking van de
geïnundeerde polders van Lillo, Stabroek, Santvliet en Berendrecht.

C. Uit inv. 4






Op 30-12-1738 werd een bedrag van 29 gulden en 3 stuivers betreffende ontvangen
recognities als volgt binnen de magistraat verdeeld: president De Vassy, vice-president
Hattinga, de rechters Van de Noort, Le Bleu en Van den Enden en secr. Temet elk 4
gulden en 17 stuivers (1 resterende stuiver werd als niet deelbaar genoteerd); in 1740
verdeelden zij een bedrag van 95 en 18 stuivers; in 1752 een bedrag van 45 gulden en 4
stuivers; in 1762 11 gulden en 12 stuivers; in 1746 45 gulden en 6 stuivers.
30-10-1738: als bierdrager droeg Marcus van Grevelingen 20 gulden recognitie af.
16-9-1751: wijlen commandeur Evert Jan de Vassij legateerde bij testament van 19-41747 aan de diaconie-armen van Lillo 100 gulden.
Op 31-7-1743 in Liefkenshoek en op 6-8-1743, 28-8-1743 en 12-9-1743 in Lillo
werden publiekelijk bomen verkocht; veelal betrof dit de verkoop van bomen (meestal
olmen) die op de wallen van de forten waren geplant. De netto-opbrengst bedroeg 341
gulden. De kopers (met vermelding van het aantal gekochte bomen) waren:
Adriaansen, Jacobus
Arbon, Isac
Assendelft, Adriaan van
Brager, Anthony
Brande, Jan Pieter van den (kapitein)
Bruijs, Jacob
Caspers, Andries (kanonnier)
Cramer, Daniel
Dinter, Willem van
Dronkers. Jacob
Grevelingen, Gijsbrecht van
Heijns, Jan
Hooft, Adriaan ‘t
Jagt, Johannes van der
Kok, Joost
Koten, Jan van
Pippink, Willem
Quist, Jacobus
Raes, Pieter
Rottiers, Guilliam
Rusthoft, Hendrik Adolph
Scheer, Jan
Schweinitz, Adolph van (sergeant)
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5
4
8
52
10
15
6
4
7
13
5
12
16
6
10
10
4
6
9
18
11
10
31










Spaan, Jan
33
Vosmaer, Karel Reijniersen, zijn weduwe (= Sara de Meeuw) 8
Wijnands, Pieter (korporaal)
7
4-7-1749: uitvoerig overzicht van de liquidatie van de boedel van commandeur Evert
Jan de Vassij (gesneuveld in 1747).
In 1738 waren cijnsplichtig in Oud-Lillo: Adriaan van Tichelen, Bernard Janssen,
Gabriel Snellings, Jan Braam, Jacob Schepers, David van Uffelen, Jan Baptist
Taymans, Mattheus Peters, de weduwe van Cornelis van Loo, Cornelis Vingerhoet, de
weduwe van Coetsen, de weduwe van Nuijts, Jan Verhulst, Jan Panen, Pieter Joosten
en Francis van Thienen.
Wegens het bijwonen van vergaderingen over de affaire Stenhuys in 1752 (vanaf juni)
en 1753 kregen de leden van de magistraat van Lillo de volgende vacatiegelden:
- Lebleu
fl. 21:16:4
- Van den Enden
fl. 19:18:6
- ’t Hooft
fl. 13:4:14
- Ermerins
fl. 2:6
(hij was veelvuldig afwezig)
- Cramer
fl. 19:1:4
- Bodmer
fl. 21:16:4
- Totaal
fl.119:14
De bode Gijsbregt van Grevelingen verdiende per jaar fl. 6 voor het rondbrengen van
de “peijlbriefjes” van het brood.
Voor de prolongatie van een vrijschippersakte verdienden de leden van de magistraat
elk 12 stuivers.
In september 1751 werd het rechthuis te Lillo (ook omschreven als het “stadhuijsje”)
opnieuw ingericht. Aangeschaft werden:
- een spiegel met een bruine notenhouten lijst
- een bel met koord en kwast
- 12 stoelen
- 1 tafel (5 voet lang en 3 voet breed)
- 1 groen tafelkleed
- 1 tinnen inktpot
- 1 tang
- 1 asscho[
- 1 veger
De aanschaf kwam voor rekening van de leden van de magistraat. De kosten bedroegen
fl. 63:17:1/2. Elk lid van de magistraat betaalde fl. 9:2:1/2.

D. Uit inv. nr. 5
Aan traktementen is betaald in opdracht van de Generaliteit van Zeeland:
 In 1744 aan ds. Stenhuijs: 722 gulden en 11 stuivers
 In 1744 aan schoolmeester Johannis van der Jagt: 145 gulden en 1 stuiver
 In 1744 aan schoolmeester Jan Jansen Leerdam: 204 gulden en 8 stuivers
 In 1744 betaald aan de vroedvrouw Lena Smits: 69 gulden
In 1740 werden de volgende inkomsten voor de magistraat van Lillo genoteerd:
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Landpachten: fl. 1406
Idem: fl. 1417
Verpachting van het dwarsveer: fl. 72
Verpachting van het veer op Antwerpen: fl. 90
Huisschattingen: fl. 487
Pacht op brandewijnen: fl. 67
Verkochte pallisaden: fl. 66
Recognities: fl. 100
Totaal fl. 3706

In 1742 bedroegen deze inkomsten fl. 11.369, in 1743 fl. 15.603, in 1744 fl. 19.779, in
1745 en 1746 samen fl. 24.028.
E. Uit inv. nr. 6
Dit inventarisnummer omvat liquidatierekeningen betreffende het overlijden van Anna
Maria Ferleman, weduwe van Robert Guillaume Temet en eerder weduwe van Francois
Ermerins. Zij werd 25 maart 1746 in de fortkerk van Lillo begraven.
Haar erfgenamen waren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Haar schoonzoon Nicolaas van IJsselstein, die gehuwd was met haar dochter
Wilhelmina Ermerins. 386
Haar zoon Jan Willem Ermerins.
Haar zoon Jacobus Ermerins.
Haar dochter Francina Adriana Ermerins.
Haar dochter Anna Catharina Ermerins.
Haar weduwnaar Robbert Guillaume Temet (met wie zij in gemeenschap van
goederen was gehuwd).

De waarde van haar nagelaten bezittingen werd bepaald op fl. 3.339 en 5 stuivers. Dit
bedrag werd als volgt over de genoemde erfgenamen verdeeld:
Ad 1: fl. 522:10
Ad 2: fl. 257:11
Ad 3: fl. 842:2
Ad 4: fl. 417:7
Ad 5: fl. 282:13:1/2
Ad 6: fl. 1017:1:1/2

386

Opmerkelijk is dat in de liquidatierekeningen niet dochter Wilhelmina doch haar
echtgenoot Van IJsselstein als erfgenaam werd vermeld. Eveneens opmerkelijk is dat deze
in het overzicht van erfgenamen eerder wordt vermeld dan haar zoon Jan Willem, die
eerder dan Wilhelmina is geboren.
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Gelet op eerdere verrekeningen ontving zoon Jacobus Ermerins voorts nog fl. 176:13:4 en
fl. 30:15:3. Schoonzoon Van IJsselstein verkreeg in verband hiermee nog een aanvullend
bedrag van fl. 164:16:1.

F. Uit inv. 7 (stukken inzake een factorij te Lillo; eigenaars: de weduwe van Willem de
Grande ( = Maria Haymans) en Francois Ermerins)



Opgericht 22-5-1705, althans in bovenvermelde samenstelling.
In 1712 liet de rekening-courant inkomsten zien van fl. 10.846 en uitgaven van fl.
10.846.

G. Uit inv. 8: verlies- en winstrekening van de bij E genoemde factorij 1706-1735







Winst

1706: fl. 3289
1709: fl. 928 en fl. 1283
1711: fl. 794 en fl. 953
1715: fl. 373
1718: fl. 622
1733: fl. 2261
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22.

J.M.G. Leune
Huisnamen in het fort Lillo 1679-1746

In het fort Lillo kwamen in de periode 1679-1746 de volgende huisnamen voor. 387 Voor de
ligging van de genoemde straten wordt verwezen naar par. 3.2 in deel 1. De gebruikte
letters hebben de volgende betekenis:
A = De Langestraat 388
B = Het Quartier
C = De Gevulde Haven (De Markt)
D = De Klinkerstraat
E = In de Bergsepunt
F = De Achterstraat
G = Bij de Sortiepoort
Huisnaam

Ligging

De Fortuyn
Antwerpen
’s Lands Welvaren
Bohemen
De Roos
De Gulden Roos
Het Hof van Holland
De Hoope
De Geleersden Haan
Den Bonten Os
De Gouden Schoen
Het Wapen van Leijden
Het Ontzet van Leijden
De Hantbooge
Den Ekel
Het Wapen van Zeelant

E
A
A
A
A
A
A
A
A 389
A
A 390
A
A
A
A
A

387

Bronnen: Rijksarchief Antwerpen, archief Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. nrs. 2 en 4.
Deze straat was toen nog niet geplitst. Pas na 1746 wordt een deel van deze straat als de
Burgerstraat omschreven.
389
In 1767 is dit pand gesitueerd in de Burgerstraat (ZA, SZ, inv. 1976, 30-3-1767).
390
Verm. identiek met het huis “De Schoen” (‘Het Schoentje”), vermeld op 26-1-1741 (ZA, SZ, inv.
1976).
388
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Den Vergulden Valk
Den Toelast
De Mortier
Den Nagtegaal
Het Zeepaert
Het Houten Wambois
De Steijgerboodt
Den Jongen Prins
Susanna
De Croon
Het Clooster
Den Coning van Engelant
De Prins van Oranje
De Swaan
Den Hoogenboom
De Drie Switsers
De Blikken Doos
De Arke Noë
Den Haes
De Wijngaertrank
Amsterdam
De Stad van Leijden
De Vergulde Nagel

A
A
A
G
C 391
C
C
C
C
C 392
C
B 393
B 394
B
B
F
F
D
D
D
D
D
A/D

Overige huisnamen
De Witte Lelije, vermeld op 26-2-1663. 395
Den Riedtsnijder, vermeld op 24-3-1650. 396

391

Dit huis lag in 1743 op de hoek van de Gevulde Haven (RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en
Liefkenshoek, inv. 4). In 1628 werd een herberg in het fort aldus omschreven (ZA, Rekenkamer
Zeeland D, inv. 79760).
392
Dit huis lag in 1745 op perceel nr. 69, naast het Slikstraatje (RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en
Liefkenshoek, inv. 4).
393

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).
394
In 1779 lag dit huis op perceel nr. 60 (ZA, RB, inv. 256, 2-3-1779). Dit pand was in
1786 (en vermoedelijk al eerder) een herberg (zie de vorige noot).
395
396

RHC Bergen op Zoom, not. arch. 149, akte nr. 6, 26-2-1663.
ZA, SZ, inv. 503, fol. 48.
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23.

J.M.G. Leune
Gebouwen van het gewest Zeeland in de forten Lillo
en Liefkenshoek in 1768

Vooraf
Onderstaande lijst bevat een overzicht van de gebouwen in de forten Lillo en Liefkenshoek
in 1768 voor zover deze eigendom waren van het gewest Zeeland. Panden en erven van
particulieren blijven buiten beschouwing. De gebouwen zijn in het onderstaande
omschreven zoals aangeduid in de aangehaalde bron. 397
A. In fort Lillo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
397

een kerk met toren, herbouwd in 1751
een commandeurshuis
een officierslogement in het Oud-Quartier bestaande uit vier benedenkamers
de gewezen majoorswoning op de Markt; is in 1747 afgebrand en niet herbouwd
een rechthuis, in 1751 herbouwd
de schoolmeesterswoning annex school is in 1747 ten dele geruïneerd en verkocht aan
N. Schuttel
een woning voor de provoost en gevangenis in het Bastion de Kruijttoren, in 1753
opgebouwd
twee officiersbarakken in het Engelse Bastion
een blok van zes barakken of soldatenlogemanten in het Engelse Bastion
een blok van zeven barakken in ’t Oud-Quartier waarvan er vier in 1765 nieuw zijn
gebouwd
een blok van vijf barakken naast het vorige blok, in 1760 nieuw gebouwd
een blok van elf barakken aan de Courtine tussen het Engelse Bastion en het Bastion de
Kruittoren
een blok van vijf barakken, die hebben gelegen in het Bastion de Kruittoren en die zijn
afgebroken. Op die grond is de woning van de provoost gebouwd; de rest is in cijns
uitgegeven aan Daniel Cramer
een officiers Corps du guarde boven de Capitale Poort
een hoofdwacht bij de inkomende poort
een Corps du guarde genaamd de Orangerie is bij resolutie van 21-5-1750 in eigendom
afgestaan aan A. (= Andries) van Beveren
drie Corps du guardes, t.w. op de Capitale Brug, in de bedekte Weg aan de zijde van
fort Frederik en in de Place d’Arms aan de Cruysschanse dijk
een paardenstal voor de commandeur in het Engelse Bastion
een smidse in het Engelse Bastion
een huisje voor de brandspuit, gebouwd in 1751
een gecassematteerd gemetseld kruitmagazijn onder de Sortiepoort
een ammunitie-magazijn tegen ’s lands barakken en de erve van de heer Grandt
een turfmagazijn in de Klinkerstraat tegen het magazijn van fournitures
Bron: ZA, Rekenkamer Zeeland II, inv. 1013, fol. 155 v –163.
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24. een magazijn van fournitures naast het genoemde turfmagazijn, in 1749 gebouwd op
een gedeelte van de geruïneerde woning van de rendant
25. een oude kruittoren, thans dienende als militaire gevangenis in het Bastion voor de
provoost-woning
26. een gemetseld magazijntje tegen de batterij voor de Capitale Poort
27. een affuit-logie tegen de dubbele officierswoning met een ledig erf
28. vier stenen dubbele gemakhuizen, nl. in het Engelse Bastion, voor de affuit-logie, bij
de Hoofdwacht (gebouwd in 1751) en bij het Bastion de Kruittoren (gebouwd in 1753)
29. een enkel gemakhuis in de Place d’Armes bij de Kruisschanse Dijk, gebouwd in 1768
30. een dubbel gemakhuis in het Bastion Bergen, in 1747 geruïneerd
31. de beide ledige erven van Simon van den Enden en Martha van den Noordt zijn voor
den Lande ingekocht ten behoeve van het bouwen van het Rechthuis, een
brandspuithuisje en ter vergroting van de Markt
32. het erf van huis nr. 29 is gecedeerd aan Johannis Raats
33. het erf van de schuur nr. 41 is gebruikt voor vergroting van de affuiten- en kogellogie
34. de beide ledige erven van de huizen nrs. 45 en 46 in het Oud-Quartier zijn aan den
Lande vervallen en nog onbebouwd
35. de beide erven van de huizen nrs. 62 en 63 op de Gevulde Haven zijn aan Pieter
Moorman gecedeerd en reeds bebouwd
36. drie ledige erven van de huizen nrs. 50, 51 en 52 in het Nieuw Quartier zijn aan den
Lande vervallen en onbebouwd
37. een commiezenwachthuis op de zeecontrescarp voor het Hoofd Bastion
38. idem een roeierswachthuisje.
B. In Oud-Lillo
1.
2.
3.

een gecasematteerd en gemetseld magazijn onder de Poort
een stenen Corps du guarde op het terreplein van dit fortje
een stenen gemakhuisje

C. In Liefkenshoek
1.
2.
3.
4.
5.

een kerk met toren waarvan de zolder dient als ammunitie-magazijn
een commandeurshuis in het midden van het fort
een majoorswoning links van de Poort
een capiteinsbarak aan het einde van het Plein
een officiersbarak gelegen tussen ’s lands affuit-logie en de huizen van Gommer
Schalck
6. een dubbele barak naast de provoost en tegen het erf van het pulvermagazijn
7. 24 soldatenbarakken verdeeld over drie blokken
8. een blok van twee soldatenbarakken, in 1747 bij de attacque ten eenenmale geruïneerd,
gesloopt en niet herbouwd
9. een officiers- en soldaten Corps du guarde, rechts van de Poort
10. een Corps du guarde genaamd het Houten Wambes, in de bedekte weg voor het
ravelijn aan de Doelsche zijde
11. een stenen redout op de dijk tussen de bedekte weg en de Travers aan de zijde van de
Peerel
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12. een pulvermagazijn bij de molen, van onder en boven met een wulf en een grachtje
omtrokken
13. een affuit-logie tegen een officiersbarak
14. een school tegen een blok van twee barakken
15. een provoost of gevangenis naast het Corps du guarde aan de Poort
16. een ledig erf gelegen tegen de school en annex barakken, door J.B. van de Velde in
1751 aan den Lande afgestaan
17. een erf van het huis nr. 3, vervallen aan den Lande; is in 1763 afgestaan aan Job
Vincentszn. Dronkers om te bebouwen, hetgeen is geschied
18. het erf van het huis nr. 6 is aan den Lande vervallen en is gedeeltelijk ingenomen voor
een kogellogie
19. het erf van het huis nr. 15 in de Agterstraat is in 1759 aan den Lande vervallen
20. idem het erf van huis nr. 16
21. idem het erf van huis nr. 18.
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Inventarissen van archiefbestanden
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24.

Inventaris van het oud-archief van Doel en
Kieldrecht 398

1.
Register van de statuten, ordonnanties, enz. van het Land van Waas.
2-6 bis Resolutieboeken, 1694-1796.
2.
1694-1741.
3.
1745-1757.
4.
1760-1770.
5.1
1770-1779.
5bis
1779-1788.
5ter
1788-1792.
6.
1787-1796.
6bis
1794-1796.
7-11.
Armenrekeningen, 1680-1795. (verschillende akten van de armen betreffende de
19e eeuw)
7.
1680-1707.
8.
1694-1731.
9.
1708-1736.
10.
1719-1795 + kerkrekening. (zie KF Kieldrecht, nr. 41)
11.
1787-1795 + kerkrekening.
12.
Register van inkomst en uitgang der granen, 1789-1790.
13.
Register van het hoornvee, 1771-1774.
14-38. Staten van goed, 1622-1796 (tafel in ieder deel).
14.
1622-1666.
15.
1663-1677.
16.
1678-1683.
17.
1684-1686.
18.
1687-1697.
19.
1692-1695.
20.
1695-1706.
21.
1706-1711.
22.
1711-1718.
23.
1719-1727.
24.
1727-1736.
25.
1735-1742.
26.
1742-1757.
27.
1742-1757.
28.
1757-1767.
29.
1757-1768.
30.
1767-1774.
31.
1768-1773.
32.
1775-1781.
33.
1781-1785.
34.
1785-1790.
398

Bewaard in het Rijksarchief Beveren, stand van zaken 2005.
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39-54.

62-63.
62.
63.
64.
65-67.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71-73.
74.
75.

35.
1787-1792.
36.
1789-1793.
37.
1792-1796.
38.
1794-1796.
Wettelijke passeringen, 1617-1795 (tafel in ieder deel).
39.
1617-1623.
40.
1696-1708.
41.
1708-1716.
42.
1716-1728.
43.
1728-1737.
44.
1737-1746
45.
1737-1769.
46.
1740-1755.
47.
1756-1767.
48.
1764-1787.
49.
1767-1726.
50.
1769-1776.
51.
1776-1781.
52.
1787-1791.
53.
1788-1795.
54.
1791-1795.
55-61. Ferieboeken, 1599-1729.
55.
1599-1607.
56.
1617-1619.
57.
1624-1633.
58.
1633-1645.
59.
1678-1698.
60.
1699-1716.
61.
1717-1729 (met tafel).
Ferie, sententies, klachten, 1729-1796.
1729-1762.
1762-1796.
Enkwesten, 1694-1724.
Namptissementboek 1680-1795.
1680-1738. (folio 70 lijst van de sterfhuizen onder voogdij gesteld, 16801692)
1740-1785.
1792-1795.
Processtukken, 17e eeuw (een staat van goed van 1697).
Diverse stukken betreffende de vierschaar, 18e eeuw.
Notitieboek van rechten betaald door schippers, 1621-1630.
Handboek van aannemers van werken, 17e eeuw.
Nummer niet toegekend.
Register: hernieuwing van het handboek van wijlen Pieter Albert Laneau, pastoor
van Kieldrecht betreffende de toestand en de toewijzing van de heffing van
tienden van deze parochie; ondertekend door de pastoor van Kieldrecht, J.
Regniers, 1746-1756. (zie KP Kieldrecht, nr. 50)
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76.
77.
78-79.

80.
81.
82.
83-85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Nummer is niet toegekend.
Register van de erven en pachten van Kieldrecht opgemaakt volgens de instructies
van de vier leden met het oog op het innen van de 5e penning, 1583.
Bundel wettelijke passeringen, 1623-1680.
78.
1614-1680.
79.
1657-1696.
Ferieboek van Kieldrecht, 1759-1769 (1 register).
Nummer niet toegekend.
Ferieboek van Kieldrecht en Doel, 1654-1678, met tafel (1 register).
Nummers niet toegekend.
Inventaris van de archieven van Doel overgemaakt door A. Camerman,
burgemeester, aan zijn opvolger P.M. Goossens, 12.1.1813 (1 stuk).
Voorwaarden van verpachting van ‘landts visscherijen’, 1689 (1 stuk).
Vertoogschrift van de belastingplichtigen van de gemeente Doel aan de
onderprefekt van het arrondissement Dendermonde (5 messidor jaar IX).
Gedrukte verordeningen, uitgaande van de centrale overheid (1790-98) (bevat
stukken uit de schenking De Wilde) 1 omslag.
Uittreksels uit het resolutieboek (1694-1770) 1 omslag.
Beslissingen van burgemeester en schepenen (1768-1806) 1 omslag.
Brieven aan de schepenbank gericht (1786-90) (stuk uit de schenking De Wilde) 1
omslag.
Brieven door de schepenbank opgesteld (1720) (bevat stukken uit de schenking De
Wilde) 1 omslag.
Brieven aan de meier gericht (1673-1746) (bevat stukken uit de schenking De
Wilde) 1 omslag.
Brieven aan de Burgemeester gericht (X-1818) 1 omslag.
Brieven opgesteld door de burgemeester (1811-1818) 1 omslag.
Brieven van andere overheidspersonen (1714-1815) (bevat stukken uit de
schenking De Wilde) 1 omslag.
Bewijzen van Goed Gedrag (begin 18e eeuw) (bevat stukken uit de schenking De
Wilde) 1 omslag.
Publicaties van de schepenen (1795-1811) 1 omslag.
Paspoorten en andere stukken door de schepenen verleend (1808-12) (bevat 1 stuk
uit de schenking De Wilde) 1 omslag.
Request aan de schepenen voor visvergunning (18e eeuw) 1 omslag.
Stukken betreffende de organist-schoolmeester (1785) 1 omslag.
Proces-verbaal betreffende een gewezen ambtenaar (1813) 1 omslag.
Processen tussen gemeenten (18e eeuw) 1 omslag.
Stukken betreffende de Burgerlijke Stand (1772-1813) 1 omslag.
Proces-verbaal van de politie (1814) 1 omslag.
Graanhandel (1789) 1 omslag.
Aangiften van bezit in grond, vee en landbouwartikelen (1794) 1 omslag.
Brief van inwoners aan de Heer van Arenberg (einde 18e eeuw) 1 omslag.
Katerne betreffende een telling van inwoners en vee (einde 18e eeuw) 1 omslag.
Patrouilles bij de dijken (17e en 18e eeuw) 1 omslag.
Straatschouwingen (1777) 1 omslag.
Reglement betreffende de vrije schippers (1789) (afkomstig uit de schenking De
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Wilde) 1 omslag.
114-116. Gemeenterekeningen (1753-92)
114. 1753-1776 1 omslag.
115. 1781 (overgemaakt door pastoor De Wilde) 1 omslag.
116. 1784-1792 1 omslag.
117-119. Bewijsstukken bij de gemeente rekeningen (1703-82).
117. 1703-1771 1 omslag.
118. 1771-1776 1 omslag.
119. 1776-1782 1 omslag.
120-123. Uittreksels uit de bewijsstukken bij de gemeenterekeningen (1741-85).
120. 1741-1754 1 omslag.
121. 1754-1761 1 omslag
122. 1761-1769 1 omslag
123. 1771-1783 1 omslag (bevat een stuk uit de schenking De Wilde).
124. Staat van schulden en lasten (1741-93) (1741 afkomstig uit de schenking
De Wilde) 1 omslag.
125.
Mandaten van de schepenen 1 omslag.
126-128. Stukken betreffende de financiën (1784-97).
126. 1784-1785 1 omslag.
127. 1785-1789 1 omslag.
128. 1789-1797 1 omslag.
129.
Dossier in verband met ommestellingen (bevat een stuk uit de schenking De
Wilde) 1 omslag.
130.
Stukken betreffende de pointingen (1762-1793) 1 omslag.
131.
Diverse stukken in verband met de belastingen (1800-1816) 1 omslag.
132.
Instelling van een taks op het bier (1683) (afkomstig uit de schenking De Wilde)
1 omslag.
133.
Stukken betreffende het leger (17e en 18e eeuw) (bevat stukken uit de schenking
De Wilde) 1 omslag.
134.
Bepalingen betreffende leveringen aan het leger (1722) 1 omslag.
135.
Stukken betreffende opeisingen door het franse leger (1747-70) 1 omslag.
136.
In beslagname door de Oostenrijkse legers (einde 18e eeuw) 1 omslag.
137.
In beslagname door de patriotten (1789) (bevat stukken afkomstig uit de
schenking De Wilde) 1 omslag.
138.
Leveringen aan het Franse leger (1790-92) 1 omslag.
139.
Lijst van paarden te leveren aan de Fransen (1792) (bevat stukken uit de
schenking De Wilde) 1 omslag.
140.
Eedformule van een schepen (17e eeuw) 1 omslag.
141.
Uittreksels uit het ferieboek (1699) 1 omslag.
142-145. Stukken betreffende de vrijwillige rechtspraak (1774-87)
142. 1774-1777 1 omslag.
143. 1777-1780 1 omslag.
144. 1781
1 omslag.
145. 1732-1795 1 omslag.
146.
Wettelijke passeringen (1634) (overgemaakt door pastoor De Wilde) 1 omslag.
147.
Katerne uit een register met wettelijke passeringen (1702-1706) 1 omslag.
148.
Formulieren van transport en transactie (1614 en 1624) (overgemaakt door
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149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

172.

173.

174.

pastoor De Wilde) 1 omslag.
Katernen uit een ‘Genachtboek’ (1621-1647) (vermelding van de kunstschilder
P.P. Rubens op folio 5) 1 omslag.
Genachtboek (1636-1654) 1 omslag.
Uittreksel uit een perkamenten register betreffende de erfenissen (18e eeuw) 1
omslag.
Stukken betreffende sterfhuizen en wezen (1760-1785) 1 omslag.
Stukken betreffende sterfhuizen en wezen (1663-1791) (afkomstig uit de
schenking De Wilde) 1 omslag.
Dossier betreffende het sterfhuis van F. de Coninck (1674-1675) (1 stuk
afkomstig uit de schenking De Wilde) 1 omslag.
Dossier betreffende de wezen van Frederik Joos (1709-1710) 1 omslag.
Processen over wezen en voogden (1735-1795) 1 omslag.
Proces tussen G. de Rijcke en pastoor van Lovenden (1732-1737) 1 omslag.
Allerlei processen (17e en 18e eeuw) (bevat stukken uit de schenking De Wilde)
1 omslag.
Adviezen van rechtsgeleerden (1764-1795) 1 omslag.
Armen (17e en 18e eeuw) (bevat stukken uit de schenking De Wilde) 1 omslag.
Varia (bevat stukken uit de schenking De Wilde) 1 omslag.
Vrijwillige rechtspraak van de schepenbank van Saaftingen onder Kieldrecht en
Doel (1623- 1699) (bevat o.m. genachten) (afkomstig uit de schenking De
Wilde) 1 register.
Kosterrekening van de koster van Kieldrecht (+ aangehechte bewijsstukken) 1
omslag.
Kontrakt inzake de verkoop van grond in de polder van Aremberg tussen De
Schepper, Govaert en Truyman (6.2.1756) 1 omslag.
Staat van goed (sterfhuis Joannes Jacobus Joossens, + 7 juni 1773) 1 omslag.
Brieven aan Joan Frederick Joos, griffier, 1742-1767 (1812-1817) 1 omslag.
Resolutieboek van de St-Sebastiaansgilde van Kieldrecht, 1699-1817, 1 register.
Kieldrecht: Resolutieboek van de St-Sebastiaansgilde, 1818-1899.
Kieldrecht: index op de parochieregisters (dubbel) 1 register.
Kieldrecht: parochieregisters nr. 118 (dubbel).
1637, november 19. Verkoop voor schepenen van Kieldrecht en Doel, door
Francisco Rodriquez aan Jacques van Soest, koopman te Antwerpen, van 23
gemeten en 244 roeden land te Doel. 1 charter.
1653, februari 12. Verkoop door Jacques van Soest, koopman te Antwerpen,
voor schepenen van de vierschaar van Kieldrecht en Doel, aan Pieter Lucas, van
Doel, van 21½ gemeten land te Doel. 1 charter.
1690, mei 12. Maria Bouwens, fa. Maria van Soest, en haar echtgenoot Michiel
Gillis, koopman te Antwerpen, c.s., verkopen voor schepenen van Antwerpen,
aan Michiel Meleyn, koopman te Antwerpen, en zijn echtgenote Isabella
Bouwens, 30 gemeten en 225 roeden land te Doel. 1 charter.
Verslagboek van de ‘Katholieke Volkssociëteit van Sint Franciscus van Soles’,
4 januari – 28 juni 1914 en 9 november 1919 – 5 november 1935, 1 register
(Voorheen: modern gemeente-archief Kallo, 62).
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175.
176.

Verslagboek Sint-Sebastiaansgilde Kieldrecht, 1900-1950.
Idem, 1951-1965.
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25.

Inventaris van het oud-gemeentearchief van Lillo 399

Bestuurlijke afdeling
1.

Resolutiën – register van renten mitsgaders. Resolutieboek Lillo en Zuytland. 1
deel. 1651 – 1743.

2.

Bestuurlijke stukken in ‘t algemeen. 1 pak. 1725 – 1832.
1. Proces van gemeente Lillo en Zuytland tegen ‘t kapittel – Kathedraal te
Antwerpen. 1725.
2. Procesverbalen over de besmettelijke ziekte en akten van estimatie der gedode
beesten, volgens ordonnantie van 29 november 1776. 1780.
3. Stukken rakende militaire zaken, 1746 – 1793.
a. Staat van militaire leveringen, 1746.
b. Omzendbrief van Gouverneur Karel van Loreinen teneinde de roverijen
en buitensporigheden van vreemdelingen in het Kwartier van
Antwerpen te beteugelen, 1762.
c. Vraag aan de Staten van Brabant, om vergoeding te bekomen voor
logementen van troepen, 1785.
d. Rekwisitie van wagens en paarden, 1793.
4. Besluiten en rondschrijvingen van autoriteiten gezonden aan de gemeente
Lillo.

3.

Specificatiën, rekeningen en zettingen. 1 pak. 1706 – 1783.
a. Specificatien van devoiren van drossaard, 1771 – 1776.
b. Bederekeningen van Lillo en Zuytland, 1743 – 1783.
c. XXe penning – rekeningen van Lillo en Zuytland, 1762 – 1778.
d. Verschillende rekeningen, 1729 – 1755.
e. Zetting over bezaaide landen, 1706.
f. Zettingen over de oogst, 1718 – 1770.

4.

Register ‘copyen ofte oude notitien’ rakende meestal de polders bevattende: 1
deel.1357 – 17e eeuw.
- ‘Landboecke der poort ende heerlijcheyt van Lillo’, 1581.
- ‘Lantboeck’ van de ‘nieulande’ (of Zuitland) onder Lillo, Zandvliet en
Berendrecht, 1567. Id., 1618.
- ‘Lantboeck der prochie’ van Berendrecht, begin 17e eeuw.

5.

‘Landboeck’ van de landen gelegen binnen Lillo. 1 deel. 1575.

6.

‘Landboeck van de heerlyckheit ende juridictie van den polder van Lilloo
geformeert uyt de nieuwe caerte gekopieert ende geextraheert*… in der jaere 1723
uit de generale caert van de geheele dyckagie van Lillo, Stabroek, Santvliet ende
Beirendrecht’** van 1652. 1 deel met kaarten 1723.

399

Bewaard in het Rijksarchief Antwerpen.
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*
**

met namen van landeigenaar per kavel;
met kaveltekeningen
door de gezworen landmeter Cornelis van Sittaert.
door landmeter M van Gelre wijlen in den jaere 1652.

Rechterlijke afdeling
a)

Schepenbank van Lillo

7-12.

Reg. van erfenissen etc. van Lillo ende Zuytland. 6 delen 1644 – 1795 (op
microfilm).
7. 1644 – 1685.
10. 1723 – 1740.
8. 1686 – 1706.
11. 1740 – 1760.
9. 1710 – 1721.
12. 1775 – 1795.

13.

Erfbrief. 1 perkament. 1743.

14.

Reg. van renten en obligaten v. L. en Z. (met akten van 1733 – 1737). 1 deel.
(1686–1706)

15 – 19. Renteboeken en Lillo en Zuytland. 5 delen. 1709 – 1796.
15. 1709 – 1723.
18. 1786 – 1796.
16. 1724 – 1749.
19. 1793 – 1796.
17. 1749 – 1786.
20.

Register van staten en contracten van uitkoop alimentatiën etc. 1 deel. 1735 –
1741.

21.

Staten, verkopingen verpachtingen. 1 deel. 1743- 1745.

22.
a)
b)
c)

Verpachtingen van tienden, enz. 1 pak. 1707 – 1784.
Verpachtingen van tienden van de Kathedraal Kerk van Antwerpen in de
polder van Lillo en Zuytland. 1701 – 1724.
Van het hooigras op het oude fort. 1784.
Uitbesteding van arme Kinderen. 1702.

23.

Verkopingen van erfelijke en mobilaire goederen. 1 pak. 1657 – 1790.

23 bis. Verkoop van nationale goederen.
24-25.

Staten, inventarissen, taxatien van sterfhuizen, mombersrekeningen. 2 pakken.
1659–1775.
24. 1659 – 1791
25. 1735 – 1775.

26.

Wettelijke akten. 1 pak. 1601 – 1794.
a) Wettelijke akten in ‘t algemeen, 1601 – 1694.
b) Obligatiën, 1687 – 1688.
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c)

Notariële akten, 1656 – 1786.

27.

Gerechten, reële zaken. 1 deel. 1652 – 1658.

28-31.

Rollen. 4 delen. 1661 – 1763.
28. 1661 – 1673.
29. 1678 – 1715.
(Rollen der vrijheid en de heerlijkheid van Lillo en Zuitland: Gerecht gehouden en
de vierschaar gebannen).
30. 1716 – 1731.
31. 1731 – 1763.

32.

Stukken van proceduur. 1 pak. 1765 – 1793.
a. Gerechtboek, 1791 – 1793.
b. Informatiën preparatoir, 1783.
c. Processtukken, 1765 – 1770.

b)

Griffie van de Gecommitteerde Raden van Zeeland

33 –34. Gedelegeerde Rechters van de Ed. Mog. Heren Gecommitteerde Raden van
Zeeland over Lillo en Liefkenshoek. Opdrachten, obligatiën en paeybrieven. 2
delen. 1748–1797.
33. 1748 – 1751.
34. 1780 – 1797.
35.

Idem. Erfbrieven (met schoon bewaarde zegel van Lillo). 2 perkamenten. 1778 –
1781.

Kerk– en Armbestuur
36.

Stukken rakende de armen. 1 pak. 1712 – 1793.

37–38. Armerekeningen van L. en Z. 2 delen. 1712 – 1793.
37. 1712 – 1741.
38. 1743 – 1793.
39.

Idem met andere akten rakende de armen. 1 deel. 1782 – 1824.

40.

Kerkrekeningen. 1 deel. 1712 – 1746.

Andere Archieven
41.

Protocollen van de not. C.H. Wolffs te Lillo. 1 deel. 17de – 1710.

42.

Stukken rakende andere gemeenten. 1 pak. 1683 – 1794.
a) Berendrecht – Order van het magistraat van Antwerpen tot de hoofddrossaard
der 7 kwartieren voor Berendrecht. Vendem. III (1794).
b) Ekeren. – Sommaire staat van al de tienden onder de gehele heerlijkheid.
1683 – 1684.

Bijvoegsels (oude inv. nr. I).
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44.

1.

Varia
1. Schepenbrief (familie de Coequeiel).
1 st.
1541.
2. Idem.
1620.
3. Voorwaarde voor verkoping.
1643.
4. Sterfhuisrekeningen.
8 st.
1672 – 1679.
5. Het optrekken en nederlaten der sluizen.
1 st.
1676.
6. Impostboekje.
1 st.
1677 – 1678.
7. Veranderingen. Paarden.
1 st.
1694.
8. Schepenbrief.
1 st.
1698.
9. Casus positio.
1 st.
1745.
10. Schuldbekentenis.
1 st.
1749.
11. Schepenbrief.
1 st.
1786.
12. Aanbesteding van een wip en water1 st.
1662.
gemint op de brug van de Kruisschans.
2. Akten op perkament gepasseerd voor de schepenen van Standdaarbuiten
(Noord – Brabant) en Antwerpen rakende Paul van Dale, ridder, heer van Lillo.
(doos II, prov. Antwerpen). 3 perk. 1561.
3. Schepenakte. 1 perk. 1658.

45.

Bundel:
a. Specificatie van de landen onder Lillo toebehorende de erfgenamen van Heer
Pauwels van Dale. 17de eeuw.
b. Deductie van drossaard en schepenen van Lillo tegen enige gelanden van de
polders. 17de eeuw.
c. Landmetingen te Lillo.
d. Buitengewonen vacatiën van de drossaard. (Aanw. 1921). 1748.

46.

Vrijstelling d.d. 1-4-1694 door Z. Keurvorstelijke Hoogheid, der inwoners van de
dorpen en landen van Lillo, Zandvliet, Stabroek en Berendrecht, van militaire
lasten ingevolge een resolutie bij de gecommitteerden dezer dorpen. (Aanw. 1928,
nr. 224) 1 st.

47.

Schepenakte d.d. 14-6-1642 van ‘Scepenen van de lande van Lilloo en Zuidland’,
waarbij Michiel Clarisse voor Anthony Janss., wagenmaker te Doel, verkoopt aan
Cornelis Snoeck (commandeur op het fort Frederik Hendrik), vijf gemeten land,
liggende in de landen van Lillo aan de Galgenhoek. (Aanw. 1928, nr. 223). 1 perk.
1642.
Wenceslas van Bohemen, hertog, en Johanna, hertogin van Brabant bevestigen
Alant van Os, rentmeester van Brabant, onder hun vader, in al zijn bezittingen te
Lillo 1 perk, 2 uittr. zegel (Beg. Ndl. Archiefruil, 1954; 4 mei 1356).
Schenking door Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen, aan zijn knaap Jan
van Caedsand. 21 okt.1363. 1 perk. met aanhangend zegel, gehecht aan oorkonde
van 31 mei 1364.
Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen, hertog van Brabant bevestigt het
bezit van 35 gemeten te Lillo door Jan van Caedsand, waarin zijn bastaardzoon na
zijn dood zal gegoed worden. 31 mei 1368. 1 perk. met uith. zegel, gehecht aan
oorkonde van 21 oktober 1363. (Beg. – Ndl. archiefruil. 1954).
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48.

Rekeningen 20ste Penning Lillo & Zuidland, te betalen door alle
inwoners/gezinshoofden, eigenaren en pachters van grond (2 b.) (Aanw. 1956
ARA). 1737, 1739.
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26.

Inventaris van het archief van Lillo, Oud-Lillo en
Liefkenshoek

Deze inventaris (vervaardigd in 1992 door J. Verschaeren), is de Nederlandse vertaling van
een 19de-eeuws, in het Frans opgesteld overzicht. Verschaeren bracht enige verbeteringen
aan in sommige beschrijvingen en data. 400 Op 11 januari 2005 zijn de betreffende
archiefstukken van het Rijksarchief te Beveren overgebracht naar het Rijksarchief te
Antwerpen. Iedere vermelding betreft één stuk, omslag, katern, band of deel, tenzij anders
aangegeven.
z.d. = zonder datum
1.

Briefwisseling, 1749–1790.

2.

Kohier van de huisschattingen in Lillo en Liefkenshoek (kopie, met dubbel), 1679.
(2 katernen)

3.

Kohieren van verpachtingen van de gemeene middelen van consumptie ten
behoeve van de gemeene zaken voor de forten Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek
(wijn, bier, gemaal, haring, zout, tabak, e.a.), 1754–1786.

4.

Kohieren van belastingen op huizen en gebouwen in Lillo voor het onderhoud van
de brandspuit en de lantaarns, 1738–1746, 1767–1771. (2 delen)

5.

a)

6.

Stukken betreffende de brandspuit, 1758–1768.

7.

a)

Register van belasting der brandemmers op elk huis in Lillo, z.d. (met
aantekeningen 1750–1771).
b) Register van de schouwing van de brandemmers te Lillo, 1758 (met
aantekeningen tot 1761). Bevat ook: Lijst van burgershuizen in Liefkenshoek,
belast met brandemmers en lantaarns, 1766.

Ondonnantie op het branden van de lantaarns in Lillo, 1766 (met uittreksels
uit het resolutieboek van de gedelegeerde rechters van Lillo en Liefkenshoek,
1768, 1777). (2 banden)
b) Voorwaarden van aanbesteding van het vullen en aansteken van de 14
lantaarns in Lillo, 1776–1777, 1780–1786.
c) Verbeterde memorie over het branden van de lantaarns in Hulst, 1760.
d) Plan en intekenlijst voor 9 lantaarns in Lillo, 1766.

400

Deze inventaris is identiek met de “Inventaris van de stukken behorende tot de huishoudelijke
administratie van de forten Lillo en Liefkenshoek, overgedragen door het provinciaal bestuur aan de
gouverneur van Oost-Vlaanderen, opgemaakt in het ‘dépot des archives de l'état et de La Flandre
Oriëntale” d.d. 1863 en aanwezig in: ZA, Verzameling Stukken Achtergelaten door Chartermeesters,
Provinciale- en Rijksarchivarissen in Zeeland (SACPRA), inv. 46; zie voor de geschiedenis van de
betreffende archiefstukken ook: K. Heeringa, Het Archief van de Staten van Zeeland en hunne
Gecommitteerde Raden, Den Haag, 1922, p. 107.
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e)
f)

Voorwaarden van de verpachting van het ruimen van beer in de 2 forten,
1768–1785.
Toewijzing door de gedelegeerde rechters aan Dirk Boerewaart uit Wetteren
van het laden van mest aan de Sluiskil in Lillo, 1783.

8.

a)

Rekeningen van het fonds van de brandspuit en de lantaarns in Lillo, 1766–
1788.
b) Rekening betreffende de brandspuit in Lillo, 1759–1768.

9.

Bewijsstukken bij de rekeningen van de brandspuit, de lantaarns, het ruimen van
beer, kaaigelden, 1759–1774.

10.

a) Rekeningen van de armengelden van Lillo, 1755–1781.
b) Overeenkomst tussen de armenzorg van Lillo en die van de Cruisweg, 1750
(met aantekeningen tot 1753).
c) Administratie van de armenzorg van Lillo (vergaderingen, afrekeningen),
1755–1784.
d) Stukken betreffende de armenzorg van Lillo, 1749-1782.
e) Armbestuur: Staten van ontvangsten en uitgaven, 1766–1771.

11.

a)

12.

Register van biddagbrieven (verzoeken vanwege de Staten-Generaal tot het
inrichten van openbare gebedsdagen), 1749–1777.

13.

Biddagbrieven, 1749–1782.

14.

a)

Reglementen van de kerkrechten in Lillo en daarbuiten (vergaderingen van de
kerkraad), 1714–1770.
b) Ordonnanties betreffende de voorbehouden zitplaatsen in de kerk van Lillo,
1715–1751.
c) Reglementen of taks op de doodskisten in Lillo en Liefkenshoek, 1725.
d) Reglement op de rouwmantels in Lillo en Liefkenshoek, 1765.
e) Register van de stoelen in de kerk van Lillo, 1751.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Oktrooi van de polders van Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht, 1649
(afschrift van 1750).
Resolutie betreffende de invoer van schoenen, 1728.
Reglement voor de turfwinning in Lillo en Liefkenshoek, 1738 (afschrift van
1748).
Reglement voor de boter-, eier- en hoendermarkt in Lillo, 1751–1766.
Reglement op militaire inkwartieringen in Lillo en Liefkenshoek, 1763
(fragment).
Ordonnantie op het schoonmaken van de straten in Lillo, 1765. 1 katern
Register van ordonnanties en reglementen van Lillo, Liefkenshoek en OudLillo, 1723–1766.
Politiemeesters in Oud-Lillo. Aanstellingen, instructies, 1766-1775. Bevat
ook: Instructies voor de armmeesters in Oud-Lillo, 1776.
Ordonnanties betreffende de dienstboden in Lillo en Liefkenshoek, 1768.
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j) Reglement op de ziekenbezoeken door de chirurgijn, 1774.
k) Ordonnantie betreffende brand, 1737-1742.
15.

a) Eedformules in gebruik in Lillo, Liefkenshoek en Oud-Lillo, 18de eeuw.
b) Lijst van salarissen van de gedelegeerde rechters, en ambtenaren in Lillo,
Liefkenshoek en Oud-Lillo, 1764-1774.
c) Reglementen en ordonnanties van de maandelijkse beurtrol van de
gedelegeerde rechters en commissarissen voor het passeren van allereli akten,
1755-1771.

16.

a) Plakkaten betreffende erfenissen ab intestato, 1599-1769.
b) Attestaties e.a. stukken betreffende collaterale successies, 1738-1786.
c) Zittingen van het collateraal (met taxaties, lijsten van goederen of
erfenisaangiften), 1758-1784.
d) Reglement voor de quartiersdienaars van het Oost-kwartier van het
markiezaat van Bergen-op-Zoom betreffende de criminele rechtspraak en het
weren van bedelaars en landlopers, z.d.
e) Uittreksels uit de resolutieboeken van de magistraat van Bergen-op-Zoom,
1752-1753.
f) Ordonnantie van de gedelegeerde rechters van Lillo en Liefkenshoek
betreffende het ijken van maten en gewichten, 1723 (afschrift 1749).
g) Reglement op de burgerwachten, z.d.
h) Uittreksel uit het advies van de Rekenkamer op het verzoek van Lillo tot
vrijstelling van taksen om gebouwen te kunnen herstellen, z.d. (2 stukken).
i) Verbod om minderjarige kinderen te werven voor de Oost- of Westindische
Compagnie, z.d. (2 stukken).
j) Plakkaat betreffende de Rooms katholieke godsdienst (wedden van de
bedienaars, onderhoud van gebouwen), 1760. (2 stukken).

17.

Register van cijnzen op huizen en erven in Lillo en op de molen in Liefkenshoek,
1700-1773. (2 delen)

18.

Staten van goed en boedelrekeningen, 1746-1782.

19.

Vergaderingen van de weeskamer (notulen) van Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek,
1749-1762.

20.

Staten van boedels, 1757-1783.

21.

Notulen van de weeskamer van Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, met staten van
boedels, 1774-1786.

22.

Weeskamerregister (vergaderingen, notulen), 1766-1773.

23.

Handboek van de weeskamer, 1749-1786.
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24-28.

Boedelrekeningen, 1749-1786. (5 delen)
24. 1749-1753.
25. 1753-1755.
26. 1755-1763
27. 1760-1780.
28. 1781-1786.

29.

Register van de weeskamer (Verbanden-wettelijke passeringen), 1762-1781.

30.

Register van de weeskamer. Verband en Ontslag (wettelijke passeringen), 17811786.

31-32.

Diverse akten (wettelijke passeringen, uittreksels uit de notulen van de
gedelegeerde rechters, borgstellingen, e.a.), 1701-1786. (2 omslagen)
31. 1701-1769
32. 1770-1786

33.

a) Ordonnantie en reglement voor de vendumeester, 1761 (2 katernen)
b) Ordonnantie van de gedelegeerde rechters van Lillo en Liefkenshoek
betreffende het heffen van een halve stuiver per pond t.v.v. de armen op de
verkoop van huizen, 1763.

34-37.

Verkoopsvoorwaarden van bebouwde eigendommen in Lillo, 1748-1786. (4 delen)
34. 1748-1751 (met tafel)
35. 1751-1763.
36. 1763-1776
37. 1777-1786.

38-39.

Verkoopsvoorwaarden van bebouwde eigendommen in Oud-Lillo, 1749-1784. (2
delen)
38. 1749-1772.
39. 1774-1784.

40.

Procedurerollen van de gedelegeerde rechters van Lillo en Liefkenshoek, 17491753.

41.

Procedurerollen, Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, 1753-1772.

42.

Criminele rol van de gedelegeerde rechters van Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek,
1754-1749.

43.

Register van overlijdens in Lillo en Liefkenshoek, 1771-1772, 1775-1786.

44.

a)

Reglement voor de wijn- en bierwerkers in Lillo, 1738 (met
aanvullingen tot 1767).
b) Reglement voor de wijn- en bierwerkers in Liefkenshoek, 1738 (met
aanvullingen tot 1774).
c) Uittreksel uit de notulen van de gedelegeerde rechters van Lillo en
Liefkenshoek betreffende de taksen op alcoholische dranken en wijn en de
betaling ervan (in de zaak van Jan van Koten, pachter van de impost op sterke
dranken en wijnen). 1744 (afschrift van 1750).
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45.

a)

Reglement van de vrachtlonen e.a. stukken van de vrijschippers van de
polders van Lillo, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet, Doel, Sint-Anna en
Ketenisse, 1750-1765.
b) Register met akten van de gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende de
vrijschippers, 1720-1785.

46.

a)

47.

a)

48.

a) Instructie en reglement voor de postbode van Lillo naar Antwerpen, 1765.
b) Het dwarsveer van Lillo op Liefkenshoek. Reglement, verpachting e.a.
stukken o.a. over het veer Doel-Antwerpen en Lillo-Antwerpen, 1723-1770.

49.

Reglement, resolutie e.a. stukken betreffende het poortgeld en de barrieres in Lillo,
1754-1758.

50.

Oktrooi voor de oprichting van een korenwindmolen in Liefkenshoek, 1622, met
publikatie
van
de
gedelegeerde
rechters,
1749
e.a.
stukken
(verpachtingsvoorwaarden, verkoopakten, prijsijen, renten), 1675-1759.

51.

a)

52.

a)
b)
c)
d)

53.

Peilboek van het brood in Lillo en Liefkenshoek, 1749-1786.

Ordonnantie van de gedelegeerde rechters van Lillo en Liefkenshoek over de
ijking van maten en gewichten en aanstelling van de ijkmeester, 1723 en 1752
(met aantekeningen over de ijkingen, 1752-1777).
b) Ordonnantie van de gedelegeerde rechters van Lillo en Liefkenshoek over de
balance ofte waag en de weegmeester, 1723, 1750-1752.
Uittreksel uit de notulen van de gedelegeerde rechters van Lillo en
Liefkenshoek over de lonen voor het steken, leveren en aanvoeren van turf en
aanstelling van een opzichter, 1723 (afschrift van 1749).
b) Reglement op de lonen voor levering van brandhout, granen, kalksteen e.a.
materialen voor de forten, 1723 (afschrift van 1749).

Memorie van de Amptenaren in de forten. Lijst van burgerlijke, rechterlijke
en militaire officieren, priesters, schoolmeesters e.a. in Lillo, Oud-Lillo en
Liefkenshoek, 1735-1789.
b) Kohieren van huisgezinnen van Oud-Lillo, 1770-1784; lijst van de burgerij in
Lillo en Liefkenshoek, 1763; telling van het hoornvee in Lillo, 1780 e.a.
stukken.
Peilboeken op het brood, 1749-1777. (4 delen)
Reglement voor het ontvangen van de peil van het brood, z.d.
Calculatieboek van het broodgewicht in Bergen op Zoom, z.d. (16de eeuw).
Stukken betreffende verkoop van meel en het recht van de molenaar, z.d. (2
stukken)
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27.

Gegevens over Lillo en Liefkenshoek in
archiefbestanden van het Zeeuws Archief 401

Administratiekantoor Lenshoek
Economisch Technologisch Instituut (ETI) Zeeland
Eerstaanwezend Ingenieur (EAI) Fort Bath
Ermerins- Wiltschut, Familie
Fotokopieën Charters Wenen
Hervormde Gemeente Biervliet
Hervormde Gemeenten Rilland-Bath, Lillo, Liefkenshoek
Judicatuur der Middelen te Lande
Kaarten Hydrografische Dienst Regio Scheldemond & Kaarten Zeeland (catalogus De
Waard)
Kaarten Zeeland (nieuwe catalogus)
Lambrechtsen, Verzameling N.C.
Notariële Archieven 1796-1842
Opperbevelhebber Forten Lillo en Liefkenshoek
Oppercommandant Fort Liefkenshoek
Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE)
Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen (RAZV1)
Rekenkamer Zeeland A
Rekenkamer Zeeland B
Rekenkamer Zeeland C
Rekenkamer Zeeland D
Rekenkamer Zeeland, Gedeponeerde Archieven (‘Rekenkamer 11’)
Retroacta Burgerlijke Stand (Doop-, Trouw- en Begraafboeken [DTB])
Schorer, Familie
Staten van Zeeland
Verheye van Citters, Verzameling (zie voor de inhoud hoofdstuk 36 in deel 3 c)
Verzameling Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland
Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland
Verzameling Stukken Achtergelaten door Chartermeesters, Provinciale - en
Rijksarchivarissen in Zeeland (SACPRA)
Verzameling Zegels, Zegelstempels en Zegelafdrukken Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen
Vos, Verzameling P.D. de
Vrije van Sluis
Warck, J. van den
Zelandia Illustrata deel I
Zelandia Illustrata deel 11
Zelandia Illustrata deel III
Zelandia Illustrata Documentatie Kunst

401

Afgezien van gegevens over personen die zijn vermeld in DTB-bronnen.
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28.

Verzameling Verheye van Citters betreffende Lillo en
Liefkenshoek 1648-1731

Deze stukken zijn ten dele afkomstig van Mr. Jacob Verheye (raadspensionaris van Zeeland
1687-1718) en van mr. Caspar van Citters (raadspensionaris van Zeeland 1718-1734).
402
Ambtshalve hadden zij bemoeienis met het bestuur van de forten Lillo en Liefkenshoek.
De stukken zijn niet genummerd.













Memorie van eenige niet overgebragte boedels tot Lillo gevallen en ’t Collateraal
Subject: Barbera Jongston, Jan Lambregts, Hendricq Schilleman, Soetje Laureijs,
Juffr. Cattarina Serga, Adriaan Willemse, Nicolaas Prins, Samuel Schorer, Corn. van
Schetsen, Andries de Jager, Cornelis van Dalen en D’ Huijsvrouw van d’heer
Ferleman. 403
Memoriael project om zoo veel troupen int lant van Waes te brengen om daar mede
de post van Calloos hoek te konnen vermeesteren ende sodanig een vaste
communicatie van Liefkenshoek int selve lant van Waes te maken ende om hier toe
te komen, soude moeten over waergenomen dat de troupes der vijanden door de
groote armee soo veel mogelijck naer boven wierde gediverteert ende besetting soo
in Antwerpen als int lant van Waes niet overvloedig maer weijnig en ware
(ongedateerd, verm. uit 1638).
Correspondentie tussen de Gecommitteerde Raden van Zeeland en commandeur
Seijs te Lillo anno 1648 over een door gedelegeerde rechters opgelegde sententie [=
veroordeling] waaraan commandeur Seijs zich ‘ernstelijk’ dient te houden.
Memorie van stucken raeckende de accoorden van redemtie van de Lillo en andere
annexe polders benevens die van den Doel, St. Anne en Ketenisse. Beginnend met
het accoord d.d.10 feb. 1654; de laatste aantekening is van 12 mei 1701.
Kopie van accoord geconcerteert tussen Gecommitteerde van heeren van den Rade
ter eenre mitsgrs eenige gedeput. van de gemeene Ingelanden van de nieuwe bedykte
polders omtrent Lillo, ter andere Zyde op den 10 feb. 1654.
Pointen van accoord geconsenteert tusschen Gecommitteerde vande heeren van den
Rade ter eenre mitsgaders eenige Gedeputeerde van de gemeene Ingelanden van de
nieuw bedijcte polderts omtrent Lillo ter andre sijde, in dato 10 februarij 1654.
Die van Doel, Kallo, en Keetenisse versoeken vrijdom ter generaliteijt van alle tollen
en licenten van uijtgaende en inkoomende waren bij Zeeland gedeclin. 11 nov. 1613.
Missive van haer. … aen Zeeland om consent tot dit versoek 30 jan. 1614. Nadere
adressen van de leeden 20 feb. 1626.
Missive van de kerkenraad van Liefkenshoek en dominee Corn. Bruynvisch in dato
28 julij 1681 aangaande kwaadwilligheden in de polder rond Liefkenshoek.
Extract uijt de Resolutien van de Ed. Mo. Heeren Raden van State der Vereenigde
Nederlanden van 4 october 1688 aangaande fortificatien van Aardenburg en
Moerspuij.

402

Bewaard in het Zeeuws Archief, inv. 74 b, ‘Quartier van Lillo’, 1648 – 1731.
De betreffende boedelbeschrijvingen werden in de Verzameling Verheije van Citters niet
aangetroffen.
403
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Kopie van accoord gesloten te Liefkenshoek ten overstaen van de Heer Raadsheer
Hoffer tusschen de wet van den Doele ter eener en de kkraed van Liefkenshoek uit
naam van de gereformeerde ingesetene van het dorp ende polder van den Doele ter
andre zijde, in dato 12 maart 1690; kopie van de ordre van zyn Exellentio De Grave
van Hornes Gouverneur vant Staets Flaenderen aen de heer Valk, commandeur van
Liefkenshoek in dato 21 Aug. 1689.
Ongedateerde Missive aangaande problemen omtrent de Roomse godsdienst in de
polder van Liefkenshoek. De brief is ondertekend met DD NN.
Kopie van een missive van de Heeren Staten van Zeeland aen Haer Ho. Mo. [= de
Staten-Generaal] over de differentie van de Hr. Loncke en Rochebrune in dato den
19 Maert 1705; Extract uijt Register der Resolutien van Ho. Mo. Heeren Staten
Generaal der Vereenigde Nederlanden in dato 8 Dec. 1706.
Extract uit het Register der Resolutien van de Ed. Mo. Gecommitteerde Raden van
Zeeland aangaande het contract met de gelanden van de Lillosche polder in dato 11
october 1707.
Extract uijt de Resolutien van Ed. Mo. heeren Raaden van Staate der Vereenigde
Nederlanden in dato 10 Jannuarij 1709 aangaande het besteck wegens het verbeteren
der borstweeringen langs de Passegeule tusschen de hofstede genaemt Metz ende
redout het Vrije.
Enkele aantekeningen aangaande dominee Slicher.
Extract uijt de Resolutien van Ed. Mo. Raden van State der Vereenigde Nederlanden
in dato 8 Aug. 1714 aangaende de staat der Capitalen tot laste der Conquesten
genegotieert.
Aantekeningen aangaande een contract met de gelanden van de polders van Den
Doel, St. Anne en Keetenisse betreffende de uitvoer van hun granen.
Punten uit het rekwest van de gelanden van St. Anna en Keetenisse in dato 7 Sept.
1719 aangaande de redemptiepenningen.
Enkele aantekeningen naar aanleiding van een rekening over 1701, vervallen 1 april
1701.
Extract uit het register van de Ho. Mo. Heeren Staten Gen. der Verenigde
Nederlanden in dato 5 october 1720 naar aanleiding van een verzoek van de classis
Tholen en Bergen op Zoom om vergunning voor de aanstelling van een predikant en
een gereformeerde schoolmeester in het dorp Den Doel.
Memorie van stucken raakende de jurisdictie omtrent Lillo en Liefkenshoek.
Resolutie van waarschijnlijk de Staten-Generaal d.d. 1 april 1723 naar aanleiding
van een missive van de Raad van State van 31 maart 1723 aangaande de financiering
van de fortificatien te Liefkenshoek.
Missive van de Raad van State in dato 1 aug. 1725 aangaande de aanleg van drie
nieuwe aardewerken te Liefkenshoek.
Lijste der granen die uijt de vrije polder Lillo Stabroek, Sandvliet, en Berendrecht
voor de weijgering der Redemptiepenningen van 1 aug. 1727 vrij gepasseert zijn
voorbij Lillo zoo wel na de Vereenigde Provintien als na Braband, mitsgaders het
belopen der Rechten dat deselve granen souden hebben moeten betalen, indien deze
niet vrij [van licent] waren. De lijsten betreffen de jaren 1727, 1728 en 1729.
Gedrukte stukken aangaande de commissie van Severeijn de Huybert als majoor of
Waghtmeester tot Lillo, 20 January 1654 ende Eedt gedaen den 21 dito.
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Extract uijt de Notulen van de Edagte Heeren Gedelegeerde Rechters van Lillo en
Lieffkenshoek in dato 4 Julij 1731.
Missive van Darros Baradat aan de Edele Mogende Heeren in dato Lillo 16 januarij
1734 aangaande de pacht van de dwarsveren van Lillo naar Den Doel.
Extract uit het Register der Resolutien van de Heeren Gecommitteerde Raden van
Zeeland in dato 21 December 1734, naar aanleiding van een Request van Bastiaan en
Willem van Kakum, vissers, burgers en inwoners van Veere, aangaande de pacht van
visserij van de binnen- en buitengrachten van Liefkenshoek.
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Personenindex bij hoofdstuk 3
Aarden, van, 418, 419, 452
Aarts, 395, 413, 414, 419, 421, 423, 450, 452,
468
Aartsen, 395
Abrams, 415
Ackerman, 443
Ackermans, 419, 433, 447, 448, 449, 456,
464, 467
Adriaan, 469
Adriaanse, 459
Adriaansen, 446, 452, 457, 462, 469
Adriaensen, 414
Aerdeizer, 420
Aerden, van, 475
Aerts, 407, 408, 473
Akkerman, 401, 408, 416, 425, 467
Akkermans, 401, 403, 448
Amsen, 462
Anosy, 422, 425
Arbon, 394, 400, 401, 408, 427, 433, 447,
448, 457, 460, 464
Arens, 444
Arent, 413
Arissen, 441
Assendelft, van, 396, 400, 402, 403, 404, 408,
410, 411, 413, 414, 421, 423, 424, 429,
437, 442, 445, 446, 450, 454, 457, 459,
461, 465, 471
Bachman, 410, 411, 414, 437
Baggers, 448, 465
Bareman, 411
Bedaulx, 415, 420, 421, 425, 427, 441
Behage, 448
Behague, 475
Beij, de, 409
Beijnaards, 424
Bel, de, 472
Bel, van der, 411, 412, 423, 437, 442, 449,
455
Ben (u?)blik, 470
Beneck, 394, 399, 445, 460
Benik, 460, 464
Berckemeijer, 455
Berenger, 459
Berengér, 456
Berg, van den, 417, 455
Berge, van den, 405
Bergh, van den, 408, 460

Berkemeijer, 404, 408, 410, 413, 434, 442,
444, 450, 465, 473
Berlekom, van, 457
Bernaerts, 475
Beveren, van, 402, 445, 458, 459, 463
Bie, de, 404, 430, 443, 460
Bikster, 446
Bildregt, 402
Binken, 407, 475
Bitterhoek, 412, 436, 466
Blanken, 413
Blankert, 410
Bleijn, 448
Bleijs, 409
Bleu, le, 400, 429, 432, 433, 445, 456, 458
Bleu, Le, 395, 418
Blom, 399, 470
Blomme, 405, 428
Blommen, 393, 394, 400, 404, 405, 406, 428,
433, 458, 459, 460, 462
Bobbeli, 433
Bodmer, 393, 395, 397, 398, 399, 421, 428,
451, 458, 460, 462, 468, 472, 473, 475
Boeckhalder, 466
Boei, 419, 420, 452, 455
Boei, de, 426
Boeij, 444, 465
Boel, 470
Boerewaart, 439
Bogaarts, 419
Bogaerd, van den, 409
Bogaers, 406, 408, 474
Bogaert, 416
Bogaert, van den, 470
Bogart, van den, 396
Bogerd, van den, 436
Bogers, 413
Bogert, van de, 396
Bogert, van den, 397, 411
Boisac, 438
Boogaarts, 419
Boogaert, 393
Boogers, 416, 420, 426, 452, 455, 466
Boogert, van den, 412, 421, 445, 465
Borremakers, 464
Borssele, van, 403
Borsselen, van, 430
Bos, van den, 397
Bosschaert, 431, 443

623

Boublij, 408
Boubly [zie ook Populier], 397
Boucher, 405, 407, 411, 414, 416, 420, 423,
424, 434, 442, 447, 450, 452
Bouwel, van, 422
Bouwer, 415
Boven, van, 407, 411, 415, 421, 435, 443,
450, 451, 468
Boyekens, 438
Braam, 402, 403, 418, 446, 449, 450, 459,
462
Braams, 444
Braem, 462, 473
Brager, 394, 395, 396, 400, 402, 404, 406,
407, 423, 428, 432, 433, 434, 435, 436,
440, 442, 443, 444, 457, 460, 461, 462,
464, 470, 474
Brande, van den, 415, 421, 424, 449, 452,
464, 465
Branden, van den, 464
Brantsen, 397, 398
Brantson, 458
Breijl, 411, 443
Breil, 419, 422, 423, 454
Bremdonckx, 426
Bricx, 455
Bril, 406, 475
Brilin, 419
Brom, 410, 418, 436, 438, 442
Brouwer, 448
Bruijn, de, 398, 401, 402, 405, 408, 409, 411,
412, 445, 457, 461, 471, 472
Bruijnincx, 457
Bruijs, 428, 446, 457, 470
Bruijs, van, 402
Bruin, de, 456
Brus, 396, 409
Bruyn, de, 431, 436, 437, 442
Bruys, 448
Buijs, 406
Buijten, van, 456
Bullens, 470
Bullis, 415, 424, 451
Burgerhout, 402
Burtel, van, 436
Bye, de, 447
Camerlinck, 448
Camerling, 409
Camerlingh, 396
Camerlink, 405
Camerman, 399, 455, 459
Canisius, 442

Capelle, van den, 443
Carsouws, 414, 420, 424
Casimir, 395
Casouwens, 475
Cazelles, 397, 431, 459, 462
Claasen, 456
Claassen, 395, 408, 415, 444, 462
Claassens, 421, 436
Claeren, 413, 418, 452
Claessen, 394, 444, 458, 469
Clairen, 409
Clarisse, 462
Cleeren, 461
Cleiren, 402, 425
Coenraad, 396
Cornelisse, 441
Cornelissen, 399, 400
Coste, de la, 446, 449, 451
Costerman, 437
Costermans, 412, 415, 437, 465
Coutrij, 459
Coutry, 456
Couwenberg, 426, 427, 446
Cramer, 395, 398, 408, 421, 450, 451, 452
Creul, 394
Croix, de la, 458
Cronenburgh, 397
Dalen, van, 462
Damous, 469
Deckers, 396, 400, 433, 449, 460, 464
Dekker, 417
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