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Voorwoord
Tijdens het samenstellen van mijn kwartierstaat stuitte ik op voorouders die in de 17 de en
18de eeuw hebben gewoond in of in de directe omgeving van de forten Lillo en
Liefkenshoek, vestingwerken die waren gesitueerd op respectievelijk de Brabantse en de
Vlaamse oever van de Schelde nabij Antwerpen. 1 Toen ik op zoek ging naar literatuur en
documentatie over wat zich daar in beide eeuwen had afgespeeld, aanvankelijk louter
ingegeven door nieuwsgierigheid over het leven van mijn voorgeslacht, kwam ik tot de
conclusie dat er weliswaar enkele publicaties over verschenen waren, maar dat het
onderzoek dat daaraan ten grondslag lag in velerlei opzicht als fragmentarisch was te
beschouwen. Veelal hadden slechts enkele gebeurtenissen de aandacht van onderzoekers
getrokken, met een sterk accent op ontwikkelingen in de 19de en 20ste eeuw. Een onderzoek,
waarbij het nog beschikbare bronnenmateriaal systematisch was geordend en geanalyseerd,
was achterwege gebleven. Dat mocht merkwaardig worden genoemd. Na de Val van
Antwerpen, in augustus 1585, tot februari 1786, speelden de forten Lillo en Liefkenshoek
namelijk een cruciale rol in de verhouding tussen de Zuidelijke en de Noordelijke
Nederlanden. Doordat deze vestingen direct na het herstel van het Spaanse gezag over
Antwerpen stevig in handen kwamen van de Republiek der Verenigde Nederlanden en dit
met een korte onderbreking in 1747-1748 gedurende tweehonderd jaar bleven, kon door het
plaatsen en met geweld afdwingen van een fiscale barrière in de Schelde het handelsverkeer
vanuit en naar Antwerpen in beduidende mate worden gecontroleerd en beheerst en wel
zodanig dat de handelsbelangen van de havens in de Noordelijke Nederlanden werden
gefavoriseerd. Dit was voor de groei en bloei van de welvaart in de Republiek der
Verenigde Nederlanden van grote betekenis. In 1585 werd in de zuidwestelijke delta de
basis gelegd voor het ontstaan van de “Gouden Eeuw” in deze republiek, eerst vanwege de
exodus van reformatorisch gezinde kooplieden (en hun kapitaal) uit Antwerpen en direct
aansluitend vanwege de wurggreep waarin de haven van Antwerpen belandde, nadat de
forten Lillo en Liefkenshoek de levensader van deze haven gingen beheersen. Dat gebeurde
paradoxaal genoeg ongeveer vijf jaar nadat deze vestingwerken waren gebouwd om de
Antwerpse haven te beschermen. Antwerpen had zich in de tweede helft van de 16de eeuw
ontwikkeld tot veruit de grootste wereldhaven. Daaraan kwam in de 17 de eeuw een einde,
gelijktijdig met een snelle expansie van de haven van Amsterdam.
De geschiedenis van Lillo en Liefkenshoek is niet slechts interessant als bestanddeel van de
verklaring van de welvaartsexplosie in de Republiek der Verenigde Nederlanden in de 17de
eeuw. Er zijn daarnaast verbindingen te leggen met hedendaagse ontwikkelingen en twisten
in de verhouding tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van de oorspronkelijk
ongedeelde Nederlanden. Wie het ontstaan van een autonome Belgische staat wil begrijpen,
1

Vastgesteld kon worden dat 45 van mijn voorouders daar vandaan kwamen; zie: J.M.G. Leune,
Kwartierstaat van Johannes Marinus Gommert Leune, Capelle a.d. IJssel, 2003, de kwartiernummers
610, 611, 924, 925, 926, 927, 994, 995, 1220, 1221, 1222, 1223, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853,
1854, 1855, 1988, 1989, 1990, 1991, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702,
3703, 3710, 3711, 3976, 3977, 3980, 3981, 3989, 7960, 7962 en 7978. Deze kwartierstaat is
opgenomen in de collectie Zeeuwse Genealogieën van het Zeeuws Archief onder nummer 976; later
kon vermoedelijk ook het kwartiernummer 2446 (= Frans de Coninck) worden getraceerd (zie deel 2
b van de onderhavige studie).
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kan, afgezien van de godsdiensttwisten in het kader van de Opstand, niet heen om de
handelspolitieke strijd die zich in de zuid-westelijke delta in de twee voorafgaande eeuwen
heeft afgespeeld en de rol die de door de Republiek beheerste Scheldeforten daarbij
speelden. Dat geldt ook voor een goed begrip van de “Scheldekwestie”, dit wil zeggen de
strijd over de zeggenschap over de Westerschelde van de Noordzee tot Antwerpen.
Nadat het mogelijk was gebleken om een dergelijk onderzoeksproject in te bedden in het
onderzoeksprogramma van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus
Universiteit Rotterdam werd medio 2002 besloten om de geschiedenis van Lillo en
Liefkenshoek in de meeste enerverende periode van hun bestaan als vestingwerken (d.w.z.
de periode 1585-1786) zo systematisch mogelijk te reconstrueren. In de loop van het
onderzoek evolueerde de probleemstelling. Aanvankelijk was de focus uitsluitend gericht
op de bewoningsgeschiedenis van de forten en hun naaste omgeving. De beoogde opbrengst
was vooral het samenstellen van een repertorium met bijzonderheden over de personen en
families die in de genoemde periode in en rondom de forten woonden. Deze invalshoek
werd uitgebreid toen spoedig duidelijk werd dat de bewoningsgeschiedenis niet los viel te
zien van de geschiedenis van de forten in tal van andere, met name staatkundige,
bestuurskundige, militaire, economische en sociale opzichten. Zo kreeg het beoogde
repertorium een prosopografisch karakter. Biografische gegevens over de bewoners werden
in verband gebracht met kenmerken van de omgeving waarin zij hadden geleefd.
Verkenning van het nog aanwezige bronnenmateriaal wees bovendien uit dat er in dit
opzicht veel nog niet eerder geordende, boeiende gegevens te verzamelen waren. Sommige
brondocumenten bleken zelfs nog niet eerder te zijn aangeboord sinds ze waren
opgeborgen. Zo verschoof de vraagstelling en ontstond uiteindelijk een interdisciplinair
georiënteerde integrale case-study. Deze bredere opzet nam overigens niet weg dat bij het
verzamelen en interpreteren van het onderzoeksmateriaal een dominante rol bleef
weggelegd voor het sociaal-wetenschappelijke gezichtspunt. Gegeven het onderzoekskader
waarbinnen het project werd uitgevoerd ging de belangstelling vooral uit naar het sociale
leven van de mensen die bij het functioneren van de forten direct of indirect betrokken
waren. Daarbij kwam de overweging dat forten veelal uitsluitend voorwerp zijn van
vestingbouwkundig en krijgskundig onderzoek, doch ook uit een oogpunt van sociale
systemen boeiende objecten van studie zijn. Inzicht in de manier waarop zij als
samenlevingsverbanden van mensen functioneren is niet zonder betekenis voor een goed
begrip van hun functioneren als vestingwerken. Alleen in geval van een specifieke sociale
orde, met een uitgekiend en consequent geïmplementeerd systeem van sociale controle,
kunnen forten in militair opzicht hun taken effectief uitvoeren. In het geval van Lillo en
Liefkenshoek kon het analyseren van de wijze waarop zij als sociale systemen hadden
gefunctioneerd extra boeiend worden geacht vanwege de aanwezigheid van een beduidende
burgerpopulatie. Hoe verliep het sociale leven in vestingwerken met zo’n gemengde
bevolking? En welke gevolgen ondergingen de inwoners van de uiterst gespannen
betrekkingen die met de directe omgeving werden onderhouden?
Zonder hulp van velen was het niet goed mogelijk geweest om het onderzoek dat aan dit
verslag ten grondslag ligt binnen het tijdsbestek dat hiervoor was begroot (ca. vier jaren) uit
te voeren en te rapporteren. Ik noem dan in de eerste plaats de drie student-assistenten, in
dienst van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam,
die velerlei bijdragen aan het verzamelen en ordenen van de onderzoeksgegevens leverden:
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Dick Hart, Jeroen Padmos en Lieke Withagen. De twee eerstgenoemden hielpen vooral bij
het transcriberen en compileren van (veelal moeilijk leesbare) brondocumenten uit de 17 de
en 18de eeuw. Zij konden daarbij hun voordeel doen met de kennis en inzichten die zij
gedurende hun studie maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
hadden verworven. Diverse resultaten van hun inspanningen zijn opgenomen in deel 3 van
deze studie. Jeroen Padmos assisteerde in de laatste fase van het project nogmaals en wel
bij de eindredactie, met name door het samenstellen van de personen- en de
plaatsnamenindex in deel 1. Lieke Withagen (ten tijde van het onderzoek studente
sociologie in Rotterdam) was belast met het invoeren van gegevens in het repertorium van
personen en families die in de onderzochte periode in of rondom de forten Lillo en
Liefkenshoek verbleven. Zij had voorts een belangrijk aandeel in de eindredactie van deel 2
van deze studie, waarin dit repertorium is opgenomen.
Een bijzondere vermelding is op zijn plaats voor Huib Uil, archivaris van de gemeente
Schouwen-Duiveland. Op zijn formidabele kennis van de Zeeuwse geschiedenis deed ik
nimmer vergeefs een beroep. In de periode 2002-2005 stuurde hij mij vrijwel maandelijks
diverse gegevens over Lillo en Liefkenshoek die hij tijdens zijn speurtochten in het
Zeeuwse verleden was tegengekomen. Omvangrijke brondocumenten (zoals de resoluties
van de Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende de Scheldeforten in de periode
1586-1633 en de acta van de classis Tholen en Bergen op Zoom van de gereformeerde kerk
betreffende deze forten in de 17de en 18de eeuw) werden door hem speciaal ten behoeve van
mijn onderzoek getranscribeerd of gecompileerd. De resultaten daarvan zijn als
historiografisch gezien autonome onderzoeksproducten merendeels opgenomen in deel 3.
Hij hielp mij regelmatig bij het lezen en begrijpen van (in paleografisch opzicht) moeilijk
leesbare teksten. Daarenboven was Huib Uil bereid om concept-teksten van sommige
hoofdstukken in deel 1 van kritisch commentaar te voorzien. Daarbij profiteerde ik in het
bijzonder van zijn grondige kennis op het terrein van zowel de onderwijs- als de
kerkgeschiedenis van het gewest Zeeland. Voor al deze bijdragen ben ik hem buitengewoon
erkentelijk.
De volgende personen waren zo vriendelijk om te adviseren over de opzet van het
onderzoek (zowel inhoudelijk als methodisch), onderzoeksgegevens beschikbaar te stellen
of mij daarop te attenderen, te helpen bij het interpreteren van brondocumenten, vragen
over voor mij lastige kwesties te beantwoorden of de concept-tekst van een of meer
hoofdstukken van kritisch commentaar te voorzien:
 Prof. Dr. E. Aerts (voormalig hoofd van het Rijksarchief te Antwerpen, thans
hoogleraar geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven)
 Dr. V. Enthoven (historicus, verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie,
locatie Den Helder)
 Carine Goossens (archivaris van de gemeente Beveren)
 P.A. Harthoorn (expert op het terrein van de genealogie van Zeeuwse families)
 L.M. Hollestelle (medewerker van het Zeeuws Archief)
 Drs. J.P.C.M. van Hoof (wetenschappelijk medewerker van het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie, expert op het terrein van de geschiedenis van de
Nederlandse vestingbouw)
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W. D’hooge (adjunct-bibliothecaris, verbonden aan het Documentatiecentrum van
de Antwerpse Noorderpolders te Ekeren)
E. Jansen (lid van de heemkundekring “Het Zuidkwartier”)
drs. E.P. Kwaadgras (conservator van het Cultureel Maçonniek Centrum “Prins
Frederik” te Den Haag)
Drs. A.C. Meijer (hoofd van de afdeling Archieven en Collecties van het Zeeuws
Archief)
P. F. Poortvliet (kapitein-luitenant ter zee b.d.; voormalig commandant van de
Marine-Kazerne te Vlissingen; expert op het terrein van de herkomst van Zeeuwse
zeelui)
A.C. Tramper (archivist bij het gemeentearchief te Vlissingen)
Dr. A.P. van Vliet (hoofd Publieksinformatie & Collectiebeheer en
plaatsvervangend directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie)
Drs. H.J. Plankeel (expert inzake de (familie)geschiedenis van westelijk ZeeuwsVlaanderen)
J.P.B. Zuurdeeg (voormalig archivaris van de gemeente Tholen)

De collega’s van de Afdeling Sociologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van
de E.U.R. stelden mij op een genereuze wijze in staat om in de laatste fase van het project
ongehinderd door onderwijs- en bestuurlijke taken aan de eindrapportage te werken.
Eveline Osseweijer-Boshuizen verstrekte ingenieuze adviezen op het terrein van de
tekstverwerking en redigeerde het beeldmateriaal. Mijn echtgenote, Dinette Leune-Wijnen,
leverde, afgezien van morele steun gedurende het gehele project, diverse bijdragen aan het
verzamelen en ordenen van onderzoeksgegevens en had een belangrijk aandeel in de
eindredactie.
Het onderzoek dat aan dit boek (en de bijbehorende zes boekdelen) ten grondslag ligt en de
uitgave daarvan werden in belangrijke mate bekostigd door de Faculteit der Sociale
Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aanvullende subsidies werden
verstrekt door:
 Het Trustfonds van de Erasmus Universiteit Rotterdam
 Het gemeentebestuur van Beveren
 De Stichting Menno van Coehoorn
Ik ben hen hiervoor bijzonder erkentelijk. Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen en het Zeeuws Archief ondersteunden de uitgave van het eindverslag door
af te zien van de vergoeding van de gebruiksrechten betreffende een deel van het
beeldmateriaal. Ook bedank ik de algemeen rijksarchivaris van België, dr. K. Velle, voor
zijn royale bereidheid om het resultaat van mijn onderzoek integraal te publiceren. Daarbij
was de heer R. Van der Gracht van het Algemeen Rijksarchief te Brussel in de
productiefase bijzonder behulpzaam.
J.M.G. Leune,
zomer 2006
NB: de onderhavige webversie is in enkele bescheiden opzichten in 2012 aangepast.
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De betekenis van veel gebruikte afkortingen
ald.

aldaar

ANF

Algemeen Nederlandsch Familieblad

ARA

Algemeen Rijksarchief (te Brussel)

arch.

archief

att.

attestatie

begr.

begraven

ca.

circa

diss.

dissertatie

DK

oud-archief van de ambachtsheerlijkheid van Doel-Kieldrecht

e.v.

en volgend

fol.

folio

fol. v

folio verso (= de achterzijde)

GA

gemeentearchief

ged.

gedoopt

geref.

gereformeerd

GR

Gecommitteerde Raden van Zeeland

GTMWB

Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant
en de Bommelerwaard

inv.

inventaris

jrg.

jaargang

mog.

mogelijk

NA

Nationaal Archief (te Den Haag)

N.N.

non nominandus (nomen nescio) (naam is onbekend)

overl.

overleden

op. cit.

opus citatum (het (reeds) geciteerde werk)

otr.

ondertrouwd

p.

pagina

RAA

Rijksarchief Antwerpen

RAB

Rijksarchief Beveren
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RB

Archieven van de Hervormde Gemeente te Rilland-Bath en van
de garnizoensgemeenten van fort Lillo en fort Liefkenshoek

red.

redactie

RHC

Regionaal Historisch Centrum 2

r.k.

rooms-katholiek

SZ

Archief van de Staten van Zeeland en van de Gecommitteerde
Raden van Zeeland

t.b.v.

ten behoeve van

test.

testeerde of testament

tr.

getrouwd

verm.

vermoedelijk

VS

Vlaamse Stam (tijdschrift)

VZS

Van Zeeuwse Stam (tijdschrift)

w.o.

waaronder

ZA

Zeeuws Archief (te Middelburg)

z.j.

zonder jaartal

z.pl.

zonder plaats

2

Deze afkorting is overwegend gebruikt voor het Regionaal Historisch Centrum te Bergen op Zoom.
In oktober 2005 is, na een samenvoeging van dit Centrum met het Stadspaleis het Markiezenhof, de
naam van deze dienst veranderd in Historisch Centrum het Markiezenhof. Gezien de fase waarin de
rapportage van het onderhavige onderzoek zich toen bevond kon deze mutatie in het notenapparaat
niet meer worden verwerkt.
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1.

Probleemstelling en onderzoeksopzet

1.1 Inleiding
Prins Willem van Oranje gaf op 28 februari 1578 opdracht om ten noorden van Antwerpen
op de Brabantse oever van de Schelde nabij het dorp Lillo twee forten te laten aanleggen,
zulks ter verdediging van de stad tegen een verwachte aanval van Spaanse troepen. 1 Het
ene fort werd gesitueerd op het snijpunt van de Scheldedijk (toen Garendijk genoemd) en
de straat naar Stabroek, het andere op de Hertogendijk (later Couwenstijnsedijk genoemd)
nabij Couwensteyn. 2 Daarmee werd de basis gelegd voor het ontstaan van de forten Lillo
en Kruisschans. Met de aanleg werden de ingenieurs en fortificatiemeesters Hendrick van
Paesschen en Abraham Andriessens belast. Later werden ook de vestingbouwkundig
ingenieurs Dirk van Mol, Jean (van) Schille en Hans Vredeman de Vries erbij betrokken. 3
De forten werden van belang geacht “tot conservatie van den gemeynen lande”, d.w.z. ter
bescherming van de belangen van de opstandige gewesten in de Nederlanden. 4 De bouw
van het fort Lillo (genoemd naar het nabijgelegen dorp) verkreeg prioriteit en de aanleg van
het fort Kruisschans werd opgeschort. 5
Wanneer en door wie precies is besloten om ook op de Vlaamse oever van de Schelde,
tegenover Lillo, een fort aan te leggen is niet duidelijk. Aannemelijk is dat dit eveneens in
1578 gebeurde. Toen werd besloten om het fort Lillo te bouwen stond vast dat dit
vestingwerk slechts effectief zou kunnen functioneren, met name gelet op de breedte van de
Schelde en gegeven de effectieve draagwijdte van het geschut destijds, indien er ook aan de
overzijde een fort zou zijn van waaruit de scheepvaart op de Schelde zou kunnen worden
beheerst. 6 Voor de verdediging van Antwerpen waren bovendien de krachtsverhoudingen
op de Vlaamse oever van groot belang. Zo ontstond in de polder St. Anna, nabij de grens
met de polder van Doel, het fort Liefkenshoek, genoemd naar een voormalige kreek, de
Liefkine. Lillo en Liefkenshoek zijn dus als symbiotische vestingwerken geconstrueerd.
Hun ligging kan globaal als volgt worden aangeduid:

1

De defensie van de stad zelf was reeds vanaf 1542 aanzienlijk versterkt. Tussen 1567 en 1571 werd
aan de zuidzijde de citadel gebouwd, waarvoor een terrein met een oppervlakte van 50 hectaren was
geannexeerd.
2
In de 18de eeuw is de Scheldedijk veelal omschreven als de Lillose Dijk. Couwensteyn verwees
naar een gelijknamig herenhuis in de polder van Lillo.
3
Zie voor de genoemde bouwmeesters: F. Westra, Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in
het eerste tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1573-1604, Alphen aan den Rijn, 1992.
4
Antwerps Archievenblad, deel 15, p. 19 en 20; ook: Stadsarchief Antwerpen, Privilegekamer, inv.
552, fol. 123 v en 124.
5
Zie voor het fort Kruisschans verder paragraaf 4.3.
6
In de 16de eeuw bedroeg de effectieve draagwijdte (de “dracht”) van het zwaarste geschut (een
kanon waarmee kogels van 48 pond konden worden afgevuurd) omstreeks 400 meter (J.W. Wijn, Het
krijgswezen in den tijd van Prins Maurits, Utrecht, 1934, p. 559). Toen de forten in gebruik kwamen
werden vuurmonden van een geringer kaliber gebruikt (zie paragraaf 3.4). De “schootsvelden” van de
forten Lillo en Liefkenshoek reikten elk voorbij het midden van de Schelde, zodat zij elkaar
overlapten (H. Cools en R. van Meirvenne, Het Fort Liefkenshoek te Beveren, Gent, 2005, p. 47). Zo
kon vanuit beide forten gezamenlijk de scheepvaart naar en vanuit Antwerpen volledig worden
bestreken.
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afb. 1: de ligging van de forten Lillo en Liefkenshoek
Er werd prioriteit verleend aan de bouw van het fort Lillo. Dit zou als het belangrijkste van
de twee gaan fungeren. Mogelijk speelde voorts een rol dat de aanleg van Lillo kon worden
bespoedigd omdat zich op de aangewezen locatie een weel bevond die in het ontwerp kon
worden ingepast, met name door een deel daarvan te bestemmen tot vestinggracht. Zo
konden tijdrovende, arbeidsintensieve en kostbare grondwerkzaamheden worden beperkt,
anders dan aan de overzijde. In 1578 kon een Spaanse aanval op Antwerpen spoedig
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worden verwacht en daarom was haast geboden. Met de uitvoering van het bouwplan is in
de zomer van 1579 een begin gemaakt. 7
Op 19 augustus 1579 besloot het stadsbestuur van Antwerpen om de aanleg van het fort
Liefkenshoek op de Vlaamse oever van de Schelde te bespoedigen (“accelereren”) en
stelde hiervoor uit de middelen die bestemd waren voor de fortificatie van de stad fl. 2000
beschikbaar. Hans Vredeman de Vries werd met het ontwerp belast. 8 Uit de formulering
van de desbetreffende resolutie kan worden afgeleid dat de bouw van het fort nog niet in
gang was, doch spoedig in uitvoering zou worden genomen.
Vaststaat dat Lillo reeds in 1578, hoewel nog niet als vestingwerk gereed, in militair
opzicht in gebruik was, gegeven een besluit van de magistraat van Antwerpen van 19 maart
van dat jaar om naar het “fort Lillo” kruit en lonten te sturen. 9 Zeker is ook dat er in
september 1579 soldaten waren gelegerd. Voor hun gages (en die van de soldaten te
Willebroek) werd door het stadsbestuur van Antwerpen een bedrag van fl. 1800
beschikbaar gesteld. 10 De ammunitiemeester van Antwerpen kreeg begin oktober 1579
opdracht om naar het fort Lillo vier stukken “guetelinghen” te sturen met hun toebehoren
zoals kruit. 11 De busschieter Christoffel Swarcken kreeg instructie zich naar Lillo te
begeven. 12 Hij is waarschijnlijk de eerste kanonnier die daar werkzaam was.
Liefkenshoek was in 1580 als vestingwerk in gebruik, hoewel vermoedelijk nog niet geheel
afgebouwd en ingericht. Op 3 maart van dat jaar gaf de magistraat van Antwerpen opdracht
aan de stedelijke fortificatiemeesters (en aan twee anderen) om diverse forten en schansen
buiten de stad te inspecteren, waaronder het fort Liefkenshoek. Zij dienden te begroten
welke kosten met noodzakelijke aanpassingen gemoeid zouden zijn. 13
Lillo en Liefkenshoek zijn dus gebouwd als Antwerpse forten. Nadat deze Scheldestad in
augustus 1585 opnieuw in handen van de Spanjaarden was geraakt (een gebeurtenis die
gewoonlijk wordt betiteld als “De Val van Antwerpen”), veranderde de functie van deze
forten radicaal. Ze kwamen in handen van het Staatse leger en werden vanaf dat moment
vanuit de Noordelijke Nederlanden aangestuurd. 14 Hun belangrijkste functie werd het
beheersen en controleren van het scheepvaartverkeer op de Schelde vanuit en naar
Antwerpen op een zodanige wijze dat de handelsbelangen van de havens in de Noordelijke
7

F. Prims, Het fort van Lilloo, in: Antwerpiensia 1943, reeks nr. 16, serie Beelden uit den
Cultuurstrijd II, p. 322.
8
Antwerps Archievenblad, deel 16, p. 16 en 17.
9
Idem, deel 15, p. 36.
10
Idem, deel 16, p. 55.
11
Guetelingen of gotelingen zijn gietijzeren kanonnen, die vanaf de tweede helft van de 16 de eeuw in
gebruik kwamen; Wijn, op. cit. 1934, p. 183.
12
Antwerps Archievenblad, deel 16, p. 57.
13
Idem, p. 259.
14
De termen Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden worden in de historiografie van de Nederlanden
in een dubbele betekenis gebruikt. Enerzijds ter onderscheiding in louter geografische zin van
gebieden die binnen de oorspronkelijke Bourgondische Nederlanden lagen, anderzijds als aanduiding
van de splitsing in machtspolitieke zin die na de Opstand binnen deze Nederlanden ontstond. In deze
laatste betekenis correspondeert de term Noordelijke Nederlanden met de Republiek der Verenigde
Nederlanden zoals die in 1579 (bij de Unie van Utrecht) werd geconcipieerd en in 1648 (bij de Vrede
van Münster) volkenrechtelijk werd erkend. In de onderhavige studie worden de termen Noordelijke
en Zuidelijke Nederlanden overwegend in deze tweede betekenis gebruikt.
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Nederlanden werden gefavoriseerd. Dat gebeurde vooral door het afdwingen van een
fiscale barrière in deze waterweg. Lillo en Liefkenshoek werden een blokkade voor
Antwerpen, zoals sommige kooplieden hadden gevreesd en voorzien toen in 1578 was
besloten om de forten aan te leggen. 15 Cools en Van Meirvenne merken op: “Hoewel de
forten Liefkenshoek en Lillo door de Antwerpenaars werden ontworpen om de verbinding
met de zee open te houden en de handel en de bevoorrading via de stroom te verzekeren,
werden precies die forten instrumenten in handen van hen die de trafiek op de Schelde aan
banden wilden leggen, met alle noodlottige gevolgen vandien voor de Scheldestad en haar
hinterland”. 16
Beide forten werden niet alleen handelspolitieke instrumenten ten dienste van de
Noordelijke Nederlanden maar daarnaast frontiervestigingen in het grensgebied tussen de
Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Ze gingen een belangrijke rol spelen in de
verdediging van de zuidelijke grens van de (opkomende) Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. Lillo en Liefkenshoek bleven ook na de vredesverdragen van 1648 (de Vrede
van Münster), 1713 (de Vrede van Utrecht) en 1748 (de Vrede van Aken) in handen van
deze Republiek. Als uitvloeisel van het Traktaat van Fontainebleau (gesloten in november
1785) werden zij op 12 respectievelijk 13 februari 1786 overgedragen aan het keizerrijk
Oostenrijk. Gedurende ruim tweehonderd jaar drukten de forten een belangrijk stempel op
de betrekkingen tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van de Lage Landen. In het
zuiden werden zij gezien als verfoeilijke uitingen van de invloed die vanuit de Republiek
op het economisch leven aldaar, uiteraard in het bijzonder op de handelspositie van
Antwerpen, werd uitgeoefend. De forten werden gepercipieerd als Fremdkörper op het
zuidelijke grondgebied. Daar kwam nog bij dat Lillo en Liefkenshoek niet alleen als
militaire, maar ook als godsdienstige bolwerken werden gevreesd en veracht. Deze forten
kwamen er niet alleen als uitvloeisel van de Reformatie, maar fungeerden ook als
belangrijke symbolen van de macht die de gereformeerde kerk in de Nederlanden
uitoefende, ten koste van de vooral in het zuiden stevig gewortelde rooms-katholieke kerk.
Ook in dit opzicht werden Lillo en Liefkenshoek als vijandig beschouwd en waren de
betrekkingen met hun omgeving spanningsvol (zie hiervoor verder hoofdstuk 12).
Het ontstaan van de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek is onlosmakelijk verbonden met
ontwikkelingen in en rondom Antwerpen in de laatste drie decennia van de 16de eeuw. Deze
kunnen worden geplaatst in het kader van de meeromvattende betrekkingen tussen de
Nederlanden en Spanje en tussen de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden. In beide
gevallen scharnierden de gebeurtenissen rondom twee samenhangende processen: de
Opstand en de Reformatie. 17 De Opstand was erop gericht om de bestuurlijke autonomie
van de gewesten in de Nederlanden binnen het kader van de Spaanse tak van het
Habsburgse rijk te vergroten. 18 In het geding was de organisatie van de bestuurlijke macht
over en binnen de Nederlanden, een sedert 1548 bestaande afzonderlijke “Kreits” (een
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zelfbesturende eenheid) binnen het Heilige Roomse Rijk, waarbij zeventien gewesten
waren aangesloten, waarvan het grondgebied vrijwel samenviel met dat van de huidige
landen Nederland, België en Luxemburg, plus een deel van het noorden van Frankrijk. 19
De gewesten en steden die in opstand kwamen lagen vooral in de Noordelijke Nederlanden.
De Reformatie (in de eerste helft van de 16de eeuw geïnitieerd en gedragen door lutheranen,
wederdopers en calvinisten) was gericht op het doorbreken van de monopoliepositie van de
aloude rooms-katholieke kerk op het geestelijke vlak, maar ook op het terugdringen van de
machtspositie die deze kerk op het wereldlijke terrein had weten te verkrijgen. Over de
verbinding tussen de Opstand en de Reformatie is het laatste woord nog niet gesproken.
Zonder twijfel waren ze onlosmakelijk met elkaar waren verbonden. Maar daarmee is hun
onderlinge verhouding nog niet opgehelderd. Zeker, de Reformatie speelde als motor van
de Opstand een cruciale rol, maar het is te simpel om te veronderstellen dat de Opstand
louter was ingegeven door het godsdienstige motief om ruimte te maken voor het
reformatorische gedachtengoed. De aanvoerders van de Opstand werden zonder twijfel ook
door andere overwegingen gedreven. Zo waren ze ook uit op vergroting van hun
bestuurlijke machtsposities en hadden zij zakelijke belangen bij het welslagen van de
Opstand. Neem bijvoorbeeld de belangen van het huis van Oranje-Nassau in Brabant. Het
was geen toeval dat de veroveringen, door het Staatse leger, van gebieden op de
Spanjaarden in dat hertogdom aanvankelijk vooral plaatsvonden in plaatsen en streken
waarin het huis van Oranje-Nassau heerlijke rechten (en daarmee nauw verbonden
economische belangen) bezat. Pirenne wijst in dit verband op de “bevrijding” van Stad en
Land van Bergen op Zoom (1581), Stad en Land van Breda (1590), Stad en Land van
Steenbergen (1590) en Stad en Land van Grave (1602). 20 Bezittingen van prins Willem van
Oranje aldaar waren door de Spanjaarden geconfisceerd. 21 De Opstand leidde per saldo
voorts tot een betekenisvolle uitbreiding van de bezittingen van het huis van Oranje-Nassau
in het gewest Zeeland, in Staats-Vlaanderen en in West-Brabant. 22 Voor de aanhangers en
sympathisanten van de Opstand moet het een aanlokkelijke gedachte zijn geweest dat het
verwerven van (meer) bestuurlijke autonomie waarschijnlijk zou leiden tot een reductie van
belastingdruk, die in de tweede helft van de 17 de eeuw, vooral ten gevolge van de
oorlogsvoering van Spanje, fors was opgevoerd. De door Alva opgelegde nieuwe
belastingen, de tiende, de twintigste en de honderdste penningen, motiveerden en
legitimeerden het vrijheidsstreven.
Verdedigbaar is de stelling dat de Reformatie mede heeft gefungeerd als een ideële
rechtvaardiging van de Opstand. Omgekeerd lijkt het sociologisch gezien niet erg
waarschijnlijk dat de Reformatie uitsluitend is aangedreven door religieuze motieven. De
19

Het prinsdom Luik bleef buiten dit verbond en onafhankelijk tot 1795. Het verbond is veelal
betiteld als de “Bourgondische Kreits”.
20
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geschiedenis leert dat godsdiensttwisten mede zo niet vooral worden veroorzaakt door
andere dan godsdienstige disputen. Vaak zijn er ook economische en machtspolitieke
motieven in het geding en speelt geldingsdrang van charismatische leiders een rol, zoals
veelvuldig bij kerksplitsingen aanwijsbaar is. De Reformatie was zeker ook een voertuig
voor het veranderen van wereldlijke machtsverhoudingen. Er waren in de tweede helft van
de 16de eeuw personen en groepen die een belang hadden bij een aantasting van de
monopolie-positie van de rooms-katholieke kerk. Marnef merkt op: “Vele kooplieden en
vooraanstaande burgers voelden zich ongetwijfeld mede tot het calvinisme aangetrokken
omdat zij daarin een middel zagen om zich van religieuze en op termijn ook politieke macht
te verzekeren.” Het perspectief op een vertegenwoordiging in het stadsbestuur lonkte. “De
commissie van calvinistische gedeputeerden fungeerde de facto als een alternatief
machtscircuit voor de gereformeerde gemeenschap. In Antwerpen waren de politieke
aspiraties van de calvinistische leiders misschien nog extra aangescherpt, doordat de
geringe vertegenwoordiging van de kooplieden in de stadsmagistraat niet in verhouding
stond met het aandeel in het stedelijk vermogen.” 23 Ook Van der Wee heeft gewezen op de
belangrijke rol die sociale aspiraties bij de keuze voor het calvinisme hebben gespeeld. Hij
wijst op de invloed van de stedelijke middenklassen, die zich binnen de calvinistische
gemeenschappen sterk manifesteerden. In het calvinisme vonden zij een ideologie die
beantwoordde aan hun sociaal-economische aspiraties. Volgens Van der Wee werd de
ijverige middenklasse aangetrokken door “het verwerpen van de hiërarchische en
solidaristische structuur der christelijke Middeleeuwen, het aanvaarden van een
lekenmaatschappij met rationalistische inslag en het propageren van de levensregel “la
carrière ouverte au caractère”. 24
In de opstand van de gewesten in de Nederlanden tegen Spanje speelde Antwerpen vanaf
het begin een belangrijke rol. 25 Deze stad had zich in de tweede helft van de 16 de eeuw in
rap tempo ontwikkeld tot de grootste wereldhaven. 26 Het bezit ervan was dus in
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economisch opzicht van groot belang. Daarmee was de stad ook in bestuurlijk-politiek
opzicht begerenswaardig. De stad was bovendien een bolwerk van de Reformatie. Door
haar centrale ligging in de Nederlanden was Antwerpen een geschikte uitvalsbasis voor
verspreiding van het reformatorische gedachtengoed. De Spaanse autoriteiten zagen hun
greep op Antwerpen geleidelijk aan verslappen. In 1577 koos het stadsbestuur van
Antwerpen de zijde van de Opstandelingen. Prins Willem van Oranje vestigde zich met zijn
hofhuishouding en zijn militaire staf vanuit Brussel in Antwerpen, kort na de nederlaag van
zijn troepen bij Gembloers (bij de noordelijke grens van het graafschap Namen) op 31
januari 1578. Offensieve acties van het Staatse leger in de zuidwestelijke Delta werden
vanaf dat moment vanuit Antwerpen geregisseerd. Het Spaanse belang van een herovering
van de macht aldaar nam erdoor toe.
De betekenis van de stad Antwerpen voor de economie van de Nederlanden gedurende de
16de eeuw is door de historicus Henri Pirenne beeldend als volgt geschetst: ”Gedurende de
hele zestiende eeuw waren de Nederlanden als het ware slechts de randgemeenten van deze
wonderbare stad, die hen aan haar invloed onderwierp”. 27 Aan het einde van de 14de eeuw
telde de stad naar schatting circa 7000 inwoners, in 1560 was dit opgelopen tot meer dan
100.000. Blondé en Limberger tekenen daarbij aan dat Antwerpen toen, op Parijs na, de
grootste stad was ten noorden van de Alpen. 28 Die spectaculaire groei was te danken aan
het profijt dat Antwerpen dankzij haar ligging had kunnen trekken van de intensivering van
het internationale handelsverkeer. 29 Door de Schelde had Antwerpen een uitstekende
verbinding met de zee, terwijl de stad door haar landinwaartse ligging een goede
aansluiting had op handelsroutes over land naar Duitsland, Frankrijk en Italië. 30
Aanvankelijk ondervond de stad daarbij nauwelijks concurrentie. Tussen februari 1542 en
september 1545 verliep meer dan 75 % van de totale internationale handel over land en zee
in de Nederlanden via Antwerpen, op de tweede plaats gevolgd door Amsterdam, dat
slechts 5 % voor haar rekening nam. In het internationale handelsverkeer over land was de
dominantie van Antwerpen met een aandeel van bijna 80 % in de uitvoer nog pregnanter.
Het wekt geen verbazing dat Antwerpen in de tweede helft van de 16de eeuw veruit de
rijkste stad in de Nederlanden was. In 1569 bracht de heffing van de honderdste penning
(een belasting op gronden, huizen en koopwaren) er fl. 159.000 op, tegen bijvoorbeeld fl.
voltrokken: A. de Kraker, Duizend jaar Honte of Westerschelde; een poging tot reconstructie van de
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40.000 in Brussel en fl. 36.000 in Brugge. 31 Volgens Blondé en Limberger voltrok de groei
van Antwerpen als handelscentrum zich in twee fasen. 32 De eerste daarvan is wel
getypeerd als de fase van de Brabantse jaarmarkten. Deze groeiden uit tot trefpunten van
kooplieden uit alle streken van Europa. De markten in Antwerpen werden onder meer
bezocht door kooplieden uit Engeland, Zuid-Duitsland en Portugal. De bevolking van de
Scheldestad steeg in die fase van 33.000 in 1480 naar 55.000 in 1526. In de tweede
groeifase, die de periode 1535-1565 omvatte, ontwikkelde de stad zich tot een meer
permanente internationale marktplaats. Uit diverse landen (met name uit Italië, Portugal,
Spanje, Duitsland, Frankrijk en Engeland) vestigden zich handelshuizen in Antwerpen. 33
Daar kwam bij dat de omringende Zuidelijke Nederlanden als afzetgebied steeds
belangrijker werden. Antwerpen werd voorts van belang als een vestigingsplaats voor
mondiaal opererende banken.
Antwerpen werd in augustus 1585 op twee samenhangende manieren in economisch
opzicht getroffen. Eerst verlieten als gevolg van de herovering door de Spanjaarden vele en
rijke kooplieden de stad om zich met hun handelsfirma’s elders te vestigen. 34 Daardoor
gingen er duizenden arbeidsplaatsen verloren. Vele inwoners, waaronder ambachtslieden,
kunstenaars en geleerden, vertrokken in het kielzog van de economische stadselite. 35 Dat
gold in elk geval voor de gereformeerden onder hen. Zij stonden voor de keuze: blijven,
maar dan hun reformatorische gezindheid afzweren, of anders vertrekken. In het laatste
geval mochten zij nog uiterlijk vier jaar in de stad blijven wonen. 36 Het inwoneraantal van
de Scheldestad kelderde van ca. 86.000 naar 46.000. De stad verarmde in economisch,
sociaal en cultureel opzicht. 37 Vervolgens liep het handelsverkeer van Antwerpen grote
schade op omdat de machthebbers in de Noordelijke Nederlanden er direct na de val van
die stad in slaagden om het scheepvaartverkeer vanuit en naar Antwerpen te beheersen en
wel door dit te onderwerpen aan een fiscale barrière, die in de geschiedkundige literatuur
veelvuldig foutief is gekwalificeerd als een “sluiting” van de Schelde. Vanuit de Republiek
werd de scheepvaart op de Schelde naar en vanuit Antwerpen niet gesloten, maar zodanig
aan belastingheffing onderworpen dat de concurrentiepositie van Antwerpen ten opzichte
van de havens in de Noordelijke Nederlanden, Amsterdam voorop, werd benadeeld. Zo
kreeg Antwerpen in korte tijd twee klappen te verduren en raakte de stad haar positie als
grootste havenstad ter wereld kwijt. “Al met al”, zo merkt Van Roey op, “is de val van
Antwerpen, economisch gezien, voor de Scheldestad een ramp geweest”. 38 Enthoven stelt
vast dat de Val van Antwerpen in de Lage Landen een aardverschuiving teweeg bracht in
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politiek en economisch opzicht. De handel en de scheepvaart in de Scheldedelta
veranderden er fundamenteel door en er werd een basis gelegd voor een definitieve
scheiding tussen het noorden en het zuiden binnen de Nederlanden. 39
Wie het ontstaan van de autonome Republiek der Verenigde Nederlanden wil begrijpen
moet terug naar de gebeurtenissen die zich omstreeks 1585 in en rondom Antwerpen
voltrokken. Toen ook werd de kiem gelegd van de Belgische Opstand van 1830 en de
daaruit voortgekomen nieuwe scheiding van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden,
zoals deze in 1815 weer waren verenigd. De wortels van de zogeheten Scheldekwestie (de
strijd over de zeggenschap over het scheepvaartverkeer op deze rivier) gaan in de tijd
verder terug, maar voor een goed begrip van de vele, nog steeds bestaande geschillen
hierover tussen “het noorden” en “het zuiden” (ook al zijn deze in de loop van de
geschiedenis op een ingenieuze wijze gepacificeerd) kan de Val van Antwerpen en de
nasleep daarvan evenmin worden genegeerd. 40 Kortom, 1585 is een sleuteljaar in de
geschiedenis van de Nederlanden.
De haven van Amsterdam is in de 16de eeuw tot bloei gekomen. Dat kwam allereerst door
de intensivering van het transatlantische verkeer als uitvloeisel van de ontdekkingsreizen
naar Azië, Afrika en Amerika. De wereldhandel die hierdoor ontstond verzwakte de positie
van de havens rondom de Middellandse Zee en versterkte de positie van de havens langs de
Noordzee. Dankzij de vele binnenlandse waterverbindingen was Amsterdam vanuit de
meeste Noord-Nederlandse steden gemakkelijk bereikbaar, waardoor het een belangrijk
distributiecentrum kon worden voor tal van basisproducten zoals graan, vis, zout en wijn.
Door zijn ligging was de haven van Amsterdam bovendien zeer geschikt voor het drijven
van handel met de Oostzeelanden. Tussen Amsterdam en Antwerpen ontstonden als gevolg
van deze ontwikkelingen intensieve handelsbetrekkingen. Amsterdam werd een soort
voorhaven van Antwerpen, vooral voor goederen die uit de havens aan de Baltische Zee
werden aangevoerd zoals graan, hout, leer en koper. 41
Na augustus 1585 kwam er aan de vervlechting van de handel en de scheepvaart in
Amsterdam en Antwerpen geen einde, maar werden de rollen radicaal omgedraaid. In rap
tempo ontwikkelde Amsterdam zich tot een belangrijke wereldhaven. Goederen uit het
Oostzeegebied, de Witte Zee, Noorwegen, de Duitse Bocht, de Friese, Overijsselse en
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Gelderse havensteden, het Middellandse-Zeegebied, Azië, Afrika en Amerika arriveerden
in Amsterdam om vandaar verder te worden gedistribueerd. 42
Lesger heeft aangetoond hoezeer de handelspositie van de havens in de Noordelijke
Nederlanden, met name in Holland in Zeeland, door de Val van Antwerpen is versterkt. Hij
merkt op: “De val van Antwerpen, de als een grens functionerende frontlinie in Brabant, de
afsluiting van de Schelde door de opstandelingen en de blokkade van de Vlaamse kust
hebben de bestaande taakverdeling binnen het gateway systeem grondig verstoord.
Antwerpen, de belangrijkste gateway in de Nederlanden, was dan wel niet volledig van de
buitenwereld afgesloten, maar het kostenverhogende effect van oorlog en blokkades
ondermijnde de functie van de stad in de goederenuitwisseling met Zuid-Europa en de
koloniale rijken van Spanje en Portugal. Dát was de reden van de koortsachtige pogingen
van individuele kooplieden en consortia in Holland en Zeeland om rechtstreekse contacten
te leggen met verre en minder verre landen”. 43 Lesger voegt eraan toe dat de snelle
expansie van de Amsterdamse handel, die omstreeks 1590 een aanvang nam, nauw
verbonden was met ontwikkelingen in Brabant en Vlaanderen. De Scheldedelta werd het
zwaarst getroffen door de scheiding in de Nederlanden. “Van het geografische en
commerciële centrum van het oude kerngebied, degradeerde het tot periferie.” Amsterdam
kreeg in de nieuwe constellatie een centrale positie, waarbij profijt kon worden getrokken
van twee kwaliteiten die reeds aanwezig waren: een gunstige verkeersgeografische ligging
en de aanwezigheid van een ruime, goed beschutte en diepe rede. 44 De groei en bloei van
de Amsterdamse haven kwam tot uiting in de spectaculaire stijging van de opbrengst van de
convooien en licenten (een belasting op het scheepvaartverkeer; zie hoofdstuk 11) vanaf
1590. 45
De verarming van Antwerpen als wereldhaven ligt kortom aan de basis van het ontstaan
van de forse welvaartsgroei in de Republiek der Verenigde Nederlanden vanaf het laatste
decennium van de 16de en in de eerste helft van de 17de eeuw, vooral in de gewesten
Holland en Zeeland. De wortels van de Gouden Eeuw in deze Republiek liggen in
Antwerpen, ook al zijn er andere determinanten van traceerbaar. 46
Over de situatie op economisch gebied die na de herovering van Antwerpen door Spaanse
troepen in de Nederlanden ontstond heeft Van Deursen het volgende opgemerkt: 47
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“Na de val van Antwerpen werd de Schelde afgesloten, en de Vlaamse handel tot kwijnen
gebracht. Kooplieden uit Vlaanderen en Brabant waren genoodzaakt hun zaken naar andere
steden te verplaatsen, vooral naar Holland. Ze brachten hun kapitaal mee, hun kennis van
zaken, en hun relaties met de handelscentra van de Middellandse Zee. Dat versterkte
Hollands aandeel in de handel in hoogwaardige goederen, die voor het ontstaan van een
werkelijke algemene stapelmarkt een levensvoorwaarde was…De Nederlandse staat won
aan stabiliteit, zodat de internationale handel meer vertrouwen kreeg, en Antwerpse
kooplieden nu liever een vestigingsplaats kozen in Holland dan in de Duitse bocht. Van
groot belang was ook dat de legers van de Staten-Generaal voldoende controle kregen over
de grote rivieren om de waterverbinding met Duitsland te garanderen. De directe vaart naar
de Middellandse Zee, in 1585 begonnen, was omstreeks 1590 al tot de normale patronen
gaan behoren…Zo kwamen alle omstandigheden elkaar te hulp om Holland in korte tijd te
verheffen tot de rang van economische grootmacht.”
Gibbs constateert: “Het economisch leven in de noordelijke Nederlanden kreeg een
stimulans door de instroom van Vlaamse emigranten. Hun kapitaal, ervaring en contacten
hebben de nieuw opgerichte republiek aanzienlijk verrijkt”. 48 Cools merkt op: “De
toevloed uit het zuiden droeg niet weinig bij tot de “Gouden Eeuw” van de
Noordnederlandse republiek”. 49
Ook het gewest Zeeland profiteerde van de klappen die aan de handelspositie van
Antwerpen waren uitgedeeld. Verscheidene kooplieden uit Antwerpen vestigden zich na
augustus 1585 in Zeeuwse havensteden, vooral in Middelburg. De handelspositie van deze
hoofdstad en die van de havens in Zierikzee, Veere, Vlissingen, Arnemuiden en Tholen
kreeg door door de val van Antwerpen een forse impuls. In Middelburg verdrievoudigde
het aantal inwoners tussen 1585 en 1621. Tussen 1595 en 1598 werd het stadsoppervlakte
verdrievoudigd: van 48 naar 156 hectaren, de grootste stadsuitbreiding sedert 1254. 50 Uit
de Zuidelijke Nederlanden afkomstige kooplieden als Balthasar de Moucheron, Gillis van
Eyckelberg en Joris van Spilbergen hadden een belangrijk aandeel in de welvaartsgroei die
zich vooral vanaf 1590 in de Zeeuwse hoofdstad voltrok. Voormalige kooplieden uit
Antwerpen oefenden een vergelijkbare invloed uit op de expansie van de haven van
Amsterdam. 51 Zij brachten niet alleen kapitaal mee, maar ook en vooral kennis, met name
kennis van afzetmarkten, handelsnetwerken, logistieke procedures en technieken en
financieringsmogelijkheden. Van de nieuw ingeschreven poorters in Amsterdam was in de
jaren 1580-1584 13,2 % afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. In de periode 1585-1589
liep dit aandeel op tot niet minder dan 44,2 %. In 1622 bestond de Amsterdamse bevolking
voor een derde uit migranten uit de zuidelijke provincies, hun afstammelingen meegeteld.
Er werd dan ook wel gezegd dat Amsterdam de meest Brabantse stad van het noorden
was. 52 De Zuid-Nederlandse migranten waren daar niet alleen welkom vanwege hun
kapitaal, handelskennis en andersoortig vakmanschap, maar ook vanwege
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religieverwantschap; vele vluchtelingen waren gereformeerd en konden in dit opzicht in
Amsterdam (en elders in de Republiek) op een warm onthaal rekenen. Ook in andere
Hollandse steden, zoals in Leiden, oefenden Zuid-Nederlandse immigranten na de Val van
Antwerpen een grote invloed uit op het economische, sociale en culturele leven.
Het is overigens onjuist te menen dat de Val van Antwerpen de genadeslag voor de haven
van deze Scheldestad betekende. Het handelsleven aldaar herstelde zich na 1585, zij het
niet meer op het niveau van vóór de Val. De nijverheid werd verder ontwikkeld. Reeds in
1592 verschafte de zijdenijverheid aan vijf- tot zesduizend mensen arbeid. Antwerpen
behield zijn plaats als een belangrijk centrum van de kant- en de diamantnijverheid. 53 Aerts
heeft erop gewezen dat verscheidene koopliedenfamilies terugkeerden, met name tijdens
het Twaalfjarig Bestand. Van een complete blokkade van de haven was voorts geen sprake.
Via land kon de handel met exportlanden zoals Frankrijk, Duitsland, Italië, Lotharingen en
Centraal-Europa na 1585 ongestoord voortgaan. De aanleg van een fiscale barrière in de
Schelde impliceerde niet dat het handelsverkeer werd lamgelegd. Dat zou niet in het belang
van de Noordelijke Nederlanden zijn geweest. Een volledige blokkade zou immers een
verlies aan douane-inkomsten met zich brengen. Een maatstaf voor de economische positie
van een havenstad is het aantal daar werkzame schippers. Welnu, Aerts vermeldt dat hun
aantal in Antwerpen steeg van 300 in 1594 tot ruim 600 in 1644. Hij wijst er ook op dat de
stad halverwege de 17de eeuw een koopliedengemeenschap herbergde van circa 500
personen en dat deze economische elite succesvol betrokken was bij uiteenlopende
expedities en transacties. De Antwerpse zakenwereld bleek ook toen nog te kunnen
beschikken over een wijdvertakt commercieel netwerk, mede vanwege de contacten met
collega’s en familieleden die zich na 1585 elders hadden gevestigd. Middelen om deze
contacten te verstevigen waren volgens Aerts het onderhouden van een uitgebreide
handelscorrespondentie, het ondernemen van zakenreizen, een zakelijk gedreven
huwelijkspolitiek en de hantering van commerciële technieken zoals de commissie- en de
participatiehandel. Wat dit laatste betreft: vele Antwerpse zakenlieden specialiseerden zich
in de tussenhandel of namen een aandeel in de onderneming van een collega. Antwerpen
bleef in de 17de eeuw een grote Europese haven voor de invoer van levensmiddelen,
grondstoffen en halffabrikaten zoals steenkool, hout, graan, potas, teer, verfstoffen, was,
huiden, wol, katoen, rijst, vis, zuivel, wijn en specerijen. Vanuit Antwerpen bleven er grote
hoeveelheden goederen uitgevoerd worden zoals lakens, linnen weefsels, damast, suiker,
kant, zijden stoffen, bier, tapijten, meubelen, gravures, muziekinstrumenten (zoals
klavecimbels), spiegellijsten, boeken en diamanten. 54
Wat de diamantindustrie betreft: deze bleef na 1585 groeien en bloeien, met Frankrijk als
een belangrijke afzetmarkt. In 1620 werd opgetekend: “Het is notoir dat tegenwoordig
binnen deze stad geen koopmanschap zo floreert als de negocie van diamanten.” In
Antwerpen waren toen 164 diamantmeesters werkzaam. 55
In de tweede helft van de 17de eeuw nam de betekenis van Antwerpen als internationaal
handelscentrum af. Na 1650 vertrokken internationaal gerenommeerde handelaars en
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bankiers en maakten plaats voor een bescheidener autochtone handelselite, zo stelt Aerts
vast. 56
1.2 Probleemstelling
Het onderzoek dat aan het onderhavige boek ten grondslag ligt was erop gericht om de
geschiedenis van Lillo en Liefkenshoek (en de bijbehorende steunforten) in de meest
enerverende periode van hun bestaan, te weten het tijdvak 1585-1786, te reconstrueren.
De vraagstelling evolueerde gedurende het onderzoek in thematisch en geografisch opzicht.
Wat de eerstgenoemde verschuiving betreft: aanvankelijk was het slechts de bedoeling om
de bewoningsgeschiedenis in de beperkte genealogische zin te reconstrueren. De beoogde
opbrengst was in die fase vooral het in beschrijvende zin opvullen van een gat in de
bewoningsgeschiedenis van dat deel van de streek ten noorden van Antwerpen dat ooit
behoorde tot de jurisdictie van het gewest Zeeland. Al doende ontstond (in een tweede fase)
de behoefte om deze geschiedenis in een ruimere betekenis te onderzoeken en wel door de
verzamelde gegevens over de bewoners in prosopografisch opzicht uit te breiden, dus door
aandacht te besteden aan sociale, culturele en economische kenmerken van de onderzochte
personen. 57 In het genealogisch onderzoek wordt dit wel het “aankleden” van basale
gegevens over geboorte, huwelijk en overlijden genoemd. Deze uitbreiding impliceerde
vervolgens onderzoek naar hetgeen zich in de forten in tal van opzichten had afgespeeld, of
anders gezegd, naar de context waarbinnen de bewoners ervan zich hadden bewogen. De
vraagstelling van het onderzoek schoof hierdoor op in een interdisciplinaire richting. Het
werd al spoedig duidelijk dat een “aangeklede” bewoningsgeschiedenis niet goed te
onderzoeken viel indien er geen aandacht zou worden besteed aan gebeurtenissen en
ontwikkelingen van militaire, bestuurlijk-politieke, economische, sociaal-culturele en
geografisch-fysische aard. 58 Een louter demografisch-sociologische invalshoek zou te veel
vragen onbeantwoord hebben gelaten. Door deze evolutie in de onderzoeksopzet verschoof
de probleemstelling als vanzelf tevens in een meer verklarende richting. De ambitie om
hetgeen zich in en rondom de forten had afgespeeld in empirisch opzicht zo nauwkeurig
mogelijk te beschrijven bleef bestaan, maar werd aangevuld door de behoefte om de vele
verzamelde feiten zodanig te ordenen dat ook vragen naar de oorzaken en achtergronden
van ontwikkelingen konden worden beantwoord.
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De verschuiving in een interdisciplinaire richting impliceerde overigens niet, dat het
sociaal-wetenschappelijke, in het bijzonder het sociologische gezichtspunt van waaruit naar
de geschiedenis van Lillo en Liefkenshoek is gekeken, naar de achtergrond verdween. 59
Daarvan getuigen in deel 1 in het bijzonder de hoofdstukken 5, 6, 7, 12, 13 en 14, terwijl
ook in de andere hoofdstukken aandacht wordt besteed aan de sociale aspecten van het
fortleven. Deel 2 staat geheel in het teken van de bewoningsgeschiedenis.
Tenslotte evolueerde de probleemstelling ook in geografisch opzicht. Was het aanvankelijk
de bedoeling om het onderzoek louter te richten op de bewoners van de forten, geleidelijk
aan brak het inzicht door dat het voor een goed begrip van de bewoningsgeschiedenis van
de forten noodzakelijk was om ook hun directe omgeving in het onderzoek te betrekken. De
forten zijn weliswaar geconstrueerd als min of meer gesloten bolwerken die scherp van hun
omgeving kunnen worden onderscheiden, in tal van opzichten (bestuurlijk, economisch en
sociaal) functioneerden zij geenszins als gesloten sociale systemen en bestonden er
frequente en intensieve verbindingen met hun directe omgeving. Zij functioneerden nu
eenmaal niet in een sociaal vacuüm. Talloze kenmerken van hun functioneren bleken pas
goed “geplaatst” te kunnen worden nadat gebeurtenissen en ontwikkelingen waren
gecontextualiseerd. Bovendien behoorden de bewoners in de onmiddellijke omgeving in
formeel opzicht tot de jurisdictie van de forten en vielen daardoor onder het gezag van de
fortleiding.
Het onderzoek dat ten behoeve van het onderhavige project is uitgevoerd heeft betrekking
op een specifieke periode uit de geschiedenis van de Scheldeforten, te weten de periode 15
augustus 1585 (de dag waarop Antwerpen weer geheel in Spaanse handen kwam en de
forten Lillo en Liefkenshoek niet langer vanuit deze stad, maar vanuit de Noordelijke
Nederlanden werden aangestuurd) tot 12 februari 1786 (de dag waarop de Republiek der
Verenigde Nederlanden de zeggenschap over Lillo en Liefkenshoek overdroeg aan het
keizerrijk Oostenrijk). Deze periode valt vrijwel samen met het tijdvak waarin deze forten
overwegend vanuit het gewest Zeeland werden bestuurd. Zonder twijfel is dit de meest
59
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enerverende periode uit hun totale bestaan. Vooral in dit tijdvak vervulden zij hun
belangrijke militaire en economische functies.
Om de onderzoeksbevindingen in een ruimer historisch perspectief te kunnen plaatsen
zullen in afwijking van deze strak omlijnde onderzoeksperiode in hoofdstuk 2 ook
gebeurtenissen in de aanloop naar de Val van Antwerpen en vanaf 1786 de revue passeren,
zij het slechts in globale zin. Daarbij wordt gebruik gemaakt van reeds verricht onderzoek.
Wat zich tussen 1585 en 1786 rondom Lillo en Liefkenshoek heeft afgespeeld is er,
opmerkelijk genoeg, in de geschiedschrijving bekaaid vanaf gekomen. Eigenlijk geldt dit
voor de gehele geschiedenis van deze vestingwerken. Voor zover er door historici aandacht
aan is besteed gebeurde dit oppervlakkig, zonder een grondige bronnenstudie, facetmatig en
niet-integraal, anecdotisch, meestal geïsoleerd van contextuele ontwikkelingen en met een
hoofdaccent op gebeurtenissen in de 19de en 20ste eeuw, terwijl de forten hun belangrijkste
functies vervulden in de 16de, 17de en 18de eeuw. 60 Over de oorzaken daarvan kan slechts
worden gespeculeerd. Een mogelijke verklaring is dat de geschiedschrijving over de forten
tussen wal en schip is beland omdat zij in Nederland zijn beschouwd als objecten van
Belgisch onderzoek en, omgekeerd, in België, begrijpelijk voor wat betreft de 16 de tot en
met de 18de eeuw, vooral zijn gezien als interessant voor Nederlandse historici. Wat
Nederland betreft is het veelzeggend dat in de editie Zeeland van de (gezaghebbende) Atlas
van historische vestingwerken in Nederland, de forten Lillo, Liefkenshoek en de
bijbehorende steunforten Oud-Lillo, Blauwgaren, Kruisschans en Frederik Hendrik volledig
zijn genegeerd, evenals trouwens het voormalige fort St. Martin (ofwel Hoogerwerf),
hoewel al deze vestingwerken destijds (voor kortere of langere tijd) tot het Zeeuwse
grondgebied behoorden. 61 Een mogelijk andere verklaring is dat de vereiste bronnen voor
een meeromvattende geschiedschrijving lastig integraal te raadplegen zijn omdat ze
verspreid liggen over geografisch gezien uiteenlopende archiefdiensten. Inmiddels is de
betekenis van deze handicap, door de toegenomen mobiliteitsmogelijkheden van
onderzoekers en de opkomst van het internet, verminderd, maar nog slechts enkele
decennia terug was het geen sinecure om in een qua tijdsbeslag overzienbare periode
tegelijk onderzoek te doen in Antwerpen, Beveren, Brussel, Den Haag en Middelburg. De
archieven van Lillo en Liefkenshoek liggen verspreid over archiefdiensten in met name
deze steden en zijn bovendien niet of slechts ten dele geïndexeerd en ook daardoor voor
onderzoek lastig toegankelijk. 62 Een derde verklaring voor de gebrekkige
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geschiedschrijving over Lillo en Liefkenshoek zou kunnen zijn dat de betekenis van beide
forten, met name in de geschiedschrijving over de Zuidelijke Nederlanden en over de
betrekkingen tussen de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden (inclusief de
geschiedschrijving over de zogeheten Scheldekwestie) is onderschat, waardoor het niet de
moeite waard werd geacht om uit te zoeken wat zich daar precies had afgespeeld. Deze
verklaring is minder bevredigend dan de eerdere twee, omdat uiteraard de vraag rijst hoe
het dan kan dat die betekenis is onderschat, terwijl het toch redelijk evident kan worden
geacht dat de beide forten in de zuidwestelijke Delta een rol van betekenis hebben gespeeld.
Zonder deze forten was het met name onmogelijk geweest dat er direct na de Val van
Antwerpen in de Schelde nabij Lillo een fiscale barrière werd opgeworpen. Deze kon
immers slechts geplaatst en gehandhaafd worden indien ze met geweld kon worden
afgedwongen. Zonder fortificaties op de oevers van de Schelde ten noorden van Antwerpen
was dit onmogelijk geweest.
Uiteindelijk lag aan de onderhavige studie de volgende probleemstelling ten grondslag:




Welke kenmerken vertoonden de forten Lillo en Liefkenshoek en de bijbehorende
steunforten in de periode 1585-1786 in vestingbouwkundig, militair, bestuurlijk en
sociologisch opzicht?
Welke ontwikkelingen op militair, economisch, bestuurlijk, kerkelijk en sociaal
terrein voltrokken zich in en rondom die forten in de genoemde periode?
Wie waren de personen die in de genoemde periode bij het functioneren van die
forten betrokken waren of die in de directe omgeving ervan woonden of verbleven
en welke kenmerken vertoonden zij in genealogisch, demografisch, sociaal en
economisch opzicht?

Als historiografisch nevendoel van het onderzoek werd beschouwd: een zodanige ordening
en bewerking van de nog beschikbare bronnen over Lillo en Liefkenshoek dat deze voor
wetenschappelijk onderzoek beter toegankelijk worden gemaakt, met name door het
vervaardigen van compilaties en transcripties van relevante brondocumenten. Dit streven
ligt ten grondslag aan deel 3 van deze studie.
1.3 Onderzoeksopzet
In methodisch opzicht kan de onderhavige studie worden getypeerd als een integrale casestudy in de door Braster gedefinieerde betekenis. Bij dit type studie staat de behoefte
centraal om een specifiek, afgebakend sociaal verschijnsel diepgaand te bestuderen. In het
onderhavige geval heeft de gevalsstudie een ideografisch karakter. Dergelijke studies
kenmerken zich volgens Braster door een gedetailleerde beschrijving van een, veelal uniek,
sociaal verschijnsel. Het generaliseren van de onderzoeksbevindingen naar andere
onderzoekseenheden of contexten is bij dit type gevalsstudies meestal (en ook in het
onderhavige geval) niet het hoofddoel. 63

betreft, door middel van het onderhavige onderzoek in deze leemte voorzien; zie deel 3 a en de
hoofdstukken 1 en 2 in deel 3 b.
63
J.F.A. Braster, De kern van casestudy’s, Assen, 2000, p. 34.
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Er is gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.
Aanvankelijk vergde het opsporen van te onderzoeken brondocumenten een onderzoek op
zich. Gegevens over Lillo en Liefkenshoek bleken, zoals reeds is opgemerkt, verspreid te
liggen over verschillende archiefbewaarplaatsen in Nederland en België en van een
systematische en gedetailleerde inventarisatie daarvan bleek geen sprake te zijn. Sommige
stukken zouden zich in de collectie van een bepaalde archiefdienst behoren te bevinden,
maar bleken te zijn beland bij een andere. De diverse mutaties die zich in het bestuur van de
forten sedert 1786 hebben voorgedaan zijn hiervoor waarschijnlijk de belangrijkste
verklaring, evenals het ontbreken van strenge voorschriften inzake archiefbeheer in
Nederland en België in de 19de eeuw.
De belangrijkste archiefbestanden waaruit is geput zijn:











Het archief van de Staten van Zeeland en de Gecommitteerde Raden van
Zeeland. 64
Het archief van de Rekenkamer van Zeeland. 65
Het archief van de Admiraliteit van Zeeland. 66
Het archief van de Raad van State. 67
Het archief van Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek. 68
Het oud-archief van de ambachtsheerlijkheid van Lillo-Zuidland (ook omschreven
als het oud-gemeentearchief van Lillo). 69
Het oud-archief van de ambachtsheerlijkheid van Doel-Kieldrecht. 70
Het archief van de fortkerken van Lillo en Liefkenshoek. 71
Het archief van de classis Tholen en Bergen op Zoom van de gereformeerde
kerk. 72
Uiteenlopende genealogische databestanden betreffende Lillo en Liefkenshoek. 73

Het nog beschikbare bronnenmateriaal over de onderzochte forten vertoont forse hiaten.
Voor het systematisch en diepgaand onderzoeken van met name het sociale leven in en
rondom de forten speelde het verloren gaan van het rechterlijk archief van Lillo in de
periode tot 1749 en het vrijwel verloren gaan van de notulen (de “acta”) van de kerkenraden
te Lillo en Liefkenshoek ernstig parten. Dat de doop-, trouw- en begraafgegevens van de
64

Zoals bewaard in het Zeeuws Archief te Middelburg.
Idem.
66
Zoals bewaard in het Nationaal Archief te Den Haag.
67
Idem.
68
Zoals ten tijde van het onderhavige onderzoek bewaard in het Rijksarchief te Beveren en sedert 111-2005 in het Rijksarchief te Antwerpen. De inventaris van dit archief is opgenomen in hoofdstuk 26
van deel 3 b.
69
Zoals bewaard in het Rijksarchief te Antwerpen. De inventaris van dit archief is opgenomen in
hoofdstuk 25 van deel 3 b.
70
Zoals bewaard in het Rijksarchief te Beveren. De inventaris van dit archief is opgenomen in
hoofdstuk 24 van deel 3 b.
71
Zoals bewaard in het Zeeuws Archief.
72
Idem.
73
Deze databestanden worden in deel 2 a gedetailleerd verantwoord.
65
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fortkerken merendeels verloren zijn gegaan was een grote handicap bij het reconstrueren
van de bewoningsgeschiedenis van beide forten. Lang niet altijd boden secundaire
genealogische bronnen uitkomst en bleven gezinsreconstructies daardoor onvolkomen.
Voor het reconstrueren van het militaire leven in de forten was het verloren gaan van het
archief van de Krijgsraad van Lillo vanzelfsprekend een groot probleem.
Al deze handicaps hebben per saldo niet tot de conclusie geleid dat het uitvoeren van het
voorgenomen onderzoek als zinloos moest worden gekwalificeerd of dat de
probleemstelling ervan diende te worden gereduceerd. Veeleer werden zij beschouwd als
een uitdaging om de nog wel beschikbare bronnen zodanig te exploreren en te benutten dat
niettemin, zij het soms onvolledig en tentatief, antwoorden op de onderzoeksvragen konden
worden gevonden. Bovendien bleken diverse en belangrijk te achten archiefbestanden wél
bewaard te zijn gebleven.
Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit boek (en de bijbehorende boekdelen) was
primair gericht op het beschrijven en analyseren van gebeurtenissen en ontwikkelingen die
zich in en in de directe omgeving van de forten voltrokken. Voor zover daarbij gegevens
betreffende de context zijn betrokken, zijn deze overwegend ontleend aan reeds door
anderen verricht onderzoek. Daarbij is getracht om recht te doen aan de uiteenlopende
manieren waarop de geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden in het algemeen en die
van Antwerpen en zijn omgeving in het bijzonder kan worden bezien, afhankelijk van het
referentiekader van de onderzoeker. In de geschiedschrijving blijkt een onderscheid te
kunnen worden gemaakt tussen een Noord-Nederlandse en Zuid-Nederlandse reconstructie
van gebeurtenissen in de streek rondom de forten Lillo en Liefkenshoek. Dit onderscheid
loopt langs een samenvallende nationalistische én een religieuze scheidslijn. Er bestaat een
uitgesproken calvinistisch georiënteerde en een evident rooms-katholieke variant van die
reconstructie. 74 Typische representanten van de laatstgenoemde variant zijn W.J.F.
Nuyens, F. Prims en L.J. Rogier. 75 Typerend is bijvoorbeeld de wijze waarop Prims de in
de tweede helft van de 16de eeuw oprukkende invloed van de Reformatie in Antwerpen
beschrijft: “Omstreeks het midden der XVIde eeuw dringt hier het calvinisme binnen, dat
een “religieuze” republiek wil institueren. Het beroept zich op de Verlosser Christus, maar
74

Zie voor een beschrijving en analyse van een typisch calvinistische reconstructie van de Opstand
bijv. C. Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende
eeuw, Dordrecht, 1983. Groenveld analyseerde de normatief bepaalde beeldvorming over de Opstand;
zie: S. Groenveld, Beeldvorming en realiteit. Geschiedschrijving en achtergronden van de
Nederlandse Opstand tegen Filips II, in: P.A.M. Geurts en A.E.M. Janssen (red.), Geschiedschrijving
in Nederland, deel II, Geschiedbeoefening, Den Haag 1981, p. 55-84. Voor een normatieve inkleuring
van geschiedschrijving meer in het algemeen: P.B.M. Blaas, Geschiedenis en nostalgie. De
historiografie van een kleine natie met een groot verleden. Verspreide historiografische opstellen,
Hilversum, 2000.
75
Wat W.J.F. Nuyens betreft kan vooral verwezen worden naar zijn monumentale studie:
Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw, Amsterdam, 1865-1870 (acht delen).
Over Nuyens en zijn geschiedschrijving verscheen: A. van der Zeijden, Katholieke identiteit en
historisch bewustzijn; W.J.F. Nuyens (1823-1894) en zijn “nationale” geschiedschrijving, Hilversum,
2002. Wat L.J. Rogier betreft kan in dit verband worden verwezen naar twee van zijn publicaties:
Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16de en 17de eeuw, Amsterdam, 1947
(twee delen) en Eenheid en scheiding: geschiedenis der Nederlanden 1477-1813, Utrecht, 1976
(vijfde druk).
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buiten predicatie, doopsel en nachtmaal wordt uitwendige devotie als afgoderij
bestempeld….Het calvinisme is radicaal: de Roomse practijken zijn een beletsel voor de
ware godsdienstigheid en moeten worden uitgeroeid. Nooit was er hier een meer algemene
cultuurstrijd…In augustus 1585 wordt de traditie terug in eer en recht hersteld”. 76 In een
uiterst kritische analyse van de door de Republiek der Verenigde Nederlanden in de eerste
helft van de 17de eeuw gevoerde retorsiepolitiek in de Zuidelijke Nederlanden omschreef
Prims de “Hollanders” als een “rooversbende”. 77
Wordt in de Noord-Nederlanse geschiedschrijving de herovering van Antwerpen door de
Spanjaarden in augustus 1585 gewoonlijk omschreven als “de Val van Antwerpen”, in de
Zuid-Nederlandse versie daarvan wordt deze zelfde gebeurtenis omgekeerd wel betiteld als
“de bevrijding” van Antwerpen, hetgeen vanuit een rooms-katholieke optiek bezien ook
feitelijk zo was. Van Acker beschrijft dat het bisdom Antwerpen opnieuw werd opgericht,
kanunniken en priesters keerden terug, de Jezuïeten namen wederom hun intrek in hun
klooster, evenals de Dominicanen, de Minderbroeders, de Norbertijnen van de St.
Michielsabdij, de Cisterciënzers en talloze congregaties van broeders en zusters. Roomskatholieke kunstenaars (waaronder schilders en beeldhouwers) waren weer welkom en
beperkingen die aan hen waren opgelegd werden opgeheven. 78 Over de Spaanse verovering
van Antwerpen in 1585 merkt Nuyens op: “Weldra trok Alexander Farnese, die inmiddels
het Gulden Vlies ontvangen had, onder vreugdegejuich van zijne soldaten, die hem
aanbaden, Antwerpen binnen. Het was de grootste overwinning, die hij behaald had. De
moed, het beleid en de volharding, waarmede hij dit gedenkwaardig beleg ten einde
gebracht had, verdienen den grootsten lof…” 79 Nuyens toont zich op eenzelfde wijze
enthousiast over deze gebeurtenis als de Spaanse koning, die volgens Nuyens aldus
reageerde: “Filips, de anders zoo afgemeten Filips, die den ondergang der Armada in 1588
gelaten aanhoorde, sprong van blijdschap op van zijn ledekant, toen hij de tijding van
Antwerpens overgave vernam, om die nog in den nacht aan zijne dochter, de infante
Isabella, te gaan mededelen”. 80
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Prims, op. cit. 1951, p. 494.
F. Prims, De schrikkelijke jaren van de retorsie (1632-1642), in: Taxandria, jrg. 39, 1932, p. 79; zie
ook paragraaf 12.9.
78
Van Acker, op. cit., p. 214; Prims (op. cit. 1951, p. 497) beschrijft dat aan het werk van
kunstenaars in Antwerpen in de periode 1580-1585 beperkingen werden opgelegd. Zo werd het
Rubens verboden om voor de Kolveniers een retabel te schilderen, indien dit als middenstuk geen
nieuwtestamentische voorstelling zou hebben. Na 15 augustus 1585 werden deze beperkingen
opgeheven.
79
Nuyens, op. cit., deel VII, Amsterdam, 1869, p. 80.
80
Idem. Dat historische gebeurtenissen vanuit zeer verschillende referentiekaders kunnen worden
bezien, met uiteenlopende conclusies over de betekenis ervan, blijkt ook uit de meeromvattende
reconstructie van de Tachtigjarige Oorlog. Die kan worden gepercipieerd en gereconstrueerd als een
vrijheidsstrijd, maar evenzeer als een gevecht over het wereldlijke gezag van de rooms-katholieke
kerk of over de eenheid van de Spaanse tak van het Habsburgse rijk. Zie voor de laatstgenoemde
invalshoek bijv. Y. Rodríguez Pérez, De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen; de Nederlanden in
Spaanse historische en literaire teksten (circa 1548-1673), z.pl. (uitgeverij Vantilt), 2003; zie voor een
historiografische analyse van de Tachtigjarige Oorlog: J. Presser, Spieghel Historiael van de
Tachtigjarige Oorlog, in: J. Presser (red.), De Tachtigjarige Oorlog, Amsterdam, Brussel, vijfde druk,
1975.
77
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1.4 Opzet van het onderzoeksverslag
Het verslag van het onderhavige onderzoek valt uiteen in drie delen, waarbij de delen twee
en drie vanwege hun omvang elk zijn gesplitst in drie subdelen. De rapportage is dus
gespreid over zeven boekdelen.
In deel 1 (dat kan worden beschouwd als het hoofddeel van het onderhavige project) wordt
de opzet van het onderzoek geschetst en worden de resultaten thematisch geordend en in
hoofdlijnen weergegeven. In dit deel is een overzicht opgenomen van de literatuur die ten
behoeve van het onderzoek is geraadpleegd.
Biografische, waaronder genealogische bijzonderheden over personen die in de
onderzochte periode in of nabij de Scheldeforten verbleven of daarbij anderszins betrokken
waren, zijn gerapporteerd in deel 2 van deze studie. Aanvankelijk is overwogen om alle
overzichten van personen die beroepsmatig bij het functioneren van de forten betrokken
waren, geordend naar beroep of functie, in deel 1 op te nemen. Daarvan is afgezien toen
was gebleken dat de omvang van dit deel hierdoor onhanteerbaar groot zou worden. Toen
zich de mogelijkheid aandiende om de compilaties en transcripties die ten behoeve van de
samenstelling van de delen 1 en 2 waren vervaardigd integraal te publiceren, is besloten om
een deel van de overzichten van beroepsbeoefenaren te publiceren in deel 1 en de overige
overzichten op te nemen in deel 3. In deel 1 zijn, thematisch geordend, de overzichten
opgenomen van wat kan worden beschouwd als de sleutelfunctionarissen in de forten.
Daartoe kunnen worden gerekend:













De commandeurs van de forten
De commandeurs van het wachtschip (het oorlogsschip van de Admiraliteit van
Zeeland) in de vloot te Lillo
De sergeant-majoors
De commiezen van de vivres en de ammunitiën
De gedelegeerde rechters
De secretarissen van de gedelegeerde rechters
De licentmeesters (ontvangers van de convooien en licenten)
De commiezen van de convooien en licenten
De controleurs van de commiezen van de convooien en licenten
De ontvangers van de Tol van Zeeland
De predikanten
De schoolmeesters

In deel 2 wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van de
forten Lillo en Liefkenshoek in de periode 1585-1786 op micro-niveau. Dit deel heeft de
vorm van een, alfabetisch geordend, biografisch repertorium. De personen die in het
genoemde tijdvak in en rondom de forten woonden (al dan niet voor korte tijd) passeren de
revue. Het is mogelijk gebleken om ca. 20.000 van hen, verspreid over ca. 4.000 families,
te traceren. Er is naar gestreefd om over hen de volgende bijzonderheden te achterhalen:
voornaam (voornamen) en familienaam (achternaam), genealogische herkomst (hun ouders
en indien dit mogelijk bleek, gegevens over hun verdere afstamming), herkomst in sociaal
opzicht (d.w.z. qua sociaal-economische kenmerken van hun ouders), geografische
herkomst, data en plaatsen van hun geboorte (veelal van hun doop), van hun overlijden
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(veelal van hun begrafenis) en van hun huwelijk(en), kerkelijke gezindte, beroep(en),
woonlocatie(s) en eventuele migraties, maatschappelijke functies (bijvoorbeeld in kerkelijk
verband), bezittingen (met name van huizen en land), betrokkenheid bij gerechtelijke
kwesties, betrokkenheid bij bijzondere gebeurtenissen in en rondom de onderzochte forten,
testamentaire bepalingen, boedelbeschrijvingen na overlijden of faillissement,
genealogische gegevens over de huwelijkspartners en gegevens over hun nageslacht voor
zover dit in of rondom de onderzochte forten verbleef in de afgebakende
onderzoeksperiode. 81
Door deze kenmerken bijeen te brengen heeft het repertorium een prosopografisch
karakter. 82 Het beweegt zich op de grensvlakken tussen de genealogie, de demografie, de
sociologie en de geschiedwetenschap. Gepoogd is om het leven en de
levensomstandigheden van een bepaalde populatie in een specifieke historische periode in
kaart te brengen met een nadrukkelijke focus op het microniveau; de mensen die de
onderzochte bewoningsgeschiedenis hebben belichaamd worden zo concreet mogelijk in
beeld gebracht. Anders dan in prosopografisch onderzoek gebruikelijk is wordt de aandacht
niet exclusief gericht op een bepaalde maatschappelijke bovenlaag (c.q. op de sociale
kenmerken van een elite in een bepaald gebied of tijdvak), maar op in beginsel alle
bewoners die in de onderzochte periode binnen het territoriaal afgebakende gebied
woonden of verbleven, dus ook op “gewone” mensen waaronder velen die voor het
functioneren van de onderzochte forten niet van een zodanig belang waren dat ze er een
betekenisvol stempel op hebben gedrukt. Op deze wijze is een soort burgerlijke stand van
Lillo en Liefkenshoek en hun directe omgeving geconstrueerd. Het bleek overigens
veelvuldig door gebrek aan bronnen onmogelijk om de beoogde brede opzet van het
repertorium voor alle getraceerde personen en families te realiseren.
Deel 2 valt uiteen in drie subdelen. In deel 2 a wordt de opzet van het repertorium geschetst
(inclusief een verantwoording van de gehanteerde bronnen) en worden de personen en
families behandeld waarvan de achternaam begint met de letters A tot en met F. Deel 2 b
bevat de resultaten van het onderzoek betreffende de achternamen G tot en met O en in deel
2 c worden de resterende namen P tot en met Z behandeld.
Deel 3 bevat bewerkingen van diverse brondocumenten die ten behoeve van de
samenstelling van de delen 1 en 2 zijn benut. Allereerst hebben de vervaardigde compilaties
en transcripties het karakter van verantwoordingsdocumenten. Diverse malen wordt er in de
delen 1 en 2 naar verwezen. De lezer van deel 3 wordt in staat gesteld om velerlei bronnen
waaruit is geput ook zelf te raadplegen, zonder hiervoor de reis naar de archiefdiensten
waar ze worden bewaard te behoeven ondernemen. In de tweede plaats bevat deel 3 diverse
gegevens waarvoor in deel 1 geen plaats kon worden ingeruimd. Bovendien zijn in deel 3
velerlei brondocumenten via transcripties voor onderzoek beter (dan vóór 2002 het geval
81

Slechts bij hoge uitzondering zijn in het repertorium gegevens vermeld over de ontwikkeling van
het nageslacht van de opgespoorde bewoners na 1786.
82
Zie hiervoor: L. Stone, Prosopography, in: Historical Studies Today, New York 1971, p. 107-140;
D.J. Roorda, Prosopografie, een onmogelijke mogelijkheid, in: Bijdragen en Mededelingen
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, jaargang 1979, p. 212-226. Een voorbeeld van een
prosopografisch repertorium is bijlage 5 van het boek van J.L. Kool-Blokland, De elite in Heusden
1700-1750, Tilburg 1985, p. 215-287. Eveneens: H.J. van Dijk en D.J. Roorda, Het patriciaat in
Zierikzee tijdens de Republiek, in: Archief; mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap
der Wetenschappen, Middelburg, 1979.
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was) toegankelijk gemaakt. In deel 3 zijn voorts indexen opgenomen van archiefbestanden,
die voor de reconstructie van het verleden van Lillo en Liefkenshoek als belangrijk kunnen
worden beschouwd.
Omdat de onderscheiden delen vermoedelijk niet uitsluitend in combinatie met elkaar maar
ook separaat gelezen zullen worden, is ernaar gestreefd dat met name de delen 2 en 3 los
van deel 1 benut kunnen worden. Soms was met het oog hierop enige herhaling van
tekstdelen ten opzichte van deel 1 onvermijdelijk.
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2.

Een overzicht van belangrijke en opmerkelijke
gebeurtenissen in en rondom de forten Lillo en
Liefkenshoek

Vooraf
In dit boek wordt de geschiedenis van de forten Lillo en Liefkenshoek thematisch geordend
gepresenteerd. Hierdoor ontstaat het risico dat de lezer het zicht verliest op de chronologie
van gebeurtenissen die zich in en rondom die forten voltrokken. Een goed inzicht in die
chronologie is behulpzaam om verschijnselen die volgens een thematische ingang zijn
gereconstrueerd te kunnen duiden en begrijpen.
Blokker, Van Es en Spiering merken over geschiedschrijving terecht op: “Jaartallen worden
vaak afgedaan als stomme feiten, alleen geliefd bij bejaarde schoolmeesters. De échte
geschiedenis zou bestaan uit trends en thema’s. Toegegeven: alleen jaartallen vertellen geen
verhaal. Maar alleen thematische ontwikkelingen vormen een lichaam zonder skelet”. 1
Daarom is ervoor gekozen om voorafgaand aan de thematische hoofdstukken een
chronologisch overzicht te presenteren van gebeurtenissen die in de geschiedenis van de
onderzochte forten kunnen worden beschouwd als belangrijk en/of opmerkelijk. Ze worden
slechts beknopt beschreven. Sommige geselecteerde gebeurtenissen raakten de forten niet
direct, maar waren voor hun functioneren, of voor een goed begrip daarvan, niettemin van
betekenis.
Dit overzicht bestrijkt een ruimere periode dan de periode waarop het onderzoek dat in dit
boek wordt gerapporteerd betrekking heeft. In de eerste plaats krijgen relevante
gebeurtenissen in de periode vóór 1585 aandacht. Deze komen verderop in dit boek
nauwelijks aan de orde, terwijl ze voor de ontstaansgeschiedenis van de forten en soms ook
voor hun verdere ontwikkeling van belang zijn geweest. Voorts passeren enkele
gebeurtenissen uit de periode 1786 tot 2005 de revue zodat een wat meer compleet beeld
ontstaat van hun geschiedenis. Zoals uit het overzicht zal blijken voltrokken zich in de
laatstgenoemde periode enkele ingrijpende veranderingen in de inrichting en de functies
van deze forten. Daarover is overigens in de contemporaine literatuur over de forten reeds
uitgebreid gepubliceerd, zodat hier volstaan wordt met het selecteren van enkele majeure
ontwikkelingen in die periode.
De samenstelling van het navolgende overzicht is voorts benut om enkele gebeurtenissen in
en rondom de onderzochte forten te belichten die in het vervolg van dit boek, als gevolg
van de gekozen thematische opzet ervan, buiten beeld dreigden te raken.
De bronnen waaruit is geput in dit hoofdstuk worden (op enkele uitzonderingen na) middels
voetnoten alleen verantwoord indien dit verderop in dit boek achterwege blijft, teneinde
doublures in het notenapparaat (zoveel mogelijk) te vermijden. Dit impliceert dat de
bronvermelding van gebeurtenissen die zich voordeden in de periode 1585-1786 vrijwel
achterwege blijft. Voor de hieronder te noemen algemene gebeurtenissen in en rondom
Antwerpen in de jaren vóór 1585 wordt verwezen naar de in de literatuurlijst vermelde

1

B. Blokker, G. van Es en H. Spiering, De vaderlandse geschiedenis in jaartallen; Nederland in een
handomdraai, Meppel/Leuven, 2005, p. 10.
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titels over de geschiedenis van deze stad. 2 Voor een onderbouwing van de geselecteerde
gebeurtenissen die zich voltrokken na 1786 wordt verwezen naar de 20 ste eeuwse literatuur
over Lillo en Liefkenshoek, zoals eveneens vermeld in de literatuurlijst.
Kalendarium 3
1550-1570

De stad Antwerpen ontwikkelt zich tot een bolwerk van de Reformatie en
floreert als de grootste wereldhaven. 4 In 1560 zijn er 90.000 inwoners.

1566

In de stad Antwerpen (en in diverse Zeeuwse steden, waaronder Axel,
Middelburg, Tholen en Vlissingen) voltrekt zich een “Beeldenstorm”.

1567 (23-12)

De Spaanse koning Filips II verleent octrooi voor de bedijking van de
Doelpolder en de Luyspolder op de Vlaamse oever van de Schelde. 5 De
werkzaamheden worden in 1568 voltooid. 6

1573

Onder leiding van de hertog van Alva bereidt de Spaanse legerleiding
plannen voor om forten te bouwen op de locaties waar later de forten
Lillo en Liefkenshoek worden aangelegd. Deze plannen worden niet
uitgevoerd.

1574 (18-2)

De stad Middelburg komt in handen van de aanhangers van de Prins van
Oranje na een belegering van bijna twintig maanden.

1574 (30-5)

Een Zeeuwse vloot verslaat op de Schelde nabij Lillo een Spaanse vloot
en maakt vele schepen en kanonnen buit (de “Slag bij Lillo”). 7

2

Daartoe behoren: W.J.F. Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw,
Amsterdam, 1865-1870 (acht delen); F. Prims, Geschiedenis van Antwerpen, Brussel, 1927-1949 (28
boekdelen); F. Prims, Antwerpen door de eeuwen heen, Antwerpen, 1951 (derde druk 1974); J. van
Acker, Antwerpen; van Romeins veer tot wereldhaven, Antwerpen, 1975; G. Asaert, 1585; de val van
Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders, Tielt, 2004; G. Marnef, Antwerpen in de tijd
van de Reformatie; ondergronds protestantisme in een handelsmetropool 1550-1577, Antwerpen,
Amsterdam, 1996; J. van den Nieuwenhuizen, Antwerpen in 1585, Antwerpen 1985; Y. Cazaux, De
geboorte van een natie; de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw, Antwerpen, Kampen, 1985;
R. van Uytven e.a. (red.), Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004; zie
voor de geschiedenis van Brabant ook: L.P.L. Pirenne, De voorgeschiedenis vanaf de Opstand, 15781796, in: H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant, deel 1; traditie en
modernisering 1796-1890, Amsterdam, Meppel, 1996, p. 29-58.
3
Bij de samenstelling van het kalendarium is ook gebruik gemaakt van: J.H. van Dale, Tijdtafel van
de geschiedenis der provincie Zeeland, Schoonhoven, 1866.
4
Zie hiervoor de bij noot 2 genoemde literatuur en voorts: C. Rooze-Stouthamer, Hervorming in
Zeeland (ca. 1520-1572), Goes, 1996, diverse plaatsen.
5
Anno 2005 is het grondgebied van de oorspronkelijke, in 1570 gedeeltelijk vergane, in 1650
herdijkte en in 1715 vergane Luyspolder deels gelegen in de Hedwigpolder, deels in de Prosperpolder
en deels in het verdronken land van Saaftinge; R. van Gerven, De Scheldepolders van de Linkeroever
(Land van Waas en Land van Beveren); bijdrage tot de geschiedenis van natuur, land en volk,
Beveren, 1977, p. 281 en 448-450.
6
Van Gerven, op. cit. 1977, p. 259-288.
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1575 (4-6)

Er komt (in Dordrecht) een unie tot stand tussen de gewesten Holland en
Zeeland, als opmaat naar een bredere unie van opstandige gewesten in
1579.

1576 (14-9)

De Staten van Vlaanderen kiezen de zijde van prins Willem van Oranje.

1576 (4-11)

Muitende Spaanse soldaten plunderen de stad Antwerpen (de “Spaanse
Furie”). Ruim 700 inwoners worden afgeslacht.

1576 (6-11)

De Staten-Generaal en de gewesten Holland en Zeeland sluiten een
verdrag (de “Pacificatie van Gent”) waarin onder meer wordt bepaald dat
een nieuwe Spaanse landvoogd alleen wordt erkend indien de Spaanse
legers uit de Nederlanden vertrekken.

1576

De Spaanse veldheer Mondragon maakt een plan om bij Lillo een schans
te laten bouwen; dit plan wordt niet uitgevoerd.

1577

Het stadsbestuur van Antwerpen kiest de zijde van de Opstandelingen.

1577

De stad Biervliet komt, als eerste plaats in het noordelijk deel van
Vlaanderen, in handen van de Opstandelingen. De stadsbesturen van
Goes (22 maart) en Tholen (17 april) scharen zich eveneens achter de
prins van Oranje.

1578

Prins Willem van Oranje vestigt zich met zijn hofhuishouding en zijn
militaire staf vanuit Brussel in Antwerpen, na een nederlaag van zijn
troepen bij Gembloers (bij de noordelijke grens van het graafschap
Namen) op 31 januari 1578. 8

1578 (28-2)

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

1578 (19-3)

De magistraat van Antwerpen geeft opdracht om naar het “fort Lillo”
kruit en lonten te sturen. 9

1579 (23-1)

In de Noordelijke Nederlanden komt een verbond tot stand tussen de
opstandige gewesten, de zogeheten Unie van Utrecht, waarmee de
grondslag wordt gelegd voor het ontstaan van de Republiek der
Verenigde Nederlanden en voor een scheiding in staatkundige zin tussen

7

D. Roos, Twee eeuwen varen en vechten 1550-1750; het admiralengeslacht Evertsen, Vlissingen,
2003, p. 29-32.
8
J.W. Wijn, Het krijgswezen in den tijd van Prins Maurits, Utrecht, 1934, p. 497-498.
9
Antwerps Archievenblad, deel 15, p. 36.
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de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden. Gedeputeerden van de stad
Antwerpen zijn bij de totstandkoming van deze Unie betrokken. 10
1579 (22-7)

Het stadsbestuur van Antwerpen besluit (op basis van een door Willem
van Oranje gemaakt plan) om het fort Lillo te versterken. Daarmee
worden de fortificatiemeesters Adriaen van Breen en Francois van
Lemens belast. 11

1579 (30-7)

Het stadsbestuur van Antwerpen geeft opdracht om de polder van Lillo
onder water te zetten. 12

1579 (19-8)

Het stadsbestuur van Antwerpen besluit om de aanleg van het fort
Liefkenshoek op de Vlaamse oever van de Schelde (in het kwartier van
Kallo) te bespoedigen (“accelereren”) en stelt hiervoor uit de middelen
die bestemd zijn voor de fortificatie van de stad fl. 2000 beschikbaar. 13
De bouwmeester Hans Vredeman de Vries is bij de bouwwerkzaamheden
betrokken. 14

1579 (25-9)

Het stadsbestuur van Antwerpen besluit om een bedrag van fl. 80 en 2
stuivers beschikbaar te stellen als vergoeding voor anderhalve aam wijn
en drie tonnen bier, die waren geconsumeerd tijdens een bezoek van
Willem van Oranje aan het fort Lillo. 15

1579 (31-9)

In het fort Lillo zijn reeds soldaten gelegerd. Voor hun gages (en die van
de soldaten te Willebroek) wordt door het stadsbestuur van Antwerpen
een bedrag van fl. 1800 beschikbaar gesteld. 16

1579 (2-10)

De ammunitiemeester te Antwerpen krijgt opdracht om naar het fort Lillo
vier stukken “guetelinghen” (= kanonnen die uit ijzer zijn gegoten) te
sturen met hun toebehoren zoals kruit. 17 De busschieter Christoffel
Swarcken krijgt opdracht zich naar Lillo te begeven. 18 Hij is
waarschijnlijk de eerste kanonnier die daar werkzaam is.

10

Idem, delen 15 en 16, diverse plaatsen. Enige dagen eerder, op 6-1-1579, sloten de Staten van
Artois en van Henegouwen, samen met enkele Vlaamse afgevaardigden, de Unie van Arras (Atrecht)
met de bedoeling tot een afzonderlijke vrede te komen met Spanje.
11
Antwerps Archievenblad, deel 15, p. 462.
12
Idem, p. 469.
13
Idem, deel 16, p. 16 en 17.
14
L. de Vos (red.), Burchten en forten en andere versterkingen in Vlaanderen, Leuven, 2002, p. 131.
15
Antwerps Archievenblad, deel 15, p. 43.
16
Idem, p. 55.
17
Guetelingen of gotelingen kwamen vanaf de tweede helft van de 16 de eeuw in gebruik; Wijn, op.
cit. 1934, p. 183.
18
Antwerps Archievenblad, deel 16, p. 57.
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1579 (3-10)

De ammunitiemeester te Antwerpen krijgt opnieuw opdracht om
ammunitie naar Lillo te sturen, met name ijzeren stukken (= kanonnen),
spiesen, poeders en lonten. 19

1579 (10-10)

Willem van Oranje bezoekt wederom de werkzaamheden te Lillo. 20

1579 (8-12)

De magistraat van Antwerpen maakt kenbaar dat terstond enige
penningen gevonden en opgebracht dienen te worden tot betaling van het
garnizoen en de soldaten in het fort Lillo. 21

1580 (3-3)

De magistraat van Antwerpen geeft opdracht aan de stedelijke
fortificatiemeesters (en aan twee anderen) om diverse forten en schansen
buiten de stad te inspecteren, waaronder het fort Liefkenshoek. Zij dienen
te begroten welke kosten met noodzakelijke aanpassingen gemoeid zullen
zijn. 22

1580 (12-3)

Willem van Oranje verzoekt het stadsbestuur van Gent om erop te letten
dat de steden Hulst en Axel niet in handen van de Spanjaarden komen en
wijst op de betekenis daarvan voor het behoud van het fort
Liefkenshoek. 23

1580 (15-3)

Koning Filips II van Spanje spreekt de banvloek uit over Willem van
Oranje. Wie Oranje vermoordt kan rekenen op een beloning van 25.000
gouden kronen en verheffing in de adelstand.

1580

In de zomer komt het versterkte fort Lillo gereed. Willem van Oranje
bezoekt de bouwplaats diverse malen, onder meer op 18 juli 1580 in
gezelschap van de Franse Hugenotenleider Henri de Condé. 24 Bij de
bouw zijn de vestingbouwkundigen Abraham Andriessen, Dirk van Mol,
Jean (van) Schille en Hans Vredeman de Vries betrokken.

1580 (3-8)

Willem van Oranje geeft opdracht om het garnizoen te Lillo te versterken
ter wille van een betere discipline en ter voorkoming van
“onordelijkheden”, zulks in het belang van de verdediging van de stad
Antwerpen. Hij belast
de “kolonellen” van deze stad met de
bevelvoering, gelet op hun bewezen trouw en “vroomheid” jegens het
“vaderland” en de stad waarin zij wonen, mede gelet op hun “nut en
dapperheid”. De door de kolonellen uit te vaardigen bevelen dienen te

19

Idem, p. 58.
F. Prims, Het fort van Lilloo, in: Antwerpiensia 1943, reeks nr. 16, serie Beelden uit den
Cultuurstrijd II, p. 322.
21
Antwerps Archievenblad, deel 16, p. 134.
22
Idem, p. 259.
23
H. Maes, Het fort Liefkenshoek als militair bouwwerk, in: Het Land van Beveren, jrg. 30, nr. 2,
juni 1987, p. 61-62; Stadsarchief Gent, reeks 94 bis, 29, nr. 23.
24
Prims, op. cit. 1943, p. 323.
20
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worden opgevolgd. Het “soldatenvolk” te Lillo stond eerder onder het
bevel van kapitein Snellinck. 25
1580 (16-12)

Conform een instructie van de Staten van Brabant besluit de magistraat
van Antwerpen om het fort van Lillo te voorzien van behoorlijk geschut
en ammunitie. 26

1580 (28-12)

De magistraat van Antwerpen besluit om in alle dorpen nabij Antwerpen
nieuwe schansen aan te leggen. 27

1581

Vastgelegd wordt dat de kolonel-superintendent van het fort Lillo wordt
benoemd door de magistraat van Antwerpen en dat de gages van de
aldaar gelegerde burgerwachten en militairen ten laste van de
“consumptiekas” van de stad Antwerpen komen. De kooplieden van deze
stad krijgen de verzekering dat het fort nimmer tegen hun
handelsbelangen zal worden gebruikt. 28

1581 (januari)

De hertog van Anjou (broer van de koning van Frankrijk) wordt
uitgeroepen tot vorst en heer der Nederlanden en Filips II wordt daarna
als landsheer afgezworen (het “Plakkaat van Verlatinghe”). De edelen
van het hertogdom Brabant hadden hiertoe reeds besloten op 23 mei
1580.

1581 (9-6)

Soldaten uit het garnizoen te Lillo krijgen opdracht zich naar de Kempen
te begeven ter assistentie van het “oorlogsvolk” aldaar. De magistraat van
Antwerpen besluit dat hun plaats in het fort dient te worden ingenomen
door 60 “weerbare ende getrouwe” mannen uit de burgerij van
Antwerpen, aan te wijzen door de dekens van de zes gilden in de stad. 29

1581 (1-7)

De magistraat van Antwerpen verbiedt de uitoefening van de roomskatholieke eredienst; r.k.-gebouwen worden overgedragen aan
protestanten en kloostergronden worden onteigend. 30

1581 (8-10)

In Antwerpen wordt een nieuwe burgereed van kracht waarbij de
ingezetenen zich trouw verklaren aan de Generale Staten van de
Nederlanden en de Prins van Oranje, in het bijzonder in diens
hoedanigheid van gouverneur van Brabant en erfburggraaf van
Antwerpen en waarbij zij verklaren in het vervolg de koning van Spanje

25

Stadsarchief Antwerpen, Privilegekamer, inv. 2440.
Antwerps Archievenblad, deel 18, p. 179.
27
Idem, p. 179 en 180.
28
Prims, op. cit. 1943, p. 323.
29
Antwerps Archievenblad, deel 18, p. 330.
30
C. de Clercq, Kerkelijk leven, in: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis, Antwerpen in de
XVI-de eeuw, Antwerpen, 1975, p. 64.
26
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niet meer als hun “heer” te erkennen en Spanjaarden als hun vijanden te
beschouwen en te behandelen. 31
1581

De eerste kolonel-superintendent van het fort Lillo, Louis Verbeke, toont
zich herhaaldelijk zeer ongerust over de woon- en leefomstandigheden
van zijn soldaten. Velen van hen overlijden als gevolg van “ziekten en
krankheden”. 32 Het stadsbestuur van Antwerpen stelt een bedrag van
fl. 2800 beschikbaar ter verbetering van de huisvesting in het fort, met het
voornemen dit bedrag terug te vorderen van de Staten van Brabant. 33

1582 (18-2)

Prins Willem van Oranje en de hertog van Anjou logeren tijdens een reis
naar Antwerpen in het fort Lillo en worden daar onthaald op een “eerlijk
banket” dat door het stadsbestuur van Antwerpen wordt bekostigd. 34

1582 (18-3)

Er wordt in Antwerpen een mislukte moordaanslag gepleegd op prins
Willem van Oranje. 35

1582 (2-10)

Gouverneur Verbeke van het fort Lillo verzoekt om de bouw van strooien
huisjes in het fort. 36

1583 (29-1)

Het stadsbestuur van Antwerpen besluit om het fort Lillo in diverse
opzichten te versterken. Er wordt o.m. opdracht gegeven om de
borstweringen te voorzien van palissaden (= aangepunte palen). 37

1583 (8-6)

Vanwege ontevredenheid over diens functioneren als gouverneur te Lillo
wordt Louis Verbeke in Antwerpen gevangen gezet. 38

1583 (22-7)

Prins Willem van Oranje vestigt zich met zijn gezin, militaire staf en
hofhuishouding vanuit Antwerpen in Delft.

1583 (2-11)

Het stadsbestuur geeft toestemming om, indien de leiding van het fort
Lillo zulks nodig acht, de Blauwgarendijk en de Couwensteinsedijk nabij
het fort door te steken. 39

1583 (6-11)

Staatse troepen veroveren Terneuzen.

31

Antwerps Archievenblad, deel 17, p. 445.
Vermoedelijk werd het fort getroffen door een pestepidemie.
33
Prims, op. cit. 1943, p. 323 en 324.; Prims vermeldt dat hierover een akkoord werd gesloten tussen
de stad Antwerpen en de Staten van Brabant op 3-6-1581.
34
Idem.
35
Prims, op. cit. 1951, p. 500.
36
Prims, op. cit. 1943, p. 325.
37
Idem, p. 326.
38
Idem, p. 327.
39
Idem, p. 329.
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1583 (7-11)

In het fort Lillo zijn tweehonderd militairen gelegerd. Deze sterkte wordt
in november 1583 met 70 man uitgebreid. De gagekosten van het
garnizoen bedragen dan ten laste van de Staten van Brabant fl. 2500 per
dag. In diverse opzichten wordt het fort Lillo versterkt: er wordt een
sluitboom geplaatst in de haven, een nieuw ammunitiehuis voor vivres,
ammunitie, turf en hout wordt gebouwd evenals een rosmolen. 40 Er
wordt een “zware” voorraad meel, beschuit, bier, kaas, spek, azijn en olie
ingeslagen. 41

1583

Staatse troepen zetten diverse polders op de Vlaamse oever van de
Schelde onder water om te verhinderen dat Spaanse militairen vanuit het
noorden oprukken naar Antwerpen. In het Land van Beveren wordt onder
meer de St. Annapolder geïnundeerd, waarin het fort Liefkenshoek is
gesitueerd. De polder van Doel blijft nog intact. 42

1584

Opnieuw worden diverse polders op de linker- en de rechteroever van de
Schelde (en diverse polders in noordelijk Vlaanderen, het latere StaatsVlaanderen) op instigatie van het Staatse leger onder water gezet,
waaronder de polder van Lillo (op 18 juli 1584) en de polder van Doel.
De forten Lillo en Liefkenshoek worden nu ook aan hun landzijde
volledig omringd door water. In de polder van Lillo blijven twee
enigszins hoger gelegen enclaves droog: Oud-Lillo en Konijnenberg ten
noorden van Oud-Lillo.

1584 (3-7)

Spaanse troepen onder leiding van Alexander Farnese (hertog van Parma)
maken een begin met de belegering van de stad Antwerpen.

1584 (8-7)

Spaanse troepen (7000 man sterk) onder aanvoering van de Graaf van
Mansfeldt en Christoffel Mondragon slaan beleg voor het fort Lillo. De
verdediging van het fort staat onder leiding van Odet de la Noue, heer
van Teligny. In het fort bevinden zich een compagnie Franse soldaten,
vier vendels Schotse soldaten (onder leiding van kolonel Balfour) en ca.
120 Antwerpse burgers (gildebroeders). 43 Via de Schelde bleek het
mogelijk om hen te bevoorraden, af te lossen en te versterken. De
Spanjaarden zien geen kans om het fort te veroveren, waardoor hun
streven om de stad Antwerpen weer in handen te krijgen wordt vertraagd.

1584 (10-7)

Spaanse troepen (5000 man sterk, waaronder veel Italiaanse huurlingen)
onder aanvoering van Robert van Melun, markies van Roubaix en
Richebourg (Rysburg), veroveren Liekenshoek op de dag dat Willem van

40

Een rosmolen is een molen die door een of meer paarden in beweging wordt gebracht.
Prims, op. cit. 1943, p. 329.
42
H. Cools, 1584-1585. Tussen reus en geus. Het Land van Beveren en het beleg van Antwerpen,
Beveren, 1985, p. 6.
43
Idem, p. 331. Volgens Nuyens, op. cit., deel VII, p. 51, bevonden zich in het fort Lillo toen ca.
2000 militairen; dit moet logistiek gezien vrijwel onmogelijk worden geacht.
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Oranje in Delft wordt vermoord. Daarbij sneuvelen ca. 600 van de ca.
800 militairen die in Liefkenshoek gelegerd waren onder leiding van de
kolonel Jan Pettin van Atrecht. 44 De veroveraars zagen kans om de
gracht rondom het fort over te steken via grote hoeveelheden
samengebonden takkenbossen (biesruggen), nadat door het afvuren van
honderden kanonskogels een bres in een van de vestingwallen was
geschoten. 45
1584 (3-8)

Jacques Bellot, kapitein van een compagnie van het Staatse leger, wordt
door de Gecommitteerde Raden van Zeeland op aanbeveling van Willem
van Oranje met zijn compagnie naar het fort Lillo gestuurd. 46 Dit besluit
markeert de eerste formele bemoeienis van het gewest Zeeland met dit
fort, dat op dat moment nog in het bezit van de stad Antwerpen is.

1584

In de forten Lillo en Liefkenshoek worden gereformeerde predikanten
actief, waarmee de basis wordt gelegd voor de vestiging van
gereformeerde fortkerken aldaar.

1584

De Spaanse legerleiding besluit ten zuiden van het fort Lillo op de
aansluiting tussen de Scheldedijk en de Couwenstijnsedijk een fort aan te
leggen dat aanvankelijk wordt betiteld als de schans Santa Cruz en ook
als de schans Mondragon en later als het fort Kruisschans. Dit fort komt
in 1585 gereed. Er zijn in mei 1585 vier compagnieën gelegerd met een
sterkte van 220 man. De Spanjaarden verstevigen hun positie aan de
Couwenstijnsedijk door aanvullend de schansen St. Joris, Paalschans, St.
Jacob en Pekgat aan te leggen. Voorts bouwen zij de schansen St.
Barbara en St. Andries. Ze trachten te verhinderen dat via het doorsteken
van de Couwenstijnsedijk de polders ten noorden van de stad Antwerpen
worden geïnundeerd waardoor bevoorrading van de belegerde stad via
deze polders (met platbodems) mogelijk zou worden.

1585 (25-2)

De bevoorrading van de stad Antwerpen vanuit het Noorden via de
Schelde is onmogelijk gemaakt door de bouw van een schipbrug over de
Schelde (tussen Kallo en Oordam), de “Brug van Farnese”. 47 In het
Waasland werden hiervoor 10.000 bomen omgehakt. Pogingen om deze
brug door middel van brandschepen vanuit Antwerpen te laten
exploderen slagen gedeeltelijk. De Spanjaarden zien kans de schade te
herstellen. 48
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Cools, op. cit. 1985, p. 10-12.
P. Stockman en P.Everaers, “Frontier Steden en Sterckten”; vestingwerken in Oost-Vlaanderen en
Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839, Hulst, 1997, p. 93; H. Cools en R. van Meirvenne, Het Fort
Liefkenshoek te Beveren, Gent, 2005, p. 14 en 15.
46
ZA, SZ, inv. 1667, fol. 67. Dit besluit viel enkele weken na de moord op Willem van Oranje. De
door hem vermoedelijk kort voor zijn overlijden verstrekte aanbeveling was waarschijnlijk een van
zijn laatste, mogelijk zijn allerlaatste bemoeienis met de gang van zaken te Lillo.
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Cools, op. cit. 1985, p. 15-25.
48
Cools, op. cit. 1985, p. 29-36; Van den Nieuwenhuizen, op. cit., p. 50 e.v..
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1585 (maart)

Vanuit Antwerpen arriveren er in het fort Lillo nieuwe troepen onder het
bevel van kapitein Asseliers. Het zijn de laatste soldaten die onder het
gezag van de stad Antwerpen in dit fort worden gestationeerd. 49

1585 (3-4)

Het fort Liefkenshoek wordt op de Spanjaarden heroverd door Staatse
troepen onder leiding van Justinus van Nassau en Philips, graaf von
Hohenlohe-Neuenstein. 50

1585 (april)

Een gezamenlijke poging van troepen uit de gewesten Holland en
Zeeland om het beleg van Antwerpen te breken mislukt.

1585 (26-5)

Soldaten uit het garnizoen van Lillo zijn betrokken bij gevechten op en
nabij de Couwenstijnsedijk tegen Spaanse soldaten. Daarbij sneuvelen
1400 van de ca. 4000 Staatse militairen, waaronder vele oude en ervaren
Schotse, Engelse en Franse soldaten. Aan Spaanse zijde vallen ca. 600
doden. 51 Er wordt vergeefs getracht om de Couwenstijnsedijk door te
steken waardoor de polders ten noorden van Antwerpen onder water
zouden komen te staan. 52 Het fort Lillo blijft in Staatse handen.

1585 (15-8)

De stad Antwerpen geeft zich aan de Spanjaarden over (de “Val van
Antwerpen”), hetgeen op 17 augustus 1585 te Beveren wordt bezegeld
met het Verdrag van Reconciliatie. Het inwoneraantal van de stad keldert
van ca. 80.000 naar ca. 46.000. Vele, vooral reformatorisch gezinde
kooplieden en ambachtslieden vluchten naar de Noordelijke
Nederlanden. 53 Daar profiteren vooral de steden Amsterdam, Haarlem,
Leiden en Middelburg van. Met de “Val van Antwerpen” wordt de
grondslag gelegd voor de “Gouden Eeuw” in de Republiek der Verenigde
Nederlanden.

1585 (1-11)

Prins Maurits van Nassau wordt benoemd tot gouverneur, kapiteingeneraal en admiraal van Zeeland, Holland en West-Friesland.

1585

Vanaf augustus van dat jaar komen de forten Lillo en Liekenshoek onder
het gezag van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Zij krijgen
vooral tot taak om een aanval vanuit het Zuiden op de Republiek te
pareren en om het scheepvaartverkeer vanuit en naar Antwerpen te

49

Prims, op. cit. 1943, p. 332.
Stockman en Everaers, op. cit. 1997, p. 95; Nuyens, op. cit., deel VII, p. 63; volgens Nuyens vond
de verovering plaats op 4 april 1585.
51
Cools, op. cit. 1985, p. 41; volgens Prims bedroeg het aantal doden aan Staatse zijde ongeveer
2000 en aan Spaanse zijde ongeveer 600; zie: Prims, op. cit. 1951, p. 446.
52
R. de Graaf, Oorlog, mijn arme schapen; een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565-1648,
Franeker, 2004, p. 262. Er werden aanvankelijk door de Staatse aanvallers wel diverse bressen in de
Couwenstijnsedijk aangebracht, maar deze werden door de tegenstander snel hersteld; zie Prims, op.
cit., 1951, p. 446.
53
Asaert, op. cit..
50
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controleren. De forten worden een bedreiging voor Antwerpen en
fungeren niet langer als een bescherming van deze stad en haar haven. 54
Voorts gaan de forten zich ontwikkelen tot frontiervestingen van de
Republiek. Zij gaan met name bijdragen aan de beveiliging van het
zuidelijke voorterrein van de gewesten Holland en Zeeland en van de
veroverde (en nog te veroveren) gebieden in de noordelijke delen van
Vlaanderen en Brabant.
1585-1587

De toegang tot de stad Antwerpen via de Schelde vanuit het Noorden is
gesloten.

1586 (17-7)

De stad Axel komt in Staatse handen.

1587 (4-8)

De Spanjaarden veroveren Sluis, een strategisch gezien belangrijk
gelegen stad in het noordwestelijk deel van Vlaanderen.

1588 (8-7)

De Raad van State te Den Haag verzoekt de garnizoenen van het Staatse
leger te Lillo en Liefkenshoek (en die te Tholen en Veere) om de dorpen
die “onder contributie” van de Republiek der Verenigde Nederlanden
staan niet te verminken of beschadigen.

1588 (13-8)

De Raad van State in Den Haag besluit dat de belastinginning en de
benoeming van militaire en burgerlijke functionarissen in de plaatsen in
Vlaanderen die op de Spanjaarden zijn veroverd, inclusief de forten Lillo
en Liefkenshoek, worden opgedragen aan de Gecommitteerde Raden van
Zeeland. Daarmee wordt de grondslag gelegd voor het Zeeuwse bestuur
van deze forten, dat zou duren tot 12 februari 1786. Dit bestuur wordt
overigens uitgeoefend in naam van de Generaliteit. Zeeland is er
verantwoording over schuldig aan de Staten-Generaal en aan de Raad van
State van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

1588

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

1589

Soldaten te Liefkenshoek komen in opstand tegen de leiding van het fort
wegens ontevredenheid over hun betaling. Een delegatie van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland ziet kans om op 11 oktober 1589 de
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Prims formuleerde het zo: “En het zou ten slotte de sluiting van de Schelde beteekenen, juist
hetgeen de kooplieden bij de oprichting ervan [Prims bedoelde: de bouw van het fort Lillo] gevreesd
hadden. Het werd het Hollandsch bastion dat de Schelde afsloot” (Prims, op. cit. 1943, p. 333).
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muiterij te bedwingen. 55 De daarmee gemoeide kosten worden in 1590
gefinancierd uit de opbrengst van de dubbele 100ste penning in Zeeland. 56
1590

De Gecommitteerde Raden van Zeeland stellen een “provisionele” unie
vast tussen de steden Axel, Terneuzen en Biervliet, het zogeheten
Committimus. De forten Lillo en Liefkenshoek worden bestuurlijk tot het
Committimus gerekend. Dit deel van Staats-Vlaanderen ressorteert niet
onder de Generaliteit maar onder het gewest Zeeland, conform een
desbetreffende resolutie van de Raad van State van 13 augustus 1588.

1590

De Staten van Zeeland stellen 12.000 Rijnsguldens beschikbaar voor
“nootlicke onkosten ende reparatien van de [andere] fortten buyten
Zeelandt ghelegen, als Axele, Ter Neusen, Liefkenshouck”. 57

1591 (24-9)

Staatse troepen onder aanvoering van prins Maurits van Nassau
veroveren de stad Hulst na een beleg van vijf dagen.

1593 (23-2)

De magistraat van Antwerpen toont zich zeer bezorgd over de
Scheldevaart en verzoekt de Admiraliteit van Zeeland om te
bewerkstelligen dat schepen vrij en ongemolesteerd van deze rivier
gebruik mogen maken, in het belang van de wederzijdse handel.

1593 (13-8)

De Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden verlenen een octrooi
inzake de herbedijking van een deel van de geïnundeerde polder van
Doel. 58

1593 (18-9)

Prins Maurits van Nassau inspecteert de forten Lillo en Liefkenshoek. 59

1596 (18-8)

Hulst komt opnieuw in Spaanse handen.

1596 (31-10)

De opstandige Nederlandse gewesten sluiten een verbond met Engeland
en Frankrijk, het “Drievoudig Verbond”. Het is gericht tegen Spanje.

1598 (6-5)

Filips II draagt het bewind over de Zuidelijke Nederlanden over aan zijn
dochter Isabella en haar echtgenoot de aartshertog Albrecht van
Oostenrijk. De Zuidelijke Nederlanden zijn een vazalstaat van Spanje en
keren in juli 1621 terug onder de Spaanse troon.
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GA Goes, archief stad Goes, inv. 207, fol. 43 en 44.
Idem, inv. 208, fol. 245, 24 en 25-11-1590.
57
Idem, inv. 208, fol. 100.
58
Dit deel werd omschreven als “den Hoogen Doel”; ZA, Verz. Ermerins en Wiltschut, inv. 3.
59
A. Duyck, Journael van tgeene daegelijcx gepasseert is in de oirlogen der Staeten Generael tegens
de Spangiaerden ende andere vianden van de Vereenichde Nederlanden, eerste en tweede boek, Den
Haag, Arnhem, 1862, p. 285.
56
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1599 (januari)

Prins Maurits van Nassau onderneemt met een eenheid van het Staatse
leger vanuit Liefkenshoek een aanval uit op de stad Antwerpen. Het lukt
hem niet om de stad binnen te dringen.

1599-1600

De Spaanse koning Filips III ordonneert een handelsembargo tegen
Staatse schepen in Spaanse en Zuid-Nederlandse havens. Hierdoor wordt
de opbrengst van de convooien en licenten te Lillo tijdelijk aanzienlijk
gereduceerd.

1600 (29-11)

Vanuit het fort Lillo, en bemand met soldaten uit Lillo en Liefkenshoek,
wordt met een verzameling schepen van de Admiraliteit van Zeeland
onder aanvoering van Justinus van Nassau en Jan Evertsen een aanval
ondernomen op de Spaanse vloot te Antwerpen, waarbij onder meer het
Spaanse admiraalsschip (bewapend met 58 kanonnen), 8 schepen en 48
stuks geschut worden buitgemaakt die naar het fort Lillo worden
vervoerd.

1600

De bolwerken van het fort Blauwgaren (nabij Lillo) worden gerepareerd.

1600-1609

De diensten in de gereformeerde fortkerken van Lillo worden op grote
schaal bezocht door gereformeerden uit de stad Antwerpen; de magistraat
van Antwerpen tracht dit te beletten. 60

1600-1636

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

1601-1604

Het fort Lillo fungeert als een centrale uitwisselingsplaats van gevangen
genomen militairen van het Spaanse en het Staatse leger. 61

1602

In de polder van Doel is op beperkte schaal weer enige bewoning
mogelijk in het deel dat als “Hoogen Doel” wordt omschreven. Prins
Maurits van Nassau kent aan de bewoners het recht op een sauve garde
(een vrijgeleide) toe, indien hun veiligheid zulks zou vereisen.

1604 (20-8)

Staatse troepen veroveren Sluis. 62

1604 (20-9)

Aan de Staatse bezetting van de stad Oostende komt een einde, na een
belegering door Spaanse troepen vanaf juli 1600.
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D. Roos, Een nachtelijke overval op Spaanse oorlogsschepen te Antwerpen (1600) herbezien door
zeemansogen, in: Zeeland, jrg. 9, nr. 4, december 2000, p. 140-143.
61
A.P. van Vliet, Vissers in Oorlogstijd; de Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648, Middelburg,
2003, p. 152.
62
S. Groenveld, “Een doore geopent”; Noord-Nederlandse tijdgenoten over de positie en de
verovering van Sluis, 1604, in: Archief; mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen, Middelburg, 2004, p. 5-48.
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1605 (mei)

Eenheden van het Staatse leger ondernemen vanuit Liefkenshoek en
Bergen op Zoom opnieuw een mislukte poging om Antwerpen te
veroveren.

1605 (juli)

Spaanse troepen trachten vergeefs om Lillo te veroveren. Zij naderden tot
aan de palissaden van het fort. 63

1606 (Pasen)

Diverse aarde- en bolwerken te Lillo worden tijdens een hoge vloed
weggespoeld.

1607 (27-4)

De vestingbouwkundige David van Orliëns overlegt met de
Gecommitteerde Raden van Zeeland over een renovatie van het fort Lillo.
Hij ontwerpt er bestekken voor die worden voorgelegd aan de Prins van
Oranje. 64

1609 (9-4)

In Antwerpen komen Spanje en de Republiek der Nederlanden een
adempauze in hun gevechten overeen die twaalf jaar zou duren (het
“Twaalfjarig Bestand”). Bepaald wordt onder meer dat het “rechtsgebied”
van de Republiek rondom Liefkenshoek een strook grond omvat van 300
roeden (= ca. 1128 meter, naar Rijnlandse maat) vanaf de buitenwallen
van het fort.

1609

Het fort Lillo wordt ingrijpend gerenoveerd (“gebetert, vermeerdert ende
gesterckt”) conform een plan van David van Orliëns, goedgekeurd door
de Prins van Oranje. Aan de Scheldezijde verrijst een vijfde bolwerk. De
verbouwing kost ruim 9.868 Vlaamse ponden.

1614

De polders van Doel (2400 gemeten) en van St. Anna (3300 gemeten)
worden herbedijkt; laatstgenoemde polder wordt uitgebreid met het schor
van Ketenisse (1500 gemeten). Het dorp Doel is weer bewoonbaar.

1614 (6-3)

De Staten van Zeeland besluiten om het fort Liefkenshoek geheel te
vernieuwen, nadat een voorstel van de vestingbouwer David van Orliëns
was afgewezen om het fort op een andere plaats te herbouwen. De
renovatie wordt goedgekeurd door de Prins van Oranje en vindt plaats op
basis van een bestek van David van Orliëns. De werkzaamheden worden
uitgevoerd in de periode maart-september 1614. Er is een bedrag van
13.450 Vlaamse ponden en 17 schellingen mee gemoeid.

1614

De bisschop van Gent onderneemt een mislukte poging om in Doel een
rooms-katholieke kerk te stichten.

1614

De bezetting van het fort Liefkenshoek wordt aanzienlijk versterkt.
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ZA, SZ, inv. 478, 3-7-1605 en 9-9-1605.
ZA, SZ, inv. 479, 27-4-1607.
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1619 (november) Zware stormen en hoge vloeden veroorzaken veel schade aan het fort
Liefkenshoek.
1621 (9-4)

Direct na afloop van het Twaalfjarig Bestand wordt er in StaatsVlaanderen weer gevochten tussen Staatse en Spaanse troepen.

1622 (2-10)

De bezetting van het fort Lillo wordt versterkt met het oog op het
ontzetten van Bergen op Zoom, dat is belegerd door Spaanse troepen
onder aanvoering van Spinola. In oktober van dat jaar ziet Maurits van
Oranje kans om Bergen op Zoom binnen te trekken.

1624 (23-4)

De Gecommitteerde Raden van Zeeland besluiten op de plaats van het
voormalige dorp Lillo (inmiddels betiteld als Oud-Lillo) een redoute van
aarde te laten bouwen, later ook wel omschreven als een schans en als
fort Oud-Lillo.

1625

De Spaanse legerleiding beraamt een aanval op het fort Lillo, die niet
wordt geëffectueerd.

1625 (18-11)

Prins Frederik Hendrik brengt, kort na zijn aantreden als Prins van
Oranje, een bezoek aan de forten Lillo en Liefkenshoek.

1627 (5-6)

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

1627 (4-8)

Op het schor Hoogerwerf bij de Boomkreek (ook Kromvliet genoemd) en
de Agger (ten noordwesten van Zandvliet) wordt door de Spanjaarden de
schans St. Martin aangelegd.

1628

Teneinde de scheepvaartverbinding tussen Zeeland en Holland, het
gewest Zeeland en de stad Bergen op Zoom beter te kunnen beschermen
tegen vijandelijke aanvallen vanuit het zuiden wordt besloten de WestBrabantse Waterlinie aan te leggen. In dit kader ontstaan bij Bergen op
Zoom de forten Moermont, Pinssen en De Roovere en bij Steenbergen
het fort Henricus. 65

1628

In de polder van Berendrecht wordt aan de Schelde nabij de grens met de
polder van Lillo op instigatie van prins Frederik Hendrik een fort
gebouwd dat zijn naam krijgt. Het wordt een belangrijk steunfort voor het
fort Lillo.
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J.H. Nijman en A. Somsen, Landschapsvisie West-Brabantse Waterlinie, Wageningen, 2001.
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1629

De schans Blauwgaren wordt veranderd van een redoute in een
hoornwerk 66

1629 (september) Met de verovering van Den Bosch door Staatse troepen (28.000 man
sterk) onder leiding van prins Frederik Hendrik wordt een belangrijke
basis gelegd voor het opdelen van het hertogdom Brabant in een zuidelijk
en een noordelijk deel en daarmee voor het ontstaan van Staats-Brabant
als generaliteitsgebied in de Republiek der Verenigde Nederlanden.
1630

Een plan van de Spaanse legerleiding om Liefkenshoek te veroveren lekt
uit en wordt niet geëffectueerd. Zes van verraad verdachte soldaten uit het
garnizoen te Liefkenshoek worden opgehangen.

1631 (12-9)

Een Spaanse vloot (die noordwaarts trok via het geïnundeerde gebied ten
westen van de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse en in StaatsVlaanderen en daardoor tegenstand vanuit de forten Lillo en
Liefkenshoek kon omzeilen) wordt door de Zeeuwse Admiraliteit
verslagen op het Slaak (de “Slag op het Slaak”). Ruim 4000 Spaanse
soldaten worden gevangen genomen en 77 schepen worden op de
Spanjaarden veroverd. 67

1632

Staatse troepen onder leiding van de Zeeuwse vice-admiraal Marinus
Hollare en de kapitein graaf Willem van Nassau-Siegen veroveren in juni
van dat jaar het Spaanse fort Kruisschans, gelegen aan het einde van de
Couwenstijnsedijk bij de Schelde, nabij het fort Lillo. 130 Spaanse
manschappen worden krijgsgevangen gemaakt en 11 stuks geschut
worden buit gemaakt. Kruisschans wordt vanaf dat moment een steunfort
van fort Lillo. In de zomer van dat jaar komen ook de forten St. Jacob,
Stoofgat (ofwel St. Ambroise), St. Martin (ofwel Hoogerwerf) en St.
Anna (in de polder van Namen) in Staatse handen. De positie van het
Spaanse leger in de zuidwestelijke delta wordt er ernstig door verzwakt.

1632 (juni)

Staatse troepen steken de Couwenstijnsedijk door waardoor op de
rechteroever van de Schelde ook de polders van Ettenhoven, Muisbroek,
Oorderen, Wilmarsdonk, Ekeren, Oosterweel en de Ferdinanduspolder,
tot aan de poorten van de stad Antwerpen, onder water komen te staan.

1633 (1-11)

Een zware storm en een hoge vloed veroorzaken veel schade aan de
Scheldeforten.
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Een redoute is een benaming voor een eenvoudig, doorgaans gesloten verdedigingswerk zonder
een specifieke vorm; een hoornwerk is een buitenwerk van een vesting (in dit geval van het fort Lillo)
bestaande uit een courtine (in dit geval een aarden wal) tussen twee halve bastions.
67
M. van Empel en H. Pieters, Zeeland door de eeuwen heen, Arnhem, Vlissingen, 1974, deel 2, p.
457-458.
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1633 (11-9)

Staatse troepen veroveren Philippine op de Spanjaarden.

1635

De Republiek der Verenigde Nederlanden en Frankrijk sluiten een
overeenkomst (een “Alliantie-traktaat”) waarbij zij hun militaire krachten
bundelen in de strijd tegen Spanje.

1636

In het fort Lillo heerst wederom een pestepidemie.

1636 (juni)

Spaanse troepen heroveren het fort St. Jacob bij de Couwenstijnsedijk.
Daarbij raken veertig soldaten uit het garnizoen van Lillo gewond.

1636 (26-4)

Staatse troepen zien geen kans om bij verrassing de stad Hulst te
veroveren.

1637 (30-4)

Prins Frederik Hendrik verblijft op zijn schip bij het fort Lillo en toont
zich verontrust over de toestand waarin dit fort verkeert. Hij bepleit bij de
Gecommitteerde Raden van Zeeland diverse aanpassingen, waaronder het
uitdiepen van de gracht en het plaatsen van palissaden. Becijferd wordt
dat de kosten van deze aanpassingen ca. fl. 60.000 tot fl. 70.000 zullen
bedragen. De Gecommitteerde Raden maken kenbaar zo’n bedrag niet
beschikbaar te kunnen maken.

1637 (7-10)

Staatse troepen veroveren de stad Breda, de laatste grote vesting in het
noordelijk deel van het hertogdom Brabant die nog in Spaanse handen
was. 68

1637

Een plan van de Spanjaarden om de forten Lillo en Kruisschans via het
verdronken land van Stabroek te veroveren lekt uit. Beide forten worden
versterkt. Het aanvalsplan wordt niet geëffectueerd.

1638 (juni)

Prins Frederik Hendrik trekt in samenspraak met de legerleiding van
Frankrijk vanuit Bergen op Zoom met een legermacht van 6000 soldaten
richting Antwerpen teneinde deze stad te veroveren op de Spanjaarden.
Staatse troepen onder aanvoering van graaf Willem van Nassau-Siegen
lijden tussen 17 en 20 juni 1638 bij Kallo (op de schorren en slikken
tussen deze stad en het fort Liefkenshoek) een zware nederlaag (de “Slag
bij Kallo”), waarbij circa 2000 Staatse soldaten sneuvelen (waaronder
Maurits van Nassau, de 17-jarige zoon van graaf Willem) en vele
kanonnen door Spaanse troepen veroverd worden. 69 Alle paarden van de
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G.G. van der Hoeven, Geschiedenis der vesting Breda, Breda, 1886, hoofdstuk V.
Op 15 juni 1638 landden de Staatse troepen bij Liefkenshoek, bestaande uit 9 regimenten, 64
compagnieën voetvolk, 4 compagnieën paarden en 500 bootsgezellen met geschut (F.J.G. ten Raa en
F. de Bas, Het Staatsche leger, 1568-1795, deel 4, Breda 1918, p. 101-106); zie voor details van het
plan van prins Frederik Hendrik om de Vlaamse oever van de Schelde te bezetten (en van daaruit
door te stoten naar Antwerpen): ZA, Verz. Verheye van Citters, inv. 79 b. Van Nimwegen berekende
de effectieve sterkte van de Staatse troepen op ca. 5700 manschappen. In de historiografie van de Slag
69
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Staatse ruiterij gingen verloren. De nederlaag van het Staatse leger wordt
in Antwerpen luisterrijk gevierd. 70
1638 (zomer)

De Spanjaarden beramen een niet geëffectueerde verovering van
Liefkenshoek. 71

1638

Het fort Lillo wordt versterkt. 72 De grachten worden verdiept en de
wallen verhoogd. Er worden een nieuwe stenen toegangspoort, een
nieuwe houten brug en een nieuwe sluis gebouwd. De kosten bedragen
ruim 5.9485 Vlaamse ponden.

1639 (augustus) De garnizoenen te Liefkenshoek en Kruisschans worden versterkt in
verband met een te verwachten aanval van Spaanse troepen. 73
1640 (24-8)

Spaanse troepen belegeren vergeefs het fort Kruisschans.

1641 (27-7)

Spaanse troepen beramen een (niet geëffectueerde) aanslag op het fort
Liefkenshoek. 74

bij Kallo zijn uiteenlopende gegevens opgetekend over het aantal slachtoffers. Mogelijk waren er aan
Staatse zijde geen 2000 doden, doch 400 à 500. Volgens Van Nimwegen werden er 2000 Staatse
militairen krijgsgevangen gemaakt. Voor hun vrijlating werd een losgeld betaald van 150.000 gulden
(O. van Nimwegen, “Deser landen crijchsvolck”; het Staatse leger en de militaire revoluties 15881688, Amsterdam, 2006, p. 66 en 215). De commandeur van Lillo, Robert de Vassy, berichtte op 256-1638 aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat van de Staatse troepen 2500 man
krijgsgevangen waren gemaakt en dat er aan Staatse zijde 600 tot 800 doden waren gevallen (ZA, SZ,
inv. 1253.1).
70
Van Gerven, op. cit. 1977, p. 401-409.
71
ZA, SZ, inv. 497, fol. 199 v; ZA, SZ, inv. 1253.1, 25-6-1638. Het veroveringsplan was als volgt.
Als de soldaten van het fort werkzaamheden zouden verrichten op het land rondom het fort zouden ze
worden overvallen en gevangen genomen. De volgende ochtend zouden Spaanse soldaten als boeren
en vrouwen verkleed naar het fort gaan. Andere Spaanse soldaten zouden zich in de omliggende
velden verstoppen. Er zou een Spaans schip vanuit Antwerpen aanmeren. Vervolgens zou het fort
worden ingenomen. Het plan werd niet geëffectueerd omdat zich in het fort teveel manschappen
bevonden en zich in de omgeving van de vesting teveel schepen ophielden.
72
Op 2-8-1638 berichtte Constantijn Huygens aan Amalia van Solms dat prins Frederik Hendrik zich
zeer ontevreden had getoond over de “onvoorzichtige” wijze waarop de vestingwerken van Lillo
werden hersteld. De “groote brug” en enig geschut waren naar Nijmegen vervoerd; zie: J.A. Worp
(bew.), De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687), Den Haag, 1911-1917, deel 2, p.
389.
73
Op 25-8-1639 berichtte de commandeur van Lillo aan de GR van Zeeland dat de Spanjaarden een
aanslag beraamden op Liefkenshoek. Er waren 9000 Spaanse manschappen voor verzameld, 7000 uit
de forten rondom Antwerpen en 2000 uit het kasteel van Antwerpen. Liefkenshoek zou overdag
worden overvallen wanneer de soldaten in Doel [op het land] aan het werk waren. De verovering was
voorzien op 24-8-1639. Waarom dit plan niet werd geëffectueerd kon de commandeur niet berichten
(ZA, SZ, inv. 1254.2). Op 21-9-1639 bezocht prins Frederik Hendrik de forten Lillo, Liefkenshoek en
Kruisschans; Worp, op. cit., deel 2, p. 500.
74
ZA, SZ, inv. 498, fol. 388 v; idem, inv. 1256.2, 27-7-1641.
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1641 (30-7)

Besloten wordt aan weerszijden van de dijk bij Liefkenshoek twee stenen
redoutes te bouwen. Voorts worden de borstwering en de batterijen
aangepast.

1643 (1-12)

De ontvanger van de convooien en licenten te Lillo krijgt opdracht van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland om een tolheffing van 55 guldens op
het beddengoed van de ambassadeurs van Frankrijk die op reis zijn naar
Münster voor besprekingen over beëindiging van de Tachtigjarige Oorlog
terug te betalen.

1644 (januari)

Spaanse troepen plegen een mislukte aanslag op het fort Liefkenshoek.

1644

In opdracht van prins Frederik Hendrik worden verkenningen verricht
rondom Antwerpen i.v.m. een voorgenomen (doch niet geëffectueerde)
belegering van deze stad door het Staatse leger. 75

1644 (5-9)

Staatse troepen veroveren Sas van Gent op de Spanjaarden.

1645 (23-5)

Besloten wordt om het fort te Oud-Lillo te slopen en te vervangen door
een stenen redoute.

1647 (14-10)

In het fort Lillo worden twintig hellebaardiers uit het leger van Leopold
Willem, aartshertog van Oostenrijk en toen gouverneur van de Spaanse
Nederlanden gevangen gehouden. 76

1645 (5-11)

Staatse troepen veroveren Hulst op de Spanjaarden.

1648 (15-5)

De Tachtigjarige Oorlog wordt beëindigd (de “Vrede van Münster”). 77
De scheiding tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden in

75 NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 2490.

76 J.A. Worp (bew.), De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687), Den Haag, 1911-1917, deel 4, p.
433.
77

De vredesonderhandelingen begonnen in 1641. Het vredesverdrag werd overeengekomen op 30
januari 1648 en formeel bekrachtigd op 15 mei van dat jaar. In de Republiek der Verenigde
Nederlanden werd de vrede op 5 juni 1648 officieel afgekondigd. De keuze van de laatstgenoemde
datum verwees naar de dag waarop, 80 jaar eerder, de graven van Egmond en Hoorne in Brussel
waren geëxecuteerd. De Vrede van Münster was onderdeel van de meeromvattende Vrede van
Westfalen, waarbij ook een einde kwam aan de Dertigjarige Oorlog tussen een groot aantal Europese
landen.
Tegen het sluiten van een vredesovereenkomst met Spanje heeft het gewest Zeeland zich aanvankelijk
verzet. Gevreesd werd dat de concurrentiepositie van de Zeeuwse havens nadelig zou worden
beïnvloed indien de haven van Antwerpen zich weer volledig zou kunnen ontplooien. Voorts waren
de Zeeuwse bestuurders beducht voor een aantasting van de monopoliepositie van de gereformeerde
religie binnen de Republiek. Een ander motief om aanvankelijk dwars te liggen betrof de te
verwachten negatieve gevolgen voor de lucratieve kaapvaart. Volgens Kluiver is in de
geschiedschrijving over de rol van Zeeland in de totstandkoming van het Verdrag van Münster het
gewicht van dit motief overschat; vanaf 1645 viel er voor de Zeeuwen in de Europese wateren
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staatkundige zin wordt geformaliseerd. De Republiek der Verenigde
Nederlanden wordt in volkenrechtelijke zin als een zelfstandige staat
erkend. Spanje en de Republiek behouden de gebieden die ze op dat
moment beheersen. In het vredesverdrag wordt het recht van de
Republiek vastgelegd om de Schelde gesloten te houden voor de zeevaart.
De rivier kan wel gebruikt worden voor handels- en passagiersvervoer
tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. De forten Lillo en
Liefkenshoek blijven in bezit van de Republiek, evenals de schans OudLillo en de forten Kruisschans en Frederik Hendrik. Het wordt de
Republiek verboden om ten nadele van Spanje nieuwe forten aan te
leggen. De sterkte van het Staatse Leger wordt gereduceerd van ca.
60.000 tot ca. 35.000 manschappen.
1649 (2-9)

Er wordt octrooi verleend voor de herbedijking van enkele polders nabij
Kallo. 78 De mogelijkheid om via het water en met platbodems vanuit
Antwerpen in de Honte te komen door het geïnundeerde gebied ten
westen van de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse, waardoor de
Noord-Nederlandse fortengordel in de Schelde, inclusief de daarmee
verbonden fiscale barrière, kon worden ontweken, hield op te bestaan.
Hierdoor werd de betekenis van Lillo en Liefkenshoek en de
bijbehorende steunforten aanzienlijk vergroot. Voor oorlogs- en
handelsschepen vanuit Antwerpen in noordelijke richting (en omgekeerd)
bestond niet langer een alternatieve vaarroute.

1650

De Luyspolder ten noorden van de polder van Doel en de polder het
Peerdeschor (Paardeschor) nabij het dorp Doel worden herbedijkt
krachtens een octrooi van de Staten-Generaal van de Republiek der
Verenigde Nederlanden van 5 april 1650.

1650 (13-5)

Er wordt door de koning van Spanje octrooi verleend voor de
herbedijking van de polder van Lillo. Tussen 1652 en 1655 raakt de
polder (die 3.514 gemeten groot is) weer geheel bewoonbaar.

1651

Na de Vrede van Münster rijst de vraag of de op de Spanjaarden
veroverde steden en forten in het oostelijk deel van Staats-Vlaanderen en
de forten Lillo en Liefkenshoek (die gezamenlijk het Commitimus
vormden) mogen blijven ressorteren onder het bestuurlijke gezag van het

volgens hem weinig meer te kapen en zeker niet nadat de Fransen in 1646 het kapersnest Duinkerke
hadden ingenomen; zie: J.H. Kluiver, De Souvereine en Independente Staat Zeeland; de politiek van
de provincie Zeeland inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog
tegen de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiek, Middelburg, 1998, p. 67-73. De
ambivalente gevoelens van de Zeeuwen jegens het Verdrag van Münster manifesteerden zich ook
tijdens de proclamatie ervan. De Staten van Zeeland besloten dat alle ceremonieel en vreugdebetoon
achterwege dienden te blijven. De Staten besloten voorts met de vrede in te stemmen met de
aantekening dat zij niet schuldig wilden zijn aan de “onheilen” die eruit zouden kunnen voortkomen
(Kluiver, op. cit., p. 225).
78
Van Gerven, op. cit. 1977, p. 415.
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gewest Zeeland in plaats van rechtstreeks onder dat van de Generaliteit.
De gewesten Utrecht en Overijssel verzetten zich daartegen, doch de
Staten-Generaal besluiten in 1651 om het Zeeuwse bestuur te handhaven.
1654

Vanwege de beëindiging van de Eerste Engelse Oorlog (die was
begonnen in 1652) worden er in het fort Lillo vreugdevuren ontstoken.
De kosten daarvan bedragen ruim 38 Vlaamse ponden. De
Gecommitteerde Raden van Zeeland tonen zich over de hoogte daarvan
ontstemd.

1658 (9-9)

Een zware storm veroorzaakt veel schade aan de contrescarpen van fort
Lillo.

1658-1700

Gedurende de tweede helft van de 17de eeuw vermindert de sterkte van
het Spaanse leger in Vlaanderen van 70.000 tot ca. 6.500 man.
Gelijktijdig neemt de kracht van het Franse leger en de invloed daarvan
in de Zuidelijke Nederlanden toe.

1660 (18-12)

Een hoge vloed veroorzaakt veel schade aan de contrescarpen van fort
Lillo.

1664 (20-9)

Krachtens een Traktaat van Limietscheidingen (ook omschreven als het
Verdrag van Brussel) wordt het “rechtsgebied” van het fort Lillo
vastgesteld op een straal van 150 roeden (= ca. 565 meter) van de
buitenwerken van het fort. 79 De enclave Oud-Lillo, die ca. 700 meter van
het fort verwijderd ligt, valt ook daarbinnen. Rondom Liefkenshoek
ressorteert eveneens een gebied van 150 roeden onder de jurisdictie van
het gewest Zeeland; dit gebied wordt wel omschreven als de Komme van
Liefkenshoek of als het inundatiegebied rondom het fort.

1665 (12-7)

Door een zware hagelbui sneuvelen vele ruiten van gebouwen in het fort
Lillo.

1665 (5-12)

De contrescarpen van Lillo en Liefkenshoek worden door een stormvloed
(de “St. Nicolaasstorm”) ernstig beschadigd.

1667 (27-2)

Diverse soldaten uit Zeeuwse compagnieën die zijn gelegerd in Lillo en
Liefkenshoek zijn betrokken bij de verovering (op Engeland) van de
kolonie Suriname in het kader van een expeditie van een Zeeuwse
compagnie onder leiding van Abraham Crijnssen. 80

79

In het Traktaat werd bepaald dat de Rijnlandse maatstaf gehanteerd diende te worden. Volgens
deze norm bedraagt een roede 3,767 meter. Minder eenduidig was de term “buitenwerk”.
80
Crijnssen vertrok vanuit Veere op 30-12-1666 met het vlaggenschip “De Zeelandia” (bemand met
140 koppen en voorzien van 34 kanonnen), twee kleine fregatten, vier scheepjes en 800 mariniers; M.
van Empel en Pieters, op. cit. 1974, tweede deel, p. 464.
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1664-1667

Soldaten uit Liefkenshoek zijn betrokken bij de Tweede Engelse Oorlog.
Op 6 juli 1667 wordt de “Tocht naar Chatham” (een voor de Republiek
succesvolle raid op Londen in de periode 19 tot 24 juni 1667 onder
leiding van Michiel Adriaanszn. de Ruyter) ook in Lillo gevierd middels
vreugdevuren, kanonschoten en klokgelui.

1667 (27-9)

Het fort Lillo wordt vanuit Zeeland bevoorraad met: 4000 pond kruit,
3000 pond lonten, 200 kogels voor tienponders, 100 kogels voor
achtponders, 200 kogels voor zesponders, 60 ijsbijlen en 6 ijzeren
vuuremmers.

1668

Het dorp Doel wordt getroffen door een pestepidemie. Er wordt een
pestmeester aangesteld.

1670

Besloten wordt om de ophaalbrug te Liefkenshoek geheel te vernieuwen,
waarvoor een bedrag wordt begroot van 1.141 ponden, 13 schellingen en
4 groten Vlaams. 81

1671 (24-3)

De Gecommitteerde Raden van Zeeland besluiten om de forten Oud-Lillo
en Blauwgaren te slopen.

1672 (maart)

Engeland verklaart de oorlog aan de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Op 19 februari 1674 komt daaraan een einde met de
Tweede Vrede van Westminster.

1672 (april)

Frankrijk verklaart de oorlog aan de Republiek der Verenigde
Nederlanden die wordt beëindigd met de Vrede van Nijmegen op 10
augustus 1678.

1672 (april)

De commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo klaagt over de
onderhoudstoestand van het fort Lillo. Onder andere de toegangsbrug is
zeer verouderd en vergaan.

1672 (juni)

De forten Lillo en Liefkenshoek krijgen extra ammunitie.

1672 (27-6)

De Gecommitteerde Raden van Zeeland geven toestemming om de
polders rondom Lillo en Liefkenshoek onder water te zetten in het kader
van de oorlog met Frankrijk. De polder van Lillo wordt geïnundeerd via
de sluis bij het fort Frederik Hendrik. De inundatie van de polder van
Doel vindt plaats in mei 1673.

1672

In Doel wordt een rooms-katholieke parochiekerk gevestigd.

1672 (13-7)

Het fort Kruisschans wordt geteisterd door een stormvloed.

81

ZA, SZ, inv. 666, 8-4-1670.
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1674

In het gehucht Lillo-Kruisweg wordt (onder protest van de leiding van het
fort Lillo) een rooms-katholieke parochiekerk gevestigd die vanaf 1681
kan beschikken over een eigen kerkgebouw, genoemd naar St.
Benedictus.

1674

De Gecommitteerde Raden van Zeeland signaleren dat “de vijanden” van
de Republiek erop uit zijn om de forten Lillo, Kruisschans en Frederik
Hendrik te veroveren. Zij dringen bij de Generaliteit aan op extra
troepen. 82

1675

In Liefkenshoek wordt een nieuwe stenen toegangspoort gebouwd,
waaraan in dat jaar ruim 228 pond Vlaams wordt besteed. 83

1677 (januari)

Het kost veel moeite om de extra belasting te innen die (ook) aan de
ingezetenen van de jurisdictie van Lillo en Liefkenshoek is opgelegd in
verband met de bekostiging van de oorlog tegen Frankrijk. 84

1678 (mei)

Op bevel van de Prins van Oranje wordt de polder van Doel vanuit
Liefkenshoek geïnundeerd. 85
Waarschijnlijk door natuurgeweld komt er een einde aan het fort
Hoogerwerf.

1678

1679

In het fort Lillo bevinden zich 72 huizen en in Liefkenshoek 27 (afgezien
van barakken en magazijnen).

1680 (1-4)

De Raad van State besluit om het fort Lillo te versterken.

1682 (26-1)

De contrescarpen van Lillo en Liefkenshoek worden ernstig beschadigd
door een zware stormvloed. De omringende polders lopen onder water.
Overwogen wordt dit zo te laten in verband met de veiligheid van de
beide forten. De commandeurs krijgen opdracht van de Gecommitteerde
Raden om vooralsnog voorbereidingen voor het herbedijken tegen te
gaan. Dit standpunt blijkt al binnen enkele maanden onhoudbaar.

1688-1697

Er is opnieuw oorlog tussen Frankrijk en de Republiek der Verenigde
Nederlanden (de “Negenjarige Oorlog”). Franse troepen voeren diverse
veldtochten uit in de Zuidelijke Nederlanden. In mei 1690 vreest de
commandeur van Liefkenshoek voor een aanval op zijn fort en vraagt
(alvast) toestemming om de omgeving van het fort onder water te
zetten. 86 Voorts dringt hij aan op versterking van zijn garnizoen. 87

82
83
84
85
86

ZA, SZ, inv. 674, 16-4-1675.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1450, fol. 115 v-116 v.
ZA, SZ, inv. 678, 2-1-1677.
ZA, SZ, inv. 680, 5-5-1678.
ZA, SZ, inv. 698, 30-5-1690.
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Zowel de verwachte aanval als de inundatie blijven achterwege. In 1692
veroveren Franse troepen de stad Namen, gelegen in de Spaanse
Nederlanden, maar voor de verdediging van de Republiek der Verenigde
Nederlanden strategisch dusdanig van belang dat compagnieën van het
Staatse leger onder leiding van Menno van Coehoorn bij de verdediging
betrokken zijn. Op 1 september 1695 zien eenheden van het Staatse en
het Engelse leger onder diens leiding kans de stad te heroveren. 88 Op 19
augustus 1695 dringt de commandeur van Liefkenshoek aan op
versterking van zijn garnizoen. De GR besluiten nadere berichten over de
komst van vijandelijke troepen af te wachten. 89 De oorlog eindigt met de
Vrede van Rijswijk op 20 september 1697.
1698-1699

Diverse vestingen en vestingsteden aan de oost- en de zuidgrens van de
Republiek der Verenigde Nederlanden worden conform voorstellen van
Menno van Coehoorn versterkt. Voor de positie van Lillo en
Liefkenshoek zijn (indirect) vooral aanpassingen van belang in StaatsVlaanderen en een ingrijpende herfortificatie van Bergen op Zoom.

1700-1713

Er wordt gestreden over de erfenis van Karel II, koning van Spanje
(overleden 1-11-1700), de zogeheten Spaanse Successieoorlog, in het
bijzonder over het bezit van de Zuidelijke Nederlanden (en van SpaansItalië). De forten Lillo en Liefkenshoek (en de bijbehorende steunforten)
worden versterkt; daarbij speelt de generaal en vestingbouwkundige
Menno van Coehoorn een belangrijke rol. Het aantal oorlogsschepen in
de vloot te Lillo wordt uitgebreid. De polders rondom de forten Lillo en
Liefkenshoek worden onder water gezet. Franse troepen bezetten de
Zuidelijke Nederlanden en dreigen Lillo en Liefkenshoek te veroveren. Er
komt een alliantie tot stand tussen de Republiek der Verenigde
Nederlanden, Engeland en Oostenrijk die erop is gericht om de Spaanse
Nederlanden onder Oostenrijks, in plaats van onder Frans bewind te laten
komen. Het Staatse leger wordt aanzienlijk versterkt; het omvat in 1708
119.000 manschappen.

1701 (mei)

De Raad van State stelt een bedrag van fl. 10.000 beschikbaar voor
versterking van het fort Lillo.

1701-1702

De versterking van het fort Lillo omvat onder meer het vernieuwen van
de gracht aan de landzijde van de contrescarp, het bouwen van een
nieuwe lunette in de richting van Oud-Lillo, het repareren van de
sortiepoort en van de toegangsbrug, een verzwaring en verhoging van de
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Concreet vroeg hij om 100 man uit het regiment van kolonel Schotte en 25 matrozen in gereedheid
te houden.
88
J. van Hoof, Menno van Coehoorn 1641-1704; vestingbouwer, belegeraar, infanterist, Den Haag,
2004, p. 55-60.
89
ZA, SZ, inv. 703, 19-8-1695.
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contrescarpen en het vernieuwen van diverse batterijen. De totale kosten
bedragen 3.634 Vlaamse ponden. 90
1701-1702

Ook in Liefkenshoek worden diverse fortificatiewerkzaamheden verricht,
waaronder het vernieuwen van het ravelijn aan de Doelzijde, het
repareren van de traversen op de zeedijken en het vernieuwen van
palissaden, waarmee een bedrag van ca. 1000 Vlaamse ponden is
gemoeid. 91

1701-1702

Het fort Oud-Lillo wordt hersteld en als vestingwerk gereactiveerd.

1702 (2-5)

De Staten van Zeeland besluiten dat naar het fort Lillo dient te worden
gezonden: 13.000 pond buskruit, 3000 pond lonten en 6000 tot 7000
palissaden. Omdat wordt gevreesd voor een opheffing van de Zeeuwse
controle over de Scheldevaart wordt de oorlogsvloot van de Admiraliteit
van Zeeland bij Lillo versterkt.

1702 (mei)

De Republiek der Verenigde Nederlanden en Engeland verklaren de
oorlog aan Frankrijk.

1702

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

1702 (22-12)

De Staten van Zeeland besluiten 100 soldaten extra naar Lillo te sturen.

1703 (augustus) Franse troepen steken nabij het fort Liefkenshoek de zeedijk door van de
polder St. Anna-Ketenisse waardoor deze onder water komt te staan.

1703

Vanuit Lillo wordt een aanval beraamd op de stad Antwerpen. Op 30 juni
1703 lijden eenheden van de Republiek der Verenigde Nederlanden,
Oostenrijk en Engeland bij Ekeren een zware nederlaag tegen Franse
troepen. Bij de infanterie van het Staatse leger vallen 552 doden en 872
gewonden (20 % van de sterkte) en bij de ruiterij en de dragonders 162
doden en 152 gewonden (10 % van de sterkte). De slachtoffers worden
via het fort Lillo afgevoerd. 1200 soldaten uit het Staatse leger worden
krijgsgevangen gemaakt.

1703 (juli)

Er wordt serieus overwogen om tussen Lillo en Liefkenshoek een
scheepsbrug over de Schelde te bouwen met het oog op operaties van het
Staatse leger in Vlaanderen. Er blijken 122 vaartuigen voor nodig.
Berekend wordt dat de brug 3840 voet (= 1206 meter) lang moet zijn. Het
plan wordt niet uitgevoerd. 92
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ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81720.
ZA, SZ, inv. 709, 16-12-1701; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81720, fol. 39 v.
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J.W. Wijn, Het Staatsche Leger, deel VIII, band 1, Den Haag, 1956, p. 312.
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1703 (juli)

Staatse troepen onder leiding van Menno van Coehoorn verdrijven Franse
troepen uit het Land van Waas. De forten Lillo en Liefkenshoek
vervullen daarbij belangrijke logistieke functies.

1703 (16-11)

De Gecommitteerde Raden van Zeeland besluiten 200 soldaten extra naar
Lillo te sturen.

1704 (7-1)

De Staten van Zeeland besluiten zes compagnieën uit het regiment van
kolonel Pierre de Belcastel die gelegerd zijn te Vlissingen, te detacheren
op het fort “Dwars in de weg”, gelegen tussen het dorp Doel en het fort
Liefkenshoek.

1705 (30-12)

Een storm veroorzaakt schade aan de contrescarp en de valbrug van
Liefkenshoek.

1708 (28-7)

Franse troepen vallen het westelijk deel van Staats-Vlaanderen binnen.

1711 (20-12)

Een storm veroorzaakt schade aan de contrescarp te Liefkenshoek.

1712 (19-4)

Idem.

1712

Wegens een overmaat aan schulden vertrekt de predikant Lambertus
Slicher heimelijk uit Lillo. Hij wordt ontslagen.

1713 (11-4)

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

1714 (26-2)

Een zware storm en een hoge vloed veroorzaken schade aan het fort Lillo.

1715 (19-2)

Besloten wordt een nieuwe brug over de gracht van het fort Lillo te laten
bouwen. De kosten worden geraamd op 740 Vlaamse ponden. Na een
publieke aanbesteding is een aannemer bereid de brug te bouwen voor
633 Vlaamse ponden.

1715 (3-3)

Een zware storm en een hoge vloed veroorzaken grote schade aan de
contrescarpen van Lillo en Liefkenshoek. De polder van St. AnnaKetenisse, de Luyspolder en de polder het Peerdeschor overstromen.

1715 (15-11)

Oostenrijk en de Republiek der Nederlanden komen te Antwerpen het
zogeheten Barrière-Traktaat overeen, gericht op een bescherming van de
Oostenrijkse Nederlanden en de Republiek der Verenigde Nederlanden
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tegen Frankrijk. 93 De keizer van Oostenrijk accepteert de verplichtingen
jegens de Republiek der Verenigde Nederlanden die Spanje in 1648 bij
het Verdrag van Münster op zich genomen had, inclusief het recht van de
Republiek op zeggenschap over de Schelde. Overeengekomen wordt dat
deze Republiek en Oostenrijk gezamenlijk verantwoordelijk worden voor
de verdediging van de Oostenrijkse Nederlanden. Oostenrijk betaalt
jaarlijks aan de Republiek 1.250.000 gulden voor het onderhouden van de
garnizoenen in de zogeheten barrièresteden. 94 De polders van Doel en
van St. Anna-Ketenisse worden toegevoegd aan het grondgebied van de
Republiek der Verenigde Nederlanden. Het fort Liefkenshoek is niet
langer omringd door grond die onder de jurisdictie valt van een
buitenlandse mogendheid. De feitelijke betekenis daarvan zou gering
blijken.
1717 (1-9)

Een zware storm veroorzaakt veel schade in het fort Lillo.

1717 (25-12)

Door een hoge vloed worden de contrescarpen van Lillo zwaar
beschadigd.

1718 (22-12)

Een zware storm slaat gaten in de contrescarp van Liefkenshoek.

1720 (12-2)

De schepenen van Doel leggen een eed van trouw af aan de Republiek
der Verenigde Nederlanden als uitvloeisel van het Barrière-Traktaat uit
1715.

1720 (9-8)

De predikanten van Lillo en Liefkenshoek schrijven de Staten-Generaal
dat zij ernstig verontrust zijn over de groeiende invloed van het roomskatholicisme in de directe omgeving van Liefkenshoek.

1725

In Liefkenshoek komt een nieuwe toegangsbrug gereed, die ruim 633
Vlaamse ponden heeft gekost. 95

1726 (12-11)

De classis Tholen en Bergen op Zoom wendt zich tot de Staten-Generaal
met het verzoek om in het dorp Doel een gereformeerde schoolmeester
aan te stellen uit ongerustheid over de toegenomen invloed van het
“papisme”. De beoogde schoolmeester komt er niet en de invloed van de
rooms-katholieke kerk in de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse
breidt zich verder uit.
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Daaraan waren vergelijkbare traktaten (ook omschreven als barreel-traktaten) voorafgegaan op 2910-1709 en 19-1-1713.
94
Daartoe werden gerekend: Namen, Doornik, Menen, Waasten, Ieper, Fort Knokke en Veurne. In
deze steden had de Republiek der Verenigde Nederlanden het recht om militaire commandanten te
benoemen en toezicht te houden op het bestuur. Protestantse erediensten mochten niet verplicht
worden opgelegd; deze waren slechts toegestaan in particuliere woningen (J.I. Israel, De Republiek;
1477-1806, Franeker, 1996, p. 1082).
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ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2410, fol. 21.
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1740

Na het overlijden van keizer Karel VI van Oostenrijk ontstaat een conflict
over zijn nalatenschap, de Oostenrijkse Successieoorlog. De Republiek
der Verenigde Nederlanden kiest samen met Engeland en Rusland de
zijde van de keizerin van Oostenrijk, Maria Theresia, die haar vader
Karel VI in 1740 als keizerin opvolgde. Deze alliantie voert oorlog met
een gelegenheidscoalitie van Frankrijk, Pruisen, Spanje en Beieren. De
strijd gaat onder meer over het bezit van de Zuidelijke Nederlanden.
Koning Lodewijk XV van Frankrijk is erop uit om dit gebied, inclusief
Staats-Vlaanderen en Staats-Brabant, in te lijven bij Frankrijk.

1746 (20-5)

Franse troepen veroveren de stad Antwerpen.

1746 (juli)

In het zicht van een te verwachten aanval van Franse troepen op Lillo en
Liefkenshoek worden de polders rondom beide forten onder water gezet.

1746 (eind)

Op Luxemburg na zijn de Zuidelijke (“Oostenrijkse”) Nederlanden
volledig in Franse handen.

1747

Franse troepen bezetten Staats-Vlaanderen. Op 16 september 1747 (na
een beleg van ruim twee maanden) veroveren zij Bergen op Zoom.

1747 (8-8)

In het fort Lillo verblijven 616 militairen, afkomstig uit negen regimenten
van het Staatse leger; voorts 26 bedienden van de artillerie.

1747

De forten Liefkenshoek (op 25-4-1747), Frederik Hendrik (op 6-10-1747)
en Lillo (op 8-10-1747) worden veroverd door Franse troepen onder
leiding van respectievelijk de generaals de graaf d’Heronville en de graaf
Von Löwenthal. Vooral de gebouwen in het fort Lillo worden ernstig
beschadigd. Evert Jan de Vassij, commandeur van Lillo, sneuvelt tijdens
de belegering van het steunfort Frederik Hendrik. Op 13 oktober 1747
wordt het steunfort Kruisschans (“bij mondeling verdrag”) aan de
Fransen overgegeven.

1748 (18-10)

Met de Vrede van Aken (daar getekend op 28-10 en 8-11-1748) komt een
einde aan de Oostenrijkse Successieoorlog. In het vredesverdrag wordt
het recht van de Republiek der Verenigde Nederlanden om het
scheepvaartverkeer via de Schelde naar en vanuit Antwerpen te beheersen
herbevestigd.

1748 (7-12)

Vijftig dagen na de Vrede van Aken verlaten Franse troepen het
grotendeels verwoeste en geplunderde Bergen op Zoom. Ze vertrekken
uit Antwerpen op 11 december 1748.

1748 (8-12)

De Fransen vertrekken uit de forten Lillo, Frederik Hendrik en
Kruisschans.
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1749 (27-1)

De Fransen vertrekken uit Liefkenshoek.

1749-1750

In de forten Lillo en Liefkenshoek worden diverse reparaties aan
gebouwen van het gewest Zeeland uitgevoerd waarmee een bedrag van
£ 3224:6:8 is gemoeid. Tot de werkzaamheden behoren het maken van
een nieuwe brug en een dito poort te Lillo, het repareren van logementen
en barakken in beide forten en het plaatsen van een nieuwe sluis in de
zeecontrescarp te Liefkenshoek.

1751

In fort Lillo wordt een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen.

1755

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

1763

Eind 1763 wordt (onder protest van de predikant en de kerkenraad) in het
fort Lillo een vrijmetselaarsloge gevestigd.

1768-1769

Het fort Kruisschans wordt versterkt, onder meer door een verzwaring
van de wallen, de bouw van een nieuw kruitmagazijn en van een kazemat.

1771-1781

In velerlei opzichten worden de forten Lillo en Liefkenshoek
gerenoveerd. Alleen met metsel- en timmerwerken was in Lillo reeds een
bedrag gemoeid van ruim 3.116 Vlaamse ponden en in Liefkenshoek van
1.950 Vlaamse ponden. 96

1774

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

1780

Keizer Jozef II beslist als landsheer van de Oostenrijkse Nederlanden dat
de Staatse troepen de barrière-vestigingen in de Oostenrijkse
Nederlanden dienen te verlaten, hetgeen in 1781 en 1782 wordt
geëffectueerd. De Republiek der Verenigde Nederlanden raakt in oorlog
met Engeland, de Vierde Engelse Oorlog. Deze brengt de Republiek
grote economische schade toe. Met de Vrede van Parijs komt er in 1784
een einde aan.

1780 (24-7)

In de polder van Lillo heerst de veepest; er is een verbod op het vervoer
van runderen.

1783

Keizer Joseph II betwist het recht van de Republiek der Verenigde
Nederlanden op de zeggenschap over de polders van Doel en van St.
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ZA, SZ, inv. 770, 20-12-1781; ZA, SZ, inv. 1815, bestek van 20-12-1781.
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Anna-Ketenisse en meent dat deze, in afwijking van het Barrièretraktaat
uit 1715, behoren tot het rechtsgebied van de Oostenrijkse Nederlanden.
1783 (oktober)

Het wordt de commandant van Liefkenshoek door het dorpsbestuur van
Doel verboden om in het vervolg nog militairen van Liefkenshoek op de
begraafplaats van Doel te begraven. In Doel ontstaat een rel over de
begrafenis (op 17-10-1783) van een soldaat uit het garnizoen te
Liefkenshoek. Het lijk van de betreffende soldaat wordt met instemming
van het dorpsbestuur van Doel opgegraven, teruggebracht naar
Liefkenshoek en daar gedeponeerd in de gracht van het fort. De relaties
tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en het keizerrijk
Oostenrijk worden er danig door verstoord. Naar het beleid in deze
kwestie van de sergeant-majoors te Lillo en Liefkenshoek wordt in
verband hiermee door de fiscaal van de Generaliteit een onderzoek
ingesteld, met als conclusie dat de majoors onverantwoordelijk hadden
gehandeld. Voorgesteld werd om Van Schweinitz tot nader order te
schorsen als groot-majoor van Lillo en om Van Baars te dagen voor de
Krijgsraad. De Staten-Generaal aanvaardden dit advies. Keizer Jozef II
liet weten dat deze sancties wat hem betreft niet nodig en te zwaar waren.
Het ontslag van Van Schweinitz werd vervolgens ongedaan gemaakt. 97

1784 (22-4)

Oostenrijkse troepen bezetten Oud-Lillo waar toen 52 huishoudens
woonden.

1784 (23-8)

Keizer Jozef II acht zich niet langer gebonden aan de bepalingen in het
Verdrag van Münster betreffende de Schelde en eist een vrije vaart op
deze rivier.

1784 (6-10)

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

1784

De polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse worden vanuit
Liefkenshoek op 17 oktober 1784 onder water gezet. De polder van Lillo
wordt op 7 november 1784 geïnundeerd.
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A.M. Wessels, Zeeland in de Patriottentijd, Goes, 1947, p. 36-40; ook: GA Vlissingen,
Stadsarchief Vlissingen, inv. 4782.
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1784 (6-11)

Op Zuid-Beveland wordt verontrust kennis genomen van
“bombardementen” in de omgeving van het fort Lillo. Het stadsbestuur
van Goes dringt bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland aan op het
sturen van twee compagnieën naar Krabbendijke en de
Reigerbergsepolder.

1785

In Liefkenshoek worden nieuwe kazematten en kruitmagazijnen
gebouwd. 98

1785

Het bestuurlijk leven in de Republiek der Verenigde Nederlanden is
behoorlijk ontregeld als gevolg van een strijd tussen Oranjegezinden en
Patriotten, die vanaf 1780 op gang was gekomen. Het gezag van
stadhouder Willem V wankelt.

1785 (8-11)

Onder druk en door bemiddeling van Frankrijk wordt een vredesverdrag
gesloten tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en Oostenrijk
over de Zuidelijke Nederlanden, het Verdrag van Fontainebleau. De
forten Lillo en Liefkenshoek (en de bijbehorende steunforten) komen in
Oostenrijks bezit. Overeengekomen wordt dat de forten Frederik Hendrik
en Kruisschans worden gesloopt. De Republiek behoudt het recht om het
scheepvaartverkeer op de Schelde te reguleren (althans tot Saaftinge) en
betaalt voor het sluiten van de vrede aan Oostenrijk 10 miljoen gulden.
Frankrijk beloofde om hiervan 45 % voor zijn rekening te nemen.

1786 (februari)

De forten Lillo en Liefkenshoek worden op respectievelijk 12 en 13
februari 1786 overgedragen aan de Oostenrijkse autoriteiten. Deze
installeren in het fort Lillo een nieuw burgerlijk bestuur (een college van
“schepenen der fortificatie van Lillo”) dat de taken overneemt van het
college van gedelegeerde rechters.

1786

De militaire en economische functies van de forten Lillo en Liefkenshoek
ten behoeve van de Republiek worden overgenomen door een nieuw
Scheldefort dat gebouwd wordt in de zuidoosthoek van de
Reigerbergsepolder op Zuid-Beveland: het fort Bath. Een groot deel van
de burgerbevolking van Lillo en Liefkenshoek verhuist naar dit fort. Het
oorlogsschip van de Admiraliteit van Zeeland in de vloot te Lillo wordt
verplaatst naar een locatie in de Westerschelde ter hoogte van Saaftinge
en fort Bath.

1786

Het fort Kruisschans wordt afgebroken. Op 2 februari 1798 wordt de
grond waarop het fort stond in het openbaar verkocht.

1787

In de periode 1597 tot en met 1787 is in het ontvangstkantoor van de
Admiraliteit te Zeeland te Lillo aan convooien en licenten een bedrag van
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ZA, SZ, inv. 1421.
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786.972 Vlaamse ponden geïncasseerd, zijnde 28 % van de totale
ontvangsten van deze kantoren in het gewest Zeeland. In de 18de eeuw
bedroeg dit aandeel 44 %, tegenover slechts 7 % in de 17 de eeuw. De
betekenis van het fort Lillo als douanekantoor nam vooral na de
beslechting van de Spaanse Successieoorlog toe.
1789 (25-10)

Brabantse patriotten bezetten gedurende korte tijd de forten Lillo en
Liefkenshoek. Reeds twee dagen later wordt het Oostenrijkse gezag
hersteld.

1789 (27-12)

Opnieuw maken patriotten zich meester van Lillo en Liefkenshoek.

1790 (7-12)

Het Oostenrijkse gezag wordt in beide forten hersteld.

1792 (15-11)

Beide forten worden door Luikse vrijwilligers (onder leiding van een
Franse kapitein) op Oostenrijk veroverd ten behoeve van inlijving bij
Frankrijk.

1793 (1-2)

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

1793 (21-3)

De Franse brik St. Lucie (een tweemaster) wordt nabij Liefkenshoek door
gewapende sloepen van de Republiek der Verenigde Nederlanden onder
leiding van luitenant Van Treslong opgebracht en vervoerd naar het fort
Bath, als reactie op de Franse proclamatie van een vrije vaart over de
Schelde.

1793 (1-4)

Het fort Lillo komt terug in Oostenrijkse handen, na de nederlaag van het
Franse leger in de Slag van Neerwinden op 18 maart 1793.

1794 (zomer)

Na de overwinning van het Franse leger in de Slag van Fleurus op 26 juni
1794 worden Lillo en Liefkenshoek door Franse troepen bezet.

1795 (23-2)

De naam van de Republiek der Verenigde Nederlanden wordt veranderd
in de Bataafse Republiek, een vazalstaat van Frankrijk. Frankrijk dwingt
een vrije vaart op de Schelde af.

1795 (16-5)

In een verdrag tussen de Bataafse Republiek en de Franse Republiek (het
“Haagsch Verdrag”) wordt onder meer vastgelegd dat Staats-Vlaanderen
wordt ingelijfd bij Frankrijk (evenals Maastricht en Venlo) en wordt een
vrije vaart op de Schelde formeel geregeld. Op 10 augustus 1795 wordt
de Schelde “heropend”, hetgeen in Antwerpen uitbundig wordt gevierd.
Staats-Brabant verkrijgt op 1 maart 1796 toegang tot de Staten-Generaal.

1795 (1-10)

De Oostenrijkse Nederlanden, het prinsdom Luik en het hertogdom
Bouillon worden ingelijfd bij Frankrijk.
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1795-1814

De forten Lillo en Liefkenshoek komen in bezit van Frankrijk. In een
traktaat van 17 mei 1795 komen Frankrijk en de Bataafse Republiek
overeen dat de Schelde een gemeenschappelijk eigendom wordt van
beide republieken.

1803 (juli)

Napoleon Bonaparte brengt een bezoek aan het fort Lillo.

1806 (26-5)

De Bataafse Republiek wordt getransformeerd in het Koninkrijk Holland.

1808-1812

Lillo en Liefkenshoek worden ingrijpend heringericht. 99 In Liefkenshoek
wordt een nieuwe barak gebouwd met vier kamers en een nieuw
geschutmagazijn. Voorts een nieuwe, gekazematteerde cavalier (ook kat
genoemd) met 12 kamers, elk bestemd voor 50 militairen. Het
buskruitmagazijn wordt geheel vernieuwd (met muren van een meter dik)
en geschikt gemaakt voor de opslag van 50.000 pond buskruit. 100 In Lillo
verrijzen onder meer een nieuw kruitmagazijn (voor de opslag van
100.000 pond kruit), twee gemetselde bunkers aan de noordzijde en een
bomvrij ziekenhuis met ruimte voor honderd bedden. In de contrescarp
aan de noordkant wordt een halfcirkelvormige wapenplaats aangelegd. 101

1809 (juli)

Tijdens de Engelse invasie in Zeeland (waarbij de stad Vlissingen
tijdelijk op de Fransen wordt veroverd) worden de polders rondom Lillo
en Liefkenshoek onder water gezet met het oog op een verwachte (en
uiteindelijk niet geëffectueerde) aanval van Engelse troepen op
Antwerpen.

1810 (9-7)

Het Koninkrijk Holland wordt tot november 1813 ingelijfd bij Frankrijk.

1813

Tijdens de verdediging van de stad Antwerpen tegen een aanval van
Engelse troepen wordt de polder van Lillo weer onder water gezet. Deze
troepen nestelen zich voor korte tijd op de locaties van de voormalige
forten Frederik Hendrik en Kruisschans.

1814 (mei)

Na de troonsafstand van Napoleon vertrekken de Franse troepen op 2 en
3 mei 1814 uit Antwerpen en de nabijgelegen Scheldeforten.

1815

Na de hereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden (als
uitvloeisel van het Congres van Wenen) komen de forten Lillo en
Liefkenshoek in het bezit van het Koninkrijk der Nederlanden. De haven
van Antwerpen komt weer tot bloei. Tussen 1815 en 1830 neemt het
aantal inwoners van de stad Antwerpen toe van 54.000 tot 74.000.
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A. de Kraker en P. Stockman, De Westerschelde als strategische waterweg; verdedigingswerken
uit de Napoleontische tijd, in: A.M.J. de Kraker (red.), De Westerschelde, een water zonder weerga,
Kloosterzande, 2002, p. 129-131.
100
Maes, op. cit. 1987, p. 69-70.; Cools en Van Meirvenne, op. cit., p. 57-67.
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H. le Page, De vesting Lillo, Antwerpen, 1977, p. 8.
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1815-1830

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

1824 (1-1)

In Liefkenshoek verblijven 14 burgerpersonen.

1825

Na een grondige inspectie wordt geconcludeerd dat Liefkenshoek in
vestingbouwkundig opzicht in een goede staat verkeert. 102

1830 (1-1)

In het fort Lillo worden 33 huizen bewoond door 158 ingezetenen.

1830

Na de Belgische Opstand (begonnen op 26 augustus 1830) weigert de
Nederlandse koning Willem I om de vestingwerken Lillo en
Liefkenshoek op te geven. Integendeel, ze worden vanuit Nederland
versterkt als onderdelen van de zogeheten Wellingtonbarrière. De wallen
worden verhoogd en verbreed en de grachten breder gemaakt. Op 25
oktober 1830 besluit de commandeur van Lillo, de Nederlandse generaal
baron David Hendrik Chassé, om de polders rondom Lillo en
Liefkenshoek te inunderen. 104 De polderbewoners vluchten naar
provisorische nederzettingen in de omgeving, waaronder een locatie nabij
de Couwensteinsedijk (de “Kraag”) waar een “stroooien dorp” verrijst.
Op 19 mei 1831 verdrinken in de polder van Lillo 16 personen. 105 Deze
polder is in 1845 weer bewoonbaar.

1832 (12-12)

Het fort Kruisschans (dat inmiddels weer enigermate als een schans is
ingericht, voorzien van artilleriestukken) wordt door een Nederlandse
vloot gebombardeerd en nabijgelegen hutten worden in brand geschoten.

103

1832 (december) Franse troepen bezetten het fort Frederik Hendrik en belegeren vergeefs
de forten Lillo en Liefkenshoek.
1832 (13-12)

De citadel van Antwerpen komt in handen van Belgische opstandelingen.
Er wordt aan de Nederlandse militairen een vrije aftocht toegezegd op
voorwaarde dat Nederland de forten Lillo en Liefkenshoek zal ontruimen.
Koning Willem I weigert deze voorwaarde te accepteren.
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G. Snacken, Bijdragen tot de geschiedenis der gemeente Lillo; tijdvak der omwenteling van 1830,
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1833

De Belgische overheid besluit om op de locatie van het voormalige fort
Kruisschans opnieuw een fort te bouwen in de vorm van een
gebastioneerde vierhoek.

1833-1837

De polder van Lillo wordt diverse malen geteisterd door stormvloeden.

1835 (11-11)

Bij Koninklijk Besluit worden de forten Lillo en Liefkenshoek
bestuurlijk-administratief gevoegd bij het kanton Kruiningen in het
arrondissement Goes. 106

1839

Krachtens het verdrag inzake de autonome Belgische staat van 19 april
1839 (het “Verdrag der 39 artikelen”, ondertekend te Londen) worden de
forten Lillo en Liefkenshoek eigendom van deze nieuwe staat. De
overdracht vindt plaats op 22 juni 1839. Overeengekomen wordt dat
Zeeuws-Vlaanderen blijft behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden en
dat dit land gerechtigd blijft om de Scheldevaart met een tol te belasten.
107
Tegelijk wordt vastgelegd dat België recht heeft op een vrije vaart via
de Schelde. 108 Daarmee wordt de basis gelegd voor de aanleg van het
Kanaal door Zuid-Beveland (gereed in 1866) en van het ScheldeRijnkanaal (gereed in 1975).

1839

Het fort Kruisschans wordt afgebroken in het kader van een akkoord
tussen de Belgische staat en het Koninkrijk der Nederlanden over de
aanleg van een ringdijk in de polder van Lillo op 1500 meter afstand van
het fort Lillo.

1844

Het fort Liefkenshoek krijgt nieuwe poortgebouwen. 109

1849

Het fort Liefkenshoek wordt een lazaret (= een hospitaal) van de
quarantainedienst op de Schelde. Elk schip met als bestemming
Antwerpen wordt op besmettelijke ziekten zoals cholera en pokken
onderzocht. Schepen waar dergelijke ziekten worden geconstateerd
krijgen een verbod om naar Antwerpen te varen. Aan deze functie van
Liefkenshoek kwam een einde in 1952. 110

1856

In het fort Lillo wordt een nieuwe kazerne gebouwd die ruimte biedt aan
7 onderofficieren en 65 soldaten. Het fort heeft een bezetting van 16
officieren en 615 manschappen.
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1863 (12-5)

De Belgische staat koopt de tol op de Schelde af voor een bedrag van
13.328.000 Belgische franken, te betalen in vier termijnen. Daaraan
wordt meebetaald door andere handelsnaties die de Schelde bevaren. De
hanzesteden Bremen, Hamburg en Lübeck betalen aan de afkoopsom mee
voor respectievelijk 190.420, 23.280 en 25.680 Belgische franken. In
totaal ontvangt de Nederlandse staat voor de afkoop een bedrag van 36
miljoen Belgische franken. 111

1866

Het aantal inwoners van de stad Antwerpen is toegenomen tot 117.000.

1866

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

1867 (29-5)

Het fort Bath wordt als vestingwerk opgeheven.

1894

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

1896-1898

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

1903-1906

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

1906 (12-3)

De polder van Lillo raakt gedeeltelijk onder water door het breken van de
Scheldedijk over een breedte van 30 tot 35 meters.

1907

In het verlengde van de Omwentelingsstraat (in de 18de eeuw betiteld als
de Burgerstraat) wordt in de gracht aan de achterzijde van fort Lillo een
dam aangelegd.

1910

Het aantal inwoners van de stad Antwerpen is toegenomen tot 300.000.

1914-1918

In Lillo en Liefkenshoek zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog Duitse
militairen gelegerd.
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E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1940; anderhalve eeuw Nederland en België, Amsterdam,
Brussel, 1976, p. 158.
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1920

Nederland en België onderhandelen over de vaart op de Schelde. In een
ontwerp-verdrag wordt vastgelegd dat de Schelde duurzaam opengesteld
wordt voor de scheepvaart van alle volken, met uitzondering van
oorlogsschepen. Onder meer op grond van die beperking wordt het
verdrag door de Belgische regering verworpen.

1925 (3-4)

Nederland en België sluiten een verdrag inzake een verbetering van de
verbinding tussen de Schelde en de Rijn, dat onder meer voorziet in de
aanleg van een kanaal van Antwerpen naar het Hollandsch Diep, het
zogeheten Moerdijkkanaal. 112 Dit verdrag wordt door de Nederlandse
Eerste Kamer verworpen.

1940-1945

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

1945-1961

Liefkenshoek fungeert als basis van de Belgische Zeemacht.

1954

De wal aan de landzijde van Liefkenshoek, tussen de bastions De Perel en
Kieldrecht, wordt in de gracht geduwd teneinde meer binnenruimte te
verkrijgen.

1958

De gemeente Lillo gaat op in de gemeente Antwerpen, evenals de
gemeenten Berendrecht en Zandvliet.

1960-1965

In het kader van de uitbreiding van de haven van Antwerpen op de
rechteroever van de Schelde worden de polders op deze oever opgespoten
en doorgraven ten behoeve van de aanleg van het Kanaaldok. De
nederzetting Oud-Lillo en het dorp Lillo-Kruisweg verdwijnen van de
landkaart. Het fort Lillo komt geïsoleerd te liggen in een haven- en
industriegebied.

1963 (13-5)

Nederland en België ondertekenen een (nieuw) verdrag inzake een
nieuwe, kortere en beter bevaarbare verbinding tussen de Schelde en de
Rijn. Deze loopt vanuit Antwerpen door de schorren van Ossendrecht via
de Kreekkrakdam door het Verdronken Land van Zuid-Beveland en via
een gekanaliseerde Eendracht naar het Krammer en het Volkerak. De
nieuwe route komt in 1975 in gebruik.

1964-1973

Liefkenshoek fungeert als een vakantieoord voor de dienst “Sociale
Vakanties” van het Belgische leger. 113

1965

De Simon Stevinstichting begint te ijveren voor het behoud en de
restauratie van het fort Lillo.
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R.L. Schuursma, Het onaannemelijk tractaat; het verdrag met België van 3 april 1925 in de
Nederlandse publieke opinie, Groningen, 1975.
113
De vakantieverblijven werden gesitueerd in een gebouw op de plaats van de voormalige fortkerk.
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1967 (11-2)

De laatste bewoner verlaat Oud-Lillo. De resten van het dorpje
verdwijnen onder het zand.

1968 (februari)

Schepen Tijsmans van Antwerpen meent dat het fort Lillo moet
verdwijnen in verband met verbetering van de scheepvaart op de Schelde.
Verzet tegen deze opvatting steunt onder meer op de vaststelling dat de
vaarroute ter hoogte van het fort niet goed te verbeteren valt vanwege de
aanwezigheid van een zandplaat, die niet structureel kan worden
weggebaggerd.

1970

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

1980 (13-5)

Een landbouwer uit het gehucht Geslecht in de polder van Doel, wiens
boerderij was onteigend in het kader van de uitbreiding van de Antwerpse
haven op de linkeroever van de Schelde, trekt met zijn 91-jarige vader en
zijn koeien naar Liefkenshoek, waar hij enkele weken woont. 114

1980

De gemeente Beveren koopt het fort Liefkenshoek op 27 juni 1980 om
het als historisch erfgoed in stand te houden. 115

1981

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

1985

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

1991

Op 10 juli 1991 komt de Liefkenshoektunnel in gebruik die de linker- en
de rechteroever van de Schelde nabij Lillo en Liefkenshoek met elkaar
verbindt.

2002 (31-12)

In de bevolkingsstatistiek van de gemeente Antwerpen worden in het
district c.q. de wijk Lillo 21 gezinnen vermeld.

2005 (6-7)

In de polder van Doel wordt, nabij Liefkenshoek, een kanaaldok
geopend: het Deurganckdok, bestemd om de behandelingscapaciteit van
de haven van Antwerpen als containerhaven te verdubbelen. Bij
voltooiïng (voorzien in 2007) beslaat het project 255 hectaren en 5,3
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Cools en Van Meirvenne, op. cit., p. 46.
Het fort werd gekocht van het Ministerie van Landsverdediging voor een bedrag van 3,8 miljoen
Belgische francs (Het Vrije Waasland, 25-1-1985, p. 1).
115
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kilometer kademuren, berekend op een overslagcapaciteit van 68 miljoen
ton (6 miljoen TEU) per jaar. Via het dok kunnen ruim 6 miljoen
containers per jaar worden verwerkt.
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3.

De inrichting van Lillo en Liefkenshoek

3.1 Inleiding
In de tweede helft van de zestiende eeuw werd de vestingbouw in de Nederlanden sterk
beïnvloed door bouwkundige inzichten die door Italiaanse ingenieurs waren ontwikkeld.
Italiaanse vestingbouwkundigen werden naar de Nederlanden gehaald om vestingwerken te
ontwerpen. De technische merites van hun inzichten en de invloed daarvan op de
Nederlandse fortificaties zijn uitgebreid bestudeerd door Van den Heuvel en Westra. 116
Israel merkt over de Italiaanse invloed op: “Tijdens de jaren dertig van de zestiende eeuw
was Italië niet alleen nog altijd het voornaamste gevechtsterrein van Europa, maar het was
ook de Europese oefenschool voor oorlogvoering, omdat de modernste technieken en
fortificaties daar ontwikkeld en toegepast werden. Gedurende de jaren dertig en veertig
haalde de Franse koning, Frans I, Italiaanse ingenieurs naar de Frans-Nederlandse grens om
een linie van versterkingen in de nieuwe stijl te bouwen. Dit nieuwe type
verdedigingswerken, de 'trace italienne', veranderde de oorlogvoering doordat het accent
kwam te liggen op de statische verdediging, waardoor het noodzakelijk werd gebruik te
maken van veel grotere legers en ingewikkelder tactieken dan tot dusver de gewoonte was
geweest. Beschikken over netwerken van vestingen was nu de weg tot militaire,
diplomatieke en politieke overheersing, en zo zat er voor Karel V niets anders op dan het
voorbeeld van zijn rivaal te volgen en een reusachtig en kostbaar complex van nieuwe
verdedigingswerken te bouwen in het zuidelijke deel van de Nederlanden.” 117
Ook de vestingbouw in Antwerpen werd in de 16de eeuw in hoge mate door Italiaanse
inzichten beïnvloed. De omwalling van deze stad waarmee in 1542 een begin werd
gemaakt, geschiedde naar een ontwerp en onder de technische leiding van de Italiaanse
ingenieur Donata de Boni Pellezuoli, afkomstig uit Bergamo. 118 Deze bouwmeester was
ook betrokken bij de fortificatie van Utrecht en Vlissingen.
In de tweede helft van de 16de eeuw werden in de Nederlanden nieuwe vestingbouwkundige
inzichten ontwikkeld, waarbij Italiaanse inzichten werden geïncorporeerd. 119 Zo ontstond
het Oud-Nederlandse stelsel. Een volgens dit stelsel aangelegd vestingfront zag er zo uit: 120
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Ch. van den Heuvel, De verspreiding van de Italiaanse vestingbouwkunde in de Nederlanden in de
tweede helft van de zestiende eeuw, in: J. Sneep, H.A. Treu en M. Tydeman (red.), Vesting; vier
eeuwen vestingbouw in Nederland, Den Haag, 1982, p. 9-17; C.M.J.M. van den Heuvel, Papiere
bolwercken; de introductie van de Italiaanse stede- en vestingbouw in de Nederlanden (1540-1609) en
het gebruik van tekeningen, Alphen aan den Rijn, 1991; F. Westra, Nederlandse ingenieurs en de
fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1573-1604, Alphen aan den
Rijn, 1992.
117
J.I. Israel, Spanje en de Nederlandse Opstand, in: F. Wieringa (red.), Republiek tussen vorsten,
Zuthpen, 1984, p. 51-52.
118
Van den Heuvel, op. cit. 1982, p. 11.
119
J.W. Wijn, Het krijgswezen in den tijd van Prins Maurits, Utrecht, 1934, hoofdstuk VII.
120
Zie hiervoor o.m. J. van Hoof, Langs wal en bastion; hoogtepunten uit de Nederlandse
vestingbouw, Utrecht, 1991, p. 36.
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afb. 2: een vestingfront volgens het Oud-Nederlandse stelsel
Van Hoof heeft de belangrijkste kenmerken van het Oud-Nederlandse stelsel als volgt
beschreven: 121 “Het nieuwe systeem borduurde in grote lijnen voort op het Italiaanse, maar
bevatte ook enige nieuwe elementen. In de eerste plaats maakte men alle
verdedigingswerken geheel van aarde. Deze grondstof was in de Nederlanden ruim
voorhanden en dus erg goedkoop; bovendien waren aarden fortificaties snel op te werpen.
Zoals de Italianen ook al hadden geconstateerd, waren uit aarde opgeworpen werken
minder kwetsbaar voor de uitwerking van artillerievuur. Als deze werken langs stromend
water moesten komen te liggen, - aan zee of langs een rivier -, dan werden ze, ter
voorkoming van afkalving, aan die zijde voorzien van een stenen bekledingsmuur. Het
tweede karakteristieke punt van de volgens dit nieuwe stelsel aangelegde versterkingen was
dat zij praktisch in alle gevallen beschikten over een met water gevulde gracht. Daarin
kwam een stenen dam, de beer, die ervoor zorgde dat het water in de gracht steeds een
constante hoogte behield. De beren hadden nog een tweede functie. Via deze dammen
konden de dijken die vanuit het omliggende terrein naar de versterking toe liepen, op de
omwalling daarvan worden aangesloten. Daarmee werd de omgeving gevrijwaard van
overstroming.
121

Van Hoof, op. cit., p. 36 en 37; ook: J.D. Lepage, Vestingbouw stap voor stap; het bastion
hoekpunt in oude stadsomwallingen, Den Haag, 1992, hoofdstuk II.

79

Aan het Italiaanse systeem ontleende Oud-Nederlandse stelsel onder meer het bastion, maar
dit kreeg nu een ander uiterlijk. 122 Het was geheel open en bevatte geen kazematten.
Verder had het geen teruggetrokken flanken, zoals het Italiaanse bastion, maar rechte
flanken. Deze stonden haaks op de courtine, dat wil zeggen het tussen twee bastions
gelegen deel van de vestingwal. Het nieuwe bastion was dus ruimer van opzet, met name in
de keel, de kant die naar de vesting was gericht.
In de gracht kwamen ravelijnen, werken die de courtines en de eventueel daarin
aangebrachte poorten moesten dekken, en halve manen, die eenzelfde taak hadden ten
aanzien van de bastions. De courtines, die nooit langer waren dan 225 meter, de dracht van
de toen in gebruik zijnde musketten, waren aan de zijde van de gracht voorzien van een
fausse braye. Dit was een onderwal, die een tweeledige functie had, namelijk dekking
bieden aan het hierachter opgestelde voetvolk, de infanterie, en voorkomen dat de aarde die
door de uitwerking van het vijandelijke artillerievuur van de hoofdwal was losgeraakt, in de
gracht terechtkwam.
Een bijzonder kenmerk van het Oud-Nederlandse stelsel was verder de perfectionering van
de verdediging in de diepte. Daaronder verstond men het principe de defensie zo in te
richten dat de vijand zo ver mogelijk van de vestingwal bleef verwijderd. Daartoe dienden
onder meer de gedekte weg, die op de buiten oever van de vestinggracht lag en geheel
rondom liep, en de hoorn- en kroonwerken. Dit waren ruim opgezette fortificaties, die op
het glacis waren gelegen en van waaruit de verdediger de troepen van de belegeraar reeds in
een vroeg stadium van de strijd onder vuur kon nemen. Alle buiten de hoofdwal gelegen
fortificaties werden minder hoog opgetrokken, zodat de verdedigers vanaf deze wal een
goed overzicht hadden over het voorterrein en daarop gemakkelijk vuur konden
uitbrengen.”
Aan de ontwikkeling van deze inzichten is een belangrijke bijdrage geleverd door Adriaan
Anthoniszn., een in Alkmaar geboren landmeter, kaartmaker en vestingbouwkundige. 123
De principes van het Oud-Nederlandse stelsel en de theoretische, vooral wiskundige
onderbouwing daarvan zijn aan het einde van de 16de eeuw geboekstaafd door Simon
Stevin, destijds docent in de mathematiek aan de universiteit te Leiden. Prins Maurits van
Nassau behoorde tot zijn studenten. 124 Een invloedrijke aanhanger van het OudNederlandse stelsel was voorts David van Orliëns. 125
De forten Lillo en Liefkenshoek zijn volgens de principes van dit stelsel gebouwd. De in
Antwerpen werkzame vestingbouwers die bij de aanleg en uitbouw van deze forten
betrokken werden, waren van de uitgangspunten van dit stelsel goed op de hoogte. Dat gold
ook voor de ingenieurs die in de eerste drie decennia van de 17 de eeuw een rol speelden bij
122

Een bastion (of bolwerk) is een vijfhoekige uitbouw van een verdedigingswerk, voornamelijk
bestemd voor het bestrijken van de tussenliggende courtines; courtines zijn de delen van een
vestingwerk die tussen de bastions zijn gelegen.
123
Van Hoof, op. cit., p. 37. Stevin werd in 1548 in Brugge geboren en vestigde zich in 1581 in
Leiden. Hij overleed in 1620 te Den Haag.
124
Idem, p. 38.
125
David van Orliëns, geb. ca. 1570, werd op 25-6-1598 door de Raad van State benoemd tot militair
ingenieur. Hij was als zodanig o.m. werkzaam in Oostende, Harderwijk, Zutphen, Axel en Bergen op
Zoom. In 1604 vestigde hij zich in Sluis. Hij was betrokken bij de bouw, de verbouw en het
onderhoud van diverse vestingbouwwerken in Zeeland en Staats-Vlaanderen. Ook was hij kapitein
van een Zeeuwse compagnie “voetvolk” (zie voor hem verder deel 2 b).
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de verbouw van Lillo en Liefkenshoek en de bijbehorende steunforten. Daarbij vervulde
toen David van Orliëns een sleutelrol. Hij ontwierp en regisseerde de ingrijpende
verbouwing van het fort Lillo in 1609 en de nagenoeg volledige herbouw van Liefkenshoek
in 1614. 126
In de tweede helft van de 17de en het begin van de 18de eeuw werden er in de Republiek der
Verenigde Nederlanden geleidelijk aan nieuwe vestingbouwkundige inzichten ontwikkeld
die zouden leiden tot een vervanging van het Oud-Nederlandse door het NieuwNederlandse stelsel. De principes van dit nieuwe stelsel werden uitgedacht en in praktijk
gebracht door Menno van Coehoorn, vooral bij de verbouw van de vesting Bergen op
Zoom. Hoewel Van Coehoorn als hoofd van de fortificatiedienst van de Republiek en als
luitenant-generaal actief betrokken was bij aanpassingen aan het fort Lillo in de jaren 1701
en 1702, hebben de principes van het Nieuw-Nederlandse stelsel weinig invloed op de
vestingbouwkundige structuur van de Zeeuwse Scheldeforten gehad. Om die reden blijven
de merites van die beginselen op deze plaats verder buiten beschouwing. 127 Ook in de 18de
eeuw bleven Lillo en Liefkenshoek als vestingwerken gebaseerd op het Oud-Nederlandse
stelsel.
Bij de opzet en inrichting van deze beide forten wordt verderop in afzonderlijke paragrafen
stilgestaan. In deze inleiding wordt nog aandacht besteed aan enkele andere
gemeenschappelijke kenmerken. 128 Het grondpatroon van beide forten was identiek. Ze
werden omringd door aarden wallen die qua materiaal, breedte en hoogte berekend waren
op de vuurkracht van vijandelijk geschut. Zowel hun binnenwal (veelal hoofdwal of escarp
genoemd) als hun buitenwal (contrescarp) had een steil hellend buitentalud om beklimming
te bemoeilijken. Conform het Oud-Nederlandse vestingbouwstelsel lagen er aan de
hoofdwal vijfhoekige bastions (ook bolwerken of punten genoemd), aanvankelijk in beide
forten vier, vanaf 1609 in Lillo vijf. Daarop bevonden zich de belangrijkste vuurmonden
(kanonnen, houwitsers en mortieren) van de forten (zie hiervoor paragraaf 3.4). In de
borstweringen van de hoofdwal waren enkele openingen (embrasures) aangebracht, van
waaruit vijandelijke aanvallen met geschut konden worden bestreden.
Aan de binnenzijde van de contrescarp lag een doorlopende zogeheten bedekte weg die
vanaf de buitenzijde niet zichtbaar was en van waaruit in een vroege fase van belegering de
verdediging kon worden gevoerd. Tussen de binnen- en de buitenwal lag een gracht, die
qua breedte en diepte lastig viel over te steken. Via een sluis kon het grachtwater worden
ververst en kon de waterstand worden geregeld. In de gracht waren ravelijnen gelegen,
driehoekige eilandjes, in beide fortgrachten twee, van waaruit aanvallen op de hoofdwal
konden worden gepareerd. De forten waren toegankelijk via een ophaalbrug over de gracht.
Aan de toegangspoort was een valhek gemonteerd. Een cruciale rol in de verdediging van
de forten speelden de inundatiesluizen. Via het inlaten van Scheldewater in de omringende
polders konden vijandelijke aanvallen vanaf de landzijde worden bestreden (zie hiervoor
verder paragraaf 3.6). Mede ter bescherming van deze sluizen waren er op de dijken die
126

ZA, SZ, inv. 483, 28-2-1614 en 11-3-1615.
Zie hiervoor Van Hoof, op. cit. 1991, p. 40-42; ook: J.S. van Wieringen, De overgang van het
Oudnederlandse naar het Nieuwnederlandse stelsel 1648-1704, in: J. Sneep, H.A. Treu en M.
Tydeman (red.), op. cit. 1982, p. 37-51.
128
Gedetailleerde technische bijzonderheden over de forten als vestingwerken worden geschetst in
hoofdstuk 9 van deel 3 c.
127
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grensden aan de zeecontrescarpen van de forten traversen of barrières aangelegd die
voorzien waren van geschut (“buitenbatterijen”). Ze waren bedoeld om aanvallen op de
forten vanaf de zeedijken vroegtijdig te pareren.
Aan de Scheldezijde van de forten lag een aanmeerplaats voor schepen, veelal omschreven
als het (scheeps)hoofd. Van daaruit werden de forten via het water bevoorraad. Deze
voorziening fungeerde ook als aanmeerplaats van de veerdiensten die vanuit de forten
werden onderhouden.
In de 17de en 18de eeuw waren de onderwallen (ook wel onderbermen genoemd) zowel in
Lillo als Liefkenshoek conform de destijds gangbare vestingbouwkundige inzichten beplant
met een (dubbele) doornenhaag. Een dergelijke beplanting was een bestanddeel van de
defensie. Gegevens over het soort struiken dat hiervoor werd gebruikt ontbreken, maar
aannemelijk is dat de hagen bestonden uit haagdoorns, meidoorns of sleedoorns. 129 Deze
struiken boden de verdedigers de mogelijkheid om erdoor heen te schieten, terwijl de
aanvallers de onderwallen niet zonder kleerscheuren konden veroveren. De doornenhagen
werden jaarlijks gesnoeid. 130 Ze werden periodiek opnieuw aangeplant. 131 Voor de
beplanting van de hoofdwallen aan de binnenzijde van de forten werden olmen, iepen of
essenbomen gebruikt, die meestal vanuit Goes werden aangevoerd. 132 Bomen verstevigden
via hun wortels de wallichamen, zodat verzakkingen of het afspoelen van aarde in geval
van zware regenval konden worden tegengegaan. 133 Ze boden dekking tijdens
belegeringen. De kruitdamp van kanonnen bleef ertussen hangen, waardoor een rookgordijn
gevormd kon worden. In geval van nood konden bomen worden gekapt om bressen te
dichten en versperringen op te werpen. 134 De bomen op de wallen zorgden ook voor
brandhout. Met enige regelmaat werden ze publiekelijk verkocht. 135
De buitenwallen van de beide forten (de contrescarpen) bleven vermoedelijk steeds boomen struikloos, anders dan anno 2005 het geval is. Daarachter kon een vijand zich dus niet
verschuilen. Wel werden ze gewoonlijk voorzien van palissaden, kruiselings gerangschikte
houten aangepunte palen, geplaatst op de toppen van het hellende buitentalud van de wallen
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J. Belonje, Beplantingen op vestingwerken, in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse
Oudheidkundige Bond, jrg. LXX, 1971, p. 91-97.
130
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 1815, bestek d.d. 3-5-1779, fol. 1-2 v.
131
Bijvoorbeeld in het fort Lillo in februari 1705 (ZA, SZ, inv. 713, 20-2-1705).
132
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 679, 28-9-1677; idem, inv. 698, 22-12-1690; idem, inv. 723, 20-9-1715;
idem, inv. 725, 4-11-1717. Nicolaas Pfarrer, provoost te Lillo, verzocht de Gecommitteerde Raden
van Zeeland op 19-1-1780 om toestemming om een tuin aan te leggen nabij zijn woning (in het
bolwerk “Breeveste”) en hiervoor de 12 olmenbomen die waren geplant aan de teen van de walgang
aldaar “ten zijnen profijtte” te mogen rooien (ZA, SZ, inv. 2015). In maart 1748 adviseerde de
sergeant-majoor van Liefkenshoek om aldaar (in het kader van de herinrichting van het fort na de
Franse bezetting) te laten planten: 180 olmen op de wallen en 64 lindebomen op het Plein (ZA, SZ,
inv. 1379.2, diverse rekeningen van Jacobus Ermerins).
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Lepage, op. cit., p. 51.
134
P. Stockman en P.Everaers, “Frontier Steden en Sterckten”; vestingwerken in Oost-Vlaanderen en
Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839, Hulst, 1997, p. 21.
135
Dat gebeurde bijv. in april 1703 toen toestemming werd verleend voor de verkoop van 250 bomen
die op de wallen van Lillo hadden gestaan (ZA, SZ, inv. 711, 3-4-1703); idem in 1743, betreffende
bomen te Lillo en Liefkenshoek (ZA, Verzameling Ermerins-Wiltschut, inv. 4, kohieren van 31-71743, 6-8-1743, 28-8-1743 en 12-9-1743).
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(het zogeheten glacis). 136 Soms bevonden zich ook op het buitentalud van de binnenwallen
palissaden; in Liefkenshoek werden deze in 1649 vervangen door een doornenhaag. 137
Palissaden kwamen standaard voor in de ammunitie-overzichten van de commiezen van de
vivres en de ammunitiën te Lillo. 138 Ze dienden als gevolg van verrotting regelmatig te
worden vervangen.
Het was voor het effectueren van de defensieve taak van de forten van essentieel belang dat
de binnengracht niet bevroor. Belegeraars zouden anders betrekkelijk eenvoudig de
hoofdwal kunnen bereiken. Zodra het water in de gracht bevroor diende er zo snel mogelijk
ijs gekapt te worden. Met die taak werden ook burgers belast. 139 Indien zij dat weigerden,
werden ze hiervoor beboet (zie paragraaf 6.2). Er waren in de fortmagazijnen steeds
ijsbijlen, ijszagen en ijshaken in voorraad. Bij strenge en langdurige vorst was een extra
aanvoer daarvan soms noodzakelijk. 140
Langdurige vorst maakte overigens ook de hantering van het inundatiewapen riskant. Een
belegeraar kon dan immers via het bevroren water in de omringende polder(s) de
buitenwallen bereiken.
In elk van de forten bevond zich bij de toegangspoort een wachtpost, veelal omschreven als
corps du garde. Op de wallen bevonden zich enkele wachthuisjes, die meestal werden
betiteld als schild(er)huisjes of als sentinelhuizen. Afgezien van diverse gebouwen voor
particuliere bewoning, herbergen, pakhuizen e.d. bevonden zich in de forten barakken en
logementen voor de militairen (zie paragraaf 7.2) en magazijnen voor zowel
levensmiddelen als ammunitie. In een afzonderlijk magazijn, in beide forten gesitueerd
links achterin bezien vanuit de Schelde (zo ver mogelijk verwijderd van geschut vanaf
vijandelijke schepen), werd buskruit bewaard. Zowel in Lillo als Liefkenshoek was er een
kerkgebouw (zie hoofdstuk 12) en een school (zie hoofdstuk 13).
De wallen en de grachten vergden een regelmatig onderhoud. Vooral de contrescarpen aan
de Scheldezijde bleken als gevolg van het reguliere getijdeverschil in de Schelde en door
natuurgeweld veelvuldig zeer kwetsbaar (zie paragraaf 3.7). Er waren vaste aarde- en
rijswerkers in dienst om te zorgen voor het jaarlijkse onderhoud en voor reparaties in geval
van calamiteiten. 141

136

Sneep, Treu en Tydeman (red.), 1982, p. 188-190. In de 17de en 18de eeuw werden palissaden
meestal pas aangebracht als een fort in staat van verdediging werd gebracht. Het is niet bekend of dit
ook in Lillo en Liefkenshoek zo was.
137
ZA, SZ, inv. 502, fol. 2, 5-1-1649.
138
Zie bijv. de rekening van de betreffende commies uit 1670 (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv.
25870) en de inventarislijst van het magazijn te Lillo in 1703 (ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv.
81790).
139
Deze verplichting gold ook in andere vestingen van de Republiek, zoals in Willemstad. Voor die
taak werden ook burgers van dorpen in de omgeving gemobiliseerd. Dat verliep niet altijd
probleemloos. In de jaren 1684-1687 weigerden de bewoners van Fijnaart om daaraan mee te werken
(Regionaal Archief West-Brabant, arch. Dorpsbestuur Fijnaart en Heijningen, inv. 1239).
140
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 709, 30-12-1701.
141
In hoofdstuk 9 van deel 3 c wordt daarvan een gedetailleerd chronologisch overzicht verstrekt.
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3.2 Het fort Lillo
Tot de bouw van het fort Lillo werd op 28 februari 1578 besloten door de magistraat van de
stad Antwerpen conform een ordonnantie van Prins Willem van Oranje die als volgt
luidde: 142
“Mynheer den Prinche van Oraegnien, Grave van Nassau etc., Gouverneur van Brabandt,
Hollandt, Zeelandt etc., Lieutenant-Generael van Syne Hoocheyt, Erffborchgrave van
Antwerpen, heeft gecomitteert ende comitteert, mits desen, Joncker Jan tZerraerts, Joncker
Aernout van den Dale ende Jannen van Halmale, Schouteth van Lilloo, tot
Superintendenten vande forten ende schansen by Syne Excellentie 143 tot conservatie
vanden gemeynen lande geresolveert ende geordonneert te maecken ende te leggene, soo
opden Garendyck als opde strate streckende nae Stabroeck, ontrent der brugge ende den
waterloop ende den wiel aldaer, mitsgaders 144 op sHertogendyck ontrent Coudensteyn, al
volgende den patroone daeraff synde, om dinwoonders vande omliggende dorpen, plaatsen
ende vlecken te verwilligen ende anderssints te bedwingen, sonder vertooch oft dilay, tot
opmaekinge vande selve forten, deselve vuytdeylende nae inhoudt de liste by desen gevuegt,
volgende dadvys ende ordonnantie die hen sal wesen gegeven byden Ingenieurs ende
Fortificatiemeesters Meesters Henrick van Paesschen ende Abraham Andriessens, den
voors. Gecomitteerde authoriserende om int maecken vande selve forten te stellen alsulcken
voet ende ordre als y tot opbeuren vanden selven warcke selen vinden te behooren;
ordonnerende allen Officieren ende andere die des by hen selen versocht wesen te doene
alle assistentie, behulp ende addres tot volcomen effect van desen”.
Gelijktijdig werd besloten dat de genoemde fortificatiemeesters werden belast met het
toezicht en het bewind over de uit te voeren werkzaamheden. De daarbij in te schakelen
werklieden zouden voorts gehoorzaam en onderdanig dienen te zijn aan Joris Diericxssens,
die hiertoe werd geautoriseerd. Het bouwbesluit had niet alleen betrekking op het fort Lillo,
maar ook op het vestingwerk dat uiteindelijk onder Spaanse regie gebouwd zou worden en
de naam Kruisschans zou verkrijgen (zie hiervoor paragraaf 4.3). 145

142

Antwerps Archievenblad, deel 15, p. 19 en 20; ook: GA Antwerpen, Privilegiekamer, inv. 552,
fol. 123 v en 124. In de geschiedkundige literatuur over het fort Lillo worden soms merkwaardige
feiten over het ontstaan van dit fort vermeld, bijvoorbeeld in de (gezaghebbende) Dictionnaire
historique et géographique des communes Belges, samengesteld door E. de Seyn en uitgegeven te
Turnhout in 1924-1925. Op blz. 765 van deze encyclopedie is vermeld dat het fort is gebouwd in
1584 conform een plan van Guillaume le Tacitune. Deze foutieve vermelding is ook te vinden in de
Winkler Prins Encyclopedie van Vlaanderen, deel 4, Brussel, 1974, p. 181. Reynaerts vermeldt
onjuist dat het fort is gebouwd in 1573 (F. Reynaerts, Lillo’s Lief en Leed, Ekeren, 1971, p. 14).
143
Daarmee werd Willem van Oranje bedoeld.
144
Mitsgaders betekent alsook.
145
Prims heeft o.i. ten onrechte geconcludeerd dat er op 28-2-1578 werd besloten om nabij het dorp
Lillo drie forten of schansen aan te leggen, te weten één in de buurt van het dorp Lillo, één op de
Blauwgarendijk tegen de Schelde en één op de Couwensteinschendijk (F. Prims, Het fort van Lilloo,
in: Antwerpiensia 1943, reeks nr. 16, serie Beelden uit den Cultuurstrijd II, p. 321). Uit het
aangehaalde besluit kan de aanleg van twee en niet van drie forten worden afgeleid.
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De plaats van het te bouwen fort nabij het dorp Lillo (ongeveer 700 meter westelijk van dit
dorp en 18 kilometer verwijderd van de stad Antwerpen) was in menig opzicht goed
doordacht: 146
 Door de situering aan de Schelde kon het scheepvaartverkeer vanuit en naar
Antwerpen worden gecontroleerd, zeker in samenhang met een aan de overzijde
van de Schelde gelijktijdig te bouwen vestingwerk (i.c. het fort Liefkenshoek).
 Eveneens daardoor was het mogelijk om het fort te bouwen als een
inundatiestelling. Door middel van een bij het fort aan te leggen sluis kon de
omliggende polder onder water worden gezet, waardoor het vestingwerk via de
landzijde lastig te belegeren en te veroveren zou zijn.
 Veelomvattende graafwerkzaamheden konden worden beperkt omdat zich op de
geselecteerde locatie een weel bevond (waarschijnlijk ooit ontstaan na een
dijkdoorbraak) waarvan een deel kon worden bestemd tot vestinggracht.
Bovendien bevond zich op die plek reeds een haventje dat kon dienen als losplaats
van aan te voeren bouwmaterialen en dat voorts in het vestingwerk kon worden
ingepast. 147
 De ter plaatse volop aanwezige schor- en slikgronden konden worden benut om de
aarden binnen- en buitenwallen op te werpen.
 Door de aanwezigheid van een weg tussen de dorpen Lillo en Stabroek was de
toegang van het fort via de landzijde verzekerd.
 Het te bouwen fort zou als “frontiervesting” een rol kunnen spelen in de strijd om
de zeggenschap over de gewesten Zeeland en Holland.
 Mogelijk speelde bij de locatiekeuze ook nog mee dat het nieuwe fort als een
strategisch gelegen uitvalsbasis zou kunnen fungeren van veroveringen, door het

146

De term Lillo dient steeds nader verbijzonderd te worden vanwege de vijf betekenissen die deze
aanduiding kan hebben, te weten de naam van de polder van Lillo (een naam die waarschijnlijk
verwijst naar een met lindenbomen beplante locatie), de naam van een dorp in deze polder (een naam
die na het ontstaan van het fort Lillo werd gewijzigd in Oud-Lillo), de naam van de bestuurlijke
autoriteit in de polder van Lillo, te weten de ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland, de naam van
het in 1578-1579 nabij het oude dorp Lillo gebouwde fort en tenslotte de naam van het gehucht LilloKruisweg ten oosten van het fort Lillo. De polder van Lillo is waarschijnlijk aan het begin van de 12 de
eeuw bedijkt. In 1124 stond er een kapel. Nadat de polder (samen met die van Berendrecht en
Zandvliet) in 1287 was overstroomd, werd deze in 1340 herbedijkt. Vanaf ongeveer 1350 was er een
schepenbank actief (K.A.H.W. Leenders, Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde; ontginnings- en
nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas-Schelde-Demergebied (400-1350),
Zutphen, 1996, p. 171, 291 en 567). In juli 1584 is de polder van Lillo onder water gezet in het kader
van de strijd om de stad Antwerpen. Pas in 1651 werd de polder herdijkt. Deze kreeg vanaf dat
moment een oppervlakte van 3.514 gemeten (RAA, arch. Polder van Lillo, inv. 1145, kaart 1).
147
Dit haventje fungeerde vóór 1580 als een laad- en losplaats van vooral landbouwproducten uit en
ten behoeve van de polder van Lillo. Bovendien werd vanuit dit haventje een geregelde veerdienst
onderhouden tussen de Brabantse en de Vlaamse oever van de Schelde (F. Prims, Kerkelijk Lillo in
de XVIIde eeuw, in: Antwerpsia, reeks 23, Antwerpen 1953, p. 195; ook: ZA, SZ, inv. 510, 6-91658). Hoogstwaarschijnlijk was het haventje gesitueerd aan het einde van een geul vanuit de Schelde
in de polder van Lillo. Deze geul werd (in elk geval gedeeltelijk) gedempt toen het fort Lillo werd
aangelegd. Op de plaats van de geul verrees de hoofdstraat van het fort die aanvankelijk als de Lange
Delft werd omschreven en later als de Langestraat (zie verderop). Mogelijk werd een deel van de geul
benut bij het graven van de vestinggracht.
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opstandelingenleger van Willem van Oranje, van dorpen en steden in het
noordwestelijk deel van het hertogdom Brabant. 148
Prins Willem van Oranje bemoeide zich actief met de locatiekeuze. Hij kwam er op 8 juli
1579 voor naar de polder van Lillo, vergezeld door zijn lijfwacht en een vendel
“jonggezellen” uit Antwerpen. 149
Dat de locatie uit strategisch oogpunt bezien goed gekozen was, was eerder onderkend door
de leiding van het Spaanse leger. In 1576 ontwikkelde de Spaanse veldheer Mondragon een
plan om op die plaats een schans te laten bouwen. 150 Tot een uitvoering daarvan kwam het
niet.
De uitwerking van het in 1578 genomen besluit nam enige tijd in beslag. In oktober 1579
waren de werkzaamheden volop in uitvoering, nadat ook de fortificatiemeesters Adriaen
van Breen en Francois van Lemens erbij waren betrokken. 151 Reeds vanaf dat moment zijn
er in Lillo soldaten gelegerd en zijn er kanonnen (“gutelinghen”) aanwezig en in
gebruik. 152 In de zomer van 1580 kwam het fort gereed, althans wat de grote lijnen
betreft. 153 Daarbij zijn dan ook de vestingbouwkundigen Abraham Andriessen, Dirk van
Mol, Jean (van) Schille en Hans Vredeman de Vries betrokken geweest. Op 18 juli 1580
reisde Prins Willem van Oranje naar Lillo om het resultaat te inspecteren. In zijn
gezelschap bevond zich de Franse Hugenotenleider Henri de Condé. 154 Er werden in het
fort enkele honderden soldaten gelegerd. In november 1583 waren dat er 270. 155 Ze werden
betaald door de stad Antwerpen. In 1581 was bepaald dat het garnizoen te Lillo steeds
onder “superintendentie” zou staan van een kolonel die door de magistraat van Antwerpen
werd benoemd. 156
Toen in 1584 een aanval van Spaanse troepen werd verwacht, werd de garnizoenssterkte
aanzienlijk opgevoerd. In het fort bevonden zich toen een compagnie Franse soldaten, vier
vendels Schotse soldaten en ca. 120 Antwerpse burgers (omschreven als gildebroeders).
Toen een 7000 man sterke Spaanse troepenmacht in juli 1584 het fort Lillo belegerde zagen
zij met veel moeite kans om het fort te verdedigen, waardoor het Spaanse streven om de
stad Antwerpen weer in handen te krijgen werd vertraagd. Aannemelijk is dat het fort door
de toenmalige belegering fors is beschadigd en dat ingrijpende reparaties noodzakelijk
waren. In mei 1585 zagen eenheden van het Staatse leger geen kans om de
Couwenstijnsedijk door te steken, waardoor de polders ten noorden van Antwerpen onder
148

Het fort Lillo speelde een belangrijke logistieke rol bij de verdediging (ontzetting) van de stad
Bergen op Zoom door eenheden van het Staatse leger in 1622.
149
Prims, op. cit. 1943, p. 322.
150
H. le Page, De vesting Lillo, Antwerpen, 1977, p. 1.
151
Antwerps Archievenblad, deel 15, p. 462; Prims, op. cit. 1943, p. 322.
152
Idem, deel 16, p. 55 en 57. Mogelijk was het fort reeds in 1578 gedeeltelijk in gebruik. Op 8-81578 namelijk stelden de Staten-Generaal, conform een voorstel van Willem van Oranje, een lijst vast
met plaatsen die verplicht werden om een voorgeschreven aantal bedden beschikbaar te houden voor
de opvang en verzorging van zieke en gewonde militairen van het Staatse leger. Op deze lijst komt
Lillo voor met tien bedden (A.H.M. Kerkhoff, Over de geneeskundige verzorging in het Staatse leger,
Nijmegen, 1976, p. 26). Mogelijk werd hiermee vooruitgelopen op het gereedkomen van het fort in
1579.
153
Er werd ook daarna nog volop in het fort gebouwd, zoals in 1582 (Prims, op. cit. 1943, p. 325).
154
Prims, op. cit. 1943, p. 323.
155
Idem, p. 329.
156
Idem, p. 323.
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water zouden komen te staan en bevoorrading van Antwerpen langs die weg mogelijk zou
zijn. 157 Daarbij speelden militairen uit het fort Lillo een belangrijke rol. Amper drie
maanden later zou blijken dat de opmars van het Spaanse leger richting Antwerpen niet te
stuiten viel. Op 15 augustus 1585 gaf deze Scheldestad zich aan de Spanjaarden over (de
“Val van Antwerpen”). Voor het fort Lillo brak, zo kort na zijn ontstaan, een volledig
nieuwe periode aan. Het werd vanaf dat moment niet langer aangestuurd vanuit Antwerpen,
maar vanuit de Noordelijke Nederlanden. Onverbrekelijk verbonden met het fort
Liefkenshoek kreeg het vooral tot taak om een aanval vanuit het zuiden op de Republiek te
pareren en om het scheepvaartverkeer vanuit en naar Antwerpen te beheersen. De beide
forten werden een bedreiging voor Antwerpen en fungeerden niet langer als een
bescherming van deze stad. Zij ontwikkelden zich tot frontiervestingen van de Republiek
der Verenigde Nederlanden. Als zodanig gingen zij bijdragen aan de beveiliging van het
zuidelijke voorterrein van de gewesten Zeeland en Holland en van de veroverde (en nog te
veroveren) gebieden in de noordelijke delen van Vlaanderen en Brabant.
Hoe zag het fort Lillo er aanvankelijk uit? Over de vestingbouwkundige structuur, noch
over de inrichting van dit vestingwerk in de eerste fase van zijn bestaan zijn afbeeldingen
bewaard gebleven. Over de bebouwing in de periode 1580-1585 is bekend dat soldaten
gehuisvest waren in “huisjes” (ook omschreven als hutten) die met stro waren bedekt. 158
Voor de opslag van levensmiddelen, turf en hout was er een ammunitiehuis. In het fort
bevond zich een rosmolen. 159
Met Pasen 1606 spoelden diverse aarde- en bolwerken te Lillo tijdens een hoge vloed weg.
Het is waarschijnlijk vooral deze gebeurtenis geweest, tezamen met fors opgelopen
spanningen in de Scheldedelta, die de aanleiding was voor overleg tussen de
Gecommitteerde Raden van Zeeland en de vestingbouwkundige David van Orliëns over een
renovatie van het fort in april 1607. Van Orliëns ontwierp er bestekken voor die werden
voorgelegd aan prins Maurits van Oranje. 160 Deze keurde de plannen goed. Dat gebeurde
vervolgens ook door de Staten van Zeeland op 21 maart 1609. 161 Een maand later werd het
renovatieplan in uitvoering genomen. Enkele weken eerder waren vertegenwoordigers van
Spanje en van de Republiek der Verenigde Nederlanden een adempauze in hun gevechten
overeengekomen (het “Twaalfjarig Bestand”). Het opschorten van de vijandelijkheden
bood de gelegenheid om het fort Lillo grondig te verbouwen, ongehinderd door
oorlogsgeweld. Vooral de aanvoer van bouwmaterialen en van arbeidskrachten kon
ongestoord plaatsvinden. Van die kans is volop en in een razend snel tempo gebruik
gemaakt. De omvangrijke en ingrijpende werkzaamheden werden binnen een jaar voltooid.
Op 31 mei 1610 kon de rekening worden opgemaakt. Er bleek een bedrag van 9.868
ponden, 10 schellingen, 5 groten Vlaams en 18 mijten mee gemoeid te zijn, destijds een
aanzienlijke investering.
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R. de Graaf, Oorlog, mijn arme schapen; een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565-1648,
Franeker, 2004, p. 262. Bevoorrading via de Schelde was toen onmogelijk vanwege de “brug van
Farnese”.
158
Prims, op. cit. 1943, p. 324 en 325.
159
Een rosmolen is een molen die door een of meer paarden in beweging wordt gebracht.
160
ZA, SZ, inv. 479, 27-4-1607.
161
ZA, gedrukte notulen van de Staten van Zeeland, 21-3-1609, p. 75 en 76.
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Uit het bewaard gebleven bestek van David van Orliëns valt af te leiden dat het fort in 1609
nagenoeg volledig opnieuw is opgebouwd. 162 In hoofdstuk 9 van deel 3 c is een uitgebreide
compilatie van dit bestek opgenomen. Op deze plaats wordt volstaan met een beknopte
schets van de ingrepen die toen zijn gepleegd. De oude hoofdwal van het fort werd
afgegraven en geheel vernieuwd, evenals de contrescarpen (de buitenwallen). De
omringende vestinggracht werd verbreed en verdiept. Dat gebeurde niet gelijkmatig. De
voorgeschreven breedte varieerde van 5 tot 10 roeden en de diepte van 6 tot 8 voet. 163 In de
hoofdwal aan de Scheldezijde van het fort werd een nieuw bolwerk aangelegd.
Aanvankelijk beschikte het fort dus niet over vijf (zoals in de geschiedkundige literatuur
over Lillo steeds foutief is verondersteld) maar over vier bolwerken. 164 De afstanden
ertussen varieerden, waardoor het fort geen gelijkmatige vierkante structuur had. Dit was
reeds bij de bouw in 1579 zo en had waarschijnlijk te maken met de inpassing van het
vestingwerk in het bestaande landschap, waardoor de kosten van het graafwerk konden
worden gereduceerd. Na de verbouwing bedroeg de afstand tussen de bolwerken (gerekend
vanaf de punten ervan) als volgt:
 Tussen de bolwerken aan de noordzijde: 60 (Rijnlandse) roeden (= 226,2 meter).
 Idem aan de oostzijde.
 Idem aan de zuidzijde: 50 roeden (= 188,5 meter).
 Idem aan de westzijde: resp. 45 en 45 roeden (tezamen 339,3 meter).
Deze afstanden zijn na 1609 intact gebleven. 165 Toen werd dus de structuur van het fort
geschapen zoals die bekend is geworden via diverse afbeeldingen uit de 17 de en 18de eeuw.
De binnenoppervlakte van het fort Lillo bedroeg vanaf 1609 32.767 vierkante meter. 166
Een merkwaardig te noemen kenmerk van zowel het oude als het in 1609 vernieuwde fort
Lillo betreft de aanwezigheid van een haven binnen het fort die vanuit de Schelde
bereikbaar was. Vermoedelijk betrof dit de (veer)haven (of een restant daarvan) die op de
locatie waar het fort werd aangelegd reeds aanwezig was. In 1583 wordt melding van
gemaakt van een sluitboom die in de haven binnen het fort was geplaatst. 167 In het fort was
een boomsluiter werkzaam, d.w.z. een functionaris die met het bedienen van die sluitboom
was belast. 168 Vrijwel steeds werd die functie gecombineerd met die van po(o)rtier. 169 In
162

ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81690.
Daarbij werd de Rijnlandse maatstaf gehanteerd. Een roede bedroeg 3,77 meter en een voet 31,4
centimeter.
164
Deze foutieve veronderstelling kan goeddeels worden verklaard uit het feit dat in alle
reconstructies van de bouwgeschiedenis ervan het bouwbestek van David van Orliëns uit 1609 over
het hoofd is gezien. Dat het fort aanvankelijk niet meer dan vier bolwerken had correspondeert met
een globale schets die Jan Luycken vervaardigde van het beleg van de stad Antwerpen in de jaren
1584 en 1585; zie voor de betreffende gravure H. Cools, 1584-1585. Tussen reus en geus. Het Land
van Beveren en het beleg van Antwerpen, Beveren, 1985, p. 32-33. Dit spoort ook met een kaart van
de fortificatie van Antwerpen d.d. 22-12-1584 (Stadsarchief Antwerpen, Verz. Prenten, Album
Hogenberg, inv. HB 98/212).
165
Zie bijv. de tekening van het fort door D.W.C. Hattinga d.d. 1-11-1746, opgenomen in de Atlas
van Staats-Brabant, deel 1, nr. 4 en in de collectie Bodel Nijenhuis, P 78 N 99.
166
Met dank aan Dr. J.T.A. Koster voor de berekening hiervan.
167
Prims, op. cit. 1943, p. 329.
168
In 1622 bepaalden de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat de boomsluiter te Lillo van elk
schip dat hij zou in- of uitlaten drie groten Vlaams mocht ontvangen (ZA, SZ, inv. 487, 14-10-1622).
163
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het bestek van de herbouw in 1609 is het graven van een nieuwe haven opgenomen. Hiertoe
dienden zowel in de hoofdwal als in de contrescarp aan de Scheldezijde openingen te
worden gemaakt ter breedte van drie roeden. Om te voorkomen dat de gracht van het fort
onderhevig zou worden aan de werking van eb en vloed in de Schelde dienden er in de
gracht, aan weerszijden van de doorvaart naar de haven, dammen te worden gelegd die
twee voet hoger moesten zijn dan het banket van de contrescarp. De havenopening in de
hoofdwal werd gesitueerd in de courtine tussen het bolwerk ter rechterzijde van het fort,
bezien vanaf de Schelde, en het nieuw aan te leggen bolwerk. Delen van de oude haven
werden in 1633 en 1636 gedempt. 170 Op 20 september 1639 besloten de Gecommitteerde
Raden van Zeeland om de volledige demping ervan toe te staan. 171 Dat dit snel daarna
gebeurde blijkt uit de op 18 oktober 1639 aan de commies van de vivres en ammunitiën te
Lillo verleende toestemming om de grond waarmee de haven was gedempt te egaliseren. 172
De plaats waar de haven lag is daarna omschreven als “De Gevulde Haven” (zie verderop).
Na 1609 werd het fort Lillo, afgezien van het jaarlijks terugkerende onderhoud, nog diverse
malen verbouwd. Uit het in deel 3 c gepresenteerde chronologische overzicht daarvan blijkt
dat ingrijpende aanpassingen vooral plaatsvonden in:
 1638, toen onder meer een nieuwe stenen toegangspoort en een nieuwe ophaalburg
werden gebouwd, de gracht werd verdiept, aan de landzijde van de contrescarp een
buitengracht werd aangelegd en een nieuwe inundatiesluis werd geplaatst. De
totale kosten hiervan bedroegen ruim 5.948 Vlaamse ponden. 173
 1682, toen de watersnoodramp van 26 januari 1682 het fort ernstig had
beschadigd.
 1701-1702, toen onder meer de gracht aan de landzijde van de contrescarp werd
vernieuwd, in de richting van Oud-Lillo een nieuwe lunette werd gebouwd, de
sortiepoort werd gerepareerd (waarbij 9.600 stenen werden gebruikt), evenals de
toegangsbrug, de contrescarpen werden verzwaard en verhoogd en diverse
batterijen werden vernieuwd. De totale kosten bedroegen 3.634 Vlaamse
ponden. 174
 1714-1718, toen ingrijpende reparaties werden uitgevoerd naar aanleiding van
enkele zware stormen en hoge vloeden (zie paragraaf 3.7). Met het herstellen van
een doorbraak in de zeecontrescarp was een bedrag gemoeid van 4.500 Vlaamse
ponden. 175
 1749-1750, toen de schade werd hersteld die de Franse belegering en bezetting van
het fort in de jaren 1747-1748 hadden aangericht (zie paragraaf 7.10).
 1771-1781, toen in vrijwel alle denkbare opzichten aanpassingen plaatsvonden.
Alleen met metsel- en timmerwerken was reeds een bedrag gemoeid van ruim
3.116 Vlaamse ponden. 176 Toen het fort in 1786 aan Oostenrijk werd

169
170
171
172
173
174
175
176

Zie bijv. ZA, SZ, inv. 490, 17-8-1628.
Idem, inv. 493, 22-4-1633; idem, inv. 496, 11-12-1636, fol. 217 v.
ZA, SZ, inv. 497, 20-9-1639, fol. 141.
Idem, 18-10-1639, fol. 169 v.
Idem, 6-12-1639, fol. 184.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81720.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2210, fol. 26 v-29.
ZA, SZ, inv. 770, 20-12-1781.
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overgedragen bevond het zich in vestingbouwkundig opzicht in een uitstekende
staat.
Afbeeldingen
Zoals reeds is opgemerkt zijn van het oorspronkelijke fort geen nauwkeurige afbeeldingen
bewaard gebleven. De 17de eeuwse tekeningen die zijn gemaakt na de verbouwing in 1609
zijn meestal ongedateerd. Wel kan steeds exact worden vastgesteld of een afbeelding
dateert van voor of na 1651. In dat jaar namelijk werd de polder van Lillo herbedijkt en
werd het “groote gadt” rechts naast het fort (gezien vanaf de Schelde) gedicht.
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De vermoedelijk oudste globale afbeelding van het fort Lillo stamt uit augustus 1628 en is
vervaardigd door Philips Vlamings in opdracht van de Staten van Zeeland. De betreffende
kaart geeft een goed zicht op de naaste omgeving van het fort: 177

afb. 3: het fort Lillo en omgeving anno 1628
De cijfers die op deze tekening zijn aangebracht hebben de volgende betekenis:
1. de Schelde
2. het fort Lillo
3. de redoute Oud-Lillo
4. riet
5. rietland
6. een fort van de vijand
7. de dijk van Zandvliet
8. het Stoofschor
9. het fort Frederik Hendrik
10. het “groote gadt” 178
11. de redoute Haultain
12. het gat van Blauwgaren
13. de redoute Blauwgaren

177

Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78 N 85; ook: F. Nagtglas, Zelandia Illustrata,
deel 2, Middelburg 1880, p. 744.
178
NB: Deze aanduiding werd toen ook gebruikt voor het gat in de Scheldedijk rechts naast het fort
Lillo.
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Een eveneens globale schets van het fort is vermoedelijk vervaardigd tussen 1639 en 1651,
waarschijnlijk door Willem Blaeu: 179

afb. 4: het fort Lillo, eind eerste helft 17de eeuw (Blaeu)
Duidelijk zichtbaar is het grote gat in de Scheldedijk rechts naast het fort, waardoor het
Scheldewater in de polder van Lillo stroomde en het fort ook aan de landzijde door water
was omgeven. De opening ontstond op 18 juli 1584 toen de Scheldedijk werd doorgestoken
in het kader van de strijd tussen eenheden van het Staatse leger en Spaanse troepen over het
bezit van de stad Antwerpen. Het gat werd pas in 1651 gedicht.
Op de afbeelding is de plaats getekend van het scheepshoofd aan de zeecontrescarp van het
fort. Daaraan konden schepen met personen en goederen voor het fort aan- en afmeren.
Waarschijnlijk zijn de twee grotere schepen (links en rechts) oorlogsschepen (“uitleggers”)
van de Admiraliteit van Zeeland (zie hiervoor hoofdstuk 8).
Vermoedelijk omstreeks 1652 vervaardigde Jan van Goyen een schetstekening van het fort
Lillo. 180 Waarschijnlijk is deze afbeelding, hoe schetsmatig ook, een waarheidsgetrouwe
afspiegeling van de werkelijkheid.

179

Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78 N 87. Deze kaart is uitgegeven door Frederik
de Wit.
180
Kabinett der Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Skizzenbuch Jan van Goyen, p. 68.
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Eveneens uit het einde van de eerste helft van de 17 de eeuw stamt de waarschijnlijk oudste,
gedetailleerde tekening van de inrichting van het fort, vervaardigd door Bonaventura
Petri: 181

afb. 5: het fort Lillo, eind eerste helft 17de eeuw (Petri)
Dit is de eerste tekening van het fort waarop de inrichting van het vestingwerk is
afgebeeld. Het geschetste stratenplan van het fort komt op hoofdlijnen overeen met het
stratenplan uit het midden van de 18de eeuw (zie afbeelding nr. 8). Anders dan op de
tekening van De Wit is te zien was het fort ook aan de oostelijke zijde via een ophaalbrug
over de gracht toegankelijk. Gewoonlijk werd deze betiteld als “de sortiebrug”, waarmee
werd aangegeven dat deze brug was bedoeld als uitgang van het fort. Opmerkelijk is dat er
twee ophaalbruggen zijn getekend op de hoofdtoegang over de gracht aan de Scheldezijde.
Aan de zuidzijde van de fortkerk is de plaats afgebeeld waarop zich tot oktober 1639 de
binnenhaven van het fort bevond. Deze is nadien omschreven als de gedempte haven. In de
courtine tussen het Hoofdbolwerk en het Antwerps bolwerk bevond zich een opening die op
latere tekeningen van het fort niet meer is aangetroffen. Mogelijk betrof het een poterne
(een begaanbare verbinding tussen het fort en de gracht) dan wel een buis voor de in- en de
uitlaat van water.
Goed zichtbaar is het geschut op elk van de vijf bolwerken.
181

Idem, P 78 N 76.
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De meest precieze afbeelding van het fort betreffende de situatie vóór 1786 is op 1
november 1746 vervaardigd door David Willem Coutry Hattinga: 182

afb. 6: het fort Lillo anno 1746
182

Idem, P 78 N 96; idem: ZA, Atlas van Staats-Brabant, deel 1, nr. 4; idem: W.J.M. HoogendoornBeks en J.C.M. Hattinga Verschure, De Hattinga’s en hun topografische atlassen, Utrecht/Alphen a.d.
Rijn, 1977-1983, Kaarten van Vlaanderen, map 5. Deze kaart is een kopie van de kaart die Willem
Tiberius Hattinga in 1739 van het fort Lillo maakte, met toevoeging van de batterijen anno 1746. De
kaart die L.H. Bonnet in 1761 van het fort Lillo vervaardigde (opgenomen in de collectie Bodel
Nijenhuis onder P 78 N 97) is minder nauwkeurig dan die van de Hattinga’s uit 1739 resp. 1746. Na
de overdracht van het fort aan de Oostenrijkse autoriteiten veranderde er aan de interne structuur van
het fort nauwelijks iets. In 1844 vertoonde de bebouwing nog veel gelijkenis met die uit 1746 (zie:
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Atlas van de buurtwegen te Lillo in 1844, plan nr. 10).
Daarin kwam in de periode 1903-1906 een ingrijpende verandering. Naast het fort (gezien vanaf de
Schelde aan de rechterzijde) werd een haven gegraven. Het Hoofdbolwerk werd gesloopt (waarmee
werd teruggekeerd tot de situatie van vóór 1609!) en het Antwerpsbolwerk werd verkleind tot een
rompbastion. Een belangrijk deel van de gracht tussen beide bolwerken werd gedempt.
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Op deze kaart komen de volgende letters en cijfers voor:
A =
B =
C =
D =
E =
F =
G =
H =
I =
K =
L =
M=
N =
O =
P =
Q =
R =
S =
T =
U =
V =
1
2
3
4
5

de kerk
het commandeurshuis
het landshuis 183
de school
munitiemagazijnen
kruitmagazijnen
de logie voor affuiten
de kogelhoek
barakken
de hoofdwacht
het wachthuis van de commiezen
het roepershuisje 184
de sluis van de vest
de sluis van de polder
de houwer 185
de beer 186
de “Leste Stuyver” 187
het hof van de commandeur
de uitlegger 188
de sluiskil
batterijen anno 1746

= het Vuurbakenbolwerk
= het Magazijn bolwerk
= het Engels bolwerk
= het Antwerps bolwerk
= het Hoofdbolwerk

183

Daarmee werd bedoeld dat het huis eigendom was van het gewest Zeeland. Daarbij dient wel te
worden aangetekend dat dit gewest het fort Lillo bestuurde namens de Generaliteit (zie paragraaf 5.4).
184
Vermoedelijk bestemd voor het oproepen van de veerman.
185
Een reservoir voor water.
186
Een dam in de buitengracht van het fort.
187
De naam van een pand dat op 2-5-1740 is vermeld als herberg (RAA, oud-arch. Lillo, inv. 16, fol.
144). Mogelijk is de naam zowel gebruikt voor een boerderij als voor een herberg of was er in (of
annex) de boerderij een herberg gevestigd.
188
Het oorlogsschip van de Admiraliteit van Zeeland in de vloot te Lillo.
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Van het fort Lillo zijn diverse afbeeldingen vervaardigd die geheel of ten dele zijn
gefantaseerd. Het meest pregnante voorbeeld daarvan is een (veelvuldig gereproduceerde)
tekening van Jacobus Peeters uit 1674, waarop (onder meer) het uiterst bescheiden kerkje in
het fort is afgebeeld als een gebouw van aanzienlijke afmetingen: 189

afb. 7: een gefantaseerde schets van het fort Lillo uit 1674
Op een ongedateerde, maar waarschijnlijk uit de eerste helft van de 18de eeuw stammende
kaart van de forten Lillo, Frederik Hendrik, Kruisschans en Liefkenshoek, vervaardigd door
“een voornaam Landmeter”, is het eerstgenoemde fort afgebeeld met drie in plaats van twee
ravelijnen. 190 In december 1832 werd een tekening gemaakt van het fort Lillo, waarbij,
geheel foutief, de bebouwing volledig is gegroepeerd rondom een centraal plein, net zoals
in Liefkenshoek. 191
Bebouwing en stratenplan
Een eerste gedetailleerde beschrijving van de bebouwing van het fort Lillo na de
ingrijpende verbouwing in 1609 vond plaats op 7 juli 1610. Toen vervaardigde commies De
Witte een overzicht van de aanwezige woningen en hutten die eigendom waren van het
gewest Zeeland, met inbegrip van de corps du garden en de sentinelhuizen. Vanwege het
bijzondere karakter ervan (zo’n schets van het fort werd in de overgeleverde documenten
189

ZA, Zelandia Illustrata II, inv. 2290 (zie voor vergelijkbare gefantaseerde afbeeldingen: inv. 2291,
2292 en 2293). Peeters heeft vele andere tekeningen van vestingen en forten in de Republiek der
Verenigde Nederlanden gemaakt die uitblinken door onbetrouwbaarheid.
190
Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78 N 78. In vrijwel alle andere opzichten zijn de
genoemde forten op deze tekening overigens waarheidsgetrouw afgebeeld.
191
Idem, P 78 N 84; idem: Atlas van Stolk, inv. 7185.
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betreffende de 17de eeuw niet meer aangetroffen) wordt deze beschrijving hier integraal
weergegeven (NB: de panden die eigendom waren van particulieren bleven buiten
beschouwing): 192
“Alvoren een steenen huijs staende op de Merct, gedect met hardt dack, zynde den houck
alzo men gaet naer de catte daer het vierbaecken op staet, jegenwoirdelyck bewoont by den
heer commanderende Buvrij.
Alnoch op den Merct staet een steenen huys met hardt dack gedect daerinne woont den
capitein majoor Anthoni Rychardt.
Alnoch soo staet op de Merct voirschreven een nieuw steenen huijs met een achterkuecken
alles met hardt dack gedect daer jegenwoirdich den commis Willem Nicolai ende boven den
contrerolleur Verweelde.
Alnoch soo staet op de Merct voornoemt een steenen huijs genaempt de Backerye, gedect
met hardt dack.
Alnoch soo staet op de Merct tusschen de corps de garde van d’adelborsten ende de
voirschreven backerye een schone camer met een achterkeucken t’zamen met hardt dack
gedeckt daerin jegenwoirdich woont den commis Anthonis Aertz.
Alnoch soo staet op de Merct een schone gemetste kercke met schaillien gedeckt, hebbende
ter zijde naer de haven eenen schoonen afsaeck ofte logie met pannen gedeckt, daer men
den amunitieturff inneleyt.
Alnoch is nevens de kercke op de Merct staende een oudt vervallen huijsken synde met
pannen gedect.
Alnoch staen drye nieuwe dobbele steene hutten achter ’t logiment van de heer
commanderende Buvry gaende naer de catte in dewelcke jegenwoirdelyck wonen Heynric
Pieters portier, Lieven Coppens comisen royer ende Cornelis van Hoorn, canonier.
Alnoch een steenen huijs met hardt dack gedect versien met een achterkuecken ende eenen
kelder staende in den Langen Delft d’welc bewoont is geweest by de contrerolleur Verwilde
ende alsnu by gebreke van capiteine woninge by den capitein Hoemaecker.
Alnoch een steenen huys staende in den voirschreven Langen Delft met hardt deck gedect,
oock versien met eenen affhanck ende kelder daerinne jegenwoirdich woont den
contrerolleur van Hollant, Dirick Claijszoon Sijms.
Alnoch soo staet in den voirschreven Langen Delft een steenen huys gedeckt met hardt dack
ende versien met eenen affhangh van deelen ende hardt dack daer jegenwoirdich in woont
den capitein Magnus.
Alnoch soo staet in den voirschreven Langen Delft een schoon steenen huys met schone
camers ende hardt dack gedect, jegenwoirdich bewoont by mr. Cornelis Busschaert,
dienaer des Goddelycke Woorts.
Alnoch staet in den voirschreven Langen Delft een nieuwe steenen huys met hardt dack
versien met eenen affhangh van deelen oock met hardt dack, jegenwoirdich bewoont by den
licentmeester Willem Sijmonsz..
Alnoch soo saet in den Langen Delft voorschreven een steen huys met pannen gedect
versien met een affhangh, jegenwoirdich bewoont bij Henric Huygens.
Alnoch staet in den voirschreven Langen Delft een steenen amunitiehuys met pannen
gedect, versien met een achterkuecken ende amunitiekelder, jegenwoirdelyck bewoont by
den commis Joris de Witte.
192

ZA, SZ, inv. 1225, Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden van Zeeland, 1610. Met dank
aan H. Uil voor de transcriptie van de betreffende brief.
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Logimenten staende in het Berghbollewerck
Eerst vier nieuwe dobbele steene huijsen met pannen gedect, staende in een reke waerinne
soldaten geaccomodeert sijn.
Alnoch staet in ’t voirschreven bollewerc een oude dobbele berdere hutte met pannen
gedect, bewoont by soldaten.
Alnoch staet in ’t voirschreven bollewerck een nieuwe dobbele berdere hutte ende met
hardt dack gedeckt, daerin woont Franschoys Stock, canonier.
Logimenten staende ontrent den Cruyttorre in ’t bollewerck genaempt de Breeveste
Eerst twee dobbele steene hutten met pannen gedect, bewoont by soldaten.
Alnoch een dobbele hutte staende in deelen met pannen gedect, bewoont by soldaten.
Alnoch een dobbele steenen huys met tiggelen gedeckt, wesende d’een syde het
gevangenhuys ende d’ander syde bewoont by Amant Le Francq, provost.
Alnoch eenen viercanten steenen cruydtthoren met een opgaende cappe van schaillien
dack, hebbende in ’t westen een bevrydinge van een houte logie met pannen gedect daerin
liggen alle de scherpen ende aen d’ander sijde een affschotsel van palijsaden.
Alnoch een dobbele houte hutte met eenen solder (geweest synde de schole), daerin nu
logieren soldaten.
Alnoch twee dobbele steene hutten elc hebbende eenen steenen afftreck met pannen gedect,
in d’eene synde gelogeert den schoolmeester ende in d’ander soldaten.
Deze naervolgende zyn de hutten bevonden staende in de Nieuwstraete op de sijde naer
Oudt Lillo ende
Alnoch thyen dobbele steene hutten gedect met pannen ende staende in een reke daerinne
geaccommodeert syn officieren ende soldaten.
Logimenten staende in de strate dye streckende is van d’Engels naer d’Antwerps
bollewerck van wedersijden deselve straete
Alnoch op de oostsijde staen vier dobbele steene hutten met pannen gedect, bewoont by
soldaeten.
Alnoch staen annex de voirgaende vier oude berdere hutten ende met hardt dack gedeckt
bewoont bij soldaten.
Alnoch staen annex de bovengeschreven houte hutten twee steene hutten gedect met pannen
dye bewoont syn by soldaten.
Alnoch staet téijnden de steenen voirschreven hutten een dobbele berdere hutte gedect met
hardt dack, bewoont by soldaten.
Alnoch staet achter de vier dobbele steene hutten nevens den Engelsen punct een hutte met
leem geplackt ende met hardt dack gedect daerinne woont Hans Boterdroge.
Op d’andere sijde van de voirschreven strate neffens den cant van de haven staende
naervolgende hutten
Eerst een reke van zes dobbele steenen hutten gedect met pannen doch in soberen stant
door de proximiteyt oft naerheyt van de haven, bewoont by soldaten.
Alnoch staen neffens de voirschreven zes steene hutten noch drye dobbele berdere hutten by
den lande gecocht van de timmerman Lenert Anthonisz..
Logimenten staende in het Antwerps bollewerc op den forte van Lillo
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In ’t voirschreven bollewerck syn staende jegenwoirdelyck drye schone steene dobbele
hutten in een reke met eenen affhangh, alle t’zamen gedect met hardt dack.
Corps de garden op Lillo
Alvoiren een steenen corps de garde staende op de Merct gedect met hardt dack, voorsien
met bedingen ende bancken in dewelcke de adelborsten de wacht houden.
Alnoch een nieuwe steene corps de garde met hardt dack gedect ende voorsien alvoiren,
staende binnen de forte in ’t incommen.
Alnoch soo staet op de brugge tusschen beyde de valbruggen een schone corps de garde
van eycke plancken ende met schaillien gedeckt voorsien met eenen schonen schoorsteen
ende gevloert mitz met beddingen etc..
Alnoch staet een steenen corps de garde met hardt dack op het bollewerck genaempt de
Breevest, voorsien met bedingen als anders naer behoiren.
Alnoch soo staet een nieuwe gemetse corps de garde met hardt dack op het Engels
bollewerck voorsien alsvoiren.
Alnoch zoo staet op het Antwerps bollewerck een schone steene corps de garde met riet
gedeckt overmitz ’t schieten van halff courtouwen aldaer staende ende voorsien van
beddingen etc. naer behooren.
Sentinelhuijsen
Alnoch zyn jegenwoirdich staende op wallen tot Lillo ende een buyten de poorte zesthyen
nieuwe sentinelhuysen.”
De oudste gedetailleerde beschrijving van de door particulieren bewoonde panden in fort
Lillo stamt uit 1679. 193 Toen werden er (in verband met de inning van de 200 ste penning)
72 panden geregistreerd, die als volgt over de straten verdeeld waren: 194
 In de Langestraat: 28
 In het Quartier: 25 195
 In de Clinckerstraat: 6
 Op de Gevulde Haven: 13 196
In de 18de eeuw veranderde er nagenoeg niets aan de omvang van het particuliere
woningbezit in het fort. Op de kohieren van de belastingen op huizen en andere gebouwen
worden vrijwel steeds 70 panden vermeld (zie hiervoor ook paragraaf 6.2). 197 Diverse
panden hadden een huisnaam. In de periode 1679-1746 konden er 38 getraceerd worden
(zie hiervoor hoofdstuk 22 in deel 3 b).

193

Deze beschrijving is integraal opgenomen in hoofdstuk 5 van deel 3 b, met vermelding van de
namen van de bewoners en de hoogte van hun belastingaanslag.
194
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 2.
195
Er werden in dit Quartier twee blokken panden onderscheiden, het ene met 21 en het andere met 4
gebouwen.
196
Daarbij werd de Markt inbegrepen.
197
Zie bijv. de kohieren betreffende de periode 1738-1746 zoals opgenomen in hoofdstuk 6 van deel
3 b, gebaseerd op: RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 4.
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Vermoedelijk is er voor het laatst in 1768 een inventarisatie gemaakt van de (totaal 38)
panden en erven in het fort die eigendom waren van het gewest Zeeland; hiervoor wordt
verwezen naar hoofdstuk 23 in deel 3 b.
De hoofdlijnen van het stratenplan van het fort Lillo zijn in de loop van de 17 de en 18de
eeuw nauwelijks gewijzigd (zie ook afbeelding nr. 5). Wel werden de namen van sommige
straten aangepast. Medio 18de eeuw was het stratenplan aldus:

afb. 8: het stratenplan van het fort Lillo medio 18de eeuw
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De nummers op deze afbeelding hebben de volgende betekenis:
1
2
3
4
5
6

= de Bergsestraat, genoemd naar het nabijgelegen Bergs Bolwerk.
= de Langestraat; aanvankelijk werd deze straat omschreven als de Lange Delft en
ook wel als de Voorstraat. 198
= de Markt.
= de Burgerstraat; vanaf ongeveer 1750 werd het deel van de Langestraat vanaf de
Markt naar de oostelijke zijde van het fort op deze wijze betiteld. 199
= de straat bij de Sortiepoort.
= de Gevulde Haven, genoemd naar de haven die tot 1639 in het fort was gelegen.

200

7
8
9
10

= het Slikstraatje (dat kennelijk niet voorzien was van klinkers).
= het Oud-Kwartier (met de barakken voor de soldaten). 201
= de Achterstraat, gelegen in het Oud-Kwartier, om de hoek van de Klinkerstraat.
= de Klinkerstraat. 202

In 1758 werd de ligging van deze straten, met vermelding van de daaraan gelegen percelen,
als volgt beschreven: 203
Ligging
De Langestraat, inkomend van de poort aan de rechterkant 205
De Langestraat, inkomend van de poort aan de linkerkant
De Markt, naast het commandement 207
De Markt, naast de kerk
De Burgerstraat, inkomend van de Markt aan de rechterkant
De Burgerstraat, inkomend van de Markt aan de linkerkant
De Klinkerstraat, inkomend van de poort aan de rechterkant
198

Perceelnummers 204
1 t/m 5
13 t/m 19 206
20 en 21 208
66 t/m 70 209
6 t/m 12
22 t/m 30
35 t/m 41 en nr. 71

Anno 2005 is dit de Tolhuisstraat.
Anno 2005 is dit de Omwentelingsstraat. De benaming Burgerstraat was in die zin enigszins
merkwaardig dat ook in de andere straten binnen het fort burgers woonden.
200
In verscheidene beschrijvingen van het fort worden de Gedempte Haven en de Markt als annexe,
soms zelfs als synonieme locaties vermeld. Aan die combinatie herinnert de benaming Havenmarkt
anno 2005.
201
Anno 2005 aangeduid als het Kazerneplein.
202
Anno 2005 aangeduid als de Stroomstraat.
203
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 5; register inzake het visiteren der
brandemmers in het fort Lillo.
204
De perceelnummers zijn in de loop van de 18de eeuw, o.m. als gevolg van het samentrekken van
percelen, gewijzigd.
205
Op perceel nr. 3 woonde de predikant van het fort (dat was toen Josua van Iperen).
206
Op perceel nr. 19 woonde Adolph van Schweinitz, sergeant-majoor te Lillo.
207
Bedoeld zal zijn het huis van de commandeur van het fort, dat vóór de beschietingen in oktober
1747 gesitueerd was in de Langestraat.
208
Op het erf nr. 20 stond de herberg “Het Hof van Holland” en op perceel nr. 21 het pand “De
Hoop”.
209
De erven (en de daarop staande panden) nrs. 66 t/m 68 waren op 29-4-1751 “vervallen” aan de
Generaliteit (“het Land”); er resteerden dus in 1758 naast de kerk nog de erven nrs. 69 en 70.
199

101

210

Ligging
De Klinkerstraat, inkomend van de poort aan de rechterkant
Het Oud-Kwartier, aan het einde van de Klinkerstraat aan de
wal
De Gevulde Haven, over het magazijn
De Gevulde Haven, tegen de consistorie
De Gevulde Haven, op de hoek van de barakken
De barakken van het Nieuw-Kwartier 215

Perceelnummers
31 t/m 34
42 t/m 46 211
47 en 56 t/m 60 212
55 en 56 213
61 t/m 65 214
48 t/m 54 216

In dit overzicht is geen melding meer gemaakt van twee percelen die in 1750 gesitueerd
waren in het Bergs Bolwerk. 217
De namen van de vijf bolwerken in het fort zijn in de loop van de tijd gewijzigd. Dat blijkt
uit een vergelijking tussen de aanduidingen die in 1609 en in 1746 gehanteerd werden. Die
waren als volgt: 218
Namen in 1609
1. Bolwerk Zeeland
2. Bergs Bolwerk
3. Antwerps Bolwerk
4. Engelse Punt
5. Bolwerk van de Breeveste

Namen in 1746
Hoofd Bolwerk 219
Vuurbaken Bolwerk 220
Antwerps Bolwerk 221
Engels Bolwerk 222
Magazijn Bolwerk 223
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Op perceel nr. 37 woonde de schoolmeester van Lillo (in 1758 zijn weduwe) en op nr. 39 destijds
secretaris Hendrik Kluijt. Tegenover hen op perceel nr. 34 woonde de commies en rechter Jacobus
Ermerins, de latere secretaris van Veere.
211
De erven nrs. 45 en 46 waren “vervallen” aan het gewest Zeeland.
212
Op perceel nr. 57 stond het huis “Het Clooster”.
213
Op perceel nr. 56 woonde de gerechtsbode Gijsbrecht van Grevelingen.
214
De opstallen op de percelen 62 t/m 64 waren toen afgebrand; op perceel nr. 63 had het pand “De
Steijgerboot” gestaan en op perceel nr. 64 het huis “’t Houten Wambois”; op erf nr. 65 stond in 1758
nog het huis “’t Zeepaert”.
215
Het Nieuw-Kwartier was een vernieuwd deel van het Oud-Kwartier en niet een nieuwe locatie
voor de huisvesting van het garnizoen.
216
De percelen 51 t/m 53 waren “vervallen” aan het gewest Zeeland.
217
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 5 a; die percelen hadden toen als nrs. 29 en 30.
218
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81690. Idem: ZA, SZ, inv. 1242, ongedateerd, siuatie begin
1627. Voor 1746: D.W.C. Hattinga, Plan van Lillo, in: Atlas Staats-Brabant, deel 1, nr. 4, naar de
situatie op 1-11-1746.
219
In augustus 1749 werd dit bolwerk omschreven als het bastion Liefkenshoek; NA, Raad van State,
inv. 1916; bijlage bij een brief van Casimir Abraham graaf van Schlippenbach (toen commandeur van
Lillo c.s.) aan de Prins van Oranje d.d. 28-8-1749, geschreven vanuit Den Haag. De bijlage is
gedateerd op 10-8-1749. Deze benaming werd nadien niet meer aangetroffen.
220
In augustus 1749 is dit bolwerk wederom betiteld als het bastion Bergen (zie voor de bron de
vorige noot).
221
Idem in augustus 1749.
222
In augustus 1749 is dit bolwerk omschreven als het bastion Orangerie.
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Hun ligging, gezien vanaf de Schelde, was als volgt:
ad 1: middenvoor; ad 2: links voor; ad 3: rechts voor; ad 4: rechts achter en ad 5: links
achter
Over de betekenis van de bolwerknamen valt het volgende op te merken:
Ad 1: deze naam is verklaarbaar vanwege het feit dat het fort Lillo toen in bestuurlijk
opzicht tot het gewest Zeeland werd gerekend. De Zeeuwse zeggenschap over het fort
kwam in de benaming van het belangrijkste bolwerk tot uitdrukking. De benaming
hoofdbolwerk heeft geen hiërarchische betekenis, maar verwijst naar het nabijgelegen
scheepshoofd, de plaats aan de zeecontrescarp waar schepen ten behoeve van het fort
konden laden en lossen. 224
Ad 2: deze naam verwijst naar de stad Bergen op Zoom (links van het fort, gezien vanaf de
voorzijde); de latere benaming verwijst naar het gegeven dat op dit bolwerk een vuurbaken
was geplaatst.
Ad 3: deze naam verwijst naar de stad Antwerpen (rechts van het fort, gezien vanaf de
voorzijde).
Ad 4: vermoedelijk stamt deze benaming uit de (korte) periode waarin de Republiek der
Verenigde Nederlanden een protectoraat van Engeland was. 225
Ad 5: dit bolwerk was gelegen op de plaats waar de gracht van het fort het breedst was; de
latere benaming “magazijn bolwerk” is topografisch gezien niet nauwkeurig omdat zich
ook op andere locaties binnen het fort magazijnen bevonden.

223

In 1749 en 1768 werd dit bolwerk omschreven als het bastion de Kruittoren; zie voor 1768: ZA,
Rekenkamer Zeeland II, inv. 1013, fol. 155 v- 163. In dit bolwerk was het kruitmagazijn van het fort
gesitueerd. In 1784 is dit bolwerk omschreven als de Provoost Punt; in dit bolwerk bevond zich het
huis van de provoost en de gevangenis van het fort (ZA, SZ, inv. 773, 11-6-1784).
224
R. Havermans, Historisch-geografische sprokkelingen uit het Antwerpse polderland, z.pl., 1967,
p. 555.
225
Dat was het geval in de jaren 1585 tot en met 1587 krachtens het Verdrag van Nonsuch, gesloten
op 20 augustus 1585. De koningin van Engeland verplichtte zich een leger naar de Noordelijke
Nederlanden te sturen. Zij benoemde de graaf van Leicester tot bevelvoerder over zowel dit leger als
het Staatse leger. Hij werd tevens belast met de politieke leiding van de Republiek (zie: J.I. Israel, De
Republiek, 1477-1806, Franeker 1996, p. 245). Leicester verliet de Republiek in 1587. De
“pandsteden” Den Briel en Vlissingen en het fort Rammekens bleven overigens nog tot 1616 door de
Engelsen bezet en de vertegenwoordiging van Engeland in de Raad van State werd pas in 1627
beëindigd (A.Th. van Deursen, De last van veel geluk; de geschiedenis van Nederland 1555-1702,
Amsterdam, 2004, p. 118).
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Bouwtekeningen en afbeeldingen van gebouwen die zich in de 17 de en 18de eeuw in het fort
Lillo bevonden zijn nauwelijks bewaard gebleven. Een uitzondering is een bestektekening
die omstreeks 1771 is vervaardigd van een deur in de toegangspoort van het fort, in verband
met een reparatie van de “ophanging” van de poortklok: 226

afb. 9: bestek voor een nieuw “luijgebindt” voor de poortklok te Lillo (1771)

226

ZA, SZ, inv. 1814, fol. 123. Deze klok werd o.m. gebruikt voor het aankondigen van berichten.
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Afbeeldingen uit 1771 van de toen nieuw gebouwde ophaalbrug en toegangspoort, alsmede
van enkele particuliere woningen, gingen bij het bombardement op Middelburg in 1940
verloren. 227 Dat geldt ook voor bestektekeningen van nieuwe soldatenbarakken, een nieuw
corps du garde en een nieuwe gevangenis, vervaardigd in de periode 1771-1780. 228 Wel is
de tekening bewaard gebleven van de sortiebrug die omstreeks 1780 werd gebouwd:

afb. 10: bouwtekening van een nieuwe sortiebrug te Lillo, ca. 1780
3.3 Het fort Liefkenshoek
In de geschiedkundige literatuur over Liefkenshoek circuleren uiteenlopende
beginjaartallen van het fort, variërend van 1577 tot 1583. 229 De veronderstelling dat er
reeds in 1577 op de locatie van het huidige fort een schans heeft gelegen is nimmer
gedocumenteerd. 230 Zeer waarschijnlijk is deze aanname onjuist. Zeker onjuist is de in de
literatuur gangbare opvatting dat het fort (of een eerdere schans) is gebouwd in 1582, laat
staan in 1583. 231 In de archivalia is geen formeel besluit betreffende de aanleg van het fort
Liefkenshoek aangetroffen. 232 Het is aannemelijk dat dit besluit vrijwel gelijktijdig is
genomen met de beslissing om nabij het dorp Lillo een vestingwerk aan te leggen, dus in
1578, vermoedelijk in de eerste maanden van dat jaar. Zonder een vergelijkbare versterking
aan de overzijde van de Schelde zou dit immers niet effectief kunnen functioneren. De
bouw van het fort dat Liefkenshoek ging heten (genoemd naar een kreek ofwel kee, kene of

227

Nagtglas, op. cit. 1880, p. 746.
Idem, p. 746-747.
229
Zie bijv. H. Maes, Het fort Liefkenshoek als militair bouwwerk, in: Het Land van Beveren, jrg.
30, nr. 2, juni 1987, p. 61.
230
H. Cools en R. van Meirvenne, Het Fort Liefkenshoek te Beveren, Gent, 2005, p. 47.
231
Zie voor deze onjuiste opvattingen onder meer: A.J.L. van den Bogaerde, Het Distrikt St.
Nikolaas, voorheen Land van Waes, tweede deel, St. Nikolaas, 1825, p. 222; R. van Gerven, De
Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en Land van Beveren); bijdrage tot de
geschiedenis van natuur, land en volk, Beveren, 1977, p. 308; F. de Potter en J. Broeckaert,
Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, Gent, tweede deel, 1878, p. 11; I.
Tirion, Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, behelzende eene beschryving van Staats
Vlaanderen, Amsterdam, 1751, p. 128; Winkler Prins Encyclopedie van Vlaanderen, deel 4, Brussel,
1974, p. 181; Stockman en Everaers, op. cit., p. 93; in de Encyclopedie van Zeeland (deel 2,
Middelburg, 1982, p. 253-254) is foutief vermeld dat het fort in 1583 gereed kwam.
232
Mogelijk verschaft een (nadere) bestudering van bronnen betreffende de historie van de polder
van St. Anna en van het dorp Kallo nog opheldering over het precieze moment waarop en door wie
tot de bouw van het fort Liefkenshoek is besloten.
228
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kine) 233 was in 1579 in gang, want op 19 augustus van dat jaar besloot het stadsbestuur van
Antwerpen om de aanleg ervan te bespoedigen (“accelereren”) en hiervoor uit de middelen
die bestemd waren voor de fortificatie van de stad fl. 2000 beschikbaar te stellen. 234 De
bouwmeester Hans Vredeman de Vries was bij de bouwwerkzaamheden betrokken. 235 Dit
gold zeer waarschijnlijk ook voor de fortificatiemeesters uit Antwerpen die op dat moment
in Lillo actief waren.
Op 3 maart 1580 gaf de magistraat van Antwerpen opdracht aan de stedelijke
fortificatiemeesters om diverse forten en schansen buiten de stad te inspecteren, waaronder
het fort Liefkenshoek, dat klaarblijkelijk reeds operationeel was. Zij dienden te begroten
welke kosten met noodzakelijke aanpassingen gemoeid zouden zijn. 236 Wat Liefkenshoek
betreft werd de aandacht gevraagd voor het optrekken van de borstweringen. De hoofdwal
moet toen dus (nagenoeg) gereed zijn geweest. Negen dagen later verzocht Willem van
Oranje het stadsbestuur van Gent om erop te letten dat de steden Hulst en Axel niet in
handen van de Spanjaarden zouden komen en wees op de betekenis daarvan voor het
behoud van het fort Liefkenshoek. 237 Het fort bestond dus al in maart 1580, maar verkeerde
nog in een fase van vervolmaking. Het is denkbaar dat in de literatuur het jaar waarin met
de bouw is gestart is verward met het jaar waarop de bouwwerkzaamheden werden
voltooid.
Net zoals in het geval van het fort Lillo was de locatiekeuze goed doordacht. 238
Liefkenshoek werd tegenover fort Lillo gesitueerd. De schootsvelden van hun kanonnen
overlapten elkaar. Zo kon de scheepvaart op de Schelde over de volle breedte worden
beheerst. Het fort kwam te liggen in de St. Annapolder op de aansluiting van de Scheldedijk
op de oorspronkelijke dijk tussen de polders van Doel en van St. Anna. Dit maakte het
mogelijk om vanuit het fort beide polders te inunderen. Aan beide zijden werden dan ook
inundatiesluizen aangelegd. Op de plaats waar het fort werd gebouwd bevond zich een
haventje van waaruit een geregelde veerdienst werd onderhouden tussen Vlaanderen en
Brabant. 239 Dit kon worden benut voor de aanvoer van bouwmaterialen en kon in het
nieuwe vestingwerk worden ingepast, waardoor (tijdrovende) graafwerkzaamheden konden
worden gereduceerd, net zoals bij de aanleg van het fort Lillo. 240 Op de bouwlocatie
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Van Gerven, op. cit. 1977, p. 26-261. Prims geeft een andere verklaring voor de naam van het
fort. Hij meent dat de naam verwijst naar ene Lieven die grond bezat in de noordoostelijke hoek van
de St. Annapolder waarop het fort verrees (Cools en Van Meirvenne, op. cit., p. 69). De benaming
Liefkenshoek is als toponiem ook in drie andere betekenissen aangetroffen, te weten als synoniem
voor het fort Grotendorst aan de Eendracht (A. Delahaye, Nieuw-Vossemeer tot 1809, Zevenbergen,
1976, p. 27), als de naam van een gehucht in de Baronie van Breda (A.J. van der Aa, Aardrijkskundig
Woordenboek der Nederlanden) en als naam van een koffieplantage in Suriname (bron: idem).
234
De beperkte omvang van dit bedrag wijst inderdaad op een beoogde versnelling van de bouw en
kan onmogelijk betrekking hebben op de totale bouwkosten; die moeten vele malen hoger zijn
geweest; Antwerps Archievenblad, deel 16, p. 16 en 17.
235
L. de Vos (red.), Burchten en forten en andere versterkingen in Vlaanderen, Leuven, 2002, p. 131.
236
Antwerps Archievenblad, deel 16, p. 259.
237
Maes, op. cit. 1987, p. 61-62; Stadsarchief Gent, reeks 94 bis, 29, nr. 23.
238
Cools en Van Meirvenne, op. cit., p. 47-48.
239
Prims, op. cit. 1953, p. 56; Cools en Van Meirvenne, op. cit., p. 69.
240
In 1614 werd aan de linkerzijde van het fort bezien vanaf de Schelde een nieuw haventje gegraven
(ZA, SZ, inv. 483, 23-9-1614).

106

bevond zich een herberg die waarschijnlijk tevens fungeerde als veerhuis. 241 De grond
waarop het fort gelegen was had vermoedelijk in economisch opzicht weinig tot geen
waarde. Op 14 december 1617 verzocht een erfgenaam van de oorspronkelijke
grondeigenaar om (alsnog) een vergoeding te mogen ontvangen voor de 12 gemeten en 150
roeden land die door het fort in beslag werden genomen. De Gecommitteerde Raden van
Zeeland wezen zijn verzoek af omdat het vestingwerk was aangelegd “op de dycken ende
in poelen” die volgens dit bestuurscollege niets waard waren. 242
Omstreeks 1628 is van de ligging van het fort en de omringende twee polders de volgende
afbeelding gemaakt:

afb. 11: de geünieerde polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse omstreeks 1628, met de
ligging van Liefkenshoek en het fort Lillo aan de overzijde
In 1612 vervaardigde David van Orliens een tekening van de (in 1614 gerealiseerde)
herbouw van het fort waarop de contouren van het ooorspronkelijke fort goed zichtbaar
zijn. 243 Ook in het laatste decennium van de 16de eeuw was de bebouwing in het fort

241

Cools en Van Meirvenne, op. cit., p. 69.
ZA, SZ, inv. 484, 14-12-1617. Uit het bestek van de herbouw van het fort in 1614 kan inderdaad
worden afgeleid dat het deels op moerasachtige grond verrees (ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv.
81700).
243
Deze tekening (vervaardigd op 27-4-1612) bevindt zich in het British Museum te Londen,
Manuscript Department, add. 21527, fol. 12.
242
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gegroepeerd rondom een centraal plein, dat primair fungeerde als paradeplaats. Binnen
bevonden zich enkele hutten, logementen en corps du garden (wachthuizen). 244
Het oude Liefkenshoek vertoont een treffende gelijkenis met de vesting Terneuzen, zoals
deze in 1596 werd versterkt, voortbouwend op het fort Aldano dat daar in 1575 door de
Spanjaarden is gebouwd. 245
In 1584 werden in het zicht van een aanval door Spaanse troepen op de stad Antwerpen de
polders op de Vlaamse oever van de Schelde, waaronder de polders van Doel en van St.
Anna-Ketenisse, onder water gezet. Het fort Liefkenshoek werd nu ook aan de landzijde
omringd door water. Op de dag waarop Willem van Oranje in Delft werd vermoord (10 juli
1584) werd het fort veroverd door Spaanse troepen (5000 man sterk, waaronder veel
Italiaanse huurlingen) onder aanvoering van Robert van Melun, markies van Roubaix en
Richebourg (Rysburg). Daarbij sneuvelden circa 600 van de circa 800 militairen die in
Liefkenshoek gelegerd waren onder leiding van de kolonel Jan Pettin van Atrecht. De
veroveraars zagen kans om de gracht rondom het fort over te steken via grote hoeveelheden
samengebonden takkenbossen (biesruggen), nadat door het afvuren van honderden
kanonskogels een bres in een van de vestingwallen was geschoten. 246 Lang duurde de
Spaanse bezetting niet, want op 3 april 1585 werd het fort heroverd door Staatse troepen
onder leiding van Justinus van Nassau en Philips von Hohenlohe-Neuenstein. 247 Zeer
waarschijnlijk werd het fort door de belegering, bezetting en herovering fors beschadigd.
De vestingbouwkundigen Hans Duyck, Germain le Febvre, Ambrosius le Ducq, Abraham
de Graeuwe en Johan van Rijswijck werden in de periode 1585-1588 betrokken bij
reparaties en versterkingen van het fort. 248 Ook in de jaren 1609-1610 vonden diverse
aanpassingen plaats, vermoedelijk mede vanwege beschadigingen die een hoge vloed
gedurende Pasen in 1606 had aangericht. 249
De herbedijking van de polders van Doel (bedijkt in 1567) en van St. Anna (bedijkt in
1516) noopte tot een aanpassing van de contrescarpen van Liefkenshoek. 250 Dit leidde tot
een herbezinning op de inrichting van het fort, ja, zelfs tot een heroverweging van de
locatie ervan. 251 De vestingbouwer David van Orliëns kreeg opdracht om een plan te
ontwerpen voor het “hermaken” van het vestingwerk. Hij overwoog aanvankelijk dat een
244

ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81700.
Stockman en Everaers, op. cit., p. 40-43; J. Wesseling, De geschiedenis van Terneuzen,
Terneuzen 1962, hoofdstuk 2, noot 1.
246
Stockman en Everaers, op. cit., p. 93; Cools en Van Meirvenne, op. cit., p. 14 en 15.
247
Stockman en Everaers, op. cit., p. 95; Nuyens, op. cit., deel VII, p. 63; volgens Nuyens vond de
verovering plaats op 4 april 1585.
248
Westra, op. cit., p. 23, 30, 33, 34 en 50.
249
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81690.
250
Een deel van de St. Annapolder werd pas in 1649 (kort na de Vrede van Münster) herbedijkt. In
1614 werd uitsluitend het noordelijke deel, dat ressorteerde onder de jurisdictie van Doel, opnieuw
ingepolderd. Dit deel werd uitgebreid met het schor van Ketenisse (Van Gerven, op. cit. 1977, p. 336,
415 en 420). Zo ontstond in 1614 de polder St. Anna-Ketenisse.
251
Die herbezinning hield vermoedelijk verband met de overweging dat het fort gedurende een fase
van ingrijpende reconstructie als vestingwerk moeilijk gemist kon worden. Weliswaar voltrok de
afweging zich ten tijde van het Twaalfjarig Bestand, maar in 1614 moest serieus rekening worden
gehouden met de mogelijkheid dat de oorlog zou worden hervat.
245
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andere locatie, omschreven als “lager” dan de bestaande, richting St. Antheunishoek, beter
zou zijn. Het nieuwe fort zou dan geen “gemeenschap” met het oude hebben. 252 In
overeenstemming met de visie hierop van prins Maurits besloten de Staten van Zeeland op
6 maart 1614 echter dat het fort op de bestaande locatie zou worden herbouwd. 253 Vier
dagen later stelden zij het bestek en de condities van de verbouwing vast. 254 Deze worden
in hoofdstuk 9 van deel 3 c uitgebreid weergegeven. Samengevat kan daaruit worden
geconcludeerd dat:











Het “oude fort” werd gesloopt. 255
De hoofdwal en de contrescarpen volledig opnieuw werden opgetrokken.
Het nieuwe fort de vorm behield van een gebastioneerde vierhoek, waarbij de
flanken van de bastions loodrecht op de courtines werden geplaatst.
De afstand tussen de bastionspunten 60 roeden (ca. 226 meter) bedroeg. 256
De vestinggracht werd verbreed en verdiept.
In de gracht twee ravelijnen werden aangelegd. 257
Aan de binnenzijde van de contrescarpen een bedekte weg werd aangelegd van
18 voeten (= 5,65 meter) breed.
Het centrale plein werd opgehoogd. 258
Een nieuwe stenen toegangspoort werd gebouwd, evenals een nieuwe
ophaalbrug over de gracht. 259 Er werd opdracht verstrekt voor de bouw van drie
ijzeren valhekken.
Hutten, logementen en wachthuizen in het oude fort werden gesloopt en
vervangen door nieuwe, waaronder 32 dubbele stenen hutten. Voor de sergeantmajoor werd een nieuw logement gebouwd. Er verrees een nieuwe
ammunitieschuur.

De bouwwerkzaamheden werden verdeeld in veertien “bestedingen”, gespreid over vijftien
aannemers. Deze waren onder meer afkomstig uit Staats-Vlaanderen, het land van Voorne,
Bergen op Zoom, Gorcum, de stad Tholen en Zierikzee. Vermoedelijk waren zij in 1614
ook betrokken bij de herbedijking van de omringende polders. De werkzaamheden,
waarmee in april 1614 een begin werd gemaakt, waren reeds in oktober van dat jaar
goeddeels voltooid. Dankzij het Twaalfjarig Bestand kon er ongehinderd door
oorlogsgeweld gewerkt worden. Op 13 juni 1615 werd de rekening van de herbouw
opgemaakt. Er bleek een bedrag van 13.450 Vlaamse ponden en 17 schellingen mee
gemoeid te zijn geweest. Dat was ruim 3.500 ponden meer dan de renovatie van het fort
252

ZA, SZ, inv. 483, 23-1-1614.
ZA, SZ, gedrukte notulen 1614, p. 50-51.
254
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81700.
255
In het bestek valt te lezen dat de aannemers verplicht waren om het “oude fort” te “slechten”.
256
Deze afstand had een militaire achtergrond. Voor de verdediging op korte afstand werd destijds de
musket gebruikt. Dit handvuurwapen had een bereik van 60 Rijnlandse roeden. De afstand tussen de
bastions ofwel de lengte van de tussenliggende courtines werd op dit bereik afgestemd.
257
Te weten in de gracht tussen de bolwerken Vlissingen en Zeeland (richting Doel) en tussen de
bolwerken Oranje en Middelburg (richting Keetenisse).
258
En wel met de aarde van de afgegraven wallen van het oude fort.
259
ZA, SZ, inv. 483, 21-8-1614.
253
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Lillo in 1609 had gekost. Het is gelet op deze investering duidelijk dat de militaire leiding
van de Republiek der Verenigde Nederlanden aan de versterking van Liefkenshoek veel
waarde hechtte.
Ook na 1614 is er in bouwkundig opzicht regelmatig aan het fort “gesleuteld”, doch de
grondvorm ervan bleef nadien in de 17de en 18de eeuw ongewijzigd. In hoofdstuk 9 van deel
3 c is een chronologisch overzicht opgenomen van de aanpassingen en reparaties die na de
herbouw in 1614 plaatsvonden. Daaruit blijkt onder meer (afgezien van het reguliere
onderhoud van de aarde- en rijswerken, van de gracht, de sluizen, de gebouwen, de
palissaden e.d.) dat:












260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

Het fort in 1623 tijdelijk buiten gebruik was vanwege niet nader omschreven
fortificatiewerkzaamheden die met zich brachten dat het water uit de gracht van
het fort werd gelaten en dat de soldaten tijdelijk naar Lillo waren overgeplaatst. 260
Bij elk van de twee inundatiesluizen in 1638 een stenen redoute werd gebouwd. 261
Landbouwers nabij het fort in 1638 een verbod kregen om binnen een straal van
50 roeden (= 188,5 meter) rondom het fort gewassen te verbouwen en opdracht
kregen om aan de buitenzijde daarvan een gracht te graven. 262
Er in de zomer van 1657 een nieuwe kruittoren werd gebouwd. 263
In 1670 werd besloten om de ophaalbrug geheel te vernieuwen, waarvoor een
bedrag werd begroot van 1.141 ponden, 13 schellingen en 4 groten Vlaams. 264
In 1675 een nieuwe stenen toegangspoort werd gebouwd, waaraan in dat jaar ruim
228 pond Vlaams werd besteed. 265
De zware storm en de hoge vloed van 26 januari 1682 noopten tot diverse
aanpassingen, met name aan de contrescarpen, de hoofdwal, de ravelijnen, de
brug, de toegangspoort en diverse gebouwen. 266
In de jaren 1701-1702 diverse fortificatiewerkzaamheden werden verricht
(waaronder het vernieuwen van het ravelijn aan de Doelzijde, het repareren van de
traversen op de zeedijken en het vernieuwen van palissaden), waarmee een bedrag
van ca. 1000 Vlaamse ponden was gemoeid. 267 Ook in de jaren 1703-1706 vonden
nog diverse aanpassingen plaats. 268
In de periode 1714-1718 ingrijpende reparaties werden uitgevoerd naar aanleiding
van enkele zware stormen en hoge vloeden (zie paragraaf 3.7).
In 1725 een nieuwe toegangsbrug gereed kwam, die ruim 633 Vlaamse ponden
had gekost. 269

ZA, SZ, inv. 487, 17-7-1623.
ZA, SZ, inv. 497, 19-4-1638, fol. 65.
ZA, SZ, inv. 497, 20-4-1638, fol. 68 v.
ZA, SZ, inv. 508, 13-10-1656.
ZA, SZ, inv. 666, 8-4-1670.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1450, fol. 115 v-116 v.
ZA, SZ, inv. 688, 31-1-1682.
ZA, SZ, inv. 709, 16-12-1701; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81720, fol. 39 v.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81730, 81740, 81750 en 81760.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2410, fol. 21.
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In de jaren 1749-1750 de schade werd hersteld die de Franse belegering en
bezetting van het fort in de jaren 1747-1748 hadden aangericht (zie paragraaf
7.10).
In de jaren 1773-1781 velerlei aanpassingen plaatsvonden waarmee een bedrag
was gemoeid van 1255 pond Vlaams. 270

ZA, SZ, inv. 1815, bestek van 22-11-1773.
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Eind 1781 diverse timmer- en metselwerkzaamheden werden aanbesteed voor een
bedrag van 1950 pond Vlaams. 271
In 1785 nieuwe kazematten en kruitmagazijnen werden gebouwd. 272

Vermoedelijk vanaf 1588 droegen de vier bolwerken te Liefkenshoek de namen Zeeland,
Oranje, Middelburg en Vlissingen, waarmee de hegemonie van het Zeeuwse bestuur en de
verbondenheid van dit gewest met het huis van Oranje-Nassau onmiskenbaar tot
uitdrukking werden gebracht. Deze namen werden bijvoorbeeld gebruikt in de jaren 16141615, 1627, 1638 en 1650. 273 Uit de bestektekening van de ingrijpende verbouwing die het
fort in 1614 onderging kan worden afgeleid dat de situering van deze bolwerken, gezien
vanaf de Schelde, als volgt was: rechtsvoor: Zeeland; linksvoor: Oranje; linksachter:
Middelburg en rechtsachter: Vlissingen. 274
Vanaf een onbekend moment, maar in elk geval vanaf de tweede helft van de 18 de eeuw,
kregen de bolwerken andere namen, te weten Kruisschans (links vooraan), Doel (rechts
vooraan), De Perel (links achteraan) en Kieldrecht (rechts achteraan), aanduidingen die in
topografisch opzicht naar hun ligging verwijzen. 275 Het bolwerk Doel is soms ook betiteld
als het bastion Meulepunt, vanwege de situering van de molen van Liefkenshoek in dit
bolwerk (zie paragraaf 3.8). 276 In 1622 (en zeer waarschijnlijk ook eerder en later) bevond
zich op deze plaats een vuurbaken, waarmee naar de forten aan de overzijde geseind kon
worden. 277

271

Idem, bestek van 20-12-1781.
ZA, SZ, inv. 1421.
273
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81700; ZA, SZ, inv. 1242, begin 1627; ZA, Rekenkamer
Zeeland D, inv. 79970; idem, inv. 940, fol. 250-252.
274
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81700.
275
Maes, op. cit. 1987, p. 60.
276
Zie hiervoor bijv. een kaart van Liefkenshoek uit 1747, opgenomen in de collectie Bodel
Nijenhuis te Leiden onder P 78, N 81.
277
ZA, SZ, inv. 487, 5-9-1622.
272
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Afbeeldingen
De oudste afbeeldingen van Liefkenshoek van na de herbouw in 1614 stammen uit de
eerste helft van de 17de eeuw. Helaas is er geen enkele exact gedateerd. Aangenomen wordt
dat de kartograaf Willem Janszn. Blaeu omstreeks 1648 de volgende globale kaart van het
fort vervaardigde: 278

afb. 12: het fort Liefkenshoek, ca. 1648
Deze afbeelding komt overeen met een tekening die eveneens medio 17 de eeuw is
vervaardigd door Bernard de Gomme. 279 Omdat op beide tekeningen ravelijnen worden
vermeld en de omliggende gronden zo te zien weer voor de landbouw in gebruik waren
staat het vast dat ze zijn vervaardigd na 1614, dus na de herbedijking van de St.
Annapolder.
Goed zichtbaar zijn de inundatiesluizen links en rechts van het fort. Daarmee konden de
omringende twee polders onder water worden gezet. Op elk van de bolwerken was artillerie
opgesteld. Opmerkelijk is het ontbreken van de toegangsbrug over de gracht vanaf de
zeecontrescarp, nabij de plaats waar schepen konden aan- en afmeren.
278

Deze kaart is door W.J. Blaeu gepubliceerd in diens “Toneel des aerdrijxs”. Ze is onder meer
opgenomen in de collectie Zelandia Illustrata, deel 1, van het Zeeuws Archief, onder nr. 806; idem in
de kaartencollectie van het Nationaal Archief onder nr. F 20/28; idem in: A. Sanderus, Verheerlykt
Vlaandre, Leiden, tweede deel, Rotterdam en ’s Gravenhage, 1735; idem: Stadsarchief Antwerpen,
Kaartencollectie, ICO A 26/ 41, A 26/42 en A 26/45.
279
Cools en Van Meirvenne, op. cit., p. 53. Mogelijk is de tekening van Blaeu gebaseerd op die van
De Gomme of omgekeerd. Blaeu publiceerde ook kaarten die niet door hemzelf waren getekend.
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Vermoedelijk omstreeks 1652 vervaardigde Jan van Goyen een schetstekening van het fort
Liefkenshoek. 280 Waarschijnlijk is deze afbeelding, hoe schetsmatig ook, een
waarheidsgetrouwe afspiegeling van de werkelijkheid. Ze vertoont een treffende gelijkenis
met een tekening van het fort die op 25 april 1674 is vervaardigd. 281

280
281

Kabinett der Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Skizzenbuch Jan van Goyen, p. 68.
Cools en Meirvenne, op. cit., p. 27.
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De vermoedelijk oudste, gedetailleerde tekening van de inrichting van Liefkenshoek is
gemaakt door Bonaventura Petri. Deze moet zijn vervaardigd tussen 1614 en 1650. 282
Waarschijnlijk was dit het geval tussen 1638 en 1649. 283 Liefkenshoek zag er volgens Petri
als volgt uit: 284

afb. 13: het fort Liefkenshoek volgens Bonaventura Petri, verm. ca. 1638-ca. 1649
Helaas is deze afbeelding, hoe gedetailleerd ook, in een aantal opzichten foutief of
onvolledig:
 De molen in het fort is onjuist gesitueerd op het linkerbolwerk vooraan, gezien
vanaf de Schelde; deze bevond zich op het rechterbolwerk vooraan (zie verderop).

282

Op die tekening komt ook het fort Lillo voor; zie afb. 5.
Het fort Lillo is op deze tekening eveneens afgebeeld en wel zonder een interne haven; die werd
in 1638 gedempt (zie paragraaf 3.2).
284
Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78 N 76.
283
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De fortkerk bevond zich niet achterin, maar links van de toegangspoort (zie
paragraaf 12.3).
De toegangsbruggen van de beide ravelijnen waren verbonden met de
contrescarpen, niet met de hoofdwal.
Verzuimd is om het haventje te tekenen dat links van het fort lag, gezien vanaf de
Schelde.

Het is vaker voorgekomen dat Liefkenshoek niet correct is afgebeeld. Zo voorzag M.
Smallegange het fort van vijf in plaats van vier bolwerken. 285 De vaak afgedrukte
navolgende schets moet nagenoeg geheel aan de fantasie van de maker (Jacobus Peeters)
zijn ontsproten: 286

afb. 14: een gefantaseerde afbeelding van Liefkenshoek uit 1674
Het kerkgebouw in het fort heeft nimmer de geschetste afmetingen gehad, evenmin als de
geschetste andere gebouwen, de molen is foutief gesitueerd, bovenop de zeecontrescarp
bevond zich niet de afgebeelde verhoging en van een opening (een soort toegangsdeur) in
de buitenwal vanaf de Schelde is nimmer sprake geweest.

285

M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg, 1696, p. 764.
ZA, Zelandia Illustrata II, inv. 2295; zie voor vergelijkbare gefantaseerde afbeeldingen ook inv.
2296, 2297, 2298 en 2299; ook: Cools en Van Meirvenne, op. cit., p. 28.
286
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Een uiterst gedetailleerde en wél betrouwbare afbeelding van het fort is in 1741 (met enkele
toevoegingen in 1745) vervaardigd door W.T. Hattinga: 287

afb. 15: het fort Liefkenshoek in 1741 (1745)
Bebouwing
De oudste beschrijving van de particuliere huizen in Liefkenshoek stamt uit 1679 en hield
verband met de inning van de 200ste penning. In hoofdstuk 5 van deel 3 b is het betreffende
kohier weergegeven. Er blijkt uit dat zich toen in het fort 27 panden bevonden die
eigendom waren van particulieren. 288 Ze waren gegroepeerd rondom het centrale plein in
het fort. 289 Een vergelijkbare eerstvolgende lijst werd in 1749 opgesteld, toen de schade
287

NA, Atlas Hattinga Staats-Vlaanderen, ; ZA, idem, deel V, nr. 510; zie voor een vergelijkbare
tekening van D.W.C. Hattinga, getekend te Tholen op 2-11-1746 en gebaseerd op de tekening van
zijn vader uit 1741: ZA, idem, deel V, nr. 509.
288
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 2.
289
Vermoedelijk hadden de particuliere huizen in Liefkenshoek, anders dan in het fort Lillo
gebruikelijk was, geen huisnamen. Een uitzondering is het pand van de timmerman-aannemer
Cornelis Moorman dat in 1698 getooid was met de naam “De Koninck van Engelant”,
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werd geïnventariseerd van de belegering en bezetting van het fort door Franse troepen in
1747 en 1748. 290 In dit overzicht werden 15 particuliere panden vermeld, dus 12 minder
dan in 1679. Op een kohier van 5 december 1766 zijn 13 van deze panden vermeld; de
eigenaren waren verplicht om voor ieder huis te beschikken over een lantaarn en een of
meer brandemmers. 291 In de periode 1679-1766 is het aantal huizen van particulieren in
Liefkenshoek dus gehalveerd.
In 1768 is de volgende gedetailleerde beschrijving gemaakt van de panden en erven te
Liefkenshoek die eigendom waren van het gewest Zeeland: 292
 een kerk met toren waarvan de zolder dient als ammunitiemagazijn
 een commandeurshuis in het midden van het fort
 een majoorswoning links van de Poort
 een kapiteinsbarak aan het einde van het Plein
 een officiersbarak gelegen tussen ’s lands affuit-logie en de huizen van Gommer
Schalck
 een dubbele barak naast de provoost (= de gevangenis) en tegen het erf van het
pulvermagazijn
 24 soldatenbarakken verdeeld over drie blokken
 een blok van twee soldatenbarakken, in 1747 bij de attaque ten enenmale
geruïneerd, gesloopt en niet herbouwd
 een officiers- en soldaten Corps du guarde, rechts van de Poort
 een Corps du guarde genaamd het Houten Wambes, in de bedekte weg voor het
ravelijn aan de Doelsche zijde
 een stenen redout op de dijk tussen de bedekte weg en de Travers aan de zijde van
de Peerel
 een pulvermagazijn bij de molen, van onder en boven met een wulf (= boog) en
een grachtje omtrokken
 een affuit-logie tegen een officiersbarak
 een school tegen een blok van twee barakken
 een provoost of gevangenis naast het Corps du guarde aan de Poort
 een ledig erf gelegen tegen de school en annex barakken, door J.B. van de Velde
in 1751 aan den Lande afgestaan 293
 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

hoogstwaarschijnlijk een verwijzing naar de koning-stadhouder Willem III. Het pand lag in het
westeinde van het fort; er hoorde een “kalckhuis” bij (RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek,
inv. 50).
290
ZA, SZ, inv. 1948, maart 1749; zie hiervoor gedetailleerder paragraaf 7.10.
291
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 5 b. De 13 panden waren als volgt gesitueerd:
1 bij de molen, 1 “op den opgank der wal” (= de herberg, tevens veerhuis bij het scheepshoofd), 10 op
het Plein en 1 in de “Agterstraat”. Dit bleef zo tot de overdracht van het fort aan de Oostenrijkse
autoriteiten in februari 1786.
292
ZA, Rekenkamer Zeeland II, inv. 1013, fol. 155 v-163.
293
Dit betrof het huis van Jan Baptist van de Velde, gelegen aan het Plein, in diens bezit sinds 8-71735, zwaar beschadigd tijdens de Franse belegering van het fort in 1747 en op 5-6-1751 verkocht
aan het gewest Zeeland (RAA, oud-arch. Lillo, inv. 33, fol. 156).
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het erf van het huis nr. 6 is aan den Lande vervallen en is gedeeltelijk ingenomen
voor een kogellogie
het erf van het huis nr. 15 in de Agterstraat is in 1759 aan den Lande vervallen
idem het erf van huis nr. 16
idem het erf van huis nr. 18.

Toen het fort in 1786 aan de Oostenrijkse autoriteiten werd overgedragen was er in deze
bebouwing nauwelijks iets gewijzigd. 294 In de periode 1808-1812 is Liefkenshoek volledig
opnieuw ingericht. Van de bebouwing uit de 17 de en 18de eeuw bleef niets meer over. Op
twee uitzonderingen na gingen ook afbeeldingen van bouwwerken uit die eeuwen verloren.
Toen in 1773 een bestek werd vervaardigd voor diverse reparaties van de woning van de
sergeant-majoor werd de achtergevel van dit pand als volgt getekend: 295

afb. 16: de achterzijde van de majoorswoning te Liefkenshoek in 1773
294

In het bestek d.d. 22-11-1773 van de aanpassingen in de periode 1773-1781 worden aanvullend
nog vermeld: enkele “gemakhuisjes” (= toiletgebouwen) en 12 schilderhuizen (= huisjes voor
schildwachten) (ZA, SZ, inv. 1815).
295
ZA, SZ, inv. 1815, fol. 54 v-55. Op de begane grond beschikte deze woning over een voorkamer,
een kamertje boven de kelder, een middelkamer, een achterkamer en een keuken.
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Op 20 december 1781 werd de volgende bestektekening vervaardigd voor de vernieuwing
van het “putgebindt” van de welput op het plein te Liefkenshoek: 296

afb. 17: de vernieuwing van het “putgebindt” te Liefkenshoek in 1781
De molen
Gelet op het belang van diverse soorten graan in de voedselvoorziening van de forten was
de aanwezigheid van een molen vereist. Het was te riskant om voor het verkrijgen van meel
(dat vooral van belang was voor het bakken van brood) louter afhankelijk te zijn van de
toevoer vanuit Zeeland of vanuit het omringende vijandelijke gebied. Oorspronkelijk
bevond zich bij het haventje van het oude dorp Lillo, op de plaats waar in 1579 het fort zou
worden gebouwd, een windmolen, die eigendom was van de ambachtsheer van Lillo en
Zuidland, Pauwel van Daele. 297 Op 20 augustus 1582 kreeg deze van de magistraat van
Antwerpen de opdracht om deze molen af te breken “tot conservatie van het fort Lillo”. 298
Gevreesd werd dat de molen in de weg zou staan indien het fort een Spaanse aanval zou
moeten pareren. In november 1583 werd er in het fort Lillo een rosmolen gebouwd. 299
Waarschijnlijk voldeed deze niet of onvoldoende, want aan het einde van de 16 de eeuw
(maar vermoedelijk al eerder) etaleerde de leiding van het fort de behoefte aan een
windmolen. Een van de bevelvoerende kapiteins (Haene of D’Hane) zag er wel brood in om
op eigen kosten een windmolen te laten bouwen. De Gecommitteerde Raden van Zeeland
296

Idem, fol. 111.
Havermans, op. cit. 1967, p. 623.
298
Prims, op. cit. 1943, p. 325.
299
Prims, op. cit. 1943, p. 329. Een rosmolen is een molen die door een of meer paarden in beweging
wordt gebracht.
297
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bogen zich erover op 24 juni 1597, maar namen er geen beslissing over. 300 Vier jaar later
vroeg de in fort Lillo werkzame timmerman Jacob Jooszn. om daar een windkorenmolen te
mogen bouwen. Ook anderen bleken zo’n verzoek bij de Gecommitteerde Raden te hebben
ingediend. Deze namen wederom geen besluit hierover. Wel kreeg de timmerman
toestemming om te Lillo een watermolen te bouwen. Toen hij echter overleed en zijn
weduwe verzocht om het desbetreffende contract te ontbinden werd dit toegestaan. 301 In
1609 bleef een verzoek van Andries Floris om in het fort Lillo een korenmolen en een
bijbehorend molenaarshuis te bouwen eveneens zonder resultaat. 302 Toen het dorp Doel in
1614 werd herbouwd verrrees daar op de Scheldedijk een molen. 303 Zeer waarschijnlijk
werd vanaf dat moment het graan voor de bakkers in zowel Lillo als Liefkenshoek in die
molen gemalen, voor zover althans het bakkersmeel niet vanuit Zeeland werd aangevoerd.
In die situatie kwam in 1622 verandering. Op 17 februari van dat jaar kreeg Francois de
Wispelaer (Wispelaere) (toen griffier te Terneuzen, later schepen van Vlissingen) van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland toestemming om in Liefkenshoek een
korenwindmolen te laten bouwen. De molen verrees in het bolwerk waar toen het
vuurbaken van het fort stond en dat veelal is omschreven als het bolwerk Doel. 304 Op 25
oktober 1622 werd het aan De Wispelaer verleende octrooi enigszins aangepast. 305
Vervolgens werd in augustus 1623 een verzoek van De Wispelaer ingewilligd om bij zijn
molen een erfje te mogen bebouwen met een woning, een korenzolder en een bakkerij. 306
Het erfje was 14 tot 15 voeten breed en was gelegen naast het corps de garde, uitkomend bij
de toegangspoort van het fort. 307 Voor het gebruik van de molen diende hij aan het gewest
Zeeland een jaarlijkse recognitie te betalen die aanvankelijk werd bepaald op 2 carolus
guldens en later werd omschreven als een cijns ter grootte van 6 schellingen en 8 groten
Vlaams, een bedrag dat in de periode tot 1786 ongewijzigd bleef en dat uiterst bescheiden
mag worden genoemd. 308
Dat de molen (uiteindelijk) in Liefkenshoek verrees en niet in het fort Lillo is alleszins
begrijpelijk. Sinds 1614 waren de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse herdijkt. De
polder van Lillo echter stond toen nog volop onder water en dat zou zo blijven tot 1651.
Het was in de directe omgeving van het fort Lillo in de eerste helft van de 17 de eeuw
300

ZA, SZ, inv. 473, fol. 322 v.
ZA, SZ, inv. 476, 7-12-1601; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6300, fol. 31; ZA, SZ, inv. 478,
31-10-1603 en 30-12-1603.
302
ZA, SZ, inv. 480, fol. 220 v, 20-10-1609.
303
Anno 2005 bevindt zich op deze plaats nog steeds een windmolen (P. van Landeghem, Doel in
heden en verleden, Kloosterzande, z.j., p. 92-93).
304
ZA, SZ, inv. 487, 17-2-1622 en 5-9-1622. Vanwege hun hoogte waren bastions zeer geschikte
locaties voor windmolens (zie: Lepage, op. cit. 1992, p. 50).
305
Idem, 25-10-1622.
306
Idem, inv. 487, 11-8-1623; het is niet duidelijk of op die plaats daadwerkelijk een bakkerij werd
gebouwd. Vaststaat dat zich enige tijd later een bakkerij bevond op een hoek van het Plein te
Liefkenshoek (zie bijv. ZA, SZ, inv. 1976, 17-10-1755). Het moet uitgesloten worden geacht dat er in
dit fort twee bakkerijen waren.
307
Idem, 20-7-1623.
308
Zie voor deze cijns bijv. ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80070, fol. 10 en inv. 80880, fol. 25.
De cijns werd jaarlijks geïnd door de ontvanger van de gemeene middelen van consumptie te Lillo en
Liefkenshoek.
301
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simpelweg onmogelijk om graan te verbouwen. Daar kwam bij dat het klaarblijkelijk door
de Zeeuwse autoriteiten te riskant werd geacht om voor de meelvoorziening in Lillo en
Liefkenshoek (afgezien van transport vanuit het eigen gewest) louter aangewezen te zijn op
de molen van Doel. Die stond aanvankelijk weliswaar onder de Zeeuwse invloedssfeer (zie
paragraaf 5.6) maar dat begon reeds vanaf het tweede decennium van de 17 de eeuw te
veranderen. De greep van de Zeeuwse bestuurders op het leven te Doel verslapte. De
ambachtsheer van Doel manifesteerde zich steeds meer en duidelijker als de locale
bestuurlijke autoriteit. Het moet voor de Zeeuwse raadsheren een veilige gedachte zijn
geweest om ten behoeve van hun Scheldeforten te kunnen beschikken over een eigen
molen.
Na 1622 werden de Gecommitteerde Raden van Zeeland nog enkele malen geconfronteerd
met een verzoek om in Lillo een windmolen te bouwen. Zo’n verzoek werd bijvoorbeeld in
1629 ingediend door Willem Cornelissen uit Haamstede, in 1648 door commies Isaak de
Brauw en in 1652 door Cornelis Jacobssen. 309 Het werd steeds afgewezen met een
verwijzing naar het in 1622 toegekende octrooi, dat op 11 maart 1650 werd vernieuwd. 310
De molen te Liefkenshoek werd opgezet als een zogeheten dwangmolen. De bakkers te
Lillo en Liefkenshoek werden verplicht om hun meel te kopen bij de molenaar van
Liefkenshoek. Deze verkreeg dus een monopolie voor het leveren van meel, of anders
uitgedrukt, het recht op dwangmalerij. Deze monopoliepositie (c.q. dit recht) stond in de
periode 1614-1786 met enige regelmaat ter discussie. Menigmaal probeerden de bakkers dit
monopolie te omzeilen. Reeds drie jaar na het in 1622 verleende octrooi wendde De
Wispelaer zich tot de Gecommitteerde Raden met het verzoek om precisering van de hem
toegekende rechten. 311 Daarover waren klaarblijkelijk meningsverschillen gerezen.
Het recht op dwangmalerij van de molenaar te Liefkenshoek had niet alleen betrekking op
de inwoners van de forten Lillo en Liefkenshoek, maar ook op die van de forten
Kruisschans en Frederik Hendrik, getuige een protest van de molenaar toen deze erachter
was gekomen dat meel dat was bestemd voor de laatstgenoemde steunforten in Doel was
gemalen. 312
Op verzoek van de erfgenamen van Fancois de Wispelaer gaven de Gecommitteerde Raden
van Zeeland in februari 1649 opdracht aan de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek om
de ingezetenen en soldaten van hun forten “met den trommelslach” nog eens te wijzen op
het verbod om ergens anders dan in Liefkenshoek graan te laten malen. Indien dit verbod
zou worden overtreden kon het betreffende meel (c.q. het daarvan gebakken brood) in
beslag worden genomen en kon aan de overtreders een boete worden opgelegd. Ook werd
nog eens gewezen op de verplichting om belasting te betalen over te malen producten, de
zogeheten impost op het gemaal, een belasting die in het kader van de gemeene middelen
van consumptie in Lillo en Liefkenshoek jaarlijks werd gepacht (zie hoofdstuk 9). 313 Over
de ontduiking daarvan was reeds in 1625 geklaagd door de betreffende pachter. 314
309

ZA, SZ, inv. 490, 20-12-1629; inv. 491, 1-1-1630; inv. 502, 29-12-1648; inv. 505, fol. 109 v, 2-41652.
310
ZA, SZ, inv. 525, fol. 101 v.
311
ZA, SZ, inv. 488, 19-9-1625.
312
Idem, inv. 500, 20-9-1645.
313
Idem, inv. 502, 9-2-1649. In dit onderzoeksverslag wordt deze belasting op consumptiegoederen
omschreven zoals gebruikelijk in de 16de, 17de en 18de eeuw. De vervanging van het bijvoeglijke
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In 1653 bleek de monopoliepositie van de molenaar te Liefkenshoek wederom aangetast te
zijn, volgens de eigenaren van de molen zelfs vele malen. 315 In 1667 was daarin geen
verandering gekomen. De Gecommitteerde Raden van Zeeland besloten op 31 mei van dat
jaar om het octrooi uit 1622, zoals dit was vernieuwd in 1650, op kosten van het gewest
Zeeland nog eens te laten herdrukken “om daer mede de obgesetenen te insinueren ten
eijnde als inden octroije staet vermelt”. 316
Ook in de 18de eeuw werd het monopolie van de molenaar van Liefkenshoek enige malen
aangetast. Zo verbood de magistraat van Lillo op 4 april 1755, gelet op dit monopolie, de
bakker van Liefkenshoek om boekweitmeel te verkopen. 317 In juli 1773 klaagde de
molenaar erover dat de bakker te Liefkenshoek meel had gekocht bij de molenaar in LilloKruisweg (zie voor deze molen verderop). De bakker werd hiervoor beboet. Hij diende de
gederfde inkomsten aan de molenaar van Liefkenshoek te vergoeden. 318
Het recht op dwangmalerij werd in 1776 enigermate ondermijnd toen de magistraat van
Lillo aan de bakker te Oud-Lillo toestond om daar een gort- of grutmolen te gaan
gebruiken. 319 Dat ging overigens gepaard met een (vermoedelijke herhaling van het)
verbod om brood of gebak te verkopen aan de burgers in het fort Lillo of aan de daar
gelegerde militairen, gegeven het monopolie dat aan de bakkers van het fort was toegekend.
Nadat de polder van Lillo in 1651 was herdijkt ontwikkelde zich daar al spoedig een
nederzetting die zou uitgroeien tot een dorp, gelegen op het kruispunt van de weg van
Stabroek naar het fort Lillo en de Kruisweg. In dit dorp (dat aanvankelijk zou worden
betiteld als Kruisweg en later veelal als Lillo-Kruisweg) verrees in een onbekend jaar, maar
in elk geval vóór 25 mei 1682, een windmolen. Op deze datum namelijk legateerde de
weduwe van Willem Jacobse (in leven landbouwer en schepen te Lillo-Zuidland) aan het
(rooms-katholieke) armbestuur van Lillo-Zuidland de helft van de molen op “de
Cruijswegh”. 320 In 1735 (maar mogelijk ook al eerder) werd daar een nieuwe molen
gebouwd, genaamd “De Eenhoorn”. 321 Toen het dorp Lillo-Kruisweg werd gesloopt in
verband met de aanleg van het Kanaaldok (waarmee in 1961 een begin werd gemaakt) werd
besloten om de molen (die omstreeks 1958 nog geheel was gerestaureerd) te ontmantelen
en ongeveer duizend meter westwaarts, nabij het fort Lillo, weer op te bouwen. Daar
bevindt de molen zich anno 2005. 322

naamwoord “gemeene” door “gemene” zou de lezer die met deze terminologie niet vertrouwd is in
verwarring kunnen brengen. De aanduiding “gemeene” had de betekenis van gemeenschappelijk, i.c.
in het belang van de gehele Generaliteit.
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Idem, inv. 488, 16-10-1625.
315
Idem, inv. 506, fol. 166 v, 20-5-1653.
316
ZA, SZ, inv. 525, fol. 101 v, 31-5-1667.
317
ZA, SZ, inv. 1935, 4-4-1755.
318
ZA, SZ, inv. 1943, 27-7-1773.
319
ZA, SZ, inv. 1944, 2-8-1776.
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Gens Brabantica, Jaarboek 1997, p. 166.
321
M. Bollen (red.), Lillo in goede en in slechte dagen, Antwerpen (Ekeren), 1997, p. 53; Reynaerts,
op. cit., p. 16.
322
Bollen (red.), op. cit., p. 154.
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Voor de landbouwers in de polder van Lillo was de molen in het dorp Lillo-Kruisweg de
centrale locatie om hun granen te laten malen. 323 Het is aannemelijk dat in de 17de en 18de
eeuw menigmaal, aanzienlijk vaker dan uit de overgeleverde documenten valt op te maken,
daar gemalen graan belandde in het fort Lillo en de nabijgelegen nederzetting Oud-Lillo.
Op deze wijze werd ongetwijfeld het recht op dwangmalerij van de molenaar te
Liefkenshoek ondermijnd. Daarbij zal nog een rol hebben gespeeld dat het transport van
granen van de rechter- naar de linkeroever van de Schelde vanwege weersomstandigheden
niet steeds eenvoudig zal zijn geweest.
Even aannemelijk is het dat op de linkeroever de molenaars van Doel en van Kallo
regelmatig in het vaarwater van hun collega te Liefkenshoek kwamen.
Over het functioneren van de molenaar van Liefkenshoek toonden de bakkers en de overige
burgers van Lillo en Liefkenshoek zich soms ontevreden. In september 1665 werd erover
geklaagd dat de molen niet geschikt was voor het vermalen van boekweit. De
Gecommitteerde Raden van Zeeland gaven opdracht aan de eigenaar van de molen om
hiervoor twee aparte maalstenen te monteren. Zou deze dat weigeren dan zou de bepaling
uit het in 1622 verleende octrooi inzake het recht van de molenaar op een zestiende deel
van de door hem te malen granen (“het sestiende vat meulte”) buiten werking worden
gesteld. 324 Vermoedelijk behoefde deze sanctie niet te worden toegepast.
In 1765 klaagden de bakkers te Lillo en Liefkenshoek erover dat zij regelmatig in hun meel
hele granen aantroffen. 325 Ook in 1776 werd de magistraat van Lillo met deze klacht
geconfronteerd. 326
Niet alle molenaars wisten zich beroepsmatig staande te houden. Op 7 februari 1744 lieten
de gedelegeerde rechters van Lillo beslag leggen op de bezittingen van Lieve Palinkx, toen
pachter van de molen te Liefkenshoek, in verband met diens schulden. De geschatte waarde
van diens eigendommen bedroeg niet meer dan 22 guldens, 11 stuivers en een halve
penning. Ze werden publiekelijk verkocht. De daarmee gemoeide kosten bedroegen 20
guldens en 10 stuivers, waardoor de netto-opbrengst dus vrijwel nihil was. 327
In de periode 1622-1758 werd de molen van Liefkenshoek door de eigenaar (eigenaren)
verpacht. Vanaf juni 1758 fungeert de eigenaar ook zelf als molenaar.
Afgaande op de diverse personen die cijns voor de molen betaalden (conform het in 1622
verleende octrooi) is de molen in de periode 1622-1786 nogal eens van eigenaar gewisseld,
vooral in de eerste decennia van de 18de eeuw. Als eigenaren konden worden getraceerd:
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In de eerste helft van de 18de eeuw werd de molen te Lillo-Kruisweg gepacht door Joannes van
den Sanden (zie bijv. RAA, oud-arch. Lillo, inv. 16, fol. 181); in de tweede helft van deze eeuw werd
die molen bediend door Gillis (Dilis) Roevens en later (in elk geval in 1796) door zijn zoon Petrus
Roevens (zie bijv. RAA, oud-arch. Lillo, inv. 17, 21-8-1775).
324
ZA, SZ, inv. 522, fol. 190-191.
325
ZA, SZ, inv. 1939, 1-3-1765.
326
ZA, SZ, inv. 1943, 16-2-1776.
327
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 31, stuk d.d. 7-2-1744.
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Francois de Wispelaer (Wispelaere): vanaf 1622 tot zijn overlijden op 18
september 1626. 328
Diens erfgenamen (waaronder aanvankelijk ook zijn weduwe): als eigenaren
o.m. vermeld in 1636. 329
Idem in 1665, vertegenwoordigd door Joannes Becius. 330
Idem in 1704, vertegenwoordigd door Gillis Simons. 331
Jan de Bock: in 1713. 332
Bartholomeus van den Berg: in 1718. 333
Heindrick Vaeuij: in 1720. 334
Jan Lambregtse: in 1721. 335
Willem Ferleman: vanaf een onbekend moment tot zijn overlijden (op 5
september 1741).
Diens erfgenamen: tot 12 juni 1758. 336
Kornelis Romeijns (Rommens): vanaf 12 juni 1758.
Guillelmus Kouwenbergh: vanaf 19 januari 1781. 337

De molenaar van Liefkenshoek kon zich daar pas vestigen nadat de magistraat van Lillo en
Liefkenshoek hiervoor toestemming had verleend. 338 Het mag gelet op de monopoliepositie
die aan de molenaar was toegekend en gelet op de ronduit gespannen verhouding tussen
gereformeerden en rooms-katholieken rondom Lillo en Liefkenshoek en het streven van de
magistraat van Lillo om, zo enigszins mogelijk, bij de bezetting van sleutelposities de
voorkeur te laten uitgaan naar een gereformeerde kandidaat, opmerkelijk worden genoemd
dat de molen van Liefkenshoek, in elk geval in de tweede helft van de 18de eeuw, maar
waarschijnlijk al veel eerder, werd bediend door rooms-katholieken. Dat gold in elk geval
voor Kornelis Romeijns (soms ook omschreven als Rommens) en voor Guillelmus
Kouwenbergh. Laatstgenoemde legde op 12 februari 1786 namens de burgers van
Liefkenshoek de eed van getrouwheid af jegens het Oostenrijkse gezag over het fort. 339
De molen bevond zich militair gezien op een bijzonder kwetsbare plaats. Hij was vanaf de
Schelde te beschieten en te verwoesten. In 1644 bestond de angst dat dit zou gebeuren en
werd besloten dat de molen bij een (toen gevreesde) belegering van Liefkenshoek ontruimd
328

P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de
kerken van de provincie Zeeland, Utrecht 1919, p. 301.
329
ZA, SZ, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79930.
330
ZA, SZ, inv. 523, fol. 190 en 191.
331
ZA, SZ, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80880, fol. 25.
332
Idem, inv. 80970, fol. 24 v.
333
Idem, inv. 81020, fol. 24 v.
334
Idem, inv. 81040, fol. 19.
335
Idem, inv. 81050, fol. 19 v.
336
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 34, fol. 589.
337
Kouwenbergh betaalde voor de molen fl. 1600 (ZA, SZ, inv. 1948, fol. 5 e.v.; RAA, oud-arch.
Lillo, inv. 34, fol. 589; ZA, SZ, inv. 1944, 2-2-1781).
338
De pachter van de molen had dus een dubbelmandaat nodig: van de eigenaar en van de burgerlijke
autoriteit.
339
ZA, SZ, inv. 1945, 12-2-1786.
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zou dienen te worden. 340 In 1747 werd de molen tijdens de verovering van het fort door
Franse troepen zwaar beschadigd. 341
Nadat de forten Lillo en Liefkenshoek in 1786 aan de Oostenrijkse autoriteiten waren
overgedragen raakte te molen van Liefkenshoek snel buiten gebruik. In de polder van Lillo
was de molen beschikbaar van het dorp Lillo-Kruisweg en voor het malen van granen uit de
polders rondom Liefkenshoek konden landbouwers bij de molens te Doel en Kallo terecht.
Vermoedelijk raakte de molen van Liefkenshoek in het laatste decennium van de 18 de eeuw
in verval en is hij gesloopt tijdens de ingrijpende verbouwing van het fort in de periode
1808-1812.
3.4 Wapens en munitie
De wapens waarmee gestalte werd gegeven aan de defensieve kracht van de forten kunnen
globaal in twee categorieën worden gerangschikt:

Wapens waarover de individuele militairen beschikten die deel uitmaakten van
legeronderdelen (vendels, compagnieën, bataljons of regimenten) die in de
forten gelegerd waren. Formeel bezien behoorden deze wapens tot de uitrusting
van het betreffende legeronderdeel en niet tot de bewapening van de forten zelf,
zoals deze periodiek is gedocumenteerd in de inventarislijsten van de
commiezen van de vivres en de ammunitiën (zie paragraaf 3.5). Tot deze
categorie behoren bijvoorbeeld spiesen, pistolen, geweren en handgranaten.

Schietwerktuigen bestaande uit een schietbuis en rustend op een onderstel. Deze
zogeheten vuurmonden worden veelal met de verzamelterm “het geschut”
aangeduid of omschreven als “de artillerie”. Deze categorie wapens behoorde
wél tot de inventaris van de forten. Hun defensieve vermogen was in hoge mate
afhankelijk van de kracht en de hoeveelheid van dit type wapentuig en uiteraard
van het vermogen van de bedieners ervan om er doeltreffend mee om te gaan.
De bewapening van de legeronderdelen die in de onderzochte periode in Lillo en
Liefkenshoek verbleven week in beginsel niet af van de bewapening die destijds in het
Staatse leger gebruikelijk was, met in begrip van de veranderingen die daarin
successievelijk optraden, zoals de vervanging van pieken (spiesen) door snaphanen
(geweren) en musketten in de 17de eeuw. 342 In de magazijnlijsten van de forten zijn er
slechts incidenteel gegevens over te vinden. Zij behoorden tot de uitrusting van die
compagnieën, niet tot de inventaris van de forten. Dit neemt niet weg dat uit een in deel 3 c
opgenomen overzicht van ammunitie in de onderzochte forten kan worden geconcludeerd
dat in de 17e en de 18de eeuw de volgende soorten mobiele wapens in gebruik waren (NB:
de vermelde aantallen geven dus geen volledig beeld van het totale aantal dat van een
bepaalde soort op een bepaald moment in gebruik was):
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ZA, SZ, inv. 500, 27-5-1644.
ZA, SZ, inv. 1948, fol. 5 e.v..
342
Zie hiervoor met name Wijn, op. cit. 1934, hoofdstuk 5; C.M. Schulten en J.W.M. Schulten, Het
Leger in de zeventiende eeuw, Bussum, 1969, p. 33-57; H.L. Zwitzer, “De militie van den staat”; het
leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden, Amsterdam, 1991, p. 17 en 18.
341
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Het soort handwapens en de voorraden ervan in de magazijnen te Lillo en
Liefkenshoek 1641-1785
Jaartal
1641 (24-10)

1641 (10-12)

343

344

1665 (2-10)
1666 (7-2)

1671 (24-3)
1672 (17-5)
1672 (19-5)
1672 (26-5)
1672 (27-6)

345

1676 (30-3)
1688 (3-12)

1701 (27-10)
1704

343
344
345
346
347
348
349
350
351

Soort wapens
goedendags
halve spiesen
handgranaten
halve pieken
handgranaten
goedendags
halve pieken
goedendags
“spreu-potten” (springpotten, bommen)
musketten met toebehoren
halve pieken
vlegels met pinnen
goedendags
metalen granaten
halve pieken
musketten
wapens
musketten
musketten
hele spiesen
halve spiesen
halve spiesen 346
handgranaten 347
handgranaten 348
halve pieken 349
morgensterren
halve pieken 350
morgensterren
ongevulde handgranaten
handgranaten 351
pistolen
onklare granaten

Deze zending betrof Liefkenshoek.
Deze zending betrof Lillo.
Deze zending betrof Lillo.
Deze zending betrof Liefkenshoek.
Deze zending betrof Lillo.
Deze zending betrof Liefkenshoek.
Deze zending betrof Lillo.
Deze zending betrof Liefkenshoek.
Deze zending betrof Liefkenshoek.
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Aantal
50
50
100
100
100
100
100
50
200
50
50
50
50
50
100
9
30
300-600
100
100
100
enige
300
300
50
25
50
50
200
200-300
25
840

Jaartal
1749 (21-7) 352

1785

Soort wapens
handgranaten
musketten
snaphanen 353
musketten
geweren

Aantal
800
88
46
44
120

Het vaste geschut dat in de forten aanwezig was kan worden onderscheiden naar drie typen:
kanonnen, houwitsers en mortieren. 354 Soms worden de twee laatste soorten ook als
kanonnen aangeduid. De drie typen onderscheiden zich door de lengte van hun loop. Die is
het langst bij een kanon en het kortst in geval van een mortier. Een houwitser beweegt zich
daartussen. De lengte van de loop is bepalend voor de aanvangssnelheid van het af te
schieten projectiel en voor de maximumdracht van het geschut. In ballistisch opzicht
verschillen de drie typen ook. Een kanon behoort tot het vlakbaangeschut, d.w.z. geschut
waarmee projectielen worden afgeschoten die een nagenoeg gestrekte baan afleggen.
Houwitsers en mortieren worden gerekend tot het krombaangeschut, d.w.z. geschut
waarvan de projectielen een gekromde baan afleggen, bedoeld om doelen achter een
dekking te treffen.
Elk van het genoemde type geschut kan worden onderscheiden naar kaliber. In de 17 de en
18de eeuw was hiervoor het gewicht van het projectiel bepalend. Sedert 1590 waren er in
het Staatse leger en in de Staatse vestingen gewoonlijk vier soorten geschut conform deze
maatstaf in gebruik, namelijk geschut voor projectielen van 48, 24, 12 en 6 pond ijzer. 355
Op deze wijze kon het eerstgenoemde type geschut, het kanon, nader worden onderverdeeld
in vier typen: de (hele) kartouw (bestemd voor kogels van 48 ponden), de halve kartouw
(idem voor kogels van 24 ponden), het veldstuk (voor kogels van 12 ponden) en het
falconet (ook wel halve slang genoemd) voor het lichtste soort kogels. Vooral in de eerste
helft van de 17de eeuw werd een kanon, ook in Lillo en Liefkenshoek, wel omschreven als
een “drielinck”, een “mansvelder”, een “saecker” en een “slange”. Het geschut werd ook
naar het gewicht van de projectielen genoemd: een 48-ponder, een 24-ponder etc.. In de
Scheldeforten bevond zich in de 17de en 18de eeuw geschut conform deze
(gestandaardiseerde) kaliberindeling, maar het kwam ook voor dat vuurmonden van een
afwijkend type waren. Zo bevond zich in Liefkenshoek in 1635 een kanon (een “slange”)
met een kaliber van 14 pond en in 1637 een “drielinck” van 30 pond. 356 In 1638 bevond
zich in Lillo een “tienponder” en in 1641 een “drielinck” van 30 pond. 357 In 1665 werden
kanonskogels van 5 pond naar Liefkenshoek verzonden. 358 Zes jaar later werden er naar

352

Aangetroffen in Liefkenshoek.
Geweer dat door middel van een haan (een gebogen beweegbaar gedeelte) met vuursteen
afschoten wordt.
354
Zie voor dit onderscheid: Wijn, op. cit. 1934, hoofdstuk VI; P.J.M. Kamps, P.C. van Kerkum en J.
de Zee (red.), Terminologie Verdedigingswerken; inrichting, aanval en verdediging, Utrecht, tweede
herziene druk, 2004 (diverse plaatsen) en J.B. Kist, De militaire technologie en de vestingbouw, in: J.
Sneep e.a. (red.), 1982, p. 161-166.
355
Het gewicht van een pond was conform de in Amsterdam geldende maatstaf van 0,494 kilogram.
356
ZA, SZ, inv. 495, fol. 333 v, 12-11-1635; idem, inv. 496, fol. 78 v, 26-5-1637.
357
ZA, SZ, inv. 497, fol. 215, 21-12-1638; idem, inv. 498, fol. 368 v en 369, 24-10-1641.
358
Idem, inv. 522, fol. 191, 25-9-1665.
353
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Lillo of Liefkenshoek lepels, aanzetters en wissers gestuurd voor een metalen “stuk” van 36
ponden en voor enkele metalen vijfponders. 359 In 1672 worden vier affuiten naar Lillo
gestuurd, bestemd voor vierponders. 360
Kanonnen (ook die in Lillo en Liefkenshoek) werden vervolgens onderscheiden naar het
materiaal waarvan ze waren gemaakt: metaal of ijzer. Onder een metalen kanon werd een
kanon van brons verstaan, dus een kanon dat was gegoten uit een melange van koper en tin,
doorgaans in een verhouding van 9:1. Dit type was van een betere kwaliteit dan de
kanonnen van gietijzer. 361
Met een kanon werden vooral drie soorten projectielen afgeschoten: loden kogels, blikken
dozen en druiven. Blikken dozen waren cilindervormige bussen die gevuld waren met
musketkogels. Druiven waren projectielen met een houten kern waaromheen een aantal
kleine kogels was geordend die met een stuk linnen en een vlechtwerk van touw op hun
plaats werden gehouden. Beide soorten projectielen waren dus bedoeld om tegelijk een
bundel van kogels af te vuren, bijvoorbeeld tijdens een stormaanval. 362
Naast deze drie soorten projectielen werden kanonnen ook aangewend voor het afschieten
van kneppels (projectielen die na het afvuren in een draaiende, slingerende beweging
geraakten) en karkassen (manden van bandijzer met een moeilijk te doven mengsel,
bestemd om brand te veroorzaken). Met mortieren en houwitsers werden behalve ijzeren
kogels, ook stenen kogels verschoten en voorts diverse soorten brandprojectielen,
waaronder karkassen en holle gietijzeren bollen, gevuld met buskruit.
Omdat de reikwijdte van een handgranaat aanvankelijk niet verder strekte dan 30 meter
werd gezocht naar een handwapen om verderweg gelegen doelen te kunnen raken. Zo
kwam in het laatste kwart van de 18de eeuw in het Staatse leger de Coehoornmortier in
gebruik, een draagbare ijzeren of bronzen mortier met een kaliber van 8 of zelfs 18 pond
ijzer. Dit wapen had een “dracht” van 500 tot 700 passen. 363
De dracht van het zwaarste kanon, die van 48 pond, bedroeg in de 17 de en 18de eeuw met
een zogeheten kernschot, waarbij werd gericht langs de lengteas, ca. 400 meter. 364 Het
zogeheten vizierschot (gericht langs de kegelvormige buitenzijde van het kanon) reikte
weliswaar aanzienlijk verder, namelijk tot ca. 750 meter, maar de militaire betekenis
daarvan was beperkt, omdat het projectiel na zo’n 400 meter, aan het einde van zijn baan,
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Idem, inv. 667, 14-4-1671.
Idem, inv. 668, 27-6-1672.
361
Brons voldeed beter dan ijzer omdat dit minder gemakkelijk een reactie aanging met de stoffen
die bij de ontbranding van kruit vrijkwamen.
362
Omdat blikken dozen en druiven bedoeld waren om vijandelijke soldaten uit te schakelen zijn ze
ook wel betiteld als “anti-personeel-projectielen”.
363
Zwitzer, op. cit. 1991, p. 18. Een geometrische pas bedroeg ca. 150 centimeter; 500 van die
passen betroffen dus een afstand van 750 meter. De Coehoornmortier was bedoeld om meer
vuurkracht te genereren bij het uitvoeren van een stormaanval. Dit geschut was door twee man mee te
voeren. Door een groot aantal ervan naast elkaar in stelling te brengen en deze af te vuren kon een
verdedigingswerk dusdanig worden belaagd dat een stormaanval meer kans van slagen had. De
Coehoornmortier is begin 18de eeuw in de bewapening van het Staatse leger opgenomen; zie: J. van
Hoof, Menno van Coehoorn 1641-1704; vestingbouwer, belegeraar, infanterist, Den Haag, 2004, p.
84.
364
Wijn, op. cit. 1934, p. 559.
360
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niet veel doordringingsvermogen meer over had. 365 Gegeven een rivierbreedte van
ongeveer 900 meter tussen Lillo en Liefkenshoek impliceerde dit dat de zwaarste kanonnen
op de zeecontrescarpen van beide forten destijds niet in staat waren om op eigen kracht het
scheepvaartverkeer op de Schelde volledig te beheersen. Geschut op beide forten was
hiervoor nodig, zonodig ondersteund door geschut op een of meer oorlogsschepen van een
of meer van de Admiraliteiten van de Republiek.
Kanonschoten werden overigens niet uitsluitend afgevuurd met het oog op de defensie van
de forten en om de fiscale barrière tussen Lillo en Liefkenshoek kracht bij te zetten, maar
ook om saluutschoten te lossen indien hoogwaardigheidsbekleders (bijvoorbeeld leden van
bevriende buitenlandse koningshuizen of leden van de Raad van State) deze forten
passeerden en om vreugdevolle bijzondere gebeurtenissen, zoals de viering van een
militaire victorie of de geboorte van een telg uit het huis van Oranje-Nassau, kracht bij te
zetten en in een wijde omtrek (ook aan het adres van vijanden van de Republiek) bekend te
maken. 366 Incidenteel werden de commandeurs van de forten hierover door het bestuur van
het gewest Zeeland gekapitteld, indien duidelijk was geworden dat er uitbundig met deze
mogelijkheid was omgesprongen, waardoor onnodig veel buskruit was verbruikt. 367
Het geschut dat in Lillo en Liefkenshoek en de bijbehorende steunforten in de 17 de en 18de
eeuw werd gebruikt, werd meestal in Middelburg gegoten. Daarbij speelde in de periode
1594-1679 het geslacht Burgerhuys een voorname rol. 368
Tot het laadgereedschap van de drie onderscheiden soorten geschut behoorden aanzetters,
wissers en lepels om de lading en het projectiel via de monding van de loop achter in de
vuurmond aan te brengen en de loop inwendig te reinigen. De buskruitladingen werden
aanvankelijk met een lepel los in de loop gebracht. In de eerste helft van de 17 de eeuw
kwam de kardoes in gebruik, een papieren, perkamenten of linnen zak met een afgepaste
hoeveelheid buskruit. Nadat de kardoes was aangebracht met behulp van een aanzetter en
het af te vuren projectiel was geplaatst, werd de kardoes met een laadpriem door het
zogeheten zundgat opengeprikt. Tenslotte werd een hoeveelheid fijn buskruit in het zundgat
gestrooid en werd met behulp van een lontstok waaraan een brandende lont was bevestigd,
het projectiel afgevuurd. 369 Om oververhitting van een kanonsloop te voorkomen kon er
maar een beperkt aantal kogels mee worden afgevuurd, namelijk 8 tot 10 per uur en 80-100
per dag. Na elke 10-12 schoten diende een kanonsloop te worden afgekoeld. Dat gebeurde
met natte haren kleden, waarvoor onder meer schapenvellen en koeienhuiden werden
gebruikt. 370 Alle genoemde hulpmiddelen werden aangetroffen in de magazijnlijsten van
Lillo van de 17de en 18de eeuw.
Regelmatig verzocht de commies van de vivres en de ammunitiën de Gecommitteerde
Raden van Zeeland om dergelijke hulpmiddelen te sturen. Een voorbeeld is een lijst met

365

Kist, op. cit., p. 165.
Zie voor vreugdeschoten bijv. ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80900, fol. 53.
367
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 488, 20-11-1625; idem, inv. 500, 24-6-1644.
368
Zie voor dit geslacht: Encyclopedie van Zeeland, deel 1, Middelburg 1982, p. 257.
369
Het zundgat is een opening in de vuurmond van een kanon waarin het ontstekingsmiddel voor de
lading wordt geplaatst.
370
Wijn, op. cit. 1934, p. 199. Schapenvellen werden ook gebruikt om het zundgat van een kanon
mee af te dekken tijdens regen (Wijn, idem, p. 202-203) en om wissers van te maken, waarmee de
loop van een kanon werd schoongemaakt (ZA, SZ, inv. 498, fol. 400, 400v, 10-12-1641).
366
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benodigdheden voor de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek, geïnventariseerd medio maart
1671: 371
 4000 pond buskruit
 50 bossen lonten
 50 metalen granaten
 100 halve pieken
 50 bandeliers
 3 “kelderwijsen”
 1000 “scheurbroecken”
 25 kruiwagens
 12 wielen voor halve kartouwen
 12 wielen voor zesponders
 6 assen voor halve kartouwen
 6 assen voor zesponders
 2 lepels, met zoveel aanzetters en wissers voor een metalen stuk van 36 pond ijzer
 16 lepels, aanzetters en wissers voor metalen zesponders
 4 lepels, aanzetters en wissers voor metalen tienponders
 8 lepels, aanzetters en wissers voor halve kartouwen van 24 pond ijzer
 8 lepels, aanzetters en wissers voor metalen vijfponders.
Een ander voorbeeld van zo’n lijst is die van 21 juli 1749 betreffende Liefkenshoek,
waarbij werd genoteerd welke attributen bruikbaar waren, reparabel of klaarblijkelijk
zodanig defect, dat herstel niet meer mogelijk was. De in deze lijst opgenomen kanonnen
blijven hier buiten beschouwing: 372
Soort wapens
Affuiten
6 affuiten à 12 pond
3 dito à 10 pond
4 dito à 8 pond
8 dito à 6 pond
1 dito à 4 pond

Bruikbaar
5
3
4
8

373

1

1

Kanonskogels
818 kanonskogels à 12 pond
664 dito à 8 pond
2400 dito à 6 pond
280 dito à 4 pond

372

Defect

1

1 voorwagen 373

371

Reparabel

818
664
2400
280

ZA, SZ, inv. 667, 24-3-1671.
NA, arch. Raad van State, inv. 1916, 21 juli 1749.
Voertuig met twee wielen dat voor een affuit, al dan niet met geschut, gespannen wordt.
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Soort wapens
Druiven voor een kanon 374
1 druif à 12 pond
21 dito à 10 pond
29 dito à 8 pond
14 dito à 6 pond

Bruikbaar
1
21
28
13

Blikken kardoezen gevuld voor een
kanon 375
51 kardoezen à 12 pond
5 dito à 8 pond
9 dito à 6 pond
120 gevulde handmortier
granaten à 8 pond
800 dito handgranaten

16
1
1
120

Reparabel

Defect

1
1

35
4
8

800

Laadgereedschap
5 lepels à 12 pond
5 wissers à 12 pond
5 aanzetters à 12 pond 376
2 lepels à 10 pond
4 wissers à 10 pond
4 aanzetters à 10 pond
3 lepels à 8 pond
5 wissers à 8 pond
6 aanzetters à 8 pond
13 lepels à 6 pond
16 wissers à 6 pond
10 aanzetters à 6 pond
15 varkensstaarten 377
17 kapellen
50 handspaken 378
68 stelhouten
1 triquebal 379

5
5
5
2
4
4
3
5

15
17
50
58
1

374

10

Projectiel, bedoeld voor beschietingen op korte afstand.
Blikken patroonhulzen.
376
Nodig om een patroonhuls in de schietbuis vast te zetten.
377
Aftrektouw van een vuurmond
378
Aan het ene eind ronde, aan het andere vierkante houten of ijzeren spaak die dient om zware
lasten tot geringe hoogte op te heffen.
379
Mallejan: wagen bestaande uit een as met twee hoge wielen en een disselboom, om lange zware
lasten te vervoeren.
375
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Soort wapens
6 kruiwagens
4 draagbaren
88 musketten
46 snaphanen 380
27 stormseizen 381
400 vuurstenen
120 pond musketlood
1 kogelvorm voor 12 pond
89 pulverzakken
14 ijzeren lampetten
3 trekrepen 382
50 straatpikken 383
12 kapmessen
6 ijszagen
2 bokken met derde
been 384
1 knaap met
weegboom 385
24 batterijbeddingen van
grenen hout
16 eiken zwalpen 386
431 ijssporen
1170 voetangels
4104 pond buskruit
50 pond lonten
5 hardstampers
1 houten kogelmal
10 ruimnaalden 387
4 brandladders
19 Friese ruiters 388

Bruikbaar
4
76
28
27
400
120
1
88
7
3
50
11
6
1

Reparabel

Defect
6

12
18

1
7

1
1

1
24
16
431
1170
4104
50
5
1
10
4
19

380

Geweer dat door middel van een haan (een gebogen beweegbaar gedeelte) met vuursteen
afschoten wordt.
381
Touw om vast te sjorren.
382
Touw om iets voort te trekken.
383
Houweel.
384
Hijswerktuig voor zeer zware lasten.
385
Standaard met hefboom om zware lasten op te lichten.
386
Balken.
387
Metalen naald voor het effen maken van geboorde gaten.
388
Hindernis bestaand uit een balk met gaten waarin lansen of puntig geslepen stokken werden
gestoken.

134

Soort wapens
23 boereneggen
1 mallejanswagen
3 handkorenmolens

Bruikbaar
18

Reparabel

Defect
5

1
3

Geschut en ammunitie werden steeds aangevoerd vanuit Zeeland, meestal vanuit het
“stapelmagazijn” te Veere en het “arsenaal” te Middelburg (zie hoofdstuk 13 in deel 3 c).
De commies-stapelier van het gewest was met de verzending belast. In 1745 wordt melding
gemaakt van een “laboratorium”, zowel te Lillo als Liefkenshoek. 389 In dat jaar wordt
iemand betaald voor het maken en leveren van 350 nieuwe pulverzakbuizen voor het
laboratorium te Lillo en voor het leveren van vier stoop brandewijn voor de gelijknamige
voorziening te Liefkenshoek, bestemd voor het maken van “geswinde” lonten. 390 Dit wijst
erop dat toen ook in de forten zelf munitie werd gefabriceerd, waardoor de afhankelijkheid
van zendingen uit Zeeland verminderde.
Geschut werd geplaatst op een affuit, een onderstel dat veelal was geconstrueerd van iepenen eikenhout met een smeedijzeren beslag. Gelet op het gewicht van met name kanonnen
(een 48-ponder woog veelal 3.458 kilo, een 24 ponder 2.223 kilo, een 12 ponder 1.580 kilo
en een 6 ponder 1.037 kilo) werden voor het op- en afladen en het verplaatsen
krachtwerktuigen gebruikt, zoals een hijsbok en een triquebal (ook mallejan genoemd), een
wagen waarmee zware lasten konden worden opgetild en verplaatst. In de forten Lillo en
Liefkenshoek werden met enige regelmaat hiervoor ook paarden ingeschakeld van boeren
uit hun omgeving. 391
Kanonniers werden bij het uitoefenen van hun taak bijgestaan door andere “artilleriebedienden”, zoals de zogeheten handlangers, die hielpen bij het laden en schoonmaken van
de vuurmonden. Bijzonderheden over hen worden vermeld in paragraaf 7.6., evenals
uiteenlopende kenmerken van de kanonniers zelf zoals de manier waarop zij benoemd
werden, hun aantallen en hun honorering.
Het aantal stukken geschut te Lillo en Liefkenshoek varieerde gedurende de 17 de en 18de
eeuw sterk. Indien de kanonnen, mortieren en houwitsers tezamen worden genomen, dan
waren deze aantallen als volgt (NB: van verreweg de meeste jaren zijn geen gegevens
beschikbaar):

389

Vermoedelijk werd in dit laboratorium, zoals destijds gebruikelijk, onder meer de lading voor de
kardoezen afgewogen.
390
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81290, fol. 42, 43 en 84 v. “Geswinde” lonten zijn snel
verbrandbare lonten, waardoor er sneller kon worden gevuurd.
391
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 496, fol. 153 v, 2-10-1637; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80920, fol. 47
(betreffende het jaar 1708); idem, inv. 81110, fol. 66 (betreffende het jaar 1727) en idem, inv. 81270,
fol. 54 v (betreffende het jaar 1743).
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Overzicht van het aantal kanonnen (incl. mortieren en houwitsers) in Lillo:
Jaar
1648
1672
1747
1749 januari
1749 augustus
1777
1785

Aantal
11
11
50
37
33
18
40

In Lillo schommelde het aantal vuurmonden dus tussen de 11 en de 50. Het laatstgenoemde
aantal hield verband met een dreigende (en uiteindelijk geëffectueerde) verovering van het
fort door Franse troepen. In de 18 de eeuw waren er aanzienlijk meer stukken geschut in
gebruik dan in de 17de eeuw.
Overzicht van het aantal kanonnen (incl. mortieren en houwitsers) in Liefkenshoek:
Jaar
1641
1648
1747
1749 januari
1749 augustus
1763
1785

Aantal
13
10
33
28
31
28
31

In Liefkenshoek varieerde het aantal vuurmonden in de periode 1641-1785 tussen 10 en 33
stuks. Ook hier was in de 18de eeuw meer geschut aanwezig dan in de voorafgaande
eeuw. 392
Op bepaalde momenten in de 18de eeuw zijn er over het geschut in de Zeeuwse
Scheldeforten meer gedetailleerde gegevens gedocumenteerd. Wat daarover kon worden
achterhaald is vermeld in hoofdstuk 13 van deel 3 c. Daaruit kunnen bij wijze van illustratie
de volgende tabellen worden gepresenteerd.
Op 21 juli 1749 bevonden zich in de magazijnen, op de wallen en in de buitenwerken van
Liefkenshoek de volgende aantallen en soorten kanonnen: 393

392

Dat er in Liefkenshoek in oktober 1783 geen enkel kanon aanwezig was, zoals te lezen valt in een
brief van de sergeant-majoor van Lillo, Van Schweinitz, aan de Staten-Generaal d.d. 28-10-1783
moet onaannemelijk worden geacht; zie: Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, deel 19, Leiden en
Amsterdam, 1784, band 1, p. 49. Gelet op de toenmalige spanningen met Oostenrijk (zie hoofdstuk
15) is het niet waarschijnlijk dat er geen enkel kanon aanwezig was. Indien dit toch zo was dan kan
speculatief worden verondersteld dat alle kanonnen van Liefkenshoek toen nodig werden geacht voor
de kustbatterijen in het kader van de Vierde Engelse Zeeoorlog.
393
NA, arch. Raad van State, inv. 1916, 21 juli 1749.
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Artillerie en ammunitie
Metalen kanonnen
2 metalen stukken à 10 pond
2 dito à 6 pond
1 dito à 4 pond

bruikbaar

reparabel

defect

2
2
1

IJzeren kanonnen
8 ijzeren stukken à 12 pond
1 dito à 10 pond
7 dito à 8 pond
7 dito à 6 pond

5
1
4
6

3
3
1

Over de locatie van de kanonnen te Liefkenshoek zijn gegevens bekend uit het jaar 1648.
Toen waren ze als volgt over de bolwerken verdeeld: op de voorste twee bolwerken (aan de
Scheldezijde) elk drie en op de twee achterste elk twee. 394
Wat de omvang en de locatie van het geschut te Lillo betreft was de situatie op 10 augustus
1749 als volgt: 395
 In het bastion Bergen
7
 In het bastion Kruijttooren 396
2
 In het bastion Orangerie 397
2
 In het bastion Antwerpen
1
 In het bastion Liefkenshoek 398
4
 Bij de hoofdwacht
5
 In de “Kogelhoek”
3
 In de “Uytspringhoek”
2
 Op de Place d’ Armes
2
Voorts in het magazijn:
 2 metalen mortieren royaal
 3 metalen houwitzers
Adolph van Schweinitz, groot-majoor te Lillo, stelde op 7 oktober 1764 het volgende
overzicht samen van het geschut te Lillo en Liefkenshoek conform een resolutie van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland van 20 september 1764. Het bevat een inventarisatie
van geschut dat naar mening van de samensteller noodzakelijk zou zijn (A), reeds aanwezig
en bruikbaar was (B) en nog diende te komen (C): 399

394

ZA, SZ, inv. 502, fol. 107 v, 1-10-1648.
NA, Raad van State, inv. 1916; bijlage (gedateerd op 10-8-1749) bij een brief van de commandeur
van Lillo c.s., Van Schlippenbach, aan de Prins van Oranje d.d. 28-8-1749.
396
Dit bastion is aanvankelijk meestal omschreven als het bolwerk van de Breeveste en later als het
Magazijn Bolwerk (zie par. 3.2).
397
Dit bastion is meestal omschreven als de Engelse Punt (zie par. 3.2).
398
Deze benaming is hoogst uitzonderlijk. Dit bolwerk is aanvankelijk omschreven als het Bolwerk
Zeeland en later als het Hoofd Bolwerk (zie par. 3.2).
399
ZA, SZ, inv. 2015.
395
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Soort geschut
Metalen kanon, 24 ponders
Idem, 12 ponders
Idem, 6 ponders
IJzeren kanon, 12 ponders
Idem, 8 ponders
Idem, 6 ponders
Houwitsers, 16 ponders (steen)
Mortieren, 50 ponders (steen)
Mortieren Royal, 16 ponders (steen)
Steenmortieren
Handmortieren, 16 ponders (ijzer)
Totaal kanonnen
Totaal houwitsers en mortieren

A
4
6
12
10
10
4
4
2
2
10
42
22

Lillo
B
2
3
2
2
5

C
4
4
12
10
10
1
4
2
10
40
17

Liefkenshoek
A
B
C
2
2
6
6
8
8
12
12
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
8
8
32
32
16
16

Op 1 juli 1785 waren in het fort Lillo de volgende stukken en soorten geschut aanwezig:
 6 metalen stukken van 6 pond
 16 ijzeren stukken van 12 pond
 8 idem van 6 pond
 4 metalen houwitsers van 16 pond (steens)
 6 ijzeren handmortieren van 6 pond
In Liefkenshoek was de situatie aldus: 401
 8 ijzeren stukken van 12 pond
 12 idem van 6 pond
 1 metalen houwitser van 16 pond (steens).

400

3.5 De commiezen van de vivres en ammunitiën
Voor een ordentelijk en effectief functioneren van de forten was het van vitaal belang dat
zij adequaat en steeds tijdig werden bevoorraad, enerzijds met levensmiddelen, anderzijds
met ammunitie (wapens en munitie). Met deze taak was een commies belast, veelal betiteld
als de commies van de vivres en de ammunitiën, soms ook als ammunitiemeester en als
commies der magazijnen. Voor de gezamenlijke forten Lillo en Liefkenshoek was één zo’n

400

ZA, SZ, inv. 1422, bijlage bij een brief van H. Kluit d.d. 1-7-1785.
55 jaar later, in 1840, een jaar na de overdracht van het fort aan de staat België, bevonden zich in
Liefkenshoek 45 kanonnen, 3 houwitsers en 2 mortieren. Op de Scheldedijk stonden tien 24-ponders
en op het dak van de kat twaalf 18-ponders; zie: Cools en Van Meirvenne, op. cit., p. 61. De
kanonnen die zich anno 2005 in Liefkenshoek bevinden zijn in 1985 door de gemeente Beveren
aangekocht van de Nederlandse staat (Het Vrije Waasland, 25-1-1985, p. 1 en 2). De gemeente
Beveren betaalde er fl. 8000 (3630 euro) voor. Ze stammen uit de periode 1810-1812 en deden langs
het kanaal tussen Middelburg en Veere dienst als bolders, om bij het aanmeren schepen aan vast te
kunnen leggen. Hiertoe waren ze verticaal in de grond geplaatst, met de achterzijde naar boven.
401
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functionaris aangesteld die in het fort Lillo woonde. 402 Hij werd benoemd door de
Gecommitteerde Raden van Zeeland. 403 Jaarlijks hield de commies een gedetailleerde
boekhouding bij van de door hem ontvangen en gedistribueerde goederen. Deze
boekhouding is nagenoeg compleet bewaard gebleven. 404 Op de rekening betreffende het
jaar 1670 komen bijvoorbeeld de volgende goederen voor: levensmiddelen, een kanon,
affuiten, kruit, lonten, musketlood, kogels, slingerketens, spiezen, palissaden, timmerhout,
rijshout, benodigdheden voor metsel- en ijzerwerk, turf, kaarsen, stro en benodigdheden
voor logementen. 405 De inhoudsopgave van de goederen die in eerdere en latere jaren
werden beheerd vertoont weinig tot geen variatie.
Jaarlijks legde de commies uiterst gedetailleerd verantwoording af over zijn uitgaven,
getuige bijvoorbeeld een van de bijlagen bij de rekening over het jaar 1727. Vermeld
werden de volgende betalingen ten behoeve van het fort Lillo in de laatste week van
december 1726 en de eerste vijf maanden van 1727: 406
 Voor de inkoop van 43 bomen op de wallen van het fort
£2
 Voor het verwerken en wegen van 962 pond oud-ijzer en het
transport daarvan
£ 1: 6:2
 Voor de aanschaf van twee grote snoeibijtels incl. stokken om
de bomen op de wallen mee te snoeien
£ 0: 9:4
 Voor de koop van 16 ponden reuzelvet ten behoeve van de constabels,
waarmee zij de pijpen uit de bommen en granaten kunnen slaan
£ 0:10:10
 Voor de aanschaf van touw ten behoeve van het uurwerk op de
kerktoren
£ 1:10:4
 Voor het repareren van trekzagen en houten lantaarns, incl.
vrachtkosten vanuit Antwerpen
£ 1:10:2
 Voor het opruimen van het steengruis bij de poort en het vervoer
daarvan naar de bedekte weg
£ 1: 7:6
 Voor een wagen met wit strooizand ten behoeve van de magazijnen
£ 0: 5:4
Regelmatig werden de goederen die in de magazijnen aanwezig waren door de commiezen
geïnventariseerd. De resultaten daarvan zijn te vinden in hun jaarrekeningen. Afzonderlijke
inventarislijsten die bewaard zijn gebleven betreffen onder meer de jaren 1627, 1703, 1704
en 1740 tot en met 1768. 407 De soorten goederen die in 1703 aanwezig waren zijn
402

In de steunforten Frederik Hendrik en Kruisschans fungeerden de daar werkzame sergeantmajoors tevens als “commies van ’s lands magazijn”. Dat gold ook voor het fort Hoogerwerf.
403
In mei 1690 spraken de Gecommitteerde Raden van Zeeland af dat aan de stad Veere het recht
toekwam om de commies van de vivres en ammunitiën te Lillo voor te dragen; zie hiervoor verder
hoofdstuk 5. Dit recht had een tijdelijk karakter. Gedurende de 17 de en 18de eeuw waren diverse
commiezen uit andere Zeeuwse steden afkomstig. Onduidelijk is waarom Anthonij Hattinga als
“commies van ’s lands magazijnen te Lillo en Liefkenshoek” op 9 september 1768 werd aangesteld
door de Prins van Oranje.
404
In het archief van de Rekenkamer van Zeeland C, te beginnen met inventarisnummer 25270,
betreffende de periode 23-8-1589 tot 16-4-1591.
405
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 25870; de rekening is opgemaakt op 6 april 1672.
406
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81111, acquit d.d. 4-6-1727; NB: de genoemde uitgaven
betreffen slechts een deel van de uitgaven die in de genoemde periode door de commies zijn gedaan.
407
Deze inventarislijsten zijn aanwezig in het archief van de Rekenkamer van Zeeland D, inv. 81790
(betreffende de jaren 1703 en 1704) en 81381 tot en met 81651 (betreffende periode 1740 t/m 1768);
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(alfabetisch gerangschikt en overwegend genoteerd in hedendaags Nederlands) de volgende
(waarbij de zeer waarschijnlijk eveneens aanwezige levensmiddelen buiten beeld
bleven): 408
Affuiten met wielen
Kapmessen
Pikken
Asbakken
Keldervijlen
Pinsloten
Balansen
Ketenen (voor de valbruggen) Pinstokken
Bandvlieren
Kleden (van haar)
Ponton (1)
Beursvaatjes
Klossen
Priemen
Bijlen
Kogels (in diverse maten)
Pulferzakken
Bindgaren
Kogelvormen
Ringbouten
Brandemmers
Kokers
Rolpaarden 409
Brandzakken
Kruithoorns
Salpeter
Buizen (voor handgranaten) Kruiwagens
Schaapsvellen 410
Buskruit
Ladders
Scheurbroeken 411
Cardoesen (van hout)
Lantaarns
Schijven (van metaal)
Cardoespapier
Lichtkogels
Schilden (van ijzer)
Cardoesstokken
Lijnwaad
Schoppen
Dekens
Lonten
Schuifketens
Friese ruiters
Lontstokken
Slijpstenen
Geschutlepels
Loodlepels
Sluitringen
Geschutslede (1)
Manden
Snaphanen 412
Geschutwagen (1)
Merkijzers
Spaden
Gewichten
Metalen stukken
Spiezen (hele en halve)
Gieters
Molenstenen
Stampers
Handgranaten
Morgensterren 413
Stelhouten
Handspeeken
Mortelhouwelen
Stinkpotten
Houwelen
Musquet 414
Taille-blokken
Huiven 415
Naaigaren
Tonnen
IJshaken
Nijptangen
Touw
IJssporen
Paknaalden
Turfmanden
Kaarsen
Palissaden 416
Turftonnen
Kaarsenkisten
Pektonnen
Turfzakken
Kalkzakken
Pijpen (voor lichtkogels)
Varkensstaarten 417
zie voor de inventaris van het jaar 1627: ZA, SZ, inv. 1242. Dat de inventarissen in de loop der tijd
nauwelijks veranderingen ondergingen bewijzen de inventarislijsten (apart voor Lillo en
Liefkenshoek) van 1 juli 1785 (zie hiervoor: ZA, SZ, inv. 1422).
408
In de betreffende inventarislijst zijn per goederensoort de aantallen vermeld; het voerde te ver ook
deze informatie te verwerken.
409
Dit is een type affuit.
410
Deze werden voor de kanonnen gebruikt; zie terug.
411
Dit zijn ijzeren pinnen, geplaatst bovenop palissaden, hekken, muren e.d..
412
Geweren.
413
Dit zijn knotsen met ijzeren punten.
414
Dit is een handvuurwapen.
415
Vermoedelijk van stof gemaakte kappen, bijv. voor een kar of wagen.
416
Dit zijn aangepunte palen.
417
Dit zijn aftrektouwen van een vuurmond (vooral van een kanon).
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Vuurbakens
Wateremmers
Watertonnen
Watervaten

Wiggen
Wissers
Wisserstokken

Zagen
Zandzakken
Zwavel

De commiezen onderhielden geregelde contacten met de bestuurlijke autoriteiten in
Middelburg. Veelvuldig lieten zij schriftelijk weten aan welke goederen zij behoefte
hadden. Uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende Lillo en
Liefkenshoek blijkt dat beslissingen over de bevoorrading van deze forten veelal in
overeenstemming waren met de adviezen en verzoeken die de commiezen van de vivres en
de ammunitiën kenbaar hadden gemaakt. Daarbij valt onder meer op dat de commiezen
regelmatig klaagden over een gebrek aan kaarsen. Vrijwel jaarlijks verzochten zij de
Gecommitteerde Raden van Zeeland om meer kaarsen te sturen. 418
De commiezen behoorden tot de sleutelfunctionarissen in de Zeeuwse Scheldeforten. Zowel
de militairen als de burgers in deze forten waren voor hun alledaagse levensbehoeften van
hen afhankelijk. Vrijwel zonder uitzondering werden de commiezen gerecruteerd uit het
Zeeuwse patriciaat. Ook op grond daarvan genoten zij in de forten aanzien en behoorden zij
tot de burgerlijke elite. Nadat ten behoeve van Lillo en Liefkenshoek in 1627 een
magistraatscollege (van gedelegeerde rechters) was ingesteld maakte de commies van de
vivres en de ammunitiën daar meestal deel van uit.
Het ambt van commies werd gecombineerd met de functie van ontvanger van de gemeene
middelen van consumptie. In die hoedanigheid werden zij aangesteld door de Raad van
State (zie par. 9.2). Als ontvangers incasseerden zij de pachtsommen van de pachters van
deze middelen en voorts cijnsen en recognities, in het bijzonder belastingen op erven en
panden in het fort Lillo die eigendom waren van het gewest Zeeland. Zij ontvingen
daarvoor een ontvangstloon, waarvan de hoogte afhankelijk was van de opbrengst van de
verpachtingen, namelijk 2 % daarvan. 419 Ten laste van de gemeene middelen financierden
zij het onderhoud van de forten en betaalden zij bepaalde traktementen van ambtsdragers.
Zij waren voorts belast met het innen van de pachtsommen van de veerdiensten bij de
Zeeuwse Scheldeforten. In hoofdstuk 9 worden de werkzaamheden van de ontvangers van
de gemeene middelen uitgebreider behandeld.
In de periode 1589 tot en met 1622 vervulde de commies van de vivres en de ammunitiën te
Lillo tevens het ambt van ontvanger van de Tol van Zeeland te Lillo. Vanaf 1694 was hij
steeds ook aangesteld als controleur van deze scheepvaartbelasting (zie hiervoor hoofdstuk
10).

418

Gegeven een schaarste aan kaarsen ontstonden er binnen de forten ook regelmatig discussies en
spanningen over de toedeling ervan. Zo beklaagde de sergeant-majoor van Lillo zich er in januari
1710 over dat de commies van de vivres en de ammunitiën weigerde om hem twee kaarsen per dag te
geven (ZA, SZ, inv. 718, 3-1-1710). De hoeveelheid kaarsen waarom werd verzocht werd doorgaans
aangegeven met de gewichtseenheid “steen”. Een steen was destijds een gewichtsmaat die o.m. werd
gehanteerd bij de bepaling van de hoeveelheid zeep, wol, garen en kaarsen; een steen had een gewicht
van ca. 7 pond. Op 10-9-1784 verzocht de commies te Lillo om toezending van 200 steen kaarsen;
daarbij werd aangetekend dat het om 12.979 stuks ging (plus 200 pond lonten) (ZA, SZ, inv. 1420,
brief van A. Hattinga aan de GR van Zeeland d.d. 10-9-1784). Dit verzoek werd overigens
ingewilligd. Leverancier van de kaarsen was Jacobus Sturm.
419
Zie bijv. ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 520, fol. 335 v.
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Veelvuldig waren de commiezen in Lillo ook als kerkbestuurder (ouderling of diaken)
actief.
Het traktement van de commiezen was gedurende de 17 de eeuw niet constant. Het bedroeg
in:
1600
66 pond Vlaams 420
1625
idem 421
1664
60 pond 422
1671
60 pond 423
1680
idem 424
Na 1680 veranderde de honorering niet meer. 425 Het totale jaarinkomen van de commiezen
bedroeg waarschijnlijk minstens 125 pond Vlaams. Daarmee behoorden zij tot de best
betaalden in de forten, vergelijkbaar met de predikanten en de licentmeester (de ontvanger
van de convooien en licenten).
In de periode 1587 tot februari 1786 werd de functie van commies van de vivres en de
ammunitiën te Lillo en Liefkenshoek vervuld door de volgende personen: 426
1. Bernaert le Leu, 1587- ?.427
2. Gillis Heijlinck, 1589-1600. 428
3. Joris de Witte, 1601-1622.
4. Francois Schillemans, 1622-1627.
5. David Somer, 1627-1631.
6. Pieter de Gomme, 1631-1641.
7. Isaak de Brauw, 1641-1649. 429
420

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 270, fol. 278 v-279.
Idem, inv. 520, fol. 330.
422
NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 123 v.
423
ZA, SZ, inv. 667, 14-8-1671.
424
ZA, SZ, inv. 684, 12-4-1680.
425
Zie bijv. de honorering in het jaar 1700 (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1910, fol. 60); idem in
het jaar 1750 (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2910, fol. 49 v), 1775 (idem, inv. 3410, fol. 47 v) en
1785 (idem, inv. 3610, fol. 56).
426
Voor bijzonderheden over hen en voor een verantwoording van de gehanteerde bronnen wordt
verwezen naar deel 2 van deze studie; daarin worden ook de tijdvakken waarin de commiezen
werkzaam waren exacter omschreven.
427
NA, Raad van State, inv. 1524, fol. 156 [betreft een Franstalige akte]. Hij is benoemd door door
Robert graaf van Leycester op 13-6-1587.
428
Heijlinck was al eerder in Lillo en Liefkenshoek werkzaam als commies van de vivres en de
ammunitiën. Als zodanig werd hij op 23-8-1586 door de Staten-Generaal benoemd, met de
aantekening dat zijn traktement betaald diende te worden door het gewest Zeeland (K. Heeringa, Het
aandeel van Zeeland in het bestuur van Staats-Vlaanderen, in: Nederlandsch Archievenblad, jrg. 23,
1914-1915, nr. 2, p. 50). Zeeland kon de betreffende kosten vervolgens declareren bij de Rekenkamer
van de Generaliteit; ze werden verrekend met het Zeeuwse aandeel in de financiering van de kas van
de Generaliteit, conform het quotenstelsel (zie paragraaf 5.8).
Toen Heijlinck werd benoemd was er ten behoeve van Lillo en Liefkenshoek reeds een “commissaris
van de vivres en ammunitie van oorlog” werkzaam. Heijlinck volgde als zodanig Dierick van Breen
op (ZA, SZ, inv. 1668, fol. 38).
429
Hij werd in 1641 en deels in 1642 tijdelijk vervangen door Cornelis van Alphen.
421
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8. Jacob Gallieris, 1649-1664.
9. Marinus van Vrijberghe, 1665-1678.
10. Jan Pain, 1679-1686. 430
11. Frederik Louis Hilspach, 1687-1689. 431
12. Jacobus de Cock, 1690-1703. 432
13. Willem Ferleman, 1703-1732. 433
14. Francois Ermerins, 1732-1735. 434
15. Jan Willem Ermerins, 1735-1740.
16. Jacobus Ermerins, 1740-1767. 435
17. Anthony Hattinga, 1768-1786.
In de periode 1703-1767 werd de belangrijke functie van commies van de magazijnen van
oorlog te Lillo en Liefkenshoek onafgebroken vervuld door leden van de geparenteerde
families Ferleman en Ermerins. Willem Ferleman was gehuwd met Jacoba Ermerins. Haar
broer Francois (die gehuwd was met Anna Maria Ferleman) volgde zijn zwager als
commies te Lillo op. Vervolgens werd deze functie achtereenvolgens vervuld door twee
zonen van Francois Ermerins, te weten Jan Willem en Jacobus.
Over de wijze waarop de commiezen hun taken vervulden is, afgezien van de door hen
samengestelde jaarrekeningen, in de bewaard gebleven documenten over Lillo en
Liefkenshoek weinig terug te vinden. Enigermate gedocumenteerd is een opmerkelijke
affaire betreffende Pieter de Gomme. Op 5 februari 1641 werd hij beschuldigd van
malversaties, fraude en ontvreemding van materialen te Lillo. 436 Hij was betrapt door de
kanonnier en timmerman Michiel Gilissen. De Gecommitteerde Raden van Zeeland
stuurden onmiddellijk drie van hun leden naar Lillo en gaven de commandeur van Lillo
opdracht om De Gomme vast te zetten. 437 De bevindingen van de Zeeuwse raadsheren
leidden ertoe dat De Gomme gevangen werd gezet in het fort Rammekens waar hij werd
bewaakt door twee soldaten uit het garnizoen te Liefkenshoek. Hij mocht in Rammekens
geen bezoek ontvangen. 438 Zijn vrouw verzocht de Gecommitteerde Raden enkele malen
vergeefs om hem daar te mogen opzoeken. 439 Door de magistraat van Vlissingen, die als

430

Hij werd vanaf 17-11-1678 en in 1679 tijdelijk vervangen door Hendrik Adolphus en vanaf medio
1681 tot 26 maart 1687 door Josias van Hulst (die was aangesteld als substituut-commies).
431
Hij werd in 1687 tijdelijk vervangen door Aernout Doude (d’ Oude).
432
Zijn functie werd van 18 juli 1703 tot 3 september 1703 waargenomen door Cornelis van
Schetsen.
433
Hij werd als commies feitelijk opgevolgd op 22-9-1732 (ZA, SZ, inv. 1672, fol. 169 v). Zijn
opvolger werd als substituut-commies benoemd gedurende de afwezigheid (in Den Haag) van
Ferleman. Dat gold ook voor diens opvolger, Jan Willem Ermerins (ZA, Verzameling ErmerinsWiltschut, inv. 32).
434
Hij werd op 21-7-1735 als substituut-commies opgevolgd door zijn zoon Jan Willem Ermerins.
435
Toen hij op 23 juli 1740 tot commies werd benoemd werd genoteerd dat hij Willem Ferleman
opvolgde. Formeel was dit juist, omdat zijn beide voorgangers als substituut-commies waren
benoemd. (ZA, SZ, inv. 1672, fol. 28 en 169 v). Op 24-2-1749 werd de “commissie” van Jacobus
Ermerins als commies verlengd; zie: ZA, SZ, inv. 1673, fol. 67 v, 68 en 69.
436
ZA, SZ, inv. 498, fol. 206 v.
437
ZA, SZ, inv. 498, fol. 207.
438
Idem, fol. 210.
439
Idem, fol. 218 en 219 v.
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rechtsprekende instantie was aangewezen, werd De Gomme op 5 november 1641
veroordeeld. 440 Besloten werd om hem voor een periode van twaalf jaren uit te sluiten van
het uitoefenen van een officieel ambt in het gewest Zeeland. De Gomme protesteerde hier
vergeefs tegen bij de Staten van Zeeland. 441 Hij werd als commies te Lillo ontslagen. In
maart 1642 kreeg hij toestemming om zijn meubelen in Lillo te verkopen. 442 Ze werden
vervolgens publiekelijk geveild. In september 1642 bleken er nog goederen van De Gomme
op de zolder van de kerk te Liefkenshoek te zijn opgeslagen. 443 Het is niet bekend hoe het
De Gomme verder verging. Zeker is dat hij op 24 januari 1651 nog in leven was, want hij
werd toen als gewezen commies gehoord over een kwestie betreffende de nalatenschap van
een sergeant-majoor. 444 De veroordeling van Pieter de Gomme was geen beletsel voor een
glanzende carrière van zijn oudste zoon Bernard. Deze werd militair ingenieur, in dienst
van de koning van Engeland. 445
Sommige commiezen schreven geschiedenis vanwege andere activiteiten dan wegens hun
zorg voor de ammunitie en de levensmiddelen te Lillo en Liefkenshoek. Zo was François
Schillemans een in zijn tijd beroemd graveur. De Staten-Generaal verleenden hem op 26
november 1618 het privilege om vier jaar lang een prent te verkopen van de (kort daarvoor
gehouden) Nationale Synode van Dordrecht. Hij graveerde voorts o.m. “Het schip van
staat” (naar A. van de Venne en J. Oorloge), de “Allegorie op het einde van het Bestand”
(naar P. van Suerendonk), een portret van Johannes Huyssen van Cattendijck, idem van
David Roelands, de titelprent van “Self-stryt” van Jacob Cats en een panorama van
Middelburg. Deze laatste gravure mocht hij krachtens besluit van de Staten-Generaal van
15 oktober 1616 gedurende vier jaar verkopen. 446 Johan Pain werd gedurende zijn
aanstelling in Lillo tijdelijk secretaris van Willem de Nassau, heer van Odijk,
vertegenwoordiger van de Eerste Edele in het college van Gecommitteerde Raden van
Zeeland in de periode 1668-1702. Als zodanig was hij betrokken bij de verkoop van de
Zeeuwse kolonie Suriname. Pain haalde het hiervoor verkregen geld in Amsterdam op en
bracht dit naar Zeeland. De Gecommitteerde Raden van Zeeland besloten op juli 1683 hem
hiervoor een beloning van £ 43:6:8 toe te kennen. 447 Willem Ferleman was, dankzij een
erfenis van zijn tweede echtgenote, ambachtsheer van Vossemeer in de periode vanaf 1722
tot zijn overlijden.448 Hij was in de periode 1730-1734 voorts lid van de Rekenkamer van de
Generaliteit en in 1738 lid van de Staten-Generaal. 449 Jacobus Ermerins werd vooral
bekend als secretaris en baljuw van Veere, een functie die hij vanaf 1767 na zijn vertrek uit
440

De tekst van het vonnis is verloren gegaan.
ZA, SZ, inv. 57, 2-12-1641, gedrukte versie p. 396.
442
ZA, SZ, inv. 499, fol. 40 v.
443
Idem, fol. 140.
444
ZA, SZ, inv. 504, fol. 20 v.
445
A. Saunders, Sir Bernard de Gomme: a Dutch military engineer in English service, in: Stichting
Menno van Coehoorn, Vestingbouw overzee; militaire architectuur van Manhattan tot Korea, Utrecht,
1996.
446
Zie voor zijn werk als graveur o.m.: A.F. Wennekes (red.), Het Schillemans-Vischer panorama
van Middelburg, Middelburg, 1985.
447
ZA, SZ, inv. 690, 5-7-1683.
448
A. Delahaye, Vossemeer, Land van 1000 Heren, Oud-Vossemeer, 1969, p. 238.
449
De Ned. Leeuw, jrg. 18, 1900, p. 12; A. Vorsterman van Oyen, Stam- en wapenboek van
aanzienlijke Nederlandsche familiën, Groningen, 1885, 1888 en 1890, p. 249.
441

144

Lillo vervulde. Evenals Willem Ferleman was hij ambachtsheer van Vossemeer en wel in
de periode 1757-1788. 450 Hij maakte naam als geschiedschrijver. Zo verscheen in 1779 van
zijn hand “Verhandeling over Zeelands defensie met opzigt tot vijandelijke aanvallen”. 451
In 1787 werd hij wegens patriottische gezindheid korte tijd gevangen gezet en in 1795,
tijdens de Franse bezetting van de Republiek, werd hij wederom secretaris van Veere.452
Anthony Hattinga behoorde tot de familie die vooral bekend werd vanwege baanbrekend en
omvangrijk werk op het terrein van de kartografie. Zijn vader, Wilhelm Tiberius Hattinga,
was in Lillo werkzaam als commies ter recherche en als gedelegeerd rechter. Samen met
hem en met zijn broer David Wilhelm Coutry Hattinga vervaardigde Anthony niet minder
dan 647 topografische kaarten, in het bijzonder betreffende Zeeland, Staats-Vlaanderen en
Staats-Brabant. 453 Toen Anthony in 1768 aantrad als commies te Lillo was hij reeds
luitenant-ingenieur ten dienste van het Staatse leger. 454 In de periode 1768-1772 (dus ten
tijde van zijn aanstelling te Lillo) voerde hij samen met P. Swart de directie over de bouw
van de Delftse Poort te Rotterdam. 455
3.6 Het inundatiewapen
Een wezenlijk bestanddeel van de defensie van de forten was de mogelijkheid om hun
directe omgeving onder water te zetten. Dat gebeurde door middel van sluizen die vanuit de
forten werden bediend. Vanuit Liefkenshoek konden zowel de polder van Doel als die van
St. Anna-Ketenisse worden geïnundeerd. In de polder van Lillo kon dit zowel vanuit het
fort Lillo als vanuit het steunfort Frederik Hendrik. 456 De situering van beide forten was in
dit opzicht goed doordacht. Met de bediening en het onderhoud van de sluizen waren
speciaal aangewezen sluiswachters belast. In Liefkenshoek werd deze functie steeds
vervuld door de daar werkzame sergeant-majoor. Zou het niet lukken om via de inundatiesluizen de omliggende polders onder water te zetten, dan was er ook nog de mogelijkheid
om de dijk langs de Schelde door te steken. Deze mogelijkheid werd ook benut indien het te
lang duurde om de omgeving via sluizen te transformeren in een watervlakte. Soms ontbrak
de tijd om het water langzaam in de polders te laten stromen.
De forten Lillo en Liefkenshoek behoorden dus tot de zogeheten inundatie-stellingen. Het
belangrijkste kenmerken van deze vestingwerken is dat een vijand, en vooral diens zware
artillerie, op afstand kan worden gehouden. Om de uitwerking van afstandelijk
belegeringsgeschut zo gering mogelijk te laten zijn, was het van belang dat een inundatie in
een straal van enkele kilometers rondom de forten kon plaatsvinden. 457 In geval van Lillo
en Liefkenshoek kon aan deze norm worden voldaan.
450

Delahaye, op. cit. 1696, p. 247.
ZA, Verz. N.C. Lambrechtsen, inv. 26.
452
Encyclopedie van Zeeland, deel 1, p. 393.
453
A.P. de Klerk (eindred.), Werken met Zeeuwse kaarten; handleiding bij het gebruik van oude
topografische kaarten, Utrecht, 2002, p. 104-107; ook: F.W.J. Scholten, Militaire topografische
kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen a.d. Rijn, 1989.
454
ZA, SZ, inv. 1401.1.
455
Encyclopedie van Zeeland, deel 2, p. 18.
456
Zo werd de polder van Lillo in 1672 onder water gezet via de sluizen bij het fort Frederik Hendrik
(ZA, SZ, inv. 668, 27-6-1672).
457
H. Akihary en M. Behagel, De verdedigingsbouw in Nederland tussen 1795 en 1914, in: J. Sneep,
H.A. Treu en M. Tydeman, op. cit., p. 90.
451
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Van Kerkum heeft betoogd dat effectieve inundaties voldoen aan de volgende eisen: 458
 De inundatie dient een maximale hindernis te zijn voor de doorschrijdbaarheid van
het betreffende gebied voor personen, dieren en rollend materieel alsook voor de
bevaarbaarheid ervan. Dit impliceert dat een inundatie bij voorkeur een diepte
heeft van enkele decimeters. 459 Wat het hinderen van rollend materiaal betreft
moet in de eerste plaats gedacht worden aan affuiten met kanonnen, maar ook aan
wagens waarmee krijgsbehoeften worden aangevoerd.
 De tijd die nodig is voor het inunderen dient zodanig kort te zijn dat het gewenste
waterpeil kan zijn bereikt vóór de komst van een aanvaller.
 De beheersbaarheid van de inundatie dient gewaarborgd te zijn. Dit impliceert dat
de waterkeringen, de inlaat- en de afvoer van water uit het geïnundeerde gebied
zowel in waterstaatkundig als in militair opzicht onder controle van de verdediger
dienen te staan.
De inundatiedieptes rondom Lillo en Liefkenshoek varieerden in de 17 de en 18de eeuw. In
1672 werd in de polder van Lillo aanvankelijk een inundatie-diepte van een halve voet
“beneden het meijnlandt” voldoende geacht. 460 Een jaar later kreeg de commandeur van
Liefkenshoek opdracht om de omringende polders te inunderen totdat het ingelaten water
gelijk stond met het water in de bermen (= de bermsloten). Indien het fort daadwerkelijk
belegerd zou worden, mocht hij overigens verdergaan. 461 In 1747 was sprake van een
inundatiediepte van 3 tot 4 voet, dus van 90 - 120 centimeter. 462
In het geval van inundatie konden Lillo en Liefkenshoek vrijwel uitsluitend via hun
Scheldezijde worden belegerd. Dat was voor een belegeraar in dubbel opzicht
buitengewoon lastig. Enerzijds was het gelet op de stromingen op de Schelde verre van
eenvoudig om een oorlogsvloot effectief voor de zeecontrescarpen van de forten te
dirigeren. Anderzijds konden de forten effectief worden verdedigd door middel van
kanonnen die op de buitenwallen waren geplaatst, al dan niet ondersteund door een of meer
oorlogsschepen van de Admiraliteit van Zeeland.
Voor een vijand resteerde overigens de mogelijkheid om de forten te belegeren via en vanaf
de dijken langs de Schelde. Dat gebeurde met succes in 1747, toen Franse troepen via deze
route kans zagen om eerst Liefkenshoek en vervolgens Lillo te veroveren (zie paragraaf
7.10).
Wilde het inundatiewapen effectief worden gehanteerd, dan diende met de inzet ervan tijdig
te worden begonnen. Met het onder water zetten van de omgeving van de forten was nogal
wat tijd gemoeid. Dat leidde soms tot lastige afwegingen. Het inschatten van vijandelijke
458

P.C. van Kerkum, Accessen in inundatiestellingen; de betekenis en de wijze van aanval en
verdediging, in: Stichting Menno van Coehoorn, Jaarboek 1990/1991, Den Haag, 1991, p. 83-84; zie
ook: H. Akihary en M. Behagel, op. cit., p. 90.
459
In de literatuur op het terrein van de krijgskunde wordt nogal eens gewezen op een minimum
diepte van 15 centimeter en een maximum diepte van 50 centimeter; zie bijv. Stichting Menno van
Coehoorn, Jaarboek 1989/1990, Den Haag, 1990, p. 129.
460
ZA, SZ, inv. 668, 30-6-1672. Met meijnlandt werd bedoeld meiland (of voorland), d.w.z. land
vóór of buiten een dijk, schorren, slikken e.d.; zie: A.A. Beekman, Het Dijk- en Waterschapsrecht in
Nederland vóór 1795, tweede deel, ’s Gravenhage 1907, p. 1148.
461
ZA, SZ, inv. 670, 29-5-1673.
462
ZA, SZ, inv. 793, fol. 41 v.
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bedoelingen en strategieën was niet altijd eenvoudig, evenals het op waarde schatten van de
uitwerking van een inundatie op het diplomatieke front. Dit laatste was in geval van de
forten Lillo en Liekenshoek in de 17de en 18de eeuw een complicerende factor, omdat
slechts een beperkte strook grond in hun omgeving tot hun jurisdictie behoorde. Het
inunderen van de complete polders in hun omgeving kon de betrekkingen met
respectievelijk de Spaanse en de Oostenrijkse autoriteiten schaden, met name in perioden
waarin zij bondgenoten waren in de strijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden
tegen Frankrijk, zoals in 1673 en 1746. Soms bleef een militaire inundatie om deze reden
achterwege, bijvoorbeeld in 1690, toen de commandeur van Liefkenshoek vergeefs
verzocht om de omringende polders onder water te zetten teneinde een verwachte aanval
van Franse troepen op het fort vanuit het Waasland te kunnen pareren. 463
Eind 1645 is overwogen om de polders rondom Liefkenshoek in het kader van de
Tachtigjarige Oorlog onder water te zetten, maar de Gecommitteerde Raden van Zeeland
wezen een desbetreffend verzoek van de commandeur van dit fort op 12 december van dat
jaar af. 464 Mogelijk speelden toen ook diplomatieke overwegingen een rol;
vredesbesprekingen met Spanje waren op dat moment volop in gang, hoe sceptisch
overigens de Zeeuwen ook waren om een duurzame vrede tot stand te brengen. 465
Het inundatiewapen had primair een preventieve, afschrikwekkende functie. Vijandige
legers wisten dat dit wapen kon en hoogstwaarschijnlijk zou worden gehanteerd, waardoor
een belegering van de forten via de landzijde bijzonder lastig zo niet uitgesloten was. Uit de
frequentie waarmee het is gehanteerd kan dan ook de militaire betekenis ervan niet
betrouwbaar worden afgeleid. De aanwezigheid van het wapen, c.q. de dreiging ermee was
in het kader van de oorlogsvoering van betekenis, niet in de eerste paats de aanwending
ervan.
Voor zover dit kon worden nagegaan is de omgeving van de forten Lillo en Liefkenshoek in
de Zeeuwse periode van hun bestaan om militaire redenen in de volgende jaren onder water
gezet (NB: de polder van Lillo stond van 1584 tot 1651 reeds onder water; voorts kwam het
voor dat een militaire inundatie achterwege bleef omdat de omgeving als gevolg van een
natuurramp reeds onder water stond):
 In mei en juni 1672 in het kader van de oorlog met Frankrijk. Op 21 mei 1672
kreeg de commandeur van Lillo opdracht om in de polder van Lillo water in te
laten, wel met de aantekening dat dit zodanig diende te gebeuren dat de “vruchten”
op het land daarvan weinig tot geen schade zouden ondervinden. 466 De
commandeur van Liefkenshoek kreeg opdracht “tot het inloopen van het water in
de groote beecken en doorsteecken van weegen, als de selven [d.w.z. de
commandeur] voor den dienst van den lande en conservatie van de importante
fortresse sal oordeelen te behooren”. De kapitein van het fort Frederik Hendrik
kreeg gelijktijdig instructie om via de sluis bij dit fort de polder van Lillo te
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ZA, SZ, inv. 698, 3-5-1690.
ZA, SZ, inv. 500, 12-12-1645.
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J.H. Kluiver, De Souvereine en Independente Staat Zeeland; de politiek van de provincie Zeeland
inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de achtergrond van
de positie van Zeeland in de Republiek, Middelburg, 1998, deel III.
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ZA, SZ, inv. 668, 26-5-1672.
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inunderen. Mocht dit mislukken dan diende de dijk bij het fort Lillo te worden
doorgestoken. 467
 In mei 1673 gaven de Gecommitteerde Raden van Zeeland eenzelfde instructie. 468
 In mei 1678 berichtte de commandeur van Liefkenshoek dat op bevel van de Prins
van Oranje water in de polder van Doel was binnengelaten. 469
 In 1702 werd de polder van Lillo geïnundeerd in het kader van de Spaanse
Successieoorlog. 470
 In1703 werden de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse door Franse
troepen onder water gezet. 471
 Op 13 juli 1746 werd de commandeur van Lillo en Liefkenshoek gemachtigd om
in het kader van de Oostenrijkse Successieoorlog de omringende polders van beide
forten te inunderen tot 3 à 4 voet. 472
 Op 17 oktober 1784 werd de polder van Doel vanuit Liefkenshoek onder water
gezet in het kader van een dreigende verovering van dit fort door Oostenrijkse
troepen. 473 Op 7 november 1784 werd de polder van Lillo geïnundeerd. 474 Op 16
november 1785 gaf de Raad van State opdracht aan de dienstdoende commandant
te Lillo om de beide inundaties te beëindigen. 475 Vijf dagen later berichtte deze
dat de opdracht was uitgevoerd; het water in de poldersloten bevond zich weer op
het oorspronkelijke peil. 476
Na 1786 werden de inwoners van de polders rondom Lillo en Liefkenshoek nog enige
malen geconfronteerd met militaire inundaties. Dit was het geval in 1794, 1809 en 1814. 477
Op 25 oktober 1830 besloot de commandeur van Lillo en Liefkenshoek om in het kader van
de Belgische Opstand de polders rondom beide forten te inunderen. In Lillo vluchtten de
polderbewoners naar provisorische nederzettingen in de omgeving, waaronder een locatie
467

ZA, SZ, inv. 668, 27-6-1672; ook: idem, inv. 669, 12-9-1672; inv. 670, 29-5-1673.
Idem, inv. 670, 29-5-1673 en 4-7-1673; zie ook: K.J.J. Brand, Over het ontstaan van de
fortificaties in Oost Zeeuws-Vlaanderen en aangrenzend gebied, in: Zeeuws Tijdschrift, jrg. 31, 1981,
p. 23.
469
ZA, SZ, inv. 680, 5-5-1678.
470
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 24.
471
ZA, SZ, inv. 711, 31-8-1703; RAB, DK, inv. 22, fol. 15, 14-5-1712.
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ZA, SZ, inv. 793, fol. 41 v; idem, inv. 794, fol. 40; ook: Universiteit Leiden, Collectie Bodel
Nijenhuis, P 78 N 82 en N 83. Het is niet geheel duidelijk wanneer precies van de bevoegdheid tot het
inunderen van de polder van Lillo gebruik is gemaakt. Zeker is dat in de periode mei-augustus 1747
de zeedijk tussen de forten Lillo en Kruisschans “omtrent 180 roeden buiten de groote travers” over
een breedte van 30 voeten is doorgestoken. In de voorliggende schorren werden toen verscheidene
kanalen gemaakt, waardoor het water “nu daaglijx” in en uit de polder kon vloeien. Deze formulering
lijkt erop te wijzen dat het uitstromen van het water eerder niet of niet goed mogelijk was, c.q. dat er
eerder van een inundatie sprake was (bron: NA, Raad van State, inv. 1916; memorie van de
aanpassingen van de forten Lillo, Oud-Lillo, Frederik Hendrik en Kruisschans in de periode mei tot
en met augustus 1747, opgesteld door Evert Jan de Vassy en R. van Suchtelen).
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Brand, op. cit. 1981, p. 26; ZA, SZ, inv. 1945, 27-1-1786; Van den Bogaerde, op. cit., p. 143.
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A.M. Wessels, Zeeland in de Patriottentijd, Goes, 1947, p. 54.
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ZA, SZ, inv. 1422, brief van A. van Pabst (de toen dienstdoende commandant te Lillo) aan de GR
van Zeeland d.d. 16-11-1785; deze kondigde aan hiervoor een Oostenrijkse ingenieur uit te nodigen
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Idem, brief van Van Pabst d.d. 21-11-1785.
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Van den Bogaerde, op. cit., p. 143.
468

148

nabij de Couwensteinsedijk (de “Kraag”) waar een “stroooien dorp” verrees. Op 19 mei
1831 verdronken in de polder van Lillo 16 personen. De polder was pas in 1845 weer
bewoonbaar. 478 Nadien bleven militaire inundaties zowel op de Vlaamse als op de
Brabantse oever van de Schelde bij Antwerpen achterwege.
3.7 Natuurgeweld
Het leven in en nabij de forten Lillo en Liefkenshoek is in de 17 de en 18de eeuw regelmatig
ingrijpend beïnvloed door weersomstandigheden. De diverse natuurrampen die het ZuidWestelijke Deltagebied in deze eeuwen troffen lieten ook de Scheldeforten niet onberoerd.
Gottschalk en De Kraker hebben aangetoond hoezeer het landschap in de omgeving van
deze forten (in het bijzonder in het oostelijk deel van het huidige Zeeuws-Vlaanderen) in
voorafgaande eeuwen door natuurgeweld als hoge vloeden en hevige stormen is gevormd
en geëvolueerd. Gottschalk inventariseerde de natuurinvloeden die zich in de Vier
Ambachten en in het Land van Saaftinge voltrokken in de 12 de tot en met de 15de eeuw (tot
de ondergang van het noordelijk deel van het ambacht Assenede in 1488), terwijl De
Kraker een systematisch overzicht samenstelde van de invloedrijke weersomstandigheden
in hetzelfde gebied in de periode 1488-1609. 479 Weliswaar hebben beide studies geen
betrekking op de Brabantse oever van de Schelde, maar het is in hoge mate aannemelijk dat
het natuurgeweld in het oostelijk deel van Vlaanderen ook het landschap en de bewoning
daarvan aan de nabijgelegen overzijde van deze rivier hebben geraakt. Ingrijpend waren de
gevolgen voor het landschap en voor zijn bewoners vooral van stormrampen in 1134, 1214,
1248, 1262, 1268, 1288, 1318, 1334, 1341, 1356, 1357, 1374, 1375, 1421 (de St.
Elisabethsvloed), 1424, 1446, 1467, 1468, 1472, 1475 en 1477 (de Cosmas- en
Damianusvloed). Dat gold ook voor overstromingen in 1494, 1509, 1511, 1530 (“St. Felix
quade saterdach”), 1532, 1552, 1570 (de Allerheiligenvloed), 1585 en 1600. 480
In geval van hoge vloeden die de dijken langs de Schelde teisterden waren de contrescarpen
(de buitenwallen) van de forten Lillo en Liefkenshoek kwetsbaar, uiteraard vooral de
wallen die direct aan de Schelde grensden, de zogeheten zeecontrescarpen. Verreweg de
meeste schade die door natuurgeweld aan de forten werd aangericht betrof beschadigingen
aan dit deel van de vestingwerken. De schade varieerde van het wegspoelen van delen van
het aardwerk (meestal verdwenen delen van de kruinen in het Scheldewater) tot het
ontstaan van zodanige bressen in de buitenwal, dat het zeewater direct toegang had tot de
binnengrachten van de forten, de contrescarpen die niet aan de zeezijde grensden kon
belagen, evenals de binnenwallen (veelal omschreven als de hoofdwallen) van de forten en,
als die vervolgens bezweken, ook de gebouwen en de bewoners erbinnen. De dagelijkse
golfslag in de Schelde en regelmatig terugkerende hoge vloeden tastten ook periodiek de
matten van rijshout aan die aan de buitenzijde van de contrescarpen waren aangebracht om
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Reynaerts, op. cit., p. 19-44; G. Geerts, Lillo in de Europese diplomatie 1830-1839, in: Bollen
(red.), op. cit., p. 29-31.
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M.K.E. Gottschalk, De Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeuwen; een
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Idem. Ook: Encyclopedie van Zeeland, deel 3, Middelburg 1984, p. 139-141.
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afslag van aarde te voorkomen. 481 Bressen in de contrescarpen bleven nimmer zonder
gevolgen voor de omliggende polders. Daarom waren de ingelanden van die polders ook
vanaf het begin bij het onderhoud van de contrescarpen betrokken, belang als zij hadden bij
een adequate waterkerende werking ervan (zie hiervoor verder paragraaf 5.7).
Voor de periode 1606 tot en met 1718 kon het volgende overzicht worden samengesteld
van natuurgeweld dat de Zeeuwse Scheldeforten heeft getroffen, inclusief een beknopte
aanduiding van de aard van de schade die erdoor werd veroorzaakt (NB: overstromingen als
gevolg van militaire inundaties blijven in dit overzicht buiten beschouwing; zie hiervoor de
vorige paragraaf):
1606 (27-3)
1619 (23-11)
1624 (jan.)
1625 (8-3)
1633 (1-11)

1634 (18-1)

Door een hoge vloed zijn diverse aard- en bolwerken van het fort Lillo
afgespoeld. 482
Stormen en een hoge vloed veroorzaken veel schade te Lillo en
Liefkenshoek. 483
De commandeur van Liefkenshoek berichtte op 20 januari 1624 dat een
storm veel schade aan dit fort had aangericht. 484
Er is veel schade aan beide forten door een als “verschrikkelijk”
betitelde hoge vloed. 485
Een hoge vloed veroorzaakt veel schade aan de forten. In Lillo vallen
twee gaten in de contrescarpen en is er schade aan borstweringen,
banketten, de daken van het corps du gardes, de magazijnen en de
hutten. De ramen van de kerk van Liefkenshoek en de rijsbermen naast
de Schelde zijn beschadigd. Er worden ook bressen geslagen in de
contrescarpen van de schans Oud-Lillo. 486
Een storm en een hoge vloed veroorzaken grote schade aan de
Scheldeforten. Er is een gat geslagen in de Oosterweelschendijck bij
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De wijze waarop de zeecontrescarpen werden beschermd door middel van matten van rijshout
vertoonde veel verwantschap met de manier waarop destijds de zeedijken van Schouwen-Duiveland
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ZA, SZ, inv. 479, fol. 94 v en 95, 11-8-1606; zie ook J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en
water in de Lage Landen, deel 4, 1575-1675, Franeker 2000, p. 234-236. Ook: Encyclopedie van
Zeeland, deel 3, 1984, p. 141. Deze overstroming voltrok zich op Tweede Paasdag en wordt dan ook
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ZA, SZ, inv. 485, 24-12-1619; idem, inv. 486, 4-6-1620; zie ook Buisman, op. cit. 2000, p. 331332.
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ZA, SZ, inv. 1239.
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ZA, SZ, inv. 1240, brief van 11-3-1625; zie ook Buisman, op. cit. 2000, p. 374-377 en
Rekenkamer Zeeland C, inv. 520.
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ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79880; ook: ZA, SZ, nr. 494, fol. 106v, 107 en 215; zie ook
Buisman, op. cit. 2000, p. 422.
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1640 (4-2)
1649 (16-4)
1650 (8-12)
1651 (5-3)
1653 (2/3-1)

1654 (10-2)

1658 (9-9)
1660 (18/19-12)

1662 (28-2)
1665 (12-7)
1665 (5-12)

het fort Kruisschans. 487 Het fort Hoogerwerf is door de schade niet
meer geschikt om militairen te huisvesten. 488
Door noodweer zijn er bressen in twee van de bolwerken te Lillo
geslagen en is er schade aan de zeecontrescarp. 489
Kruiend ijs veroorzaakt schade aan het houten hoofd van
Liefkenshoek 490
De contrescarp aan de zuidoostelijke zijde van Lillo is bijna
doorgebroken door een zuiderstorm. 491
Er is schade aan Lillo, Liefkenshoek en Blauwgaren door de zwaarste
stormvloed in tachtig jaar. 492
Een stormvloed veroorzaakt schade aan Liefkenshoek en de dijkage
van Doel. De kans bestaat dat de zeecontrescarp breekt als er opnieuw
zwaar weer is. 493
In de Staten van Zeeland wordt besproken dat het fort Hoogerwerf
“door de laatste stormen geheel ontramponeert is en beschadight en
zulcx dat ’t selve niet kan in ouden staet gebraght werden als met seer
groote ontkosten, die op het minste beraemt werden op £ 600
Vlaams”. 494
Een zware storm veroorzaakt veel schade aan fort Lillo en aan de
contrescarpen. 495
De dijken en de zeecontrescarp van Lillo raken zwaar beschadigd door
een “dusdanige storm die sinds mensenheugenis niet had
plaatsgevonden” en een hoge vloed. Veel schepen en schuiten vergaan,
waarbij ook ettelijke mensen verdrinken. 496
Twee koopvaarders zinken bij Lillo door storm en hoog water. 497
Veel ruiten van gebouwen in het fort Lillo sneuvelen door een zware
hagelbui. 498
Een stormvloed veroorzaakt grote schade aan de forten Lillo,
Liefkenshoek en Hoogerwerf. Er zijn overstromingen bij Lillo. 499
Hutten en logementen in Liefkenshoek moeten gerepareerd worden. 500
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1671 (22-9)
1677 (26-1)
1679 (7-11)
1682 (26-1)

1690 (19-1)
1697 (31-10)
1703 (8-12)

1704 (8-12)
1705 (medio)
1705 (29/30-12)
1711 (20-12)
1712 (19/20-4)

Storm en vloed veroorzaken grote schade in geheel Zeeland en StaatsVlaanderen. Bij Lillo vergaan vier schepen. 501
Het scheepshoofd van Lillo is zwaar beschadigd door strenge vorst. 502
Een hoge vloed veroorzaakt schade aan de fortificatiewerken van
Liefkenshoek. 503
Beide forten en omliggende polders zijn zwaar beschadigd en worden
overstroomd door een springvloed, zwaar onweer en een noord-wester
storm. 504 Er ontstaan doorbraken in de contrescarpen. Diverse
gebouwen en sluizen worden beschadigd. De polders van St. AnnaKetenisse en van Doel lopen onder, waarbij een hoeve wordt
vernield. 505
Er is schade ontstaan aan de contrescarpen door een hoge vloed. 506
Een harde storm en hoge vloed veroorzaken zware beschadigingen aan
het scheepshoofd te Lillo; het is gedeeltelijk weggespoeld. 507
Er zijn beschadigingen aan de forten door een zware storm;
verscheidene daken van barakken en logementen zijn weggewaaid. Het
corps du garde bij de poort van Lillo is ingestort. 508
Een storm veroorzaakt schade in Lillo en Liefkenshoek. 509
Er is schade door hagel aan de ramen van de kerk in Lillo, ’s lands
huizen en de barakken. 510
Een storm veroorzaakt schade aan de zeecontrescarp, de ameyde (= het
valhek) en de valbrug aan de poort van Liefkenshoek. 511
Een zware stormwind veroorzaakt schade in Lillo en Liefkenshoek. 512
Er is zware schade aan de zeecontrescarp en de rijsbermen te
Liefkenshoek door een harde stormwind en een hoge vloed. 513
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ZA, SZ, inv. 133, 13-12-1703; inv. 712, 19-12-1704; inv. 713, 29-12-1705. Buisman (op. cit.
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2006, p. 295-298.
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Buisman, op. cit. 2006, p. 309.
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1714 (26/27-2)

1715 (3-3)

1715 (4-11)
1717 (1-9)
1717 (25/26-12)
1718 (22-12)

Een zware storm en een hoge vloed veroorzaken schade aan het fort
Lillo. De polders van den Doel en St. Anna-Ketenisse lopen onder
water. Door de slechte staat van het sluisje te Liefkenshoek kan het
water niet weglopen. 514
Een zware storm en een hoge vloed veroorzaken grote schade aan de
zeecontrescarpen van Lillo en Liefkenshoek. De Luyspolder en de
polder het Peerdeschor overstromen. 515
Er wordt opnieuw een gat geslagen in de zeecontrescarp van
Liefkenshoek door het slechte weer en een hoge vloed. 516
Door een storm met orkaanstoten en een hoge vloed worden de
contrescarpen van Lillo zwaar beschadigd. 517
Een zware storm en een hoge vloed beschadigen de zeecontrescarp van
Lillo. 518
Een zware storm slaat gaten in de zeecontrescarp van Liefkenshoek. 519

Het mag opmerkelijk worden genoemd dat de Scheldeforten aanzienlijk vaker zijn
getroffen door natuur- dan door oorlogsgeweld. Verreweg de meeste kosten die gemoeid
waren met het onderhoud en de reparatie van de binnen- en de buitenwallen van de forten
hielden geen verband met vijandelijke aanvallen, maar met schade die vanwege
weersinvloeden was ontstaan.
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4.

Steunforten

4.1 Inleiding
De geschiedenis van de forten Lillo en Liefkenshoek is onlosmakelijk verbonden met die
van enkele schansen en forten in hun omgeving. Op de Brabantse oever van de Schelde zijn
dan van belang de forten Kruisschans en Frederik Hendrik en de schansen Oud-Lillo en
Blauwgaren. Deze vestingen kunnen als steunforten van het fort Lillo worden betiteld. Ze
speelden een belangrijke rol in de defensie van dit fort en versterkten de offensieve kracht
van zowel Lillo als Liefkenshoek. Via deze steunforten kon het scheepvaartverkeer op de
Schelde extra worden gecontroleerd en beheerst. Ook op hun contrescarpen was geschut
opgesteld. De fiscale barrière ter hoogte van Lillo kon met additionele vuurkracht worden
afgedwongen.
Blijkens een kaart van de omgeving van dit fort, vervaardigd in augustus 1628, bevond zich
op de Brabantse oever van de Schelde toen nog een schans die Haultain werd genoemd. 1
Deze lag zuidelijk van het fort Frederik Hendrik en het “Groote Gadt” aldaar en noordelijk
van het Gat van Blauwgaren. 2 Deze schans (tot de aanleg waarvan door de Staten-Generaal
is besloten op 2 november 1627 als reactie op de bouw van het fort Hoogerwerf door de
Spanjaarden) heeft geen rol van betekenis gespeeld en is verdwenen na de herbedijking van
de polder van Lillo in 1651 (zie hiervoor verder paragraaf 4.6).
Op de Vlaamse oever van de Schelde fungeerde in de eerste helft van de 18 de eeuw het fort
“Dwars in de weg” als een militair steunpunt ten behoeve van het fort Liefkenshoek. 3 De
betekenis daarvan was eveneens zo gering dat er op deze plaats verder aan voorbij wordt
gegaan. In dit hoofdstuk gaat de aandacht dan ook uitsluitend uit naar de steunforten nabij
Lillo. De geschiedenis van elk van deze forten en schansen passeert beknopt de revue.
Daarbij gaat het vooral om hun topografische en vestingbouwkundige kenmerken en om
hun verbindingen met het hoofdfort Lillo.
Tenslotte wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan het fort St. Martijn, ook wel
aangeduid als het fort Hoogerwerf. Dit oorspronkelijk Spaanse fort lag op een strategisch
uiterst belangrijke plaats in de vaarroute vanuit Antwerpen naar het noorden in de schorren
nabij Ossendrecht. Via deze vesting kon de scheepvaart op de Schelde-Rijnverbinding
worden beheerst. Ook de geschiedenis daarvan is verweven met die van de Zeeuwse
Scheldeforten.
1

Mogelijk is deze schans vernoemd naar de admiraal Haultain, gouverneur van Walcheren, die
sneuvelde tijdens de slag bij de Couwenstijnsedijk op 26-5-1585. Denkbaar, doch minder aannemelijk
is dat zij is vernoemd naar Willem (de) Haulthain, luitenant-admiraal van de Admiraliteit van
Zeeland, o.m. in 1622. Nog minder aannemelijk is een vernoeming naar Philips Haultain, kapitein van
een Zeeuwse compagnie van het Staatse leger, o.m. in 1608 en 1609, toen hij in Sluis was gelegerd.
2
De ligging is getekend op een kaart die in augustus 1628 is vervaardigd door Philips Vlamings in
opdracht van de Staten van Zeeland; Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78 N 85; zie
hiervoor paragraaf 3.2., afbeelding 3.
3
Zie voor de ligging van deze schans o.m.: Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78 N 78
en N 81; voorts: R. van Gerven, De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en Land van
Beveren); bijdrage tot de geschiedenis van natuur, land en volk, Beveren, 1977, p. 489.
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De ligging van de steunforten nabij Lillo kan als volgt worden geschetst:

4

afb. 18: de steunforten nabij Lillo.
De letters op deze tekening hebben de volgende betekenis:
A = het fort Frederik Hendrik (links bovenin, nabij Berendrecht)
B = de schans Blauwgaren (tussen de forten Frederik Hendrik en Lillo)
C = de schans (redoute) Oud-Lillo (ten oosten van het fort Lillo, richting Stabroek)
D = het fort Kruisschans (ten zuiden van het fort Lillo, richting Antwerpen)
4.2 De schans Oud-Lillo
Ondanks het feit dat het oorspronkelijke dorp Lillo was aangelegd op een hoger gelegen
deel van de schorren die in de 12de eeuw werden bedijkt (het dorp werd gebouwd op een
langgerekte, zanderige kreekrug), is het vanaf zijn ontstaan vele malen getroffen door
overstromingen. Soms moest het volledig opnieuw worden opgebouwd. Ook in de 16 de
4

Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78 N 77 +. Deze kaart is getekend in 1747. De
lijnen en strepen over de Schelde en rondom het fort Frederik Hendrik geven beschietingen weer.

155

eeuw, vooral in 1530, 1532 en 1570, werd het dorp door hoge vloeden zwaar beschadigd.
De genadeklap kwam in 1584, in de opmars naar de Val van Antwerpen. De polder van
Lillo was in het kader van de verdediging van het fort Lillo, dat door Spaanse troepen werd
belegerd, onder water gezet. Rondom het fort werd fel gevochten, waarbij ongeveer 2000
Spaanse soldaten sneuvelden. Waarschijnlijk zijn in dat kader de nog resterende gebouwen
in het dorp Lillo zodanig beschadigd, dat de nederzetting, inclusief de bijbehorende
parochiekerk, werd getransformeerd in een ruïne. Volgens een andere (mogelijk
aanvullende) versie van deze gebeurtenis kwam er een einde aan het bestaan van het dorp
omdat de leiding van het Staatse leger in samenspraak met de magistraat van Antwerpen dit
voor de verdedigbaarheid van het fort Lillo noodzakelijk achtte. Een voortbestaan van het
dorp zou voor de Spanjaarden een uitstekende uitvalsbasis bieden om het fort aan te vallen.
Het dorp lag slechts zevenhonderd meter van het fort verwijderd. De buitenwallen van het
fort zouden door middel van repeterend artillerie-geschut vanuit het dorp ernstig
beschadigd kunnen worden. In 1582 toonde de magistraat van Antwerpen zich bezorgd
over de beveiliging van een door een slotgracht omringd huis in het dorp Lillo, dat ook wel
als het “kasteel” van Lillo is omschreven. De eigenaar ervan, de ambachtsheer Paul van
Dale, kreeg op 16 augustus 1582 van het stadsbestuur van Antwerpen de volgende
instructie: “Op heden, datum van dezen, hebben mijne heeren Bourghmeesteren ende
Schepenen der stadt van Antwerpen geordonneert ende ordonneeren mits dezen mijn Heere
van Lillo, Pauwels van Dale, van stonden ane syne grachten doen ruymen ende
schoonmaken, commende om syn huys tot Lillo voers., ten eynde de vyant daerdeure geene
middele en krijge om thuys te becommen oft andersints sal men veroorsaect wesen tselve te
verbranden”. 5 Daar was een opdracht aan vooraf gegaan om de grachten rondom dit huis
“op te halen”, hetgeen vermoedelijk betekende dat het waterpeil ervan diende te worden
verhoogd, zodat het huis beter kon worden verdedigd. 6 Havermans, die een uitgebreid
bodemonderzoek deed naar de geschiedenis van het dorp Lillo, acht het aannemelijk dat
sommige gebouwen in dit dorp in 1584 door springstof zijn vernield. 7
De puinhopen van het dorp Lillo bleven na 1585 gedurende enkele decennia onaangeroerd.
Wel werd het kerkhof van de voormalige parochiekerk van Lillo gebruikt als de
belangrijkste begraafplaats van het fort Lillo (zie hiervoor verder paragraaf 6.6). In verband
hiermee werden diverse malen onderhoudswerkzaamheden verricht aan de dam van het fort
naar het verdwenen dorp. 8 In 1611 werd besloten om het kerkhof te Oud-Lillo (een naam
die reeds toen voor de locatie van het oorspronkelijke dorp Lillo werd gebruikt) te
omheinen.
Op 7 april 1623 gaven de Gecommitteerde Raden van Zeeland opdracht aan de
vestingbouwer David van Orliens om te bezien of de aanleg van een fortificatie-werk op de
locatie van het voormalige dorp Lillo gewenst was. 9 Een dergelijk vestingwerk zou kunnen
dienen als een “voorwacht” ten behoeve van het fort Lillo. Op deze wijze zou dit fort beter
5

Antwerps Archievenblad, aflevering nr. 24, p. 468, resolutie d.d. 16-8-1582.
R. Havermans, Historisch-geografische sprokkelingen uit het Antwerpse polderland, z.pl., 1967,
p. 317.
7
Idem, p. 318.
8
Waarschijnlijk bestond deze dam uit een ophoging van de weg langs het oorspronkelijke dorp Lillo
en de Schelde, of, anders gesteld, de weg van het dorp Stabroek naar de Schelde.
9
ZA, SZ, inv. 487, 7-4-1623.
6
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beschermd kunnen worden tegen een aanval vanuit de landzijde, indien de toenmalige
inundatie van de polder van Lillo zou zijn beëindigd. De positie van het Staatse leger in de
omgeving van het fort Lillo was in die tijd ronduit hachelijk. In Antwerpen waren de
Spanjaarden heer en meester. Spaanse troepen hadden zich stevig genesteld in nabijgelegen
forten en schansen, waaronder het fort Kruisschans (zie par. 4.3). Steeds moest rekening
worden gehouden met Spaanse pogingen om het fort Lillo te veroveren, met name gelet op
het belang van dit fort voor de economische positie van de haven van Antwerpen. Door de
maritieme superioriteit van de Admiraliteit van Zeeland in de zuidwestelijke Delta in het
algemeen en op de Schelde nabij Lillo in het bijzonder, was een effectieve verdediging van
het fort Lillo vanaf de waterzijde beter gewaarborgd dan wanneer het fort via de landzijden
zou worden belegerd. Het viel niet uit te sluiten dat de Spanjaarden kans zouden zien om
een einde te maken aan de inundatie van de polder van Lillo. 10
David van Orliens adviseerde positief over de aanleg van de beoogde voorwacht. Op 23
april 1624 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om te Oud-Lillo een aarden
redoute op te richten waarin plaats zou zijn voor 10 tot 12 man. 11 Zeer waarschijnlijk
ontstond de schans (het “fortje”) op de plaats van het voormalige kasteel van het dorp Lillo
en werden de grachten van dit kasteel uitgediept en benut als binnengracht. 12 Hoewel een
tekening van de oorspronkelijke redoute ontbreekt is het plausibel dat deze van meet af aan
de vorm heeft gehad van een vierhoeksschans met zijden van 150 meter. 13 Mogelijk
ontstond de driehoekige uitsprong (de zogeheten redan) in het midden van de oostzijde pas
nadat het fortje was getransformeerd van een aarden in een stenen redoute. Vaststaat dat het
vestingwerk in 1629 in gebruik was, want in dat jaar is een voormalig soldaat in Oud-Lillo
werkzaam als bewaarder van “ ’s lands ammunitie en materialen”. 14 In 1642 wordt
melding gemaakt van een kanonnier (“konstabel”) te Oud-Lillo. 15 Dat de redoute in de
verdediging van het fort Lillo in de eerste helft van de 17 de eeuw een rol van betekenis
speelde blijkt uit diverse beslissingen van het bestuur van het gewest Zeeland betreffende
de militaire sterkte, de ammunitie en de inrichting ervan. In deel 3 c is een chronologisch
overzicht van deze beslissingen opgenomen, evenals van gebeurtenissen die zich in OudLillo in de periode 1623-1786 voltrokken. In 1639 is serieus overwogen om de aarden
wallen van de redoute te slopen en te vervangen door een stenen omheining. 16 Uiteindelijk
ging de voorkeur uit naar het repareren van de bestaande wallen. 17 Vijf jaar later werd
opnieuw de bouw van een stenen redoute overwogen. Het bestuur van het gewest Zeeland
overlegde erover met prins Frederik Hendrik. 18 Op 23 mei 1645 werd tot de sloop van de

10

Het fort Frederik Hendrik, van waaruit de polder van Lillo onder water kon worden gezet, bestond
toen nog niet.
11
ZA, SZ, inv. 488, 23-4-1624. In de vestingbouwkundige literatuur wordt een redoute doorgaans
gedefinieerd als een eenvoudig, rechthoekig gesloten veldwerk met een aarden wal, al dan niet
voorzien van een natte gracht (zie bijv. J. Sneep, H.A. Treu en M. Tydeman (red.), Vesting; vier
eeuwen vestingbouw in Nederland, Den Haag, 1982, p. 191).
12
Havermans, op. cit. 1967, p. 315.
13
Idem, p. 292 en 308.
14
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79780.
15
ZA, SZ, inv. 499, fol. 6 v, 7-1-1642.
16
ZA, SZ, inv. 497, fol. 46 en 47, 11-3-1639.
17
Idem, fol. 62, 9-4-1639.
18
Idem, inv. 500, 18-4-1644 en 9-12-1644.
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oorspronkelijke redoute en de omzetting daarvan in een stenen vorm besloten. 19 Het
duurde nog tot 3 oktober 1645 alvorens de bouw ervan was aanbesteed. 20 Een jaar later
was de bewoning van het schansje klaarblijkelijk nogal problematisch, want op 13
november 1646 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat de “hutten” (destijds
de gebruikelijke aanduiding van eenvoudige onderkomens) te Oud-Lillo wind- en
waterdicht gemaakt moesten worden en dat aan de bewoners vanwege de toestand van hun
onderkomen meer turf diende te worden verstrekt dan gebruikelijk was. 21
Vanaf de herbedijking van de polder van Lillo in 1651 ontwikkelt zich rondom de redoute
te Oud-Lillo (vooral ten noorden en oosten) een qua omvang bescheiden nederzetting,
voornamelijk bevolkt door boerenknechten met hun gezinnen. 22 Gelijktijdig ontstaat ten
oosten van de redoute richting Stabroek een nederzetting die als Kruisweg wordt betiteld en
later als Lillo-Kruisweg. 23 Dit dorp neemt in de tweede helft van de 17 de eeuw geleidelijk
aan de oorspronkelijke functies over van het in 1584 verdwenen dorp Lillo, met name als
parochiecentrum en als vestigingsplaats van de schepenbank van de ambachtsheerlijkheid
van Lillo en Zuidland. 24 Aan het militaire belang van de redoute wordt in de tweede helft
van de 17de eeuw regelmatig getwijfeld. Zo werd op 31 maart 1656 besloten om de houten
hutten en logementen te Oud-Lillo ten bate van het gewest Zeeland publiekelijk te
verkopen. 25 In 1666 wordt serieus overwogen om de redoute te slopen. 26 Zover komt het
dan nog niet, maar op 24 maart 1671 valt zo’n besluit wel. 27 Daarmee is de afbraak echter
nog geen feit. De commandeur van Lillo krijgt opdracht om zo spoedig mogelijk (“met den
eersten”), met inschakeling van de ingezetenen van de polder van Lillo en zonder kosten
voor het gewest Zeeland, de forten Blauwgaren en Oud-Lillo te doen slechten. 28 Op 28
maart 1673 werd deze instructie herhaald met de toevoeging dat de commandeur daarbij
niet langer in gebreke mocht blijven. 29 Waarschijnlijk werd de redoute kort daarna
ontmanteld. Vermoedelijk had de sloop vooral, zo niet uitsluitend betrekking op het
binnenwerk.
In het kader van de Spaanse Successieoorlog werd de redoute te Oud-Lillo hersteld en
gereactiveerd. In de jaren 1701-1702 werd een aannemer betaald voor diverse
werkzaamheden zoals het maken van een nieuwe contrescarp, het repareren van de
19

Idem, 23-5-1645.
Idem, 3-10-1645.
21
Idem, inv. 501, fol. 112, 13-11-1646.
22
Op 15-7-1655 legde de Raad van State te Den Haag (nog eens) in een resolutie vast dat Oud-Lillo
(evenals de forten Frederik Hendrik en Kruisschans) behoorde tot de jurisdictie van het fort Lillo,
conform art. 3 van het Verdrag van Münster uit 1648, waarbij was bepaald dat ieder van de partijen
het gebied zou behouden dat hij op dat moment bezat (NA, arch. Raad van State, inv. 2192, 15-71655).
23
De nederzetting bevond zich nabij het kruispunt tussen de weg van het fort Lillo naar Stabroek en
de (Oude) Kruisweg in de polder van Lillo.
24
Havermans, op. cit. 1967, p. 333.
25
ZA, SZ, inv. 508, 31-3-1656 en 13-10-1656.
26
Idem, inv. 523, fol. 107, 23-3-1666.
27
Idem, inv. 667, 24-3-1671.
28
Idem, inv. 668, 30-8-1672.
29
Idem, inv. 670, 28-3-1673.
20
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binnenborstwering, het opbreken van oude muren, het ruimen van de gracht en het bouwen
van een nieuwe brug. 30 Daarmee is in die jaren een bedrag gemoeid van resp. £ 64 en
£ 752:11. 31 De aanpassingen zijn zo ingrijpend dat gewag wordt gemaakt van “het nieuwe
fort”. 32 Vermoedelijk gebeurde dit op aanwijzingen van de vestingbouwer Menno van
Coehoorn. Bij het ontwerp ervan speelde de ingenieur Marcus Hammerberg een belangrijke
rol. 33
Na de Vrede van Utrecht (gesloten op 11 april 1713) ontstaan er opnieuw twijfels over het
militaire belang van de schans te Oud-Lillo. De besluitvorming van de Gecommitteerde
Raden van Zeeland betreffende het onderhoud wordt gekenmerkt door ambiguïteit. Zo
wordt in oktober 1713 besloten om de goede palissaden en stormpalen van de schans te
verplaatsen naar het fort Frederik Hendrik en de slechte als brandhout publiekelijk te
verkopen. 34 In diezelfde maand dient de commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo
op te geven hoeveel turf er bespaard zou kunnen worden indien er op Oud-Lillo geen wacht
meer zou worden gelopen. 35 Anderzijds ontvangt een aannemer in 1718 12 pond Vlaams
voor het schoonmaken van de binnen- en buitengrachten van het vestingwerkje. Een andere
aannemer wordt in dat jaar betaald (£ 3:8:4) voor het graven en uitbaggeren van 50 roeden
aarde rondom de buitengracht van het fort Oud-Lillo “om daar het soet en vers water naar
den buijtengragt van Lillo te doen afkomen ten dienste van het garnizoen”. 36
In 1738 vervaardigde de kartograaf W.T. Hattinga een gedetailleerde kaart van het fort
Oud-Lillo en zijn directe omgeving en baseerde zich daarbij op een eerdere kaart van de
landmeter Cornelis van Sittaerts uit 1715, gemaakt in opdracht van de diaconie van de
fortkerk van Lillo. Oud-Lillo zag er toen als volgt uit: 37

30
31
32
33
34
35
36
37

ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81720, fol. 53 v.
Idem, fol. 33 en 57 v.
Idem, fol. 94.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81720, fol. 31 v.
ZA, SZ, inv. 721, 10-10-1713.
Idem, 24-10-1713.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81020, fol. 40 en 62.
Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78, nr. 99.
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afb. 19: Oud-Lillo omstreeks 1738
Hieruit blijkt dat na de herbouw van de schans in de eerste jaren van de 18 de eeuw de
vierkantige vorm intact bleef, evenals de redan aan de oostelijke zijde. Ook de ligging
ervan bleef onveranderd ten opzichte van 1624. Zuidelijk grensde de redoute aan de weg
van fort Lillo naar Stabroek. Noordelijk lag het voormalige kerkhof van het oorspronkelijke
dorp Lillo. Rondom lagen diverse grondpercelen (“erven”) die elk in erfpacht werden
uitgeven; dat waren er in 1755 in totaal 59. Van de oostelijk en westelijk van de schans
gelegen percelen (dat waren er in 1755 11) was de cijns bestemd voor de commandeur van
Lillo. De cijns van de noordelijk gelegen percelen (dat waren er in 1755 43) was bestemd
voor de diaconie van de fortkerk van Lillo. 38 Als bijzonderheid vermeldt Hattinga nog dat
de loopafstand van het fort Lillo naar de schans Oud-Lillo een kwartier bedroeg.
In 1746 (toen zich in de schans Oud-Lillo twee artillerie-batterijen bevonden) 39 werd de
polder van Lillo geïnundeerd in het kader van Oostenrijkse Successieoorlog. Rondom de
schans Oud-Lillo werden in het water omgehakte bomen gedeponeerd om “het landen van
38
39

RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 31.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81300.
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de vijand” te voorkomen. 40 Voorts werden er in het fort twee kleine batterijen aangelegd.
Oud-Lillo werd getypeerd als “een post van veel aangelegenheid voor ons zijnde en over de
inondatie gemaklijk verrascht konnende worden”. 41 Er kon niet verhinderd worden dat de
forten Lillo en Oud-Lillo in oktober 1747 in Franse handen kwamen.
Vanaf 1749 kwamen zij terug in het bezit van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Over de militaire betekenis van Oud-Lillo wordt daarna vrijwel niets meer vernomen. Dat
de redoute niettemin in de tweede helft van de 18 de eeuw nog bestond blijkt uit een
inventarisatie van de gebouwen die er zich in 1768 bevonden. Dat waren er drie: een
gekazematteerd en gemetseld magazijn onder de poort, een wachthuis (“corps du garde”)
op het plein en een stenen “gemakshuisje” (= een toiletgebouwtje). 42
Op 22 april 1784 werd Oud-Lillo bezet (veroverd) door Oostenrijkse troepen. 43 De
Oostenrijkse commandant verstrekte direct de opdracht om de wallen van de schans te
slopen, waarvoor enige honderden werklieden werden ingehuurd. 44 De inwoners
ressorteren vanaf dat moment de facto onder de Oostenrijkse Nederlanden en behoren niet
langer tot de Republiek der Verenigde Nederlanden. Zij konden formeel nog wel, maar
praktisch niet meer onderworpen worden aan belastingheffing door het gewest Zeeland. 45
Vervolgens kwam Oud-Lillo op 12 februari 1786 ook in formele zin in Oostenrijkse handen
als uitvloeisel van het Traktaat van Fontainebleau van november 1785. Aan de militaire
functie van het fort Oud-Lillo kwam daarmee een einde.
Tot slot van deze paragraaf worden nog enkele karakteristieken vermeld van de
nederzetting die zich na de herbedijking van de polder van Lillo ten noorden van de schans
Oud-Lillo geleidelijk aan ontwikkelde. 46 De term Oud-Lillo zoals die in de
geschiedschrijving over de polder van Lillo gehanteerd wordt heeft zowel betrekking op de
schans als op de bewoning er omheen. Over de omvang van de bewoning in de periode
1651-1755 zijn geen of geen betrouwbare statistieken voorhanden. Aannemelijk is dat het
aantal bewoners in de eerste helft van de 18 de eeuw niet veel afweek van het aantal
bewoners in 1755. In dat jaar waren er van de 59 percelen (erven) rondom de schans 44
bewoond, zowel door een- als door meerpersoonshuishoudens. 47 In 1774 was het aantal
huishoudens opgelopen tot 58. 48 Daarna trad een daling op tot 52 in 1783. 49 Gelet op deze

40

Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78, nrs. 82 en 83.
NA, Raad van State, inv. 1916; memorie van de aanpassingen van de forten Lillo, Oud-Lillo,
Frederik Hendrik en Kruisschans in de periode mei tot en met augustus 1747, opgesteld door Evert
Jan de Vassy en R. van Suchtelen.
42
ZA, Rekenkamer Zeeland II, inv. 1013, fol. 155 v-163. Een correspondent van de Leeuwarder
Courant berichtte op 22-4-1784 dat het “fortje” toen alleen nog diende als tuintje voor “generaal
Bedaulx” (de commandeur van Lillo) en dat er sedert 1747 geen wachtpost meer was geposteerd
(Leeuwarder Courant, 28-4-1784).
43
Idem, inv. 81670, fol. 8; ook: ZA, SZ, inv. 1945, 22-4-1784 en inv. 1958, 22-4-1784.
44
A.M. Wessels, Zeeland in de Patriottentijd, Goes, 1947, p. 45.
45
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv., fol. 87 v; ook: inv. 81680, fol. 13.
46
Ook in andere hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de nederzetting Oud-Lillo, met name in
de hoofdstukken 5, 6, 9, 14 en 15.
47
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 31.
48
Idem, inv. 51 b.
49
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81660, fol. 7.
41
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gegevens is het waarschijnlijk dat het aantal bewoners van Oud-Lillo vanaf het einde van
de 17de eeuw tot 1786 schommelde tussen ca. 100 en ca. 250.
Krachtens het Traktaat van Limietscheidingen uit 1664 ressorteerde Oud-Lillo onder de
jurisdictie van het fort Lillo. De inwoners van deze nederzetting behoorden in formeel
opzicht tot de Republiek der Verenigde Nederlanden. De wetgeving en de belastingregels
van deze staat in het algemeen en die van het gewest Zeeland in het bijzonder waren op hen
van toepassing. Dat gaf vanaf het begin spanningen en conflicten. Verreweg de meeste
inwoners van Oud-Lillo waren rooms-katholiek. In de tweede helft van de 18de eeuw
woonden er nauwelijks nog gereformeerden. Dit betekende dat het overgrote deel van de
inwoners van Oud-Lillo verbonden was met de nabijgelegen parochie van Lillo-Kruisweg.
Deze binding was niet alleen van kerkelijke aard, maar had ook verderstrekkende gevolgen
voor hun sociale leven, bijvoorbeeld voor het lidmaatschap van verenigingen en voor het
onderwijs dat de kinderen volgden. Ook qua familiebanden waren de inwoners van OudLillo nauw verbonden met de inwoners van Lillo-Kruisweg. Het fort Lillo werd door velen
van hen gepercipieerd als een “Fremdkörper” op hun grondgebied, als een verachtelijke
bezettingsmacht die diende te worden bestreden in plaats van gehoorzaamd. De meeste
inwoners van Oud-Lillo zagen zichzelf eerder als behorend tot de Spaanse, later de
Oostenrijkse Nederlanden, in plaats van als inwoners van de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Voor de leiding van het fort Lillo waren zij riskante buren. Daarom werd er
nauwlettend in de gaten gehouden wat zich in Oud-Lillo afspeelde. Daarmee was primair
het college van gedelegeerde rechters (de magistraat van het fort) belast, zonodig
ondersteund door de sterke hand van het militaire apparaat. Wie zich in Oud-Lillo wilde
vestigen had toestemming van de magistraat van het fort nodig. Het zonder toestemming
verhuren van een kamer was niet toegestaan. 50 Er was een vergunning nodig voor het
houden van een winkel of herberg. Burgers die zich in sociaal opzicht ongewenst
gedroegen werden verwijderd. Monopolies die aan burgers van het fort Lillo waren
toegekend werden ook van toepassing verklaard op Oud-Lillo. Dat gold met name voor de
schoolmeester, de chirurgijn, de bakker en de vroedvrouw. Indien inwoners van Oud-Lillo
gebruik maakten van de diensten van dergelijke burgers uit het nabijgelegen dorp LilloKruisweg, dan werden zij hierover vermaand en soms beboet. Indien zij (bijvoorbeeld
vanwege een lange reis of een sollicitatie) behoefte hadden aan een verklaring van goed
gedrag dan waren zij hiervoor van de magistraat van het fort afhankelijk. Dat gold ook
indien zij wilden verhuizen en hiervoor een borgbrief (ook wel akte van indemniteit
geheten) nodig hadden.
Het in het gareel houden van de inwoners van Oud-Lillo vanuit het fort Lillo was niet
eenvoudig. Eind 1766 waren er in Oud-Lillo politiemeesters werkzaam, burgers die door de
magistraat van Lillo met taken op het terrein van het bewaken van de openbare orde en
veiligheid waren belast, zoals het letten op “vreemde” personen en het signaleren van
misdadigers, “sluijkers” en vluchtelingen. Voorts werden zij belast met het opmaken van
boedelstaten (van overledenen) en dienden zij erop toe te zien dat, in geval van nagelaten
kinderen, de Weeskamer van het fort Lillo werd ingeschakeld. 51
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Zie bijv. ZA, SZ, inv. 1981, 11-7-1755.
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 14; de taak van de politiemeesters werd
vastgesteld op 5-12-1766.
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Vanaf 1771 moesten de inwoners van Oud-Lillo ten behoeve van het gewest Zeeland een
speciale belasting betalen die contributie werd genoemd. 52 De inning daarvan leverde
regelmatig problemen op. Sommige belastingplichtigen weigerden te betalen. Zij werden
gegijzeld en pas na betaling weer vrijgelaten; zie hiervoor verder hoofdstuk 9. 53
Het zal door verreweg de meeste, zo niet alle inwoners van Oud-Lillo als een enorme
opluchting zijn ervaren toen Oostenrijkse troepen in april 1784 hun nederzetting en de
bijbehorende schans veroverden. Zij waren eindelijk verlost van “die Hollanders”. Het werd
hen door de Oostenrijkse autoriteiten zelfs verboden om nog langer belasting aan instanties
of autoriteiten van de Repbliek der Verenigde Nederlanden te betalen. Dit verbod trof onder
meer de diaconie van de fortkerk van Lillo, die geen kans meer zag om cijns te innen in
Oud-Lillo. De pachter van de gemeene middelen aldaar verzocht om een schadeloosstelling
nu de inning van deze belasting op consumptiegoederen niet meer mogelijk bleek. 54
De nederzetting Oud-Lillo verdween in 1831 onder water in het kader van de Belgische
Opstand en was pas in 1845 weer bewoonbaar. 55 Op de plaats van het voormalige redoute
werd in 1866 een suikerfabriek gebouwd. 56 De laatste bewoner van de nederzetting OudLillo vertrok op 11 februari 1967. 57 Kort daarna werd deze locatie onder het zand bedolven
in het kader van de uitbreiding van de haven van Antwerpen op de Brabantse oever van de
Schelde.
4.3 Het fort Kruisschans
De Spanjaarden bouwden in de jaren 1584-1585 onder leiding van hun veldheer
Mondragon op de strategisch belangrijk gelegen plaats waar de Cauwensteinsedijk aansluit
op de dijk langs de Schelde een schans die aanvankelijk zowel werd omschreven als het fort
Mondragon als de schans Santa Cruz. Zo ontstond de benaming Kruisschans (in het Frans:
La Croix). 58 De aanleg van het fort hield verband met de belegering van de stad Antwerpen
door de Spanjaarden onder leiding van Alexander Farnese. Gelijktijdig werden door de
Spanjaarden op en nabij de Cauwensteinsedijk andere verdedigingswerken aangelegd, met
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Krachtens resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland van 8-3-1771, 13-4-1772 en 1510-1772 (ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81560, fol. 9).
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ZA, SZ, inv. 1943, 7-11-1772.
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ZA, SZ, inv. 1419.1, brief van A. Hattinga aan de GR van Zeeland d.d. 6-6-1784.
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R. Havermans, De verdwenen kerk van Oud-Lillo, in: Noordgouw, jrg. 13, 1973, p. 181.
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Havermans, op. cit. 1967, p. 308. Deze fabriek werd in 1930 geliquideerd.
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Idem, p. 320. Het laatste gezin vertrok er op 19 januari 1967.
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De onderhavige reconstructie van de geschiedenis van het fort Kruisschans steunt vooral op: R.
Gils, De Kruisschans, een verdwenen Scheldefort, in: Vesting, 1997, nr. 4, p. 3-13. Voorts is gebruik
gemaakt van: R. Havermans, Kruisschans, in: Polderheem, jrg. 26, nrs. 3-4, 1991, p. 20. Dat het fort
Kruisschans is gebouwd door de Spanjaarden is een zienswijze die ook is verwoord door Nagtglas (F.
Nagtglas, Zelandia Illustrata; verzameling van kaarten, portretten, platen enz. betreffende de oudheid
en geschiedenis van Zeeland, tweede deel, Middelburg 1880, p. 750). Brouwer veronderstelt dat de
naam van het fort verwijst naar het kruispunt tussen de Cauwensteinsedijk en de dijk langs de Schelde
(J. Brouwer, Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog,
Zutphen, 1933, p. 309).
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name de schansen St. Joris, Paalschans, St. Jacob en Pekgat (bij Stabroek). Voorts bouwden
zij de schansen St. Barbara (bij Oordam) en St. Andries. 59
Het is goed denkbaar dat zich op de plaats waar het fort Kruisschans werd aangelegd reeds
een dergelijk werk in wording aanwezig was. Toen op 28 februari 1578 door de prins van
Oranje opdracht was verstrekt tot de bouw van het fort Lillo werd gelijktijdig besloten om
een fort aan te leggen “op sHertogendyck ontrent Coudensteyn”, ook omschreven als “op
den dyck genaempt sHertogendyck by Coudensteyn ontrent de heerlyckheyt van Lillo”. Met
de bouw van dat fort werden eveneens de fortificatiemeesters Hendrick van Paesschen en
Abraham Andriessens belast. 60 De Hertogendyck werd ook Cauwensteinsedijk genoemd.
De aangegeven locatie voor het te bouwen fort moet welhaast identiek zijn geweest met de
plaats waar het fort Kruisschans lag. Mogelijk hebben de Spanjaarden dus in 1584 reeds
een fort-in-aanbouw of een ontwerp hiervoor aangetroffen.
De Cauwensteinsedijk, gelegen tussen de polders van Lillo en van Oorderen, was destijds
een belangrijke buffer tussen het Staatse en het Spaanse leger in het kader van de strijd om
Antwerpen. Indien het Staatse leger kans zou zien om de Cauwensteinsedijk door te steken
dan zouden de polders ten noorden van Antwerpen via de geïnundeerde polder van Lillo
onder water gezet kunnen worden waardoor bevoorrading van de belegerde stad Antwerpen
met platbodems vanuit het noorden mogelijk zou worden. 61 Bevoorrading via de Schelde
werd vanaf 1584 bijzonder lastig en vanaf 25 februari 1585, toen de Spanjaarden kans
hadden gezien om in de Schelde, in de bocht van Kallo, een vlotbrug te bouwen (de “brug
van Farnese”), tijdelijk zelfs geheel onmogelijk.
Het fort Kruisschans was niet alleen van belang ter verdediging van de Cauwenstijnsedijk
maar was ook als rivierfort van grote strategische waarde. Vanuit dit fort was er een
ongehinderd zicht in noordelijke richting over een afstand van 4 kilometer en
stroomopwaarts tot circa 5 kilometer. De artillerie van het fort kon het scheepvaartverkeer
vanuit en naar Antwerpen in hoge mate beïnvloeden.
Vermoedelijk was de Kruisschans aanvankelijk een eenvoudige vierkantige aarden schans,
met een borstwering met een manshoogte van 1,80 meter. Gils heeft becijferd dat de schans
een oppervlakte moet hebben gehad van minimaal 420 vierkante meter. In 1585 waren er
ca. 220 soldaten gelegerd.
Tussen 1587 en 1591 werden de Spaanse schansen op en nabij de Cauwensteinsedijk
versterkt. De precieze implicaties daarvan voor de Kruisschans zijn niet geheel duidelijk,
maar zeker is dat dit vestingwerk werd uitgebouwd tot een fort met vier bastions, behorend
tot het zogeheten Oud-Nederlandse type (zie hiervoor par. 3.1). De afstand tussen de
bastions (ofwel de lengte van de courtines) bedroeg circa 80 meter.
Vanuit het nabijgelegen fort Lillo zal deze versterking met argusogen zijn gevolgd. Het was
geenszins denkbeeldig dat de Kruisschans zou fungeren als een uitvalsbasis voor een
Spaanse verovering van Lillo. Het is dan ook begrijpelijk dat de commandeur van Lillo zich
er in 1607 ernstig bezorgd over toonde dat een van de inwoners van zijn fort, de uit
Vlissingen afkomstige koopman Samuel Veron, pachter van de impost op het bier in Lillo,
zich af en toe naar het fort Kruisschans begaf om daar “met de vijand” te drinken, mogelijk
59

F. Prims, Antwerpen door de eeuwen heen, Antwerpen, 1951, p. 443.
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inv. 552, fol. 123 v en 124.
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vooral om daar bier te verkopen. De Gecommitteerde Raden van Zeeland gaven aan de
commandeur instructie om daartegen op te treden. Wie het verbod om de Kruisschans te
bezoeken overtrad diende in hechtenis te worden genomen. 62
In juni 1632 werd het fort Kruisschans veroverd door Staatse troepen onder leiding van de
Zeeuwse vice-admiraal Marinus Hollare en de kapitein graaf Willem van Nassau-Siegen. 63
130 Spaanse manschappen werden krijgsgevangen gemaakt en 11 stuks geschut werden
buit gemaakt. In dat jaar kwamen ook de forten St. Jacob, Stoofgat, Hoogerwerf en St.
Anna (in de polder van Namen) in Staatse handen. De positie van het Staatse leger in het
zuidwestelijke deltagebied werd hierdoor aanzienlijk versterkt. De verovering van de
Kruisschans bood het Staatse leger de gelegenheid om de Cauwenstijnsedijk door te steken,
waardoor op de rechteroever van de Schelde ook de polders van Ettenhoven, Muisbroek,
Oorderen, Wilmarsdonk, Ekeren, Oosterweel en de Ferdinanduspolder, tot aan de poorten
van de stad Antwerpen, onder water kwamen te staan. Pogingen van het Staatse leger om
langs die weg Antwerpen te veroveren mislukten vervolgens.
In het verlengde van het mandaat dat in 1588 aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland
was toegekend ontfermden de Zeeuwse bestuurders zich vanaf de tweede helft van 1632
over het bestuur van het fort Kruisschans. Daarbij werd een belangrijke toezichthoudende
en uitvoerende rol toegekend aan enkele sleutelpersonen in het fort Lillo, met name aan de
commandeur en aan de commies van de vivres en de ammunitiën. Laatstgenoemde
functionaris kreeg bijvoorbeeld in augustus 1633 opdracht van de Gecommitteerde Raden
om de “Cruysschansse” van alle “noodige behouften te voorsien”, korte tijd later gevolgd
door een instructie om de “houtte flancken ofte batterijen” in het fort af te breken en de
materialen op te slaan in het magazijn aldaar. 64 De Zeeuwse bestuurders besloten kort na
de verovering om de vestingbouwkundige David van Orliens naar de Kruisschans te sturen
om te adviseren over aanpassingen aan het fort. 65 Zij bemoeiden zich ook direct met de
omvang van de garnizoenssterkte in dit vestingwerk, soms ook met details betreffende de
inrichting ervan. 66 Ook de Admiraliteit van Zeeland was direct vanaf medio 1632 bij de
Kruisschans actief. In 1634 bijvoorbeeld was er bij het fort een oorlogsschip
gestationeerd. 67 Dat het bezit van het fort Kruisschans van belang werd geacht voor de
gehele Republiek der Verenigde Nederlanden blijkt uit bezoeken die gedelegeerden van de
Raad van State aan het fort brachten. In 1633 beloofden zij “te bevoorderen dat met den
eersten de noodige voorsieningen daer van werden gedaen”. De kosten van het fort zouden
ten laste van de kas van de Generaliteit worden gebracht, hetgeen tot februari 1786 zo zou
blijven. In maart/april 1636 rapporteerden gedelegeerden van de Raad van State dat het fort
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als gevolg van een vloed [ = de hoge vloed van 18-1-1634; zie par. 3.7] “geheel vervallen”
was. 68
Tussen 1636 en 1640 ondernamen de Spanjaarden enkele pogingen om het fort Kruisschans
weer in handen te krijgen. Vanuit het fort Lillo werden deze nauwlettend in de gaten
gehouden en steeds gepareerd. 69 Vooral in 1636 liepen de spanningen op. Het garnizoen
van de Kruisschans werd versterkt. In mei van dat jaar gaf de prins van Oranje opdracht aan
gouverneur Morgan van Bergen op Zoom om 200 soldaten naar de Kruisschans te sturen. 70
Vanuit Lillo arriveerden diverse materiële versterkingen, waaronder twee affuiten, één voor
een halve kartouw en één voor een vijfponder. 71 Op 24 augustus 1640 mislukte een
Spaanse belegering van het fort. 72
Krachtens artikel 68 van het Verdrag van Münster was de Republiek der Verenigde
Nederlanden verplicht om de forten Kruisschans en Frederik Hendrik te verlaten en te
slopen, maar deze afspraak werd niet nagekomen.
Waarschijnlijk is tussen medio 1632 en 1651 (vermoedelijk omstreeks 1649) de volgende
globale tekening van het fort Kruisschans gemaakt: 73
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NA, arch. Raad van State, inv. 1569, verbaal maart/april 1636.
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afb. 20: het fort Kruisschans omstreeks 1649
De toegangsbrug was gesitueerd aan de zuidelijke courtine van het vestingwerk. Aan de
Scheldezijde van het fort lag een haventje. Dit werd gedurende de 17 de en 18de eeuw niet
alleen gebruikt voor het vervoer van militairen en de bevoorrading van het fort, doch
fungeerde ook als een plaats waar landbouwers in de omgeving van het fort onder bepaalde
voorwaarden hun granen en andere “veldvruchten” konden laten inschepen voor transport
naar zowel de stad Antwerpen als naar andere delen van Brabant in noordelijke richting.
In de periode 1632-1650 varieerde de garnizoenssterkte op het fort Kruisschans van ca. 25
tot ca. 50 soldaten. 74 Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw bestond de
standaardbezetting van het fort uit 25 soldaten. 75 Dat de militaire functie van het fort toen
van minder belang werd geacht blijkt uit de achtergrond van deze militairen. Het waren
veelal, soms zelfs uitsluitend appointés, dus soldaten die vanwege hun leeftijd of vanwege
een verminking eigenlijk ongeschikt waren om militaire taken te vervullen. Ze werden met
naam en toenaam door de Gecommitteerde Raden van Zeeland naar de Kruisschans
gestuurd. 76 Kennelijk werden zij beschouwd als een soort rompvoorziening die in tijden
van oorlog(sdreiging) kon worden aangevuld.
In de periode 1 januari tot 21 oktober 1672 verbleven de soldaten van het fort Hoogerwerf
(dat waren er toen 25) onder leiding van hun commandeur op het fort Kruisschans. 77
Op 13 juli 1672 werd het fort door een overstroming beschadigd. 78 Een jaar later werd het
in materieel opzicht versterkt in het kader van de oorlog tussen Frankrijk en de Republiek
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der Verenigde Nederlanden. De Gecommitteerde Raden van Zeeland besloten op 1 juni
1673 om naar de Kruisschans de volgende kanonnen (met hun toebehoren) te laten
verschepen: drie twaalfponders, drie zesponders, twee vijfponders en twee tweeponders. 79
Twee dagen eerder was besloten om 500 pond musketkogels en 500 pond lonten te
sturen. 80
Tot de vaste bezetting van het fort behoorde een sergeant-majoor (die tevens fungeerde als
commies van het fortmagazijn) en een kanonnier (zie voor hen de paragrafen 7.5 en 7.6).
De verhouding tussen de militaire leiding van het fort en die van het fort Lillo was in de
17de eeuw aanvankelijk niet eenduidig geregeld. Met enige regelmaat deden zich
competentiegeschillen voor. Op 25 februari 1671 besliste de Raad van State dat de
commandeur van het fort Lillo tevens commandeur was van de forten Kruisschans en
Frederik Hendrik. 81 Kennelijk ontstond hierover aan het begin van de 18de eeuw wederom
onduidelijkheid, want in 1703 besloten de leiding van het Staatse leger en de
Gecommitteerde Raden van Zeeland om het “commandement” van de forten Kruisschans
en Frederik Hendrik toe te vertrouwen aan de commandeur van het fort Lillo (zie hiervoor
paragraaf 7.4).
In maart 1685 werd geconstateerd dat de vloeden van 1682 en 1683 aan het fort veel schade
hadden berokkend. De bezetting bestond toen slechts uit een sergeant en twee soldaten. 82
Aan het einde van de 17de eeuw verkeerde het fort Kruisschans in een deplorabele staat.
Vertegenwoordigers van de Raad van State rapporteerden dat een militaire bezetting niet
meer goed mogelijk was omdat de woning van de commandeur, de barakken voor de
militairen, de magazijnen e.d. volledig waren vervallen. Het fort werd nog slechts bemand
door twee soldaten uit het garnizoen te Lillo. De ophaalbrug over de fortgracht was zo goed
als vergaan. Alleen de zeecontrescarp verkeerde nog in een goede staat. De gedelegeerden
stelden voor om de inboedel van het fort te verkopen en de twee nog aanwezige ijzeren
kanonnen op de wallen, de nog enigszins bruikbare affuiten en de munitie af te voeren naar
Hulst. 83 Van een afbraak van het fort kwam het niet. Tijdens de Spaanse Successieoorlog
werd de militaire waarde van het fort herontdekt, net zoals dit het geval was met de redoute
te Oud-Lillo. Het fort werd versterkt en opnieuw operationeel, vermoedelijk op
aanwijzingen van Menno van Coehoorn, net zoals in Lillo. 84
Kort nadat de Spaanse Successieoorlog was beslecht werd het vestingwerk weer minder
belangrijk geacht. In februari 1714 rapporteert de commandeur van Lillo dat in opdracht
van de Staten van Zeeland de palissaden en stormpalen van de Kruisschans (en van de
schans Oud-Lillo en het fort Frederik Hendrik) zijn verwijderd en als brandhout zijn
verkocht. 85
In 1722 en 1723 vonden enkele aanpassingen aan het fort plaats als uitvloeisel van de
herbedijking van de polders van Oorderen en Oordam.
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In het zicht van een Franse aanval op het fort werden in de periode mei tot en met augustus
1747 diverse aanpassingen aan de Kruisschans gepleegd. Gegeven het ontbreken van een
hospitaal werd er een grote kazemat gebouw “welke voor ’t vijandelijke vuur zeker is”.
Voorts werden de “zeer vervallen” batterijen van het fort opnieuw “opgezet” en met
fascines bekleed. Bij elke batterij werd een “bedekt” kruitmagazijn gebouwd. De batterij
die op de Schelde was gericht werd zodanig aangepast dat schepen effectiever konden
worden beschoten. In augustus 1747 verbleven er op de Kruisschans niet minder dan 156
militairen en 12 “bedienden” van de artillerie; zie paragraaf 7.10. 86 Dit alles mocht niet
baten. Op 13 oktober 1747 werd de Kruisschans bij mondeling verdrag aan de Fransen
overgegeven, nadat de forten Liefkenshoek, Frederik Hendrik en Lillo in Franse handen
waren geraakt en een verdediging van het fort zinloos was geworden. 87 De veroveraar
maakte direct een begin met reparaties en versterkingen. Reeds in 1747 werden er naar de
Kruisschans ruim 9000 bakstenen en 700 dakpannen vervoerd.
Nadat de Fransen begin 1749 waren vertrokken maakte de sergeant-majoor een
inventarisatie van beschadigingen en noodzakelijke verbeteringen. Daardoor kan een
redelijk gedetailleerd beeld worden geschetst van het binnenste van het fort in die tijd.
Samengevat noteerde hij de volgende z.i. gewenste reparaties: 88
A. De woning van de majoor
 Het vernieuwen van de plavuizen vloer in de keuken.
 Het beleggen van de tafel in de keuken met leitjes of witte steentjes.
 Het beleggen van de fornuizen en de schoorsteen in de keuken met witte en bruine
steentjes.
 Het repareren van drie staande en drie liggende haardplaten in de keuken en in
twee kamers.
 Het repareren van de zolder en van het pannendak.
B. De officiersbarakken
 Het maken van een nieuwe vloer in de keuken (in gebouw nummer 7).
 Het repareren van de goten van deze barakken.
C. De soldatenbarakken
 Het repareren van verscheidene haardsteden en vloeren.
 Het repareren en aanvullen van bedsteden, provisiekasten (“eetensspinden”),
tafels en banken. Iedere barak (boven en onder samen gerekend) dient te
beschikken over vier bedsteden, twee provisiekasten en vier banken.
 Het plaatsen van acht ramen in de kruiskozijnen en drie in de bolkozijnen.
 Het repareren van de sloten.
D. De bakoven
 Het repareren van de bakoven voor het garnizoen (in het gebouw genummerd als
1) en het voorzien van dit gebouw van een nieuw dak.
E. De redoute
 Het repareren van het schaliedak en van de schouwpijp.
86

ZA, SZ, inv. 1377.1.
Bij de bevoorrading van het fort werd eind augustus 1747 rekening gehouden met een
garnizoenssterkte van 200 man (ZA, SZ, inv. 1377.1, memorandum van Willem Scheffer, sergeantmajoor van het fort Kruisschans, d.d. 31-8-1747).
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NA, arch. Raad van State, inv. 1916.
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Het ontstoppen van de blikken buis, waardoor het water van de redoute in de
regenbak loopt; voorts het verlengen van deze buis met een nieuw stuk, dat in de
regenbak kan uitwateren.
F. Het turfmagazijn
 Dit magazijn achter de barakken dient volledig opnieuw gebouwd te worden,
inclusief zolder en dak.
G. Overige reparaties
 De vier regenbakken op het plein dicht te maken met tras. 89
 Het voorzien in een nieuwe ketting en twee emmers voor de waterput; deze put
dient opnieuw gemetseld te worden.
 Het maken van vier nieuwe trappen in de vier punten tegen de schilderhuizen. 90
 Het maken van een geheel nieuw soldatenprivaat en een daarbij behorende houten
trap en een leuning op de wal.
 Het in zuivere en bruikbare staat maken van het riool aan en onder de sortiepoort,
evenals het riool achter het washuis van de majoorswoning.
 Het repareren van het dak en de vloer van de paardenstal; het maken van een
paardenkribbe en een –reep en het repareren van planken in deze stal.
 Het aanvullen van een groot deel van de palen (“balkoenen”) die in de binnenvest
zijn vergaan.
 Het plaatsen van een nieuwe doornenhaag.
 Het vervangen van de brug zowel qua “onderslagen” als bovendek.
 Het vernieuwen van de tuinen in de binnenvest.
 Het schoonmaken van de binnen- en de buitenvesten.
 Het in orde maken van het nachtverblijf (“logie”) in het wachthuis (“place
d’arme”) bij de poort.
 Het repareren van het sluisje in de contrescarp-gracht.
 Het in orde maken van het aardenwerk (het “zoodewerk”) en van de ambrasures
binnen het fort en in de bedekte weg.
 Het maken van een leuning aan de trap om scheep te gaan in de sluiskil.
 Het vervangen van een groot deel van de palissaden in het wachthuis voor de
poort.
Dat korte tijd later een begin werd gemaakt met de revitalisering van het fort blijkt uit een
overzicht d.d. 7 augustus 1749 van het aantal en het kaliber van de aanwezige kanonnen: 91
 Metalen kanon van 6 pond: 2
 IJzeren kanon van 12 pond: 8
 Idem van 8 pond: 13
 Idem van 6 pond: 6
 Idem van 4 pond: 5
Ter vergelijking: op dat moment waren er in Lillo 36 kanonnen (inclusief mortieren en
houwitsers), in Liefkenshoek 28 en op het fort Frederik Hendrik 20.
89

Fijngemalen tufsteen, in verbinding met vette kalk gebruikt als metselspecie die zowel onder water
als in de lucht hard wordt.
90
Schilderhuizen zijn wachtposten.
91
NA, Raad van State, inv. 1916; bijlage (gedateerd op 7-8-1749) bij een brief van de commandeur
van Lillo c.s., Van Schlippenbach, aan de Prins van Oranje d.d. 28-8-1749.
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In 1761 vervaardigde Bonnet de volgende tekening van het fort Kruisschans: 92

afb. 21: het fort Kruisschans in 1761

92

Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78, N 73.

171

In de jaren 1768-1769 werd het fort in vestingbouwkundig opzicht aangepast. Het tracé van
de buitenwallen werd gewijzigd, de wallen werden verzwaard, de brug werd voorzien van
een beschermingsravelijn en het zuidoostelijk bastion werd gesloopt, waardoor de
vierkantige vorm van het vestingwerk verdween. 93 Aan de bebouwing werden een
kruitmagazijn en een kazemat (een bomvrije schuilplaats) toegevoegd. In deze toestand
kwam tot 1786 geen verandering. In dat jaar trad het Traktaat van Fontainebleau van
november 1785 in werking waarbij was bepaald dat de forten Lillo en Liefkenshoek
dienden te worden overgedragen aan Oostenrijk en de forten Kruisschans en Frederik
Hendrik dienden te worden gesloopt. 94 Zo werd de Kruisschans gedemilitariseerd. De
wallen van het fort werden “geplaneerd” en de grond van het fort werd verpacht; er
verrezen enkele woningen op. In 1798 werd de grond in het openbaar verkocht, omschreven
als een stuk ploegland, omgeven door grachten vol water. In de 19 de eeuw werd er op de
locatie van het voormalige fort enkele malen artilleriegeschut opgesteld, zoals in 1809,
1813 en 1832. In 1833 bouwden de Belgische opstandelingen er wederom een
gebastioneerde vierhoek, voorzien van diverse kanonnen, houwitsers en mortieren. Tijdens
de onderhandelingen over de vestiging van een Belgische staat kwamen de Nederlanders en
de Belgen echter overeen dat het herrezen vestingwerk zou worden gesloopt, hetgeen in
maart 1839 ook daadwerkelijk gebeurde. 95
Als uitvloeisel van de uitbreiding van de haven van Antwerpen op de Brabantse oever van
de Schelde verdwenen de laatste resten van de Kruisschans omstreeks 1960 onder het zand.
4.4 De schans Blauwgaren
Volgens Van den Nieuwenhuizen werd de schans Blauwgaren in 1585 aangelegd door de
Spanjaarden in het kader van de belegering van het fort Lillo. 96 De schans werd gebouwd
in de Blauwgarendijk, ongeveer halverwege het fort Lillo en de plaats waar in 1627 het fort
Frederik Hendrik ontstond. De afstand van het fort Lillo naar Blauwgaren bedroeg ca. 1900
meter. 97
Het vestingwerk is slechts hooguit enkele jaren in Spaans bezit geweest, want in de periode
1 oktober 1599 tot 1 oktober 1600 werd een aannemer door de Gecommitteerde Raden van
Zeeland betaald voor het verrichten van reparaties aan de bolwerken van de als fort
omschreven fortificatie. 98 In juli 1610 werd het vestingwerk als volgt beschreven: “In
plaetse van de oude corps de garde gestaen hebbende op d’oude gedemolieert fortken van
Blauwgaren wordt nu alleenlyck bevonden een nieuwe viercante steenen redoubte voorsien
van bancken, beddingen etc. naer behoiren, doch mitz den treves wordt jegenwoirdelyck
aldaer geen wacht gehouden”. 99 Het oorspronkelijke vestingwerk was toen dus reeds
93

ARA Brussel, Collectie Prenten en kaarten, inv. 3099.
In de aanloop naar dit Traktaat had de keizer van Oostenrijk de Republiek herinnerd aan de
bepaling in het Vredesverdrag van Münster uit 1648 inzake de sloop van de forten Frederik Hendrik
en Kruisschans; zie: Wessels, op. cit. 1947, p. 46.
95
In ruil voor de sloop verkregen de Belgen van de Nederlanders toestemming om op een afstand
van 1500 meter van het fort Lillo een ringdijk (kraagdijk) aan te leggen.
96
J. van den Nieuwenhuizen, Antwerpen in 1585, Antwerpen 1985, p. 46.
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Atlas Hattinga Staats-Vlaanderen deel V, nr. 43; of: NA, VTH 3836; ook: Havermans, op. cit.,
1967, p. 435.
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ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 270, fol. 331.
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ZA, SZ, inv. 1225, 7-7-1610.
94

172

afgebroken en vervangen door een stenen redoute, voorzien van enkele slaapplaatsen. Er
werd op dat moment nog geen wacht gehouden. Dat was wel het geval vanaf 1612. Uit een
in deel 3 c opgenomen chronologisch overzicht van ontwikkelingen in en betreffende het
fort Blauwgaren in de 17de eeuw kunnen de volgende conclusies worden getrokken. De
redoute was omringd door een natte gracht, die ongeveer 20 meter breed was. 100 Een
ophaalbrug gaf toegang tot het vestingwerk. 101 Het beschikte over twee bastions, het ene
gericht naar de Schelde, het andere naar het fort Frederik Hendrik. De afstand tussen deze
bastions bedroeg 100 meter. Aan de landzijde lag een watergang. 102 In 1628 verzocht de
Raad van State de Gecommitteerde Raden van Zeeland om de noodzakelijke munitie,
brandstof voor de winter en onderdak voor de kapiteins, officieren en soldaten van “het
nieuwe fort Blauwgaren” te betalen, hetgeen door het dagelijks bestuur van Zeeland werd
geweigerd. 103
Een globale schets van de redoute is te vinden op een kaart die Philips Vlamings in
augustus 1628 van de omgeving van het fort Lillo maakte (zie afb. 3 in par. 3.2). 104
De contrescarpen bleken regelmatig kwetsbaar voor stormen en hoge vloeden. 105 Dat gold
ook voor de dam tussen Blauwgaren en de redoute te Oud-Lillo. 106 Via vuurbakens kon er
in geval van nood worden geseind naar de forten Lillo en Liefkenshoek en naar OudLillo. 107
Er was in de eerste helft van de 17de eeuw een vaste kanonnier op Blauwgaren
werkzaam. 108 In die periode waren er gewoonlijk twaalf soldaten gelegerd. 109 Na de Vrede
van Münster verminderde de militaire betekenis van de redoute in snel tempo. Eind 1650
verkregen de hutten in het fortje een civiele bestemming; ze werden toen gebruikt door
opzichters van de herbedijking van de polders van Lillo, Stabroek, Zandvliet en
Berendrecht. In 1655 werd nog wel opdracht verstrekt om een raming te maken van de
kosten van reparaties te Blauwgaren, maar reeds een jaar later namen de Gecommitteerde
Raden van Zeeland het besluit om de vervallen hutten aldaar te verkopen. 110 In 1669 werd
vastgesteld dat er reeds gedurende enkele jaren geen reparaties meer waren verricht aan de
resterende hutten en dat het maar beter was deze allemaal te verkopen, alvorens ze geheel
zouden zijn vergaan. 111 Uiteindelijk besloten de Gecommitteerde Raden (na enige
aarzeling) op 24 maart 1671 om de redoute te slopen. 112 De uitvoering ervan liet
vervolgens nog enige tijd op zich wachten, want op 30 augustus 1672 werd de commandeur
van Lillo gemaand om nu zo spoedig mogelijk met inschakeling van de ingelanden van de
100

Idem, inv. 494, fol. 107, 6-11-1634; Havermans, op. cit. 1967, p. 437.
ZA, SZ, fol. 215, 2-3-1634.
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Havermans, op. cit. 1967, p. 436 en 437.
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Het dagelijks bestuur van Zeeland toonde zich wel bereid om de salarislasten van andere
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Zie bijv. ZA, SZ, inv. 494, fol. 107, 6-11-1633.
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Zie bijv. ZA, SZ, inv. 498, fol, 29 v, 15-3-1640.
107
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polder van Lillo en zonder kosten voor het gewest Zeeland Blauwgaren te ontmantelen en
de vrijkomende materialen publiekelijk te veilen. 113 Waarschijnlijk betrof de sloop vooral
het binnenwerk van de redoute en bleven de omwalling en de gracht nog enige tijd intact.
Blauwgaren is dus voor het Staatse leger uitsluitend in de eerste helft van de 17de eeuw van
betekenis geweest, vooral als een steunpost ten behoeve van het fort Lillo, net zoals de
redoute te Oud-Lillo.
4.5 Het fort Frederik Hendrik
In 1627 besloot de leiding van het Staatse leger om aan de Schelde op de grens tussen de
polders van Berendrecht en Lillo een fort aan te leggen. Het werd genoemd naar prins
Frederik Hendrik en gebouwd in 1628. Veelvuldig is het ook betiteld als “het Frederiksfort”
en ook wel als “de Frederik”. 114 Aan de bouw ervan lagen uiteenlopende overwegingen ten
grondslag. Allereerst kon het vermogen om vanuit de Republiek der Verenigde
Nederlanden het economisch gezien belangrijke scheepvaartverkeer vanuit en naar
Antwerpen te beheersen aanzienlijk worden verstevigd. De locatie van het vestingwerk was
zodanig gekozen dat de haven van Antwerpen verder in een wurggreep kon worden
gehouden, nu niet alleen door middel van kanonnen op de contrescarpen van het fort Lillo
en vanaf de schans Blauwgaren. 115 Als rivierfort verkreeg het fort Frederik Hendrik voor
het Staatse leger wat dit betreft eenzelfde betekenis als het fort Kruisschans vijf jaar later.
Voor de positie van het fort Lillo was de komst van een fort op de grens van de polders van
Berendrecht en Lillo op zichzelf van belang. Het nieuwe fort werd zodanig geconstrueerd
dat een inundatie van de polder van Lillo ook vanuit dit vestingwerk mogelijk werd,
hetgeen voor de verdediging van het fort Lillo additioneel van betekenis was.
Dan speelde een rol dat de Spanjaarden in de omgeving van Lillo over een goed uitgeruste
vestingplaats beschikten en wel te Zandvliet. Een tegenhanger van deze vesting werd door
de leiding van het Staatse leger wenselijk geacht, temeer omdat aartshertogin Isabella in
1627 had besloten om deze vesting met bolwerken te versterken. Daarbij was een
belangrijke overweging dat het vanuit de schorren van Zandvliet mogelijk was gebleken om
het gewest Zeeland aan te vallen. In 1572 had het Spaanse leger onder aanvoering van
Mondragon kans gezien om vanuit Zandvliet met ongeveer 3000 soldaten naar ZuidBeveland te trekken, waar ze een belegering van de stad Goes door geuzen opbraken. 116 In
1627 trok opnieuw een Spaanse troepenmacht onder leiding van Spinola vanuit Zandvliet
naar Krabbendijke. 117 Zeer waarschijnlijk droeg deze gebeurtenis ertoe bij dat de Zeeuwse
bestuurders zich direct bereid toonden om aan de financiering van het nieuwe fort in
aanzienlijke mate bij te dragen. 118
Tenslotte kan de bouw van het fort Frederik Hendrik niet los worden gezien van het
meeromvattende besluit van de Staten-Generaal om de West-Brabantse Waterlinie aan te
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ZA, SZ, inv. 668, 30-8-1672.
Zie voor deze benamingen bijv.: ZA, SZ, inv. 495, fol. 85 v en 88 v; G. Geerts, Berendrecht in
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leggen, bedoeld om het gewest Zeeland, de stad Bergen op Zoom en het scheepvaartverkeer
tussen Zeeland en Holland beter te kunnen beschermen tegen Spaanse aanvallen. Het is
geen toeval dat het fort Frederik Hendrik vrijwel gelijktijdig ontstond met aanzienlijke
versterkingen van de vestingsteden Bergen op Zoom en Steenbergen. 119 De bouw van het
fort paste in de strategie van de bestuurders van de Republiek der Verenigde Nederlanden
om de positie van het Staatse leger in de zuidwestelijke delta aanzienlijk te verstevigen. Het
nieuwe vestingwerk zou mogelijk ook nog kunnen dienen als uitvalsbasis voor nieuwe
veroveringen in het noordelijk deel van het hertogdom Brabant. Vermoedelijk kwam het
fort eind 1628 gereed. 120 Vaststaat dat het in januari 1629 in gebruik was; de
Gecommitteerde Raden van Zeeland gaven toen toestemming voor de aanschaf van oud
linnen in verband met een snelle toename van de pest in het fort. 121 Op 12 februari 1629
bespraken de Gecommitteerde Raden de commissie en de instructie van Nicolaes Verlet, de
eerste sergeant-majoor en munitiemeester op het fort Frederik Hendrik. 122
Vestingbouwkundig gezien, qua grootte, militaire bezetting en uitrusting vertoonde het fort
Frederik Hendrik veel verwantschap met het fort Kruisschans (zie paragraaf 4.3). De totale
omtrek bedroeg 220 meter bij 220 meter. De afstand tussen de bastionpunten bedroeg ca.
150 meter en de courtines hadden een lengte van ca. 75 meter. 123 De hoofdgracht was ca.
20 meter breed. 124 Net zoals in Kruisschans was er in het fort Frederik Hendrik een
standaardbezetting bestaande uit een sergeant-majoor, die tevens fungeerde als commies
van het magazijn, en een kanonnier (zie hiervoor verder paragraaf 7.6). Eveneens
vergelijkbaar met de Kruisschans was de aanwezigheid van een haventje, dat niet alleen een
militaire functie vervulde, maar ook werd benut als transportplaats voor het vervoer van
landbouwproducten en als veerhaventje.
Het aantal in het fort gelegerde militairen varieerde in de 17 de en 18de eeuw sterk,
afhankelijk van oorlogsdreiging. Gewoonlijk verbleven er niet meer dan 25 soldaten, maar
bijvoorbeeld eind 1640 verbleven er tweemaal zoveel. 125 In 1640 werd aan het fort een
kroonwerk toegevoegd, dat in 1672 werd gesloopt. 126 In maart 1685 werd geconstateerd
127
dat de vloeden van 1682 en 1683 aan het fort veel schade hadden berokkend.
Opmerkelijk is dat in het fort (evenals in het fort Kruisschans) in oktober 1691 nauwelijks
soldaten verbleven. De Raad van State besloot op 25 oktober 1691 dat de voor beide forten
gebruikelijke voorraden turf en kaarsen om die reden naar IJzendijke dienden te worden
gezonden, te weten 400 ton turf en 200 pond kaarsen. 128 Op dat moment dreigde er een
119
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aanval van Franse troepen op de Staatse Scheldeforten in het kader van de Negenjarige
Oorlog (zie blz. 60 van deel 1).
Op kosten van de ingelanden van de polder van Lillo werd de houten sluis bij het fort in
1701 gerepareerd. 129
In 1703 werd ondubbelzinnig vastgelegd dat het fort “onderhorig” was ten opzichte van het
fort Lillo en dat de commandeur van Lillo tevens bevelvoerend commandeur op het fort
Frederik Hendrik was. 130 In de 17de eeuw hadden zich hierover enkele malen
competentiegeschillen voorgedaan. 131
In het zicht van een aanval op het fort door Franse troepen na de val van Liefkenshoek en
van Bergen op Zoom in het kader van de Oostenrijkse Successieoorlog, werd het
vestingwerk in diverse opzichten in de periode juni tot en met september 1747 versterkt.
Arbeiders ontvingen er fl. 3.044 voor. 132 In augustus 1747 verbleven er in het fort niet
minder dan 190 militairen, exclusief 13 “bedienden” van de artillerie. 133
Op 6 oktober 1747 werd na felle gevechten en belegering gedurende zes dagen het fort
Frederik Hendrik veroverd door Franse troepen. Daarbij sneuvelde onder meer de
commandeur van Lillo, Evert Jan de Vassij (zie hiervoor verder paragraaf 7.10). De
garnizoenssterkte bedroeg toen 300 man. 134
In 1749 werd het volgende overzicht samengesteld van de artillerie, de ammunitie en de
“krijgsinstrumenten” die door de Franse bezetters in januari van dat jaar waren
achtergelaten: 135
Benaming
Metalen kanonnen, 12 pond
IJzeren kanonnen, 8 pond
Idem, 6 pond
Affuiten voor de metalen kanonnen
“Bastertaffuiten” of rolpaarden voor
kanonnen van 8 pond
Idem van 6 pond
Lepels van 12 pond
Idem van 8 pond
Idem van 6 pond
Wissers voor kanon 12 pond
Idem voor 8 pond
Idem voor 6 pond
Aanzetters voor 12 pond

Bekwaam
5
7
1
5
7
3
1
3
4

Reparabel

Onbekwaam

2
1

4

2

2
1

1
1
2
5
2

4

1
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ZA, SZ, inv. 711, 7-9-1703.
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Deze geschillen betroffen de bevelsverhouding tussen de commandeur van Lillo en de kapitein(s)
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NA, Raad van State, inv. 1916.
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Idem voor 8 pond
Idem voor 6 pond

3
2

2
2

2

(NB: de genoemde gewichten in ponden verwijzen naar gewichten van kogels)
Op 9 augustus 1749 bevonden zich in het fort de volgende 20 kanonnen: 136
 Metalen kanon van 12 pond:
5
 IJzeren kanon van 8 pond:
13 (waarvan er 4 defect waren)
 Idem van 6 pond:
2
In 1761 vervaardigde L.H. Bonnet van het fort de volgende tekening: 137
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van Lillo c.s., Van Schlippenbach, aan de Prins van Oranje d.d. 28-8-1749.
137
Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78 N 109.
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afb. 22: het fort Frederik Hendrik in 1761
De op de tekening voorkomende letters hebben de volgende betekenis:
a = het kruitmagazijn
d = het huis van de majoor
b = de rondduijt 138
e = de haven
c = de barakken
f = de inundatiesluis
De stippeltjes op de buitenwallen staan voor palissaden.
In de jaren 1768-1769 werden de buitenwallen van het fort verzwaard. Het noordwestelijk
bastion werd verwijderd. Tevens werden er een bomvrije kazemat en een nieuw
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Rondduijt is een verbastering van reduit, een zelfstandig verdedigbaar werk binnen een fort,
bedoeld om na de val van de hoofdwal de verdediging te kunnen voortzetten (Havermans, op. cit.
1967, p. 444).
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kruitmagazijn gebouwd. 139 Eind november 1784 bleek een spoedreparatie aan de
inundatiesluis noodzakelijk. In de beschoeiing bij de mond van deze sluis waren “zwaare”
verzakkingen opgetreden, waardoor het talud aan de buitenzijde van de contrescarp over
een lengte van ruim 60 voeten was ingestort. Voor de reparatie ervan waren nodig: 10.000
bossen rijshout, 2000 bossen garden, 2000 bossen staken en 500 bossen “slijten” (= verm.
ook een soort hout). 140
In het Traktaat van Fontainebleau van november 1785 was overeengekomen dat het fort
Frederik Hendrik, net zoals het fort Kruisschans, zou worden gesloopt (zie hiervoor
paragraaf 15.2). 141 Dat dit akkoord in Zeeland serieus werd genomen blijkt onder meer uit
een opdracht van 5 januari 1786 van de Gecommitteerde Raden van dit gewest aan de
ontvanger van de Tol van Zeeland te Lillo om schepen die sloopmaterialen van het fort
Frederik Hendrik stroomopwaarts (dus richting Antwerpen) vervoerden van deze belasting
vrij te stellen. 142
Uit een tekening van het fort die op 4 juli 1792 is vervaardigd door Guillelmus Verheijden
blijkt dat het vestingwerk toen uiterlijk nog wel intact was, maar in militair opzicht was
“gedemolieert”. 143
In 1870 werd er op de plaats van het fort een suikerfabriek gebouwd, die in 1956 werd
geliquideerd in de aanloop naar de aanleg van het Kanaaldok. 144
4.6 Het fort Hoogerwerf ofwel St. Martijn 145
In het kader van hun streven om hun machtspositie in het zuidwestelijke deltagebied te
versterken besloten de Spanjaarden, vrijwel gelijktijdig met een uitbreiding van hun vesting
te Zandvliet, om op de zuidwestpunt van het schor Hoogerwerf een fort te bouwen dat zij
de naam St. Martin gaven en dat later meestal als het fort Hoogerwerf is betiteld. 146 Met de
aanleg van dit vestingwerk werd op 4 augustus 1627 een begin gemaakt. Hugo de Groot
vermeldt daarover het volgende, nadat hij had uiteengezet dat de Spanjaarden vanuit
Zandvliet waren overgestoken naar Zuid-Beveland en op de terugweg waren: “de
Spanjaerts…begaeven sigh weederom in hunne schuytjens en verwaghten by Rillandt, een
der kleyne eylanden, de vloet, om haer die vast saeten te lighten tot hun weederkeeren, en
de Schelde selve opvaerende sijn se gekoomen aen een kleyn eylandt, en dat alleen
139

Havermans, op. cit. 1967, p. 444.
ZA, SZ, inv. 1420, brief van A.W. Kiers aan de GR van Zeeland d.d. 27-11-1784.
141
De sloop van het fort was reeds in 1648 vastgelegd in het Vredesverdrag van Münster. De
Republiek der Verenigde Nederlanden weigerde om de desbetreffende bepaling na te leven; zie:
Wessels, op. cit. 1947, p. 46.
142
ZA, SZ, inv. 775, 5-1-1786.
143
Goris, J.M., E. Persoons en H. van der Haegen, Een kaartboek van de St. Michielsabdij te
Antwerpen 1640-1793, Brussel, 2003, p. 186.
144
Geerts, op. cit. 1982, p. 67-68; Havermans, op. cit. 1967, p. 447.
145
Zie voor de geschiedenis van dit fort inmiddels: J.M.G. Leune, Fort Sint Martijn op Hoogerwerf,
Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2011.
146
Dat het fort St. Martin is aangelegd in 1627 is vermeld op een in 1628 door Claes Janszn.
Visscher vervaardigde kaart van Bergen op Zoom en omstreken; zie: Nagtglas, op. cit. 1880, p. 312.
Het fort is in 1627 afgebeeld op een kaart van Josua van den Ende, die in dat jaar in Amsterdam is
gepubliceerd (RHC Bergen op Zoom, Beeldcollectie, inv. KG 372 en 341). Idem op een kaart van
Abraham Verhoeven uit 1627.
140
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dienstigh is om beesten, en niet veel, te weyden, allernaest omtrent die plaets, waer in wy
geseght hebben de scheydingh van de Schelde en de Hondt te sijn. Dit eylandt is genaemt
Hoogherwerve, welkers waeter dat uyt de Schelde ten reghter sijde loopt sy den Agger en
Boomkreek, dat aen d’ andere Krom-Vliet noemen. Hier heben se den vierden van
oegstmaendt een schans opgeworpen, en strax daer aen naeder aen den Agger een reduyt,
om den oovertoght te verseekeren, sijnde beginselen om Lillo van alle kanten te benaeuwen.
Den eenighen Zeeuwschen uytleggher die aldaer lagh, heeft de overgevaerene weynigh
schade gedaen…”. 147 De schans lag ten noord-westen van Zandvliet op een economisch en
militair gezien belangrijke plaats in de Schelde-Rijnverbinding. Het scheepvaartverkeer
vanuit het noorden naar Antwerpen en omgekeerd viel onder het bereik van het
kanonnenvuur vanuit het fort. Schippers op deze route dienden ofwel te varen via de Agger
dan wel via de Kromvliet, beide aftakkingen van de Schelde rondom het schor Hoogerwerf,
in de slikken van Hinkelenoord. De ligging van het schor was destijds als volgt:

afb. 23: de ligging van het schor Hoogerwerf
Het schor lag op de grens tussen het gewest Zeeland en het hertogdom Brabant. Het was
voor de Spanjaarden ook van belang als bruggenhoofd vanuit Brabant naar Zuid-Beveland.
Anno 2005 bevindt deze locatie zich op de grens van de Anna-Mariapolder (bedijkt in 1897
en behorend tot de provincie Zeeland) en de polder Nieuw-Hinkelenoord en Hoogerwerf

147

H. de Groot, Belegeringh der stadt Grol, met den aenkleeven des jaers MDCXXVII (= 1627), in:
Hugo de Groots Nederlandtsche Jaerboeken en Historien sedert het jaer MDLV tot het jaer MDCIX,
tweede boekdeel, Amsterdam, 1681, (aanhangsel, p. 18 en 19).
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(bedijkt in 1801 en behorend tot de provincie Noord-Brabant). 148 Bedolven onder de
kleigrond is de ligging van het voormalige fort Hoogerwerf als volgt:

afb. 24: de locatie van het voormalige fort Hoogerwerf anno 2005, gemarkeerd met een
kruisje 149
De aanleg van het fort Hoogerwerf werd in Zeeland met verontrusting aanschouwd. De
Gecommitteerde Raden van dit gewest maakten dit kenbaar aan de Staten-Generaal op 4
september 1627. Dit bestuurscollege besloot twee dagen later om aan de Prins van Oranje
op te dragen om zoveel troepen onder een bekwame leiding naar Hoogerwerf te sturen als
nodig zou zijn ter verhindering van de bouw van het fort. Het werd “uiterst belangrijk”
geacht dat de Spanjaarden daar geen voet aan de grond zouden krijgen. Anders zouden zij
de vaart over de Schelde (de Oosterschelde) en de Honte (de Westerschelde) kunnen
belemmeren. 150 Het is niet duidelijk of langs militaire weg daadwerkelijk is gepoogd om de
aanleg van het fort tegen te gaan. Zeker is dat het fort er kwam. Op 2 november 1627
aanvaardden de Staten-Generaal een voorstel van de Raad van State om als tegenzet een
148

Zie voor de ligging van het schor Hoogerwerf o.m.: A.J. van der Aa, Aardrijkskundig
Woordenboek der Nederlanden, deel V, p. 617 en 769; E. Jansen, Fort op Hoogerwerf 1627-1650, in:
Tijding, jrg. 1988, nr. 3, p. 48-58; ook: E. Jansen, “Accoord” zei Van Putte; de geschiedenis van de
Oude-Hinkelenoordpolder van Woensdrecht 1685-2004, Hoogerheide, 2004, p. 41-42. De plaats van
het fort St. Martin is in 1988 vastgesteld door de Werkgroep Archeologie van de Heemkundekring
“Het Zuidkwartier”; deze kring bestrijkt de plaatsen Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en
Woensdrecht. De genoemde werkgroep legde resten bloot van kruiken, pijpen, kookpotten, stenen en
dakpannen van het voormalige fort; zie Jansen, op. cit., 1988.
149
De namen van de nabijgelegen wegen (t.w. Fortweg en Sint Martijnweg) verwijzen naar het
voormalige fort Hoogerwerf.
150
NA, Resoluties Staten-Generaal, 6-9-1627, fol. 1.
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“retranchement” bij het Blauwgarense Gat te bouwen om er vijftien (sic!) compagnieën
soldaten te legeren. Met het aardwerk (afgezien van de hutten, de brandstof, de verlichting
en andere benodigdheden) zou een bedrag van zes tot zeven duizend gulden zijn gemoeid.
151
Met dit besluit werd de basis gelegd voor de bouw van het fort Frederik Hendrik, dat
vermoedelijk eind 1628 operationeel werd (zie paragraaf 4.5).
In de zomer van 1632 zagen eenheden van het Staatse leger onder leiding van de Zeeuwse
vice-admiraal Marinus Hollare en de kapitein graaf Willem van Nassau-Siegen kans om in
het zuidwestelijke deltagebied diverse vestingen op de Spanjaarden te veroveren. Daartoe
behoorden de forten Kruisschans, St. Jacob (beide nabij de Couwenstijnsedijk), Stoofgat
ofwel St. Ambroise (nabij Zandvliet), St. Anna (in de polder van Namen) en St. Martin
(Hoogerwerf). Willem van Nassau meldde de verovering van het laatstgenoemde
vestingwerk op 4 juli 1632 aan de Staten van Zeeland en werd hiervoor door deze Staten op
7 juli 1632 bedankt. 152 Enige weken later kreeg de commies van de vivres en de
ammunitiën te Lillo opdracht van de Gecommitteerde Raden van Zeeland om alle geschut,
munitie, levensmiddelen en andere zaken te inventariseren die o.m. op Hoogerwerf op de
Spanjaarden waren veroverd. 153 Deze instructie markeert het begin van een beheersmatige
bemoeienis van de leiding van het fort Lillo met de gang van zaken op Hoogerwerf. Vanaf
dat moment is het functioneren van het fort Hoogerwerf nauw verweven met
gebeurtenissen op het fort Lillo en de bijbehorende steunforten.
In deel 3 c wordt een chronologisch overzicht verstrekt van ontwikkelingen die zich vanaf
medio 1632 op het fort Hoogerwerf voltrokken. Samengevat kunnen daaruit de volgende
conclusies getrokken worden.
In de periode 1632-1650 waren er vrijwel steeds 40 tot 50 soldaten op het fort gelegerd.
Daarna werd de bezetting gereduceerd tot gewoonlijk 25 manschappen. 154 Ze werden
steeds gerekruteerd uit Zeeuwse compagnieën van het Staatse leger. De Gecommitteerde
Raden van Zeeland bepaalden welke van deze legeronderdelen verplicht waren om soldaten
te leveren. In 1650 werd besloten dat in het vervolg iedere Zeeuwse compagnie in beginsel
twee “koppen” ten behoeve van Hoogerwerf beschikbaar diende te stellen. De kapiteins van
deze compagnieën toonden zich regelmatig ongelukkig met deze verplichting en moesten
menigmaal worden aangespoord om deze na te komen. Het kwam nogal eens voor dat een
kapitein zich erover beklaagde dat een collega-kapitein weigerde om voor aflossing zorg te
dragen. 155 Het was gebruikelijk dat soldaten slechts gedurende enkele weken op het fort
verbleven. Slechts twee militairen waren er continu werkzaam: een sergeant-majoor (die
zoals op de forten Kruisschans en Frederik Hendrik tevens fungeerde als commies van het
magazijn) en een kanonnier. De eerstgenoemde functionaris was met de dagelijkse leiding
belast en werd om die reden ook wel betiteld als commandeur. Hij verdiende er 50 pond
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Idem, 2-11-1627, fol. 8.
W.W. van Valkenburg, De kapitein-commandeur Johan Veijser (John Vizer) uit Engeland, zijn
nakomelingen en hun verwanten, in: De Nederlandsche Leeuw, 1976, p. 6.
153
ZA, SZ, inv. 493, 24-7-1632.
154
In 1675 bedroegen de soldijlasten van de 25 soldaten van Hoogerwerf £ 411:16:8 (ZA,
Rekenkamer Zeeland C, inv. 1450, fol. 33-33 v).
155
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 496, fol. 36 v, 4-3-1637; idem, inv. 497, fol. 175, 14-10-1638 en inv. 498,
fol. 376 v, 4-11-1641.
152
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Vlaams per jaar mee. In de beperkte geschiedenis van het fort is deze functie slechts door
twee personen vervuld: in de periode 1633 tot april 1659 door Johan Veijser (Vizer, Visier)
en daarna, tot en met 1678, door Anthony de Baudous (Baudoux). 156 Eerstgenoemde was
afkomstig uit Engeland en had voor zijn komst naar Hoogerwerf het Staatse leger gediend
als sergeant-majoor in de stad Tholen. Nadat zijn eerste echtgenote was overleden huwde
hij met een zuster van Martinus de Ridder, de commandeur van Liefkenshoek in de periode
1659-1664. De Baudous was als zoon van een wethouder uit Bergen op Zoom goed met de
omgeving van Hoogerwerf bekend. Nadat hij in 1678 zijn militaire functie had neergelegd
werd hij door de Admiraliteit van Zeeland benoemd tot controleur van de commiezen van
de convooien en licenten in de vloot te Lillo (zie hiervoor hoofdstuk 10) . Een jaar later
werd hij tevens aangesteld als controleur van de Tol van Zeeland te Lillo (zie hiervoor
hoofdstuk 11).
De Gecommitteerde Raden van Zeeland bemoeiden zich niet alleen intensief met de
militaire bezetting, maar ook met de fysieke inrichting van het fort. Beslissingen over
reparaties werden steeds in Middelburg genomen. De daarmee gemoeide kosten werden
door het gewest Zeeland gedeclareerd bij de Rekenkamer van de Generaliteit. Over het
belang van adequate herstelwerkzaamheden op het fort noteerde de secretaris van het
college van Gecommitteerde Raden in juni 1634: “waeraen het landt van Zeelandt in ’t
Genereael ende Zuijtbevelandt in ’t particulier soo veel is gelegen”. Dat ging toen gepaard
met een instructie aan de commandeur van Lillo om er nauwgezet op toe te zien dat de
toenmalige reparaties door competente lieden zouden worden uitgevoerd. 157
In de directe omgeving van het fort was ook de Admiraliteit van Zeeland actief. Zo ging
een oorlogsschip van deze Admiraliteit in 1634 in de monding van de Agger voor anker. 158
De leefomstandigheden op het fort waren regelmatig problematisch. In 1636 leidde dat tot
een opstand onder de soldaten. Zij dreigden over te lopen naar de Spanjaarden. De leiding
van de compagnie waartoe zij behoorden (i.c. de commandeur van het fort St. Anna) zond
35 soldaten en 2 officieren naar Hoogerwerf om de muiters gevangen te nemen. 159
Nadat het fort Hoogerwerf in 1633 en 1634 door zware stormen en hoge vloeden ernstig
was beschadigd, waardoor het niet meer geschikt was om militairen te huisvesten, vonden
er ingrijpende aanpassingen plaats die in 1635 werden voltooid en waarmee een bedrag van
ruim 2800 Vlaamse ponden was gemoeid. 160 De financiering ervan was een probleem,
omdat enkele gewesten van de Republiek hun verplichtingen jegens de oorlogskas van de
Generaliteit niet nakwamen. De werkzaamheden betroffen met name de bouw van acht
stenen “hutten” voor de soldaten, van een nieuwe toegangspoort en van een nieuwe
brug. 161 De Raad van State bemoeide zich er intensief mee.
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Zie voor hen verder deel 2.
ZA, SZ, inv. 494, fol. 286, 9-6-1634.
Idem, fol. 315 v, 20-6-1634; ook: inv. 495, fol. 11, 11-7-1634.
ZA, SZ, inv. 1251.1, 5-4-1636.
ZA, SZ, inv. 495, fol. 220 v, 23-5-1635.
Idem, fol. 19, 29-7-1634.
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Waarschijnlijk werd omstreeks 1649 van het fort de volgende kaart vervaardigd: 162

afb. 25: het fort Hoogerwerf omstreeks 1649
De vorm van het vestingwerk wijkt af van het destijds gangbare patroon. De gorzen rondom
fungeren als een soort buitenwerk, waarbij de oostelijke zijde extra was versterkt. Het lijkt
erop alsof boven de oostkant in zuidelijke richting een soort strekdam was aangelegd,
mogelijk om de ingang van het haventje bij het fort te beschermen. Eveneens aan die zijde
162

Het is niet geheel duidelijk wie deze kaart heeft vervaardigd. Vermoedelijk was dit Willem
Janszn. Blaeu. Dat zij ook is toegeschreven aan Frederik de Wit komt waarschijnlijk omdat zij is
opgenomen in diens ca. 1698 gepubliceerde “Stedenatlas”. Daarin is vermeld dat Blaeu de maker is
(zie de reprint van deze atlas, uitgegeven te Amsterdam in 1980, kaart nr. 87). De kaart is opgenomen
in de kaartencollectie van het RHC te Bergen op Zoom onder nummer KG 46; zie ook: Nagtglas, op.
cit. 1880, p. 751; idem: ZA, Zelandia Illustrata, deel 1, inv. 809. Deze kaart is door Blaeu
gepubliceerd in diens Theatrum Urbium. In de kaartencollectie van het Nationaal Archief bevinden
zich in de verzameling Vestingen en versterkte steden 1642, 1661 (z. pl., z.j.) (inv. F 20/28, blz. 17412 en 174-14) nog twee kaarten van het fort Hoogerwerf. Een ervan, een kaart uit 1642, is afkomstig
uit een bundel kaarten die in 1642 door de Service Hydrographique de la Marine te Parijs zijn
uitgegeven. Waarschijnlijk laat de betrouwbaarheid van deze tekening te wensen over. Er wordt op
vermeld dat “de haven” van het fortje zich aan de zijde van de Cromme Vliet bevond, terwijl vaststaat
dat toegang werd verkregen vanuit de Agger, dus aan de andere, oostelijke zijde (zie ook de volgende
voetnoot). De vormgeving van het fort is op deze tekening evenmin aannemelijk; dat geldt met name
voor de twee afgebeelde bolwerken aan de noord- en de zuidzijde. Een Franse kaart uit 1662 wijkt
nauwelijks af van die uit 1642. In 1659 is van het fort nog een kaart vervaardigd en wel door
Hendrick Houtenborch (ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80380, fol. 38 v). Waarschijnlijk is deze
kaart verloren gegaan.
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lag een kadijk. 163 Vanaf het haventje aan die dijk liep een pad naar de toegangspoort van
het fort. De gebruikelijke vijfhoekige bastions ontbreken. Het fort is hoogstwaarschijnlijk
aangelegd op een verhoogd deel van het schor (een “stelle”) en de vormgeving ervan is,
naar aan te nemen valt, aangepast aan de grillige contouren van die verhoging. Binnenin
bevond zich een vierkant retranchement, d.w.z. een apart verdedigbare verschansing, die
ook wel afsnijding wordt genoemd. 164 De “hutten” voor de soldaten waren in twee blokken
tegenover elkaar geplaatst, met daartussen een soort poel die bedoeld zal zijn geweest voor
de drinkwatervoorziening die overigens te wensen over liet. 165 Het gebouw aan de
rechterzijde lijkt op een kerkgebouw, maar het is vrijwel uitgesloten dat een dergelijk
gebouw in het fort aanwezig was. Vermoedelijk is het magazijn afgebeeld, waarin zich ook
de woning van de sergeant-majoor zal hebben bevonden.
In het fort vonden overigens wel godsdienstige activiteiten plaats. De classis Tholen en
Bergen op Zoom toonde zich in juli 1646 verontrust over een soldaat op het fort
Hoogerwerf die daar “in volle vergadering” preekte, het woord van God las en bijbelteksten
verklaarde. 166 In 1662 manifesteerde een soldaat zich daar als voorlezer (en
ziekentrooster). 167 Op 8 mei 1670 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om aan
Adriaen Baeke, predikant op het fort St. Anna in de Polder van Namen, te vragen waarom
hij reeds gedurende twee jaren geen diensten meer verzorgde op het fort Hoogerwerf,
waartoe hij verplicht was. 168 Op 7 juni 1670 bepaalden zij dat Baeke elke 14 dagen een
dienst op Hoogerwerf diende te verzorgen, indien weer en wind dit zouden toelaten. 169 Op
13 juni 1670 kreeg hij voor het waarnemen en uitoefenen van “den heijligen Godsdienst”
op Hoogerwerf een vergoeding van £ 13:3:4 en op 10 mei 1672 stemden de
Gecommitteerde Raden in met een soortgelijke vergoeding van 77 guldens en 6 stuivers. 170
Er werden voor zover bekend op het fort geen kinderen gedoopt. Indien er op Hoogerwerf
kinderen geboren werden (dit kwam sporadisch voor), werden ze gewoonlijk gedoopt in de
gereformeerde kerk te Ossendrecht of Woensdrecht.
In 1649 en 1650 werden er diverse reparaties verricht waarmee een bedrag van ruim 226
Vlaamse ponden was gemoeid. 171
Medio 17de eeuw stond het voortbestaan van het fort Hoogerwerf ter discussie. In de Staten
van Zeeland werd begin 1654 geconstateerd dat het fort “door de laatste stormen geheel
163

Deze dijk is ook afgebeeld op een kaart van Zeeland die is vervaardigd door N.N. le Rouge,
ingenieur geographe, en uitgegeven te Parijs in 1748; de kaart hangt aan een van de wanden in de
studiezaal van het Zeeuws Archief. De kaart is gebaseerd op een of meer oudere tekeningen van het
gewest Zeeland die dateren van vóór 1651. Aan het begin van de kadijk, gezien vanuit de Agger, is op
deze kaart een redoute getekend.
164
P.J.M. Kamps, P.C. van Kerkum en J. de Zee (red.), Terminologie Verdedigingswerken;
inrichting, aanval en verdediging, Utrecht, tweede herziene druk, 2004, p. 9 en 36.
165
In 1636 attendeerde de commandeur van het fort St. Anna in de polder van Namen de
Gecommitteerde Raden van Zeeland erop dat er op Hoogerwerf geen schoon water aanwezig was
(ZA, SZ, inv. 1251.1, 17-4-1636).
166
ZA, acta classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 3, 10-7-1646.
167
ZA, SZ, inv. 516, fol. 100 en 100 v.
168
Idem, inv. 666, 8-5-1670.
169
Idem, inv. 666, 7-6-1670.
170
ZA, SZ, inv. 666, 13-6-1670; idem, inv. 668, 10-5-1672.
171
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 940, fol. 247 en 247 v.
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ontramponeert is en beschadight en zulcx dat ’t selve niet kan in ouden staet gebraght
werden als met seer groote ontkosten, die op het minste beraemt werden op £ 600
Vlaams”. 172 Uiteindelijk werd besloten om het fort te restaureren.
In de tweede helft van de 17de eeuw was aanvankelijk nog sprake van regulier onderhoud
(waarvoor doorgaans 33 pond Vlaams per jaar werd betaald) en incidenteel van extra
uitgaven om de schade van natuurrampen te herstellen. In 1665 werd aan aarde-, metsel- en
timmerwerken een bedrag van 178 ponden en 10 schellingen Vlaams uitgegeven. 173 In
1668 werd een nieuwe toegangsbrug gebouwd. 174 Aan het einde van dat jaar werden 500
pond lonten en 250 pond buskruit naar het fort gestuurd, waaruit blijkt dat er nog steeds een
kanonnier actief was. 175
Dat de militaire betekenis van het fort geleidelijk aan sterk verminderde bleek in 1672, toen
de voltallige militaire formatie onder leiding van “commandeur” Badous werd verplaatst
naar het fort Kruisschans. 176 Hoogerwerf werd een vrijwel verlaten vestingwerk. In 1675
verbleven de soldaten van Hoogerwerf nog steeds op de Kruisschans; vermoedelijk keerden
zij pas in november 1675 op Hoogerwerf terug. 177 In de drie jaren die volgden werden er
nog wel onderhoudswerkzaamheden verricht, maar onduidelijk is of er nog militairen
verbleven. Vaststaat dat in 1678 voor het laatst melding is gemaakt van een sergeantmajoor op Hoogerwerf. 178 Hoogstwaarschijnlijk kreeg het (toen reeds verlaten) fort de
genadeklap tijdens de stormramp van 26 januari 1682. In 1683 werden in opdracht van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland de nog resterende materialen publiekelijk verkocht. 179
Op een kaart van Zandvliet en Ossendrecht, met inbegrip van het schor Hoogerwerf,
getekend door Cornelis Henselmans op 4 juli 1690, komt het fort Hoogerwerf niet meer
voor. 180
Het fort Hoogerwerf is dus als vestingwerk ten dienste van de Republiek der Verenigde
Nederlanden slechts gedurende maximaal 46 jaren operationeel geweest. Het was vooral in
de periode 1632-1648 van belang. De aanzienlijke verzwakking van de machtspositie van
het Spaanse leger in de zuidwestelijke delta die zich toen voltrok was mede aan het fort
Hoogerwerf te danken. Het was een additionele buffer tussen de Zuidelijke en de
Noordelijke Nederlanden. Op deze wijze werd betekenisvol bijgedragen aan het
totstandkomen van een stevige onderhandelingspositie van de Republiek der Verenigde
Nederlanden tijdens de vredesbesprekingen in Münster.
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Van Valkenburg, op. cit., p. 7 en 8.
ZA, SZ, inv. 521, fol. 229 en 229 v, 21-4-1665.
174
ZA, SZ, inv. 663, 6-4-1668.
175
ZA, SZ, inv. 664, 6-12-1668.
176
ZA, SZ, inv. 668, 1-5-1672. Op 22 maart 1672 was de sergeant-majoor van Hoogerwerf daar
reeds vertrokken omdat hij tijdelijk was benoemd tot luitenant van een ruitercompagnie (ZA, SZ, inv.
668, 22-3-1672).
177
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1450, fol. 33-33 v.
178
ZA, SZ, inv. 2740, 2741 en 2742.
179
ZA, SZ, inv. 690, 24-3-1683 en 13-4-1683.
180
Goris, Persoons en Van der Haegen, op. cit., p. 203.
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5.

Bestuurlijke verhoudingen

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal op welke wijze de forten Lillo en Liefkenshoek
werden bestuurd. Voorts wordt geschetst hoe zij in bestuurlijke zin met hun directe
omgeving waren verbonden. Tenslotte wordt beknopt aandacht besteed aan de wijze
waarop zij werden bekostigd.
Vanaf de bouw van de forten in 1579 tot 15 augustus 1585 werden zij bestuurd door de
magistraat van Antwerpen, in nauwe samenspraak met de leiding van het Staatse leger. Na
de Val van Antwerpen werd de bestuurlijke bemoeienis van dit leger gecontinueerd. Vanaf
dat moment kwamen de forten onder het gezag van de bestuurlijke autoriteiten van de
Republiek der Verenigde Nederlanden. De vormgeving van dat gezag was aanvankelijk
nogal onduidelijk. De Raad van State (destijds een bestuursorgaan van de Republiek dat
vooral was belast met het beheer van het Staatse leger) hield een oogje in het zeil getuige
onder meer een besluit van deze Raad op 8 juli 1588 om aan de garnizoenen te Lillo en
Liefkenshoek (en die te Tholen en Veere) op te dragen dat zij de dorpen die onder hun
“contributie” stonden niet dienden te verminken of beschadigen. 1 Op 13 augustus 1588
besloot de Raad van State om het bestuur van de forten Lillo en Liefkenshoek te delegeren
aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland, het dagelijks bestuur van dit gewest. In
bestuurlijk en militair opzicht was dit een voor de handliggende beslissing. Het was verre
van eenvoudig om de Scheldeforten vanuit Den Haag aan te sturen. Een situering van het
bestuurlijke gezag in Middelburg was aanzienlijk praktischer. Daar kwam bij dat de
Zeeuwse eenheden van het Staatse leger en de Admiraliteit van Zeeland een cruciale rol
speelden in het Zuid-Nederlandse deltagebied, zowel in defensief als in offensief opzicht.
Zeeland was bovendien zodanig genesteld in de federatieve structuur van de Republiek dat
de overige gewesten erop konden vertrouwen dat de Zeeuwse bestuurders de aan hen
toevertrouwde taak adequaat zouden vervullen, vooral ook gelet op het militaire en
economische belang dat Zeeland daar zelf bij had. Indien Lillo en Liefkenshoek in Spaanse
handen zouden geraken en de haven van Antwerpen weer nieuw leven zou worden
ingeblazen dan zou dit nadelige gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van de
Zeeuwse zeehavens. Bovendien zouden de Spanjaarden dan zodanig meester zijn over de
Scheldeoevers nabij Antwerpen dat zij deze als uitvalsbasis zouden kunnen gebruiken voor
een aanval op Zeeland. Dit risico was vooral aanwezig indien Liefkenshoek verloren zou
gaan. Voor de Republiek der Verenigde Nederlanden in het algemeen en het gewest
Zeeland in het bijzonder was dit fort een belangrijke voorpost (een zogeheten
frontiervesting) in de verdediging van de gebieden die in het noordelijk deel van
Vlaanderen op de Spanjaarden waren veroverd en in de verovering van gebieden aldaar die
nog in Spaanse handen waren. De vesting Lillo was in een vergelijkbaar opzicht van belang
voor de beoogde greep van de Republiek (in wording) op het noordelijk deel van het
hertogdom Brabant, onder meer als een frontiervesting ten opzichte van Bergen op Zoom. 2

1

NA, arch. Raad van State, inv. 7, resolutie van 8-7-1588.
Dit belang zou met name in 1622 blijken, toen Staatse troepen kans zagen om een einde te maken
aan de Spaanse bezetting van Bergen op Zoom. Daarbij fungeerde het fort Lillo als een belangrijke
uitvalsbasis.
2

In de jaren 1747 en 1748 raakten de bestuurlijke autoriteiten van de Republiek in het
algemeen en die van Zeeland in het bijzonder hun greep op Lillo en Liefkenshoek kwijt als
gevolg van de verovering en bezetting van deze forten door Franse troepen. Toen daaraan
als uitvloeisel van de Vrede van Aken een einde kwam, werd de bestuurlijke organisatie
hersteld zoals die in augustus 1588 tot stand was gekomen. Dat duurde tot 12 februari 1786,
toen het bestuur van de forten werd overgedragen aan het keizerrijk Oostenrijk als
uitvloeisel van het Traktaat van Fontainebleau van november 1785 (zie hiervoor verder
hoofdstuk 15).
5.2 Het bestuurlijke kader van de Republiek
Het bestuur van het gewest Zeeland bewoog zich in de door ons onderzochte periode van de
Scheldeforten binnen het meeromvattende bestuurlijke kader van de Republiek van de
Verenigde Nederlanden. Voor een beschrijving van dit kader wordt verwezen naar Van
Deursen, Frijhoff en Spies, Fruin en Israel. 3 Op deze plaats wordt volstaan met een
beknopte schets van twee bestuursorganen die voor het reconstrueren van de geschiedenis
van de forten Lillo en Liefkenshoek van belang zijn: de Staten-Generaal en de Raad van
4
State.
Het centrale bestuursorgaan van de Republiek werd gevormd door de Staten-Generaal, een
bestuurscollege dat vanaf 1585 steeds in Den Haag vergaderde. 5 Daarin waren zeven
gewesten vertegenwoordigd: Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Groningen
en Overijssel. Het aantal vertegenwoordigers was onbegrensd, maar per gewest kon slechts
één stem worden uitgebracht. De belangrijkste bevoegdheden van de Staten-Generaal
waren:
 Het voeren van het buitenlandse beleid van de Republiek, in het bijzonder de
bevoegdheid om de oorlog te verklaren, vrede of bestanden te sluiten en traktaten
aan te gaan.
 De zorg voor de defensie van de Republiek, een bevoegdheid waarvan de
uitvoering goeddeels werd gedelegeerd aan de Raad van State.
3

A.Th. van Deursen, Staatsinstellingen in de Noordelijke Nederlanden 1579-1780, in: Algemene
Geschiedenis der Nederlanden, deel 5, Haarlem 1980, p. 350-387; A.Th. van Deursen, De last van
veel geluk; de geschiedenis van Nederland 1555-1702, Amsterdam, 2004, p. 137-144; W. Frijhoff en
M. Spies, 1650; Bevochten eendracht, Den Haag, 1999, hoofdstuk 2; R. Fruin, Geschiedenis der
Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, Den Haag (tweede, bijgewerkte druk),
1980; J.I. Israel, De Republiek; 1477-1806, Franeker, 1996, met name hoofdstuk 13.
4
Op deze plaats blijft de positie van de stadhouder buiten beschouwing. Diens betekenis lag vooral
op het terrein van het militaire bestuur; zie hiervoor hoofdstuk 7. Afgezien van de stadhouderloze
tijdperken waren er in de Republiek afzonderlijke stadhouders voor de gezamenlijke gewesten
Holland, Zeeland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en voor de gewesten Friesland en Groningen. In
beide gevallen werden deze functies steeds bekleed door een telg uit het huis van Oranje-Nassau.
5
Oorspronkelijk was de Staten-Generaal een adviesorgaan ten behoeve van de vorst van de
Bourgondische Nederlanden. Het bestond uit afgevaardigden van de diverse vorstendommen en
gewesten binnen deze bestuurlijke federatie. Ze kwamen voor het eerst op 9 januari 1464 in Brugge
bijeen (E. Aerts, e.a. (red.), De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden,
Brussel, 1994, deel 1, p. 65); zie voor de geschiedenis van de Nederlandse Staten-Generaal vooral:
S.J. Fockema Andreae en H. Hardenbergh (red.), 500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden: van
statenvergadering tot volksvertegenwoordiging, Assen, 1964.
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De zorg voor de financiën van de Generaliteit.
Het besturen van de veroverde gebieden in Vlaanderen, Brabant en het land van
Overmaas (ook wel Staats-Limburg genoemd).
 Het beslechten van geschillen tussen de aangesloten gewesten en van geschillen
tussen
samenstellende
delen
van gewesten (steden,
dorpen
en
ambachtsheerlijkheden).
Dit takenpakket weerspiegelt het federatieve karakter van de Republiek. De centrale
bestuurstaken van de Staten-Generaal waren, in het bijzonder op het terrein van de
binnenlandse politiek, uiterst beperkt, in overeenstemming met het uitgangspunt dat de
Republiek vooral moest worden gezien als een bond van relatief autonome staten (een
statenbond). Een dergelijke federatie wortelde in een lange traditie. Weliswaar
ondertekenden de diverse bestuurlijke entiteiten (landsheerlijkheden) in de Lage Landen bij
de zee (de “Nederlanden”) in 1549 een verklaring waarbij zij beloofden dat zij na het
overlijden van Karel V dezelfde vorst en dezelfde wetten zouden blijven gehoorzamen (de
zogeheten Pragmatieke Sanctie), maar dit nam niet weg dat zij elk in tal van opzichten hun
eigen gang gingen. 6 Ze zijn terecht wel eens betiteld als “De Verenigde Staten van de Lage
Landen”. 7 De Republiek der Verenigde Nederlanden nestelde zich in dit bestuurlijke
patroon.
Het territoir van de Generaliteit omvatte het grondgebied van de zeven gewesten van de
Republiek én dat van de aanpalende veroverde gebieden, de zogeheten Generaliteitslanden.
In 1796 werden deze “landen” officieel aan het grondgebied van de Republiek toegevoegd.
Het betrof toen de volgende gebieden: het kwartier van ’s Hertogenbosch (de Meierij van
Den Bosch en het land van Kuik), het kwartier van Antwerpen (de baronie van Breda, de
heerlijkheden Willemstad, Prinsenland en Steenbergen en het markizaat van Bergen op
Zoom), Staats-Vlaanderen (het Vrije van Sluis en de Vier Ambachten 8), Staats-Limburg
(het Land van Overmaas) en het overkwartier van Gelderland (Venlo, Sint Michiel en
Stevensweert). In de 17de eeuw en 18de eeuw traden enige mutaties in de samenstelling van
de Generaliteitslanden op. 9
De gezamenlijke uitgaven van de Generaliteit (die vrijwel volledig betrekking hadden op de
defensie) werden overwegend gefinancierd op basis van een quotenstelsel waarbij elk
gewest naar rato van zijn financiële draagkracht (berekend op basis van de opbrengst van
provinciale belastingen) een bijdrage leverde. Vanaf 1612 bedroeg deze bijdrage in
procenten: 10
 Holland
57,14
 Friesland
11,6
6

Van Deursen, op. cit. 2004, p. 11-19.
G. Asaert, 1585; de val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders, Tielt, 2004, p.
13.
8
De Vier Ambachten in Staats-Vlaanderen waren: het Hulster, het Axeler, het Asseneder en het
Boekhouter Ambacht.
9
Israel, op. cit. 1996, p. 325.
10
Idem, p. 315. Vanaf 1658 leverde het gewest Drente een bijdrage van 0,95 %; in 1792 was het
aandeel van Holland opgelopen tot 62 % en dat van Zeeland gedaald tot 3,9 %. Aanvankelijk was het
aandeel van Zeeland groter. In de eerste jaren van de Opstand bedroeg dit ca. 15 %. De berekening
van de bijdrage van de afzonderlijke gewesten volgens het quotenstelsel aan de oorlogskas van de
Generaliteit is overigens een lastige opgave; zie: H.L. Zwitzer, “De militie van den staat”; het leger
van de Republiek der Verenigde Nederlanden, Amsterdam, 1991, hoofdstuk 4.
7
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 Zeeland
9,1
 Utrecht
5,75
 Groningen
5,75
 Gelderland
5,6
 Overijssel
3,5
Deze contributies weerspiegelen niet alleen de tussen de gewesten bestaande economische
verschillen, maar ook de politieke krachtsverhoudingen binnen de Republiek. Duidelijk
zichtbaar is de dominantie van het gewest Holland.
De Raad van State werd, in het kader van het staatsbestel van de Republiek der Verenigde
Nederlanden, in 1588 geconstrueerd als een centraal regeringscollege. 11 De leden hadden
in dit college zitting zonder last of ruggespraak. De Raad heeft voornamelijk
gefunctioneerd als een bestuursorgaan met uitvoerende taken, naast en onder het gezag van
de Staten-Generaal. De Raad van State telde ten tijde van de Republiek twaalf leden uit de
Verenigde Provinciën, elk met volledig stemrecht. Uit Holland kwamen drie leden en uit
Friesland en Zeeland ieder twee. Utrecht en Overijssel stuurden er elk één. Gelderland had
twee leden in de Raad, maar na 1674 nog één. Omgekeerd had Groningen na 1674 twee
leden in de Raad en daarvoor één. Voorts had de stadhouder zitting in de Raad. Deze werd
in adviesaanvragen door de Staten-Generaal naast de Raad apart genoemd.
Aan de Raad waren als ambtelijke functionarissen een thesaurier-generaal en een secretaris
verbonden. De secretaris had geen, de thesaurier-generaal wel stemrecht. De Raad werd
verder bijgestaan door ambtenaren, waaronder de ontvanger-generaal, enkele commiezen
en klerken.
De voornaamste taken van de Raad van State lagen op het gebied van oorlog, militie en
financiën en het bestuur van de Generaliteitslanden. De Raad had tot taak het in bedrijf
houden van het militair apparaat te lande van de Republiek. De Raad droeg zorg voor de
bevoorrading en het onderhoud van het leger en de vestingwerken, de monstering van
manschappen en de betaling van de soldij. Een aantal taken, die formeel tot het pakket van
de Raad van State behoorden, werden uitgevoerd door de provincies zelf, zonder
tussenkomst van de Raad van State. Zo betaalden de provincies rechtstreeks de soldij die uit
hun gewestelijke kas werd gefinancierd (zie verder paragraaf 5.8). Hierdoor was de
betekenis van de Raad van State als centraal bestuurscollege op militair terrein bescheiden.
De Raad van State stelde jaarlijks een “staat van oorlog” en een “generale petitie” op ten
behoeve van de Staten-Generaal. In de generale petitie werden de financiële wensen van de
Raad neergelegd. De meeste posten betroffen de landsverdediging. In de staat van oorlog
werden de afzonderlijke uitgaven voor de landsverdediging vermeld, onder aantekening
welke provincie deze voor haar rekening zou nemen. Op basis van de staat van oorlog
verleenden de provincies toestemming voor de uitgaven. De daadwerkelijke uitgaven
werden vaak rechtstreeks gedaan door een provincie, zonder tussenkomst van de Raad.
De Raad van State oefende onder het gezag van de Staten-Generaal het bestuur uit over de
Generaliteitslanden. Daartoe gingen jaarlijks commissies uit de Raad op inspectiereis
waarbij met name de fortificatiën werden geïnspecteerd, werken werden aanbesteed,
11

De Raad van State bestond al sinds 1 oktober 1531 en wel als een raadgevend orgaan van de
landsvoogd(es) in de Nederlanden. De Raad ontwikkelde zich tot het belangrijkste centrale
bestuursorgaan van de Nederlanden (Fruin, op. cit., p. 109; E. Aerts e.a. (red.), op. cit. 1994, p. 265282).
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belastingen verpacht en andere financiële verplichtingen werden gecontroleerd. Vanaf
ongeveer 1630 gebeurde dat, wat de vestingen in de “frontieren” betreft, regelmatig. Voor
het inspecteren van de vestingen in Staats-Vlaanderen bestond een afzonderlijke commissie
van de Raad van State. Van Hoof vermeldt over de gang van zaken tijdens deze inspecties
het volgende: “Tijdens hun visitatie maakten de als gecommitteerden aangeduide
commissieleden een rondgang door de vesting. Ze werden daarbij begeleid door een officier
van de plaatselijke staf of door een ingenieur. Ze inspecteerden de toestand van de
vestingwerken en de militaire gebouwen, dat wil zeggen de magazijnen, het kruithuis, de
wachtgebouwen en in sommige gevallen ook de woonhuizen van de aan het garnizoen
verbonden officieren en de barakken voor de troepen. Een belangrijk punt van aandacht bij
deze inspectie waren de toestand van het materieel in de magazijnen en de conditie van het
kruit, dat op een aparte locatie lag opgeslagen. Om het kruit de vereiste samenstelling te
laten behouden moest men de vaten, waarin het lag opgeslagen, regelmatig keren. Gebeurde
dat niet, dan verloor het kruit zijn explosieve kracht. De gecommitteerden gingen ook na of
de vestingwerken en de grachten nader onderhoud vergden. Tot dat onderhoud hoorde
onder andere het knippen van de meidoornhagen, die langs de binnenoever van de
vestinggrachten stonden en als een natuurlijke prikkeldraadversperring fungeerden. Van
soortgelijke orde waren het verwijderen van het riet uit de vestinggrachten en het snoeien
dan wel weghalen van hoog opgeschoten begroeiing op en achter de wallen. Verder vonden
in het kader van het onderhoud ook herstelwerkzaamheden plaats. In concreto ging het
daarbij om het opnieuw op profiel brengen van aarden taluds en borstweringen, het
vastzetten van losse bakstenen en reparaties aan de bruggen die toegang boden tot de
vesting”. 12
Als regel twee gedeputeerden van de Raad van State, waaronder vaak het Zeeuwse lid van
de Raad, bezochten in het voorjaar en in het najaar Vlaanderen. Zij vertrokken vanuit Den
Haag naar Rotterdam en vandaar ging de tocht per boot naar westelijk Brabant waar in
ieder geval Bergen op Zoom werd aangedaan. Vervolgens in zuidelijke richting naar de
forten. Daarna naar Hulst, Axel, Terneuzen, Sluis enz. en vervolgens weer naar Rotterdam.
Incidenteel reisde men precies andersom of ook ging men nog wel eens terug. Overal
woonden zij de verpachtingen van de gemeene middelen van consumptie bij (zie hiervoor
hoofdstuk 9) en spraken met de militaire commandanten. Ook monsterden zij de troepen.
Iedereen kon zich tot de gedeputeerden wenden. In ieder geval werd dat gedaan voor
verbouwingen enz. De gedeputeerden bezochten ook Lillo en Liefkenshoek. Hun
vermeldingen daarover betreffen veelal uitsluitend de verpachtingen. Begrijpelijk, omdat
alle overige zaken in beginsel aan de competentie van Gec. Raden van Zeeland waren
toevertrouwd. Van de tocht werd een verbaal opgemaakt. Dit werd meestal in april/mei c.q.
oktober/november gelezen in enkele vergaderingen van de Raad, die dan ook besliste op de
rekesten en overige zaken.
Het bezoek van de gedeputeerden van de Raad van State aan de forten Lillo en
Liefkenshoek leidde soms tot kritische bemerkingen over de wijze waarop het gewest
Zeeland zijn verantwoordelijkheid inzake het bestuur en beheer van de Staatse

12

J.P.C.M. van Hoof, Procedures en problemen rond de aanleg en het onderhoud van de
vestingwerken in de Republiek in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw, in: R. Fagel en D.
Onnekink (red.), Oorlog & Samenleving in de Nieuwe Tijd, Maastricht, 2005, p. 104.
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Scheldeforten nakwam. 13 Er ontstonden dan nogal eens discussies over de interpretatie van
het mandaat dat de Raad van State in 1588 aan de Zeeuwse autoriteiten had toegekend om
Lillo en Liefkenshoek te besturen. 14
Bij de rol van de Raad van State in de aansturing van de militaire gang van zaken in Lillo
en Liefkenshoek wordt in hoofdstuk 7 nader stilgestaan.
5.3 Het bestuur van het gewest Zeeland
Omdat het gewest Zeeland in de periode 1588-1786 een uiterst belangrijke rol heeft
gespeeld in de besturing van de forten Lillo en Liefkenshoek wordt in deze paragraaf eerst
in algemene zin stilgestaan bij de wijze waarop dit gewest toen bestuurlijk was
georganiseerd en wel op basis van een globale beschrijving daarvan door Priester: 15
“Zeeland maakte tot het begin van de Opstand tegen koning Philips II deel uit van het
graafschap Holland, Zeeland en West-Friesland. De Staten van Zeeland behartigden de
gewestelijke belangen tegenover de landsheer. Dit college bestond uit de prelaat (abt van de
Onze Lieve Vrouwe Abdij van Middelburg), de edelen (ambachtsheren) en de steden
Middelburg, Zierikzee, Reimerswaal, Goes en Tholen. Vanaf het begin van de 16de eeuw
was het dagelijks bestuur in handen van prelaat en edelen. De Staten adviseerden de
landsheer, zagen toe op de naleving van de door de graaf verleende privileges en
fungeerden als doorgeefluik van klachten van inwoners aan de landsheerlijke regering. De
belangrijkste bevoegdheid betrof het instemmingsrecht over de heffing en wijze van inning
van de grafelijke beden.
In februari 1574 werd Middelburg op de Spanjaarden veroverd door troepen van Willem
van Oranje. Vanaf dat moment traden Gouverneur(s) en Raden op als bestuur van het
prinsgezinde deel van Zeeland (Vlissingen, Veere, Zierikzee, Middelburg). Zij werden in
1578 voor het gehele gewest vervangen door de Staten van Zeeland. Dit college, gehuisvest
13

Zo signaleerden gedeputeerden van de Raad van State in november 1716 dat het fort Liefkenshoek
zich in een “matige” staat bevond en drongen zij bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland aan op
reparaties (ZA, SZ, inv. 724, 4-11-1716). In april 1723 klaagden gedeputeerden van de Raad
eveneens over de staat van onderhoud van het “importante” fort Liefkenshoek. Zij adviseerden de
Staten-Generaal om hierover “in ernstige termen” een brief naar de Staten van Zeeland te sturen (ZA,
Verz. Veheije van Citters, inv. 79 b).
14
Een voorbeeld daarvan is een verwondering van de Gecommitteerde Raden van Zeeland over het
verzoek van de Generaliteitsrekenkamer in 1664 aan de commies van de vivres en de ammunitiën te
Lillo om zijn rekeningen te overleggen. De Gecommitteerde Raden achtten dit verzoek strijdig met
het mandaat dat in 1588 aan hen was toegekend (ZA, SZ, inv. 520, 6-11-1664). Zo’n discussie was er
ook in 1684, toen de Raad van State Willem van Hille, commandeur te Lillo, ter verantwoording naar
Den Haag had ontboden. De Gecommitteerde Raden van Zeeland stelden dat ook dit een aantasting
was van hun bestuurlijke competentie (ZA, SZ, inv. 692, 5-8-1684). Een vergelijkbare kwestie had
zich in 1671 voorgedaan (ZA, SZ, inv. 667, 9-1-1671).
15
L.R. Priester, Gewestelijk Bestuur, in: L.M. Hollestelle e.a. (red.), Werken met Zeeuwse bronnen,
Amsterdam 1998, p. 48-50. Zie voor de opzet van het gewestelijk bestuur van Zeeland in de periode
1574-1795 ook (o.m.): J.H. Kluiver, De Souvereine en Independente Staat Zeeland; de politiek van de
provincie Zeeland inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen
de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiek, Middelburg, 1998, p. 15-35; voorts: J.
Francke, Utiliteyt van de Gemeene Saake; de Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de
Negenjarige Oorlog 1688-1697, Middelburg, 2001, p. 25-33; ook: K. Heeringa, Het Archief van de
Staten van Zeeland en hunne Gecommitteerde Raden, Den Haag, 1922, p. III-XXXIX.
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in de Middelburgse abdij, fungeerde tot 1795 als het hoogste gezag in Zeeland. Onder
Zeeland wordt hier verstaan: de Zeeuwse eilanden en het 'Committimus' ('wij dragen over')
oftewel Axel, Terneuzen, Biervliet met hun ambachten en tot 1785 de Scheldeforten Lillo
en Liefkenshoek. 16 Dit gedeelte van Staats-Vlaanderen werd in 1588 door de Raad van
State overgedragen aan het gewest Zeeland. In 1795 werd het gebied samen met de rest van
Zeeuws-Vlaanderen ingelijfd bij Frankrijk. 17
De nieuwe Staten bestonden uit de Eerste Edele en de stemhebbende steden. De Eerste
Edele - een door de Staten van Zeeland in 1596 aan prins Maurits toegekende titel representeerde de overige Zeeuwse adel en het platteland. 18 Hij was ook stadhouder van
het gewest. De titels vielen echter niet samen. Zo werd Willem III tijdens het eerste
Stadhouderloze tijdperk (1650-1672) in 1668 wel Eerste Edele, maar pas in 1672
stadhouder.
De stemhebbende steden waren Middelburg, Zierikzee, Goes, Tholen, Veere en Vlissingen.
Reimerswaal verscheen in verband met de uitzichtloze situatie van de stad voor het laatst
op 5 april 1578 in de Staten. De Staten van Zeeland vergaderden op gezette tijden in een
van de stemhebbende steden. Dit leverde problemen op omdat het dagelijks bestuur en het
archief in Middelburg bleven. In november 1598 werd voor het laatst buiten Middelburg, in
Tholen, vergaderd. Ieder lid had één stem. Er werd gestreefd naar eenstemmigheid. De
stedelijke vertegenwoordigers in de Staten mochten meestal niet zelfstandig een standpunt
innemen. Zij moesten 'last' hebben, voordat er besluiten genomen konden worden. Netelige
kwesties kwamen herhaaldelijk terug in de vergadering, omdat de leden ruggespraak
moesten houden met hun eigen stadsbestuur.
Om het gewest niet stuurloos te laten zijn in de perioden dat de Staten niet vergaderden,
werden de Gecommitteerde Raden als dagelijks bestuur aangesteld met sinds 1580 de
vertegenwoordiger van de Eerste Edele als voorzitter (na 1599 de raadpensionaris). De
leden van dit college werden voor onbepaalde tijd benoemd. Zij handelden bij afwezigheid
van de Staten van Zeeland zaken af, die feitelijk tot de bevoegdheden van de Staten
behoorden, maar die een vlotte afwikkeling vereisten: zorg voor de geldmiddelen van
Zeeland, rechtspraak, kerkelijke zaken, muntwezen, polderzaken, vloot en leger, unie en
diplomatie. Gecommitteerde Raden schreven de Statenvergadering ('daghvaart') uit, stelden
de agenda ('poincten van beschrijvinghe') op, voerden de besluiten van de Staten uit en
maakten deze openbaar. Dezelfde Raden, aangevuld met vertegenwoordigers van andere
gewesten, vormden sinds 1578 het college van de Zeeuwse Admiraliteit dat
verantwoordelijk was voor de maritieme verdediging. 19
In 1594 stelden de Staten van Zeeland voor de uitoefening van het toezicht op de
rechtmatigheid en doelmatigheid van de overheidsuitgaven een apart college in, de
Rekenkamer van Zeeland. Dit college werd op dezelfde wijze samengesteld als Staten en
Gecommitteerde Raden.
Staten, Gecommitteerde Raden en Rekenkamer werden bij de uitoefening van hun taken
bijgestaan door een klein ambtelijk apparaat: raadpensionaris, secretarissen, klerken, boden,
16

Tot het Committimus werd ook Hulst gerekend in de periode 1591-1596 en na 1645; zie verderop.
De facto gebeurde dit reeds in september 1794, toen Staats-Vlaanderen door Frankrijk werd
veroverd.
18
De Oranjes lieten de positie van Eerste Edele in het bestuur van Zeeland waarnemen, veelal door
een edelman; zie voor hun namen in de periode 1578-1795: ZA, Gids nr. 18, p. 3-6.
19
Zie hiervoor verder paragraaf 8.2.
17
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kamerbewaarders en dergelijke. De raadpensionaris en secretaris van Staten en
Gecommitteerde Raden en de secretaris van de Rekenkamer waren belast met het
bijeenroepen en notuleren van vergaderingen, de formulering van voorstellen en conclusies,
de afhandeling van ingekomen stukken en de verzorging van uitgaande stukken en de zorg
voor archiefvorming en registratie. De raadpensionaris bediende vooral de Staten van
Zeeland, de secretaris de Gecommitteerde Raden. De secretaris van de Rekenkamer was
exclusief verbonden aan deze instelling.” Tot zover de beschrijving van het bestuurlijke
bestel in Zeeland door Priester. 20
Binnen de politiek-institutionele structuur van de Republiek namen vanaf de twee laatste
decennia van de 16de eeuw de colleges van Gecommitteerde Raden een belangrijke plaats
in. Israel merkt daarover op: “Dit waren kleine, zorgvuldig geselecteerde permanente
besturen vanuit de Staten, bemand door ervaren edelen en regenten die sterke voorstanders
van de Opstand waren. Zij waren gebonden aan formele instructies van de voltallige Staten
en gaven leiding aan de dagelijkse gang van zaken in elke provincie. Het waren deze
dagelijkse besturen die op den duur de gewestelijke Statenvergaderingen in staat stelden te
evolueren tot een echte provinciale overheid”. 21 Aanvankelijk werden de Gecommitteerde
Raden vooral bemand door ervaren edelen en regenten die zich achter de Opstand hadden
geschaard.
Ook in het gewest Zeeland speelden de Gecommitteerde Raden (die daar naar Hollands
model waren ingesteld) een sleutelrol in het openbaar bestuur. Dit bestuurscollege
bemoeide zich actief en intensief met de gang van zaken in de forten Lillo en Liefkenshoek
en de bijbehorende steunforten. 22 Zij namen met name beslissingen over:
 De omvang en de samenstelling van de garnizoenen die voor rekening van het
gewest Zeeland kwamen
 De leverantie van levensmiddelen, ammunitie en benodigdheden zoals kaarsen,
stro, turf en kolen
 De fysieke inrichting van de forten
 De inzet van het inundatiewapen door de leiding van de forten
 Het onderhoud van en aanpassingen aan de forten
 De benoeming en de arbeidsvoorwaarden van de leidinggevende militairen, voor
zover deze door het gewest Zeeland betaald werden en met inachtneming van de
bevoegdheden van andere autoriteiten die zeggenschap hadden over het Staatse
leger
 De benoeming en de arbeidsvoorwaarden van vrijwel alle burgerfunctionarissen 23
 Regels op civielrechtelijk terrein
 Het bestuurlijk kader waarbinnen de fortkerken konden functioneren
20

Zie hiervoor ook: A. Meijer, Verworven rechten, in: J. Dekker en K. Heyning (red.), De Abdij van
Middelburg, Utrecht, 2006, p. 104-123.
21
Israel, op. cit. 1996, p. 308.
22
In de delen 3 a en 3 b van deze studie is een compilatie opgenomen van in beginsel alle resoluties
van de Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende Lillo en Liefkenshoek in de periode 15891719.
23
Ook de leden van de burgerwacht in het fort Lillo werden gedurende lange tijd door de
Gecommitteerde Raden van Zeeland benoemd; dit veranderde pas in de tweede helft van de 18 de
eeuw; zie paragraaf 6.2.
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De belastingen die de inwoners van de forten moesten betalen
Het beleid betreffende de betrekkingen tussen de leiding en de inwoners van de
forten en de bestuurlijke gremia (zoals de ambachtsheerlijkheden en de
polderbesturen) in hun omgeving.
In het geval van de benoeming en het ontslag van de predikanten en de schoolmeesters
oefenden de Gecommitteerde Raden een beduidende invloed uit. Formeel werden deze
positie-bekleders benoemd door de classis Tholen en Bergen op Zoom van de
gereformeerde kerk, maar zonder een goedkeurend oordeel van het dagelijks bestuur van de
provincie kwam er in de Zeeuwse Scheldeforten geen predikant of schoolmeester aan de
slag (zie de hoofdstukken 12 en 13).
Vrijwel alle belangrijke beslissingen die het bestuur van Lillo en Liefkenshoek
regardeerden werden in het Abdijcomplex te Middelburg (waar het bestuur van het gewest
zetelde en nog zetelt) genomen. 24 Daarvan getuigen de vele duizenden besluiten die de
Gecommitteerde Raden van Zeeland in de periode 1588-1786 over deze Scheldeforten
namen. Tot in de kleinste details bemoeiden zij zich met de gang van zaken in “hun” forten,
of het nu ging om het plaatsen van een schutting, het aanleggen van een tuintje, het
repareren van een regenbak, het aantal saluutschoten dat bij wijze van eerbetoon vanaf de
wallen van de forten mocht of moest worden afgevuurd of de kleur van de stoelen in de
fortkerken. Toen in 1664 het uurwerk op de kerk van Liefkenshoek kapot ging en ter plekke
was besloten om dit te laten repareren, vernamen de commandeur en de predikant van het
fort van de Gecommitteerde Raden dat zij hiermee hadden moeten wachten totdat zij
hiervoor uit Middelburg toestemming hadden verkregen. 25 De Zeeuwse raadsheren wilden
in 1672 van de commies van de vivres en ammunitiën te Lillo precies weten aan wie door
hem kaarsen waren verstrekt, toen was gebleken dat er in Lillo en Liefkenshoek meer
kaarsen waren gebruikt dan in het jaar daarvoor. 26
Neem bijvoorbeeld ook de besluiten tijdens hun vergadering op 5 oktober 1688, voor zover
deze betrekking hadden op de Scheldeforten. Besloten werd: 27
 Het huis van de commandeur van Lillo te laten schilderen.
 Kapitein Evertsen toestemming te verlenen om bij zijn logement een waterput te
laten maken.
 Een “gemackhuyske” (= een toiletgebouwtje) toe te staan aan de vaandrager te
Lillo.
 In het logement van de provoost een nieuwe bedstede en een “spinde” (= een
provisiekast) te laten maken.
 Het uurwerk te Liefkenshoek te laten repareren.
 18 affuitwielen zonder ijzerbeslag naar Lillo te laten verzenden.
Op 13 mei 1718 bogen de Gecommitteerde Raden zich over vergelijkbare detailkwesties en
namen ze besluiten over: 28
 Een klacht van een sergeant-majoor over de regenbak aan zijn huis.
24

Zie voor de geschiedenis van dit bestuurlijke centrum van Zeeland: J. Dekker en K. Heyning
(red.), op. cit..
25
ZA, SZ, inv. 520, fol. 340, 9-9-1664. Niettemin toonden de GR zich bereid de kosten van de
reparatie (ad £ 15:17:2) te vergoeden.
26
ZA, SZ, inv. 669, 9-12-1672.
27
ZA, SZ, inv. 696, 5-10-1688.
28
ZA, SZ, inv. 527, 13-5-1718.
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Idem over de vochtigheid van diens kelder.
Een verzoek van de commandeur van Lillo om in zijn huis twee nieuwe kozijnen
te mogen plaatsen.
 Een klacht van deze commandeur over zijn kelder die steeds onder water stond.
 Een klacht van deze commandeur over de lichtinval in de gang van zijn woning.
 Een verzoek van deze commandeur om zijn dak te mogen vernieuwen.
Als zij, om een ander voorbeeld te noemen, in 1701 toestemming verlenen aan een smid om
zich in het fort Lillo te vestigen schrijven zij gedetailleerd voor over welke attributen hij
dient te beschikken: 29 “Een oogh iser, een smee-back, een aembeelt met syn block en
schrobeydel, een sperhaeck, een banckschroeve, 5 à 6 smeetangen,1 ruym iser met 1
stoockiser, 1 voorhamer, 1 zydthamer, 1 hanthamer, 6 hamerstelen, 2 kliefbeydels met haer
beslagen stocken, 2 salters smede-colen, 5 à 600 pond gesorteert viercant iser, 5 à 600
pond gesorteert plat iser, 2 à 300 pond gereckt iser,1 bos luyckse roeijen, 1 dito duytse en 1
staf stael”. Het werd kennelijk aan de smid niet toevertrouwd om zijn smidse in te richten.
Door zich ook met dit type kwesties te bemoeien was de beleidsruimte van de leiding van
de forten beperkt. Dat gold ook voor de burgerlijke magistraat te Lillo, toen deze eenmaal
was ingesteld (zie paragraaf 5.5).
Hoe begrensd de handelingsvrijheid van de fortleiding was blijkt bijvoorbeeld uit een
berisping die in oktober 1638 de commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo ten deel
viel toen hij een herbergier had betaald wegens een maaltijd voor graaf Willem van NassauSiegen, een belangrijk bevelvoerder van het Staatse leger en destijds gouverneur van Sluis.
De commies werd duidelijk gemaakt dat hij zulke betalingen voortaan achterwege moest
laten indien hij hiervoor geen opdracht van de Gecommitteerde Raden had gekregen. Met
de betreffende maaltijd was een bedrag gemoeid van £ 6:6:8. 30 Ook het besluit van de
Gecommitteerde Raden van 27 januari 1659 betreffende reparaties aan de woningen van de
commandeurs van de steden en de forten binnen het Committimus (dus ook van Lillo en
Liefkenshoek) is veelzeggend voor hun greep op het gebeuren binnen de forten. De
commandeurs dienden steeds toestemming voor een reparatie te vragen indien daarmee 2
pond Vlaams of meer was gemoeid. 31
Veelvuldig werden zowel leidinggevende militaire als burgerlijke functionarissen door de
Gecommitteerde Raden op hun vingers getikt indien zij het hadden gewaagd om het aan
hen toegekende mandaat te overschrijden of de grenzen daarvan te verkennen. Als
bijvoorbeeld de schriftelijke toestemming voor het treffen van een bepaalde voorziening
nog niet gearriveerd was (terwijl al wel duidelijk was dat die toestemming was verleend) en
alvast met het tot stand brengen daarvan een begin was gemaakt, dan kon de betreffende
leidinggevende een reprimande tegemoet zien. Aan het gezag van het gewestelijk bestuur
behoorde niet te worden getwijfeld. 32 Op 7 oktober 1683 werd de beperkte
handelingsvrijheid van de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek nog eens scherp
gestipuleerd toen werd besloten dat er in het vervolg geen werkzaamheden meer in deze
forten mochten worden verricht, behalve op last van en met autorisatie van de
29

ZA, SZ, inv. 709, 2-9-1701.
ZA, SZ, inv. 497, fol. 170 v, 4-10-1638.
31
ZA, SZ, inv. 511, 27-1-1659.
32
Deze kwestie speelde bijv. te Lillo in 1633 bij de aanleg van de tuin in het kerkgebouw te Lillo
(ZA, SZ, inv. 494, fol. 147, 16-12-1633); zie ook: ZA, SZ, inv. 514, fol. 207, 15-4-1661, ZA, SZ, inv.
668, 1-8-1672 en ZA, SZ, inv. 691, 7-10-1683.
30

196

Gecommitteerde Raden. 33 In december 1709 kreeg de commies van de vivres en de
ammunitiën te Lillo een uitbrander omdat hij zonder voorafgaande toestemming van de
Gecommitteerde Raden dekens en matrassen had aangeschaft. 34 Op 22 maart 1753 legden
deze nog eens duidelijk vast dat het voor de commandeurs en de majoors te Lillo en
Liefkenshoek verboden was om enige veranderingen in de logementen van het gewest
Zeeland te laten aanbrengen zonder dat hiervoor toestemming was verleend. 35
Regelmatig togen vertegenwoordigers van het Zeeuwse dagelijks bestuur naar de
Scheldeforten om zich ter plekke op de hoogte te stellen van ontwikkelingen en problemen.
Meestal werden er twee raadsheren (“gecommitteerden”) afgevaardigd. Dat gebeurde
standaard in geval van een collegium qualificatum over de benoeming van een predikant en
een schoolmeester (zie hiervoor de hoofdstukken 12 en 13) en tweemaal per jaar in geval
van de verpachting van de gemeene middelen van consumptie (zie hiervoor hoofdstuk 9).
Veelal verbleven de afgevaardigde raadsheren dan gedurende enkele dagen in Lillo. 36
Uiteraard werden er omgekeerd regelmatig militaire en burgerlijke sleutelpersonen uit de
forten in Middelburg ontboden.
Een van de bodes van de Staten van Zeeland (en van hun Gecommitteerde Raden) bezorgde
met enige regelmaat documenten in Lillo en Liefkenshoek. Daarmee waren heen en terug
steeds enkele dagen gemoeid. In 1666 bedroegen de kosten van een bodereis naar zowel
Lillo als Liefkenshoek per keer 2 ponden, 17 schellingen en 10 groten Vlaams, waaronder
vier dagen kostgeld voor de bode à vier schellingen per dag. Ging de reis alleen naar Lillo
dan bedroegen de kosten 2 ponden, 8 schellingen en 2 groten Vlaams per keer en ontving
de bode een kostgeld voor drie dagen. 37
Bij de benoeming van sommige functionarissen (ambtsdragers) te Lillo en Liefkenshoek
namen de Gecommitteerde Raden van Zeeland spelregels in acht betreffende de verdeling
van banen over de stemhebbende steden in de Staten van Zeeland en de voorzitter van het
college van Gecommitteerde Raden (de zogeheten “Eerste Edele”). 38 Het is niet bekend of
deze spelregels in de 17de en 18de eeuw steeds dezelfde waren en ook niet of ze consequent
werden nageleefd. Zeker is dat in mei 1690 een verdeling van functies werd vastgelegd “tot
de meeste onderhoudinge van goede eenigheyd en onderlinge correspondentie”. De
letterlijke tekst van dit akkoord was als volgt: 39
33

ZA, SZ, inv. 691, 7-10-1683; op 15-4-1661 en 1-8-1672 was dit ook al eens aan de commandeurs
kenbaar gemaakt (ZA, SZ, inv. 514, fol. 207; idem, inv. 668, 1-8-1672).
34
ZA, SZ, inv. 717, 20-12-1709.
35
ZA, SZ, inv. 800, 22-3-1753.
36
Voor dit bezoek declareerden zij een vacatiegeld dat kon oplopen tot ruim 25 ponden.
37
ZA, SZ, inv. 523, fol. 177 v, 11-5-1666.
38
Dit type afspraken was in het gewest Zeeland gebruikelijk. Zo werd in 1638 reglementair
vastgelegd dat bij de benoeming van gewestelijke vertegenwoordigers in organen van de Generaliteit
(de Staten-Generaal, de Raad van State, de Admiraliteitencolleges en de Generaliteitsrekenkamer) een
tourbeurtsysteem werd gehanteerd. Dit reglement werd in 1653 en 1675 aangepast; zie: S. Groenveld,
De “Heren van Ter Goes” in de zeventiende eeuw, in: C. Dekker, S. Groenveld en A.L. Kort, Goes
zeshonderd jaar stad; drie studies over zijn geschiedenis (1405-2005), Goes, 2005, p. 57-58; zie ook:
A. Meijer, op. cit. 2006, p. 115-117.
39
Met dank aan drs. A.C. Meijer van het Zeeuws Archief die mij hierop attendeerde; de bron van
deze afspraak is een document dat in het Zeeuws Archief is aangetroffen zonder een duidelijke
bronvermelding.
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“Sijn exceleentie den heer van Odijk ende ondergeschrevenen heeren Gecommitteerde
Raden van de Edel Moogende Heeren Staten, en admiraliteyd van Zeeland, verclaren tot de
meeste onderhoudinge van goede eenigheyd en onderlinge correspondentie, de verdeelinge
der ampten hier boven gestelt en gerepartieert, alsoo te hebben aangenomen en
geapprobeert, en dat ieder heer deselve Ampten vacant vallende sal vervullen, als aldaar
voor ieder deel is uytgedrukt. Soo eenig ampt ter vergevingen van de Edel Moogende
Heeren gecommitteerde Raden van de provincie oft admiraliteyd staende alhier mogte
gecommitteert ofte vergeten sijn, sal het selve vacant vallende van wat natuur het mogte
sijn worden vergeven, soo is het is in een der Stemmende Steden, door den heer
Gecommitteerde Raet van die Stad, daar het bedient word, en soo het is in een van de
anderen steden sal het vervult worden door den heer, die volgens de bovenstaande
verdeelinge, de meeste ampten in die stad vergeven moet, is wijders goedgevonden en
geresolveert dat geen bediende eenig ampt hierboven uytdrukt oft gecommitteert, sal mogen
worden afgenomen als met kennisse van alle de seven heeren contractanten, en met
overstemmingen ten minsten van vijff heeren van deselve, ende op dat het gene
voorschreven is in alle trouwe mogte werden naargecomen, soo verbinden haar de
respective Heeren contractanten, elkander te sullen maintineren in het vergeven van de
ampten, soo als deselve ieder heer hierboven sijn toegewesen, tegens een iegenlijk wie het
ook sou den mogen weten en ook niet te sullen gedoogen, dat iemant van de heeren
contractanten oft die door overlijden in deselver plaatsen mogten succederen haar tegen
het vergeven van de ampten, ingevolge van de bovenstaande verdeelinge, sullen opposeren,
maar dat sij in sulken geval soodanig heer oft heeren sullen voorbijgaan, in 't vergeven der
selver ampten, en verdere voordeelen, en die noit in 't vergeven erkennen oft athimersen,
anders als met gemeene bewillinge: belovende verders op den eed bij ons ondergeschreven
op den aenvang onser bedieninge gadaan alle 't gene voorschreven is, naar sijn
importantie te sullen secreteren en naarcomen: in teyken der waarheyd onderteykent in
Middelburg: den mei 1690 was geteykent W. de Nassau. J. Godyn, A. Hoffer, D. van der
Nisse, J. Winkelman. J. de Mauregnault”.
Op deze wijze kwam elk van de Zeeuwse steden bij de toedeling van publieke banen aan de
beurt, zij het dat sommige, evenals de Eerste Edele, wat meer aan hun trekken kwamen dan
andere. In 1690 werd wat Lillo en Liefkenshoek betreft de volgende verdeling vastgelegd:
1. Aan te wijzen door de Eerste Edele
 Het licentambt te Lillo
 Twee commiesplaatsen in de vloot voor Lillo
2. Aan te wijzen door de stad Middelburg
 Een commiesplaats in de vloot voor Lillo
3. Aan de wijzen door de stad Zierikzee
 Een commiesplaats in de vloot voor Lillo
4. Aan de wijzen door de stad Goes
 De majoor te Lillo
 De majoor te Liefkenshoek
 De venduemeester, de klokkensteller en de poortier te Lillo
5. Aan te wijzen door de stad Tholen
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6.
7.

 De roeier van de commiezen in de vloot voor Lillo
Aan te wijzen door de stad Vlissingen
 (vermoedelijk) een of meer van de toegewezen “chercherplaatsen” 40
Aan te wijzen door de stad Veere
 De ontvanger van de gemeene middelen te Lillo en Liefkenshoek
 De commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo en Liefkenshoek
 De controleur van de commiezen in de vloot voor Lillo

De intensieve bemoeienis van de Gecommitteerde Raden van Zeeland met de gang van
zaken in Lillo en Liefkenshoek impliceerde dat de besturen van de Zeeuwse steden die in
dit bestuurscollege vertegenwoordigd waren indirect bij de beleidsvoering betreffende deze
Scheldeforten betrokken waren. De leden van het college van Gecommitteerde Raden
vervulden hun taak in dit bestuursorgaan immers niet op persoonlijke titel, maar namens de
stad die hen had afgevaardigd. Op deze wijze was een veel breder samengestelde Zeeuwse
bestuurlijk-politieke elite bij het functioneren van de Zeeuwse Scheldeforten betrokken dan
louter uit de samenstelling van het dagelijks bestuur van het gewest Zeeland kan worden
afgeleid.
5.4 Het Committimus
De Gecommitteerde Raden van Zeeland stelden in 1590 een “provisionele unie” vast tussen
de op de Spanjaarden veroverde steden Axel, Terneuzen en Biervliet, het zogeheten
Committimus. 41 De forten Lillo en Liefkenshoek werden bestuurlijk tot het Committimus
gerekend. Dit deel van Staats-Vlaanderen ressorteerde in de bestuurspraktijk niet onder de
Generaliteit maar onder het gewest Zeeland, in het verlengde van een desbetreffende
resolutie van de Raad van State van 13 augustus 1588, hetgeen overigens niet wegnam dat
de betreffende gebieden werden bestuurd in naam van de Staten-Generaal. 42 De letterlijke
tekst van deze resolutie luidde: “Die Raden van Staten der Vereenichde Nederlandtsche
Provinciën doen te weten: Alzoo wy verstaen dagelicx vele questiën ende geschillen te
vallen in de quartieren van den lande van Vlaanderen, t’ onzen gebiede staende, ter zake
van de dyckagie, policie, gemeene middeen, domeynen ende andere geannoteerde parthiën
van goederen, toecomende persoonen contrarie partie houdende, ende dat by gebreke van
behoorlick beleydt ende resort, oft dat de luyden weten, aen wien haer te adresseren,
zoowel de ghemeene zake als vele particuliere persoonen geïnteressert zijn ende clachtlich
blyven: soo eest, dat wy, begerende daerinne te voorsien tot meesten dienste van den lande
ende gerieve van de ingesetenen van den voorscreven quartiere, totten beleyde ende
directie der voorscreven gemeene middelen, domeynen ende andere geannoteerde parthiën
van goederen, oock mede tot kennisse ende decisie van de questiën ende geschillen op
dezelve, mitsgaders op de dyckagie ende politie vallende, gecommitteert ende
40

De term “chercher” had twee betekenissen: commies van de convooien en licenten en controleur
van zo’n commies.
41
S.J. Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, Amsterdam, 1972, p. 87;
Priester, op. cit. 1998, p. 57.
42
Encyclopedie van Zeeland, deel 1, Middelburg 1982, p. 488; NA, arch. Raad van State, inv. 7;
Israel, op. cit. 1996, p. 326; I. Tirion, Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; behelzende
een beschrijving van Staats Vlaanderen, Amsterdam, 1751, p. 101.
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geauthoriseert hebben, committeren ende authoriseren by dezen by provisie ende tot
wederseggen de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeelandt, als naest gezeten
zijnde, om by hen daerinne gedaen te wordden, zoo zy nae rechte ende uutwysen der
ordonnantiën ende instructiën, aerop gemaeckt, in goede consciëntie zullen bevinden te
behoiren. Behoudelick dat indyen yemandt van parthiën haer by den appoinctemente van de
voorscreven Gecommitteerde Raden zouden moeghen beswaert vinden, dat zy daervan aen
ons zullen moegen appeleren, ende dat mede de ontfangers ende andere officieren van de
voorscreven gemeene middelen, domeynen ende geannoteerde goederen by ons gestelt
zullen wordden. Gedaen in ’s-Gravenhaghe den derthiensten Augusti 1500
achtentachtich”. 43 Op een dergelijke regeling was door de Gecommitteerde Raden van
Zeeland op 25 juni 1588 en ook, al eerder, door burgers in de betrokken kwartieren
aangedrongen. 44
Op 25 juni 1588 verzochten de Gecommitteerde Raden de Zeeuwse leden van de Raad van
State (i.c. Teelinckx en Valcke) om van dit bestuurscollege gedaan te krijgen dat de
dijkage, de justitie en het bestuur van het kwartier van Neuzen en Axel zouden worden
opgedragen aan de Staten van Zeeland en hun Gecommitteerde Raden. De achtergrond van
de voorgestelde regeling was vooral van praktische aard. Het bleek buitengewoon lastig om
de op de Spanjaarden veroverde gebieden in het oostelijk deel van Vlaanderen vanuit Den
Haag te besturen. 45 De Gecommitteerde Raden van Zeeland waren hiervoor als “naest
gezeten zijnde” beter toegerust. Dit werd door de Raad van State dus volmondig erkend. De
bestuurlijke delegatie werd wel aan enkele beperkingen gebonden: ze was in beginsel
tijdelijk (“by provisie”), de Raad van State behield zijn greep op de inning van de gemeene
middelen van consumptie (zie hiervoor verder hoofdstuk 9) en wie als betrokkene bij het
Committimus bezwaar had tegen beslissingen van de Gecommitteerde Raden van Zeeland
kon bij de Raad van State in beroep, waardoor het mogelijk bleef dat bestuursbesluiten in
laatste instantie in Den Haag genomen werden. De Gecommitteerde Raden van Zeeland
toonden zich over de toegekende bevoegdheden tevreden, doch maakten kenbaar niet
gelukkig te zijn met het feit dat besluiten inzake de benoeming van ontvangers en andere
officieren van de gemeene middelen door de Raad van State genomen bleven worden.
Zeeland wenste ook in dit opzicht “volcommelick gheaucthoriseert” te worden. 46 De
Zeeuwse bestuurders kregen hun zin niet, maar zagen niettemin kans een beduidende
invloed op de benoeming van de ontvanger zoals die te Lillo uit te oefenen, vooral vanwege
het feit dat deze zijn functie combineerde met die van commies van de vivres en de
ammunitiën, waarvoor hij wél door de Gecommitteerde Raden van Zeeland werd
aangesteld (zie hiervoor verder paragraaf 9.2).
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K. Heeringa, Het aandeel van Zeeland in het bestuur van Staats-Vlaanderen, in: Nederlandsch
Archievenblad, jrg. 23, 1914-1915, nr. 2, p. 55.
44
Al eerder had het gewest Zeeland zich met de gang van zaken in het fort Lillo bemoeid. Op 3
augustus 1584 benoemden de Staten van Zeeland een kapitein (i.c. Jacques Bellot) ten behoeve van
dit fort (ZA, SZ, inv. 1667, fol. 67).
45
Van Bommenee veronderstelt dat de forten Lillo en Liefkenshoek en de steden Axel, Biervliet en
Neuzen onder Zeeuws bestuur werden gebracht “omdat Zeeland in den oorlog teegen Spanien veel
meer heeft betaalt en opgebragt als sijn quoto in de Generaaliteyd” (M.I. Gerhardt, (red.), Het
“Testament” van Adriaan Bommenee, Middelburg, 1988, p. 240-241). Dit is echter geen
aannemelijke verklaring voor deze bestuursoverdracht.
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Heeringa, op. cit. 1914-1915, p. 56.
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In 1654 bepaalden de Staten-Generaal dat de berechting van geschillen betreffende de
gemeene middelen in het Committimus werd opgedragen aan de bestuurscolleges ter
plaatse en dat de Gecommitteerde Raden van Zeeland (in plaats van de Raad van State)
werden belast met de rechtspraak in hoger beroep. Voor Lillo en Liefkenshoek impliceerde
deze regeling dat geschillen in eerste instantie werden voorgelegd aan het college van
gedelegeerde rechters te Lillo. 47
De inbedding van Lillo en Liefkenshoek in het Committimus bracht met zich dat zowel op
publiekrechtelijk als privaatrechtelijk terrein de regels golden die in het gewest Zeeland van
toepassing waren. 48 Dit had in het bijzonder consequenties voor de burgers die binnen de
jurisdictie van de forten (d.w.z. in en in de directe omgeving ervan) woonden. Zij werden
als Zeeuwen beschouwd en behandeld, bijvoorbeeld op het gebied van de belastingheffing
(zie verder paragraaf 9.1). 49
De steden, dorpen en heerlijkheden in Staats-Vlaanderen die niet tot het Committimus
werden gerekend werden rechtstreeks aangestuurd door de Generaliteit. De inwoners
daarvan werden niet als Zeeuwen beschouwd en behandeld. De leden van de
bestuurscolleges aldaar werden benoemd door de Staten-Generaal. 50
Na de Vrede van Münster rees de vraag of de op de Spanjaarden veroverde steden en forten
in het oostelijk deel van Staats-Vlaanderen en de forten Lillo en Liefkenshoek mochten
blijven ressorteren onder het bestuurlijke gezag van het gewest Zeeland in plaats van onder
dat van de Generaliteit. De gewesten Utrecht en Overijssel verzetten zich daartegen, doch
de Staten-Generaal besloten in 1651 om het Zeeuwse bestuur te handhaven. 51
Gelet op de bestuurlijke verantwoordelijkheid die in 1588 aan het gewest Zeeland is
toegekend kunnen de forten Lillo en Liefkenshoek, voor wat betreft de periode 1588-1786
althans, als Zeeuwse forten worden betiteld. Een omschrijving als Generaliteitsforten is
echter evenzeer correct, gegeven het feit dat zij door Zeeland in naam van de Generaliteit
werden bestuurd en merendeels uit de kas van de Generaliteit werden gefinancierd (zie
paragraaf 5.8). 52
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ZA, Inleiding op de inventaris van het archief inzake de Judicatuur der Middelen te Lande
(toegangsnr. 14).
48
Het publiekrecht regelt de verhouding tussen overheid en burgers, het privaatrecht regelt de
verhouding tussen burgers onderling.
49
ZA, Inleiding op de inventaris van het archief inzake de Judicatuur der Middelen te Lande
(toegangsnr. 14); I. Tirion, Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren, deel
XII (betreffende o.m. Staats-Brabant en Staats-Vlaanderen), Amsterdam 1740 (en 1751), p. 340. Zo
werden de burgeringezetenen van de jurisdictie van Lillo en Liefkenshoek in 1674 ook aangeslagen
voor een “extraordinaire schatting” die aan de inwoners van het gewest Zeeland was opgelegd (ZA,
SZ, inv. 674, 1-2-1675).
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Zie bijv.: G.A.C. van Vooren, De magistraat van Aardenburg in de 17de en 18de eeuw, in: Vlaamse
Stam, jrg. 3, 1967, p. 27-34.
51
ZA, SZ, inv. 504, fol. 186, 25-7-1651; Israel, op. cit. 1996, p. 326-327.
52
Zie voor een indeling van Lillo, Liefkenshoek (en ook de forten Frederik Hendrik en Kruisschans)
in de categorie van de Generaliteitsforten bijvoorbeeld De Navorscher, jrg. 11, 1861, p. 226.
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5.5 Gedelegeerde rechters; de magistraat te Lillo
In de forten Lillo en Liefkenshoek was vrijwel vanaf hun begin ook een burgerbevolking
werkzaam (zie par. 6.2). Op hen was in geval van delicten en onderlinge geschillen het voor
militairen geldende recht niet van toepassing. Zo ontstond er behoefte aan burgerlijke
rechtspraak. 53
Die behoefte manifesteerde zich bijvoorbeeld in augustus 1600 toen in Lillo een geschil
ontstond tussen Hans Waerseggers en een zoetelaar over de betaling van door Waerseggers
geleverde vis. 54 Deze wendde zich tot de Gecommitteerde Raden van Zeeland met de vraag
voor welke rechtbank hij zijn debiteur moest dagen. De Gecommitteerde Raden van
Zeeland besloten op 1 augustus 1600 om machtiging te geven aan de majoors van Lillo en
Liefkenshoek alsmede aan de commies Heylinck en de predikant van Lillo om in deze
kwestie recht te spreken. 55 Twee maanden later besloten zij om daarbij ook de
schoolmeester van Lillo en de factoor Aert Lippens te betrekken. 56 Het kwam in de twee
eerste decennia van de 17de eeuw regelmatig voor dat dergelijke rechters ad hoc werden
aangewezen. 57 Deze taak werd toevertrouwd aan gezaghebbende burgers. Dat gebeurde
bijvoorbeeld in 1615 (in een geschil waarbij de bakker van Lillo betrokken was), in 1619
(toen de smid te Lillo vorderingen wilde innen), in 1621 (in een geschil tussen twee
burgers), in 1622 (toen een soldaat verwikkeld raakte in een geschil over de koop van
bomen) en nog eens in 1622 (in een geschil over de betaling van geleverd bier te Lillo). 58
Los van de behoefte aan een deugdelijke civiele rechtspraak 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. De
predikant van Lillo pleitte ervoor in 1601, bezorgd als hij was over een regelmatig
terugkerende wanorde in de forten. 59 In de Staten van Zeeland werd er in 1611 over
gedelibereerd, zonder dat er toen knopen over werden doorgehakt. 60 In de notulen van die
vergadering werd het volgende genoteerd: “Gesien de requeste van de innewonderen van
de plaetse ende forte van Lillo, versoeckende dat tot beter regeeringe ende goede ordre in
den voorsz. forte, ende ten eynde op de bewaringe van de weesen-goederen, ende
opvoedinge van deselve weesen, ende andere noodige zaecken, aldaar geërigeert werde
53

Een vergelijkbare behoefte ontstond in 1678 in het fort Sint Anna in de Polder van Namen. Ook
daar rees de vraag of de commandant van het fort wel de bevoegdheid had om recht te spreken in
civiele kwesties. Conform het advies van de ambachtsheer van de Polder van Namen besloten de
Staten-Generaal om in het fort ten behoeve van de burgers een aparte magistraat in het leven te
roepen; zie: H.D. Nijenhuis, De ambachtsheerlijkheid Polder van Namen, in: B. de Keijzer (eindred.),
Spelerieë, Kapelle, 1992, p. 264.
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eene magistraert, die op alles reguard zoude mogen nemen: is het voorsz. versoeck alsnogh
in bedencken gehouden, ende daer en tusschen de heeren van den Raade geordonneert,
behoorlycke toesight te nemen, ten eynde in ’t voorsz. fort alle goede ordre werde
onderhouden”. 61
Een vast college van gedelegeerde rechters werd uiteindelijk door de Gecommitteerde
Raden van Zeeland ingesteld op 5 juni 1627. 62 De gedelegeerde rechters werden vanaf dat
moment voor onbepaalde tijd benoemd door de Gecommitteerde Raden van Zeeland en
vormden (samen met de commandeur en de secretaris) de magistraat van Lillo. Zij waren
vooral belast met het regelen van civiele kwesties betreffende de inwoners van de forten
Lillo en Liefkenshoek en (vanaf 1633) van de steunforten Frederik Hendrik en Kruisschans.
Voor kwesties die de militairen in deze forten betroffen fungeerde een krijgsraad, conform
het militaire strafrecht. De commandeur van de forten was president van de magistraat. Zo
waren het burgerlijke en het militaire gezag via een personele unie verstrengeld. In de
periode 1715-1718 vloeiden deze rollen tijdelijk niet samen. Na het overlijden van Charles
Lonque werd het voorzitterschap in dit tijdvak niet vervuld door zijn opvolger (Idsinga)
maar door de commies Willem Ferleman. Dit hield waarschijnlijk verband met het feit dat
Idsinga in de eerste jaren van zijn aanstelling te Lillo incidenteel buiten dit fort verbleef (bij
zijn in Friesland gelegerde compagnie). Hij trad pas als president aan op 2 juni 1718. 63 Hij
verbleef overigens ook daarna nog regelmatig in Friesland. 64
Het magistraatscollege fungeerde tevens als rechtbank en als weeskamer. Daarbij werd het
geacht om te handelen conform de regels zoals die in het gewest Zeeland gebruikelijk
waren. 65 Het college verkreeg van de Staten van Zeeland en van de Gecommitteerde
Raden van Zeeland een bescheiden handelingsvrijheid. Incidenteel bemoeiden de
Gecommitteerde Raden zich met de rechtspraak van de gedelegeerde rechters. Het kwam
voor dat burgers ontevreden waren over de manier waarop zij door deze rechters behandeld
werden en over de uitslag van het proces waarbij zij betrokken waren en dat zij hun
ongenoegen kenbaar maakten aan de Gecommitteerde Raden. Deze fungeerden dan als een
beroepsinstantie. 66 Soms werden de gedelegeerde rechters in het ongelijk gesteld. Het
kwam ook voor dat deze rechters bepaalde instructies kregen vanuit Middelburg,
bijvoorbeeld op 29 april 1632, toen zij verplicht werden om in een bepaalde zaak drie
“fameuse” advocaten te consulteren. 67
Op 4 januari 1646 verklaarden de Gecommitteerde Raden dat het college van de
gedelegeerde rechters van Lillo “behoorlijck gequalificeert is om notariale ende andere
wettelijcke acten te despescheren.” De secretaris moest naar hun mening als een
publiekelijk en legaal persoon erkend worden. 68 Over de vraag of aan de gedelegeerde
rechters het exclusieve recht toekwam om notariële handelingen te verrichten ontstond in
61

ZA, SZ, gedrukte notulen, inv. 27, p. 207. Met “de heeren van den Raade” werd gedoeld op de
Gecommitteerde Raden van Zeeland.
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Heeringa, op. cit. 1922, p. 107-108.
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1660 een discussie toen de notaris Francois Beijdaels zich er bij de Gecommitteerde Raden
van Zeeland over beklaagde dat hem door de gedelegeerde rechters van Lillo was verboden
om notariële akten op te stellen. 69 Uit het feit dat hij nadien in het fort Lillo als notaris
werkzaam bleef kan worden afgeleid dat hij in het gelijk werd gesteld.
Op 27 december 1676 besloten de Gecommitteerde Raden dat de commandeur van Lillo als
voorzitter van het magistraatscollege bij absentie mocht worden vervangen door de oudste
gedelegeerde rechter. Laatstgenoemde verkreeg het recht om een vergadering bijeen te
roepen, te presideren en vonnissen uit te spreken. Voorts mocht tijdens de absentie van de
commandeur de sergeant-majoor (van Lillo) worden gemachtigd om de functie van
“gesustineerde officier” te vervullen. 70
In de tweede helft van de 18de eeuw (maar mogelijk al eerder) beschikte de magistraat van
Lillo over de gedelegeerde bevoegdheid om bepaalde functionarissen binnen de jurisdictie
van Lillo en Liefkenshoek te benoemen. Dat gold met name voor de leidinggevenden in de
burgerwacht, de chirurgijns en de vroedvrouw(en). 71
Samengevat fungeerde het magistraatscollege te Lillo 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 (en
voor het merendeel) bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland.
Het magistraatscollege vervulde bestuurlijk en sociologisch bezien acht functies, te weten
fungeren als:
 adviescollege ten behoeve van de Staten van Zeeland en de Gecommitteerde
Raden van Zeeland in aangelegenheden betreffende de Scheldeforten, bijvoorbeeld
bij benoemingen van functionarissen aldaar.
 gedelegeerd dagelijks bestuur van de genoemde forten, in het bijzonder belast met
het regelen en bewaken van de orde en (in elk geval in de tweede helft van de 18 de
eeuw) met het benoemen van bepaalde functionarissen binnen hun jurisdictie.
 rechtsprekende instantie in geval van civielrechtelijke geschillen binnen de
jurisdictie van de genoemde forten.
 notariskantoor voor personen (burgers en militairen) binnen de jurisdictie van de
forten, met name bij koop- en verkooptransacties en het opstellen van testamenten.
 Weeskamer ten behoeve van weeskinderen binnen de jurisdictie van de forten.
 representant van het burgerlijk gezag ten overstaan van de in de forten gevestigde
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 het houden van toezicht namens het burgerlijk
gezag op de armenzorg van de fortkerken; de diaconie-rekeningen van deze kerken
behoefden de goedkeuring van de magistraat.
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ZA, SZ, inv. 513, fol. 339 en 339 v.
ZA, SZ, inv. 677, 27-12-1676.
ZA, SZ, inv. 1978.
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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. 72
aanspreekpunt voor personen en instanties in de omgeving van de forten,
bijvoorbeeld voor de ingelanden, de schepencolleges en kerkelijke autoriteiten.

Over de taken en bevoegdheden van het college van gedelegeerde rechters manifesteerden
zich soms competentie-geschillen. Het college zat in zekere zin ingeklemd tussen de
commandeur, de commies van de vivres en de ammunitiën, de sergeant-majoor en de
kapiteins van de compagnieën die in het fort gelegerd waren.
In maart 1676 klaagden de gedelegeerde rechters over het functioneren van de tijdelijke
commandeur van Lillo, kapitein Van Hania. 73 Deze had zich bemoeid met de ellen, maten
en gewichten die in het fort gebruikt werden en had zich daarmee op het civiele pad
begeven, buiten zijn mandaat als bevelvoerend commandeur. De Gecommitteerde Raden
van Zeeland verzochten hem op 25 mei 1677 zich te onthouden “van de exercitie van alle
politijcque bedieningen”. 74 De commandeur diende zich niet als een “politijcque officier”
te gedragen. Bedoeld werd dat hij zich niet diende te bemoeien met civiele
aangelegenheden. Hij diende de bevoegdheden van het college van gedelegeerde rechters te
respecteren, een gezelschap waarvan hij (pikant genoeg) zelf voorzitter was.
In maart 1686 beriep de commandeur van Liefkenshoek, Anthony de Valck, zich op een z.i.
aloud gebruik dat de commandeur van dit fort handelend mocht optreden in gerechtelijke
kwesties die de inwoners van dit fort betroffen. Hij was hierover klaarblijkelijk in conflict
geraakt met het college van gedelegeerde rechters te Lillo en verzocht de Gecommitteerde
Raden om verduidelijking van zijn positie. 75 Op hun beurt lieten de gedelegeerde rechters
van Lillo weten dat commandeur Anthony de Valck hen het uitoefenen van het
rechtersambt “quame te opposeren en soo veel mogelijck te beletten.” Zij verzochten de
Gecommitteerde Raden de commandeur te ordonneren hen te erkennen als rechters voor het
fort Liefkenshoek en ervoor te zorgen dat zij hun functie ook daar naar behoren zouden
kunnen vervullen. 76 In 1690 protesteerde de fiscaal Abraham Wijckaert ertegen dat een
luitenant door de commandeur van Lillo vier maanden gevangen was gezet, zonder dat de
krijgsraad daar aan te pas was gekomen. De Gecommitteerde Raden stelden hem in het
gelijk (zie hiervoor ook paragraaf 7.8). 77 In 1697 beklaagde een commies te Lillo zich
erover dat de commandeur van het fort zich de status van baljuw van het fort had
toegeëigend. 78
72
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In 1707 manifesteerde zich weer zo’n competentie-kwestie. Een bevelvoerende kapitein
had iemand (i.c. Heindric Meertens) gevangen genomen, hetgeen de gedelegeerde rechters
van Lillo een schending vonden van hun bevoegdheden. 79
Incidenteel manifesteerde zich ook een competentiegeschil tussen het college van
gedelegeerde rechters en de kerkelijke autoriteiten in de fortkerken. Het meest pregnante
voorbeeld daarvan is de wijze waarop de veroordeling tot stand kwam van de predikant
Renatus Stenhuys die zich schuldig had gemaakt aan malversaties. De magistraat van Lillo
(daarin gesteund door de Gecommitteerde Raden van Zeeland) nam hierbij het voortouw en
nam de finale beslissing, in afwijking van de opvatting van de classis Tholen en Bergen op
Zoom dat het hier een zuiver kerkrechtelijke kwestie betrof (zie hiervoor verder hoofdstuk
12).
Het kwam, omgekeerd, ook voor dat de magistraat van het fort Lillo moest zwichten voor
het kerkelijk gezag. Dat gebeurde bijvoorbeeld in januari 1707 toen de Gecommitteerde
Raden van Zeeland uitspraken dat een resolutie van de gedelegeerde rechters te Lillo
strijdig was met het recht van de kerkenraad aldaar. 80
Soms waren de bevoegdheden van de magistraat onduidelijk en ontstond daarover
verwarring, bijvoorbeeld in 1709, toen zij nagelaten goederen van een “bastaard”, die
overleden was in Oud-Lillo in beslag hadden genomen. De Gecommitteerde Raden van
Zeeland oordeelden dat dit in strijd was met de wet en dat de bezittingen van de overledene
ten goede dienden te komen aan de provincie Zeeland. 81
Medio 18de eeuw bestond de magistraat uit: 82
 De commandeur van Lillo en Liefkenshoek (die in zijn hoedanigheid van president
ook wel baljuw werd genoemd). 83
 Een vice-president.
 Vijf gedelegeerde rechters.
 Een secretaris.
De gedelegeerde rechters hadden geen vast traktement; zij werden voor afzonderlijke
bezigheden ad hoc gehonoreerd conform tarieven die door de Gecommitteerde Raden
werden vastgesteld, bijvoorbeeld op 6 juni 1768. De toen opgestelde tarievenlijst was
bedoeld voor het in rekening brengen van kosten bij burgers. Niet altijd kunnen daaruit
honoreringen voor een individuele rechter worden afgeleid. Soms is onduidelijk of een
bepaalde handeling is verricht door een of meer rechters en/of door de secretaris van de
magistraat. De tarievenlijst uit 1768 bevat onder meer de volgende posten (in guldens en
stuivers) (NB: onder de commissaris van de passering werd een dienstdoende rechter
verstaan): 84
A. Testamenten
79

ZA, SZ, inv. 715, 21-6-1707.
ZA, SZ, inv. 715, 6-1-1707.
81
ZA, SZ, inv. 717, 4-4-1709 en 16-5-1709.
82
Tirion, op. cit. 1740, p. 340; ook: ZA, SZ, inv. 1934, voorblad (betreffende de jaren 1752 t/m
1754).
83
Bijv. ZA, SZ, inv. 723, 4-1-1715.
84
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 15 b.
80
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Het maken van een testament van een persoon van 2 blz.:
Idem, voor een groter testament per pagina:
Voor de commissarissen van de passering, ieder 12 stuivers:
Voor het maken van een kopie van een testament:
Voor het maken van een testament van twee personen:
Indien dit groter is dan 2 blz. dan per bladzijde:
Voor de commissarissen van de passering, ieder 12 stuivers:
Voor het maken van een kopie van een testament:
Idem, van een groter testament per pagina:

fl. 1:16
fl. 0:06
fl. 1:04
fl. 1:04
fl. 2:10
fl. 0:08
fl. 1:04
fl. 1:10
fl. 0:06

B.




Huwelijkse voorwaarden
Voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden:
Voor de commissarissen van de passering, ieder 12 stuivers:
Voor het maken van een kopie:

fl. 2:10
fl. 1:04
fl. 1:10

C. Uitkoop van wezen
 Het opstellen van een akte van uitkoop van wezen:
 Voor de commissarissen van de passering, ieder 6 stuivers:
D. Boedelinventarissen
 Voor het inventariseren van nagelaten goederen in sterfhuizen voor
elke commissaris en de secretaris afzonderlijk gedurende niet
minder dan 6 uren per dag:
 In geval van een kleine boedel, te beschrijven op een voor- of
namiddag ieder 12 stuivers per uur, mits niet uitstijgend boven fl. 1:16;
is dit toch het geval dan mogen 4 uren of meer “gevaceert” worden
als
 De secretaris krijgt voor het maken van een staat en inventaris per
pagina
E.




F.





Publieke verkopen van meubelen
Voor het opstellen van verkoopcondities:
Voor vacatiegeld tijdens de verkoop voor ieder uur:
Voor het maken van een kopie van de verkoopcondities en van het
resultaat van de verkoop per bladzijde:
Publieke verkopen van onroerend goed
Voor het opstellen van verkoopcondities:
Voor het vaceren op de verkoopdag met het aantekenen van de
palmslag
Vacatie voor elke commissaris:
Voor het maken van kopieën:

G. Vergaderkosten
 Tijdens een “ordinaire” vergadering krijgen de rechters en de
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fl. 2:10
fl. 0:12

fl. 2:10

fl. 1:16
fl. 0:03

fl. 1:16
fl. 0:12
fl. 0:03

fl. 1:16
fl. 1:04
fl. 1
fl. 1:10

secretaris geen vacatiegeld. Voor extra-ordinaire vergaderingen
dient door de “aanlegger” een bedrag van
betaald te worden, dat onder de aanwezige rechters en de secretaris
gelijkelijk verdeeld moet worden.

fl. 4:04

Indien een rechter te laat of in het geheel niet op een vergadering verscheen (niet
“compareerde”) werd hem een boete opgelegd van 6 stuivers. Op 14 december 1768 bleken
op deze wijze de magistraatsleden ’t Hooft, Cramer, Bodmer, Meijer en Lanfferman elk in
het krijt te staan voor 1 gulden, 3 stuivers en 12 penningen. Secretaris Temet stond
genoteerd voor 1 gulden, 4 stuivers en 1 penning. 85
De honorering van de rechters verliep via hun secretaris. Deze diende periodiek bij de
Gecommitteerde Raden van Zeeland een declaratie in betreffende “vacatiën”, schrijflonen
en leges, zowel van hemzelf als van de andere leden van de magistraat. 86
De Gecommitteerde Raden van Zeeland schreven voor dat voor het passeren van
testamenten en allerhande aktes gedurende 24 uur per dag steeds twee gedelegeerde
rechters beschikbaar moesten zijn. Voor de periode 1755 tot en met 1771 is een
“dienstrooster” bewaard gebleven met de namen van de dienstdoende koppels. 87
Binnen het college van gedelegeerde rechters manifesteerden zich incidenteel spanningen
tussen individuele leden. Het lijkt erop dat die veelal een overwegend persoonlijke
achtergrond hadden. 88 Soms bevonden de rechters zich gezamenlijk tegenover hun
voorzitter in diens hoedanigheid van commandeur. Niet altijd was het streven naar een
deugdelijke civiele rechtspraak in overeenstemming met het militaire belang van tucht en
orde in de forten. En soms matigde een commandeur zich meer bevoegdheden aan dan
vanwege zijn militaire rol gerechtvaardigd was (zie hiervoor verder paragraaf 7.4).
In het fort Lillo vergaderden de gedelegeerde rechters in een rechthuis, ook wel
omschreven als het “stadhuijsje”. In 1747 werd dit pand tijdens de beschietingen van het
fort door Franse troepen dermate beschadigd dat het moest worden herbouwd. Op 8 januari
1752 werden het nieuwe rechthuis in gebruik genomen. De inrichtingskosten bedroegen fl.
63, 17 stuivers en een halve penning. 89 Het pand lag op de Markt, naast “het beursje”. 90
Nadat in februari 1786 de forten Lillo en Liefkenshoek waren overgedragen aan de
Oostenrijkse autoriteiten werd in het fort Lillo een nieuw bestuurscollege geïnstalleerd,
omschreven als “de schepenen van de fortificatie van Lillo”. Dit college, dat nauw gelieerd

85

ZA, SZ, inv. 2014.
Zie bijv. de declaratie van Hendrik Kluit betreffende het jaar 1784 (ZA, SZ, inv. 1422).
87
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 15 c; het voorschrift inzake de beschikbaarheid
is gedateerd op 3-8-1764, maar vermeld werd dat deze verplichting er “vanouds” was.
88
Zie bijv. een ruzie tussen de rechters Pieter ’s Gravenhage en Jan Boone (ZA, SZ, inv. 695, 4-91687). Van eenzelfde aard lijkt een affaire in 1718 toen Johan Verschuur er met succes tegen
protesteerde dat hij door de andere gedelegeerde rechters te Lillo werd verhinderd om aan
vergaderingen van de magistraat deel te nemen (ZA, SZ, inv. 527, 15-10-1718).
89
ZA, SZ, inv. 1934, fol. 1 v; vermoedelijk betreft dit bedrag slechts een deel van de
inrichtingskosten; zie voor een specificatie: ZA, Verzameling Ermerins-Wiltschut, inv. 4, stukken
betreffende de boedel van Evert Jan de Vassy, zoals weergegeven in hoofdstuk 21 van deel 3 b.
90
ZA, SZ, inv. 1814, fol. 59.
86
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was aan de schepenbank van de ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland (zie paragraaf
5.6), nam de taken over van het college van gedelegeerde rechters.
Reglementen en ordonnanties
De gedelegeerde rechters te Lillo beschikten over de bevoegdheid om ten behoeve van een
goede gang van zaken in de forten Lillo en Liefkenshoek, waaronder het zorgdragen voor
de openbare orde en veiligheid, reglementen en ordonnanties (kortweg: reglementen) vast
te stellen. Tezamen met de regels die werden vastgesteld door de Staten van Zeeland en de
Gecommitteerde Raden van Zeeland, gevoegd bij de tuchtrechtelijke bepalingen waaraan
militairen waren onderworpen en bij de diverse gedragsregels van de fortkerken op het
morele vlak, geven zij een goed beeld van de manieren waarop getracht werd om het
sociale leven in de forten in goede banen te leiden (zie hiervoor verder par. 6.5). Tevens
verschaffen ze inzicht in de reikwijdte van de taak van het college van gedelegeerde
rechters op bestuurlijk terrein.
Gegevens over de reglementen die in de 17de eeuw van toepassing waren zijn verloren
gegaan. In de periode 1714-1786 waren er reglementen betreffende (tussen haakjes worden
de data vermeld waarop zij werden vastgesteld of aangepast): 91
 het ondertrouwen en trouwen (5-10-1714).
 het gebruik van doodskleden en van de baar (“berrij”) bij begrafenissen (11-31715).
 het dragen van rouwmantels bij begrafenissen (13-9-1765).
 de betaling van kerkrechten bij begrafenissen (7-8-1724, 9-4-1756, 5-1-1770 en 64-1770).
 de (betaling van) zitplaatsen in de kerk (9-4-1715, 23-7-1751 en 3-9-1751).
 de balans- of waagmeester (7-5-1723, 2-1-1750 en 6-10-1752).
 diverse arbeidslonen (onder meer voor het laden en lossen van brandhout, turf,
kalk en steen) (9-7-1723).
 het ijken van maten en gewichten (3-12-1723, 5-5-1752).
 het maken van doodskisten (25-8-1725).
 het monopolie op de schoenenhandel in de forten (8-7-1728).
 de wijn- en bierwerkers te Lillo (24-10-1738, 2-5-1755, 25-2-1752, 4-4-1755, 4-71760, 5-10-1764, 22-11-1767 en 2-12-1774). 92
 idem te Liefkenshoek (28-10-1738, 31-1-1755, 4-4-1755, 4-7-1760, 5-10-1764 en
7-5-1774).
 de turftonders (28-10-1738).
 de boter-, hoender- en eiermarkt (1-10-1751 en 7-11-1766).
 de armenzorg in Oud-Lillo (14-2-1755).
 het poortgeld (voor de periode 1754-1759).
 de brandveiligheid en de brandspuit (7-12-1737, 22-10-1759 en niet nader
genoemde latere data).
 de vendumeester (27-4-1761).

91

ZA, SZ, inv. 45 en 46; RAA, arch. Lillo c.s., inv. 14 g.
De wijn- en bierwerkers waren verplicht om bij de verkoop van drank en van andere waren
voorgeschreven tarieven in acht te nemen (zie bijv. RAA, arch. Lillo c.s., inv. 14 g).
92

209



de verplichting tot het betalen (door de koper) van een halve stuiver per pond ten
behoeve van de armenzorg in geval van de koop van een huis of een tuin (8-11763).
 de kwaliteit van het vlees dat de forten mocht binnenkomen (9-7-1763).
 de inkwartiering van militairen bij burgers (6-5-1673 en 3-8-1764).
 de postbode van Lillo op Antwerpen (5-7-1765).
 het schoonhouden van de straten (13-12-1765).
 het functioneren van de Weeskamer (3-10-1766).
 het branden van de straatlantaarns (3-10-1766, 5-8-1768 en 7-11-1777).
 de politiemeesters te Oud-Lillo (5-12-1766, 24-12-1767, 5-5-1775 en 6-12-1776).
 de dienstboden (5-2-1768).
 visites door de chirurgijn (5-8-1774).
 het vervoeren van mee (uit de meekrapteelt) door de vrijschippers (ongedateerd).
Uit dit overzicht kan geconcludeerd worden dat het sociale leven binnen de Zeeuwse
Scheldeforten in hoge mate gereguleerd was. Er waren weinig handelingen van burgers (en
van militairen) niet onderworpen aan voorschriften. De magistraat liet in dit opzicht
nauwelijks iets aan het toeval over. Het werd van groot belang geacht dat het fortleven
ordentelijk verliep. Gelet op de aanwezigheid van relatief veel personen met sterk
uiteenlopende achtergronden op een betrekkelijk klein grondoppervlak en gelet op de
betekenis van een ordentelijk leven voor de verwezenlijking van de kerntaken van de forten
is dit geenszins verwonderlijk. Wanordelijk sociaal verkeer zou onvermijdelijk ten koste
gaan van de gewichtige functies die de verdedigingswerken op militair, economisch en
staatkundig terrein vervulden. Teneinde naar buiten succesvol te kunnen opereren dienden
de interne betrekkingen op orde te zijn.
Wie waren de gedelegeerde rechters?
Voor de periode 1632 tot en met februari 1786 konden de volgende namen van
gedelegeerde rechters getraceerd worden (NB: in dit overzicht blijven de presidenten van
het college van gedelegeerde rechters buiten beschouwing; zie voor hun namen paragraaf
7.4; de commandeurs van Lillo vervulden het voorzitterschap qualitate qua; niet altijd
overigens liep de datum van hun aanstelling als commandeur parallel met de datum van hun
benoeming tot president van de magistraat): 93
1. Henrij Goddaert, vermeld op 29-4-1632; 94 opgevolgd op 6-3-1636. 95
2. Davidt Beydaels, vermeld op 29-4-1632 en 18-6-1646. 96
3. Michiel Clarisse, vermeld op 29-4-1632 en 18-6-1646; 97 werd wegens
“insolventie” opgevolgd op 20-12-1661. 98
93

Jammer genoeg bleven de desbetreffende benoemingsbesluiten buiten de indexering van de
officiële ambten in Zeeland, zodat elk besluit afzonderlijk moest worden getraceerd (ZA, SZ,
Commissiën en instructiën, in de serie Nadere Toegangen, nrs. 11, 12 en 145). Soms was het
onmogelijk om een benoemingsbesluit te vinden, maar kon wel worden vastgesteld dat een bepaalde
persoon op een bepaald moment als gedelegeerd rechter te Lillo actief was.
94
ZA, SZ, inv. 492, 29-4-1632.
95
ZA, SZ, inv. 496, 6-3-1636, fol. 40 en 41v.
96
ZA, SZ, inv. 492, 29-4-1632; RHC Bergen op Zoom, not. arch. 41, akte nr. 96.
97
Idem.
98
ZA, SZ, inv. 515, fol. 278.

210

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Michiel (de) Meijer (s), vermeld op 29-4-1632. 99
Pieter de Gomme, vermeld op 29-4-1632. 100
Adriaen Metten Eije, vermeld op 29-4-1632 en 25-6-1648. 101
Guillielmus Munsterman, benoemd op 6-3-1636. 102
Cornelis van Alphen, benoemd op 6-3-1636. 103
Matthijs Maertens (Meertens), werd benoemd op 9-7-1647 i.p.v. Davidt
Beydaels; 104 vermeld op 17-10-1653; 105 vervulde die functie tot zijn overlijden,
kort vóór 1-10-1664. 106
Francois Bailliart, vermeld op 29-6-1648. 107
Johan Bevelander (Beverlandt), benoemd op 24-6-1652 i.p.v. Cornelis van
Alphen. 108
Jacob Gallieris, vermeld op 17-10-1653. 109
Albert van Benthem, benoemd op 5-5-1654. 110
Petrus Reinerus (Rennerus), volgde op 20-12-1661 Michiel Clarisse als rechter
op. 111
Charles Rogier(s), benoemd op 1-10-1664, volgde Matthijs Meertens op; 112
vervulde die functie tot zijn overlijden, kort vóór 22-3-1672.
Marinus van Vrijberghe, benoemd op 12-2-1665. 113
Joannes de Putter, benoemd op 24-3-1662; 114 werd eind 1665 opgevolgd. 115
Thomas Poulus(sen) (= verm. Thomas Paulier), benoemd op 31-12-1665; 116 nog
vermeld op 4-5-1682. 117
Jan Boone, benoemd op 22-3-1672. 118
Servaes van Uffelen, benoemd op 22-3-1674. 119
Johannes Cock (Cocq), benoemd op 29-3-1674. 120
Severijn de Huijbert (sr.), opgevolgd op 14-11-1675. 121

99

ZA, SZ, inv. 492, 29-4-1632.
ZA, SZ, inv. 492, 29-4-1632.
101
ZA, SZ, inv. 492, 29-4-1632; RAB, DK, inv. 811, fol. 0.
102
ZA, SZ, inv. 496, 6-3-1636, fol. 40 en 41 v.
103
ZA, SZ, inv. 496, 6-3-1636, fol. 40 en 41v.
104
ZA, SZ, inv. 501, fol. 195.
105
Idem.
106
ZA, SZ, inv. 520, fol. 352 en 352 v.
107
RAB, DK, inv. 811, fol. 0.
108
ZA, SZ, inv. 505, fol. 207.
109
RHC Bergen op Zoom, arch. notaris Govaert Stempel, inv. 77, 17-10-1653, akte nr. 133.
110
ZA, SZ, inv. 507, fol. 84.
111
ZA, SZ, inv. 515, fol. 278.
112
ZA, SZ, inv. 520, fol. 352 en 352 v.
113
ZA, SZ, inv. 521, fol. 84.
114
ZA, SZ, inv. 516, fol. 151.
115
ZA, SZ, inv. 523, fol. 414 v, 31-12-1665.
116
ZA, SZ, inv. 522, fol. 414 v.
117
RAB, DK, inv. 16, fol. 216, 4-5-1682.
118
ZA, SZ, inv. 668.
119
ZA, SZ, inv. 672, 22-3-1674.
120
ZA, SZ, inv. 672, 29-3-1674.
121
ZA, SZ, inv. 675, 14-11-1675.
100
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Richard Wood, benoemd op 14-11-1675. 122
Jan de Grand, benoemd op 10-6-1679. 123
Severijn de Huijbert (jr.), benoemd op 9-3-1679; 124 opgevolgd op 8-8-1682. 125
Pieter ’s Gravenhage, benoemd op 8-8-1682; 126 geschorst op 21-3-1687. 127
Pieter Blusee, benoemd op 19-9-1687 (in plaats van Thomas Paulier). 128
Benedictus Beton de Jonge, benoemd op 2-12-1692. 129
Jacob de Cock, benoemd op 21-3-1701. 130
Bartholomeus Arnoldus van Diemen, benoemd op 21-3-1701. 131
Willem de Grand, benoemd op 21-3-1701. 132
Herman van Wijck, benoemd op 25-3-1704. 133
Willem Ferleman, benoemd op 28-3-1704; 134 opgevolgd op 21-4-1729. 135
Johan Ermerins, benoemd op 26-6-1705. 136
Daniel de Keijser, benoemd op 26-6-1705. 137
Anthonij de Kuijser, benoemd op 9-5-1710; 138 opgevolgd op 21-1-1729. 139
Jan Verschuur, benoemd op 9-5-1710. 140
Francois Ermerins, benoemd op 7-3-1713. 141
Cornelis van Dalen, benoemd op 25-9-1714. 142
Jan van Kooten, benoemd op 22-1-1715. 143
Samuel Schorer, benoemd op 9-10-1719. 144
Willem Tiberius Hattinga, benoemd op 21-4-1729; 145 opgevolgd op 19-111742. 146
43. Gabriel le Bleu, benoemd op 21-4-1729. 147
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Idem.
ZA, SZ, inv. 682, 10-6-1679.
ZA, SZ, inv. 682, 9-3-1679.
ZA, SZ, inv. 689, 8-8-1682.
ZA, SZ, inv. 689, 8-8-1682.
ZA, SZ, inv. 695, 21-3-1687.
ZA, SZ, inv. 695, 19-9-1687.
ZA, SZ, inv. 700, 2-12-1692.
ZA, SZ, inv. 709, 21-3-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 21-3-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 21-3-1701.
ZA, SZ, inv. 712, 25-3-1704.
ZA, SZ, inv. 712, 28-3-1704.
ZA, SZ, inv. 787.
ZA, SZ, inv. 713, 26-6-1705.
ZA, SZ, inv. 713, 26-6-1705.
ZA, SZ, inv. 718, 9-5-1710.
ZA, SZ, inv. 787.
ZA, SZ, inv. 718, 9-5-1710.
ZA, SZ, inv. 721, 7-3-1713.
ZA, SZ, inv. 722, 25-9-1714.
ZA, SZ, inv. 723, 22-1-1715.
ZA, SZ, inv. 787.
ZA, SZ, inv. 787.
ZA, SZ, inv. 1932, fol. 9.
ZA, SZ, inv. 787.
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44. Simon van den Ende, benoemd op 29-6-1731; vermeld op 22-6-1736; 148 ontslagen
op 22-2-1744; weer aangesteld op 1-5-1749. 149
45. Jan Willem Ermerins, benoemd op 23-3-1737. 150
46. Jeremias (de) Grand, was gedelegeerd rechter toen hij in mei 1738 overleed. 151
47. Jan van de(n) Noord, vermeld in o.m. 1738. 152
48. Asuerus van Weelden, benoemd op 16-6-1738; 153 werd in die functie opgevolgd
op 20-6-1740. 154
49. Daniel Cramer, benoemd op 2-6-1740. 155
50. Adriaan ‘t Hooft, benoemd op 20-6-1740; 156 vertrok als rechter te Lillo op 16-61773. 157
51. Jacobus Ermerins, benoemd op 19-11-1742. 158
52. Jacobus Bruijs, opgevolgd op 20-1-1749 (overl. in 1746). 159
53. Frans Coenraadt Bodmer, benoemd op 20-1-1749. 160
54. Willem Meijer, benoemd op 9-8-1759; 161 vervulde die functie tot zijn overlijden
op 24-2-1781. 162
55. Gerard Herman Lanfferman, benoemd op 11-10-1762; 163 vermeld als gedelegeerd
rechter tot februari 1786. 164
56. Pieter P. van Gelre, vermeld als gedelegeerd rechter te Lillo; mede-ondertekenaar
van de diaconie-rekeningen van de fortkerk van Lillo (vermoedelijk namens de
magistraat) in 1770-1771, 1771-1772, 1774-1775 en 1775-1776. 165
57. Jakobus Hoffman, benoemd op 24-12-1772, verm. in functie tot februari 1786. 166
58. Willem Kluit, benoemd op 22-7-1773 als opvolger van Adriaan ‘t Hooft; 167
vervulde die functie tot zijn overlijden op 12-10-1777. 168
59. Francois Delzenne, op 23-10-1777 benoemd als opvolger van Willem Kluijt. 169
60. Johan de Groot, benoemd op 1-5-1781. 170
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

RAA, oud-arch. Lillo, inv. 10, 22-6-1736.
ZA, SZ, inv. 791, fol. 39; idem, 796, fol. 68 v.
ZA, SZ, inv. 788.
ZA, SZ, inv. 788, 2-6-1738.
ZA, Verz. Ermerins-Wiltschut, inv. 4.
ZA, SZ, inv. 788, fol. 21.
ZA, SZ, inv. 1932, fol. 7.
ZA, SZ, inv. 788, inv. 20 v.
ZA, SZ, inv. 786.
ZA, SZ, inv. 1958, fol. 87.
ZA, SZ, inv. 789, fol. 29.
ZA, SZ, inv. 796, fol. 68; ZA, SZ, inv. 1932, fol. 13.
ZA, SZ, inv. 796, fol. 68.
ZA, SZ, inv. 1932, fol. 21.
ZA, SZ, inv. 1972, fol. 711, 6-3-1778.
ZA, SZ, inv. 1932, fol. 23.
ZA, SZ, inv. 1970, fol. 54; idem, inv. 1945, 4-1-1782.
ZA, RB, inv. 278.
ZA, SZ, inv. 1932, fol. 34; ZA, SZ, inv. 1943, 31-12-1772.
ZA, SZ, inv. 1932, fol. 36.
ZA, SZ, inv. 1932, fol. 38.
ZA, SZ, inv. 1944, 7-11-1777.
ZA, SZ, inv. 1944, 26-5-1781.
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De gedelegeerde rechters combineerden het lidmaatschap van het magistraatscollege met
een of meer andere officiële ambten of andersoortige bezighedenheden.
Van de getraceerde gedelegeerde rechters waren de hoofdberoepen als volgt:
 Commies ter recherche of controleur van de commiezen
16
 Licentmeester 171
6
 Commies van de vivres en de ammunitiën
7
 Koopman of winkelier (vaak in combinatie)
7
 Sergeant-majoor
6
 Factoor (zaakgelastigde)
3
 Venduemeester
2
 Commandeur van het wachtschip
1
 Chirurgijn
1
 Schoolmeester 172
1
 Schipper
1
 Onbekend
8
De meeste rechters waren in een officieel ambt in Lillo of Liefkenshoek werkzaam. Velen
vervulden functies waarvoor zij reeds door de bestuurlijke autoriteiten van het gewest
Zeeland waren aangesteld, zoals de licentmeesters, de commiezen ter recherche van de
convooien en licenten en de controleurs van deze commiezen. Maar ook uit de zakelijke
elite binnen de forten (in het bijzonder van het fort Lillo) werden rechters gerekruteerd; van
de 51 rechters waarvan de beroepen bekend zijn, zijn er 11 uit het zakenleven afkomstig.
Verwonderlijk is dit niet. Het college van gedelegeerde rechters had immers mede tot taak
om te oordelen over zakelijke geschillen tussen burgers in de forten. Diverse malen werden
voorts sergeant-majoors tot rechter benoemd, te weten Michiel (de) Meijer(s), Severijn de
Huijbert sr., Severijn de Huijbert jr., Benedictus Beton de Jonge, Bartholomeus Arnoldus
van Diemen en Herman van Wijck. Zij speelden dus niet alleen een rol in het militaire,
doch ook in het burgerlijke bestuur van de Scheldeforten. Opmerkelijk is dat incidenteel
ook commiezen die in Lillo werkzaam waren ten behoeve van het gewest Holland tot
rechter te Lillo benoemd werden. Bij het vervullen van vacatures in de magistraat van Lillo
was het oog kennelijk primair gericht op het vinden van betrouwbare en gezaghebbende
kandidaten, welke (andere) functies zij in Lillo en of Liefkenshoek ook vervulden. In de
18de eeuw zijn diverse rechters afkomstig uit patriciërsgeslachten die op het functioneren
van de Scheldeforten een belangrijk stempel hebben gedrukt zoals de nauw met elkaar
verbonden geslachten Ermerins en Ferleman.
Secretarissen van de gedelegeerde rechters te Lillo, tevens auditeurs van de krijgsraad
De gedelegeerde rechters werden ondersteund door een secretaris. Deze functionaris werd
voor onbepaalde tijd benoemd door de Gecommitteerde Raden van Zeeland. Veelal
vervulde deze zijn functie tot zijn overlijden. De functie van secretaris ontstond tegelijk met
171

Ontvanger van de convooien en licenten en van de Tol van Zeeland.
Het ambt van schoolmeester werd in de 17de eeuw gecombineerd met dat van secretaris van het
college van gedelegeerde rechters en was toen onverenigbaar met de functie van rechter. Niettemin
kwam het toen eenmaal voor dat een schoolmeester tot rechter werd benoemd en wel in de persoon
van Willem Munsterman.
172
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de instelling van een (vast) magistraatscollege ten behoeve van het dagelijks bestuur van
Lillo, Liefkenshoek en Oud-Lillo op 5 juni 1627. De eerste secretaris was de plaatselijke
scholaster, d.w.z. de schoolmeester in het fort Lillo. 173 Gelet op de vereiste
schrijfvaardigheid was dit geenszins verwonderlijk. Dat bleef zo tot eind 1706, toen
secretaris Cornelis van Schetsen niet langer tevens fungeerde als schoolmeester, koster en
voorzanger. De combinatie van deze functies werd te zwaar.
De secretarissen werden, net zoals de gedelegeerde rechters, per handeling betaald en
hadden geen vast traktement. Het is niet eenvoudig gebleken om te berekenen hoeveel zij
alles bij elkaar per jaar verdienden. Daarbij speelt het ontbreken van systematische
gegevens over de bijdragen van burgers aan hun beloning parten. Voorts is een complicatie
dat de secretarissen de vergoedingen die zij verkregen wegens “vacatiën”, schrijflonen en
leges deels doorbetaalden aan de gedelegeerde rechters en aan de gerechtsbode. 174 Welk
deel voor henzelf resteerde kon uit de bewaard gebleven declaraties niet precies worden
opgemaakt. Om een indicatie te geven van de vergoeding die de secretaris kreeg voor het
schrijven of kopiëren van stukken: voor het “nette schrijven en doubleren” van de rekening
betreffende fortificatie-werkzaamheden te Lillo en Liefkenshoek, zoals deze bij de
Rekenkamer van de Generaliteit in 1702 werd gedeclareerd, ontving Cornelis van Schetsen
een vergoeding van £ 4:13:9, zijnde negen groten Vlaams per bladzijde. 175 Zijn
“administratieloon” betreffende deze rekening (die een bedrag omvatte van £ 4579:1:6)
bedroeg £ 110:8:4; onduidelijk is echter of in deze vergoeding een onkostencomponent was
begrepen. 176
De vergoedingen waarop de secretarissen recht hadden werden soms vertraagd uitbetaald.
Daarover klaagde reeds de eerste secretaris, drie jaar nadat hij Lillo had verlaten (en zich in
de stad Tholen had gevestigd). 177
De secretaris van het magistraatscollege te Lillo fungeerde tevens als auditeur van de
krijgsraad aldaar, behalve in 1780 toen deze functie werd vervuld door de assistentsecretaris. 178 De daarmee gemoeide inkomsten varieerden uiteraard met het aantal zaken
dat door de krijgsraad werd behandeld. In 1784 verdiende de auditeur Hendrik Kluit er 35
pond en 1 scheling Vlaams mee. 179 Hij beklaagde zich er overigens in 1785 over dat,
hoewel naar zijn mening zijn werk als secretaris en auditeur aanzienlijk was verzwaard, zijn
honorering daarmee geen gelijke tred had gehouden (“terwijl de gewone emolumenten van
beide posten reeds meer dan een jaar hebben stilgestaan”). 180
In het navolgende overzicht zijn de namen van de secretarissen in de periode 1628 tot eind
1706 identiek met de namen van de schoolmeesters in het fort Lillo in die periode (zie
hiervoor paragraaf 13.5). Afgezien van vervangers gedurende slechts enkele maanden

173
174
175
176
177
178
179
180

Heeringa, op. cit. 1922, p. 107.
Zie bijv. de declaratie van Hendrik Kluit over het jaar 1784 (ZA, SZ, inv. 1422).
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81720, fol. 124 v en 125.
Idem, fol. 124 v en 125.
ZA, SZ, inv. 5-11-1631.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81630, fol. 64 v.
ZA, SZ, inv. 1422.
ZA, SZ, inv. 1422, brief van H. Kluit aan de GR van Zeeland d.d. 21-7-1785.

215

vervulden de volgende zeven personen in Lillo in de 17 de en 18de eeuw de functie van
secretaris van het college van gedelegeerde rechters:
1. Herman Meeus (de jonge), als secretaris van het magistraatscollege vermeld op
13-4-1628; 181 vertrok in 1635 naar de stad Tholen.
2. Willem Munsterman, schoolmeester te Lillo vanaf 28 december 1635; 182 vervulde
die functie vermoedelijk tot september of oktober 1647.
3. Johan Stroobant, schoolmeester te Lillo vanaf 1 januari 1648; overleden tussen 211-1682 en 13-3-1682. 183
4. Cornelis van Schetsen, als secretaris benoemd op 3-7-1682. 184
5. Francois Ermerins, als secretaris benoemd op 29-9-1721. 185
6. Robbert Guillaume Temet, als secretaris benoemd op 21-2-1735. 186
7. Hendrik Kluit, als secretaris benoemd op 13-4-1772; in functie tot februari
1786. 187
Drie van hen vervulden het secretarisambt opmerkelijk lang: Cornelis van Schetsen (39
jaar), Robbert Temet (37 jaar) en Johan Stroobant (34 jaar). Zij droegen in belangrijke mate
bij aan de continuïteit van het dagelijks bestuur van de forten Lillo en Liefkenshoek. De
secretarissen behoorden tot de sleutelfunctionarissen in de Scheldeforten en tot de
burgerlijke elite aldaar. Zij drukten een belangrijk stempel op het sociale leven in de forten.
Gerechtsbodes te Lillo
Reeds in 1606 (maar mogelijk al eerder) is er in het fort Lillo een bode werkzaam. 188 Zijn
hoofdtaak was het overbrengen van boodschappen. Tot de overdracht van de forten Lillo en
Liefkenshoek aan de Oostenrijkse autoriteiten in februari 1786 werd het bodeambt in Lillo
steeds gecombineerd met andere functies zoals die van portier, lijkbidder en
venduemeester; aanvankelijk fungeerde de bode ook als koster van de fortkerk. Dergelijke
combinaties waren destijds in de Zeeuwse dorpen en ambachtsheerlijkheden
gebruikelijk. 189 Nadat er in Lillo een vast college van gedelegeerde rechters werd ingesteld
fungeerde de bode als een manusjes van alles ten behoeve van deze magistraat.
De gerechtsbode te Lillo werd net zoals de gedelegeerde rechters aldaar benoemd door de
Gecommitteerde Raden van Zeeland. Hij behoorde tot de functionarissen te Lillo, OudLillo en Liefkenshoek die een ambtseed moesten afleggen. 190
Omdat de taak van de bode steeds werd gecombineerd met andere taken is het niet
eenvoudig gebleken om vast te stellen hoeveel deze functionaris jaarlijks verdiende; zelden
181

ZA, SZ, inv. 1243, 13-4-1628.
ZA, SZ, inv. 495, fol. 370.
183
ZA, SZ, inv. 1671, fol. 99; Pieter ’s Gravenhage werd op 28-3-1682 benoemd tot tijdelijk
secretaris van de gedelegeerde rechters te Lillo; 183 hij vervulde deze functie tot ca. juli 1682. 183
184
ZA, SZ, inv. 1671, fol. 99.
185
Idem, inv. 1672, fol. 128 v.
186
Idem.
187
Idem, inv. 1673, fol. 243 v. Kluit werd op 7 januari 1768 benoemd tot adjunct-secretaris (en
auditeur). Wegens diens “indispositie” werd E. van Overstraten op 16 februari 1779 benoemd tot
waarnemend secretaris en auditeur.
188
ZA, SZ, inv. 1221, brief van 15-11-1606.
189
Zie bijv. de taak van de gerechtsbode te Sint Philipsland, zoals deze is beschreven door H. Uil; H.
Uil, Sint Philipsland; eiland in de Zeeuwse delta 1487-1987, Sint Philipsland 1987, p. 34.
190
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 15 a.
182
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werd de bodecomponent in de honorering van de betrokkene afzonderlijk vermeld. Dat
gebeurde wel in 1720, toen genoteerd werd dat de toenmalige bode een jaartoelage genoot
van 4 pond Vlaams. 191
Op 6 juni 1768 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat de bode van Lillo recht
had op het volgende salaris, waarbij niet duidelijk is of er toen nog sprake was van een
vaste jaartoelage, zoals in 1720: 192
Activiteit
















Honorering in
stuivers
het oproepen van een gedaagde
6
het beleggen van een vergadering en het waarnemen van een rechtdag
12
het wederom oproepen van een gedaagde tijdens een proces
3
het brengen van een mondelinge boodschap
6
het brengen van een schriftelijke boodschap
12
het zelf ontwerpen van een insinuatie en protest
12
het maken van een kopie daarvan voor een geïnsinueerde
8
het afficheren en aanplakken van biljetten per stuk
6
het doen van enige arrest met een schriftelijk relaas; idem voor een ontslag
en een calange 193
15
het maken van een kopie van een definitief vonnis, bestemd voor een
gecondemneerde
12
het sommeren van een gecondemneerde om een vonnis te ondertekenen
12
bij weigering van een gecondemneerde om het document betreffende diens
veroordeling te ondertekenen het verzoeken van de president van het college
van gedelegeerde rechters om dit in plaats van de veroordeelde te doen
6
het bezorgen van een kopie van het aldus ondertekende document bij een
gecondemneerde
12
het zonodig herhalen van deze bezorging 24 uur later
12
voor elke reis die voor het overhandigen van de kopie van het vonnis
gemaakt moet worden
8

Het was aan de gerechtsbode toegestaan om inkomsten uit andere activiteiten te genereren.
Zo was de bode Gijsbrecht van Grevelingen ook schoenmaker en ijk- en wagenmeester. 194
Voor het toezicht op het lossen van turf te Lillo kreeg hij per keer een ducaton. 195 In de
eerste helft van de 18de eeuw fungeerde hij vele malen als pachter van de gemeene
middelen te Lillo; in 1756 bijvoorbeeld pachtte hij de impost op het kleinzegel. 196 In 1747
werd hij apart betaald voor het wegen van granen en het fungeren als opzichter gedurende
191

ZA, SZ, inv. 787, 26-8-1720.
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 15 b.
193
Dit is een bekeuring.
194
Als ijkmeester te Lillo werd hij benoemd op 3-12-1723 en als waagmeester aldaar op 7-5-1723;
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 46 a en 46 b.
195
Idem, inv. 47 a, 1-10-1723.
196
Idem, inv. 3.
192

217

een dag bij het malen ervan. 197 Voorts ontving hij een vergoeding voor het maken van
enige retranchementen te Oud-Lillo en het kappen van bomen aldaar. Ook handelde Van
Grevelingen in granen. Deze bijverdienste was de hoofdoorzaak van het negatieve
boedelsaldo dat na zijn overlijden werd aangetroffen. De baten van
zijn boedel bedroegen fl. 445, maar daar stonden schulden ter
grootte van fl. 662 tegenover. 198 Het handelen in graan bleek niet
zonder risico’s.
In 1772 (en vermoedelijk ook al veel eerder en later) diende bij een
publieke verkoop de koper van een huis te Lillo, Oud-Lillo en
Liefkenshoek aan de gerechtsbode 4 schellingen te betalen voor
het bekendmaken van de betreffende veiling en het houden van
toezicht daarop. 199
Voor zover de bode van Lillo fungeerde als een gerechtsdienaar,
belast met het arresteren van verdachten, raakte zijn taak aan die
van de geweldige provoost. Vaststaat dat de provoost in Lillo ook
was belast met de aanhouding en gevangenneming van burgers en
dus niet uitsluitend met de arrestatie en de bewaring van gestrafte
militairen (zie hiervoor verder paragraaf 7.8). 200 Op 22 augustus
1640 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat de bode
te Lillo ook bevoegd was om vonnissen van de gedelegeerde
rechters te voltrekken. De commandeur van het fort kreeg opdracht
om erop toe te zien dat de bode deze taak behoorlijk kon
uitoefenen. 201 Dit mandaat van de bode duurde slechts kort, want
op 19 december 1641 besloten de Gecommitteerde Raden om het
uitvoeren van vonnissen toe te vertrouwen aan de sergeant-majoor
van het fort Lillo. 202
Zoals in de 17de en 18de eeuw in de Republiek gebruikelijk was
droeg de gerechtsbode een zogeheten bodebus. Oorspronkelijk had
deze tot functie om over te brengen stukken in op te bergen. De
bus werd aan de gordel gedragen. 203 Geleidelijk aan evolueerde de
bodebus tot een onderscheidingsteken als zodanig en raakte de
gebruiksfunctie op de achtergrond. De bus symboliseerde de ambtelijke waardigheid van de
bode, zoals de ambtsketen van een burgemeester heden ten dage.

197

Hij kreeg hiervoor toen fl. 1 en 10 stuivers; ZA, SZ, inv. 1377.1, brief van Jacobus Ermerins aan
de GR van Zeeland d.d. 17-9-1747 met bijlage (“memorie”), behandeld door de GR op 20-9-1747.
198
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 31, 15-6-1766.
199
Idem, inv. 36, o.m. fol. 17.
200
M.L. Dorreboom, “Gelijk hij gecondemneert word mits deezen”; militaire strafrechtspleging bij
het krijgsvolk te lande 1700-1795, Amsterdam, 2000, p. 124-128.
201
ZA, SZ, inv. 498, fol. 120.
202
ZA, SZ, inv. 498, fol. 407 v.
203
M. Agterberg, De bodebus in het Zuiden; inventarisatie van bodebussen van gemeenten,
waterschappen en ambachtsgilden in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en België, Schipluiden, 1981,
p. 3.
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Die van de gerechtsbode van het fort Lillo is bewaard gebleven als een van de zeer weinige
tastbare herinneringen aan de periode gedurende welke Lillo en Liefkenshoek onder
Zeeuws bestuur vielen. 204
De bus is gemaakt van zilver. Aan een haak met een leeuwenkop hangen drie kettingen.
Deze dragen de eigenlijke bus die versierd is met een gekroonde omlijsting. Achter een bol
glas bevindt zich op perkament het gekleurde wapen van het fort Lillo met boven het
middendeel uit het wapen van Zeeland een leeuw (liggend op stromend water als
uitdrukking van de Zeeuwse stromen) en onder een lindenboom (verwijzend naar de
waarschijnlijke herkomst van de naam Lillo = lindelo of lindenbos), waaronder zich twee
vogels, vermoedelijk tortelduiven of zeemeeuwen bevinden. 205 De bus symboliseert op
treffende wijze zowel de oorsprong van het fort Lillo (genoemd naar een gelijknamig dorp
in het hertogdom Brabant) als de “greep” van het bestuur van het gewest Zeeland op het
fortleven. Onderaan de bus hangt een ovalen schildje met het wapen van Zeeland. 206
Dat het wapen van Lillo is aangebracht op perkament was in de 17de en 18de eeuw niet
ongebruikelijk. Deze werkwijze maakte het mogelijk met kleuren te werken zonder het
zilver te hoeven emailleren. Het schilderen van een perkamentje was aanzienlijk
eenvoudiger dan het graveren van zilver. 207
In deel 3 b is een overzicht opgenomen van de namen van de veertien bodes die in de 17 de
en 18de eeuw in Lillo werkzaam waren.
De bodes fungeerden veelal ook als omroepers in het fort Lillo. Zij verkondigden
boodschappen van de magistraat die voor alle inwoners van het fort van belang waren.
204

De bodebus is in de collectie van het Historisch Museum De Bevelanden te Goes opgenomen
onder inventarisnummer 5390; zie ook Agterberg, op. cit., p. 18.
205
Zie voor dit wapen verder paragraaf 15.4.
206
De lengte van de ketting met bus en schildje is 215 mm, het gewicht 121 gram en de breedte van
de bus bedraagt 51 mm; zie: Provincie Zeeland, Zilver in gemeentelijk bezit, Den Haag (Stichting
Cultuurfonds van de Bank voor Nederlandse Gemeenten), 1981, p. 53.
207
Bericht van J.J. Luijt (expert op het terrein van zilverwerk) aan J.M.G. Leune d.d. 2 augustus
2004. In de bodebus ontbreekt een zilvermerk. Daardoor is de datering moeilijk vast te stellen. De
bodebus van het dorp Stavenisse vertoont met die van Lillo veel gelijkenis. Hoewel ook in deze bus
een zilvermerk ontbreekt is het mogelijk om de datering verantwoord te schatten. Deze bodebus bevat
het wapen van de graven van Flodroff. Zij waren in dit dorp als ambachtsheren actief in de periode
1679-1751. Ergens in dit tijdvak zal het onderscheidingsteken van hun bode dus gemaakt zijn.
Zuurdeeg (archivaris van de gemeente Tholen in 2005) waagt de veronderstelling dat dit attribuut
omstreeks 1720 is vervaardigd (J.P.B. Zuurdeeg, De stenen tuin; grepen uit de geschiedenis van 400
jaar Stavenisse, Sint Maartensdijk, 1999, p. 7). Dat gebeurde mogelijk door dezelfde zilversmid als
die van Lillo, gelet op de zeer sterke gelijkenis. Verondersteld kan dan worden dat die smid uit
Bergen op Zoom kwam, gelet op de ligging van deze stad zowel in de buurt van Lillo als van
Stavenisse. Het was uiterst ongebruikelijk dat zilversmeden in Middelburg en Antwerpen in de 17de
en 18de eeuw geen zilvermerk gebruikten. Vergelijkbaar zilverwerk kwam destijds ook wel uit Hulst,
maar het is, geografisch gezien uiterst onwaarschijnlijk dat de bodebus van Stavenisse daar is
vervaardigd.
Mogelijk is ook dat de bodebus van Lillo omstreeks 1749 vervaardigd. Op 4 april van dat jaar
bepaalde de magistraat van Lillo namelijk dat de opvolger van de gerechtsbode Gijsbrecht van
Grevelingen (of diens kinderen c.q. erfgenamen) 4 pond Vlaams diende te betalen voor het
overnemen van de “bodewapenbus” die Van Grevelingen nieuw had laten maken; wanneer dit was
gebeurd werd niet vermeld (ZA, SZ, inv. 1979).
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In de 18de eeuw wordt dit werk overwegend gedaan door afzonderlijke personen, veelal
jongens van ongeveer 15 jaar oud. 208
5.6 Bestuurlijke verhoudingen met instanties in de omgeving
Algemeen
Voor een goed begrip van de wijze waarop de forten Lillo en Liefkenshoek hun taken
vervulden is een analyse van hun politiek-bestuurlijke betrekkingen met autoriteiten in hun
omgeving onmisbaar. Dat geldt zeker voor een analyse van de wijze waarop de forten als
sociale systemen functioneerden. In militair opzicht kunnen zij worden beschouwd als min
of meer gesloten, in elk geval af te grendelen bolwerken, in bestuurskundig, politicologisch
en sociologisch opzicht is een dergelijke afscheiding goed beschouwd onmogelijk. De
Scheldeforten functioneerden immers niet in een sociaal vacuüm.
De verhoudingen met de bestuurlijke gremia in de omgeving waren gecompliceerd en
bovenal bijzonder spanningsvol. Afgezien van een beperkte strook grond direct rondom de
forten en afgezien van een bijzondere bestuurlijke situatie op de linker Scheldeoever in de
periode 1715-1786 waren de forten omringd door gebieden die vanuit de Republiek der
Verenigde Nederlanden bezien overwegend als vijandig werden beschouwd. Dat was
omgekeerd net zo. Door de bestuurlijke autoriteiten in hun omgeving werden de forten
Lillo en Liefkenshoek gepercipieerd als “Fremdkörper” op een territoir dat vanouds aan hen
had toebehoord, of anders gezegd, als een vijandige, bezettende macht. 209 Tegenstellingen
op staatkundig en bestuurlijk-politiek terrein vermengden zich met een rivaliserende
verhouding op godsdienstig terrein. De bevolking in de omgeving van de forten was
dominant rooms-katholiek. De forten daarentegen waren bolwerken van het gereformeerde
geloof. Vanuit de forten werden de bewoners in de omgeving veelvuldig beschouwd en
behandeld als “papen”. Omgekeerd: vanuit de omgeving werden de inwoners van de forten
gezien als “geuzen” die in oorlog waren met de aloude kerk van Rome. In hoofdstuk 12
wordt uitgebreid stilgestaan bij de vele spanningen die hieruit voortvloeiden.
Ook op economisch terrein waren de betrekkingen tussen de forten en hun omgeving
ronduit spanningsvol. De leiding van de forten had vooral een forse greep op de
bedrijfsvoering van de landbouwers in de omringende polders. De wijze waarop de
betrekkingen met de ingelanden van die polders geregeld waren en de vele spanningen die
daaruit voortvloeiden komen verderop in deze paragraaf uitgebreid aan de orde.
In staatkundige zin maakte de omgeving van de forten Lillo en Liefkenshoek (afgezien van
een straal van 300 en later 150 roeden vanaf hun buitenwallen) in de periode 1585 tot de
beslechting van de Spaanse Successieoorlog op 11 april 1713 deel uit van het Spaanse
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koninkrijk. Binnen dit tijdvak kunnen de jaren 1598-1621 als een aparte periode worden
beschouwd omdat de Zuidelijke Nederlanden toen een zelfstandige staat vormden onder
Isabella (dochter van koning Filips II van Spanje) en haar echtgenoot, aartshertog Albrecht
van Oostenrijk (zoon van keizer Maximiliaan II van Duitsland). De autonomie van deze
staat was betrekkelijk; in feite was het een vazalstaat van Spanje. Na het overlijden van
Albrecht in 1621 verloren de Zuidelijke Nederlanden hun soevereiniteit en keerden zij ook
in formele zin terug onder de Spaanse kroon. 210 Eveneens aparte vermelding verdienen de
jaren 1700-1713 toen de Zuidelijke Nederlanden deels onder Spaans-Frans en deels onder
een geallieerd protectoraat van Oostenrijk, Engeland en de Republiek der Verenigde
Nederlanden vielen. 211
Vanaf 11 april 1713 kwamen de Zuidelijke Nederlanden bestuurlijk in handen van de
Oostenrijkse tak van het Habsburgse huis. Ze werden getransformeerd van de Spaanse in de
Oostenrijkse Nederlanden. 212 De bestuurlijke hoofdzetel verhuisde van Madrid naar
Wenen, ook al bleven de Zuidelijke Nederlanden vooral vanuit Brussel geregeerd worden.
Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog, die in 1740 begon en in 1748 met de Vrede van
Aken werd beëindigd, werden diverse delen van de Oostenrijkse Nederlanden door Franse
troepen bezet. Daarna werd het Oostenrijkse gezag hersteld. Voor een globale schets van de
staatkundige positie van de Zuidelijke Nederlanden na de ontmanteling van de forten Lillo
en Liefkenshoek als vestingwerken van de Republiek der Verenigde Nederlanden na
februari 1786 wordt verwezen naar hoofdstuk 2.
De bestuurlijke omgeving rondom Liefkenshoek
In de jaren 1584-1614 waren de polder van Doel en die van St. Anna in het kader van de
Tachtigjarige Oorlog geïnundeerd. Bewoning was nauwelijks mogelijk, waardoor de
staatkundige positie van deze polders niet of nauwelijks ter discussie stond. Formeel bezien
behoorde dit grondgebied tot het Spaanse koninkrijk (en vanaf 1598 tot de Spaanse
vazalstaat de Zuidelijke Nederlanden), maar er rezen over het Spaanse gezag aldaar in de
genoemde jaren steeds meer twijfels als gevolg van de aanwezigheid van het Staatse fort
Liefkenshoek (waarvan de invloed zich tot de directe omgeving uitstrekte) en ook door
Staatse veroveringen van betekenisvolle plaatsen in het noordoostelijk deel van het
graafschap Vlaanderen, met name van Axel, Biervliet, Hulst (dat in 1596 ook weer door de
Spanjaarden werden terugveroverd) en Terneuzen. Hoezeer het Spaanse gezag was
aangetast blijkt uit een besluit van de Staten-Generaal in Den Haag d.d. 13 augustus 1593
om octrooi te verlenen voor de herbedijking van de polder van Doel (omschreven als “den
Hoogen Doel”), een besluit dat overigens toen nog niet zou worden geëffectueerd. 213 Vier
ingelanden van deze polder hadden zich hiervoor niet gewend tot de Spaanse autoriteiten,
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kennelijk in de veronderstelling dat die hun bestuurlijke greep op dat deel van de
linkeroever van de Schelde hadden verloren. 214
Dat het Spaanse gezag in Doel en omgeving aan het einde van de 16 de eeuw reeds danig
was aangetast blijkt onder meer uit een besluit van de Gecommitteerde Raden van Zeeland
van 9 november 1599 waarbij de “landlieden van Doel” verplicht werden om hun stro
uitsluitend te verkopen aan de commies van de vivres en ammunitie van Liefkenshoek. 215
Veelzeggend is ook dat de ingelanden van de polder van “Hoogen Doel” zich in 1602 over
hun veiligheid en hun pleidooi tot herbedijking wendden tot prins Maurits van Nassau. 216
Zij deden dat nog eens in 1610. 217 Toen de veerschipper Jan Appelman zich in 1605 door
“huislieden” te Doel niet correct bejegend voelde, wendde hij zich tot de Gecommitteerde
Raden van Zeeland, kennelijk in de veronderstelling dat dit gremium als een rechtsprekend
orgaan te Doel kon optreden. 218 Eveneens conform deze assumptie beklaagde een van de
grondeigenaren in de polder van Doel (i.c. Pieter Huyge van Hoogeveen) zich eind 1610
over de baljuw van Beveren die de ingezetenen van Doel vrijwel dagelijks zou
“molesteren” en die volgens hem trachtte om zowel in politiek als in kerkelijk opzicht
macht over hen uit te oefenen. Van Hoogeveen verzocht de Gecommitteerde Raden om
“handhaving” van diens “autoriteit” te Doel. 219
In 1614 werd de ambigue staatkundige positie van de polders van Doel en van St. Anna
duidelijk gedemonstreerd toen het octrooi inzake hun herbedijking en betreffende de
toevoeging van het schor van Ketenisse aan de polder van St. Anna onafhankelijk van
elkaar zowel werd verleend door de aartshertogen Albrecht en Isabella (en wel op 4 juli en
augustus 1613) als door de Staten-Generaal in Den Haag (en wel op 9 januari 1614). 220
Hoezeer de Zeeuwse autoriteiten overtuigd waren van hun zeggenschap over de omgeving
van zowel Lillo als Liefkenshoek blijkt uit hun instructie aan de commandeur van Lillo en
de kapitein van het wachtschip van de Admiraliteit van Zeeland in de vloot te Lillo,
gedateerd op 7 oktober 1615, om alle visserij op de Schelde nabij “hun” forten te verbieden,
met inbegrip van de visserij in het “gat van Kalloo” en het “Saaftingse gat”. 221
Hoe stevig de greep van de Zeeuwse autoriteiten op de polders rondom hun forten ook was,
toen Cornelis van Alphen, destijds grondeigenaar, griffier en schepen te Doel (later werd hij
in Lillo licentmeester in dienst van de Admiraliteit van Zeeland) er medio 1620 voor pleitte
om de inwoners van Doel ook in formele zin te laten ressorteren onder de jurisdictie van de
Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden, aarzelden de
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Gecommitteerde Raden van Zeeland hierover en besloten zij de kwestie aan te houden. 222
Een definitief besluit hierover bleef uit. Van Alphen werd overigens korte tijd later het
slachtoffer van de onduidelijke bestuurlijke verhoudingen in de polder van Doel. Op 19
november 1623 werd hij door de Spaanse autoriteiten gevangen genomen vanwege zijn
betrokkenheid bij werkzaamheden op het Spaanse territoir te Doel, in casu het dichten van
het Doelsche Gat (zie verderop). 223 De commandeur van Liefkenshoek besloot om als
tegenzet twee rooms-katholieken in het fort Liefkenshoek te gijzelen en ze pas vrij te laten
indien ook Van Alphen weer een vrij man zou zijn. 224 Dat gebeurde medio 1624. 225
Na afloop van het Twaalfjarig Bestand werd de ambiguïteit van de bestuurlijke
verhoudingen rondom Liefkenshoek gecontinueerd. De inwoners van de polders van Doel
en van St. Anna-Ketenisse en van het dorp Doel behoorden formeel tot het Spaanse
koninkrijk, maar vanuit het fort Liefkenshoek werd een zodanige invloed uitgeoefend, dat
hun grondgebied de facto ressorteerde onder de invloedssfeer van de Republiek der
Verenigde Nederlanden. Een detachement van Staatse soldaten streek neer in het dorp
Doel. Nadat dit ook was gebeurd in het nabij gelegen dorp Kieldrecht, zagen Spaanse
troepen kans om de inwoners daar weer onder Spaans gezag te brengen. 226
Het gezag van de Republiek over de omgeving van Liefkenshoek kwam tot uitdrukking in
de toe-eigening van het recht om de schippers te benoemen die gerechtigd waren om
materialen en producten te vervoeren vanuit en naar de omliggende polders evenals de
schippers die vanuit zowel Doel als Liefkenshoek (en vanuit Lillo) veerdiensten
onderhielden; zie hiervoor verder paragraaf 6.3. Over het recht om veerdiensten te
onderhouden tussen Lillo en Liefkenshoek, tussen Doel en Lillo en vanuit Doel, Lillo en
Liefkenshoek naar Antwerpen deden zich met enige regelmaat conflicten voor tussen de
ambachtsheren van Kallo en van Doel-Kieldrecht enerzijds en het bestuur van het gewest
Zeeland anderzijds (zie hiervoor eveneens paragraaf 6.3).
Het gezag van de Republiek over de omgeving van Liefkenshoek werd op 8 april 1621
gedemonstreerd toen prins Maurits van Nassau besloot om een akte van sauve garde (= een
vrijgeleide) af te geven, bestemd voor de grondeigenaren, pachters, bouwlieden en andere
inwoners van deze polders, met inbegrip van hun landerijen, huizen, stallen, paarden en
andere beesten, granen, landbouwgereedschappen, meubels etc.. Zij werden klaarblijkelijk
beschouwd en in elk geval behandeld als behorend tot de Republiek der Verenigde
Nederlanden. 227 Deze zienswijze manifesteerde zich ook en nadrukkelijk op godsdienstig
terrein. De bestuurlijke autoriteiten in het “Noorden” bleven zich verzetten tegen de vesting
van een rooms-katholieke kerk in het dorp Doel. Zo’n kerk kwam er niet eerder dan in 1672
(zie hiervoor verder hoofdstuk 12). 228
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Indicatief voor de zeggenschap van de Zeeuwse autoriteiten over de gang van zaken in de
polder van Doel is ook het besluit van de Staten van Zeeland in 1623 om het Doelsche Gat
alsnog af te dammen, nadat dit in 1614 niet was gelukt en nadat gebleken was dat dit gat
nadien aanmerkelijk was vergroot en verdiept. De ingelanden van de polder kregen
opdracht (!) hiervoor de benodigde gelden bijeen te brengen. De Gecommitteerde Raden
van Zeeland overwogen hierbij wel dat zij liever hadden gezien dat om de afdamming van
het genoemde gat formeel was verzocht door de ingelanden en de overige
belanghebbenden. 229
Wie zich in 1625 en 1626 (en waarschijnlijk ook al eerder en later) in het dorp Doel wilde
vestigen had hiervoor toestemming nodig van de Gecommitteerde Raden van Zeeland. Dat
blijkt met name uit het besluit van dit bestuursorgaan, genomen op 4 december 1625 (en
bevestigd op 3 maart 1626), om een dergelijke toestemming te onthouden aan Jan Senij,
een burger uit Middelburg. 230 Dat overkwam in april 1626 ook Bartholomeus de Moor uit
Utrecht. 231
In 1632 verboden de Gecommitteerde Raden van Zeeland de pastoor van Kallo om zich
vrijelijk in de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse te bewegen. Besloten werd dit
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alleen toe te staan indien de predikant van Lillo (die toen ook te Liefkenshoek werkzaam
was) zich ongehinderd in die polders mocht ophouden (zie hiervoor ook hoofdstuk 12). 232
In 1642 waren de spanningen tussen de militaire autoriteit te Liefkenshoek en de
burgerlijke autoriteit te Doel zo hoog opgelopen dat een vertegenwoordiger van de
ambachtsheer van Doel door de commandeur van Liefkenshoek voor enige tijd gevangen
werd gezet. Ruim een maand nadat de gedetineerde zich hierover bij de Gecommitteerde
Raden van Zeeland had beklaagd (en daarbij onder meer had gewezen op vrijbrieven die hij
van de Staten-Generaal in Den Haag had verkregen) besloten deze om hem vrij te laten, op
voorwaarde dat hij de kosten van zijn gevangenschap zou betalen. 233
De ambachtsheer van Doel trachtte in 1643 vergeefs om (alsnog) zeggenschap te verkrijgen
over de benoeming van schippers die in de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse
gerechtigd waren om landbouwproducten te vervoeren. De Gecommitteerde Raden van
Zeeland weigerden om afstand te doen van hun bevoegdheid om de zogeheten
vrijschippers aan te stellen en te ontslaan (zie hiervoor verder paragraaf 6.3). Wel werd het
aan de ambachtsheer toegestaan om de aanstellingsbesluiten aan de vrijschippers te
overhandigen. 234 Op deze wijze verkreeg de ambachtsheer de functie van bode van het
dagelijks bestuur van het gewest Zeeland! Er is niet veel verbeeldingskracht nodig om te
durven veronderstellen dat de ambachtsheer (niemand minder dan de gezaghebbende hertog
van Arenberg) zich door deze positietoewijzing diep beledigd zal hebben gevoeld.
De machtspositie van de Republiek rondom Liefkenshoek (en Lillo) manifesteerde zich in
de eerste helft van de 17de eeuw ook op het terrein van de visserij. Op 7 oktober 1615
besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om zonder onderscheid alle visserij nabij
Lillo en Liefkenshoek (inclusief de “gaten” van Kalloo, Peerle en Saaftinge) te
verbieden. 235 In latere jaren werd het vissers vanuit “vijandelijke” gebieden, in het
bijzonder vanuit Antwerpen, regelmatig verboden om op de Schelde in de omgeving van de
Zeeuwse Scheldeforten of nog verderop in noordelijke richting te vissen. 236 Na de Vrede
van Münster kwam hierin versoepeling. Zo besloten de Gecommitteerde Raden van
Zeeland op 27 april 1657 om aan enkele vissers uit Antwerpen toe te staan om “in rust en
vrede” op de Schelde en aangrenzende wateren te vissen, mede gelet op het vissersrecht dat
aan hen door de hertog van Aarschot (tevens graaf van Arenberg en ambachtsheer van
Doel-Kieldrecht) was toegekend. De commiezen van de Zeeuwse Admiraliteit kregen
instructie om de vissers “vrij” te laten passeren. De vissers dienden wel hun namen bekend
te maken en ten overstaan van de gedelegeerde rechters van Lillo een eed af te leggen met
de belofte dat zij niet zouden frauderen en geen verboden wanten of netten zouden
gebruiken. 237 . In 1661 beklaagde de magistraat van Antwerpen zich erover dat vissers uit
hun stad toch belemmeringen ondervonden bij het uitoefenen van hun beroep. Het ging
toen met name om de vraag of die schippers gerechtigd waren om in Zeeland mosselen in te
kopen. De Gecommitteerde Raden van Zeeland reageerden met de stelling dat hun beleid
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erop gericht was om de wederzijdse handel te stimuleren in plaats van deze te beschadigen.
De commiezen te Lillo kregen instructie om de mosselhandelaren uit Antwerpen fatsoenlijk
te behandelen. 238 In 1684 toonde (en dat was niet voor het eerst en het laatst) de hertog van
Arenberg zich verontwaardigd over beperkingen die aan vissers die van hem een
machtiging tot vissen hadden verkregen waren opgelegd. Hij achtte dit strijdig met het
vredestraktaat van 1648. Zijn pachters dienden zich naar zijn mening ongehinderd door de
vloot van de Zeeuwse Admiraliteit te Lillo te kunnen bewegen. 239
In 1648 werd in het vredesverdrag vastgelegd dat de gebieden die door Staatse troepen op
de Spanjaarden waren veroverd in staatkundige zin gingen behoren tot de Republiek der
Verenigde Nederlanden. Het was toen niet duidelijk wat deze algemene bepaling precies
inhield voor de bestuurlijke verhoudingen op de linkeroever van de Schelde. 240 Die
onduidelijkheid manifesteerde zich bijvoorbeeld in 1650 toen om octrooi werd gevraagd
voor de herbedijking van de Luyspolder, noordelijk van Doel. Dit werd uiteindelijk (en wel
op 5 april 1650) verleend door de Staten-Generaal te Den Haag. 241
Het vredesverdrag bepaalde dat over de exacte grenzen tussen de Republiek en de tot
Spanje behorende Zuidelijke Nederlanden nader diende te worden onderhandeld. Het
ontbreken van een concrete grensafbakening tussen beide staten op de linkeroever van de
Schelde leidde onder meer tot problemen bij de inning van dijkgeschotten en bij de
gedwongen verkoop van grond van eigenaren die nalatig waren om deze belastingen te
betalen. 242
Het duurde tot 20 september 1664 alvorens er over die grensafbakening duidelijkheid
ontstond. In Brussel kwam toen het Traktaat van Limietscheidingen tot stand, waarbij werd
bepaald dat het “rechtsgebied” van het fort Liefkenshoek een strook grond omvatte ter
grootte van 150 roeden (ofwel ca. 565 meter), gerekend vanaf de buitenwallen van het
fort. 243 Dit grondgebied ging staatsrechterlijk behoren tot de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Krachtens het delegatiebesluit van de Raad van State van augustus 1588
ressorteerde het onder het gewest Zeeland en maakte het daarbinnen deel uit van het
Committimus. Uit kohieren van een belasting die de landeigenaren in dit gebied moesten
betalen in de periode 1676-1687 kan worden geconcludeerd dat het een totale oppervlakte
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besloeg van 175 gemeten en 45 roeden. 244 De overige delen van de polders van Doel en
van St. Anna-Ketenisse, met inbegrip van het dorp Doel, zouden ondubbelzinnig gaan
behoren tot het domein van de Spaanse Nederlanden.
Naar aan te nemen valt zijn de onderhandelingen over de reikwijdte van de jurisdictie van
Liefkenshoek moeizaam verlopen. Tijdens het Twaalfjarig Bestand (overeengekomen in
1609) was afgesproken dat het rechtsgebied rondom Liefkenshoek 300 roeden zou
omvatten, dus dubbel zoveel als in 1664 overeen werd gekomen. Op 20 januari 1615 gaven
de Gecommitteerde Raden van Zeeland de commandeur van Liefkenshoek opdracht om er
goed op te letten dat deze grensafbakening in stand zou blijven. 245 De norm van 300 roeden
was vijf jaar eerder door prins Maurits van Nassau als een militair gezien belangrijke
scheidslijn onder de aandacht gebracht van de Staten van Zeeland. 246
Verelst heeft erop gewezen dat er na 1664 geen einde kwam aan de invloed die de
bestuurlijke en militaire autoriteiten van de Republiek in de polders rondom Liefkenshoek
uitoefenden. 247 Volgens Smessaert gold dit ook voor de invloed van de gereformeerden
aldaar. Hij wijst daarbij op hun economische machtspositie en hun daarmee
samenhangende invloed in de polderbesturen. 248 De commandeur van Liefkenshoek liet
met enige regelmaat ook buiten het rechtsgebied van zijn fort zijn gezag gelden. Zijn
militaire machtspositie verschafte hem daarvoor een solide basis, hoe onwettig die ook was.
In 1682 werd deze positie nog versterkt toen de afwateringssluis van de polder van Doel
binnen de jurisdictie van het fort kwam te liggen. 249
Nadat in 1713 de Spaanse Successieoorlog was beslecht en de Zuidelijke Nederlanden
onder Oostenrijks bestuur kwamen, voltrok zich in 1715 in de grensafbakening tussen de
Oostenrijkse Nederlanden en de Republiek der Verenigde Nederlanden in formeel opzicht
een majeure wijziging toen op 15 november het Barrière-Traktaat tot stand kwam (bedoeld
om een buffer te creëren tussen de Republiek en Frankrijk). Daarbij werd bepaald dat de
polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse volledig onder het gezag van de Republiek
kwamen en dus geen deel zouden uitmaken van de Oostenrijkse Nederlanden. Artikel 17
van dit Traktaat luidde als volgt: “Ende tot conservatie van de beneden Schelde ende de
communicatie van Staats-Braband ende Vlaanderen cedeert Zyne Keizerlyke ende
Catholyke Majesteit in vollen en volkomen eigendom en Souverainiteit aan de Staaten
Generaal het Dorp en Polder den Doel, als mede de Polders van St. Anne ende
Ketenisse”. 250 Hierdoor werd de reikwijdte van het rechtsgebied rondom Liefkenshoek
aanzienlijk verruimd. In 1718 werd nader overeengekomen dat het zuidelijke deel van de
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Ketenissepolder buiten deze uitbreiding zou vallen, maar deze correctie werd de facto niet
gerealiseerd. 251
De feitelijke greep van de Republiek der Verenigde Nederlanden op de gang van zaken in
de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse (afgezien van het fort Liefkenshoek) was
vanaf 1715 geenszins in overeenstemming met het toegewezen gezag. 252 Smessaert stelt
vast “dat de machtsverhouding tussen Doel en Liefkenshoek na 1715 nauwelijks gewijzigd
werd”. 253 Weliswaar gelukte het om in 1720 de schepenen van Doel een eed van trouw te
laten afleggen aan de Republiek, maar het was overduidelijk dat dit slechts een symbolische
betekenis had. Hun loyaliteit jegens hun ambachtsheer (toen de hertog van Arenberg) woog
zwaarder. Inmiddels was in Doel en omgeving de invloed van het rooms-katholicisme
dermate voortgeschreden dat van een betekenisvolle invloed van of vanuit de Republiek op
het geestelijk leven aldaar evenmin sprake was. Zo zagen de predikanten van Lillo en
Liefkenshoek, daarin gesteund door hun kerkenraden en door de classis Tholen en Bergen
op Zoom, in 1720 geen kans om de Staten-Generaal in Den Haag te doen besluiten om in
het dorp Doel een gereformeerde kerk te vestigen en een dito schoolmeester aan te stellen
(zie hiervoor hoofdstuk 12).
De staatkundige verhoudingen rondom Liefkenshoek waren dus in de 18 de eeuw minstens
zo schimmig als gedurende lange tijd in de 17de eeuw, zij het met dit opmerkelijke verschil
dat in laatstgenoemde eeuw, zeker tot 1664, gewoonlijk sprake was van een dominante
invloed van de Republiek die puur formeel bezien niet of nauwelijks gelegitimeerd was,
terwijl het omgekeerde het geval werd vanaf 1715.
Meer en meer rukte rondom Liefenshoek vooral vanaf de tweede helft van de 18 de eeuw de
invloed van de Oostenrijkse autoriteiten op. Veelzeggend voor die invloed was een
Oostenrijks plakkaat uit 1771 over het bestrijden van de veepest, dat door de Oostenrijkse
autoriteiten in de Zuidelijke Nederlanden ook van toepassing werd verklaard op de polders
van Doel en van St. Anna-Ketenisse, zonder dat daar door de bestuurlijke autoriteiten van
de Republiek der Verenigde Nederlanden tegen werd geprotesteerd. 254 In mei 1783
vaardigde de keizer van Oostenrijk, Jozef II, die in 1780 zijn moeder Maria Theresia was
opgevolgd, een edict uit waarbij het aan onderofficieren en soldaten van het Staatse leger
werd verboden om het grondgebied van de Oostenrijkse Nederlanden te betreden (zie
hiervoor verder hoofdstuk 15). Het dorp en de polder van Doel (afgezien van het
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rechtsgebied van Liefkenshoek) werden tot het Oostenrijks territoir verklaard. Formeel
werd het gezag van de Republiek over de omgeving van Liefkenshoek pas aan de
Oostenrijkse autoriteiten overgedragen in februari 1786, feitelijk vond deze transitie al
enkele jaren eerder plaats (zie hiervoor verder paragraaf 15.2).
De ambachtsheerlijkheid van Doel en Kieldrecht en het dorpsbestuur van Doel
In de directe omgeving van Liefkenshoek speelde, afgezien van het polderbestuur van Doel
en St. Anna-Ketenisse, vooral de ambachtsheerlijkheid van Doel en Kieldrecht als
bestuurlijke autoriteit een rol. Door het bestuur van het gewest Zeeland en de leiding van
het fort Liefkenshoek werden in de periode 1614-1786 regelmatig betrekkingen met dit
bestuurs- en gerechtelijk gremium onderhouden. 255 Incidenteel waren er ook bestuurlijke
betrekkingen met de ambachtsheerlijkheid van Kallo, onder meer over het onderhouden van
een veerverbinding tussen Lillo en Liefkenshoek (zie paragraaf 6.3).
Ambachtsheerlijkheden waren in de Zuidelijke Nederlanden (en in de Republiek der
Verenigde Nederlanden) bestuursorganen met bevoegdheden op het gebied van de
rechtspraak, het bestuur en de wetgeving. Ze waren eigendom van ambachtsheren - of
vrouwen, die de heerlijkheden in bezit kregen via overerving of door aankoop. De
ambachtsheren of -vrouwen delegeerden hun bevoegdheden aan een door hen aangestelde
schout, die ook wel baljuw werd genoemd. Ze benoemden tevens de schepenen, de
secretaris en andere functionarissen. Voorts hadden ze de bevoegdheid om rechtsregels
vaststellen. Het toezicht op de naleving en de uitvoering ervan was in handen van schout en
schepenen. Dit college bezat zowel bevoegdheden ten aanzien van de rechtspraak als van
het bestuur. 256
De ambachtsheerlijkheden verloren in de Zuidelijke Nederlanden hun bestuurlijke en
juridische taken in december 1792.
De ambachtsheerlijkheid van Doel en Kieldrecht ontstond in 1575 als een afsplitsing van de
heerlijkheid “Het Land van Beveren”. 257 De eerste eigenaar was Filips de Croy, hertog van
Aarschot, behorend tot een van de voornaamste adellijke families in de Zuidelijke
Nederlanden en uitgesproken Spaansgezind. 258 Hij werd opgevolgd door zijn zoon Karel.
Toen deze in 1612 kinderloos overleed kwam de heerlijkheid in het bezit van zijn neef
Alexander van Arenberg, die de eigendom reeds een jaar later overdroeg aan zijn moeder,
Anne de Croy. In 1622 deed zij er afstand van en werd haar zoon Eugene van Arenberg de
nieuwe ambachtsheer. Afgezien van een korte onderbreking in de jaren 1629-1633 (toen
Anne de Croy opnieuw ambachtsvrouwe was) bleef de heerlijkheid vervolgens
onafgebroken in het bezit van de familie Van Arenberg, evenals de familie Van Aarschot
behorend tot de aanzienlijke adellijke en Spaansgezinde geslachten in de Zuidelijke
Nederlanden. 259
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Het functioneren van de heerlijkheid van Doel-Kieldrecht in de 17en en 18de eeuw is
uitgebreid onderzocht door Verelst. 260
In deel 3 c van de onderhavige studie is een overzicht opgenomen van de burgemeesters en
de schepenen die in de periode 1577 tot en met 1791 in Doel-Kieldrecht actief waren. Het
waren overwegend landbouwers. In de 17 de eeuw waren zij deels gereformeerd. De
ambachtsheer stond aanvankelijk zelfs toe dat de functie van stadhouder en baljuw door een
gereformeerde werd vervuld. 261 Nadat in 1672 in het dorp Doel een rooms-katholieke
parochiekerk was gevestigd, holde de invloed van de gereformeerden in de polders van
Doel en van St. Anna-Ketenisse niet alleen in religieus, maar ook in bestuurlijk opzicht
hard achteruit. Vanaf de tweede helft van de 17 de eeuw neemt het aandeel van de
gereformeerde schepenen af en in de 18de eeuw zijn er, voor zover dit viel te traceren, in de
schepenbank van Doel-Kieldrecht uitsluitend nog rooms-katholieken actief.
De bestuurlijke omgeving rondom Lillo
Nadat de polder van Lillo in 1584 onder water was gezet kwam er gedurende een periode
van 61 jaar een einde aan de bestuurlijke en rechtsprekende rol van de ambachtsheerlijkheid
van Lillo en Zuidland. In het tijdvak 1584-1651 was er in de directe omgeving van het fort
Lillo geen bestuurlijke autoriteit waarmee de leiding van het fort rekening had te houden,
anders dan vanaf 1614 rondom Liefkenshoek het geval was.
Het is niet geheel duidelijk wanneer Lillo als een leengoed c.q. heerlijkheid is ontstaan.
Vaststaat dat er omstreeks 1350, kort na de herbedijking van de polder van Lillo in 1340,
een schepenbank functioneerde. 262 Het leengoed maakte deel uit van het hertogdom
Brabant en was aanvankelijk onderdeel van een meeromvattende heerlijkheid, waaronder
ook Berendrecht en Stabroek ressorteerden. 263 Na de Vlaams-Brabantse oorlog van 1356
kwam het in het bezit van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen en heer van
Antwerpen. Tien jaar later beleende deze (samen met zijn echtgenote Margriete van
Brabant) de heerlijkheid aan Franke van Hale. 264 In november 1505 werd de reikwijdte van
de heerlijkheid beperkt tot de polder van Lillo. De koning van Spanje besliste toen dat deze
heerlijkheid werd “gescheijde, afgetrokken en gesepareerd” van de “andere Leeden van de
Domeijnen van Braband”. 265 In dat jaar werd Gielis de Schermere de eigenaar. 266 In de
loop van de eerste helft van de 16de eeuw kwam de ambachtsheerlijkheid in het bezit van de
familie De Cocquiel. 267 In 1555 ging deze over naar ridder Paul van Dale (Daele), een
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welvarend koopman uit Antwerpen. 268 Deze was in 1539 was getrouwd met een dochter uit
het geslacht De Cocquiel. 269 Hun zoon Peter van Dale volgde zijn vader als ambachtsheer
op. Vervolgens erfde diens dochter Anne de heerlijkheid. Het grondgebied ervan omvatte
de polder van Lillo, met inbegrip van een stuk land in die polder dat als Zuidland werd
betiteld. 270 Zij huwde met Nicolaas Massieu en op deze wijze werd hij heer van Lillo. 271
Hun nazaten voegden de afzonderlijke namen Van Dale en Massieu samen tot de
geïntegreerde familienaam Massieu van Dale. 272 De wapens van beide families figureren in
het wapen van de ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland, zoals dit in 1709 (en
mogelijk al eerder) in gebruik was (zie hiervoor ook paragraaf 15.4). 273 In 1792 kwam er
een einde aan de bestuurlijke en rechtsprekende rol van deze ambachtsheerlijkheid, al
bleven sommige ambachtsheerlijke rechten, zoals het recht op verpachting van de visserij,
nog enige tijd intact. 274 De laatste ambachtsheer van Lillo en Zuidland was Joseph
Dominique, duc de Sotomayor, Massieu et van Dale. In 1847 verkocht hij het nog
resterende grondbezit van zijn familie in de polder van Lillo. 275
Nadat de polder van Lillo in 1651 was herbedijkt, werd de rol van de ambachtsheerlijkheid
aldaar geactiveerd. 276 Vanaf 1652 verrichtte dit bestuursorgaan ook weer gerechtelijke
activiteiten. 277 De bestuurlijke autoriteiten in Zeeland en de leiding van het fort Lillo waren
er snel van overtuigd dat ze het bestuurlijke en rechtsprekende gezag van dit herschapen
gremium in hun directe omgeving dienden te respecteren. Zo lieten de Gecommitteerde
Raden van Zeeland aan de gedelegeerde rechters te Lillo op 9 november 1655 weten dat
deze de schout en schepenen van de ambachtsheerlijkheid ongemoeid dienden te laten in
het uitoefenen van hun functie. 278 De Zeeuwse bestuurders hadden er overigens wel
nauwgezet op toegezien dat de herbedijking geen schade zou berokkenen aan de veiligheid
van het fort Lillo. Zo kreeg commandeur Seijs medio 1648 (toen de herbedijking nog niet
was aangevangen) opdracht om erop toe te zien dat “particulieren” geen dammen zouden
leggen in de verdronken landen rondom het fort Lillo, zonder dat hiervoor door de Zeeuwse
autoriteiten toestemming was verleend. 279
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Na de herbedijking van de polder in 1651 waren de bestuurlijke betrekkingen tussen de
leiding van het fort Lillo en de omringende ambachtsheerlijkheid niet in alle opzichten even
helder. Indicatief is de twijfel die in 1657 bij de fortleiding ontstond over de
aanvaardbaarheid van de oprichting van een schuttersgilde “onder een Bourgondisch
vaandel” in het gehucht Kruisweg nabij Oud-Lillo. Dit gehucht ontwikkelde zich in de
tweede helft van de 17de eeuw tot een dorp en als de plaats van vestiging van het bestuur
van de ambachtsheerlijkheid en, later, van de parochie van Lillo. 280 De Gecommitteerde
Raden van Zeeland bogen zich over de vraag of dit St. Sebastiaansgilde “eenichsints
prejudiciabel is voor de jurisdictiedienst van desen staet”. Tastte de komst van zo’n gilde
de “superioriteit” van de Republiek der Verenigde Nederlanden in de polder van Lillo niet
aan? Besloten werd om aan de Staten-Generaal in Den Haag te verzoeken om een “order”
inzake deze superioriteit uit te vaardigen en de daarvoor vereiste documenten naar
Middelburg te sturen. Mochten de Staten-Generaal hiertoe niet bereid zijn, dan werd
verzocht om het uitvaardigen van een bevel waarbij het schuttersgilde zou worden
verboden “dat immers is opgericht op het territorium van de Republiek”. 281 Beide
verzoeken aan de Haagse bestuurders getuigen van een bijzonder ruimhartige interpretatie
van het rechtsgebied rondom het fort Lillo door de Zeeuwse bestuurders. Het rechtsgebied
van de ambachtsheerlijkheid bestreek de gehele polder van Lillo met uitzondering van de
enclaves Lillo, Oud-Lillo en delen van de forten Frederik Hendrik en Kruisschans (deels
omdat deze ook in belendende polders gelegen waren). Deze enclaves behoorden op grond
van artikel 3 van het vredestraktaat van Münster tot het grondgebied van de Republiek der
Verenigde Nederlanden. In dit artikel was bepaald dat elk van de beide partijen "sal
behouden en datelick gebruijcken de landschappen, steden, plaetsen, landen ende
heerlichheden die hij tegenwoordich hout en besith." In 1648 waren de (locaties van de)
genoemde forten in Staatse handen en dit kon dus op grond van dit artikel zo blijven.
Daarmee waren de Staatse enclaves op de rechteroever van de Schelde gelegitimeerd.
Ook na 1664 ontstonden er incidentele schermutselingen over wederzijdse bevoegdheden.
Zo werd er lange tijd getwist over het eigendomsrecht op een stuk grond in de polder van
Lillo dat vanouds had toebehoord aan de parochie van Lillo en waarvan de Zeeuwse
autoriteiten meenden dat de diaconie van de fortkerk van Lillo sinds 1585 als de
rechtmatige eigenaar kon worden beschouwd; zie hiervoor verder de hoofdstukken 12 en
14.
In 1669 bleek de grensafbakening voor de belastingheffing in de polder van Lillo nog niet
geheel helder te zijn. 282 Daarin kwam spoedig verandering. Tot de overdracht van het fort
Lillo aan de Oostenrijkse autoriteiten in 1786 waren er af en toe nog wel schermutselingen
over en weer, maar de bestuurlijke verhoudingen rondom het fort waren uitgekristalliseerd
en werden over en weer, al dan niet mokkend, gerespecteerd.
In deel 3 c van deze studie is een overzicht opgenomen van de schepenen die in de periode
1658-1786 deel uitmaakten van de schepenbank van de ambachtsheerlijkheid van Lillo en
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Zuidland, terwijl in deel 2 tal van biografische bijzonderheden over hen zijn vermeld.
Verreweg de meesten van hen waren landbouwer. Zonder uitzondering waren zij roomskatholiek. Dat is niet verwonderlijk gelet op de dominantie van het rooms-katholicisme in
de heerlijkheid van Lillo en Zuidland en gelet op de band tussen die heerlijkheid en de St.
Michielsabdij te Antwerpen. De abt van die abdij had als “administrateur” van de
heerlijkheid van Lillo en Zuidland bemoeienis met de benoeming van de schepenen. 283
Tussen de schepenbank van Lillo-Zuidland en het armbestuur in deze heerlijkheid
bestonden stevige personele unies. Ook op deze wijze was er een nauwe band met de
rooms-katholieke parochie aldaar (zie hoofdstuk 14). Een belangrijke rol bij de uitvoering
van de gerechtelijke taak van de ambachtsheerlijkheid was weggelegd voor de drossaard
die ook wel als baljuw werd betiteld. Incidenteel kregen inwoners die ressorteerden onder
de jurisdictie van het fort Lillo met deze gerechtsdienaar te maken, met name indien zij zich
schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van rechtsregels die binnen de
ambachtsheerlijkheid golden.
5.7 Relaties met de ingelanden
Algemeen
De militaire leiding van de forten en de ingelanden van de polders in de directe omgeving
waren gedwongen om op enkele gebieden samen te werken en daarover afspraken te
maken. Daartoe behoorden in elk geval:
 Het onderhoud van de buitendijken, in het bijzonder van de zee-contrescarpen van
de forten.
 De regeling van de waterhuishouding in de polders, met name het waterpeil en de
afwatering, waarbij de sluizen bij de forten een belangrijke rol speelden.
 De wijze waarop de landbouwers hun geoogste producten mochten vervoeren,
vooral via de Schelde.
 Idem van goederen en materialen, nodig voor hun bedrijfsvoering en voor het
levensonderhoud van hun gezinnen.
 Of en zo ja hoe goederen van en naar de ingezetenen van de polders die via het
water vervoerd werden onderworpen zouden zijn aan belastingheffing (convooien
en licenten, alsook de Tol van Zeeland; zie de hoofdstukken 10 en 11).
 In acht te nemen spelregels betreffende de bebouwing van de directe omgeving
van de forten, vooral met het oog op hun veiligheid.
 Afspraken over de grensafbakening, met name in de periode waarin hierover van
hogerhand nog niets geregeld was en voorts telkens wanneer zich, nadat de
jurisdictie-grenzen wél scherp waren gedefinieerd, hetgeen vanaf 1664 het geval
was, interpretatie-problemen over de wederzijdse “rechtsgebieden” voordeden.
 Afspraken over de levering aan de forten van voedsel en van stro door de
ingelanden.
 Afspraken over hulpdiensten die omwonenden konden of moesten leveren, zoals
sleep- en vervoersdiensten met paarden en wagens.
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Of en zo ja op welke wijze de ingelanden schadeloos gesteld zouden worden in
geval van kunstmatige inundaties.
De voorwaarden waaronder soldaten als boerenknechten konden worden ingezet
(deze kwestie speelde vooral in vredestijden).

Tussen de fortleiding en de landbouwers in de directe omgeving van de forten (en hun
polderbesturen) bestond een hybride verhouding. Voor de landbouwers waren de forten
belangrijke afzetmarkten van voedsel en stro, anderzijds konden hun belangen ernstig
geschaad worden in tijden van oorlog en oorlogsdreiging. Incidenteel profiteerden de
landbouwers van de aanwezigheid van soldaten in de forten, omdat deze behulpzaam
konden zijn bij werkzaamheden als wieden en oogsten (zie hiervoor ook paragraaf 7.2). 284
Voor de leiding van de forten waren dit welkome bezigheden, uiteraard speciaal in
vredestijd, om verveling onder hun manschappen te bestrijden. Landbouwers die in de
directe omgeving woonden zullen de forten hebben beschouwd als veilige toevluchtsoorden
in tijden van oorlog en oorlogsdreiging. 285 Dat gold waarschijnlijk vooral voor de
gereformeerden onder hen; als bezoekers van de fortkerken waren zij bij de commandeurs
goed bekend. De polderbewoners die in een straal van 150 roeden rondom Lillo of
Liefkenshoek woonden waren vanaf 20 september 1664 formeel bezien Zeeuwen, maar
zullen waarschijnlijk al veel eerder als zodanig zijn beschouwd en behandeld; zeker voor
hen zullen deze forten als schuilplaatsen hebben gefunctioneerd.
Voor de landbouwers waren de forten ook van belang in verband met de afvoer van hun
geoogste producten. Bij elk van de vier Scheldeforten (Lillo, Liefkenshoek, Frederik
Hendrik en Kruisschans) lagen laad- en losplaatsen die vanuit de forten werden beschermd,
al kon dit evenzeer leiden tot restricties in de bewegingsvrijheid van de landbouwers, zoals
in 1622 het geval was rondom Liefkenshoek. 286
Daar stond tegenover dat het leven van de bewoners van de polders rondom de forten Lillo
en Liefkenshoek “Unheimisch” was omdat steeds de mogelijkheid bestond dat hun huizen
en landerijen om militaire redenen via de sluizen van de forten onder water werden gezet.
Vooral voor de landbouwers waren de gevolgen daarvan in economisch opzicht ronduit
rampzalig. Zij konden zich er niet voor verzekeren. 287 Het duurde vele jaren alvorens hun
grond na een inundatie weer in gebruik kon worden genomen. Door het zoute Scheldewater
was de grond voor het telen van de meeste landbouwproducten lange tijd onbruikbaar. 288 In
hun kielzog werden uiteraard ook de werknemers van de landbouwers zwaar gedupeerd.
Ook zij verloren hun inkomen en waren bovendien niet langer in staat om op de bescheiden
lapjes grond die zij veelal bezaten voor hun eigen levensonderhoud gewassen te telen.
Inundaties veroorzaakten ook een massale verdrijving of slachting van kleinvee, zoals
kippen, ganzen, eenden, geiten en varkens. Dat gold bij een bepaalde inundatiehoogte ook
284

Van Gerven, op. cit. 1977, p. 396.
Zo vluchtten in 1638 enige boeren met hun vrouwen en hun goederen vanuit Doel naar het fort
Lillo (ZA, SZ, inv. 1253.1, brief van commandeur Robert de Vassy d.d. 10-8-1638).
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ZA, SZ, inv. 487, 25-11-1622 en 30-1-1623.
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Pas in april 1896 trad er in Nederland een wet in werking (de zogeheten Inundatiewet) die het
mogelijk maakte dat landeigenaren en pachters schade vergoed kregen die als gevolg van militaire
inundaties was ontstaan.
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In de 17de en 18de eeuw waren er, anders dan in de 20ste eeuw, nog geen effectieve hulpmiddelen
(zoals kalkpoeder en kunstmest) om zoute grond weer snel voor de landbouw geschikt te maken.
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voor koeien en paarden. Voor zover in een geïnundeerde polder nog bewoning mogelijk
was, werd dus ook de vleesvoorziening uiterst problematisch.
Uiteraard traden deze effecten ook op bij van overstromingen die het gevolg waren van
natuurlijke dijkdoorbraken. Dergelijke inundaties veroorzaakten veelal al dan niet tijdelijke
migraties van landbouwers. Zo leidden de voor landbouwers rampzalige overstromingen in
1682, 1702-1709, 1714 en 1715 ertoe dat sommige van hen zich vanuit de polder van Lillo
vestigden in de noordelijk gelegen polders van Woensdrecht en Ossendrecht. 289
De betrekkingen met de ingelanden werden in de 17 de en 18de eeuw sterk gekleurd door de
godsdiensttwisten die zich rondom de Zeeuwse Scheldeforten voordeden. Verreweg de
meeste landbouwers in de polders van Doel, St. Anna-Ketenisse en Lillo waren roomskatholiek en dit leidde veelvuldig tot spanningen met de leiding van de forten. In hoofdstuk
12 wordt daar uitgebreid bij stilgestaan.
Soms verleenden landbouwers in de omgeving van de forten hand- en spandiensten met hun
paarden en wagens. Zij vervoerden dan bijvoorbeeld ammunitie of versleepten een
kanon. 290 Incidenteel werden zij tot dergelijke diensten gedwongen, zoals in mei 1673 toen
de commandeurs van zowel Lillo als Liefkenshoek opdracht kregen van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland om zonder enig tijdverlies de inwoners van de
omliggende polders te verplichten om hout van goede kwaliteit te leveren voor het maken
van palissaden (stormpalen). De commandeurs kregen toestemming om te dreigen met het
inunderen van de polders. 291
Niet alleen landbouwers, ook andere bewoners van de omliggende polders hadden soms in
economisch opzicht belang bij de aanwezigheid van forten in hun directe omgeving. Dit is
bijvoorbeeld uitgebreid gedocumenteerd in 1746, toen diverse bewoners van de polder van
Lillo een vergoeding kregen voor het leveren van goederen en/of diensten ten tijde van de
toenmalige oorlog, i.c. de Oostenrijkse Successieoorlog. Een overzicht hiervan is
opgenomen in hoofdstuk 23 van deel 3 c.
De polderbewoners in de omgeving van de forten konden de fortleiding in militair opzicht
niet alleen bijstaan maar ook hinderen. Daarover is niet veel gedocumenteerd, zodat de
frequentie waarmee dat gebeurde onduidelijk is. Vaststaat dat de sergeant-majoor van Lillo
in 1782 liet onderzoeken of de zoetwatervoorziening van het fort Lillo door boeren aldaar
werd gesaboteerd. Het vermoeden bestond dat zij de beek waarmee dit water naar het fort
stroomde hadden “opgehouden”. 292 Incidenteel ontstonden er conflicten tussen de leiding
van de forten en de landbouwers over de toegankelijkheid van de forten en de bijbehorende
aanlegplaatsen voor schepen waarmee landbouwproducten vervoerd werden. In Lillo werd
in verband hiermee in 1758 het poortrecht aangepast, nadat de sergeant-majoor van het fort
erover had geklaagd dat boeren uit de omgeving zich binnen het fort in strijd met
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vervoersregels gedroegen en het transport van hun producten veel schade aan de straten in
het fort veroorzaakte. 293
De ingelanden die woonden in een straal van 150 roeden rondom Lillo en Liefkenshoek en
die daardoor onder de jurisdictie van het gewest Zeeland ressorteerden, betaalden bovenop
de reeds genoemde recognitie en redemptiepenningen belasting conform de regels die voor
alle Zeeuwen golden. Dit betekende bijvoorbeeld dat zij volgens de Zeeuwse maatstaven
werden aangeslagen voor huisschatting (een belasting op het bezit van onroerend goed),
voor de collaterale successie (een belasting op nalatenschappen in de zijlijn) en voor
dienstbodegeld (dat in het Committimus werd ingevoerd in 1681). 294 Toen het na de
watersnoodramp van 26 januari 1682 voor deze ingelanden tijdelijk onmogelijk was om
hun bedrijf uit te oefenen, verzochten zij om belastingvrijstelling die zij vervolgens
verkregen. 295 Als tegenprestatie dienden zij overigens op hun kosten de gracht van
Liefkenshoek uit te diepen. 296
Het kwam ook voor dat deze Zeeuwse ingelanden geconfronteerd werden met de
verplichting om een al dan niet extra-ordinaire belasting te betalen aan de autoriteiten van
een land, waarvan zij formeel geen burger waren. Dat overkwam deze ingelanden rondom
Liefkenshoek in 1678, toen de bezettende Franse autoriteiten op de linkeroever van de
Schelde aan hen een zogeheten brandschatting hadden opgelegd, een belasting die betaald
diende te worden onder bedreiging van brandstichting en plunderingen. De
Gecommitteerde Raden van Zeeland gaven te kennen dat alleen aan de Republiek der
Verenigde Nederlanden het recht toekwam om deze ingelanden aan belastingen te
onderwerpen. 297 Van dat recht was overigens in 1677 ook daadwerkelijk gebruik gemaakt.
De commies van de vivres en de ammunitiën van Lillo-Liefkenshoek beklaagde zich er
toen over dat het lastig bleek om de Zeeuwse ingelanden tot betaling van een bijzondere
belasting, genaamd drie guldens per gemet, te dwingen. 298 Hij vroeg en verkreeg
toestemming om bij de inning van de betreffende oorlogsbelasting de “sterke hand” te
mogen gebruiken. Hij mocht hierbij evenveel soldaten inzetten als hij nodig achtte. 299
Aannemelijk is dat de Zeeuwse ingelanden rondom Lillo en Liefkenshoek behoorden tot de
personen die krachtens een besluit van de Staten van Zeeland van 1 maart 1684 verplicht
werden een extra-ordinaire belasting (die eveneens verband hield met de oorlogsvoering) te
betalen. 300
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ZA, SZ, inv. 1936, 21-2-1758; idem, inv. 1952, fol. 42 e.v.; idem, inv. 1953, fol. 1.
Zie voor de heffing van de collaterale successie bijvoorbeeld ZA, SZ, inv. 698, 11-5-1690.
295
De belastingvrijstelling had betrekking op 170 gemeten grond rondom Liefkenshoek (ZA, SZ,
inv. 695, 10-3-1687 en 21-3-1687).
296
ZA, SZ, inv. 696, 9-3-1688.
297
ZA, SZ, inv. 680, 9-6-1678; idem, inv. 684, 9-1-1680.
298
In 1673 betaalden de Zeeuwse inwoners van het gebied rondom Lillo en Liefkenshoek een
belasting die “de gulden per gemet” werd genoemd (ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 2370).
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De landbouwers binnen de jurisdictie van de forten konden worden geconfronteerd met
voorschriften betreffende hun bedrijfsvoering, in het bijzonder met eisen die in het belang
werden geacht van de verdediging van het fort. Van die mogelijkheid was bijvoorbeeld in
1630 gebruik gemaakt toen het hen verboden werd om een strook grond van 50 roeden
vanaf de buitenwallen van Liefkenshoek te bezaaien. Toen de commandeur van dit fort had
laten weten dat hiertegen wat hem betreft geen bezwaar bestond, besloten de
Gecommitteerde Raden van Zeeland eind 1630 om deze afstand te verdubbelen en voorts
om het telen van mee (ten behoeve van de meekrap) toe te staan met dien verstande dat de
bedden met de meekrapwortels tegen het fort open moesten liggen. 301 In 1638 werd de
uitbreiding van het te bezaaien areaal teruggedraaid, nadat de oogst in dat jaar zou zijn
binnengehaald. 302
Rondom Liefkenshoek kregen de ingelanden soms instructies van de fortcommandeur om
bepaalde werkzaamheden te verrichten die in het belang werden geacht van de
fortverdediging. In de periode 1715-1786 bestond er voor dergelijke instructies een
rechtsgrond, omdat de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse krachtens het BarrièreTraktaat geacht werden te behoren tot het grondgebied van de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Zo gelastte commandeur Evert de Vassy op 3 februari 1746 de ingelanden
van de polder van St. Anna-Ketenisse om “de verkortinge of kraaijenbeke” die daar in 1715
was gelegd, te slopen. Op diezelfde datum kregen de ingelanden van de polder van Doel
van hem de opdracht om een “oude linie”, lopende vanaf het fort “Dwars in den weg”, af te
breken (te “demoliëren”).
De Zeeuwse autoriteiten trachtten gedurende de 17de en 18de eeuw nogal eens om de
rekening voor waterstaatkundige werken in de directe omgeving van de Scheldeforten
volledig door de ingelanden van de omliggende polders te laten betalen. Zo kreeg
commandeur Ockers van Lillo op 29 mei 1673 toestemming van de Gecommitteerde Raden
om een dam te leggen voor de sluis te Lillo (en deze van “goede” palen te voorzien) op
voorwaarde dat de ermee gemoeide kosten en de reparaties ervan volledig op de ingelanden
zouden worden verhaald. 303
In het navolgende wordt afzonderlijk stilgestaan bij de betrekkingen met de ingelanden
rondom Liefkenshoek en Lillo.
De betrekkingen met de ingelanden rondom Liefkenshoek
Aan de herbedijking van de polders van Doel en van St. Anna (die in 1584 in het kader van
de Tachtigjarige Oorlog onder water werden gezet) lag een octrooi ten grondslag van de
Staten-Generaal te Den Haag d.d. 9 januari 1614. Daaraan waren moeizaam verlopen
onderhandelingen tussen de grondeigenaren (de “gegoeden”) in deze polders en
afgevaardigden van de Staten van Zeeland voorafgegaan. Twistpunt was vooral de
eenmalige bijdrage die de grondeigenaren zouden dienen te betalen voor de heraanleg van
de zeecontrescarp van Liefkenhoek. Dit deel van dit fort was voor hen in waterstaatkundig
£ 6:12:6, in oktober £ 22:13:4, in november £ 9:6:8 en in december £ 6:12:6. Het aandeel van de
ingelanden in deze opbrengst is niet bekend.
301
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302
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303
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opzicht van belang (de zeewerende functie ervan oversteeg het belang van het fort als
vestingwerk) en daarom werd het redelijk geacht dat de ingelanden van de genoemde
polders een bijdrage zouden leveren aan de bouw ervan en vervolgens aan het jaarlijkse
onderhoud. Zij stelden voor de aanleg een eenmalige bijdrage van fl. 3000 beschikbaar,
hetgeen door de Staten van Zeeland werd afgewezen. Uiteindelijk lukte het om een akkoord
te bereiken over het volgende: 304
 De aan te leggen buitendijk zou moeten aansluiten op de contrescarp van
Liefkenshoek. De ingelanden zouden hiervoor en voor de daarmee
samenhangende aanpassing van de contrescarp eenmalig een bedrag van fl. 6000
beschikbaar stellen en voorts fl. 100 per jaar (ofwel: £ 16:13:4) voor het jaarlijkse
onderhoud van dit deel van de buitenwallen van het fort. 305
 Personen die met de herbedijking zouden worden belast zouden gevrijwaard
worden van arresten en molestatiën in geval van civiele schulden. 306
 Bedijkingsmaterialen (zoals hout en ijzer) en consumptiegoederen voor de
bedijkers zouden niet onderworpen worden aan belastingheffing (genoemd werden
met name licenten, convooien, tollen en gemeene middelen van consumptie).
 Indien de oorlog zou worden hervat (NB: het octrooi werd verleend ten tijde van
het Twaalfjarig Bestand) zouden de ingelanden, hun pachters en familieleden,
indien zij dit zouden wensen, recht hebben op een door de Staten-Generaal
verleende vrijgeleide (“sauvegarde”). Zij zouden zich vrij mogen vestigen in de
“Verenigde Provinciën” en het recht hebben om weer terug te keren.
In 1623 kwam een aanvullend akkoord met de ingelanden van de polder van Doel tot stand.
Een deel van die polder, namelijk het “Doelse gat”, gelegen in de Luyspolder, was in 1614
buiten de herbedijking gebleven. Met het alsnog afdammen van dit gat was een bedrag
gemoeid van fl. 4900. De Gecommitteerde Raden van Zeeland besloten op 18 juni 1623 dat
de ingelanden hieraan fl. 3000 zouden dienen bij te dragen, gelet op hun belang bij het beter
beveiligen van de noordzijde van hun polder. Dit bedrag werd bij elkaar gebracht door per
gemet een “geschot” te heffen van twintig stuivers. 307
Op 23 maart 1628 kwam vervolgens (alsnog) een akkoord tot stand tussen de Staten van
Zeeland en de ingelanden van de polders van Doel en St. Anna-Ketenisse over de
belastingheffing op de uitvoer vanuit deze polders van granen en beesten naar de Republiek
der Verenigde Nederlanden, naar Antwerpen en naar andere “quartieren” die ressorteerden
onder de koning van Spanje en voorts over de belastingheffing op de invoer van goederen
die de ingelanden en hun pachters voor hun bedrijfsvoering nodig hadden. Het akkoord had
een “provisioneel” karakter, doch het zou van kracht blijven tot er een einde kwam aan de
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Van Gerven, op. cit. 1977, p. 356-358. Twee wensen van de ingelanden werden blijkens het
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ontvanger van de gemeene middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek (zie hiervoor hoofdstuk
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zeggenschap van de Republiek der Verenigde Nederlanden over de Scheldeforten, dus tot
12 februari 1786. 308 De overeenkomst hield in dat de ingelanden werden vrijgesteld van het
betalen van licent over de genoemde (soorten) goederen, maar verplicht werden om in ruil
hiervoor eenmaal per jaar een bedrag van 400 pond Vlaams te betalen aan het gewest
Zeeland. 309 Dit bedrag werd gekwalificeerd als redemptiepenningen en soms ook als een
recognitie. De grondslag van deze belasting werd geleidelijk aan verruimd. Ze werd al
spoedig niet exclusief omschreven (en gelegitimeerd) als een vergoeding voor licentvrijdom (vooral bedoeld voor de vrije uitvoer van granen) maar ook betiteld als een
bijdrage “tot het maecken van pallisaden en andere wercken tot Liefkenshoek”. 310 In het
akkoord was voorts vastgelegd dat goederen die via de Schelde ten behoeve van de
ingelanden werden ingevoerd, verplicht dienden te ontschepen “onder het bereik van het
kanon van Liefkenshoek”. Dit was, naar valt aan te nemen, voorgeschreven om te
voorkomen dat er via de haven van Doel (die vanuit Liefkenshoek niet effectief te
controleren viel) munitie zou worden aangevoerd die tegen het garnizoen te Liefkenshoek
gebruikt zou kunnen worden. Bovendien kon zo beter worden nagegaan of de aangevoerde
goederen aan inspectie door de commiezen van de Admiraliteit van Zeeland blootgesteld
waren. In 1639 kregen de ingelanden een tijdelijke ontheffing van deze verplichting. 311 In
1676 verzochten ze om een structurele opheffing ervan. 312 Het is onduidelijk of en zo ja
wanneer dit gebeurde.
In 1683 rezen er twijfels over de mate waarin de landbouwers in de polders van Doel van
St. Anna-Ketenisse zich hielden aan de regels met betrekking tot de controle op de uitvoer
van hun producten. De Gecommitteerde Raden van Zeeland besloten op 14 september van
dat jaar om de sergeant-majoor van Liefkenshoek te benoemen tot controleur van de granen
en gewassen die in die polders waren geoogst “om bij het uijtvoeren vandien goede notitie
daer van te houden”. 313 Vermoedelijk heeft deze functie slechts gedurende korte tijd
bestaan.
Regelmatig ontstonden er geschillen tussen de Zeeuwse autoriteiten en de ingelanden over
de betaling van hun jaarlijkse bijdrage aan het onderhoud van de zeecontrescarp van
Liefkenshoek en bovenal over de door hen te betalen redemptie-penningen. Regelmatig
bleek de inning daarvan problematisch, vooral in de 17 de eeuw. Zo weigerden verscheidene
ingelanden in het boekjaar 1629-1630 om hun aandeel in de betaling van de redemptiepenningen te leveren omdat zij naar eigen zeggen bij de uitvoer van hun granen naar
308

In 1663 werd het akkoord ook van toepassing op de ingelanden van een stuk grond van 150
gemeten dat aansluitend aan de polder van Doel en de Luyspolder was bedijkt en dat ressorteerde
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Antwerpen door de commiezen van de Admiraliteit van Zeeland in de vloot te Lillo waren
gehinderd. 314 Zij klaagden daar ook in 1634 over. 315 In 1649 stelden de Gecommitteerde
Raden van Zeeland vast dat de ingelanden rondom Liefkenshoek een achterstallige
recognitie verschuldigd waren van 200 guldens per maand. 316
De ingelanden toonden zich periodiek bezorgd over een kwetsbaar onderdeel van de
vesting Liefkenshoek, te weten de zeecontrescarp. Omdat die tevens fungeerde als een
zeewerende buitendijk van de omliggende polders zouden deze bij een doorbraak ervan
volledig overstromen. In 1664 lieten de ingelanden weten bereid te zijn om voor een
verhoging van die contrescarp een extra bijdrage te betalen. 317 Ook in september 1708
drongen zij aan op een verhoging van deze buitenwal van Liefkenshoek, met een beroep op
het belang van hun eigen veiligheid. 318
Telkens wanneer het voor de ingelanden in de omringende polders ten gevolge van
oorlogsgeweld en/of vanwege (al dan niet uit militaire overwegingen geëntameerde)
inundaties moeilijk tot onmogelijk was om landbouw te bedrijven verzochten zij om
vermindering of kwijtschelding van hun belastingplicht. De Zeeuwse autoriteiten toonden
zich dan veelal slechts ten dele of in het geheel niet inschikkelijk. De polders rondom
Liefkenshoek zijn om militaire redenen onder water gezet in de periode 1584 tot 1614, in
1672, 1673, 1678, 1703 (NB: deze inundatie ontstond omdat Franse troepen de Scheldedijk
hadden doorgestoken), 1746 en 1784. 319 Voor een overzicht van deze inundaties wordt
verder verwezen naar paragraaf 3.6.
In de nacht van 26 janauri 1682 veroorzaakte een springvloed bij een noordwesterstorm in
Zuid-West Nederland, Vlaanderen en een deel van Brabant een aanzienlijke schade. 320
Diverse dijken braken, ook die rondom de forten Lillo en Liefkenshoek. De schade was
enorm. 321 De ingelanden rondom de forten waren (opnieuw, na de inundaties uit 1672 en
1673) ernstig gedupeerd. Van Staatse zijde is een moment serieus overwogen om zowel op
de Vlaamse als op de Brabantse oever voorlopig van herbedijking af te zien en wel om
militaire redenen. Het werd verstandig geacht “de selve polders noch te laten drijven”. 322
Dit standpunt bleek al spoedig onhoudbaar. Uiteraard drongen de ingelanden van de
betreffende polders, daarin gesteund door de Spaanse autoriteiten, aan op een zo spoedig
mogelijk herbedijking, waarmee immers grote economische belangen waren gemoeid. Het
gelukte om binnen enkele maanden met de ingelanden een akkoord daarover te sluiten.
Voor wat betreft de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse gebeurde dat reeds op 28
april 1682. Deze overeenkomst luidde als volgt: 323
“Compareerde den Wel Edelen heer Anthonij Hoffer Gecommitteerde Raet van de Ed: Mo:
heeren Staten van Zeelandt, mitsgaders ter Admiraliteijt aldaer, als ten eijnde naer
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beschreven vande gemelte heeren Staten gecommitteert, ende in dier qualiteijt ter eender,
ende de wel Edele heeren Jacob Godin eersten regerende borgemeester der Stadt ter Vere,
Balthasar van Meirstraten, den Eerw: pater Jacobus Bernage procurator vande Eerw:
paters chartroisen tot Antwerpen, ende D’heer Jan Vaem, respective hooftgecommitteerde
vanden polder van den Doel, Jonkr. Philips Rubens dienende schepen der Stadt Antwerpen,
ende d’heer Walterus Bosschaert hooft gecommitteerde vande polders genaempt St. Anna
ende Keetenisse, te samen ter ander sijden, welcke comparanten verclaren met
malcanderen overkomen ende veraccordeert te sijn, te weten, dat de tweede comparanten
in hunne qualiteijt sullen doen repareren ende in staet stellen de contrescherpen van het
fort Liefkenshouck tegens de Schelde van d’eene rondoute tot aen d’andere t’hunnen coste
mits de selve contrescherpen hun voor zeedijck sijn dienende, ende raeckende de resterende
contrescherpen van het voors: fort Liefkenshouck, gelegen tegens het landt ten coste vande
tweede comparanten oock sullen worden gerepareert, ende in staet gestelt, op conditie ende
met toeseggen vanden heer eersten comparant, dat het gene de voors: tweede parthijen van
wercken tegens het landt gelegen sal komen te costen, door de gemelte Ed: Mogende
heeren Staten aende tweede comparanten sal worden goetgedaen, ende daer over vande
gewoonlijcke redemptie (de gene sij voor uijtvoeren van hunne granen aende voors: heren
Staten sijn contribuerende) jaerlijcx sullen korten de somme van twee hondert guldens tot
de volle restitutie ende voldoeninge van het gene de voors: tweede parthijen van wercken
sal komen te kosten, alles op expresse conditien, dat met dese tegenwoordige acte ende
conventien, geene de minste alteratie, innovatie ofte veranderinge en wort gedaen aen alle
ende igell. [= mog. igelijcken] der contracten ende conventien de gene soo nopende de
cituatie ende onderhout van het voors: fort Liefkenshouck redemptie als andersints
tusschen de gemelte Ed: Mo: heeren ende gelanden vande voorn: respective polders voor
desen sijn gemaeckt, de ghene alte samen blijven geheel in hunne volle craght ende vigeur,
al ofte dese acte niet en ware gemaeckt, ende niemandt van parthijen met dese acte hem int
toekomende sal mogen behelpen, als alleen dienende voor dese reijse, ende de voors:
onkosten bij de voorn: respective polders naer proportie van gemeten sal betaelt ende
geanticipeert worden, beloovende den heer eersten comparant over dese acte metten
eersten te besorgen de behoorll. aggreatie vande gemelte Edele Mogende heren Staten,
(dewelcke in cas niet en quame te volgen, desen contracte sal doot, te niet ende sonder
effect wesen) ende dat de tweede comparanten hunne voors: respective polders vredelijck
sullen mogen bedijcken volgens hunne concepten ende defiguatien inder caerte daer van
gemaeckt, mits hun tegenwoordige niet mogelijck is, de gevallen grontgaten te komen
stoppen, ende sijn hier van gemaeckt drij gelijcken bij de respective comparanten te samen
onderteeckent, actum den 28 april 1682. De post is mede conditie dat de voors: gelanden
van den Doel, naer expiratie van seven naestkomende jaeren des landen degene als nu
buijten de voors: dijckage sullen vallen, sullen bedijcken indien t’ mogelijck is, sulcx te
konnen doen, ofte wel in cas de gevallen grontgaten vroeger quamen toe te landen, dat
deselve bedijckinge sal geschieden ten vermane vande gemelte Ed: Mo: heeren Staten.” 324
Op 2 september 1682 kwam vervolgens een aanvullend akkoord met de ingelanden tot
stand, afzonderlijk voor de polder van Doel en die van St. Anna-Ketenisse. 325 Enige
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maanden eerder had overigens stadhouder Willem III aanwijzingen verstrekt voor de wijze
waarop die polders dienden te worden herbedijkt. De aan te leggen zeedijk diende te lopen
vanaf de courtine van Liefkenshoek, noordwestelijk tot over de kreek en vanaf dat punt
naast de kreek in noordoostelijke richting tot aan de oude Scheldedijk van de polder van
Doel. Hij voegde eraan toe niet te zullen toestaan dat van deze richtlijn werd afgeweken. In
verband hiermee reisden twee Gecommitteerde Raden van Zeeland nogmaals naar
Liefkenshoek om de ingelanden duidelijk te maken waaraan zij zich hadden te houden. 326
De greep van de Republiek der Verenigde Nederlanden op de omgeving van Liefkenshoek,
ook als die viel buiten de jurisdictie van dit fort, werd weer eens duidelijk en krachtig
gedemonstreerd. Formeel bezien had de Republiek krachtens het Traktaat van
Limietscheidingen uit 1664 slechts zeggenschap over de dijken binnen een straal van 150
roeden (= ca. 565 meter) vanaf de buitenwallen van het fort, dus over een beperkt deel van
de te repareren Scheldedijk.
Uiteindelijk zouden de Gecommitteerde Raden van Zeeland zich wat de redemptiepenningen betreft ietwat toeschietelijker opstellen dan uit het geciteerde akkoord kan
worden afgeleid, want uit de boekhouding van het gewest Zeeland blijkt dat de door de
ingelanden te betalen som van 400 pond Vlaams in de boekjaren 1682 en 1683 werd
gehalveerd (in plaats van verminderd met slechts fl. 200). 327 Toen de ingelanden naar de
mening van de Gecommitteerde Raden in onvoldoende mate aan de herbedijkingen
meewerkten werd enkele malen gedreigd om de toegezegde reductie te heroverwegen. 328
Voor de jaren na 1683 werden de redemptie-penningen met ingang van 4 april 1689
tijdelijk gereduceerd met fl. 2400 (ofwel 400 pond Vlaams) per jaar, waarmee zij tijdelijk
tot nul werden gereduceerd. Daar stond tegenover dat de ingelanden voor een periode van
zestien jaren de contrescarp van Liefkenshoek moesten onderhouden en de gracht om het
fort dienden uit te diepen. Hierover werd met hen overeenstemming bereikt op 3 februari
1690. 329 Vanaf 4 oktober 1690 werd de reductie voor een periode van zestien
achtereenvolgende jaren teruggedraaid tot £ 133:6:8 per jaar, zodat aan redemptie-plicht
een bedrag van £ 266:13:4 resteerde. 330 De verplichting om de contrescarp te onderhouden
brak de ingelanden eind 1704 op, toen deze als gevolg van een zware storm ernstig werd
beschadigd. 331 Deze strop voegde zich bij een meeromvattende catastrofe als gevolg van
een door Franse troepen veroorzaakte inundatie van de polders rondom Liefkenshoek.
Vanaf 31 juli 1706 dienden de ingelanden echter op de oude voet aan hun redemptie-plicht
te voldoen, hoewel hun vermogen om inkomsten te genereren nog geenszins was
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hersteld. 332 Vooral de ingelanden in de polder van St. Anna en Ketenisse hadden het
moeilijk. In 1715 werd vastgesteld dat zij hun aandeel in de redemptie-penningen van £
141:19:9 per jaar over de jaren 1708 tot en met 1714 nog niet hadden betaald. 333 De
contrescarp van Liefkenshoek werd ernstig beschadigd tijdens zware stormen op 26 januari
1714 en 3 maart 1715. Nadat deze op 27 september 1715 weer gerepareerd was, sloeg een
“hoge vloed” op 5 november 1715 opnieuw een gat in deze buitenwal. 334 Een storm op 1
september 1717 veroorzaakte wederom grote schade aan de buitenwerken van
Liefkenshoek. 335 Deze gebeurtenissen leidden ertoe dat de ingelanden van de Doelpolder
werden vrijgesteld van de verplichting om over de jaren 1716 en 1717 redemptie-penningen
te betalen. Daar stond tegenover dat zij fl. 5000 dienden op te brengen teneinde de
“deurbraeck” in de zeecontrescarp van het fort te repareren. 336 Eind 1718 veroorzaakte een
zware storm opnieuw een gat in deze buitenwal. 337 In maart van dat jaar hadden de
ingelanden vergeefs aangedrongen op een verhoging daarvan. 338 Vanzelfsprekend
verzochten de ingelanden opnieuw om vrijstelling van hun redemptie-plicht. 339 In 1724
stelden de Gecommitteerde Raden van Zeeland vast dat de ingelanden van de polder van St.
Anna-Ketenisse hun verplichtingen onvoldoende nakwamen, getuige de volgende passage
in de notulen van hun vergadering op 29 november van dat jaar: ”Voorts hebben wij den
dijkgraef en geswoorens van de polders St. Anne en Keetenisse bij ons ontboden en deselve
vermaand en ernstig gerecommandeert dat sij haaren veragterde redemptie penningen
souden hebben op te brengen en te betalen en jaarlijks daarin blijven continueren of dat
den Raad genoodsaakt soude werden andre middelen tegen haar te gebruijken”. 340 Daarop
maakten de ingelanden kenbaar dat zij vanwege een inundatie van hun polder niet in staat
waren om aan hun verplichtingen te voldoen. Er zat voor de Gecommitteerde Raden weinig
anders op dan akkoord te gaan met een opschorting van de betalingsplicht; het met geweld
afdwingen daarvan (waarmee was gedreigd) had niet veel zin.
In 1746 werden de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse in het kader van de
Oostenrijkse Successieoorlog wederom onder water gezet. Als gevolg daarvan verkregen de
ingelanden van de eerstgenoemde polder een vermindering van hun redemptie-plicht van 50
%; in plaats van £ 258:0:2 (zijnde hun aandeel in de totale belasting van £ 400) behoefden
zij gedurende enige tijd nog maar £ 129:0:1 te betalen. Een dergelijke reductie werd niet
toegestaan aan de ingelanden van de polder van St. Anna-Ketenisse, gelet op hun
achterstallige betalingsplicht. Voor hen bleef een bedrag genoteerd staan van £ 141:19:9 per
jaar. 341
Op 18 september 1758 kwam een akkoord tot stand tussen de Gecommitteerde Raden van
Zeeland en de ingelanden van de polder van Doel waarbij werd overeengekomen dat zij
gedurende een periode van 25 jaar aan redemptiepenningen £ 240 zouden betalen, dus een
332
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bedrag dat nagenoeg overeenkwam met hun oorspronkelijke verplichting ten bedrage van
£ 258. Dit akkoord hield stand tot en met 1784.
In 1785 weigerden de ingelanden om hun bijdrage van fl. 100 aan het onderhoud van de
zeecontrescarp van Liefkenshoek te betalen. Zij beriepen zich op “de omstandigheden” en
doelden daarmee ongetwijfeld op het feit dat de omringende polders vanaf 17 oktober 1784
door de leiding van het fort onder water waren gezet in het kader van een dreigende
verovering van Liefkenshoek door Oostenrijkse troepen. 342. De ingelanden toonden zich
evenmin bereid om hun redemptie-penningen over 1785 te betalen. Inmiddels was de
positie van de Zeeuwse autoriteit op de linker Scheldeoever rondom Liefkenshoek als
gevolg van de komst van Oostenrijkse troepen dusdanig verzwakt, dat het afdwingen van
die betaling zo goed als onmogelijk was.
Betrekkingen met de ingelanden rondom het fort Lillo
De geschiedenis van de betrekkingen tussen de ingelanden in de polder van Lillo en het fort
Lillo bestrijkt een aanzienlijk kortere periode dan de vergelijkbare geschiedenis aan de
overzijde van de Schelde. De polder van Lillo werd pas in 1651 herbedijkt, dus veertig jaar
later dan de polders rondom Liefkenshoek. 343
De grondeigenaren te Lillo hadden daar reeds aan het begin van de 17 de eeuw voor geijverd.
In 1610 schreven zij hierover een verzoekschrift aan de Staten-Generaal in Den Haag. Deze
toonde zich aanvankelijk niet afwijzend. Aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland werd
op 6 januari 1611 bericht dat wat “Den Haag” betreft het verzoek van de grondeigenaren
kon worden ingewilligd. 344 De autoriteiten in Zeeland dachten daar duidelijk anders over,
daarin gesteund door de commandeur van Lillo. Op 20 januari 1615 liet deze weten over
het voornemen om de polder rondom zijn fort te herbedijken zeer ongerust te zijn. Dit zou
naar zijn mening de positie van Lillo als vestingwerk verzwakken en bovendien, verwijzend
naar de situatie op de linkeroever van de Schelde, leiden tot een onwenselijk te achten
invloed van rooms-katholieken in de omgeving van het fort. 345 In augustus 1616 stelde
prins Maurits van Nassau zich persoonlijk van de bedijkingsplannen op de hoogte. 346 Hij
werd ervan overtuigd dat een herbedijking om militaire redenen ongewenst was.
In deze situatie kwam een verandering na de Vrede van Münster. De ingelanden van Lillo,
Stabroek, Berendrecht en Zandvliet hervatten hun inspanningen, ditmaal met succes. Zij
verkregen het door hen verlangde octrooi van de koning van Spanje op 13 mei 1650. Zij
brachten hiervoor vervolgens niet minder dan fl. 962.000 bij elkaar. 347 De Raad van State
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boog zich spoedig over de militaire implicaties van deze grootscheepse operatie en besloot
op 12 juli 1650 op advies van de ingenieurs Vleugels en Wichmans dat de mogelijkheid om
de polder van Lillo onder water te zetten zou worden geschapen door zowel bij het fort
Lillo als bij het fort Frederik Hendrik een inundatiesluis te laten bouwen. 348
Evenals in 1615 toonde de commandeur van Lillo zich over de consequenties van de
herbedijking voor de verdedigbaarheid van het fort Lillo ongerust. De Gecommitteerde
Raden van Zeeland besloten op 16 maart 1651 (toen de herbedijking al ter hand was
genomen) om deze ongerustheid onder de aandacht van de Raad van State te brengen. 349
Uiteindelijk moesten de bestuurlijke autoriteiten in de Republiek der Verenigde
Nederlanden de herbedijking als een voldongen feit aanvaarden.
Over de gevolgen van de herbedijking voor de forten Lillo, Frederik Hendrik en
Kruisschans werd in augustus 1653, na moeizaam verlopen onderhandelingen,
overeenstemming bereikt tussen de Gecommitteerde Raden van Zeeland en de ingelanden
van de polder van Lillo (en die van de polders van Stabroek, Zandvliet en Berendrecht). 350
Het ging vooral over de bekostiging van de wijze waarop de zeecontrescarp van het fort
Lillo zou aansluiten op de aan te leggen dijk langs de Schelde. Afgesproken werd dat de
ingelanden hiervoor een bedrag van fl. 27.000 zouden fourneren. 351 Op 16 februari 1654
kwam een verderstrekkend akkoord tot stand tussen het dagelijks bestuur van het gewest
Zeeland en de gemeenschappelijke (“gemeene”) ingelanden van de polder van Lillo (en de
aangrenzende polders) over kwesties die hun wederzijdse belangen raakten. 352 De Raad
van State keurde dit goed op 29 april 1654. 353 Samengevat werd het volgende
overeengekomen: 354
 De reeds in 1653 gemaakte afspraak over de betaling, door de ingelanden, van fl.
27.000 “tot verseeckeringe van de fortificatien aant’ fort Lillo” werd
herbevestigd.
 De ingelanden werden verplicht om de afwatering in hun polders te laten verlopen
via twee nieuw te bouwen sluizen bij de forten Lillo en Frederik Hendrik (NB: op
deze wijze kon worden gewaarborgd dat een om militaire redenen gewenste
inundatie van de polder van Lillo zou kunnen worden geïnitieerd vanuit beide
forten; via deze sluizen zouden dan immers alle watergangen in deze polder
348
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kunnen worden bereikt; het militair-strategische belang van deze bepaling werd
dermate belangrijk geacht dat deze vooraan in het akkoord is gesitueerd).
Het werd de ingelanden verboden om bruggen te maken over de vliet of sloot die
liep van het fort Frederik Hendrik naar het fort Kruisschans in de polder van Lillo
(NB: deze watergang werd kennelijk eveneens in militair opzicht van belang
geacht en wel ter bescherming van het fort Lillo tegen een aanval vanuit de
landzijde). 355
In de polder van Lillo mochten geen nieuwe wegen worden aangelegd zonder
bewilliging van de Raad van State.
De ingelanden werden verplicht om de watergangen in hun polders eenmaal per
jaar schoon te maken (NB: ook deze bepaling was in het belang van een effectieve
hantering van het inundatie-wapen).
De ingelanden moesten toestaan dat de volledige bedijking van de polders jaarlijks
aan een inspectie werd onderworpen.
Ingelanden en “huijsluijden” in de genoemde polder werden vrijgesteld van de
verplichting om voor de uitvoer van hun producten via het water (vanuit de forten
Lillo, Frederik Hendrik en Kruisschans) naar Vlaanderen en Brabant licent te
betalen. Wel dienden hun producten te worden gevisiteerd door de commiezen in
de vloot (van de Admiraliteit van Zeeland) te Lillo en was voor de uitvoer ervan
een certificaat nodig van de dijkgraaf of van een ander door de Raad van State
erkend persoon. Deze vrijstelling gold ook voor de invoer van goederen die de
“opgesetenen” van de polders nodig hadden ten behoeve van hun
levensonderhoud en het bezaaien en cultiveren van hun land.
De in- en uitvoer van de toegestane goederen diende te geschieden door erkende
schippers. Ingevoerde goederen mochten alleen worden ontscheept bij het fort
Lillo (NB: deze bepaling hield verband met de mogelijkheid om deze goederen
aan een effectieve inspectie te kunnen onderwerpen, gegeven de aanwezigheid van
terzake kundige commiezen in het fort Lillo, anders dan in de forten Frederik
Hendrik en Kruisschans).
De vrijstelling van licent liet de verplichting tot betaling van de Tol van Zeeland
(de zogeheten Grafelijke Tol, ook wel omschreven als de Tol van Iersekeroord; zie
hiervoor hoofdstuk 10) onverlet.
De vrijstelling van licent zou met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 augustus
1653 en werd voor een periode van drie jaren verleend (NB: de vrijstelling werd
nadien telkens verlengd tot er een einde kwam aan de zeggenschap van de
Republiek der Verenigde Nederlanden over de forten Lillo en Liefkenshoek en de
bijbehorende steunforten).
In ruil voor de licentvrijstelling dienden de ingelanden jaarlijks een recognitie te
betalen van 500 Vlaamse ponden ofwel 40 ponden, dertien schellingen en vier
groten Vlaams per maand. Dit bedrag diende betaald te worden “in handen van
den secretaris van Zeelandt”.
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Op 12 mei 1701 protesteerden de ingelanden ertegen dat zij opdracht hadden gekregen deze
“bermsloot” te repareren; een dergelijke verplichting was volgens hen in het akkoord van 10 februari
1654 niet inbegrepen (ZA, Verz. Verheye van Citters, inv. 79 b).
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In de herbedijkte polders mochten geen herbergen of andere publieke
drinkplaatsen worden opgericht in de nabijheid van de forten Lillo, Frederik
Hendrik en Kruisschans. Die nabijheid werd gedefinieerd als tenminste de afstand
tussen het dorp Doel en het fort Liefkenshoek (NB: die afstand bedroeg ca. 2,5
kilometer).
De commandeurs en andere officieren van de forten Lillo, Frederik Hendrik en
Kruisschans dienden het grondbezit van de ingelanden dat buiten deze forten is
gelegen te respecteren. Zij hadden niet het recht om deze grond voor eigen gebruik
te “appliceren”.

Over de uitvoering van dit akkoord deden zich in de periode 1654-1786 regelmatig
conflicten voor. Diverse malen bleek het noodzakelijk om de gemaakte afspraken te
preciseren, bijvoorbeeld over het beheer van de poldersluizen, de beweiding van de dijken
en het laden en lossen van schepen. 356 Evenals aan de overzijde van de Schelde ontstonden
er vooral problemen indien de landbouwers als gevolg van natuurlijke of kunstmatige
inundaties niet of niet goed in staat waren geweest om aan hun financiële verplichtingen te
voldoen. In de periode 1654-1786 kwamen er militaire inundaties voor in de jaren 16731674, 1702-1709, 1746 en 1784. 357
Vooral over de betaling van de in 1654 overeengekomen redemptie-penningen ontstonden
na inundaties steeds discussies en conflicten tussen de ingelanden en de Zeeuwse
autoriteiten, net zoals aan de overzijde van de Schelde. Overstromingen leidden er vrijwel
nooit toe dat de Zeeuwse bestuurders bereid waren om de ingelanden volledig te ontheffen
van hun betalingsplicht. Deze werd wel steeds enigermate verzacht, soms door deze
tijdelijk te verminderen, soms door toe te staan dat de ingelanden er langer over mochten
doen om hun verplichtingen na te komen; in het laatste geval had de toegeeflijkheid in feite
het karakter van een aanvaarde schuldbekentenis.
In juni 1672 beklaagden de ingelanden van de polders van Lillo, Zandvliet, Stabroek en
Berendrecht zich bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland over het besluit om hun
gronden onder water te laten lopen “tot groote en merckelijcke schade van de vruchten van
de supplianten”. 358 De Gecommitteerde Raden gaven commandeur Ockers van Lillo
opdracht om de gedupeerden zo veel mogelijk tegemoet te komen als naar diens mening
verantwoord was met het oog op de veiligheid van het fort Lillo. 359 Toen zij tot de
inundatie besloten hadden zij overigens aan de leiding van dit fort opgedragen om dit
zodanig te doen dat de gewassen (de “vruchten”) zo min mogelijk schade zouden oplopen.
360
De commandeur van het fort had opdracht gekregen de sluizen te laten openen “met
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Zie hiervoor o.m.: RAA, arch. Polder van Lillo c.s., inv. 1144 betreffende twisten tussen de
leiding van de forten Lillo, Frederik Hendrik en Kruisschans en de ingelanden van de omringende
polders in de periode 1668-1721. In 1663 vroegen en verkregen de ingelanden toestemming om op
hun kosten het laden en lossen van hun granen en andere goederen bij het fort Lillo te
vergemakkelijken door bij het uiteinde van de contrescarp, nabij de sluis, over een lengte van 10
roeden steengruis te laten storten (ZA, SZ, inv. 665, 4-10-1669).
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In 1830 werd de polder van Lillo vanuit het fort Lillo onder water gezet in het kader van de
Belgische Opstand. Daarbij kwamen 16 personen om het leven (Bollen, op. cit., p. 22-23).
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ZA, SZ, inv. 668, 23-6-1672.
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ZA, SZ, inv. 669, 12-9-1672.
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ZA, SZ, inv. 668, 26-5-1672.
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verschooninge nochtans vande vruchten soo veel doenelijke sal sijn”. 361 De polder van
Lillo bleek uiteindelijk onder water te zijn gezet tot een halve voet (dat is ongeveer 15
centimeter) beneden het “meijnlandt”. 362 In september 1672 gaven de Zeeuwse raadsheren
opdracht om “de sluijsen te laten opnemen ende het opperwater uijtloopen”, met een
verwijzing naar de smeekbede van de ingelanden. 363 Toen deze een jaar later verzochten
om te worden vrijgesteld van het betalen van de redemptie-penningen wegens de grote
schade die zij hadden geleden, besloten de Gecommitteerde Raden om dit verzoek af te
wijzen “om redenen van staet de supplianten wel bekent”. 364 In 1673 werd de polder van
Lillo opnieuw onder water gezet en wel tot bermhoogte. 365 In juli van dat jaar verzochten
de ingelanden om ook deze inundatie zo spoedig mogelijk te beëindigen. 366
Na de watersnoodramp van januari 1682 werd met de ingelanden van de polder van Lillo
op 21 april 1682 een akkoord gesloten (goedgekeurd door de Gecommitteerde Raden van
Zeeland op 5 juni 1682) dat als volgt luidde: 367
“Compareerde den seer Edelen heere Anthonij Hoffer Gecommitteerde Raet vande Ed:
Mo: heeen Staten van Zeelandt ter eenre, den Eerweerdichsten heere Geerardus Knijff
prelaet vant Abdie van Ste. Michiel, den Eerw: heere Andreas Verheurst provisoor der
voors. Abdije, Jor. Passchier Ignatie van den Cruyce, out Tresorier ende Schepen der stadt
Antwerpen, Jonkr. Francus [vermoedelijk Franciscus] Ignatius Meijne, Riddere vande
ordre Christi, ende de heere Constantinus de Weerdt secretaris der voorschreven Stadt, als
groote Gecommitteerde vanden polder ende gelande ter andere zyde, dewelcke verclaren
veraccordeert te yn, in der voegen naervolgende, te weten, adt de generale gelanden sullen
doen opmaecken de contrescharpe van het cleyn sluysken van het fort Lillo, tot het cleyn
gadt binnen ’s lants gevallen incluys, op hunnen eygen cost, ende de resterende andere
wercken van het voors. conterscharpe sullen doen opmaecken op conditie dat het gene het
selve sal comen te costen, aen het gelt van de redemptie van vyf hondert ponden vlaems
jaerlijcx sal worden gecort twee hondert guldens, tot dat de geheele somme dat de voors.
leste wercken sullen costen, t’ eenemael sal wesen voldaen, alles nochtans sonder dat hier
door in eenigen manieren sal werden gealtereert het accord geconcerteert ende
aengegeaen op thien februarij xvic. ende vierenvijftich tusschen de gecommitteerde vanden
heeren van den Rade ter eenre, ende de gedeputeerde vande gemeene ingelanden vande
nieu bedijckte polders ontrent Lillo ter andere syde, het welck blijft in vollen vigeur, al ofte
dese tegenwoordige acte noyt en ware gepasseert, nochte en sal Imanden van parthien
respective hem van dese tegenwoordige acte mochte behelpen als voor dese reyse ende inde
tegenwoordige occurentie alleen: Gelovende den heere eerste comparant met den eersten te
besorgen de behoorlycke acte van aggreatie, in welcken gevalle de heeren comparanten
vande tweede parthye caveren derato voor de andere gelanden, doch ingevalle de
voorgemelte acte van aggreatie niet en quame te volgen, sal yder blyven op syn geheel ende
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ZA, SZ, inv. 668, 21-5-1672.
ZA, SZ, inv. 668, 23-6-1672 en 27-6-1672. Dat gebeurde via de sluizen bij het fort Frederik
Hendrik.
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ZA, SZ, inv. 669, 16-9-1672.
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ZA, SZ, inv. 670, 3-3-1673.
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ZA, SZ, inv. 670, 29-5-1673.
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ZA, SZ, inv. 670, 4-7-1673.
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ZA, SZ, inv. 1806; ZA, SZ, inv. 688, 5-6-1682.
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ongeprejudicieert; Verders gelooft den heere eerste comparant de behoorlycke ordres te
geven, gelyck hy uyt crachte deser geeft aen den heere commandant vant fort Lillo,
aenstonts de sluysen te doen openen, ende alsoo den polder te verlossen vande wateren.”
De als laatste genoemde bepaling was minder vanzelfsprekend dan men zou denken. Na de
overstroming van januari 1682 is namelijk serieus overwogen om de polder rondom Lillo
en Liefkenshoek (wederom) niet te herdijken omdat dit voor de veiligheid van deze forten
beter zou zijn. Daarop werd bij de Zeeuwse autoriteiten sterk aangedrongen door de
commandeurs van beide vestingen. Zij achtten het verstandiger “de selve polders noch te
laten drijven”. 368
Uiteindelijk zouden de Gecommitteerde Raden van Zeeland zich wat de redemptiepenningen betreft ietwat toeschietelijker opstellen dan uit het geciteerde akkoord kan
worden afgeleid, want uit de boekhouding van het gewest Zeeland blijkt dat de door de
ingelanden te betalen som van 500 pond Vlaams in het boekjaar 1682, evenals voor de
ingelanden aan de overzijde van de Schelde, werd gehalveerd (in plaats van verminderd
met slechts fl. 200). 369 Evenals op de Vlaamse oever van de Schelde leverde de betaling
van de resterende helft in de jaren 1682 en 1683 grote problemen op. Zo kort na de
watersnoodramp van januari 1682 waren de landbouwers nog niet in staat geweest om
inkomsten te genereren. In oktober 1684 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland
dat de overeengekomen korting van fl. 200 per jaar gedurende vierendertig jaren zou
worden toegepast. 370 Deze concessie kwam erop neer dat de ingelanden in het vervolg aan
redemptie-penningen een bedrag van £ 466:13:4 per jaar gingen betalen. 371
In 1685 bleek overigens de zeecontrescarp van het fort Lillo nog niet op de gewenste
hoogte te zijn gebracht; deze was toen nog lager dan de hoogte van de aansluitende
Scheldedijk. De ingelanden van de polders van Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht
maakten hierover hun verontrusting kenbaar aan de Gecommitteerde Raden. 372 Twee jaar
later herhaalden zij hun zorgen. De zeecontrescarp was toen nog lager dan de dijk tussen
het fort Lillo en het fort Kruisschans. 373 Pas in maart 1693 werd met de ingelanden
overeenstemming bereikt over de financiering van de verzwaring van de buitenste wal aan
de zeezijde van het fort Lillo. 374 In 1694 klaagden zij opnieuw over de kwaliteit van deze
wal (en over de kwaliteit van afwateringssluis bij het fort). 375
In 1688 besloten de Gecommitteerde Raden om aan de ingelanden rondom Lillo een
verdergaande concessie te doen door de redemptie-penningen nog eens met fl. 400 te
verlagen, dus in totaal te reduceren met fl. 600. 376 Op 20 september 1694 kwam daar een
extra korting bij van 100 pond Vlaams per jaar gedurende een periode van twintig jaren (in
verband met een mede-verantwoordelijkheid voor de aarde- en rijswerken bij het fort die de
ingelanden op zich namen) en in augustus 1701 stemden de Staten van Zeeland in met een
additionele reductie van 15 pond Vlaams per jaar gedurende een periode van vijftien jaren
368
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ZA, SZ, inv. 688, 28-3-1682.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1540, fol. 78 en 78 v.
ZA, SZ, inv. 692, 10-10-1684.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1600, fol. 59-59 v.
ZA, SZ, inv. 693, 24-8-1685.
ZA, SZ, inv. 695, 10-3-1687.
ZA, SZ, inv. 380, fol. 134, 16-3-1693 en 20-3-1693.
ZA, SZ, inv. 702, 25-5-1694.
ZA, SZ, inv. 696, 20-5-1688.
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in verband met bijdragen van de ingelanden aan de verhoging van de zeecontrescarp van
Lillo. Met terugwerkende kracht tot 1 juli 1700 bedroeg de totale reductie van de
redemptie-penningen dus £ 148:6:8 per jaar. 377
Tijdens de Spaanse Successieoorlog geraakte de bedrijfsvoering van de landbouwers in de
polder van Lillo opnieuw ernstig in de problemen, enerzijds door de inundatie van hun
landerijen, anderzijds omdat de uitvoer van de nog in voorraad zijnde granen stagneerde of
zelfs op bepaalde momenten volledig onmogelijk was. Daar kwam bij dat “gebourageerde
legers” schade aan hun boerderijen hadden aangericht. 378 De landbouwers waren
nauwelijks nog in staat om hun redemptie-penningen te betalen. 379 Verzoeken om onder
deze belastingplicht uit te komen werden door de Gecommitteerde Raden van Zeeland
slechts in beperkte mate ingewilligd. Vanaf 31 juli 1706 dienden de ingelanden weer op de
oude voet hun redemptie-plicht na te komen. 380 De inundatie van de polder van Lillo was
toen nog niet beëindigd.
Hoe wanhopig de landbouwers in de polder van Lillo konden zijn indien hun landerijen
vanuit het fort Lillo onder water werd gezet blijkt onder meer uit een petitie van 29 februari
1704 aan het adres van de commandeur van dit fort, waarin de landbouwers in de directe
omgeving ervan dringend verzochten om hun land te ontlasten van het water zodat dit weer
“gelabeurt” en “besaeijt” kon worden. De ondertekenaars beloofden om als tegenprestatie
aan de commandeur jaarlijks honderd zuivere ducatons te betalen. 381 Uiteindelijk zou de
inundatie, die in 1702 begon, pas in 1709 worden beëindigd. 382
De mede-verantwoordelijkheid van de ingelanden voor de aarde- en rijswerken
(overeengekomen in 1694) bracht voor hen een zware financiële belasting met zich telkens
wanneer, met name door natuurgeweld, schade aan de wallen van het fort Lillo was
aangericht. Dat bleek bijvoorbeeld na zware stormen op 9 december 1703, 8 december
1704, 10 december 1711, 26 februari 1714, 3 maart 1715, 1 september 1717 en de nacht
van 25 op 26 december 1717. 383
In 1716 kwam er een einde aan de in 1682 overeengekomen reductie van de redemptiepenningen gedurende een periode van 34 achtereenvolgende jaren. Het akkoord van 10
februari 1654 werd weer volledig van toepassing, hetgeen impliceerde dat de ingelanden
wederom 500 pond Vlaams per jaar dienden te betalen voor de vrije uitvoer van hun
granen. 384 In verband met de genoemde watersnoodrampen kregen zij in 1717 vrijstelling
van de redemptie-plicht (doordat deze met fl. 3000 (ofwel 500 pond Vlaams) was
377

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1900, fol. 74-75 v.
ZA, SZ, inv. 713, 14-8-1705.
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ZA, SZ, inv. 713, 5-11-1705.
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ZA, SZ, inv. 715, 11-10-1707.
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GA Schouwen-Duiveland, arch. Heerlijkheid Ooster- en Sirjansland, doos 1, correspondentie
Charles Lonque. De commandeur van de forten Lillo en Liefkenshoek was destijds ambachtsheer van
Oosterland. Zo kon de betreffende petitie in het archief van deze heerlijkheid terechtkomen. Een
ducaton had destijds een waarde van ca. 3,5 gulden.
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384
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2200, fol. 81 v-85.
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gereduceerd). Daar stond echter tegenover dat zij de kosten van de verhoging van de
zeecontrescarp te Lillo geheel voor hun rekening dienden te nemen. 385
De ingelanden van de polders nabij het fort Lillo toonden in 1727, 1728 en 1729 opnieuw
hun onvrede over de redemptie-plicht. Zij weigerden over die jaren de betreffende
penningen te betalen. Het is niet geheel duidelijk op grond waarvan hun onvrede was
ontstaan. In een overleg met een delegatie van de Gecommitteerde Raden van Zeeland op
25 oktober 1729 (gehouden op het jacht van de Staten van Zeeland, dat voor dit doel naar
Lillo was gevaren) brachten zij onder meer naar voren dat het oorspronkelijke akkoord uit
1654 moest worden begrepen als “provisioneel”, dus als een overeenkomst waaraan zij niet
voor altijd gebonden waren. Bovendien klaagden zij erover dat de schippers die hun granen
mochten vervoeren “veeltijts wierden opgehouden”. Het overleg leidde er uiteindelijk toe
dat de redemptie-plicht werd herbevestigd, wel met het verzoek van de ingelanden aan hun
Zeeuwse gesprekspartners om enige reductie (“afslagh”) van deze plicht te overwegen. 386
Op 14 juni 1732 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om de jaarlijks te betalen
redemptie-penningen te verminderen met fl. 200, zodat jaarlijks een bedrag van £ 466:13:4
resteerde. 387 Deze reductie was dezelfde als die in oktober 1684 werd toegestaan, naar
aanleiding van de watersnoodramp van januari 1682. Na de inundatie van de polder van
Lillo in het kader van de Oostenrijkse Successieoorlog werd de redemptie-plicht iets verder
verlaagd tot fl. 2500 per jaar (ofwel tot ca. 417 pond Vlaams).
Nadat de ingelanden vanaf 1758 niet meer waren vrijgesteld van de betaling van het
halflicent aan de ontvanger van de convooien en licenten van de Admiraliteit op de Maze te
Lillo voor producten die naar het gewest Holland werden vervoerd (zie hiervoor verder
hoofdstuk 11), verkregen zij van de Zeeuwse autoriteiten een verdergaande reductie van
hun redemptie-penningen. 388 Deze reductie werd jaarlijks vastgesteld op basis van het
werkelijk door de ingelanden betaalde halflicent ten behoeve van het gewest Holland. In
1758 bedroeg deze korting 1210 guldens, 13 stuivers en 15 penningen, zodat over dat jaar
aan redemptie-plicht een bedrag resteerde van 1289 guldens, 6 stuivers en 1 penning (ofwel
ca. 215 ponden). 389 In 1775 was de reductie aanzienlijk lager, namelijk fl. 318, zodat toen
een verplichting resteerde van ruim fl. 2086 (ofwel ruim 347 pond Vlaams). 390
Ook in de polder van Lillo konden de ingelanden die ressorteerden onder de jurisdictie van
het fort Lillo en die daardoor in formele zin Zeeuwen waren, geconfronteerd worden met al
dan niet extra-ordinaire belastingen die door het gewest Zeeland werden opgelegd, bovenop
de te betalen recognities en redemptie-penningen die golden voor alle ingelanden. Zo
werden zij (in verband met de “excessive onkosten van desen swaren oorloogh”, ofwel de
bekosting van de oorlog tegen Frankrijk) in 1676 verplicht een extra-ordinaire last van twee
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guldens per gemet te betalen. De inning daarvan leverde veel problemen op. 391 De
commandeur van Lillo verzocht de Zeeuwse autoriteiten aan te geven op welke wijze hij de
inning met geweld zou kunnen afdwingen. 392
5.8 De financiering van de forten
Het voert gegeven de probleemstelling van de onderhavige studie te ver om gedetailleerd
stil te staan bij de wijze waarop de forten Lillo en Liefkenshoek in de periode 1585-1786
werden gefinancierd. Hierover kan globaal het volgende worden opgemerkt.
De uitgaven ten behoeve van de forten kunnen globaal in zeven categorieën worden
onderverdeeld, waarbij particuliere uitgaven van burgers die in de forten woonden (bijv. ten
behoeve van hun huisvesting en levensonderhoud) buiten beschouwing blijven:
a. uitgaven ten behoeve van het onderhoud van de forten als vestingwerken, met
inbegrip van uitgaven voor aanpassingen daarvan. Daartoe behoren bijvoorbeeld
de kosten van het onderhoud van de wallen en de grachten, de toegangsbrug en –
poort, de bolwerken, de ravelijnen e.d..
b. uitgaven ten behoeve van de bouw en het onderhoud van publieke gebouwen in de
forten, waaronder met name logementen, barakken, magazijnen, wachtposten e.d..
c. uitgaven ten behoeve van levensmiddelen, brandstof (turf en kolen), kaarsen e.d.
(kortom: “vivres”) voor zover deze bestemd waren voor de garnizoenen in de
forten.
d. uitgaven ten behoeve van het vaste geschut in de forten (de ammunitie die niet
behoorde bij een of meer van de compagnieën die daar waren gelegerd).
e. uitgaven ten behoeve van de vaste militaire functionarissen die in de forten
werkzaam waren, met name van de sergeant-majoor, de kanonniers (met name in
de 17de eeuw) en de geweldige provoost; de salarislasten van de commandeur
waren onderdeel van de uitgaven ad f.
f. uitgaven ten behoeve van de legeronderdelen die in de forten garnizoen hielden,
zowel de soldijlasten als de kosten van het mobiele wapentuig van deze eenheden.
g. uitgaven ten behoeve van de traktementen van burgerfunctionarissen die in de
forten werkzaam waren, met name van de commies van de vivres en de
ammunitiën, de predikant, de schoolmeester, de chirurgijn, de portier, de
klokkensteller en de vroedvrouw.
Gegeven het feit dat de forten in bestuurlijk opzicht behoorden tot het Committimus in
Staats-Vlaanderen (zie paragraaf 5.4) en dit bestuurlijk conglomeraat onderdeel was van het
gewest Zeeland verliep de financiering van deze uitgaven in beginsel via de publieke kas
van dit gewest. Daarbij speelde de Rekenkamer van Zeeland een belangrijke uitvoerende en
controlerende rol. De boekhouding van de forten Lillo en Liefkenshoek betreffende de
periode 1588-1786 kan goeddeels via het archief van deze Rekenkamer worden
gereconstrueerd. 393 Op de algemene regel dat de uitgaven ten behoeve van Lillo en
391

ZA, SZ, inv. 677, 15-10-1676; idem, inv. 678, 2-1-1677.
Idem, 11-1-1677.
393
Van belang zijn dan met name het archief van de Rekenkamer van Zeeland C ( betreffende de
administratie te lande van de ontvanger-generaal) en dat van de Rekenkamer van Zeeland D
(betreffende rekeningen van diverse belastingen).
392

252

Liefkenshoek verliepen via de Rekenkamer van Zeeland bestond één uitzondering. Indien
de in deze forten gelegerde compagnieën niet, conform het repartitiestelsel, ten laste
kwamen van dit gewest, waren er twee mogelijkheden:



de betreffende compagnieën werden gefinancierd door een van de andere
gewesten van de Republiek der Verenigde Nederlanden. 394 Dit kwam in de 17de
eeuw niet vaak voor, maar in de 18de eeuw steeds vaker; zie hiervoor hoofdstuk 7.
deze legeronderdelen behoorden tot de categorie van de ongerepatrieerde
compagnieën en werden rechtstreeks (zonder tussenkomst van een gewest) uit de
kas van de Generaliteit betaald, hetgeen in de 17 de en 18de eeuw sporadisch in
oorlogstijd voorkwam.

Het repartitiestelsel op basis waarvan het Staatse leger in de periode 1588-1795 werd
gefinancierd kwam kortweg hierop neer dat de gewestelijke bijdrage aan de kas van de
Generaliteit (met name ten behoeve van de oorlogsvoering; zie hiervoor paragraaf 5.2) niet
via de Generaliteit naar de compagnieën vloeide, maar rechtstreeks via de publieke kas van
de gewesten die met inzet van eigen belastingmiddelen dergelijke onderdelen van het
Staatse leger op de been brachten of hielden. 395 Op deze wijze konden gewestelijke
autoriteiten uiteraard een beduidende invloed op het Staatse leger uitoefenen. De
financieringswijze paste bij het federale karakter van de Republiek. Voor zover de
gewestelijke bijdrage aan de bekostiging van dit leger lager was dan volgens het
quotenstelsel was afgesproken, diende het resterende deel in de gemeenschappelijke kas
van de Generaliteit te worden gestort. Omgekeerd: indien die bijdrage het afgesproken
aandeel overtrof, kon een gewest hiervoor worden gecompenseerd. Indien een gewest niet
in staat was het afgesproken aandeel in de oorlogslasten van de Republiek te bekostigen
dan kon voor het verstrekken van een lening een beroep op de Generaliteitskas worden
gedaan. Zo werd in de periode 1740-1748 (in verband met de financiering van de
Oostenrijkse Successieoorlog) uit deze kas aan de “defectueuse” gewesten van de
Republiek een bedrag van 7,5 miljoen gulden beschikbaar gesteld. 396
De totale oorlogsuitgaven van het gewest Zeeland fluctueerden ten tijde van de Republiek
sterk. De Jong heeft deze fluctuaties als volgt zichtbaar gemaakt voor de periode 15851621, uitgesplitst naar de uitgaven voor de oorlog op het land en op het water: 397

394

De kosten van deze compagnieën zijn dan te traceren in de Staten van Oorlog van het betreffende
gewest.
395
Zwitzer, op. cit. 1991, hoofdstuk 4. De belastingmiddelen van de gewesten bestonden uit
belastingen op consumptiegoederen ( de “gemeene middelen”), een belasting op huizen en grond (de
“verponding”) en heffingen op juridische handelingen (de “collectieve middelen”). In oorlogstijd
kwamen daar speciale heffingen (“extra-ordinaris middelen”) bij.
396
O. van Nimwegen, De Republiek der Verenigde Nederlanden als grote mogendheid; buitenlandse
politiek en oorlogvoering in de eerste helft van de achttiende eeuw en in het bijzonder tijdens de
Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), Amsterdam, 2002, p. 98.
397
M. de Jong, “Staat van Oorlog”; wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek der
Verenigde Nederlanden, 1585-1621, Hilversum, 2005, p. 88.
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Wapenuitgaven te lande en te water van de provincie Zeeland 1585-1621
in carolische guldens
Jaar
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603

Te lande
2.922
215
4.404
29.208
68.082
22.932
19.524
34.548
61.398
119.484
18.006
15.114
12.240
24.612
44.496
13.224

Te water
11.790
24.079
22.958
14.438
10.380
10.670
15.547
6.980
18.444
12.666
27.894
8.190
26.350
36.648
12.492
13.566
5.118
17.856

Jaar
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621

Te lande
19.632
24.384
11.598
2.064
16.818
1.854
174
96
114
432
6.102
2.046
0
0
768
2.010
0
4.668

Te water
47.814
27.822
7.506
9.246
2.280
3.090
14.796
282
576
6.444
22.938
38.292
74.460
37.158
16.506
35.910
4.362
6.426

Uit deze cijfers wordt onder meer duidelijk hoezeer de uitgaven voor de landtroepen ten
tijde van het Twaalfjarig Bestand kelderden, terwijl de uitgaven voor de gewestelijke
Admiraliteit op een relatief hoog niveau bleven, met name in de jaren 1614-1619.
De financiering van de forten Lillo en Liefkenshoek verliep weliswaar via het gewest
Zeeland, maar dit was jaarlijks in de gelegenheid om de daarmee gemoeide uitgaven te
declareren bij de Rekenkamer van de Generaliteit, conform een afspraak die de “geunieerde
provinciën” in 1579 hadden gemaakt en vastgelegd in artikel 4 van de Unie van Utrecht. De
afspraak behelsde onder meer dat de kosten van nieuw aan te leggen forten en “sterckten”
binnen de opstandige gewesten “in ’t generael gedraegen sullen worden”. 398 Tot de
nieuwe vestingwerken in het destijds opstandige gebied behoorden de forten Lillo en
Liefkenshoek. Hun vestiging en het onderhoud daarvan waren in het belang van de gehele
Generaliteit en niet slechts in dat van het gewest dat om praktische redenen met hun bestuur
en beheer was belast. 399 Gegeven het quotenstelsel op basis waarvan de kas van de
Generaliteit werd gespekt (zie hiervoor paragraaf 5.2) impliceerde dit dat
verhoudingsgewijze vooral het gewest Holland voor de financiering van de forten nabij
Antwerpen opdraaide; het aandeel van dit gewest in de bekostiging van de
398

Zie voor deze bepaling o.m.: W.J.F. Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de
XVIe eeuw, deel III, tweede deel, Amsterdam 1868, p. 230.
399
Zo werden de kosten van de fortificatie-werkzaamheden te Lillo en Liefkenshoek die in de jaren
1701-1702 werden gemaakt gedeclareerd bij de Rekenkamer van de Generaliteit; zie: ZA,
Rekenkamer Zeeland D, inv. 81720, fol. 117 v.
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Generaliteitsuitgaven bedroeg immers (vanaf 1612) 57 %, dat van Zeeland per saldo niet
meer dan 9 %. De kosten die het gewest Zeeland voor de forten Lillo en Liefkenshoek
maakte werden jaarlijks verrekend met de bijdrage van dit gewest aan de financiering van
de Generaliteitsuitgaven conform het quotenstelsel. 400
In deel 3 c zijn integrale transcripties opgenomen van de zogeheten Generaliteitsdeclaraties
betreffende Lillo en Liefkenshoek, met tussenpozen van in beginsel 25 jaren, te beginnen
met het boekjaar 1 oktober 1599 tot 1 oktober 1600 en vervolgens betreffende de jaren
1625, 1650, 1675, 1700, 1725, 1750 en 1775. Daaraan zijn transcripties toegevoegd van de
rekeningen betreffende enkele bijzondere jaren, te weten de jaren 1635 (toen de forten
volop betrokken waren bij de oorlog met Spanje), 1664 (het enige jaar waarvan een
specifieke declaratie betreffende de Scheldeforten kon worden aangetroffen in het archief
van de Rekenkamer van de Generaliteit), 1685 (een in velerlei opzicht rustig jaar in de
geschiedenis van deze forten en in dit opzicht een tegenhanger van het jaar 1635), 1715
(een bijzonder jaar vanwege ingrijpende herstelwerkzaamheden na een stormvloed), 17471748 (de enige jaren in de geschiedenis van de forten ten tijde van hun aansturing vanuit
Zeeland gedurende welke zij in “vijandige” handen waren), 1782 en 1783 (jaren op weg
naar de overdracht aan de Oostenrijkse autoriteiten) en 1785 (het laatste volle jaar waarin
zij behoorden tot de Republiek der Verenigde Nederlanden).
Het mag opmerkelijk worden genoemd dat het in de onderzochte periode veelvuldig
mogelijk bleek om de uitgaven ten behoeve van het reguliere onderhoud van de forten en
van de traktementen van de daar werkzame burgerfunctionarissen te bekostigen uit de
opbrengst van de verpachting van de gemeene middelen van consumptie en de opbrengst
van enkele aanvullende belastingen in Lillo en Liefkenshoek. In de periode 1638-1786
kwam het in 72 % van de jaren voor dat de genoemde kosten op deze wijze gefinancierd
konden worden. Veelvuldig konden de forten met behulp van eigen middelen functioneren
en waren ze dus self-supporting, afgezien van de kosten van de garnizoenen en extraordinaire onderhoudsuitgaven. Indien de pacht- en belastingopbrengsten ter plaatse niet
toereikend waren om het reguliere onderhoud en de traktementen van burgers te bekostigen,
werd het tekort aangevuld uit de kas van de ontvanger-generaal van de Rekenkamer van
Zeeland, die de daarmee gemoeide bedragen vervolgens declareerde bij de Rekenkamer van
de Generaliteit. In hoofdstuk 9 wordt hierbij uitgebreid stilgestaan en wordt per jaar
gespecificeerde informatie verstrekt over uitgaven ten behoeve van met name onderhoud en
traktementen (met inbegrip van vacatiegelden en schrijflonen).
In juridisch opzicht riep het declareren van uitgaven bij de Generaliteit soms vragen op.
Impliceerde dit nu wel of niet een bestuurlijke bemoeienis van de Haagse autoriteiten met

400

Zie hiervoor bijv. ZA, SZ, inv. 3570, fol. 85 v-87; ook: ZA, SZ, inv. 714, 23-11-1706. De Jong
(op. cit., p. 315-322) heeft geanalyseerd dat de provinciale inkomsten van het gewest Zeeland in de
periode 1585-1621 soms niet toereikend waren om het Zeeuwse aandeel in de oorlogsbegroting van
de Generaliteit en de eigen gewestelijke oorlogsuitgaven te kunnen bekostigen. In de jaren 1585-1589
en 1597-1606 verstrekten de steden Middelburg, Vlissingen, Veere, Goes, Brouwershaven en
Zierikzee aanzienlijke hoeveelheden krediet aan de provinciale ontvanger-generaal. Daarbij voegden
zich leningen uit de kas van de Generaliteit.
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de gang van zaken in de door Zeeland aangestuurde Scheldeforten? Hoe met name verhield
een verantwoordingsrelatie ten opzichte van de Generaliteitsrekenkamer zich tot het
gegeven dat de forten Lillo en Liefkenshoek behoorden tot het Committimus in StaatsVlaanderen en niet werden gerekend tot de Generaliteitslanden? In 1664 bijvoorbeeld
ontstond hierover een discussie toen de commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo
rechtstreeks door de Generaliteitsrekenkamer was aangeschreven met het verzoek om zijn
rekening betreffende het jaar 1663 te overleggen. De commies meende dat dit verzoek in
strijd was met de bestuurlijke positie van de forten Lillo en Liefkenshoek. De
Gecommitteerde Raden van Zeeland onderschreven deze zienswijze en maakten deze aan
de Raad van State kenbaar. 401 Uit de Generaliteitsdeclaraties die nadien werden ingediend
blijkt overigens dat de uitgaven van de betreffende commies steeds gespecificeerd naar
kostensoort zijn verantwoord. Kennelijk ging het verschil van mening louter over de vraag
of de verantwoording vanuit Zeeland wel of niet diende te verlopen via de bestuurlijke
autoriteiten van dit gewest. In Zeeland nam men er geen genoegen mee dat de commies van
de vivres en de ammunitie te Lillo werd gezien als een functionaris van de Generaliteit, ook
al werden de uitgaven van deze commies door de Generaliteit vergoed.
Het is niet geheel duidelijk of het gewest Zeeland er steeds in slaagde om de kosten die met
het bestuur en beheer van Lillo en Liefkenshoek gemoeid waren volledig vergoed te
krijgen. Vermoedelijk zal dit nimmer bevredigend opgehelderd kunnen worden, gegeven
forse leemten in het archief van de Rekenkamer van de Generaliteit.
Zeker is dat het voor het gewest Zeeland soms lastig was om ingediende declaraties
volledig en tijdig vergoed te krijgen. 402 Negatieve ervaringen daarmee leidden er soms toe
dat noodzakelijke reparaties werden uitgesteld totdat duidelijkheid over betaling door de
Generaliteit was verkregen. Dat leidde bijvoorbeeld in 1635 tot vertraging bij de uitvoering
van herstelwerkzaamheden op het fort Hoogerwerf. 403 In 1701 werd zo’n vertraging
onverantwoord geacht en werden uit de kas van het gewest Zeeland aanzienlijke bedragen
voorgefinancierd om (conform aanwijzingen van de vestingbouwer Menno van Coehoorn)
aanpassingen aan het fort Lillo mogelijk te maken. 404
Vaststaat ook dat het gewest Zeeland soms uitgaven ten behoeve van aanpassingen aan de
forten voor eigen rekening nam. Anders valt bijvoorbeeld niet te begrijpen waarom de
Gecommitteerde Raden van Zeeland zich in maart 1663 afvroegen of het onderhoud van
vestingen in het Committimus (waarbij in het bijzonder werd gewezen op aarde-, metsel- en
timmerwerk) niet gedurende enige jaren door de Raad van State gedragen zou kunnen
worden, gegeven de hoge kosten daarvan. 405
In de laatste fase van hun bestaan als vestingwerken van de Republiek der Verenigde
Nederlanden ontstonden er over de financiering van Lillo en Liefkenshoek spanningen
tussen het gewest Zeeland en de Generaliteit. Het was toen niet meer zo duidelijk dat de
401

ZA, SZ, inv. 520, fol. 391 en 391 v, 6-11-1664.
Mogelijk was er soms sprake van achterstallige afdrachten van het gewest Zeeland aan de
Rekenkamer van de Generaliteit en bleven hierdoor soms betalingen uit de Generaliteitskas aan dit
gewest achterwege of verliepen deze vertraagd.
403
ZA, SZ, inv. 495, fol. 168, 172 v en 232.
404
ZA, SZ, inv. 709, 24-5-1701 en 28-6-1701.
405
ZA, SZ, inv. 518, fol. 136 en 136 v, 29-3-1663.
402
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kosten van de forten uiteindelijk (geheel) ten laste van de Generaliteit kwamen. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit een discussie over de wijze waarop een door de Prins van Oranje naar Lillo
gestuurde ingenieur (i.c. de genie-officier A.W. Kiers) bekostigd zou worden. Toen het
ernaar uitzag dat hiervoor uitsluitend de kas van het gewest Zeeland zou worden
aangesproken stelden de Gecommitteerde Raden van deze provincie aan de Raad van State
voor om de betreffende kosten te delen. 406
Eind 1784 en begin 1785 beklaagden de Gecommitteerde Raden van Zeeland zich over de
relatief grote financiële offers die van het gewest Zeeland werden verlangd in het kader van
de versterking van de defensieve kracht van Lillo en Liefkenshoek die nodig werd geacht in
verband met een dreigende verovering van de forten door het Oostenrijkse leger (zie
hiervoor paragraaf 15.2). Zij maakten kenbaar dat van hen in redelijkheid niet kon worden
gevraagd om op te draaien voor de kosten van de levensmiddelen die gemoeid waren met
de (aanzienlijke!) uitbreiding van de garnizoenen in de forten. Dit werd een taak geacht van
de Raad van State. Deze diende ook zorg te dragen voor de bekostiging van enige schepen
die in gereedheid moesten worden gebracht voor het transport van troepen en van
zieken. 407 De Raad van State werd erop gewezen “hoe deeze provintie door haaren ijver
voor de gemeene verdediging in den oorlog die met de Vrede van Aken geëindigd is [= de
Oostenrijkse Successieoorlog], haar Finantien onherstelbaar heeft geruïneerd” en “hoe zij
nooit eenige liquidatie van zulke deugdelijke uitgaven heeft kunnen verkrijgen”. Zeeland
was naar hun mening genoodzaakt “geenerhande betaalingen op zich te neemen als die zij
uit nessiteit [= noodzaak] tot zelfsverdediging en uit een onvermijdelijke verpligting aan de
Unie verschuldigd is”. 408 Enige maanden later toonde de Prins van Oranje (i.c. de
stadhouder Willem V) zich bezorgd over de bereidheid van Zeeland (en de overige
gewesten van de Republiek) om aan een vermoedelijk kostbare verdediging van de
Scheldeforten financieel bij te dragen. In een brief van 6 mei 1785 merkte hij op: "la
Zeelande ne veut pas que l’on cède Lillo et Liefkenshoek, les raisons qu’elle allègue pour
cela sont très bonnes, mais comment la guerre peut elle se soutenir si la Zeelande ne veut
pas contribuer sa quote part et que cela fournit la prétexte à d’autres provinces pour en
faire autant. " 409 Uiteindelijk werden de kosten die gemoeid waren met de versterking van
de forten Lillo en Liefkenshoek in de laatste fase van hun bestaan als vestingen van de
Republiek, conform artikel 4 van de Unie van Utrecht uit 1579, door de Generaliteit
gedragen.

406

ZA, SZ, inv. 1620; kopie van een brief van de GR van Zeeland aan de Raad van State d.d. 13-101784.
407
ZA, SZ, inv. 1620, brief van de GR van Zeeland aan Van Lynden van Blitterswijk d.d. 15-101784.
408
ZA, SZ, inv. 1621, brief van de GR van Zeeland aan de Raad van State d.d. 15-1-1785.
409
Vertaald: Zeeland wil niet dat we Lillo en Liefkenshoek afstaan; de redenen die men daarvoor
aanwendt zijn erg goed, maar hoe is de oorlog houdbaar als Zeeland niet zijn aandeel wil bijdragen en
dit de andere provincies aanleiding geeft om dit evenmin te doen? Bron: F. de Bas, Brieven van Prins
Willem V aan baron W.C.H. van Lijnden van Blitterswijk, Den Haag, 1893, p. 127; Koninklijk
Huisarchief, Archief Willem V, inv. 1515.
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6.

Het leven in de forten

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk passeren diverse facetten van het leven in de forten de revue. Bij enkele
daarvan wordt in afzonderlijke hoofdstukken stilgestaan; zie met name de hoofdstukken
over de bestuurlijke verhoudingen, de garnizoenen (het militaire leven), het kerkelijk leven,
het onderwijs en de armenzorg. De gegevens daarover die konden worden verzameld waren
zodanig omvangrijk dat daarover apart kon worden gerapporteerd. De resterende overige
aspecten van het fortleven hebben in het onderhavige hoofdstuk hun plaats gekregen. De
implicatie daarvan is dat dit hoofdstuk in thematisch opzicht divers van aard is.
In algemene zin kan het leven in de forten Lillo en Liefkenshoek als volgt gekarakteriseerd
worden:
 Het tegelijk vertoeven van relatief veel mensen op een beperkte grondoppervlakte
impliceerde een hoge bevolkingsdichtheid. Er was weinig bewegingsvrijheid en er
was sprake van compacte sociale betrekkingen en verhoudingen en een
onvermijdelijk sterke sociale controle. Zowel in fysiek als in sociaal opzicht was
de handelingsvrijheid uiterst beperkt (zie verder paragraaf 6.5).
 Door de hoge bevolkingsdichtheid en de specifieke fysieke leefomstandigheden
waren de bewoners vatbaar voor besmettelijke ziekten. Daartoe behoorde in de
drie eerste decennia van de 17de eeuw in elk geval de pest (zie hiervoor verder
paragraaf 6.4).
 Binnen de forten was er frequent sprake van wisseling van garnizoenen (zie
hoofdstuk 7). De militaire bevolking (uitgezonderd enkele functionarissen) was in
hoge mate mobiel. De forten werden dan ook veelvuldig geconfronteerd met
immigratie. Gelet op de heterogene samenstelling van compagnieën van het
Staatse leger in de 17de en 18de eeuw in cultureel opzicht was het sociale leven
binnen de forten regelmatig onrustig. Er was geen gestandaardiseerd cultureel
kapitaal dat het doen en laten van de militairen reguleerde. Met de komst van
nieuwe compagnieën (soms ook van buiten de Republiek) deden nieuwe
gedragsstandaarden hun intrede. Het was voor de leiding van de forten steeds een
lastige opgave om de sociale orde te bewaren.
 Over spanningen binnen de forten op seksueel terrein is slechts sporadisch iets
gedocumenteerd, althans bewaard gebleven; het volledig verloren gaan van de acta
van de kerkenraden en van het rechterlijk archief van Lillo tot 1749 speelt hier
parten. Aannemelijk is dat zich op dit terrein regelmatig spanningen hebben
voorgedaan, gegeven de beperkte aanwezigheid van meisjes en vrouwen temidden
van een typische mannenpopulatie (zie hiervoor verder paragraaf 6.5).
 Gezien de bijzondere, bepaald riskante levensomstandigheden in de forten, is het
plausibel dat vooral burgers met een avontuurlijke inslag zich tot het fortleven
voelden aangetrokken. Dit heeft er waarschijnlijk toe geleid dat er in de forten
relatief veel burgers woonden die berekend waren op risicovol gedrag, met
persoonlijkheidskenmerken die daaraan inherent zijn. Aannemelijk is dat de forten
een aantrekkingskracht uitoefenden op personen met een relatief sterke mate van
persoonlijke autonomie en een relatief geringe geneigdheid om zich in sociaal
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opzicht te schikken. Ook hierdoor was het sociale leven binnen de forten
waarschijnlijk complex en spanningsvol en lastig te beheersen. De noodzaak
daartoe was vanwege de militaire functie van de forten evident (zie paragraaf 6.5).
De waarden en belangen van militairen en burgers spoorden lang niet altijd.
Tussen beide soorten ingezetenen zijn gedurende de 17de en 18de eeuw regelmatig
spanningen traceerbaar. Hun wederzijdse afhankelijkheid dwong hen echter om
hun onderlinge geschillen te accommoderen, al dan niet na bemiddeling van de
bestuurlijke autoriteiten boven hen (zie paragraaf 6.5).
De forten waren elk gesitueerd in een omgeving die hen weinig vriendschappelijk
en soms uitgesproken vijandig was gezind. Zij werden door de bewoners van de
omringende polders (uitgezonderd de gereformeerden onder hen) gepercipieerd als
Fremdkörpers op hun grondgebied en als permanent bedreigend vanwege de
mogelijke hantering van het inundatie-wapen (zie de hoofdstukken 3 en 5).
De forten functioneerden in een omgeving waarin een dominante rol werd
gespeeld door de rooms-katholieke kerk; het kerkelijk leven binnen de forten werd
gedomineerd door de Nederduits-Gereformeerde Kerk. Ook hierdoor stond de
relatie tussen de forten en hun directe omgeving onder een zware druk. Conflicten
met de omgeving hadden vaak een religieuze achtergrond (zie hiervoor hoofdstuk
12). In de 18de eeuw is er een toenemende invloed van het rooms-katholicisme
binnen de forten. Meer en meer kwamen sleutelposities in handen van burgers die
rooms-katholiek waren.
De forten waren voor wat betreft de primaire levensbehoeften van hun bewoners
volledig van toevoer van buiten afhankelijk. Zij konden slechts voor een zeer
beperkte tijd in de eigen behoefte aan voedsel en drinkwater voorzien of
terugvallen op voedselvoorraden (zie hiervoor paragraaf 6.4). Ze waren in dit
opzicht buitengewoon kwetsbaar. Voor de aanvoer van vers voedsel waren zij
vooral aangewezen op hun directe omgeving; daarop konden zij niet altijd
vertrouwen en zeker niet ten tijde van inundaties van landerijen rondom de forten.
Ook hierdoor had het leven in de forten een “Unheimisch” karakter.
De forten waren gesitueerd op strategisch gezien belangrijke locaties, vooral ten
opzichte van de stad en de haven van Antwerpen. Zij speelden een sleutelrol in het
reguleren vanuit de Republiek van het scheepvaartverkeer vanuit en naar
Antwerpen. Bij voortduring moest rekening gehouden worden met de
mogelijkheid dat getracht zou worden om de forten te veroveren teneinde aan de
beknelling van de haven van Antwerpen een einde te maken. Anders gezegd: een
permanente staat van waakzaamheid was geboden. Het was zo gezien ook geen
toeval dat de Gecommitteerde Raden van Zeeland zich intensief en nauwgezet met
het functioneren (in het bijzonder met de toerusting, de foerageren, het onderhoud
en de bemensing) van de forten bezighielden (zie hoofdstuk 5).
Ook in politiek-bestuurlijk opzicht waren de forten in hoge mate afhankelijk van
externe beslissingen. De leiding van de forten beschikte over een geringe
handelingsvrijheid. Beslissingen die het leven in de forten wezenlijk raakten vielen
in Middelburg en/of in Den Haag (zie de hoofdstukken 5 en 7).
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6.2 Burgers in de forten
In de forten Lillo en Liefkenshoek waren vanaf hun ontstaan tot hun ontmanteling als
vestingwerken naast militairen ook burgers werkzaam. Hun werkzaamheden stonden in het
teken van het ondersteunen van de garnizoenen in tal van opzichten. Voorts vervulden
burgers belangrijke taken bij de effectuering van de economische functies van de forten, in
het bijzonder bij het innen van convooien en licenten. Burgers oefenden in de forten
uiteenlopende beroepen uit. In de periode 1585-1786 konden de volgende
beroepsbeoefenaren worden gesignaleerd (NB: exclusief militaire functies, functies in het
kader van de burgerwacht en de brandweer, exclusief beroepen die in de omliggende
polders (inclusief Oud-Lillo) werden uitgeoefend, maar inclusief functies die in deeltijd
werden vervuld; sommige van de genoemde beroepsbeoefenaren verbleven slechts voor
korte tijd in de forten):
Aannemer
Aannemer van aardewerken 1
Aannemer van rijswerken 2
Arbeider
Armmeester 3
Auditeur-militair 4
Bakenaar 5
Bakker
Bakkersknecht
Bierwerker 9
Blockmaker 11
Chirurgijn
Commies ter recherche
vanwege Holland 12
Commies ter recherche
vanwege Zeeland 13

Commies van de vivres en
ammunitiën
Commissaris van de
maandelijkse beurs
Controleurs (“contrerolleurs”)
van de commiezen
Deurwaarder 6
Dienstmeid
Fabriek 7
Factoor 10
Gedelegeerd rechter
Gerechtsbode
Geweermaker
Glaszetter
Glazenmaker
Herbergier

1

Houdster van een kleine
kinderschool
Kleermaker
Kloksteller
Knoopmaker
Koopman
Lakenkoopman
Lantaarnopsteker
Licentmeester 8
Lijkdienaar
Metselaar
Metselaarsknecht
Molenaar
Naaister
Omroeper
Ontvanger der gemeene
middelen van consumptie 14

Werken aan de wallen van de forten.
Werken van rijshout aan de zeezijde van de wallen van de forten.
3
Deze functie werd (vermoedelijk in 1756) in het leven geroepen ten behoeve van de armenzorg in
Oud-Lillo (zie paragraaf 14.6).
4
Van de Krijgsraad te Lillo; deze functie werd gecombineerd met het ambt van secretaris van de
magistraat aldaar.
5
Functionaris belast met de bebakening (door middel van tonnen) van een of meer vaarwegen.
6
Van de Staten van Zeeland.
7
Aannemer, bouwmeester.
8
Ontvanger van de convooien en licenten.
9
Drager van de bierboom; dat is een juk om biervaten aan te dragen, ook wel draagboom genoemd.
10
Boekhouder, makelaar, zaakgelastigde.
11
Een vervaardiger van katrollen.
12
Werkzaam t.b.v. de ontvangst van convooien en licenten.
13
Idem.
2
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Ontvanger van de convooien
en licenten
Oppasser aan de poort 16
Optisch instrumentmaker 18
Pestmeester 20
Politiemeester 22
Po(o)rtier
Postbode
Predikant
President van de gedelegeerde
rechters 25
Procureur
Pruikenmaker

Roeier 15
Schipper
Schippersknecht 17
Schoenmaker
Schoolmeester 21
Schuitvoerder van de
commiezen 23
Secretaris van de magistraat
Sluiswachter
Smid
Smidsknecht
Straatschoonmaker
Tapper 26

Taxateur
Timmerman
Timmermansknecht
Turftonder 19
Veerman
Vendumeester
Vleeshouwer 24
Vrijschipper
Vroedvrouw
Wijn- en bierdrager
Wijnhandelaar
Winkelier

Uit dit overzicht kan worden geconcludeerd dat er binnen de forten sprake was van een ver
doorgevoerde arbeidsverdeling. Er was voor gezorgd dat er voor uiteenlopende
werkzaamheden specialisten werden aangetrokken, ook al kwam het veelvuldig voor dat
taken werden gecombineerd. Wat dit laatste betreft: in de 18 de eeuw werden nogal eens de
functies van vendumeester, lijkdienaar, portier, klokkensteller en sluiswachter te Lillo door
één persoon vervuld. 27
De burgerbevolking werd streng geselecteerd. Daarmee was uiteraard een vitaal belang
gemoeid. Burgers dienden competent te zijn om de aan hen toevertrouwde taken adequaat
te vervullen. Indien zij in dit opzicht disfunctioneerden konden de belangen die de forten
geacht werden te dienen ernstig worden geschaad. Denk aan het tekortschieten van de
middenstanders die belast waren met de voedselvoorziening, van de smid in verband met de
wapenrusting van de militairen, van de chirurgijns in verband met de gezondheidstoestand
van de garnizoenen, van de commiezen in verband met de belastinginning, van de aarde- en
rijswerkers in verband met veiligheid van de omwallingen en van de predikanten met het
oog op het geestelijk heil van de fortpopulatie en de disciplinering ervan op het morele
vlak. Burgers dienden loyaal te zijn jegens de militaire en de bestuurlijke autoriteiten.
Daarvan moesten zij getuigen door het afleggen van een burgereed, waarbij zij trouw
beloofden aan de heren in de Staten van Zeeland, aan de Prins van Oranje, aan de
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ook omschreven als licentmeester.
Veelal in de betekenis van roeier van de commiezen.
Ook omschreven als po(o)rtier.
Ook omschreven als schippersgast.
Deze functie kwam in 1784 voor.
Iemand die turf uit een schip lost en deze verplaatst in tonnen; ook omschreven als turfdrager.
Veelal identiek met chirurgijn.
Soms aangeduid als scholaster; steeds tevens werkzaam als koster en voorzanger.
Specifiek ten behoeve van Oud-Lillo.
Vermoedelijk identiek met roeier van de commiezen.
Ook omschreven als slachter.
Tevens commandeur van Lillo.
Veelal identiek met herbergier.
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 123 v en 124 v.
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Gecommitteerde Raden van Zeeland en aan de gedelegeerde rechters te Lillo. 28 Bepaalde
burgers legden een op hun ambt of taak toegesneden eed af. Dat gold voor de gedelegeerde
rechter, de secretaris van de gedelegeerde rechters (tevens auditeur-militair), de procureur,
de gerechtsbode, de wijn- en bierwerker, de turftonder, de vroedvrouw, de ijk- en
waagmeester, de vendumeester , de voogden van weeskinderen en de postbode van Lillo op
Antwerpen. 29
Het vermogen van burgers om te werken en te leven in een fortgemeenschap, met al haar
beperkingen en gevaren, werd periodiek op de proef gesteld, met name in situaties van
oorlogsdreiging, oorlog en omringende inundaties. Ook daarop werd bij de benoeming van
burgers gelet, al zullen de hulpmiddelen om kandidaat-burgers valide te testen op
stressbestendigheid primitief zijn geweest.
Opmerkelijk is dat bepaalde burgers in 1747, ten tijde van een dreigende (en uiteindelijk
geëffectueerde) verovering van het fort Lillo door Franse troepen, geld beschikbaar stelden
om diverse “extraordinaire” uitgaven van de commies van de vivres en de ammunitie
(vooral gericht op een versterking van de defensie; zie paragraaf 7.10) te kunnen
bekostigen. Zij verstrekten obligatie-leningen. De koopman en winkelier Isack Arbon stelde
fl. 554 beschikbaar, de wijnhandelaar Willem de Rechter fl. 250, de weduwe van de
wijnhandelaar Karel Reijnier van Vosmair (i.c. Sara de Meeuw) fl. 1255 en de kleermaker
en opzichter van het magazijn Andries de Munnik fl. 200. 30 Het leeuwendeel van de
betreffende uitgaven, die in totaal fl. 11.850, 17 stuivers en 4 penningen beliepen, werd
overigens rechtstreeks op de gebruikelijke wijze, d.w.z. uit de kas van het gewest Zeeland
en vervolgens uit de centrale kas van de Generaliteit (zie paragraaf 5.8) gefinancierd.
Exacte gegevens over het aantal burgers in de forten Lillo en Liefkenshoek in de periode
1585-1786 zijn schaars. In de bewaard gebleven documenten over hun
bewoningsgeschiedenis in dit tijdvak is slechts één integrale statistiek betreffende de
burgerbevolking aangetroffen. 31 Die betreft de situatie op 1 juli 1763. Het aantal burgers
was toen als volgt: 32
Burgers in Lillo per 1 juli 1763
Volwassen mannen
51
Volwassen vrouwen
49
Mannelijke kinderen
47
Vrouwelijke kinderen
43
Dienstboden (knechten)
5
Dienstboden (meiden)
15
Totaal
210
28

RAA, arch. Lillo c.s., inv. 15 a. Het desbetreffende document, dat de eedformules omvat, is niet
gedateerd. Vermoedelijk werden de eedformules in elk geval in de 18 de eeuw gehanteerd.
29
De venduemeester legde de “veijlderseed” af.
30
ZA, SZ, inv. 1377.1, brief van Jacobus Ermerins aan de GR van Zeeland d.d. 17-9-1747 met
bijlage (“memorie”), behandeld door de GR op 20-9-1747.
31
Wat de volwassen mannelijke burgers in het fort Lillo betreft: dat waren er in oktober 1621
ongeveer 50 (ZA, SZ, inv. 486, 2-10-1621).
32
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 51 b. In hoofdstuk 12 worden deze cijfers
gespecificeerd naar religie.
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Volwassenen werden destijds gedefinieerd als personen van 25 jaar of ouder.
Waarschijnlijk geeft dit overzicht een representatief beeld van de omvang en de globale
samenstelling van de burgerbevolking in Lillo gedurende de gehele onderzochte periode.
Veel wijst erop dat zich vanaf de tweede helft van de 17de en in de eerste helft van de 18de
eeuw geen spectaculaire schommelingen in de omvang van die bevolking voordeden,
afgaande bijvoorbeeld op kohieren met de namen van de gezinshoofden. Uit gegevens
betreffende het aantal panden dat eigendom was van burgers kan het aantal burgers niet
betrouwbaar worden afgeleid, omdat sommige burgers meerdere panden bezaten en enkele
panden niet als woonhuis in gebruik waren. Niettemin lijken beide indicatoren voor de
fortbewoning redelijk met elkaar te sporen. Gewoonlijk stonden er in Lillo 60 tot 70
burgerpanden en woonden er ca. 40 tot ca. 50 gezinshoofden.
Vermoedelijk verminderde het aantal burgers in de periode 1750-1786 en vooral vanaf
1780 toen de positie van het fort door de dreigende verovering door Oostenrijkse troepen
hachelijk werd (zie hiervoor hoofdstuk 15). Zeker is dat in 1773 het aantal gezinshoofden al
iets was verminderd en wel tot 38. 33 Vanaf omstreeks 1784 komt een geleidelijke uittocht
van burgers op gang. Na februari 1786 verhuizen vele van hen naar het fort Bath (zie
hiervoor eveneens hoofdstuk 15).
Burgers in Liefkenshoek per 8 juli 1763
Volwassen mannen
8
Volwassen vrouwen
9
Zonen
12
Dochters
7
Knechten
2
Meiden
5
Totaal
43
In Liefkenshoek woonden dus aanzienlijk minder burgers dan in Lillo. Daar verbleven als
burgers in de 17de en 18de eeuw gewoonlijk, afgezien van partners, kinderen en
huispersoneel:
 Een predikant 34
 Een schoolmeester, voorzanger en koster
 Een chirurgijn 35
 Een molenaar
 Een bakker
 Een vroedvrouw (incidenteel) 36
 Een winkelier
33

Blijkens het kohier d.d. 20-12-1773 betreffende de toewijzing van varkens aan de gezinshoofden in
het fort (ZA, SZ, inv. 2016).
34
In Liefkenshoek was pas vanaf december 1646 een eigen predikant werkzaam; voor die tijd
bediende de predikant van Lillo ook Liefkenshoek (zie hoofdstuk 12).
35
Soms was de chirurgijn te Doel tevens werkzaam ten behoeve van het fort Liefkenshoek. Hij
woonde dan in het dorp Doel. Naast de “burger-chirurgijn” werkten er in het fort ook regelmatig
chirurgijns die verbonden waren aan een daar gelegerde compagnie.
36
In de 17de eeuw waren er in Lillo en Liefkenshoek afzonderlijke vroedvrouwen werkzaam. In de
de
18 eeuw (in elk geval vanaf 1721) werden deze functies in één persoon verenigd.
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Een herbergier
Een veerman
Een of meer vrijschippers 37
Incidenteel: een of meer burgers uit de omgeving die werden onderhouden door de
diaconie van de fortkerk
 Incidenteel: een of meer burgers uit de omgeving die hun toevlucht in het fort
zochten in tijden van oorlog(sdreiging).
In vergelijking met Lillo deden zich in Liefkenshoek in de 17 de en 18de eeuw wat meer
schommelingen in de omvang van de burgerbevolking voor. Aannemelijk is dat de
halvering van het aantal huizen van particulieren in de periode 1679-1766 (zie paragraaf
3.3) gevolgen voor het aantal burgers heeft gehad.
Indicatief voor de betrekkelijke stabiliteit van de omvang van de burgerbevolking in de
beide forten tezamen is het ontbreken van betekenisvolle schommelingen in de opbrengsten
van de zogeheten huissschattingen, een belasting die door huiseigenaren moest worden
betaald, vergelijkbaar met de onroerend zaakbelasting anno 2005. De opbrengsten daarvan
in de periode 1690-1784 waren (in ponden, schellingen en groten Vlaams) als volgt: 38
1690
1700
1705
1715
1720

53:18:00 39
54:01:09 42
66:08:02 45
69:12:10 48
68:12:00 51

1725
1730
1735
1744
1765

59:14:04 40
68:08:10 43
68:08:10 46
67:15:08 49
57:03:10 52

1770
1775
1780
1783
1784

62:18:03 41
64:11:11 44
65:04:08 47
65:04:08 50
65:04:08 53

Er deden zich in de periode 1690-1784 geen betekenisvolle wijzigingen voor in de
belastinggrondslag. De bijzondere situatie in 1747-1748 (toen de forten door Franse

37

Sommige vrijschippers die werkzaam waren ten behoeve van de polders van Doel van St. AnnaKetenisse waren verplicht om te “havenen” in Liefkenshoek, maar kwamen deze verplichting slechts
pro forma na; ze woonden dan elders, met name in het dorp Doel; zie hiervoor verder paragraaf 6.3.
38
De huisschatting is ook omschreven als de dubbele honderdste penning op de huizen en de molen
te Lillo en Liefkenshoek.
39
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1701.
40
Idem, inv. 2401.
41
Idem, inv. 3301.
42
Idem, inv. 1901.
43
Idem, inv. 2501.
44
Idem, inv. 3401.
45
Idem, inv. 2001.
46
Idem, inv. 2601.
47
Idem, inv. 3501.
48
Idem, inv. 2201.
49
Idem, inv. 2801.
50
Idem, inv. 3561.
51
Idem, inv. 2301.
52
Idem, inv. 3201.
53
Idem, inv. 3581.
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beschietingen zwaar beschadigd werden en vele panden in puin werden geschoten) blijft
hier buiten beschouwing.
De burgerwacht
Burgers die in het fort Lillo woonden werden geacht bij te dragen aan het bewaken van de
sociale orde en in tijden van oorlog(sdreiging) zonodig ook militaire taken te vervullen. Op
8 mei 1625 bogen de Gecommitteerde Raden van Zeeland zich over de orde in het fort
Lillo. De Zeeuwse raadsheren hadden klachten gekregen over regelmatig voorkomende
dronkenschap. Schippers uit Antwerpen zouden naar het fort komen om daar zelfs met de
officieren te drinken. De Gecommitteerde Raden besloten om de commandeur van Lillo op
te dragen in het vervolg goed op de orde in diens fort te letten. Hij kreeg opdracht daarbij
ook de burgerij te betrekken. Burgers dienden “in de wapens” te worden geroepen en te
oefenen in het houden van de wacht. 54 Daarmee was de burgerwacht (ook wel aangeduid
als de burgercompagnie) in het fort Lillo geboren. 55 Enige weken later functioneerde de
chirurgijn Henry Goddaert als kapitein van deze ordedienst. Hem werd de bevoegdheid
verleend om een boete van 12 groten Vlaams op te leggen aan burgers die weigerden om
hun wachtdienst te vervullen. 56 Kennelijk was het vervullen van dergelijke diensten voor
sommige burgers niet vanzelfsprekend en rees er incidenteel en bij sommigen verzet tegen.
Anders valt niet te begrijpen waarom de Gecommitteerde Raden op 3 december 1637
conform een desbetreffend verzoek van de toenmalige kapitein van de burgerwacht
besloten dat de burgers en de “officieren van het licent” (dus de commiezen die waren
belast met de inning van de convooien en licenten) telkens met hun wapens dienden te
verschijnen indien zij hiertoe werden opgeroepen. Bij weigering kon een boete worden
opgelegd van vijf schellingen. De kapitein van de burgerwacht kreeg de bevoegdheid om
zijn ondergeschikten vier keer per jaar op te roepen voor een “wapenschouwing”. Burgers
die bij die gelegenheden niet bewapend zouden zijn, mochten worden beboet met twee
stuivers en zes schellingen. 57
Vier jaar later (dus in 1641) werd de verplichte wapenschouwing teruggebracht van vier
naar eenmaal per jaar. In geval van absentie werd de boete bepaald op tien schellingen. De
Gecommitteerde Raden spraken uit dat burgers in tijd van nood op bevel van de
commandeur van het fort klaar moesten staan om posities in te kunnen nemen. 58 Als
concrete burgerdiensten worden in 1659 onder meer vermeld: het blussen van branden en
het kappen van ijs in de grachten rondom het fort (zodat een vijand het fort niet via een
bevroren gracht zou kunnen benaderen). 59 In april 1676 riepen de gedelegeerde rechters
van Lillo, in opdracht van de Gecommitteerde Raden, de burgers van het fort op om de
kapitein van de burgerij in diens “qualiteijt” te kennen en te respecteren. 60 Dat was
kennelijk nodig.

54

ZA, SZ, inv. 488, 8-5-1625.
Het was in de 17de en 18de eeuw gebruikelijk dat er in de steden in Zeeland burgerwachten
functioneerden; zie voor de 17de eeuw: M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg,
1696, p. 773-774.
56
Idem, 29-5-1625.
57
ZA, SZ, inv. 496, fol. 190 v.
58
ZA, SZ, inv. 498, fol. 238.
59
ZA, SZ, inv. 511, 30-5-1659.
60
ZA, SZ, inv. 676, 27-4-1676.
55
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Ook in de 18de eeuw was de vervulling van burgerplichten in Lillo soms problematisch. In
1770 weigerde de schoolmeester Robbert de Bruyn om sommige van deze plichten te
vervullen, zoals het kappen van ijs en het oefenen met de brandspuit. Hij weigerde ook om
deel te nemen aan wapenschouwingen van de burgerwacht. Vervolgens weigerde hij om de
hem opgelegde boetes te betalen. Uiteindelijk deed hij dat gedeeltelijk; van de opgelegde fl.
6 betaalde hij de helft. De opbrengst was bestemd voor het onderhoud van de lantaarns en
van de brandspuit te Lillo. 61 In 1772 weigerde De Bruyn opnieuw om burgertaken te
vervullen. 62 Het conflict daarover met de magistraat van het fort droeg bij aan zijn ontslag
als schoolmeester en voorzanger te Lillo en zijn vertrek naar Middelburg. 63
Door de Gecommitteerde Raden van Zeeland werd de burgerwacht te Lillo dusdanig
belangrijk geacht voor het functioneren van dat fort dat de leidinggevenden aanvankelijk
door hen werden benoemd. Dat gold voor de kapitein, de luitenant en de vaandrig. 64 In de
tweede helft van de 18de eeuw (maar mogelijk al eerder) werden zij benoemd door de
gedelegeerde rechters van Lillo. 65 Het door de gedelegeerde rechters te Lillo vastgestelde
reglement op de burgerwacht (dat vrijwel uitsluitend bepalingen bevatte over de wijze
waarop leden van die wacht dienden te oefenen) behoefde de goedkeuring van het dagelijks
bestuur van het gewest Zeeland. 66 Medio 19de eeuw bestond er in het fort Lillo nog steeds
een burgerwacht. 67
Aanvankelijk werd de zorg voor de brandveiligheid in het fort Lillo en het bestrijden van
branden mede gezien als een taak van de burgerwacht. 68 In de 18de eeuw werd hiervoor een
aparte organisatie in het leven geroepen. Waarschijnlijk gebeurde dit op 7 december 1737
toen er een ordonnantie op de brandveiligheid en de brandspuit tot stand kwam. 69
Overigens bleef het nadien tot de verplichtingen behoren van de leden van de burgerwacht
om met de brandspuit te oefenen. 70
Reeds aan het begin van de 17de eeuw (en vermoedelijk ook al eerder) waren er strenge
voorschriften voor de inwoners van de forten op het terrein van de brandveiligheid. Iedere
burger was gedurende de 17de en 18de eeuw verplicht om te beschikken over een
61

ZA, SZ, inv. 1942, o.m. 17-1-1772 en 20-3-1772.
ZA, SZ, inv. 1957, fol. 44; idem, inv. 1962, 13-2-1772, 5-6-1772 , 3-7-1772 en 23-7-1772.
63
Het functioneren van Robbert de Bruyn te Lillo was ook in enkele andere opzichten problematisch;
zie bijvoorbeeld de spanningen die ontstonden toen hij in Lillo als vrijmetselaar actief werd (zie
hoofdstuk 31 in deel 3 c).
64
In de tweede helft van de 18de eeuw wordt incidenteel ook gewag gemaakt van de functies van
majoor-drilmeester en hellebaardier in de burgerwacht te Lillo.
65
ZA, SZ, inv. 1978.
66
Zie voor een ongedateerde versie van dit reglement: RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek,
inv. 16 g.
67
M. Bollen (red.), Lillo in goede en in slechte dagen, Antwerpen (Ekeren), 1997, p. 24-28 (een
bijzondere uitgave van het blad Polderheem, jrg. 32, nr. 2, 1997).
68
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 511, 30-5-1659. Uiteraard behoorde de zorg voor de brandveiligheid ook tot
de taak van de militaire leiding van het fort. De commies van de vivres en de ammunitiën zorgde er
steeds voor dat er in het magazijn voldoende brandemmers en brandladders aanwezig waren (zie bijv.
ZA, SZ, inv. 513, fol. 258 v-260; idem, inv. 668, 27-6-1672; idem, inv. 706, 16-10-1698; idem, inv.
1700, 19-4-1700).
69
Deze ordonnantie werd op 22-10-1759 en nadien nog enkele malen aangepast (RAA, arch. Lillo,
Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 14 g en 14 k; ook: idem, inv. 8 en 9).
70
ZA, SZ, inv. 1942, 3-1-1772.
62
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voorgeschreven aantal brandemmers. 71 Afval van het fort werd verbrand in stenen
bakken. 72 Het spelen met vuur was ten strengste verboden. Op 7 juli 1749 werd het aan
arbeiders in het fort verboden om tijdens het lossen van een turfschip te roken. Wie dit
voorschrift overtrad zou “nooijt meer tot het dragen van turff worden geadmitteerd”. 73 In
geval van een ernstige brand kon het voortbestaan van de forten gevaar lopen, mede
vanwege de aanwezigheid van ontplofbare munitie. Als er feest werd gevierd dan werd er
indringend gewaarschuwd voor brandgevaar. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1766,
voorafgaande aan de viering van de meerderjarigheid van Willem V, Prins van Oranje,
stadhouder, kapitein en admiraal-generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden. 74
In 1769 werd het verboden om met een brandende pijp door de straten te lopen. 75 In 1774
werd een inwoner van het fort Lillo beboet en ernstig vermaand omdat zijn kinderen op zijn
achterplaats tijdens een harde en droge oostenwind enige voetzoekers hadden afgestoken. 76
Wat er in zo’n geval kon gebeuren bleek in 1784 toen de jongens Jan en Jakob Dronkers in
het fort Lillo een vuurtje hadden gestookt, waardoor de schoorsteen van een wachthuis in
brand was gevlogen. 77
In 1715 bogen de Gecommitteerde Raden van Zeeland zich over het verzoek van de
magistraat van Lillo om ten behoeve van de woningen in Lillo en Liefkenshoek een
brandspuit aan te schaffen. Verondersteld werd dat dit apparaat 100 dukaten zou kosten. 78
De Zeeuwse raadsheren besloten ruim twee jaar later, toen het verzoek was herhaald, dat de
burgers van de forten zelf voor de kosten ervan dienden op te draaien. 79 De kwestie kwam
opnieuw aan de orde nadat in 1718 in Lillo een barak was afgebrand. 80 Uiteindelijk kwam
de brandspuit er, maar op kosten van de burgers van Lillo. Voor elk van de huizen in dit
fort werd een bedrag vastgesteld dat verplicht voor het onderhoud van de brandspuit (en dat
van de straatlantaarns) diende te worden betaald; de aanslag varieerde van 6 stuivers tot 1
gulden en 16 stuivers per woning. 81
Op 20 mei 1740 togen twee leden van de Gecommitteerde Raden van Zeeland naar Lillo
om getuige te zijn van een demonstratie van de brandspuit aldaar ten overstaan van de
gehele burgerij. Ter gelegenheid daarvan werd een overzicht samengesteld van de diverse
soorten leden van het brandweercorps en het aantal personen dat de genoemde functies
vervulde. Dit overzicht was als volgt: 82
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Zie bijv. ZA, SZ, inv. 496, 28-11-1637; idem, inv. 1981, 5-12-1766; RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo
en Liefkenshoek, inv. 4 en 5.
72
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 505, 30-3-1652.
73
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 47 b.
74
ZA, SZ, inv. 1981, 7-2-1766.
75
ZA, SZ, inv. 1941, 22-8-1769.
76
ZA, SZ, inv. 1943, 14-3-1774.
77
ZA, SZ, inv. 1945, 26-5-1784.
78
ZA, SZ, inv. 723, 20-9-1715.
79
ZA, SZ, inv. 725, 4-11-1717.
80
ZA, SZ, inv. 527, 10-5-1718.
81
ZA, SZ, inv. 1981, 5-6-1767; zie voor de rekeningen betreffende de periode 1738-1746: ZA, SZ,
inv. 2014 a.
82
ZA, SZ, inv. 1960. Het overzicht bevatte ook de namen van de diverse brandweerlieden. Deze
gegevens zijn verwerkt in deel 2.

267

De brandmeester
1
De assistent bij de buis
1
De assistent bij de waterschraag
1
De pijphouders
3
De oppassers, aanschroevers en drogers van de slang
6, w.o. drie “armjongens”
De oppassers van de zeildoeken
5
De toortsdragers
2
De mannelijke burgers van het fort werden voorts ingedeeld in twee categorieën: pompers
(waarvan er 20 werden onderscheiden) en waterscheppers (15 in getal). Voor elke groep
was een opzichter aangewezen.
Systematische gegevens over branden in Lillo en Liefkenshoek zijn verloren gegaan, vooral
door de vernietiging van het archief van de magistraat van Lillo in oktober 1747. Vaststaat
dat er in het fort Lillo brand was in 1635 (toen er houten hutten in vlammen opgingen), in
1718 (toen een barak afbrandde) en oktober 1747 (als gevolg van beschietingen van het fort
door Franse troepen; zie hiervoor verder paragraaf 7.10). 83 In Liefkenshoek was er in elk
geval brandschade in april 1639 en eveneens in 1747. Omvangrijk kan de brand in 1639
niet zijn geweest, want met de reparatie ervan was een bedrag gemoeid van £ 11:10. 84
Toen het fort Lillo in februari 1786 werd ontmanteld kreeg de magistraat van Lillo opdracht
om de toen aanwezige brandspuit met toebehoren te laten vervoeren naar Middelburg. 85
Mogelijk sneuvelde dit apparaat bij het bombardement op die stad in mei 1940.
6.3 Schippers
Tot de categorie burgers die ten behoeve van de forten Lillo en Liefkenshoek en hun
omgeving sleutelfuncties vervulden behoorden de schippers. Gelet op de ligging van de
forten waren er afgezien van de locale visserij drie soorten schippers actief:
 Schippers die waren belast met de bevoorrading van de forten, vooral vanuit
Holland, Zeeland en Brabant. 86 Deze schippers vervoerden incidenteel ook
passagiers van en naar de forten.

83

ZA, SZ, inv. 496, 4-9-1635, fol. 292.
ZA, SZ, inv. 497, fol. 62.
85
ZA, SZ, inv. 1945, 9-2-1786.
86
Uit Brabant (vooral uit het westelijke deel) werd in de 17 de en 18de eeuw vaak turf en rijshout
aangevoerd ten behoeve van Lillo en Liefkenshoek. Vanuit Zeeland werden uiteenlopende goederen
bezorgd. Dat gebeurde vooral vanuit Middelburg, Veere en Vlissingen en incidenteel vanuit Goes. In
1638 vaardigde de magistraat van Middelburg voorschriften uit, bestemd voor de schippers uit deze
stad, voor het varen op Biervliet en Lillo. De betreffende verordening luidde als volgt (ZA,
Aanwinsten Middelburg 1978 1/c (L-P), fol. 84-85, 13-11-1638, R. 7 fol. 19):
1. ..“twee schepen en een schuijt alle week van hier na Lillo te varen, en gelijk getal na
Biervliet, de welke der eenen dag zullen aanleggen en den anderen preecijs varen, en dat
op sulken loon als bij de lijste sal werden gestipuleerd.
2. De wagtloonen alle week tusschen die gevaren hebben na proportie van de groote
gelijkelijk te deelen.
3. Soo ras het aanlegende schip vol geladen is sal het selve moeten afvaren, en weer een
ander in de plaats komen, tot de koopling geholpen sijn.
84
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Schippers die landbouwproducten vervoerden uit de polders rondom de forten, dus
uit de polders van Doel, St. Anna-Ketenisse en Lillo; zij werden in de 17de en 18de
eeuw omschreven als vrijschippers of als gepermitteerde schippers. 87 Zij
vervoerden niet alleen landbouwproducten, maar, veelal op hun terugreis, ook
andersoortige goederen (bijvoorbeeld bouwmaterialen zoals zand, kalk, hout en
stenen), mede ten behoeve van de bevoorrading en het onderhoud van de forten.
 Schippers die werkzaam waren op de veerdiensten vanuit en naar de forten; zij
zullen in dit hoofdstuk in het vervolg worden betiteld als veerschippers.
Deze schippers speelden in het dagelijks leven binnen de forten een belangrijke rol in
economisch en sociaal opzicht. Het is geen toeval dat de bestuurlijke autoriteiten die voor
de forten verantwoordelijk waren zich actief bemoeiden met hun benoeming en met de
manier waarop zij hun beroep dienden uit te oefenen.
Het voert op deze plaats te ver om uitgebreid stil te staan bij de kenmerken van de schepen
waarmee de schippers hun goederen en passagiers vervoerden. Volstaan wordt met de
vaststelling dat twee scheepstypen het meest gebruikt werden: de poon en de
kromstevenschuit. 88 Een poon is een éénmaster met een dikke hoge kop en platte
berghouten die doorlopen tot de voor- en de achtersteven. De boot heeft een hoge roerkop
waar de helmstok omheen ligt. De poon was verhoudingsgewijs korter dan de tjalk en gold
als een zeer weerbaar schip dat veel gebruikt werd als vrachtschip en beurtvaarder. Een
de schipper die d’eerste beurt in de week heeft, sal sijn naam mitsgaders van sijne
confraters, die in de week sullen varen moeten aangeven ten comptoire van de convoijen en
lijcenten.
5. IJder sal op sijn beurd moeten varen en niet vermogen sijn beurt over te geven, of goederen
verschepen.
6. en dit alles op een boete van f 50,- d’eene helft ten profijte van ’t schippersgilde en d’ander
helft ten profijte van den armen.“
Op 20 februari 1706 bepaalde dezelfde magistraat:
“Die van ’t Schippersgilde gelast voor den tijd van drie maanden preecijs alle 14 dagen te varen op
Lillo en d’heeren thesauriers geauthoriseerd te betalen t’geen minder als twee ponden Vls. ijdere
reijs aan vragt werd ontfangen.” (idem, R. 26 fol. 53 v).
87
In de 18de eeuw is rondom Lillo en Liefkenshoek ook wel sprake van beurtschippers; de namen
van deze schippers zijn veelal identiek met die van de vrijschippers. Het is dan ook goed denkbaar dat
de termen vrij- en beurtschipper synoniem waren (ook vanwege het toerbeurtsysteem waaraan de
schippers toen onderworpen waren) al is het ook denkbaar dat er sprake was van twee verschillende
posities die via een personele unie verstrengeld waren; zie bijv. ZA, SZ, inv. 520, fol. 144, 155 en
212 v.
88
De schepen waarmee gevist werd blijven hier buiten beschouwing. Aannemelijk is dat hiervoor,
zoals destijds gebruikelijk in Zeeland, vooral de hoogaars werd gebruikt, een platbodem met spitse
stevens, waarvan de voorsteven lang, recht en zeer schuin naar voren loopt. De zijden lopen naar
buiten, maar vallen boven het berghout weer naar binnen met lange smalle zwaarden. De hoogaars
was overnaads beplankt en werd gebruikt voor de mossel- en oesterkweek in ondiepe wateren, maar
ook voor de vangst van garnalen. Daarnaast zullen de vissers in en rondom de Scheldeforten gebruik
hebben gemaakt van de hengst, een vissersschip dat veel op de Honte (de Westerschelde) werd benut
voor de mossel- en garnaalvisserij. Hengsten waren wat kleiner dan de hoogaars, de stevens stonden
steiler, hadden minder zeeg en het boeisel viel niet zover naar binnen. Zie voor de visserij op de
Westerschelde: G. Zomer, De vissersschepen van de Westerschelde, in: A.M.J. de Kraker (red.), De
Westerschelde, een water zonder weerga, Kloosterzande, 2002, p. 87-100.
4.
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kromstevenschuit was een verzamelnaam voor schepen die worden gerekend tot de
tjalkachtigen. Een tjalk is een platbodem met zwaarden en een gaffelgetuigde mast. De boot
heeft een vlakke, brede bodem met ronde kim, rechte vlakke zijden en flauw gebogen ronde
stevens. Het schip was en is zeer geschikt voor ondiepe wateren en werd in de 17 de en 18de
eeuw veel gebruikt als beurt- of vrachtschip. De tjalk bestond al lang voor de 17 de eeuw als
wijd- of smalschip. Het smalschip had een maximale breedte van 4,87 meter waarmee het
de sluis van Gouda kon passeren, destijds een flessenhals in de noord-zuidverbinding. De
veerschippers maakten behalve van ponen en kromstevens ook gebruik van roeiboten die
ook wel als sloepen werden omschreven. 89
Het werk van de schippers rondom Lillo en Liefkenshoek was in maritiem opzicht verre
van eenvoudig. De stromingen op de Schelde maakten het varen met betrekkelijk lichte
zeilschepen en roeiboten lastig en riskant. De vakkennis die vereist was om het
schippersambacht uit te oefenen werd meestal van vader op zoon overgedragen.
Vrijschippers
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,
mede ter bevoorrading van deze forten, 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. 90 Zo’n akte werd verstrekt door de
Gecommitteerde Raden van Zeeland, op advies van de gedelegeerde rechters te Lillo.
Omdat de bestuurlijke autoriteiten in Lillo en Middelburg er graag zeker van wilden zijn
dat de aan te stellen schippers ook het vertrouwen genoten van de landbouwers wier
producten zij moesten vervoeren, werd voorafgaande aan een benoeming het advies
ingewonnen van de ingelanden van de betreffende polders rondom de forten Lillo en
Liefkenshoek, dit wil zeggen van de polders van Doel en St. Anna-Ketenisse (herbedijkt in
1614) en van Lillo (herbedijkt in 1651). Schippers die in het bezit waren van een akte
werden vrijschippers genoemd.
Het was gebruikelijk dat ook de meier van Doel-Kieldrecht werd geconsulteerd alvorens
een vrijschipper werd benoemd. Op deze wijze kon worden gewaarborgd dat de
vrijschippers het vertrouwen genoten van de bestuurlijke autoriteit te Doel. In 1643 wilde
de ambachtsheer van Doel en Kieldrecht een stap verder gaan. Hij verzocht de
Gecommitteerde Raden van Zeeland om hem het recht toe te kennen om de vrijschippers
die werkzaam waren te Doel te benoemen. Het dagelijks bestuur van het gewest Zeeland
wees dit verzoek af. Wel werd het de ambachtsheer toegestaan om de door Zeeland
aangewezen schippers een “akte van erkenning” te overhandigen. 91

89

In de 17de en 18de eeuw lieten diverse schippers uit Lillo, Liefkenshoek en Doel hun schepen
bouwen in Dordrecht (zie: GA Dordrecht, oud-recht. archief Dordrecht 9, inv. 1611-1615). De
veerman Job Vincentszn. Dronkers liet in 1776 zijn poonschuit bouwen door de scheepmaker
Johannes Roelands te Rupelmonde. Dit schip werd op 5 februari 1781 voor fl. 3.400 verkocht aan Job
Aryszn. Dronkers, inclusief inventaris, waaronder bedden, meubelen en keukengerief (RAA, oudarch. Lillo, inv. 34, fol. 601).
90
ZA, SZ, inv. 487, 15-12-1622.
91
ZA, SZ, inv. 499, fol. 178, 1-1-1643.

270

Uit de bewaard gebleven documenten betreffende de voordracht en de benoeming van
vrijschippers te Lillo kan niet worden afgeleid dat de burgerlijke autoriteit in de polder van
Lillo (i.c. de ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland) net zoals die op de linkeroever
werd geconsulteerd alvorens de Gecommitteerde Raden van Zeeland over de benoeming
een beslissing namen. Mogelijk rekenden de Zeeuwse raadsheren erop dat de magistraat
van Lillo in voldoende mate zicht had op het vertrouwen dat een voorgedragen kandidaat in
de omgeving van het fort Lillo genoot. De commandeur en de gedelegeerde rechters aldaar
hadden wat minder zicht op wat zich rondom Doel en Liefkenshoek afspeelde en derhalve
leek het verstandig om de bestuurlijke autoriteit aldaar wél te consulteren, anders dan voor
de rechteroever van de Schelde nodig werd geacht.
De term vrijschipper verwijst naar het ontbreken van een verplichting om voor het vervoer
van goederen licent (belasting) te betalen. Een vrijschipper was hiervan vrijgesteld. Hij kon
rekenen op een vrije doorvaart in de Zeeuwse vloot te Lillo. Omdat hij hiertoe was
gelegitimeerd werd hij ook wel betiteld als een “gepermitteerd” schipper, een term die
vooral in de eerste helft van de 17de eeuw werd gebruikt. Een ongepermitteerde schipper
kon worden tegengehouden en diens schip kon aan de ketting worden gelegd. 92 Schippers
die zonder toestemming goederen vervoerden moesten hiervoor gewoonlijk een forse boete
betalen. 93
De vrijheid van de schippers om de vloot te Lillo te passeren lag in het verlengde van het
recht van de ingelanden van de polders rondom Lillo en Liefkenshoek om hun
landbouwproducten vrijelijk uit te mogen voeren. Die vrijheid was juridisch verankerd in
een overeenkomst tussen die ingelanden en het gewest Zeeland. Voor die vrijheid betaalden
de ingelanden wel een jaarlijkse prijs, namelijk “recognities” die ook wel werden betiteld
als “redemptie-penningen”; zie hiervoor verder paragraaf 5.7. Indirect betaalden de
ingelanden dus wel degelijk belasting voor het vervoer van hun producten en was van een
geheel vrije uitvoer daarvan dus geen sprake.
Het aantal vrijschippers dat in een zelfde periode actief was varieerde gedurende de 17 de en
18de eeuw. In mei 1708 verzochten de gezamenlijke vrijschippers de Gecommitteerde
Raden van Zeeland om vanwege de “slechte tijden” (i.c. handelsbelemmeringen als gevolg
van de Spaanse Successieoorlog) geen nieuwe vrijschippers meer aan te stellen, zodat er
uiteindelijk, zoals vanouds, zes vrijschippers in functie zouden zijn. 94 Hun verzoek werd
ingewilligd. 95 In 1660 waren er te Lillo en Liefenshoek zeven vrijschippers werkzaam. 96
Eind 1710 werd het maximum aantal vrijschippers bepaald op acht. 97 Medio 18de eeuw
waren er eveneens acht schippers tegelijk actief.
Het vrijschipperschap was kennelijk een lucratieve functie, want kandidaten waren bereid
om bij hun entree relatief hoge borgsommen te betalen, variërend van 100 tot 200 pond
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Dat gebeurde bijv. in februari 1657 ter hoogte van het fort Kruisschans (ZA, SZ, inv. 509, 13-21657).
93
Dat gebeurde ter hoogte van het fort Lillo bijv. in 1634, toen een schipper een boete kreeg van
£ 16:13:4.
94
ZA, SZ, inv. 716, 14-5-1708.
95
ZA, SZ, inv. 716, 17-8-1708.
96
ZA, SZ, inv. 513, fol. 274.
97
ZA, SZ, inv. 718, 10-12-1710.
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Vlaams. 98 Er waren voor opengevallen plaatsen ook vrijwel altijd direct gegadigden
beschikbaar.
De vrijschippers werden steeds benoemd door de Gecommitteerde Raden, hoewel het ook
voorkwam dat aktes werden afgegeven door de Admiraliteit van Zeeland. 99 Waarschijnlijk
gebeurde dit laatste bij hoge uitzondering. De aktes moesten in de 17 de eeuw jaarlijks
worden verlengd, soms (zoals in 1672) zelfs elk half jaar. 100 Verlenging was geen
automatisme. Op 28 oktober 1710 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat met
ingang van 1 januari 1711 alle fungerende vrijschippers jaarlijks om continuatie van hun
akte moesten verzoeken. Deze verplichting bestond al, maar werd niet altijd nageleefd. 101
Vrijschippers vergaten nogal eens om (tijdig) een verzoek inzake continuering van hun akte
in te dienen. 102 Dat leidde soms tot aanvaringen met de commiezen in de vloot te Lillo.
Een voorbeeld van een akte is de volgende, verleend op 18 april 1781: 103
“De Gecommitteerde Raden van Zeeland, hebben geconsenteert, zoo als Haar Edele Mog.
consenteren mits dezen aan schipper JAN DRONKERS ANDRIESZOON, dat hij de Granen
en andere Gewassen binnen Lillo en in de Polders van den Doel, St. Anne en Keetenisse
vallende, zal mogen vervoeren naar Antwerpen en elders voor den tijd van twaalf maanden
in te gaan met dato dezes, mits zijnde onderworpen behoorlijke recherche, en dat op den
eedt en borgtogte bij hem ten deezen gedaan en gestelt. Des blijft denzelven gehouden alle
jaare de vernieuwinge en continuatie van deze Acte te verzoeken, en deze te laten en
registreren op de Comptoiren van de Gedelegeerde Rechters en van de Commisen ter
recherche binnen Lillo, mitsgaders in conformite van Haar Ed. Mog. Resolutie van den 23
dec. 1758 zig metterwoon te begeven naar Liefkenshoek, op poene van nulliteit en dat de
voorschrevene vrijschippersplaats voor andere zal wezen. Impetrabel gedaan in 't Hof van
Zeeland tot Middelburg, den 18 April 1781. Ter ordonnantie van Welgemelden Raad,
L.P. van de Spiegel”.
Bij het uitoefenen van hun beroep waren de vrijschippers gebonden aan regels die werden
vastgesteld door de Gecommitteerde Raden van Zeeland. Deze hadden onder meer
betrekking op de vrachtlonen die in rekening gebracht moesten worden.
In 1664 stelden de Gecommitteerde Raden van Zeeland (geadviseerd door de commiezen
Jacob Gallieris en Albert van Benthem) voor de beëdigde schippers een reglement op
betreffende het vervoer van granen en andere gewassen uit de polder van Lillo en
nabijgelegen polders. De Gecommitteerde Raden verplichtten de schippers om zich aan het
reglement te houden. Schippers die wilden passeren door de vloot te Lillo dienden hun akte
te kunnen tonen. Voortaan werd een akte een jaar, in plaats van zes maanden geldig, een
bepaling die in 1672 weer werd teruggedraaid. 104 In 1663 hadden de Gecommitteerde
Raden al bepaald dat de beëdigde schippers te Lillo en de aangrenzende polders zich
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Bijv. ZA, SZ, inv. 666, 10-6-1670 en 16-12-1670; ZA, SZ, inv. 701, 2-4-1693.
ZA, SZ, inv. 718, 2-10-1710.
100
ZA, SZ, inv. 669, 30-9-1672.
101
ZA, SZ, inv. 718, 28-10-1710.
102
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 691, 28-9-1683; ook: ZA, SZ, inv. 695, 6-5-1687.
103
D.J. Dronkers, Notities betreffende het geslacht Dronkers, Velp, 1980, p. 113.
104
ZA, SZ, inv. 520, 16-1-1664, fol. 31 v, 32; ZA, SZ, inv. 669, 30-9-1672.
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dienden te gedragen conform de regels die golden voor de vrijschippers aan de overzijde
van de Schelde. 105
Gedurende de 17de en 18de eeuw werden de voorschriften voor de vrijschippers enkele
malen aangepast. Het reglement dat op 28 september 1758 door de Gecommitteerde Raden
van Zeeland werd vastgesteld geeft een representatief beeld van de bepalingen die in de
periode 1622-1786 golden. 106 De belangrijkste voorschriften waren de volgende:
 Er moest gevaren worden met “bekwame” vaartuigen.
 De ingeladen goederen mochten onderweg niet worden overgeladen. De schippers
moesten deze goederen met hun eigen vaartuigen naar hun bestemming brengen
om ze daar te verkopen en te lossen.
 Het was de schippers verboden om te handelen in granen. Op overtreding van deze
regel stond een boete van fl. 25, te betalen aan de diaconieën te Lillo en
Liefkenshoek. De schippers mochten dus slechts transportdiensten leveren en niet
optreden als kooplieden of als makelaars.
 In het belang van de ingelanden (de “landluiden”) waren de schippers verplicht
desnoods met een halve lading te varen. Dan diende het halve vrachtloon in
rekening gebracht te worden.
 Indien landbouwproducten vervoerd werden was een verklaring vereist van de
landbouwer van wie deze producten afkomstig waren waaruit bleek in welke
polder zij gekweekt waren. Bij iedere verklaring diende een certificaat te worden
gevoegd van de dijkgraaf van de betreffende polder (waarvoor de landbouwers aan
de dijkgraaf per transport twee stuivers dienden te betalen) plus een certificaat van
de ontvanger van de gemeene middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek.
 De schippers die werkzaam waren te Doel en Liefkenshoek waren verplicht om in
toerbeurt te varen (zie verderop).
 Licentgelden die moesten worden betaald over “onvrije goederen” alsmede
andersoortige belastingen (“tollen, pasporten en visitatie-penningen”), zowel
betreffende vrije als onvrije goederen, dienden door de schippers te worden
voorgeschoten en aan hen te worden terugbetaald door degenen in wiens opdracht
de goederen vervoerd werden. De schippers mochten niet meer declareren dan zij
daadwerkelijk aan voorschotten hadden betaald.
 De vrijschippers te Lillo mochten laden op Liefkenshoek en Doel, zonder daarbij
gehinderd te worden door de vrijschippers aldaar. Daarop stond een boete van fl.
12, te betalen aan de diaconieën te Lillo en Liefkenshoek.
 Omgekeerd: de vrijschippers te Doel mochten laden te Lillo, en de forten Frederik
Hendrik en Kruisschans, zonder gehinderd te worden door de vrijschippers te
Lillo. Daarop stond een boete van fl. 12, te betalen aan de diaconieën te Lillo en
Liefkenshoek.
 Op het vervoeren van “onvrije” goederen onder de naam van “vrije” goederen
stond een boete ven fl. 25, los van de te betalen proceskosten (“boven de arbitrale
correctie van meineedigheit”).
105

ZA, SZ, inv. 519, fol. 154 v, 2-10-1663 en fol. 192 v, 16-11-1663.
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 14 g. Dit reglement is in 1758 gepubliceerd
door de drukker Johan Bakker te Middelburg. Een gedrukt exemplaar is opgenomen in de
plakkatencollectie van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag onder inventarisnummer Plakkaten Q
219:9.
106
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Indien er vanuit de polders van Lillo, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet, Doel en
St. Anna-Ketenisse goederen vervoerd moesten worden voorvoor geen
vrijschippers beschikbaar waren, was het aan Hollandse of Zeeuwse schippers
toegestaan om, in het belang van de koop- en landlieden, in hun plaats te varen,
met inachtneming van de bepalingen in het reglement.
Boetes die bestemd waren voor de diaconale kassen van Lillo en Liefkenshoek werden
regelmatig niet, slechts ten dele en/of vertraagd betaald. De schippers moesten zich
hiervoor dan verantwoorden bij het college van gedelegeerde rechters te Lillo. 107
Voorts waren voor de vrijschippers (in de periode 1750-1765) de volgende vrachtlonen
voorgeschreven. De genoemde tarieven geven een precies beeld van de havenplaatsen die
door de schippers rondom Lillo en Liefkenshoek werden bezocht en van het soort goederen
dat zij vervoerden: 108
Vrachtlonen van een veertel (viertel) tarwe, rogge, erwten, bonen, gerst, haver,
boekweit en koolzaad naar de volgende plaatsen, in Hollandse guldens, stuivers en
duiten. 109
Middelburg
0: 1: 8
Zierikzee
0: 1: 8
107

Zo weigerde de vrijschipper Job Vincentszn. Dronkers in 1766 om een hem opgelegde boete,
bestemd voor de kas van de diaconie te Liefkenshoek, te betalen (RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en
Liefkenshoek, inv. 1, brief van de sergeant-majoor van Liefkenshoek aan de gedelegeerde rechters te
Lillo d.d. 4-7-1766).
108
RAA, arch. Lillo c.s., inv. 45 a.
109
Een stuiver vertegenwoordigde een waarde van 1/20ste gulden en 20 stuivers hadden een waarde
van 160 duiten. Een veertel of viertel is een inhoudsmaat voor natte en droge waren, waaronder
granen. In de 17de en 18de eeuw werden uiteenlopende definities van deze maat gehanteerd. In de
omgeving van Antwerpen stond de korenmaat viertel voor 72,6 liter (P. van de Walle, Oude maten,
gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg, Gent, 1984). De inhoudsmaat veertel
(viertel) was in de 17de en 18de eeuw vrijwel identiek met de inhoudsmaat “zak”. Deze maat werd
vooral gehanteerd bij het vervoer van granen. Op 9 april 1639 besloten de Gecommitteerde Raden van
Zeeland dat in de forten Lillo en Liefkenshoek voor wat betreft de droge en de natte maten, de ellen
en gewichten de in Middelburg gebruikelijke maatstaven dienden te worden gehanteerd (ZA, SZ, inv.
497, fol. 61 v). Op 12 november 1640 besloten zij dat de tarwe die naar Lillo werd verscheept diende
te worden geleverd in zakken volgens de Goese maat (ZA, SZ, inv. 498, fol. 170). In 1642 bepaalden
de Staten van Zeeland dat de Goese zak (80 liter) de algemene graanmaat was voor de gehele
provincie (L.M. Hollestelle, Maten en gewichten, in: L.M. Hollestelle e.a. (red.), Werken met
Zeeuwse bronnen; tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken, Amsterdam, 1998, p. 40). In de
omgeving van Bergen op Zoom varieerde de betekenis van de term viertel, afhankelijk van de inhoud
van de zak. Standaard omvatte een viertel daar 83,6 liter. Maar, indien een zak was gevuld met haver,
telde een viertel voor 92,5 liter, omdat haver lichter is dan andere graansoorten (E. Jansen, “Accoord”
zei Van Putte; de geschiedenis van de Oude-Hinkelenoordpolder van Woensdrecht 1685-2004,
Hoogerheide, 2004, p. 45).
In 1764 telde in Scherpenisse een viertel voor 78 liter; deze maat werd o.m. gebruikt bij het vervoer
van graan naar Antwerpen (G.J.C. Nipper, 18 eeuwen meten en wegen in de Lage Landen, Zutphen,
2004, p. 260). Het is onduidelijk op welke bron(nen) Reynaerts de stelling baseert dat een veertel in
Lillo een graanmaat was, inhoudende 65 kilo tarwe of 56 kilo rogge (F. Reynaerts, Lillo’s Lief en
Leed, Ekeren, 1971, p. 16). Verhoeff is over de betekenis van de inhoudsmaat viertel (veertel)
onduidelijk; zie: J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichten, Amsterdam, 1983 (tweede
druk), p. 129.

274

Goes of het land van Goes
Tholen
Vlissingen
Veere
Bergen op Zoom
Willemstad
Dordrecht
Rotterdam vanuit Doel 110
Rotterdam vanuit Lillo

0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:
0:

1:
1:
1:
1:
1:
2:
2:
2:
2:

8
8
8
8
8
0
0
6
4

Idem naar de volgende plaatsen, nu in Brabantse guldens, stuivers en duiten:
Antwerpen
0: 1: 0
Lier
0: 2: 0
Mechelen
0: 2: 0
Leuven
0: 2: 8
Lokeren
0: 2: 0
Gent
0: 3: 0
Dendermonde
0: 2: 8
Rupelmonde
0: 2: 0
Theemst
0: 2: 0
Baalstrooy
0: 2: 0
Brussel
0: 2: 8
Vrachtlonen voor een schuit met hooi, stro of riet naar de volgende plaatsen in
Brabantse guldens:
Antwerpen
8: 0: 0
Lier
15: 0: 0
Mechelen
15: 0: 0
Leuven
15: 0: 0
Lokeren
15: 0: 0
Gent
20: 0: 0
Dendermonde
15: 0: 0
Rupelmonde
15: 0: 0
Theemst
15: 0: 0
Baalstrooy
15: 0: 0
Brussel
20: 0: 0
Vrachtlonen voor een schuit met vlas naar de volgende plaatsen in Brabantse
guldens:
Antwerpen
8: 0: 0
Theemst, Rupelmonde en omstreken
10: 0: 0

110

Voor een reis vanuit Doel mochten de schippers twee stuivers meer rekenen dan voor een reis
vanuit Lillo omdat in Doel, anders dan in Lillo, “kaaigeld” moest worden betaald.
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Vrachtlonen voor een schuit met brem (= verm. zout of pekel), steen, hout
(gekloofd of ongekloofd) en mutsaart (= brandhout) naar de volgende plaatsen in
Brabantse guldens:
Antwerpen
8: 0: 0
Theemst, Rupelmonde en omstreken
10: 0: 0
Vrachtlonen voor een schuit met darring of turf naar de volgende plaatsen in
Brabantse guldens:
Antwerpen
8: 0: 0
Theemst, Rupelmonde en omstreken
10: 0: 0
Vrachtloon voor een schuit met bijen, naar en van de volgende plaats in
Hollandse guldens:
’t Land van Goes
8: 0: 0
Vrachtlonen voor een schuit met hoornvee, paarden of ander vee, naar de
volgende plaatsen in Hollandse guldens:
Middelburg
15: 0: 0
Zierikzee
15: 0: 0
Goes of het land van Goes
13: 0: 0
Tholen
14: 0: 0
Vlissingen
19: 0: 0
Veere
19: 0: 0
Bergen op Zoom
13: 0: 0
Willemstad
20: 0: 0
Dordrecht
24: 0: 0
Rotterdam
26: 0: 0
Vlaardingen en omstreken
26: 0: 0
Vrachtlonen voor een schuit met verse vis, naar de volgende plaatsen in
Brabantse guldens en stuivers: 111
Antwerpen
2:10: 0
Mechelen
10: 0: 0
Leuven
10: 0: 0
Willebroek
8: 0: 0
Brussel
10:10:10
Vrachtlonen voor een ton aberdaan112, pekelharing, zalm, of oesters naar de
volgende plaatsen in Brabantse guldens en stuivers: 113
Antwerpen
0: 6: 0
Mechelen
0: 9: 0
Leuven
0: 9: 0
111

Alleen indien de pachter van het veer op Antwerpen niet thuis was.
Gezouten kabeljauw (zoutevis).
113
De schepen moesten geladen zijn met tenminste vijftien ton en zij mochten deze vis alleen
vervoeren als de pachter van het veer op Antwerpen niet thuis was.
112
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Willebroek
Brussel

0: 8: 0
0:10: 0

Tot gerief der passagiers en ingezetenen zullen de vrijschippers moeten varen
naar de volgende plaatsen in Hollandse guldens: 114
Middelburg
8: 0: 0
Zierikzee
8: 0: 0
Goes of het land van Goes
7: 0: 0
Tholen
6: 0: 0
Vlissingen
8: 0: 0
Veere
8: 0: 0
Bergen op Zoom
5: 0: 0
Willemstad
14: 0: 0
Dordrecht
16: 0: 0
Rotterdam
18: 0: 0
Vlaardingen en omstreken
20: 0: 0
Schippers die een vracht bestaande uit de hierna genoemde “specerijen”
vervoeren in Hollandse guldens en stuivers:
uit Zeeland:
uit Holland:
1 stuk jenever, brandewijn, andere
gedistilleerde wateren, en traan,
60 veertels groot
0:18: 0
1: 0: 0
1 van 60 tot 100 veertels
1: 4: 0
1: 8: 0
1 okshoofd wijn in fust
0:10: 0
0:12: 0
½ dito in fust
0: 5: 0
0: 6: 0
½ dito op flessen115
0:12: 0
0:18: 0
1 ton vis, teer of pek
0: 8: 0
0:10: 0
1 ton bier
0: 8: 0
0:10: 0
½ dito
0: 4: 0
0: 5: 0
1 kinnetje 116
0: 2: 0
0: 2: 8
1 aam olie
0: 8: 0
0: 8: 0
1 zak zout van een ton
0: 4: 0
0: 5: 0
1 ton pijpen
0: 6: 0
0: 6: 0
1 mandje pijpen
0: 2: 0
0: 2: 0
uit Zeeland:
0: 4: 0
0:10: 0
0: 2: 0
1:10: 0

1 ton tras 117
1 ton zeep of azijn
1 vat tabak, van iedere 100
1 hoed smeekolen
114

uit Brabant:
0: 6: 0
0:10: 0
0: 3: 0
1:10: 0

De schippers moesten varen krachtens een toerbeurtsysteem of aangewezen worden door middel
van loting door de gedelegeerde rechters van Lillo.
115
Minder of meer, alles “naar advenant” (= navenant, naar evenredigheid).
116
Een vaatje, destijds doorgaans van 39 liter, meestal gebruikt voor het vervoer van bier.
117
Fijngemalen tufsteen.
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uit Zeeland:
1: 0: 0
0: 2: 0
2:10: 0
0:18: 0
0:10: 0
0:14: 0
1: 8 : 0
3: 0 : 0
0: 1: 0
0:10: 0
0: 4: 0
0: 8: 0
0: 5: 0
0: 3: 0
0: 3: 0
0: 3: 0
1: 0: 0
0:10: 0
0:10: 0
0: 2: 0
0: 4: 0
0:10: 0
0: 5: 0
0: 6: 0
0: 3: 0

1 hoed kalk
1 schaal Schotse kolen
1000 pannen, vorsten of lavuizen
1000 moppesteen
1000 klinkert of ondersteen
1000 witte of geschilderde tegeltjes
1000 leijen, schaliën
100 delen 118
Ander hout, van iedere gulden
100 ponden vlas
100 ponden oude vodden
100 ponden pluimen
1 parceel castaniën of noten
1 zak appelen of knollen
1 zak gort
100 ponden rijst
1 korf Frans glas
1 kist glas
1 mandje geleye werk 119
1 mandje bokking of haring
1 sluitmand
1 koffer, door twee man te dragen
1 dito, door één man te dragen
1 valies
100 ponden lood of ijzer
1 stuk laken, stoffen, carsaai, baai e.d.
tussen twee planken 120
1 stuk lijnwaad
1 kas 121
1 kabinet
1 kinderkakstoel
1 theetafel
1 afhangende tafel
1 slaapbank
stoelen, per stuk
12 vuurstoven
1 stilletje, of gemakje 122
borstelwerk, van iedere gulden
1 bed, hoofdpeluw en twee kussens

118
119
120
121
122

0: 4:
0: 2:
1:10:
1: 4:
0: 3:
0: 3:
0: 6:
0: 6:
0: 2:
0: 4:
0: 2:
0: 5:
0:52:

Delen zijn planken.
Verglaasd aardewerk.
En groter “naar advenant”.
Is vermoedelijk een kast of een kist.
Kakstoel of w.c.-emmer.
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

uit Brabant:
1: 0: 0
0: 4: 0
3: 0: 0
1: 0: 0
0:10: 0
1: 0: 0
1: 8: 0
3: 0: 0
0: 1: 0
0:15: 0
0: 4: 0
0: 6: 0
0: 6: 0
0: 3: 0
0: 3: 0
0: 3: 0
1: 0: 0
0:10: 0
0:10: 0
0: 2: 0
0: 6: 0
0:16: 0
0: 8: 0
0: 8: 0
0: 3: 0
0: 6:
0: 3:
2: 0:
1:10:
0: 4:
0: 4:
0: 6:
0: 6:
0: 2:
0: 4:
0: 2:
0: 5:
0:16:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

uit Zeeland:
0: 5: 0
3: 0: 0
5: 0: 0
2:10: 0
0:10: 0
0: 6: 0
0: 6: 0
0:12: 0

1 wateremmer
1 paard
1 varken
1 koebeest
1 kalf
1 schaap
1 zuiglam
iedere passagier
100 tot 400 guldens, van iedere
honderd guldens
boven de 400 guldens tot 1000
guldens en daar boven, van
iedere 100 guldens
1 rijtuig met 4 wielen
1 chaise of karre met twee wielen

uit Brabant:
0: 5: 0
3: 0: 0
5: 0: 0
2:10: 0
0:10: 0
0: 8: 0
0: 8: 0
5: 0: 0

0: 3: 0

0: 4: 0

0: 2: 0
6: 0: 0
3: 0: 0

0: 3: 0
12: 0: 0
4:10: 0

Het kwam regelmatig voor dat vrijschippers de voor hen geldende regels overtraden. Vele
gegevens daarover gingen verloren, gegeven het feit dat de archieven van de gedelegeerde
rechters te Lillo in 1747 zijn verbrand. Incidenteel komen we in de (wel bewaard gebleven)
resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland aanwijzingen over overtredingen
tegen. Op 13 januari 1675 bijvoorbeeld werden de Zeeuwse raadsheren Van der Beke en
Westerwijck naar Lillo gestuurd om zich zorgvuldig te laten informeren over “de groote
sluijckerien en frauden” die door de vrijschippers van Doel, Ketenisse etc. begaan werden.
Uit het bewaard gebleven archief van de magistraat van Lillo betreffende de periode 17491786 blijkt dat de vrijschippers herhaaldelijk de voor hen geldende regels overtraden. Enige
voorbeelden daarvan zijn de volgende. Eind 1754 klaagden de schippers Johannes van
Puijevelde en Jacobus de Munck erover dat hun collega’s Vincent, Jan, Job en Ary
Dronkers zich niet aan de bevrachtingsregels hielden. 123 In januari 1758 klaagden Vincent,
Job, en Arij Dronkers hun familielid Jan Dronkers aan omdat hij onderweg naar Rotterdam
graan had overgeladen in een “onvrij” schip "en den tweeden dag daarna in den Doel was
teruggekomen met het voornemen om sulx in 't vervolg te blijven doen". Jan Dronkers werd
hierover vermaand en moest de kosten van het betreffende geding betalen. 124 Enige
maanden later werd opnieuw gesignaleerd dat hij zich niet aan de geldende
bevrachtingsregels hield. 125 Begin 1762 werden Job en Ary Dronkers om dezelfde reden
beboet. 126 Op 26 oktober 1762 werden de vrijschippers Jacobus de Munck, Johannis van
Puyvelde en Vincent Dronkers gedaagd voor de gedelegeerde rechters van Lillo omdat zij
voor zichzelf of anderen granen hadden opgekocht, hetgeen niet was toegestaan. De boete
bedroeg 2 ponden Vlaams ten behoeve van de armen van Lillo. 127 Op 4 mei 1764 bleken de
vrijschippers Job Vincentszn. Dronkers en Job Janszn. Dronkers onwillig om boetes die hen

123
124
125
126
127

ZA, SZ, inv. 1950, fol. 24.
ZA, SZ, inv. 1936, 6-1-1758.
ZA, SZ, inv. 1936, 5-5-1758.
ZA, SZ, inv. 1937, 2-1-1762.
ZA, SZ, inv. 1938, 26-10-1762.

279

waren opgelegd te betalen. 128 Eind dat jaar hielden zij zich opnieuw niet aan de
schippersregels. 129 Op 5 april 1765 wezen de gedelegeerde rechters te Lillo er nog eens op
dat het aan vrijschippers verboden was om granen op te kopen. 130
Gedurende de 17de en 18de eeuw was de juridische positie van de vrijschippers op de
Schelde bij Lillo en Liefkenshoek nogal eens onduidelijk. Zij hadden een mandaat van de
Zeeuwse autoriteiten, maar bewogen zich, gelet op hun handelingsbereik, onvermijdelijk
ook op niet-Zeeuws terrein. Daar kon hun Zeeuws mandaat betwist worden. Dat gebeurde
bijvoorbeeld in september 1672. Wouter Jobse Dronkers en andere vrijschippers te Doel
beklaagden zich bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland over “excessen” die, in strijd
met de aan hen verleende concessies, naar hun zeggen dagelijks begaan werden door de
officieren van de hertog van Aarschot (de ambachtsheer van Doel en Kieldrecht) wanneer
zij graan en andere waren vervoerden. De Gecommitteerde Raden besloten de gerechten
van Doel en Kieldrecht, de commies Marinus van Vrijberghe te Lillo en de majoor Severin
de Huijbert als controleur van de commiezen ter recherche, alsmede de commandeur van
het oorlogsschip in de vloot te Lillo aan te schrijven en hen te vragen er nauwkeurig op toe
te zien dat geen schepen met graan of andere waren uit Doel en andere bijbehorende
kwartieren zouden passeren dan die van de schippers die door de Gecommitteerde Raden
waren gepatenteerd. 131 Begin november van dat jaar bleek er weinig veranderd te zijn,
zodat de vrijschippers vroegen om met “stercke handt” in te grijpen. De autoriteiten te
Doel en Kieldrecht werden nogmaals aangeschreven. Indien zij de door Zeeland
aangestelde vrijschippers zouden blijven hinderen, dan overwogen de Zeeuwse raadsheren
om het vervoer van granen en andere goederen uit Doel of Kieldrecht via de vloot bij Lillo
te verbieden. Vermoedelijk leidde dit dreigement tot het pacificeren van het gerezen
geschil. 132 Een deel van de landbouwproducten uit de polders van Doel en St. AnnaKetenisse werd in noordelijke richting afgezet (zie de reeds genoemde diverse havens in
Zeeland, Holland en Brabant die door de vrijschippers werden aangedaan) en een
uitvoerverbod zou de landbouweconomie op de linkeroever van de Schelde een forse
schade berokkenen.
Soms waren er spanningen tussen de vrijschippers en de ingelanden van de polders
waarvoor zij waren aangesteld. Zo werd de vrijschipper Thomas Jansen Brom in oktober
1689 door de ingelanden van de polder van Doel verplicht om een “vrijgeld” aan hen te
betalen, teneinde hun landbouwproducten te mogen vervoeren. Toen Brom weigerde om dit
te doen, werd hij niet langer door de ingelanden als schipper ingeschakeld. De
Gecommitteerde Raden van Zeeland gaven vervolgens de ingelanden opdracht om Brom
“klachtenloos te stellen”. 133 In bestuurlijk opzicht was de verhouding met de ingelanden
gecompliceerd. Slechts een deel van hen bezat en bewerkte land binnen de jurisdictie van
Zeeland (zie hiervoor verder paragraaf 5.7).

128

ZA, SZ, inv. 1939, 4-5-1764.
ZA, SZ, inv. 1939, 7-12-1764.
130
ZA, SZ, inv. 1939, 5-4-1765.
131
ZA, SZ, inv. 669, 30-9-1672; zie voor een vergelijkbare kwestie ZA, SZ, inv. 512, fol. 102, 7-71660.
132
ZA, SZ, inv. 669, 1-11-1672, 14-11-1672 en 17-11-1672.
133
ZA, SZ, inv. 697, 14-10-1689.
129
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Incidenteel dienden de vrijschippers voor het vervoer van goederen van en naar de polders
rondom Lillo en Liefkenshoek een speciale belasting te betalen, anders dan de licenten en
de Tol van Zeeland. Zij deden dan hun beroepsnaam geen eer aan. Zo’n bijzondere tol gold
bijvoorbeeld in het jaar 1659. Voor een transport van 470 veertels haver en bonen vanuit de
polder van Lillo naar Antwerpen diende bijv. Jan Claesen Remer 5 schellingen en 2 groten
Vlaams te betalen. Cornelis Timmermans betaalde 11 schellingen voor het vervoer van 400
stuks timmerhout naar de polder van Lillo. Jan Claesen (Prins) werd aangeslagen voor 5
groten Vlaams wegens het vervoeren van 460 bossen stro naar Antwerpen. 134
Op 16 november 1663 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om te voorkomen
dat iemand buiten de beëdigde schippers graan of gewassen zou vervoeren en daarmee te
frauderen, en tot het gerief van de ingelanden en “huislieden”, dat twee beëdigde schippers
“bij beurten sullen moeten aenliggen.” De commies Jacob Gallieris en de licentiemeester
Van Benthem kregen opdracht om daarop toe te zien. 135 Daarmee werd de grondslag
gelegd voor het zogeheten toerbeurt-systeem. 136 Opmerkelijk is dat het belang dat de
schippers bij zo’n systeem hebben (zij komen elk aan de beurt om te varen en zijn daardoor
verzekerd van werk) buiten de motivering bleef. Kennelijk was dit systeem in 1713 niet
meer geldig of slechts gedeeltelijk van toepassing want op 10 januari 1713 besloten de
Gecommitteerde Raden van Zeeland dat alle vrijschippers van Doel in het vervolg “in
gemeene beurt” moesten varen met gewassen uit de polders van Doel en van St. AnnaKetenisse. 137 Om zo’n toerbeurtsysteem was eind 1712 gevraagd door de vrijschippers
Samuel Cornelissen en Joost Dronckaert. 138 De verplichting om in toerbeurt te varen gold
niet voor de vrijschippers op de rechteroever van de Schelde. Het is niet duidelijk waarom
niet. Op 12 februari 1739 bespraken de Gecommitteerde Raden van Zeeland een verzoek
van vrijschippers, werkzaam op de rechteroever, om “in eene beurs te mogen vaaren”. 139
Het verzoek werd afgewezen. De Zeeuwse bestuurders stemden er ook later niet mee in.
Op de linkeroever gold sinds de invoering van het toerbeurt-systeem een verplichting tot
onderlinge verrekening. Bewaard gebleven is een document d.d. 11 mei 1781 waarin de
schippers Leendert de Munck en Vincent Dronkers ten overstaan van de magistraat van
Lillo verantwoording afleggen over de door hen gemaakte reizen en de daarbij behorende
ontvangsten in de periode 1 augustus 1779 tot 1 mei 1781. 140 Dronkers bleek aan
vrachtlonen fl. 1.037 en 19 stuivers te hebben verdiend en De Munck fl.767, 16 stuivers en
12 penningen. De helft van het bedrag dat Dronkers meer had ontvangen dan De Munck, te
weten fl. 135, 4 stuivers en 2 penningen, werd door Dronkers aan laatstgenoemde vergoed,
waarbij gewezen werd op de resolutie van de Gecommitteerde Raden van Zeeland

134

ZA, Rekenkamer Zeeland B, inv. 6411.
ZA, SZ, inv. 519, fol. 192 v en 193, 16-11-1663.
136
Deze wijze van vrachtverdeling vertoont veel overeenkomst met het systeem van de evenredige
vrachtverdeling dat krachtens een desbetreffende wet van 5 mei 1933 in Nederland van kracht werd
en expireerde op 1 december 1999.
137
ZA, SZ, inv. 721, 10-1-1713.
138
ZA, SZ, inv. 720, 30-12-1712.
139
ZA, SZ, inv. 788, fol. 20.
140
De in deze verantwoording genoemde havens die door de vrijschippers werden bezocht komen
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betreffende het toerbeurtsysteem. 141 Het kwam nogal eens voor dat schippers de
verplichting om bij toerbeurt te varen aan hun laars lapten. 142 In november 1782 beklaagde
Ary Dronkers zich erover dat zijn collega Jan Dronkers goederen vervoerde “zonder
aanzien van zijn tourbeurt”. 143 Schippers waren soms niet gelukkig met de vracht die zij,
gelet op hun beurt, dienden te vervoeren. Zo weigerde een vrijschipper in augustus 1775
om zand te vervoeren ten behoeve van het bedekken van de weg te Liefkenshoek. 144
Vrijschippers klaagden regelmatig over de aantasting van hun monopoliepositie. 145 Zo
wezen de Gecommitteerde Raden van Zeeland de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek
er in 1660 op dat zij er, gelet op klachten van de gepermitteerde schippers, goed op moesten
toezien dat alleen deze schippers granen uit de polders bij Doel naar Antwerpen zouden
vervoeren. 146 Een jaar eerder hadden zij een vergelijkbare instructie doen uitgaan. 147
In 1698 maakten de Gecommitteerde Raden van Zeeland zich ongerust over de religieuze
gezindheid van de vrijschippers. Zij vreesden voor een dominantie van rooms-katholieken.
Op 11 juli 1698 besloten zij dat zij bij de magistraat van Lillo steeds zouden gaan
informeren naar de religie van sollicitanten. 148 Op 10 december 1710 spraken zij uit dat bij
vacatures hun voorkeur zou uitgaan naar een gereformeerde kandidaat. Op dat standpunt
beriepen de gezamenlijke vrijschippers zich in maart 1716 toen zij hadden vernomen dat
Joos Dronckaert zijn schip inclusief zijn vrijschippersakte had verkocht aan Jan Pullaer, die
rooms-katholiek was. De Gecommitteerde Raden besloten op 24 maart 1716 dat de
commiezen in de vloot te Lillo de doorgang van Pullaer dienden te verhinderen. 149 Lang
hielden zij dit standpunt niet vol want op 1 januari 1717 werd aan Pullaer toch een
vrijschippersakte verstrekt.
Dat de godsdienstige gezindheid van de vrijschippers in de 18 de eeuw af en toe voorwerp
van debat en afweging was blijkt onder meer uit een brief die de secretaris van de
magistraat van Lillo (R.G. Temet) op 19 december 1767 naar de Gecommitteerde Raden
van Zeeland stuurde. Daarin wees hij op een poging van de vrijschipper Jacobus de Munck
om zijn vrijschippersakte over te dragen aan Vincent Brager, die rooms-katholiek was.
Door de overwegend rooms-katholieke ingelanden van de polder van Lillo werd voor het
vervoer van granen de voorkeur gegeven aan een geloofsgenoot. Temet verzocht de
Gecommitteerde Raden om een gereformeerde schipper te benoemen. 150 Hij werd daarin
gesteund door de reeds in functie zijnde gereformeerde schippers. Uiteindelijk besloten de
Gecommitteerde Raden om inderdaad de voorkeur te geven aan een gereformeerde
kandidaat. Het bleek onmogelijk om complete gegevens te verzamelen over de
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godsdienstige gezindheid van de vrijschippers in de 17 de eeuw. 151 Wel kan de voorzichtige
conclusie getrokken worden dat het leeuwendeel van hen toen gereformeerd was. In de
periode 1699-1783 was de kerkelijke binding van de vrijschippers als volgt: 39 van hen
waren gereformeerd, 10 rooms-katholiek en van 5 was de religie onduidelijk.
Aanvankelijk werden voor de linker- en de rechteroever van de Schelde uitsluitend
afzonderlijke vrijschippers benoemd. Zij waren bevoegd om granen en andere gewassen te
vervoeren vanuit daartoe aangewezen polders. Geleidelijk aan werden er in de tweede helft
van de 17de eeuw schippers aangesteld die bevoegd waren om zowel de polder van Lillo als
de polders van Doel en St. Anna-Ketenisse te bedienen. Dat gold in 1675 bijvoorbeeld voor
Jan Matthijssen de Mulder, in 1679 voor Jan Cuyper(s) en in 1694 voor Gillis van
Puijevelt. Dit nam niet weg dat de meeste benoemingen geografisch geoormerkt bleven,
ook in de 18de eeuw. Schippers waren dan verplicht om in een aangewezen haven hun
thuisbasis te hebben. Zij dienden daar te “havenen”. 152 Deze verplichting werd vastgelegd
in hun vrijschippersakte. Daarvan is reeds in de 17 de eeuw sprake. Op 11 januari 1669
besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om aan vier schippers uit Antwerpen een
vrijschippersakte te verlenen, maar op de voorwaarde dat zij in de polder van Lillo (of een
omliggende polder) kwamen wonen. 153 Het kwam nogal eens voor dat schippers zich daar
niets van aantrokken. Vooral vrijschippers uit het geslacht Dronkers gedroegen zich
menigmaal in dit opzicht vrijmoedig. 154 Zij woonden bijvoorbeeld in het dorp Doel, terwijl
zij dienden te “havenen” bij Liefkenshoek en in dat fort dienden te wonen. 155 Op 4 februari
1763 besloot de magistraat om in te grijpen. De aktes van de vrijschippers Job Janszn.
Dronkers en Wouter Vincentszn. Dronkers werden tijdelijk ingetrokken, omdat zij
weigerden in Liefkenshoek te wonen. 156 Op 13 november 1767 stelde de magistraat van
Lillo vast dat deze weigering wat Wouter Dronkers betreft zich wederom manifesteerde. 157
Op 2 april 1773 spraken de gedelegeerde rechters van Lillo uit dat de vrijschippers als volgt
moesten wonen: Job Vincentszn. Dronkers, Ary Vincentszn. Dronkers, Job Janszn.
Dronkers en Wouter Vincentszn. Dronkers: in huizen binnen Liefkenshoek; Jacobus de
Munck en Vincent Dronkers in huizen binnen Lillo en Jan Cornelis van Puievelde even
buiten het fort Frederik Hendrik, bij zijn vader. 158 Een effectieve controle op de
“havenplicht” bleek echter lastig tot onmogelijk.
In 1776 bleek dat Wouter Vincentszn. Dronkers (nog steeds) feitelijk in het dorp Doel
woonde, doch pro forma in het fort Liefkenshoek, waar hij een kamer had gehuurd om aan
zijn “havenplicht” te kunnen voldoen. Daartegen protesteerden Ary Vincentszn. Dronkers
en Job Jansz. Dronkers, omdat zij door deze truc van hun familielid en collega zakelijk
benadeeld werden. 159
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Aan de formele positie van de vrijschippers te Lillo en Liefkenshoek kwam na de
overdracht van deze forten aan de Oostenrijkse autoriteiten in februari 1786 een einde. Hun
mandaat werd opgeheven. In de aanloop naar de machtsoverdracht was hun positie al
bijzonder problematisch. Zo ontving de magistraat van Lillo op 24 april 1784 een bericht
van de stadhouder van Doel (dat toen al door Oostenrijkse troepen was bezet) met de
mededeling, uit naam van het Oostenrijkse bestuur te Brussel, dat de vrijschippers te
Liefkenshoek waren “ontslagen en afgezet”. 160 Waarschijnlijk bleef geen van de door de
Zeeuwse autoriteiten benoemde vrijschippers na februari 1786 als schipper op een van de
Scheldeoevers nabij Antwerpen actief. Verreweg de meesten trokken noordwaarts. Ook de
laatste (en toen enige) vrijschipper die rooms-katholiek was, Jan Cornelis van Puijevelde,
continueerde zijn positie niet. Hij was reeds op 7 april 1780 van zijn standplaats, het fort
Frederik Hendrik, vertrokken. 161
In deel 3 b van deze studie wordt een overzicht verstrekt van de schippers die in de periode
1622-1786 te Lillo en Liefkenshoek als vrijschippers actief waren.
Veerschippers
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 dagelijkse betrekkingen tussen de beide Scheldeforten.
 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.
 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 Kallo, krachtens resoluties van de Staten van
Zeeland van 7 en 9 december 1649 en 21 februari 1650. 162
 Doel naar Antwerpen; dit veer is waarschijnlijk direct na de herbedijking van de
polder van Doel (in 1614) 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).
 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 werd aangewezen dan werd Liefkenshoek als
aanlegplaats soms wel en soms niet vermeld.
In dit overzicht (en verder in dit hoofdstuk) blijft het veer van Lillo op Bergen op Zoom
buiten beschouwing. Er wordt slechts in het jaar 1631 melding van gemaakt. 163
De veren werden door de Gecommitteerde Raden van Zeeland verpacht, gewoonlijk voor
een periode van zeven jaren.
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Het veerrecht betreffende het veer Lillo-Liefkenshoek werd gedeeld door de Staten van
Zeeland en de ambachtsheer of ambachtsvrouw van Kallo, die het desbetreffende veerrecht
bezat, voordat dit werd geclaimd door de Staten van Zeeland, d.w.z. tot 1 oktober 1648. 164
Of ook Zeeland een claim op dit veerrecht mocht leggen (en ook op het recht om pacht te
incasseren voor het veer Liefkenshoek-Antwerpen) werd aanvankelijk vanuit Kallo betwist.
Zo bogen de Gecommitteerde Raden van Zeeland zich op 14 oktober 1614 over een brief
van de ambachtsvrouw van Kallo, waarin zij haar “pretentie” op de veren LilloLiefkenshoek en Liefkenshoek-Antwerpen stipuleerde. 165 Vanaf 1648 (en mogelijk al
eerder) betaalde de ontvanger van de gemeene middelen van consumptie te Lillo en
Liefkenshoek aan de rentmeester van deze ambachtsheerlijkheid jaarlijks de helft van de
pachtsom die van de pachter van het genoemde veer was geïncasseerd. 166 Eerder had de
heer van Kallo vergeefs getracht om het desbetreffende veerrecht geheel naar zich toe te
trekken. 167 De regeling betreffende het gedeelde veerrecht bleef intact tot de overdracht
van de zeggenschap over de forten Lillo en Liefkenshoek aan de Oostenrijkse autoriteiten
in 1786. Periodiek werd de desbetreffende afspraak herbevestigd, zoals in februari 1711. 168
Incidenteel ontstonden er wrijvingen over de afdracht van de helft van de pachtsom, vooral
wanneer het lastig was gebleken om het veer te verpachten of de veerman niet of moeilijk
in staat bleek om aan zijn verplichtingen te voldoen. Zo klaagde de ambachtsheer van Kallo
in 1717 over een achterstallige afdracht. 169 De Gecommitteerde Raden van Zeeland
besloten op 6 mei 1717 om de ontvanger (van de gemeene middelen van consumptie te
Lillo) te ordonneren om de graaf van Groesbeek, ambachtsheer van Kallo, de hem
toekomende 76 ponden Vlaams te betalen. En ook werd deze ontvanger gelast deze
betalingen voortaan stipt te voldoen. 170
Na de herbedijking van de polder van Lillo legde ook de ambachtsheer van Lillo en
Zuidland (dat was in 1658 Jan Massieu van Dale) een claim op het veerrecht betreffende
Lillo en Liefkenshoek. Volgens hem was dit recht in handen van zijn voorouders. 171 De
Gecommitteerde Raden van Zeeland bleken niet bereid om dit recht te erkennen.
De ambachtsheer van Doel (de hertog van Aarschot en Arenberg) claimde in augustus 1660
het recht op het veer van Doel naar Lillo. Er was toen nog geen sprake van een akkoord
tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en de autoriteiten in de Spaanse
Nederlanden over de staatkundige grensafbakening tussen beider gebieden. Een dergelijk
akkoord kwam pas op 20 september 1664 middels het Traktaat van Limietscheidingen tot
stand (zie hoofdstuk 5).
Sergeant-majoor Severin de Huybert schreef de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat de
hertog van Aarschot het veer van Doel op Lillo, zelfs ten aanzien van granen en andere
gewassen die naar elders vervoerd werden, tegen alle afspraken in, publiekelijk had
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verpacht. Op 10 augustus 1660 besloten de Gecommitteerde Raden om de sergeant-majoor,
commies Gallieris, de commiezen van de recherche te Lillo, de kapitein en de commandeur
van het oorlogsschip in de vloot te Lillo te schrijven dat (als tegenmaatregel) geen schepen
met granen of andere waren uit Doel meer zouden mogen passeren. Alleen transporten door
de gepermitteerde schippers (de “vrijschippers”) dienden te worden toegestaan. 172
In oktober 1671 was de kwestie van het recht betreffende het veer van Doel naar Lillo nog
niet opgelost. De schippers Geene Foppen en Wouter Jobse Dronkers klaagden toen over de
hoge kosten die zij als beëdigde schippers te Doel maakten in verband het proces tegen de
ambachtsheer van Doel over de verpachting van het veer aldaar. 173
Deze affaire kreeg een vervolg in 1684. De schippers Gerrit Leendertsen Stoop en Job
Wouterse Dronkers wendden zich erover tot de Gecommitteerde Raden van Zeeland. Zij
herinnerden aan de toestemming die in het jaar 1660 door de Gecommitteerde Raden van
Zeeland aan hun voorgangers Geene Foppen, Wouter Jobse Dronkers, Leendert Gerrits
Stoop en Adriaen Lonque was verleend om gewassen en granen vanuit Doel te vervoeren.
Zij maakten gewag van een “liber gebruijc van het veer”. De hertog van Arenberg meende
nog steeds dat dit recht hem toekwam en spande hierover tegen de schippers een proces
aan. De schippers deelden aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland mee dat zij vanwege
de kosten niet langer in staat waren om zich te verdedigen. De hertog had zich bereid
verklaard om het proces te staken op voorwaarde dat hem per jaar een behoorlijke
pachtsom zou worden betaald, en wel met terugwerkende kracht tot 1660. Op 15 september
1684 besloten de Gecommitteerde Raden dat van een betaling aan de hertog van Arenberg
geen sprake kon zijn. 174
In mei 1717 beklaagde de ambachtsheer van Kallo (dat was toen graaf Jacob van
Groesbeek) zich over de wijze waarop in Lillo met het hem toekomende veerrecht werd
omgesprongen. Enkele ingezetenen van de dorpen oude en nieuwe Doel vervoerden
regelmatig passagiers van 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 van de convooien en licenten te Lillo had een
poonschuit, die voor dit “illegale vervoer” werd gebruikt, op laten brengen en in bewaring
laten stellen in de vloot (van de Admiraliteit van Zeeland) voor Lillo. Bij het aanhouden
van deze schuit (eigendom van de schipper Goos Pietersen) hadden de veerlieden van het
veer Lillo-Liefkenshoek een actieve rol gespeeld, verwijzend naar het hen toekomende
monopolie. De Gecommitteerde Raden van Zeeland besloten dat de ontvanger van de
convooien en licenten te Lillo voortaan diende te wachten met het (laten) opbrengen van
Oostenrijkse schepen (lees: schepen vanuit het gebied van de Oostenrijkse Nederlanden).
De in beslag genomen poonschuit diende aan de eigenaar te worden teruggeven. 175
Naar aanleiding van de in beslagname van de schuit van Goos Pietersen wendden 600
ingezetenen van de polder en het dorp van Doel zich tot de Gecommitteerde Raden. Zij
wezen erop dat zij onder een “separate jurisdictie vallen” (lees: dat voor hen de rechtsregels
golden die van toepassing waren binnen de ambachtsheerlijkheid van Doel en Kieldrecht)
en dat zij altijd gewoon geweest waren om op vreedzame wijze te passeren en te repasseren
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met hun vaartuigen. Zij verzochten dat de veerlieden van het veer Lillo-Liefkenshoek hen
verder ongemoeid zouden laten. De protesterenden kregen het verzoek om hun
gepretendeerd recht op het overzetten van passagiers nader voor de Gecommitteerde Raden
toe te lichten. 176 Het is onduidelijk of dit ook is gebeurd en of er een verandering kwam in
het veerrecht vanuit Doel.
Kennelijk werden er aanvankelijk met het veer van Lillo naar Liefkenshoek alleen personen
vervoerd, want op 29 november 1669 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat
twee raadsheren zich nader zouden informeren over de behoefte aan een veer tussen Lillo
en Liefkenshoek voor het vervoer van wagens en dergelijke. De raadsheren vroegen zich af
wat het onderhouden van zo’n veer jaarlijks zou kosten en welk profijt het gewest Zeeland
ervan zou kunnen hebben. 177 Op 27 maart 1670 werd afgesproken dat de commies Van
Vrijberghe en sergeant-majoor De Huijbert met de personen zouden spreken die op eigen
kosten een veerdienst wilden verzorgen tussen Lillo en Liefkenshoek. De raadsheren
maakten kenbaar dat de pont geschikt moest zijn voor het transport van paarden, wagens en
personen. De veerdienst zou voor enige jaren worden uitbesteed en de uitbaters dienden
jaarlijks een bedrag aan de staat af te dragen. Over deze kwestie diende ook gesproken te
worden met de heer van Kallo vanwege diens recht op de helft van het af te dragen deel van
het veerrecht. 178
De pachtprijzen van de veren waren gedurende de 17 de en 18de eeuw aan veranderingen
onderhevig. Ze werden regelmatig aangepast aan gewijzigde omstandigheden. In 1680
betaalde Adam Barrau (Brou) voor het pachten van het veer Lillo-Liefkenshoek £
23:3:4. 179 In 1710 bedroeg de pachtprijs 15 en in 1711 (voor een periode van drie jaren) 17
pond Vlaams. 180 Drie jaar later was de pachtprijs verdubbeld. 181 In 1738 was de pachtprijs
weer fors gedaald, namelijk tot 10 pond Vlaams per jaar. 182 In 1784 werd er 37 pond
Vlaams voor betaald. 183
Ook de pachtprijzen van het veer van Lillo op Antwerpen varieerden sterk, bijvoorbeeld in
de periode 1700-1743:
Jaar
1700
1714
1721
1733
1743

Pachtprijs (in ponden Vlaams)
25
15
26
15
12
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Het was voor de pachters van de veren soms moeilijk tot onmogelijk om vanwege
watersnoodrampen of (naderende) oorlogen hun pachtsommen te voldoen. Zo verzochten
de veerlieden Jacques Pante, Joos Pante en Cornelis Samuelse in 1683 om kwijtschelding
van de pacht van het veer Lillo-Liefkenshoek in verband met de watersnoodramp van
januari 1682. De Gecommitteerde Raden van Zeeland toonden zich daartoe niet bereid,
maar stemden er wel mee in dat hun pachtschuld met 50 carolusguldens werd
verminderd. 184 De pachters van de veren op Antwerpen hadden soms last van tegenwerking
van de Antwerpse autoriteiten. Zo meldden de pachters van het veer van Lillo op
Antwerpen in september 1689 dat de magistraat van Antwerpen hen had verboden om in
die havenstad in te laden, zodat ze met een lege schuit moesten terugvaren. 185 Een veerman
kon ook anderszins pech hebben. Neem Hendrick de Graeff. Hij pachtte in 1697 (en in
1699) het veer Lillo-Antwerpen voor 25 pond Vlaams per jaar. In november 1697
beklaagde hij er zich over dat zijn veerboot was geruïneerd omdat een met hout geladen
schip er tegenaan gevaren was, volgens hem vanwege een foutieve instructie van de
commandeur van het wachtschip in de vloot voor Lillo. 186 De Gecommitteerde Raden van
Zeeland wezen zijn verzoek af om zijn pachtsom kwijt te schelden. 187 Ook na zijn
overlijden trachtte zijn weduwe vergeefs om onder de aangegane pachtverplichting uit te
komen. 188 In 1710 verzocht de weduwe van Thomas Prins, Anna Verstrate (die inmiddels
was hertrouwd met de schipper Cornelis Hermans), om ontslagen te worden van de door
haar overleden man aangegane verplichting om het veer Lillo-Antwerpen te pachten. Het
was vanwege de Spaanse Successieoorlog niet mogelijk om dit veer adequaat te
exploiteren. 189 Een jaar later werd dit veer gepacht door Tobias Verhoeven en Cornelis
Cuypers. Ook zij bleken niet in staat om hun pachtsom te betalen. 190
De pachters van de veren beschikten over een monopoliepositie; alleen zij waren gerechtigd
om veerdiensten te verrichten. 191 Het kwam gedurende de 17de en 18de eeuw met enige
regelmaat voor dat zij zich beklaagden over illegale concurrentie. 192 Dat hun monopolie
soms ook door de bestuurlijke autoriteiten werd ondergraven blijkt uit een verzoekschrift
van drie beëdigde roeiers in de vloot voor Lillo (ingediend mede namens acht van hun
collega’s) dat op 4 november 1688 door de Gecommitteerde Raden van Zeeland werd
behandeld. De roeiers gaven te kennen dat zij met hun elven en hun gezinnen nauwelijks
konden rondkomen van hun verdiensten. Vanouds roeiden zij passagiers uit de schepen
voor Lillo bij windstilte naar Antwerpen en elders en handelden zij als ventjagers in verse
vis, oesters en kreeften. Dit was hun verboden door de commandeur van het fort Lillo (Van
Hille), die tevens pachter was van het veer van Lillo op Antwerpen. Hij had de roeiers laten
arresteren. De Gecommitteerde Raden gaven de commandeur opdracht om een in beslag
184

ZA, SZ, inv. 690, 13-8-1683.
ZA, SZ, inv. 697, 29-9-1689.
186
ZA, SZ, inv. 705, 28-11-1697.
187
ZA, SZ, inv. 707, 20-1-1699.
188
ZA, SZ, inv. 708, 9-4-1700.
189
ZA, SZ, inv. 718, 18-2-1710.
190
ZA, SZ, inv. 719, 7-8-1711.
191
ZA, SZ, inv. 667, 24-3-1671.
192
Zie bijv. de klacht van Jacobus de Munck, pachter van het dwarsveer Lillo-Liefkenshoek, door de
Gecommitteerde Raden van Zeeland behandeld op 8-3-1749, over “onderkruipingen” door schippers
uit Doel (ZA, SZ, inv. 796, fol. 68 v).
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genomen boot van de roeiers terug te geven en hun “oude gebruik” te respecteren. 193 In
juni 1699 klaagde Claes Cornelissen Prins, pachter van het veer van Lillo naar
Liefkenshoek, erover dat ook anderen, in strijd met zijn monopolie, vaartuigen en
passagiers vervoerden. 194 In de zomer van 1709 diende de pachter van het veer van Lillo
op Antwerpen, Jan Prins, een vergelijkbare klacht in; ook hij werd beconcurreerd door
sloeproeiers uit de vloot te Lillo. 195 In 1734 werd Andries van den Berg aangeklaagd omdat
hij in strijd met het monopolie van de pachters van het veer van Lillo naar Doel passagiers
had vervoerd. 196
Op 9 oktober 1738 verklaarden twee op het fort Frederik Hendrik gelegerde militairen op
verzoek van Jan van Valkenburg en Guiliam Rottiers (veerlieden van Lillo op
Liefkenshoek) dat zij op 29 september 1738 hadden gezien dat Andries van den Bergh, in
strijd met het geldende veerrecht, met zijn schuit 12 personen had vervoerd van fort
Frederik Hendrik naar Doel. 197
De pachters van de veren hadden het recht om voor het overvaren van passagiers en
goederen veergeld te laten betalen. Zij dienden militairen gratis te vervoeren; zie
verderop. 198 Dat daarover conflicten konden ontstaan bleek medio 1711 toen de kapiteintitulair Johan Pottiers met zijn familie wilde overvaren van Lillo naar Doel zonder hiervoor
te willen betalen. Hij had de veerman medegedeeld dat hij deze met “rottinghslagen” zou
betalen indien deze weigerde om hem over te zetten. 199
Uit de overgeleverde documenten betreffende de veerdiensten nabij de Zeeuwse
Scheldeforten kan geen scherp onderscheid worden gedestilleerd tussen de pachters van de
veren en de veerlieden zelf. In veel gevallen vielen deze rollen samen, maar dit was niet per
definitie het geval. In 1744 bijvoorbeeld was Maarten Dronkers veerman op het veer LilloLiefkenshoek, maar geen pachter. 200 Omgekeerd: in 1738 en 1740 waren Evert de Vassy
(commandeur te Lillo) en Willem Tiberius Hattinga (commies te Lillo) pachters van het
veer Lillo-Liefkenshoek, maar niet de schippers die dit veer bedienden. Ook indien
weduwen van veerlieden als pachter optraden bedienden zij het veer niet zelf.
Waarschijnlijk werd het dwarsveer tussen Lillo en Liefkenshoek vrijwel steeds bediend
door vier veerlieden (waarvan er twee in Liefkenshoek woonden en twee in Lillo) terwijl er
nimmer meer dan twee pachters zijn getraceerd.
Het werk van de veerlieden was soms vanwege de weersomstandigheden gevaarlijk. Zo
verdronken op een zondagochtend in april 1744 de veerman Maarten Dronkers en zijn
knecht Jan Heyns bij het overzetten in zwaar weer van een sergeant van Lillo naar
Liefkenshoek. 201 Daarbij kwamen ook de sergeant en een mede-passagier (i.c. Jan van der
Pas) om het leven. Ook het varen tijdens oorlogsomstandigheden was risicovol. Soms
193
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195
196
197
198
199
200
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ZA, SZ, inv. 696, 4-11-1688.
ZA, SZ, inv. 707, 5-6-1699.
ZA, SZ, inv. 717, 21-6-1709.
ZA, Verz. Verheye van Citters, inv. 79 b.
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 48 b, 9-10-1738.
ZA, SZ, inv. 719, 3-2-1711.
ZA, SZ, inv. 719, 4-8-1711.
ZA, SZ, inv. 791, 9-11-1744.
ZA, SZ, inv. 1973, fol. 1065, 18-4-1781; zie hiervoor ook: ZA, SZ, inv. 791, 9-11-1744.
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liepen de veerboten dan schade op, zoals in 1747 de veerman Guilliam Rottiers
overkwam. 202 Het was ook in oorlogstijden van belang dat vooral de onderlinge
verbindingen tussen de forten Lillo en Liefkenshoek intact bleven.
De pachters van de veren waren gebonden aan regels die door de Gecommitteerde Raden
van Zeeland werden vastgesteld. Voor het dwarsveer Lillo-Liefkenshoek golden in 1763
bijvoorbeeld de volgende, samengevatte bepalingen, die hoogstwaarschijnlijk ook al eerder
van toepassing waren: 203
 Voor iedere persoon die wordt overgezet mag 2 stuivers gerekend worden.
 Er behoeft niet gevaren te worden als er een vracht is met een waarde van minder
dan 4 stuivers.
 De volgende tarieven mogen in rekening gebracht worden: voor het vervoer van
een koe 4 stuivers, van een lam 1 stuiver, van een schaap of kalf 2 stuivers, van
een paard 6 stuivers, van een karosse (voertuig) 24 stuivers en van een zak graan
of meel 1 stuiver.
 Bij storm en ook wanneer twee van de molens van Doel, Liefkenshoek en Kallo
malende zijn en aan vier einden “geswigt” zijn, mag een dubbeltarief in rekening
gebracht worden. 204
 De pachters dienen het veer “loffelijk” te bedienen en “buijten reden van klagten”
te houden.
 Geen veergeld mag in rekening gebracht worden voor het vervoer van materialen
van het gewest Zeeland (“ ’s lands materialen”), inclusief affuiten en ammunitie.
 Geen veergeld mag in rekening gebracht worden voor het vervoer van de
commandeur, commanderende officieren, de plaatselijke sergeant-majoors,
officieren en soldaten, mits deze een schriftelijke verklaring kunnen tonen waaruit
blijkt dat zij ten dienste van het gewest Zeeland (“den Lande”) willen overvaren.
Deze vrijstelling geldt ook voor de gedelegeerde rechters, de secretaris van de
gedelegeerde rechters en de gerechtsbode. Voorts behoeft geen “veerschot” te
worden betaald door de heer van Kallo en zijn “gelivreide dienaers”.
 De pachters zijn verplicht om te beschikken over vier bekwame schuiten en twee
“kloeke” roeiboten “om alsoo de passagiers na gelegenheid van wint en ’t getij te
konnen dienen, soo in ’t roeijen als in ’t overseijlen”.
 Er dient voor gezorgd te worden dat de passagiers zo spoedig mogelijk worden
bediend. Met het oog hierop dienen te Lillo en te Liefkenshoek steeds twee
schuiten gereed te liggen, te weten een zeilschuit en een roeiboot.
 De pachters dienen ervoor te zorgen dat altijd twee veerlieden te Liefkenshoek
wonen en daar beschikken over bekwame schuiten. Blijven zij daarbij in gebreke
dan kan een boete van een pond Vlaams worden opgelegd.
 De pachters beschikken over een monopolie op het vervoer van personen en
goederen van Lillo naar Liefkenshoek en vice versa.
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ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2850, fol. 194.
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 48 b.
204
Indien een molen “geswigt” (= gezwicht) was waren de zeilen van de wieken al dan niet
gedeeltelijk opgerold in verband met een harde wind.
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De pachters zijn verplicht hun pachtpenningen iedere drie maanden prompt en
precies te betalen aan de ontvanger (van de gemeene middelen van consumptie te
Lillo) op straffe van executie (van het pachtcontract).
Twee personen dienen zich voor de verpachting borg te stellen.
De pachttermijn is zeven achtereenvolgende jaren en de pachtprijs bedraagt 37
pond Vlaams per jaar.

Over de pachters en schippers van het veer van Doel op Antwerpen in de 17de 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. Omstreeks 1630 is sprake van een “veer” van Doel op Antwerpen. In
1637 wordt melding gemaakt van een “cleijnveer” vanuit Doel naar Lillo en
Liefkenshoek. 205 Het is niet duidelijk of de schippers (steeds) van dit veer kunnen worden
beschouwd als veerlieden in de destijds gebruikelijke zin van het woord; mogelijk werd er
onderscheid gemaakt tussen een veerschipper en een marktschipper.
Het is denkbaar dat de functie van veerschipper op het traject Doel-Antwerpen (mogelijk in
bepaalde perioden) samenviel met de functie van vrijschipper te Doel en St. AnnaKetenisse. Zeker is dat het aan de vrijschippers in 1758 (en waarschijnlijk ook al veel
eerder en later) onder bepaalde voorwaarden was toegestaan om met verse vis (aberdaan,
pekelharing, zalm en oesters) naar Antwerpen te varen indien de pachter van het veer op
Antwerpen niet thuis was. Hun schepen dienden dan met tenminste 15 ton geladen te
zijn. 206
Op 27 april 1769 stelden de Gecommitteerde Raden van Zeeland voor de marktschipper
van Doel op Antwerpen samengevat de volgende instructie vast: 207
 De schipper dient te beschikken over een bekwame schuit voor het vervoer van
passagiers en goederen.
 Het tarief voor het vervoer van een persoon van Doel naar Antwerpen en
omgekeerd bedraagt 4 stuivers.
 Voor het vervoer van goederen van Antwerpen naar Doel dient zoveel betaald te
worden als gebruikelijk is.
 Het is verboden om granen van Doel naar Antwerpen te vervoeren.
 De schipper dient tweemaal per week te varen, te weten dinsdags en vrijdags en
dient ’s avonds vroegtijdig terug te zijn.
 Indien er geen marktschipper vaart van Liefkenshoek op Antwerpen is de schipper
verplicht om eenmaal per week (en wel vrijdags) aan te meren bij het
scheepshoofd van Liefkenshoek om vandaar passagiers mee te nemen. De
voorafgaande dag dient hij in de herberg te Liefkenshoek te laten weten hoe laat
hij zal arriveren en terugkeren. Hij dient passagiers en goederen daar weer aan
land te zetten.
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ZA, SZ, inv. 496, fol. 122 v.
Het desbetreffende reglement werd door de Gecommitteerde Raden van Zeeland vastgesteld op
28-9-1758; het is o.m. opgenomen in de plakkatencollectie van de Koninklijke Bibliotheek te Den
Haag onder inv. nr. Q 219:9; voorts: RAA, arch. Lillo c.s., inv. 14 g.
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RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 48 b.
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Niemand dan de marktschipper mag passagiers van Doel naar Antwerpen
vervoeren. Indien iemand buiten de verplichte vaardagen naar Antwerpen wenst te
worden vervoerd dient hij een vracht te hebben ter waarde van tenminste 36
stuivers.
De schipper mag de vloot voor Lillo slechts passeren indien zijn schip door de
commiezen aldaar (van de Admiraliteit van Zeeland) is gevisiteerd.
Het is de schipper verboden om ten nadele van de schipper van Lillo op
Antwerpen vis of andere goederen naar Antwerpen te vervoeren op straffe van een
boete van fl. 25 per reis, te betalen aan de diaconieën te Lillo en Liefkenshoek.

In een afzonderlijke resolutie van de Gecommitteerde Raden van Zeeland, eveneens
vastgesteld op 27 april 1769, was voor de marktschipper een verplichting opgenomen om
vanaf 1 mei 1770 jaarlijks een recognitie te betalen aan de ontvanger van de gemeene
middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek. Deze recognitie (die jaarlijks 5 pond
Vlaams bedroeg) kan worden vergeleken met een pachtsom voor een veerdienst en werd in
de desbetreffende rubriek van de rekening van de genoemde ontvanger ingeboekt. De
recognitie was met name bestemd voor een bijdrage aan de bekostiging van reformatorisch
onderwijs in het gehucht Ouden Doel (zie hiervoor verder paragraaf 13.7). 208 Gedurende de
gehele periode waarin deze belasting van toepassing was, was Cornelis Dronkers de
betreffende marktschipper. In maart 1784 werd hij ontslagen en vervangen door een roomskatholieke collega. 209 Deze werd betrokken bij een poging van de Oostenrijkse autoriteiten
om een vrije vaart op de Schelde af te dwingen; zie hiervoor paragraaf 15.2. Dronkers
beklaagde zich erover dat hij door de Oostenrijkse autoriteiten in zijn werkzaamheden was
belemmerd en dat hij als gereformeerde in Doel (waar hij woonde) “zijn brood niet langer
(kon) winnen”. 210 Doel was in 1785 door Oostenrijkse troepen bezet. Het werd toen voor
gereformeerden problematisch om daar te wonen en te werken.
Systematische gegevens over de pachters van de genoemde veren zijn beschikbaar vanaf
1673. Vanaf dat jaar worden de pachters namelijk vermeld in de rekeningen van de
ontvanger van de gemeene middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek. Over de
periode vóór 1673 konden over pachters en schippers slechts fragmentarische gegevens
worden verzameld. In deel 3 b is een overzicht van de namen van de getraceerde pachters
van de veren opgenomen.
Voor zover de pachters van al deze veren zelf 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 bijzonderheden over de genoemde pachters wordt
verwezen naar deel 2.
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Idem, inv. 81520, fol. 33.
ZA, SZ, inv. 1419.1, brief van de magistraat van Lillo aan de GR van Zeeland d.d. 22-4-1784; zie
ook paragraaf 13.7.
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ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81680, fol. 41 v en 42.
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6.4 Gezondheid en gezondheidszorg
Voedsel en voedselvoorziening
Zoals in paragraaf 6.1 reeds in algemene zin is opgemerkt waren de forten voor wat betreft
de primaire levensbehoeften van hun bewoners volledig van toevoer van buiten afhankelijk.
Daarbij fungeerde uiteraard het gewest Zeeland als de belangrijkste voedselleverancier.
Voor de aanvoer van vers voedsel waren de forten vooral aangewezen op hun directe
omgeving; daarop konden zij niet altijd vertrouwen en zeker niet ten tijde van inundaties
van landerijen rondom de forten.
Uit verspreide gegevens (waaronder de kohieren van de belasting op consumptiegoederen;
zie hiervoor hoofdstuk 9) kan worden geconcludeerd dat in de periode 1585-1786 in Lillo
en Liefkenshoek vooral de volgende soorten voedsel werden geconsumeerd: brood,
beschuit, kaas, rijst, vlees 211, vis 212 en eieren. Voorts was er een regelmatige aanvoer van
boter, zout, azijn en mosterd. 213 Over geconsumeerde groentesoorten werden in de bewaard
gebleven archivalia nauwelijks gegevens aangetroffen. Aannemelijk is dat verse groenten
zoals kool, spruiten, wortelen, bonen en bieten werden gekocht van landbouwers in de
omgeving van de forten. Even plausibel is dat ’s winters groentesoorten werden gegeten die
in het zout waren bewaard, zoals bonen en erwten. Sommige inwoners van de forten
(vooral enkele leidinggevenden) beschikten over een kleine moestuin, gesitueerd in een van
de bolwerken en gepacht van het gewest Zeeland. 214
De watervoorziening in de forten was in hoge mate problematisch. Getracht werd om via de
opvang van regenwater in de behoefte aan vers drink- en kookwater te voorzien. Hiervoor
bestonden er in elk van de forten collectieve opvangbakken (ook wel waterhouders
genoemd), waarvan de toegang soms was beperkt tot niet meer dan een uur per dag, zoals
in 1610. 215 Burgers en leidinggevende militairen beschikten over opvangbakken bij hun
woonhuizen. Het gebruik van regenwater om te drinken was niet zonder risico’s voor de
gezondheid omdat dit water door uitwerpselen van vogels (zoals meeuwen en duiven) kon
worden besmet (zie verderop).
Voor de zoetwatervoorziening waren er daarnaast waterputten. Gegevens daarover zijn
schaars. In 1600 ontving een aannemer £ 17:13:4 voor het maken van zo’n put in
Liefkenshoek. 216 Kennelijk functioneerde die voorziening niet adequaat want vijf jaar later
211

Met name runder-, varkens- en paardenvlees.
Met name haring en zoute vis (A.P. van Vliet vermeldt dat Lillo in de periode 1570-1648 een
afzetmarkt was voor haring en gezouten vis uit Zeeland, overigens ook voor de doorvoer ervan naar
het “vijandelijk gebied”; A.P. van Vliet, Vissers in Oorlogstijd; de Zeeuwse zeevisserij in de jaren
1568-1648, Middelburg, 2003, p. 83-84); daarnaast ook stokvis en verse vis, w.o. mosselen.
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Wat de mosterd betreft: op 1 juli 1768 besloot de magistraat van Lillo om te onderzoeken hoe het
kwam dat er in het fort geen mosterd meer te koop was, zulks tot “groot ongerief” van de ingezetenen
(ZA, SZ, inv. 1941, 1-7-1768).
214
Blijkens de kaart die D.W.C. Hattinga in 1746 van het fort Lillo vervaardigde (gebaseerd op een
eerdere plattegrond uit 1739, vervaardigd door W.T. Hattinga) lagen er toen aan de noord- en de
oostzijde van het fort, direct achter de wallen aan de buitenzijde, diverse percelen grond die naar alle
waarschijnlijkheid in gebruik waren als tuingrond; bij een van die percelen werd aangetekend
“commandeurshof” (D.W.C. Hattinga, Plan van Lillo, in: Atlas van Staats-Brabant, deel 1, nr. 4).
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ZA, SZ, inv. 481, 8-4-1610; R. Havermans, Historisch-geografische sprokkelingen uit het
Antwerpse polderland, z.pl., 1967, p. 583-584.
216
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 270, fol. 331.
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besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland nog eens om zo’n put te laten graven,
evenals in 1624. 217 In 1638 herhaalde deze geschiedenis zich. 218
Wat het fort Lillo betreft: op 13 april 1621 werd toestemming verleend om bij de kruittoren
een waterput te laten maken. 219 Op 2 oktober 1642 attendeerde de commies van de vivres
en ammunitiën erop dat er in het fort een gebrek aan water was ontstaan door het dempen
van de haven, waartoe in 1639 was besloten. De Gecommitteerde Raden hielden een
verzoek in beraad om in verband hiermee een loden waterpomp te laten maken. 220
Voor de aanleg van een “dobbele pompe” in dit fort op 4 augustus 1682 werd £ 46:5:11
betaald. 221 In 1688 werd zo’n put gegraven bij het logement van een bevelvoerend
kapitein. 222 Op de Markt (de Havenmarkt anno 2005) bevond zich naast de kerk de centrale
waterput (ook welput genoemd) van het fort. 223
In de watervoorziening van de forten Lillo werd ook voorzien door middel van
waterschepen. Aan het einde van de 16de eeuw voeren dergelijke schepen met vers water
vanuit Antwerpen naar Lillo, bestemd voor het transport` van verse vis. 224 Op 9 augustus
1702 verleenden de Gecommitteerde Raden toestemming aan de provinciale prestmeester
om een “smalschip” in dienst te nemen voor het vervoer van vers water ten behoeve van het
fort Lillo. 225 Schipper Jan de Meulemeester kreeg in 1747 van de magistraat van Lillo een
vergoeding van fl. 148 voor het vervoer van vers water van Stabroek naar fort Lillo. 226
In de omgeving van het fort Lillo lag een beek (ook zoete gracht of vest genoemd) door
middel waarvan zoet water naar het fort stroomde. 227 De sergeant-majoor aldaar toonde
zich er in 1784 ongerust over dat boeren deze voorziening saboteerden. 228 In datzelfde jaar
beklaagde een bevelvoerend kolonel te Lillo zich bij de Gecommitteerde Raden van
Zeeland over de kwaliteit en de beschikbaarheid van het drinkwater aldaar. Hij wees erop
dat door aanhoudende droogte de regenbakken in het fort leeg waren en verzocht
toestemming voor het laten halen van drinkbaar water uit de “Brusselsche Vaart”. 229 Naar
aanleiding daarvan berichtte de commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo over de
toestand van het drinkwater te Lillo en Liefkenshoek het volgende. Wat Liefkenshoek
betreft: daar kwam drinkbaar water op twee manieren het fort binnen, afgezien van het
water uit de regenbakken in het fort. Eerst uit de “zoete vest” te Lillo, zolang althans het
water daar nog in een goede staat verkeerde. Dit water werd per schip naar de overzijde
217

ZA, SZ, inv. 483, 30-6-1615; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79700.
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ZA, SZ, inv. 1814, fol. 23. Anno 2005 is de plaats daarvan op de Havenmarkt nog te zien.
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V. Enthoven, Zeeland en de opkomst van de Republiek; handel en strijd in de Scheldedelta, c.
1550-1621, Leiden, 1996, p. 119.
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ZA, SZ, inv. 710, 9-8-1702.
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ZA, SZ, inv. 1377.1, brief van Jacobus Ermerins aan de GR d.d. 17-9-1747 met bijlage
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11-10-1707.
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ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81650, fol. 45 v.
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ZA, SZ, inv. 1477.2, brief van kolonel Joachim Ernst baron von Manteuffel aan de GR van
Zeeland d.d. 21-7-1782.
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gevaren. Vervolgens werd er zonodig per schip water gehaald in Willebroek of bij extra
droogte zelfs nog verder weg. Indien water per schip werd aangevoerd werd het meerstal
vervoerd in okshoofden die ook werden gebruikt voor het vervoer van wijn. Soms waren
deze vaten niet goed schoongemaakt, waardoor het aangevoerde drinkwater bij aankomst
bedorven was. Om die reden verzocht de commies toestemming om enig nieuw vaatwerk te
mogen aanschaffen. Hij berichtte voorts dat de meningen over de kwaliteit van het
drinkwater uit de zoete vest uiteenliepen. Doorgaans beoordeelden “vreemde” militairen het
als “onbekwaam” terwijl burgers, die gewend waren om dit water te drinken, het als “goed”
kwalificeerden. Wel moest de commies bekennen dat het water niet zo goed was als het
water dat hij onlangs in Fontainebleau en in het huis “Rosendaal” bij Arnhem had
gedronken. Hij vroeg toestemming om enige nieuwe regenbakken te laten maken, waarbij
hij erop wees dat het regenwater in beide forten in het algemeen “spaarzaam” werd
gebruikt; de ingezetenen realiseerden zich dat het schaars was. 230 In 1784 beklaagde de
hoogstgeplaatste officier te Lillo zich bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland over de
kwaliteit van het drinkwater. Het water in de zoete vest was “met een vlies overtrokken
omdat het stilstaat”. Volgens deskundigen was het zeer ongezond. 231 Medio oktober 1784
werden ten behoeve van het fort Lillo grote hoeveelheden koffiebonen en thee besteld om
de vieze smaak van het drinkwater enigszins te kunnen wegspoelen. 232
Vanwege de veel voorkomende problemen met de zoetwatervoorziening werd in Lillo en
Liefkenshoek de dorst primair gelest door het drinken van bier, destijds volksdrank nummer
één. 233 Dat werd regelmatig in grote hoeveelheden ingevoerd, vooral vanuit Middelburg.
Daarnaast werden “allerhande” wijnen gedronken die in de boekhouding van de gemeene
middelen van consumptie apart werden onderscheiden van brandewijnen.
Velerlei etenswaren waren beperkt houdbaar. Dat gold met name voor boter, kaas en vlees.
Het kwam veelvuldig voor dat uit het centrale magazijn te Lillo voorraden werden
verkocht, teneinde bederf te voorkomen.
Uiteenlopende gegevens over de voedselvoorziening in Lillo en Liefkenshoek zijn de
volgende:
7-11-1583
De magistraat van Antwerpen besluit om ten behoeve van Lillo een
“zware” voorraad meel, beschuit, bier, kaas, spek, azijn en olie in te
slaan. 234
1625
Een Middelburgse koopman ontvangt 90 pond Vlaams voor het leveren
van 2,5 lasten gemalen tarwe à 36 ponden per last, vervoerd in droge
tonnen, ten behoeve van de wintervoorraad te Lillo en Liefkenshoek. 235
230

ZA, SZ, inv. 1417.2, brief van A. Hattinga aan de GR van Zeeland d.d. 10-8-1782.
ZA, SZ, inv. 1419, brief van A. van Pabst aan de GR van Zeeland d.d. 11-1-1784.
232
ZA, SZ, inv. 1420, brief van A. van Pabst aan de GR van Zeeland d.d. 13-10-1784.
233
L. Burema, 58 miljoen Nederlanders en hun voedsel, in: A.F. Manning en M. de Vroede (red.), 58
miljoen Nederlanders; kaleidoskoop van de vaderlandse geschiedenis, Amsterdam, 1977, o.m. p. 89,
91 en 96; C. Laan, Drank & Drinkgerei; een archeologisch en cultuur-historisch onderzoek naar de
alledaagse drinkcultuur van de 18de eeuwse Hollanders, Amsterdam, 2003. Laan vermeldt dat in de
18de eeuw de bierconsumptie in Holland afnam vanwege een toegenomen vraag naar koffie en thee.
234
F. Prims, Het fort van Lilloo, in: Antwerpiensia 1943, reeks nr. 16, serie Beelden uit den
Cultuurstrijd II, p. 329.
235
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 520, fol. 370 v.
231
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6-12-1633
17-10-1635

1635

28-11-1637

22-12-1637
12-11-1640
4-12-1640

21-11-1642
13-11-1646

27-5-1673

10-5-1674
5-1-1704

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

Twee bakkers uit Middelburg ontvangen £ 130:4 voor het leveren van
8400 pond beschuit voor de wintervoorraad te Lillo en Liefkenshoek. 236
De Gecommitteerde Raden van Zeeland (GR) besluiten om naar Lillo en
Liefkenshoek te zenden: 74 tonnen beschuit, 61 tonnen tarwemeel en 500
meikazen, inclusief de 140 kazen die van Philippine zijn gekomen na de
belegering aldaar. 237
Aan een makelaar in granen (een “pontgaerder”) wordt 121 pond Vlaams
betaald voor de koop van 110 zakken tarwe (volgens de Goese maat) à 22
schellingen per zak, bestemd om vermalen te worden voor de
wintervoorraad te Lillo en Liefkenshoek. 238
Twee bierstekers te Lillo en Liefkenshoek krijgen toestemming om ten
behoeve van Lillo, Liefkenshoek, Oud-Lillo en Blauwgaren 200 tonnen
groot en klein bier te verkopen (of zoveel meer als de GR zullen
ordonneren). Zij dienen ervoor te zorgen dat eerst het bier dat nog in
voorraad is geconsumeerd wordt. 239
Drie bakkers ontvangen tezamen £ 157:7:8 voor het leveren van 9940
pond beschuit voor de wintervoorraad te Lillo. 240
Voor de aankoop en het leveren van 61 zakken tarwe (volgens de Goese
maat) ten behoeve van de voorraad te Lillo wordt £ 96:8:10 betaald. 241
Een bakker ontvangt £ 57:8:2 voor het leveren van 41,5 zakken tarwe en
£ 157:4:4 voor het leveren van 8816 pond beschuit ten behoeve van
Lillo. 242
Voor de koop van 500 pond Edammer kaas ten behoeve van Lillo wordt
251 pond Vlaams betaald. 243
De commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo krijgt opdracht om
ten behoeve van Lillo en Liefkenshoek 100 zakken rogge aan te schaffen
en erop toe te zien dat verderf wordt voorkomen. Hij dient er voorts voor
te zorgen dat er in elk van de forten 100 kazen in voorraad zijn, die in
geval van nood kunnen worden gebruikt. 244
Naar Lillo en Liefkenshoek afzonderlijk worden vanuit Zeeland
verstuurd: een okshoofd brandewijn, een okshoofd azijn, 200 “wegens”
kaas en een okshoofd grof zout. 245
De commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo krijgt toestemming
tot de openbare verkoop van 400 pond kaas uit het magazijn aldaar. 246
De GR verlenen toestemming om in Lillo een korenmagazijn te
bouwen. 247

ZA, SZ, inv. 494, fol. 137.
Idem, inv. 495, fol. 318.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 224-225.
ZA, SZ, inv. 496, fol. 183 v.
Idem, fol. 202.
ZA, SZ, inv. 498, fol. 170.
Idem, fol. 180 v.
Idem, inv. 499, fol. 162 v.
Idem, inv. 501, fol. 111 v.
Idem, inv. 670, 27-5-1-1673.
Idem, inv. 672, 10-5-1674.
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1747

9-7-1763
1780

Ten behoeve van het magazijn te Lillo zijn de volgende goederen
geleverd: 5 lasten tarwe en 2 lasten erwten (kosten: £ 196:19:7), 6
okshoofden bier (£ 8:9), 20 zakken wit geraffineerd zout (£ 12:10), 25
lammeren (£ 50:6:8) (twee maal) en 10 lasten rogge (£ 294). 248 Eveneens
in 1747 ontvangt een leverancier een voorschot van 4 pond Vlaams voor
het leveren van brood, kaas en boter ten behoeve van 112 matrozen in de
vloot te Lillo. 249
De magistraat van Lillo vaardigt voorschriften uit over de kwaliteit van
vlees dat de forten mag binnenkomen. 250
De vleesvoorziening te Lillo vanuit de directe omgeving hapert vanwege
de veepest. 251

In tijden van oorlogsdreiging, wanneer de sterkte van de garnizoenen werd uitgebreid, werd
het centrale magazijn in het fort Lillo extra gevuld met levensmiddelen. Dat leidde er
bijvoorbeeld in augustus 1747 toe (toen een aanval door Franse troepen op Lillo nabij was)
dat de volgende soorten en hoeveelheden “vivres” in Lillo aanwezig waren, waarbij werd
genoteerd voor hoeveel dagen deze voorraad toereikend was, gerekend met een
garnizoenssterkte van 700 manschappen: 252
Soort

Hoeveelheid

Beschuit
Tarwe
Rogge
Boter
Kaas
Gort
Bonen
Erwten
Zout
Azijn
Peper
Bruine zeep
Jenever

6.646 ponden
20 zakken
85 zakken
2.593 ponden
2.019 ponden
7 zakken
2 zakken
2 zakken
14 zakken
4 halve vaten
11,75 ponden
420 ponden
4 amen 253

247

Aantal dagen
toereikend
8
Niet ingevuld
Idem
14,5
6
13,5
1
1
Niet ingevuld
Idem
Idem
Idem
5

Idem, inv. 712, 5-1-1704.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2850, fol. 87-88.
249
Idem, fol. 192 v-193.
250
ZA, SZ, inv. 1938, 9-7-1763.
251
ZA, SZ, inv. 1982, 8-7-1780. Op 18-8-1780 ordonneerden de gedelegeerde rechters van Lillo dat
mest van besmette stallen begraven diende te worden (ZA, SZ, inv. 1944). Waarschijnlijk stagneerde
de vleesvoorziening ten gevolge van de veepest vele malen eerder. Zo is het aannemelijk dat de
veepest die het gewest Zeeland teisterde in de jaren 1745 tot en met 1748 ook op de Scheldeoevers bij
Antwerpen heerste; zie voor een statistisch overzicht van het aantal gestorven dieren in die jaren in
Zeeland Beoostenschelde: ZA, SZ, inv. 1379.2.
252
ZA, SZ, inv. 1377.1, memorandum van Jacobus Ermerins d.d. 31-8-1747.
253
Een aam omvatte ca. 150 liter.
248
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Soort

Hoeveelheid

Brandewijn
Tabak
Kleine pijpen
Wijn
Bier
Spek
Vlees
Rijst
Garste gort
Stokvis

1,5 amen
2200 ponden
280 gros 254
3 okshoofden 255
70 okshoofden
8.625 ponden
2000 ponden
200 ponden
200 ponden
400 ponden 256

Aantal dagen
toereikend
1,5
50
29
16
15
25
6
2,5
2,5
1

Uit deze tabel kan worden afgeleid hoeveel er destijds per man per dag gemiddeld werd
geconsumeerd, bijvoorbeeld:
Beschuit
Boter
Kaas
Spek
Vlees
Stokvis
Rijst
Jenever
Wijn
Bier

1,2 pond
0,25 pond
0,5 pond
0,5 pond
0,5 pond
0,6 pond
0,11 pond
0,17 liter
0,07 liter
1,8 liter

Ziekten
Door de compacte wijze waarop de militairen en de soldaten in de forten waren gehuisvest
en de fysieke omstandigheden waaronder zij daar moesten leven was in de onderzochte
periode de kans op het uitbreken van besmettelijke ziekten groot. Reeds in 1581 werd
melding gemaakt van een epidemie die heerste onder de in het fort Lillo gelegerde
troepen. 257 De leiding van de forten was doordrongen van het belang van hygiëne.
Regelmatig werden er voorschriften uitgevaardigd die tot doel hadden om de gezondheid
van de inwoners te beschermen. Zo werd er in juli 1622 besloten dat er binnen de forten en
op de wallen ervan geen beesten mochten worden gehouden. 258 Toen een van de oudinwoners van Lillo eind van dat jaar toestemming vroeg om in de toenmalige winter enige
254

Een gros omvatte 144 stuks. In de 20ste eeuw werden er nog regelmatig pijpen in de grond binnen
en rondom Liefkenshoek gevonden; zie: H. Maes, Fort Liefkenshoek: vindplaats van kleipijpen, in:
Het Land van Beveren, jrg. 31, 1988, nr. 1, p. 24-34; een deel van deze vondsten is anno 2005
aanwezig in het gemeentearchief te Beveren.
255
Een okshoofd omvatte ca. 277 liter (in Middelburg 222 kannen van elk 1,25 liter).
256
Stokvis is lang houdbare, gedroogde kabeljauw.
257
M. Cools, O. Hesse en F. Yzermans, Wandelen in Lillo-Fort en het Poldermuseum, Lillo, z.j.,
p. 6.
258
ZA, SZ, inv. 487, 2-7-1622.
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koeien in het fort te mogen stallen werd dit dan ook afgewezen. 259 Medio 1628 bepleitte
commies Somer met succes bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland de bouw van een
gemetseld secreet (= toilet) in het gevangenhuis te Lillo. De gevangenen moesten voor hun
behoeften naar buiten, hetgeen naar de mening van de commies een grote stank en infecties
veroorzaakte. 260 In 1686 was het verboden om binnen de forten varkens te houden. 261
Dat de hygiëne in de forten soms te wensen overliet blijkt bijvoorbeeld uit een rekening
betreffende het plaatsen van palen met afleggers in Liefkenshoek in 1718 tot afschutting
van de koeien “om alsoo de straaten suijver en reijn te konnen houden”. 262 De magistraat
van Lillo vaardigde regelmatig voorschriften uit die erop gericht waren om de hygiëne te
verbeteren. Zo kregen inwoners boetes als zij duiven lieten vliegen en beesten als hoenders,
ganzen en eenden buiten lieten lopen. 263
Zowel in Lillo als in Liefkenshoek waren straatschoonmakers belast met het
“schoonhouden, reijnigen en ruijmen van de straten, goten en riolen”. 264 In 1684 werd
deze functie in Lillo vervuld door Pieter Joris. Hij wendde zich toen met een klacht over
zijn werk tot de Gecommitteerde Raden van Zeeland. Hij zette uiteen dat sinds jaar en dag
het vuil van de straten in de halve maan, tegen de contrescarp “recht over en buyten de
poort” werd geveegd. De commandeur had dit hem verboden omdat daar enige lindebomen
waren geplant. “Tot sijne groote schade” zag hij zich nu genoodzaakt om het vuil in de
Schelde te storten, waarmee extra arbeid was gemoeid en waarvoor hij extra betaald wilde
worden. 265
In 1688 fungeerde Willem Willems(en) (“dobbele Willem”) als straatschoonmaker in Lillo.
Hij verzocht in september 1688 aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland om krachtens
een oude gewoonte het afval van het fort Lillo te mogen storten aan de contrescarp buiten
de poort van het fort, zonder hiervoor telkens toestemming te vragen aan de commandeur
van het fort. 266 Het afval werd kennelijk gebruikt in het kader van het onderhoud van de
buitendijk van het fort en zal op deze wijze deels in de Schelde zijn beland. Binnen het fort
waren diverse vuilnisbakken geplaatst die in de 17 de en 18de eeuw werden omschreven als
“asschebakken”. Ze waren bestemd voor het deponeren van as en “vuiligheid”. In 1762
bevond zo’n bak zich achter ieder barakkenblok. De commandeur van het fort verzocht in
dat jaar om vervanging van de houten bak achter zijn woning door een gemetseld
exemplaar. 267 Op de binnenwallen van de forten bevonden zich secreten, ook wel
aangeduid als gemakhuizen. Dat waren er in het fort Lillo in 1641 drie. 268 Precieze
gegevens daarover ontbreken, maar aangenomen mag worden dat de straatschoonmakers
259

ZA, SZ, inv. 487, 25-11-1622.
ZA, SZ, inv. 490, 25-7-1628.
261
ZA, RB, inv. 275; boetes op overtreding van dit voorschrift kwamen ten goede aan de diaconie;
het is niet duidelijk of dit verbod een tijdelijk of een structureel karakter had.
262
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81020, fol. 69.
263
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 1935, 29-10-1756; idem, inv. 1981, 4-10-1754. In 1665 was het nog niet
verboden om in de forten duiven te houden. Zo weigerde de weduwe van kapitein Martin de Ridder
om te betalen voor het gebruik van “het duivenkot” dat haar man toekwam in een hof binnen
Liefkenshoek (ZA, SZ, inv. 521, 30-4-1665, fol. 251 en 251 v).
264
ZA, SZ, inv. 693, 29-11-1685; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80710, fol. 63.
265
ZA, SZ, inv. 692, 16-5-1684.
266
ZA, SZ, inv. 696, 7-7-1688.
267
ZA, SZ, inv. 2015, fol. 90.
268
ZA, SZ, inv. 498, fol. 295 v, 5-7-1641.
260

299

ook waren belast met het ledigen van de reservoirs van deze toiletgebouwen en dat de
inhoud daarvan werd gedeponeerd bij een van de buitenwallen en vermoedelijk aldus in de
Schelde belandde. Aannemelijk is dat de uitwerpselen van de fortbewoners ten dele ook
terecht kwamen in de binnengrachten van de forten, zeker in perioden waarin de forten
werden belegerd en de contrescarpen niet of moeilijk bereikbaar waren. Vaststaat dat het
secreet dat in 1627 werd gebouwd tussen de Engelse en de Antwerpse punt in het fort Lillo
zodanig werd aangelegd dat “de vuiligheid” in het water zou vallen; daarmee kan slechts
het water van de binnengracht van het fort zijn bedoeld. 269
In mei 1703 gaven de Gecommitteerde Raden van Zeeland toestemming om op de wallen
van Lillo een nieuw houten secreet te laten bouwen. Het mocht niet duurder zijn dan 10
pond Vlaams. 270 In 1780 (en hoogstwaarschijnlijk al eerder) bevonden zich in het fort
zeker vijf secreten of gemakhuizen. 271 Daarnaast waren sommige woningen uitgerust met
een “privaat”. In Liefkenshoek bevonden zich in 1773 zeker twee gemakhuizen. 272
Aan het eind van de 16de en in de eerste helft van de 17 de eeuw liet de pest ook de forten
Lillo en Liefkenshoek niet onberoerd. 273 Gelet op de leefomstandigheden in deze
vestingwerken is dit geenszins verwonderlijk. Het moet waarschijnlijk worden geacht dat
hun biotoop bijzonder geschikt was voor de aanwezigheid van ratten. Deze dieren speelden
een cruciale rol in de verspreiding van vlooien die met de pestbacterie waren besmet. De
bestrijding van ratten in de wallen en de grachten van de forten (en in de waterrijke
omgeving daarvan) zal niet eenvoudig zijn geweest. De compacte wijze waarop militairen
en burgers in de forten waren gehuisvest was bevorderlijk voor het uitbreken van de
longpest, een ziekte waarbij pestbacteriën via hoesten worden verspreid. De hygiënische
leefomstandigheden vormden voorts een ideale voedingsbodem voor het ontstaan van de
builenpest. Bij deze uitingsvorm van de pest veroorzaakt de bacterie pasteurella pestis
zwellingen (builen) in de lymfknopen. Als deze zijn veretterd en opengebroken komen
grote aantallen pestbacteriën naar buiten. De oorzaak van de pest was destijds onbekend
waardoor de bestrijding veelal het karakter had van een hopeloze opgave. Hoewel hierover
in de overgeleverde documenten niets is terug te vinden is het plausibel te veronderstellen
dat het uitbreken van de pest een zwaar stempel op het fortleven aan het einde van de 16 de
en de eerste helft van de 17de eeuw heeft gedrukt. Ook in de Scheldeforten zal de pest, in de
woorden van Kool-Blokland, beladen zijn geweest met een angstaanjagend stigma van een
geweldige rampspoed. 274
269

ZA, SZ, inv. 489, 1-6-1627.
ZA, SZ, inv. 711, 8-5-1703.
271
ZA, SZ, inv. 1814, met name fol. 66 v, 106 v, 118, 121 v en 153.
272
ZA, SZ, inv. 1815, fol. 114 en 120 v, te weten één tegenover de barak op perceel nr. 13 en één op
de “apprel” (= de opgang) aan de noordwestzijde bij de poort.
273
Zie voor de dramatische gevolgen van de pest in een Zeeuwse dorpsgemeenschap (i.c.
Colijnsplaat) destijds: J.B.V. Welten, Droogleggers aan de Oosterschelde; bewint der dijckagie 15941610, Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1993, p. 147 e.v.. In de garnizoensplaats Sluis heerste de
pest in oktober 1584 (De Navorscher, jrg. 3, 1853, p. 348). Gedurende de 17 de eeuw kwam de pest
geregeld voor in diverse steden in Holland (De Navorscher, jrg. 5, 1855, bijblad, p. cxviii). In de
garnizoensplaats Heusden manifesteerde de ziekte zich in 1634 en 1635 (De Navorscher, jrg. 4, 1854,
p. 327).
274
J.L. Kool-Blokland, De zorg gewogen; zeven eeuwen Godshuizen in Middelburg, Middelburg
1990, p. 150-151.
270
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Specifieke voorschriften voor het voorkomen en bestrijden van de pest in de Zeeuwse
Scheldeforten zijn in de overgeleverde documenten niet aangetroffen. Het is aannemelijk
dat de regels die golden in een stad als Middelburg ook in Lillo en Liefkenshoek in acht
zijn genomen. In Middelburg waren er vanaf 1568 diverse malen zogeheten
pestverordeningen van kracht. In de oudste verordening was bepaald dat het huis waarin
iemand aan de pest was overleden gedurende zes weken gesloten diende te blijven en dat
via het etaleren van een bos stro (van een voorgeschreven afmeting) moest worden kenbaar
gemaakt dat de pest had toegeslagen. 275
Exacte aantallen slachtoffers van deze “contagieuze sieckte” in de Scheldeforten zijn
onbekend, maar het is aannemelijk dat dit er vele zijn geweest. In chronologische volgorde
zijn over de pest in Lillo en Liefkenshoek de volgende feiten bekend:
 30 juli 1603: de commies van de vivres en de ammunitiën verzoekt de
Gecommitteerde Raden van Zeeland om een chirurgijn naar Lillo te sturen
vanwege een begonnen ziekte en vraagt om maatregelen tegen besmetting. 276
 18 augustus 1603: dezelfde commies vraagt toestemming om buiten het fort Lillo
een houten hut te laten bouwen met 10 tot 12 “coutsen” (= slaappaatsen), gelet op
het heersen van de pest. 277
 31 augustus 1603: de commandeur van Lillo krijgt opdracht van de
Gecommitteerde Raden om pestlijders telkens zo spoedig mogelijk over te
brengen naar de speciaal voor hen gebouwde hut, gelet op het feit dat de pest
dagelijks sterk toeneemt. 278
 13 september 1603: de commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo meldt dat
velen in zijn fort aan de pest overlijden. Dagelijks begraven er vier mannen en
twee vrouwen de doden buiten het fort. 279
 Een maand nadat hij zich (met zijn gezin en meubilair) in 1603 als pestmeester
vanuit Goes in het fort Lillo had gevestigd overlijdt Jan Dregge aldaar aan deze
“contagieuse sieckte”. Aan zijn weduwe wordt 5 pond Vlaams extra toegekend
wegens door haar man gebruikte medicijnen en om haar verhuizing te
bekostigen. 280
 In november 1603 wordt de Fransman Anthoni Hul in Lillo aangesteld om zieke
soldaten te genezen in afwachting van de komst van een nieuwe pestmeester. 281
 Henry Goddaert wordt eind 1603 in Lillo benoemd tot chirurgijn en
pestmeester. 282 Omdat hij zich als pestmeester ijverig en zorgvuldig had gedragen
kreeg hij in 1606 een salarisverhoging, met de toezegging dat zijn traktement nog
eens zou worden verhoogd “ingevalle dat Godt den Heere Almachtich t’eeniger
tyt de voorszeide fortten mette contagieuse sieckte belieffde te besoucken”. 283

275
276
277
278
279
280
281
282
283

De Navorscher, jrg. 3, 1853, bijblad, p. cxxvii.
ZA, SZ, inv. 1218.
Idem.
ZA, SZ, inv. 1590 II.
ZA, SZ, inv. 1218.
ZA, SZ, inv. 1218, 20-11-1603; idem, inv. 478, 26-11-1603.
ZA, SZ, inv. 1218, 20-11-1603.
ZA, SZ, inv. 1590 II, 1-10-1603.
ZA, SZ, inv. 479, fol. 125 v, 10-11-1606, fol. 127, 14-11-1606 en 15-11-1606.

301














In de jaren 1604-1606 overlijden er in het Waasland, nabij Liefkenshoek, velen als
gevolg van een pestepidemie. 284
In juli 1605 overlijdt Niclaijs Pauwelszn., kanonnier te Liefkenshoek, aan de
pest. 285
Op 18 januari 1629 besluiten de Gecommitteerde Raden van Zeeland toestemming
te verlenen voor het inkopen van oud linnen voor een bedrag van £ 8:6:8 in
verband met de toename van de pest in het fort Frederik Hendrik. 286
In de periode 1629-1639 wordt het Waasland diverse malen getroffen door een
pestepidemie, in het bijzonder in het najaar van 1638 tot juni 1639. 287 In 1634
brak de pest uit op het nabij Liefkenshoek gelegen fort De Peerel. 288
In juni 1636 bericht de commandeur van Lillo dat in zijn fort de pest is
uitgebroken. 289 De chirurgijn en pestmeester te Lillo, Adam Deens, verzoekt in
verband hiermee om een verdubbeling van zijn traktement. 290 Hij krijgt
uiteindelijk evenveel als zijn voorganger Goddaert, te weten 5 pond Vlaams per
maand, zolang althans de pest woedt. 291
In augustus 1636 wordt melding gemaakt van de bouw van een pesthuis bij het
fort Lillo. De commies van de vivres en de ammunitiën aldaar betaalde hiervoor
een voorschot van £ 33:11:2. 292
Eind augustus 1636 meldt de commandeur van Lillo dat de pestmeester Jacob de
Moor zelf aan deze ziekte is overleden. Hij verzoekt om een “logement” te mogen
openen waarin pestlijders kunnen worden afgezonderd teneinde te kunnen
genezen. Indien zij worden opgenomen in het pesthuis bestaat de kans dat zij
opnieuw besmet worden. Het verzoek wordt door de Gecommitteerde Raden
ingewilligd. 293 Voorts stellen zij ten behoeve van Lillo, Blauwgaren en Oud-Lillo
een nieuwe pestmeester aan. 294
In september 1636 dient commies De Gomme een declaratie in betreffende het
pesthuis van Lillo in de periode 2 augustus 1636 tot 29 augustus 1636 ten bedrage
van £ 48:13:6. 295
In oktober 1636 wordt overwogen om de pestmeester van Lillo tijdelijk naar Axel
te sturen omdat in het garnizoen aldaar de pest is uitgebroken. 296
Cornelis Hildernisse, timmerman in dienst van het gewest Zeeland, rapporteert in
december 1636 over de inspectie van twee pesthuizen op de schorren bij Lillo. 297
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In maart 1638 is de pest te Lillo kennelijk weer over, want commies De Gomme
krijgt opdracht het houtwerk van de pesthuizen in het zoute water te leggen “opdat
alle infectie die noch gevreest soude mogen werden daer uutgetrocken sijnde”
zodat de planken weer gebruikt konden worden. 298
Eveneens eind maart 1638 toont commies De Gomme zich verontrust over de
toestand van een oude waterput te Liefkenshoek. Het water daaruit heeft altijd
gestonken. Mocht de put echter worden opgeruimd dan bestaat de kans dat er een
“contagieuse zieckte” uit ontstaat. 299
In november 1638 heerst in het fort te Zandvliet (nabij het fort Frederik Hendrik)
de pest. De poorten blijven daar dicht uit angst dat de soldaten weg zullen lopen en
personen buiten het fort zullen besmetten. 300

Gegevens over de pest in Lillo en Liefkenshoek van na 1638 ontbreken. Het is niet
aannemelijk dat deze ziekte er daarna niet meer voorkwam. Smessaert maakt melding van
een pestepidemie in Antwerpen en omgeving in het jaar 1661 en signaleert dat er in 1668 in
het dorp Doel een pestmeester werkzaam was. 301 In het laatstgenoemde jaar vielen er door
de pest in de stad Tholen, van waaruit geregelde verbindingen werden onderhouden met de
Scheldeforten, vele doden. 302 In 1678 werd de stad Antwerpen wederom door de pest
getroffen. 303 In Middelburg gebeurde dat in 1666, vooral als uitvloeisel van de Tweede
Engelse Oorlog; in de Zeeuwse hoofdstad werden toen vele Engelse krijgsgevangenen
gehuisvest, sommigen uit Londen, waar in dat jaar de pest hevig woedde. 304
Over andere epidemische ziektes in de Scheldeforten dan de pest is niets gedocumenteerd.
Uit gegevens over sterftes in hun directe omgeving, in het bijzonder voor wat betreft
Liefkenshoek, kan echter worden afgeleid dat de kans bijzonder groot was dat ook
epidemieën zoals dysenterie, pokken, syfilis en cholera periodiek er vele slachtoffers
maakten. 305 In 1742 overleden in Liefkenshoek in twee maanden tijd een sergeant en
veertien soldaten aan dysenterie (“roode loop”). 306 De levensomstandigheden in de forten
waren vooral bevorderlijk voor het uitbreken van de cholera, een epidemie die destijds
werd veroorzaakt door met bacillen uit uitwerpselen en met afval besmet oppervlaktewater
in een omgeving van overbevolking en van slechte hygiëne.
Zieke militairen en burgers die intramurale verpleging behoefden werden meestal naar
Middelburg vervoerd, waar ze werden opgenomen in het Gasthuis aldaar. Kool-Blokland
297
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vermeldt dat er ten tijde van de Spaanse Successieoorlog uit garnizoensplaatsen zoals Lillo
wekelijks zes tot twintig soldaten in dit ziekenhuis werden opgenomen. 307 In de eerste helft
van de 17de eeuw (en vermoedelijk ook al eerder en later) belandden zieke soldaten uit de
Zeeuwse Scheldeforten ook in het Gasthuis te Bergen op Zoom. Zo legden de regenten van
dit ziekenhuis in september 1634 voor een bedrag van fl. 43 en 17 stuivers beslag op de
gage van kapitein Beaumont (die onder meer werkzaam was op het fort Hoogerwerf) in
verband met de zorg voor zieke soldaten uit diens compagnie. 308 Waarschijnlijk werden er
eveneens zieke soldaten opgenomen in de gasthuizen te Zierikzee, Goes, Tholen en
Vlissingen. Dat gold in 1635 in elk geval voor enkele soldaten uit de (toen in de Zeeuwse
Scheldeforten gelegerde) compagnieën van Ferdinande en Jacques Broucqsaut en van
Severijn Hoemaker. 309
Inwoners van de forten die krankzinnig werden, werden vrijwel steeds opgenomen in het
Simpelhuis te Middelburg. 310 Krankzinnigheid was uiteraard voor de veiligheid van de
forten als vestingwerken niet zonder risico’s. Zo was de positie van Johanna van ’t Land in
Lillo onhoudbaar geworden, nadat zij daar met stenen gooide, ook bij nacht en ontijden, en
roekeloos met vuur omging. 311
In 1747 wordt melding gemaakt van een “hospitaal” in het fort Lillo. In dat jaar werd de
winkelier Isak Arbon betaald voor het leveren van potten en pannen voor dit gebouw. 312
Waarschijnlijk werd een deel van een barak bestemd voor de verzorging van zieken en
gewonden en was van een afzonderlijk ziekenhuis geen sprake. Aannemelijk is dat de
komst van het “hospitaal” verband hield met de dreigende belegering van het fort Lillo door
Franse troepen (zie paragraaf 7.10). In 1749 wordt melding gemaakt van soldaten die “in
het hospitaal” te Lillo zijn overleden. 313 In 1782 wordt overwogen om in Lillo opnieuw een
hospitaal in te richten, d.w.z. om een van de barakken geschikt te maken voor de verpleging
van zieken. De commies van de vivres en de ammunitiën, Anthony Hattinga, liet
desgevraagd de Gecommitteerde Raden van Zeeland weten dat zo’n voorziening ongewenst
was. Er zou voor de opslag van stro en van ammunitie onvoldoende ruimte overblijven,
evenals voor de huisvesting van extra militairen. De voorgestelde barak zou te vochtig zijn
voor de verpleging van zieken. Met een verbouwing zou veel geld zijn gemoeid. Er was op
dat moment geen huis in het fort te koop dat als hospitaal geschikt gemaakt zou kunnen
worden. Hattinga achtte de bouw van nieuwe barakken noodzakelijker dan de bouw van
een hospitaal. 314 Een dergelijke voorziening kwam er vervolgens niet. In oktober 1784
werden enige zieke militairen uit het garnizoen te Lillo vervoerd naar het hospitaal van de
Admiraliteit de Maze te Hellevoetsluis. 315
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In een studie over de gezondheidstoestand van troepen die in de jaren 1746-1748 in de
Nederlanden verbleven werd over de forten Lillo en Liefkenshoek opgemerkt dat zij
behoorden tot de ongezonde garnizoensplaatsen. Dit werd toegeschreven aan de grote
vochtigheid van de lucht en de schadelijke dampen die opstegen uit nabijgelegen
moerassen, slikken en schorren. 316 Kool-Blokland signaleert dat de forten Liefkenshoek en
Lillo halverwege de 18de en aan het begin van de 19de eeuw behoorden tot de
garnizoensplaatsen (samen met Sluis, IJzendijke, Philippine, Sas van Gent, Axel en Hulst)
die de naam hadden een slachtbank voor de troepen te zijn, niet wegens krijgshandelingen,
maar louter door het bestaan van zogeheten wisselkoortsen, veroorzaakt door de malaria.
De malariamuskiet voelde zich thuis in poelen met stilstaand zout water, zoals het water in
de grachten van forten. 317
Chirurgijns
Gedurende de 17de en 18de eeuw fungeerden de chirurgijns als een eerste lijnsvoorziening in
de gezondheidszorg, zoals de huisartsen heden ten dage. 318 Dat was ook zo in de Zeeuwse
Scheldeforten. De chirurgijns die in de eerste drie decennia van de 17de eeuw in deze forten
werkzaam waren werden tevens als pestmeesters omschreven. 319 Soms was er in Lillo
naast de chirurgijn-pestmeester nog een aparte pestmeester werkzaam, zoals in 1636. 320
Er waren in de forten Lillo en Liefkenshoek drie soorten chirurgijns werkzaam:
 Vaste chirurgijns ten behoeve van de aldaar gelegerde garnizoenen en de
burgerbevolking; zij werden benoemd door de Gecommitteerde Raden van
Zeeland. 321
 Chirurgijns die verbonden waren aan compagnieën die tijdelijk in die forten
verbleven; zij werden aangesteld door de kapitein van de compagnie waaraan zij
verbonden waren.
 Chirurgijns op c.q. ten behoeve van het wachtschip (schip van oorlog) in de vloot
voor Lillo; zij werden benoemd door de Admiraliteit van Zeeland.
Het was bij het samenstellen van een overzicht van chirurgijns die in de periode 1585-1786
in Lillo en Liefkenshoek werkzaam waren niet goed mogelijk om deze drie soorten scherp
te onderscheiden. De chirurgijn op c.q. ten behoeve van het wachtschip woonde in het fort
316
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Lillo en zal daar gewoonlijk ook als chirurgijn voor de daar gelegerde militairen en de daar
wonende burgers hebben gefunctioneerd.
Het bleek niet mogelijk om te achterhalen aan welke vereisten kandidaat-chirurgijns
dienden te voldoen om in Lillo en Liefkenshoek benoemd te kunnen worden. In de 17 de en
18de eeuw bestonden er in de Republiek voor de toegang tot dit beroep geen minimumvereisten. Een geprofessionaliseerde opleiding ervoor ontbrak. Aankomende chirurgijns
bereidden zich hun beroep voor als assistent van een gevestigde vakgenoot, conform een
belangrijk bestanddeel van het toenmalige gildenstelsel. Als ze al werden blootgesteld aan
een examen, verschilden de eisen tussen de steden en dorpen aanzienlijk qua reikwijdte en
diepgang.
Aanvankelijk varieerden de traktementen van de chirurgijns in de Scheldeforten sterk. Zo
werd in het eerste decennium van de 17 de eeuw aan de chirurgijn (en pestmeester) te Lillo
30 pond Vlaams per jaar betaald. 322 Later verdiende de chirurgijn die in Lillo werkzaam
was doorgaans 16 ponden per jaar. Dat gold in ieder geval voor de chirurgijn van het
wachtschip. 323 Het traktement van diens collega te Liefkenshoek was beduidend lager, te
weten doorgaans ca. 8 pond Vlaams per jaar. 324 In enkele gevallen kon worden
gesignaleerd dat de chirurgijn in dat Scheldefort ook werkzaam was als chirurgijn in het
dorp Doel. Dat gold in 1690 bijvoorbeeld voor Ary van Loenen. Mogelijk gold dat voor
vele van zijn collega’s. Het zal in elk geval vrijwel onmogelijk zijn geweest om zonder
andere verdiensten rond te komen van een jaarinkomen van 8 pond Vlaams.
In 1774 achtten de gedelegeerde rechters van Lillo het nodig om in een reglement
betreffende het ziekenbezoek door de chirurgijn vast te leggen dat deze voor een visite niet
meer dan 4 stuivers (in Brabants geld) in rekening mocht brengen. 325 Daaruit blijkt dat de
chirurgijn niet alleen een vast jaarinkomen genoot maar daarnaast inkomsten genereerde uit
patiëntenzorg.
De chirurgijns ondervonden de concurrentie van anderen die meenden over geneeskundige
inzichten en vaardigheden te beschikken of waarvan door patiënten werd verondersteld dat
zij in staat waren om kwalen te genezen. 326 Soms klaagden zij over aantasting van het aan
hen toegekende monopolie. Dat deed bijvoorbeeld in 1753 Jan de Bie, meester-chirurgijn
en baardscheerder te Lillo. 327 Een van zijn opvolgers, Boucher, diende in 1773 een klacht
in over Joanna van Nesten (echtgenote van de herbergier Jan Baptist Vermeer) omdat zij
optrad als genezeres zonder daartoe “bevoegd” te zijn. Zij behandelde o.m. het zoontje van
de veerman Simon Dronkers. Volgens Boucher berokkende zij “het menselijk geslacht”
322
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nadeel. Zij werd door de magistraat van Lillo vermaand. 328 In maart 1762 werd iemand
(met zijn echtgenote) uit Oud-Lillo verwijderd nadat hij was betrapt op het toedienen van
“vehemente” medicijnen aan een zwangere vrouw “en andere bedriegingen”. 329
De forten werden incidenteel door rondtrekkende kwakzalvers bezocht. Niet alleen de
chirurgijns, ook de fortpredikanten plachten deze alternatieve genezers te signaleren en bij
de magistraat te bepleiten dat ze geweerd c.q. verwijderd werden. Zo besloten de
gedelegeerde rechters te Lillo op 19 maart 1753 op verzoek van de fortpredikant om het
optreden van kwakzalvers in het fort Lillo te verbieden. 330
Het kwam omgekeerd ook voor dat een chirurgijn het terrein betrad waarvan het monopolie
aan een andere functionaris was toevertrouwd. Dat gold in het bijzonder voor de
verhouding tussen de chirurgijn en de vroedvrouw (zie verderop).
Over de wijze waarop de chirurgijns in Lillo en Liefkenshoek hun werkzaamheden
uitvoerden is vrijwel niets gedocumenteerd. Incidenteel werden er over hun functioneren
klachten ingediend bij de magistraat te Lillo. Die leidden in juni 1766 bijvoorbeeld tot het
ontslag van de chirurgijn Jan Janssen te Lillo. 331
Aannemelijk is dat de chirurgijns in deze forten tevens steeds als barbiers functioneerden,
zoals gebruikelijk was in de 17de en 18de eeuw.
In deel 3 b is een overzicht opgenomen van chirurgijns die in beide eeuwen in Lillo en
Liefkenshoek werkzaam waren.
In het fort Lillo woonde in de periode 1725-1741 Wilhelmus Tiberius Hattinga. Hij had in
Leiden medicijnen gestudeerd en was daar gepromoveerd op een dissertatie over de pest. In
Lillo was hij werkzaam als commies ter recherche en als gedelegeerd rechter. Het is niet
bekend of hij in het fort ook als medicus functioneerde. Aannemelijk is dat dit het geval
was, net zoals hij dit later deed in Hulst, toen hij daar schepen en burgemeester was (zie
voor hem verder deel 2 b).
Vroedvrouwen
Er werden in Lillo en Liefkenshoek met enige regelmaat kinderen geboren, zowel in
soldaten- als in burgergezinnen en al dan niet buitenechtelijk. Er waren dan ook in deze
forten vroedvrouwen werkzaam. 332 Zij werden voor onbepaalde tijd benoemd door de
Gecommitteerde Raden van Zeeland, vanaf
juni 1627 op voordracht van het
magistraatscollege te Lillo. Bij de besluiten betreffende hun benoeming is er soms melding
van gemaakt dat zij waren voorgedragen door de kerkenraden van de fortkerken. 333 In de
17de eeuw kwam het regelmatig voor dat er voor Lillo en Liefkenshoek afzonderlijke
vroedvrouwen werden benoemd. Zeker is dat de vroedvrouwen vanaf 1721 zowel
werkzaam waren in Lillo als in Liefkenshoek. Dat bracht soms met zich dat zij in barre
328
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weersomstandigheden en ’s nachts moesten worden overgevaren. Vermoedelijk werd via
vuurbakens op de zeecontrescarpen van de forten geseind dat hulp bij een naderende
bevalling gewenst was.
In de eerste helft van de 17de eeuw had de vroedvrouw van Lillo geen recht op een vast
traktement per jaar. 334 Jaarlijks namen de Gecommitteerde Raden van Zeeland besluiten
over haar beloning. Meestal bedroeg deze 10 pond Vlaams per jaar, zoals in 1630 en
1651. 335 In de tweede helft van de 17de eeuw is er wél sprake van een vaste beloning. De
vroedvrouw te Lillo verdient dan 6 en haar collega te Liefkenshoek 5 pond Vlaams per
jaar. 336 In 1700 verdiende ook de afzonderlijke vroedvrouw te Liefkenshoek 6 pond
Vlaams. 337 Toen in de 18de eeuw beide functies worden gecombineerd bedroeg het
jaartraktement 12 pond Vlaams. 338
De vroedvrouwen werden soms ook betaald uit de diaconale kassen van de fortkerken.
Hoeveel zij daarmee hun inkomsten konden uitbreiden is door het zo goed als verloren gaan
van de diaconierekeningen niet meer vast te stellen. Zeker is dat de laatste vroedvrouw te
Lillo, Maria Susanna Loncq, in februari 1783 uit de kas van de diaconie te Lillo (naast haar
reguliere traktement van 12 pond Vlaams) een honorering ontving van fl. 48 (= 8 pond
Vlaams). Mogelijk was er op deze wijze ook al eerder sprake van een totaal inkomen van
20 pond Vlaams, want toen Pieternella Tesselaar in april 1749 solliciteerde naar de functie
van vroedvrouw te Lillo en Liefkenshoek maakte zij in haar sollicitatiebrief (de enige van
de in deze forten werkzame vroedvrouwen die bewaard is gebleven) melding van een
jaartraktement van 20 ponden (“en een quartier turf”), verwijzend naar de advertentie
waarin de betreffende vacature was vermeld. 339
De vroedvrouwen behoorden tot de functionarissen die een ambtseed moesten afleggen. Ze
moesten onder meer beloven “geene onegte kinderen te sullen haelen voor dat de moeders
in barensnoodt sijnde”. 340 De geboorte van dergelijke kinderen werd nauwlettend gevolgd,
vooral vanwege de implicaties ervan voor de diaconale kassen van de fortkerken.
De Gecommitteerde Raden van Zeeland kenden aan de door hen benoemde vroedvrouwen
in Lillo en Liefkenshoek een monopoliepositie toe. Alleen aan hen was het toegestaan om
als verloskundige te functioneren. Het valt niet meer te achterhalen hoe vaak het is
voorgekomen dat dit monopolie werd aangetast, maar waarschijnlijk gebeurde dat
incidenteel. Systematische gegevens hierover zijn beschikbaar voor de periode 1749-1786.
Uit de resoluties van de magistraat van Lillo betreffende dit tijdvak kon het volgende
worden genoteerd:
 6-8-1751: het wordt een “vreemde” vroedvrouw verboden om in Oud-Lillo te
werken. 341
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fol. 101 v.
337
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1910, fol. 83-83 v.
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ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81270, fol. 93; idem, inv. 81670, fol. 83; ZA, Rekenkamer
Zeeland C, inv. 2910, fol. 69; idem, inv. 3400, fol. 164-167.
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RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 1; sollicitatiebrief van 3-4-1749.
340
RAA, arch. Lillo c.s., inv. 15 a.
341
ZA, SZ, inv. 1981, 6-8-1751.
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2-8-1754: de vroedvrouw van Lillo-Kruisweg (werkzaam buiten de jurisdictie van
het fort Lillo) krijgt een boete van fl. 6 omdat zij zich op het werkterrein van de
vroedvrouw van het fort Lillo had begeven. 342
2-2-1775: het wordt Janna van der Slijk verboden om het monopolie van de
vroedvrouw van het fort Lillo aan te tasten. 343
2-2-1781: het wordt Catharina Peeters (vrouw van Hendrik Aarts) verboden om in
Oud-Lillo vroedvrouw te zijn gelet op het monopolie van de vroedvrouw in het
fort Lillo. 344
6-6-1783: idem. 345
5-3-1784: de vroedvrouw van Lillo beklaagt zich over concurrentie door de
chirurgijn aldaar. 346

In 1772 manifesteerden zich in het fort Lillo problemen met de vroedvrouw Elisabeth Sino.
De magistraat stelde vast dat de ingezetenen twijfelden aan haar bekwaamheid en dat zij
door hen niet werd geaccepteerd. 347 Enkele inwoners van het fort dienden een klacht tegen
haar in. Haar werd verweten om nalatig te hebben gehandeld bij de bevalling van Johanna
van Pagé, echtgenote van de vrijschipper en veerman Simon Dronkers. De vroedvrouw was
hiervoor opgeroepen, maar nog voor zij was gearriveerd was Johanna overleden. 348
Elisabeth Sino achtte zich onschuldig. 349 De magistraat stelde haar in het gelijk; zij behield
haar functie. Toen zij in 1782 solliciteerde naar de functie van (tweede) vroedvrouw te
Hulst verstrekte de magistraat een attestatie waarin werd beschreven dat de burgers van
Lillo aanvankelijk bezwaren tegen haar hadden, doch dat op dat moment aan haar
bekwaamheid niet meer werd getwijfeld. 350
In 1781 bepleitte de magistraat van Lillo vergeefs bij de Gecommitteerde Raden van
Zeeland dat de vroedvrouw in het fort Lillo zou kunnen beschikken over een “vrije”
woning. Zij verrichtte haar werkzaamheden in een deel van een barak, maar die ruimte was
nodig voor de huisvesting van soldaten. 351 In 1784 werd in Lillo door de ontvanger van de
gemeene middelen van consumptie aan de vroedvrouw aldaar 8 pond Vlaams betaald
wegens huishuur. 352
Meestal waren de vroedvrouwen de echtgenoten van in de forten werkzame militairen of
burgers. Als zij van elders werden aangetrokken werd erop gelet of de echtgenoten in staat
342

ZA, SZ, inv. 1934, 2-8-1754.
ZA, SZ, inv. 1943, 2-2-1775.
344
ZA, SZ, inv. 1944, 2-2-1781.
345
ZA, SZ, inv. 1945, 6-6-1783.
346
ZA, SZ, inv. 1945, 5-3-1784.
347
ZA, SZ, inv. 1943, 3-7-1772.
348
ZA, SZ, inv. 1943, 6-1-1775; Johanna van Pagé overleed in het kraambed op 10-2-1772; zij
bracht een levenloos kind ter wereld.
349
ZA, SZ, inv. 1961, ongedateerde verklaring.
350
ZA, SZ, inv. 1958, fol. 442; in november 1782 werd Elisabeth Sino aangesteld als tweede
vroedvrouw in Hulst (ZA, SZ, inv. 1958, fol. 447; idem, inv. 1980, fol. 174).
351
ZA, SZ, inv. 1958, fol. 404 (2-3-1781) en fol. 422 (27-12-1781).
352
ZA, SZ, inv. 1422, rekening van van de ontvanger van de gemeene middelen te Lillo en
Liefkenshoek over het jaar 1784.
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waren om in de kosten van levensonderhoud van vrouw en eventuele kinderen te voorzien.
Zo overwogen de gedelegeerde rechters bij de aanstelling van Maria Suzanna Loncq als
vroedvrouw te Lillo in 1783 dat zij en haar man elk “een afzonderlijk handwerk
verstaan”. 353 De magistraat wilde voorkomen dat het gezin van een vroedvrouw al spoedig
na vestiging een beroep moest doen op de schaarse middelen van de diaconie van de
fortkerk. Van het traktement van de vroedvrouw kon een gezin niet leven.
In deel 3 b is een overzicht opgenomen van de vroedvrouwen die in de 17 de en 18de eeuw in
Lillo en Liefkenshoek werkzaam waren.
6.5 De forten als sociale systemen
Sociologisch gezien kunnen de onderzochte forten worden beschouwd als
samenlevingsverbanden van mensen en daarmee als sociale systemen. Zoals al dergelijke
systemen kenden zij een sociale cultuur en een sociale structuur. Hun sociale cultuur
omvatte het geheel van waarden en normen op grond waarvan het sociale gedrag van de
ingezetenen van de forten werd gereguleerd. Hun sociale structuur omvatte de wijze waarop
de betrekkingen tussen de ingezetenen waren geordend. 354 Een streng bewaakte en voor
alle betrokkenen heldere regeling van beide componenten van het sociale leven was voor
het functioneren van de forten als militaire bolwerken van essentieel belang. Indien er
sprake zou zijn van sociale wanorde, dan liep hun functioneren als vestingwerken gevaar.
De ingezetenen van de forten, ook de burgers, dienden zich uiterst ordentelijk te gedragen,
anders was het risico groot dat de forten hun defensieve taak niet effectief zouden kunnen
vervullen. De leiding van de forten was ervan doordrongen dat de mentale weerbaarheid
van de fortbevolking van groot belang was voor de verdediging ervan. 355 Voor een analyse
van de forten als vestingen is dus een goed begrip van hun functioneren als sociale
systemen onontbeerlijk.
De orde in het culturele segment kwam tot stand en werd in stand gehouden door drie
regelsystemen: het militaire tuchtrecht, kerkelijke gedragsregels en gedragsvoorschriften
voor burgers die publiekrechtelijk waren opgelegd. Deze regelsystemen vertoonden een
innige verwantschap. Militaire, kerkelijke en burgerlijke normen spoorden met elkaar. De
inwoners werden geconfronteerd met convergerende gedragsvoorschriften. Personen die
waren belast met het bewaken van de sociale orde konden dit doen vanuit verschillende
rollen, maar met dezelfde maatstaven, bijvoorbeeld als sergeant-majoor, gedelegeerd
rechter en als ouderling. Inwoners die zich niet gedroegen zoals van hen werd verwacht
konden daarop met verwijzing naar uiteenlopende, doch inhoudelijk symbiotische
normatieve kaders worden aangesproken. Dat gold met name voor gedragsvoorschriften op
het terrein van de directe intermenselijke betrekkingen, in het bijzonder voor normen op het
terrein van seksualiteit, huwelijkstrouw, fatsoen en moraal. Zo was Godslastering
(blasfemie) zowel krachtens het militaire tuchtrecht als op grond van kerkelijke
gedragsnormen verboden (zie hiervoor ook paragraaf 7.8).
353

ZA, SZ, inv. 1945, 21-2-1783.
Zie voor deze kernbegrippen uit de sociologie J.A.A. van Doorn en C.J. Lammers, Moderne
Sociologie; een systematische inleiding, Utrecht, Antwerpen, 1976, dertiende druk, met name het
tweede deel.
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A. van der Woud, Het lege land; de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam, 2004
(vijfde druk), p. 464 en 495.
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Zoals in paragraaf 6.2. reeds is uiteengezet was de toegang van burgers tot de forten streng
gereglementeerd. 356 Een po(o)rtier was met de toegangscontrole belast. Op bepaalde tijden
werden de toegangspoorten gesloten. Zonder toestemming van de magistraat was vestiging
binnen de jurisdictie van Lillo en Liefkenshoek niet toegestaan. Dat gold bijvoorbeeld ook
voor het tijdelijk verhuren van een kamer. 357
Bij het opleggen van civielrechtelijke gedragsnormen speelden de gedelegeerde rechters (de
magistraat) in het fort Lillo een sleutelrol. Zij vaardigden herhaaldelijk ordonnanties uit met
gedetailleerde voorschriften over de wijze waarop de ingezetenen van de forten zich
dienden te gedragen; daarvan getuigen diverse reglementen, zoals vermeld in paragraaf 5.5.
Het sociale leven binnen de Zeeuwse Scheldeforten was in hoge mate gereguleerd. Er
waren weinig handelingen van burgers en van militairen niet onderworpen aan
voorschriften. De magistraat liet in dit opzicht nauwelijks iets aan het toeval over. Indien de
orde verstoord werd, werden er snel strenge maatregelen genomen. Direct bijvoorbeeld
nadat enkele honden fortbewoners hadden gebeten besloot de magistraat dat de beesten
moesten worden afgemaakt; ze mochten pas worden begraven nadat onomstotelijk was
vastgesteld dat ze gedood waren. 358
Het bestaan van uitgekiende regelsystemen nam niet weg dat de handhaving van de
opgelegde gedragsregels niet eenvoudig was. Er was een begrijpelijke en onvermijdelijke
spanning tussen de noodzaak van een strenge sociale orde enerzijds en de behoefte van
ingezetenen met uiteenlopende persoonlijkheden, behoeften en belangen om zich in
overeenstemming met persoonlijke preferenties te gedragen anderzijds. Ook in de
onderzochte forten manifesteerde zich de klassieke spanningsverhouding tussen
gemeenschap en individu, tussen orde en vrijheid. In de forten verbleven personen met
divergerende sociaal-culturele kenmerken. Dat gold in het bijzonder voor de militairen. Dat
waren overwegend huurlingen, avonturiers, die uit velerlei windstreken gerekruteerd
werden (zie hoofdstuk 7). Het was niet eenvoudig om hen in het gareel te laten lopen, hoe
streng het militaire tuchtrecht ook was. 359 De fortpredikanten toonden zich daarover
regelmatig bezorgd (zie hiervoor hoofdstuk 12). Zo signaleerde de predikant te Lillo in
1601 daar “ongeregeldheden en zwarigheden”. Aan deze “wanorde” diende naar zijn
mening een einde te worden gemaakt. 360
De nog beschikbare bronnen over de geschiedenis van de forten staan helaas niet toe om
een systematisch overzicht te verstrekken van de mate waarin sprake was van deviant
gedrag van fortbewoners. Het zo goed als verloren gaan van de acta van de kerkenraden en
van het rechterlijk archief van Lillo betreffende de jaren vóór 1749 speelt hier ernstig
parten. In deze documenten zouden zonder twijfel vele gegevens over sociaal onwenselijk
gedrag van burgers en militairen te vinden zijn geweest. De gegevens hierover die wel
bewaard zijn gebleven betreffen enkele geruchtmakende affaires. Ze zijn niet altijd zodanig
356

ZA, SZ, inv. 2015; idem, inv. 1953, fol. 24-26; RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv.
49. Wie naar binnen wilde buiten de reguliere openingstijden van de poort diende hiervoor
“poortgeld” te betalen.
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ZA, SZ, inv. 1944, 1-8-1777.
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ZA, SZ, inv. 1940, 4-3-1768.
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Dat gold voor vrijwel alle garnizoensplaatsen van de Republiek. Daar floreerden, aldus Israel,
taveernen, het dobbelspel en de prostitutie (J.I. Israel, De Republiek; 1477-1806, Franeker, 1996, p.
294).
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ZA, SZ, inv. 475, 9-3-1601 en 19-6-1601. De predikant wees onder meer op drankmisbruik en het
lossen en laden van goederen tijdens zondagen; idem, 26-6-1601.

311

precies gedocumenteerd dat duidelijk is in welk opzicht sprake was van normafwijkend
gedrag. Veelvuldig is daarbij de neutrale term “comportement” gebruikt. 361 De wijze
waarop dit gebeurde liet er geen twijfel over dat het gekritiseerde gedrag als
onaanvaardbaar werd beschouwd. In verreweg de meeste gevallen ging het om deviant
gedrag op seksueel terrein. Tot de gedocumenteerde affaires in deze sfeer behoren in elk
geval de volgende (voor bijzonderheden over deze kwesties wordt verder verwezen naar
deel 2):
 Begin november 1605 werd Paulus Costerius, commies te Lillo, in hechtenis
genomen wegens verkrachting van een onvolwassen meisje. Hij werd vervolgens
als commies ontslagen. 362
 In december 1648 werd Yeman Jacobssen, roeier in de vloot te Lillo, veroordeeld
wegens een “seker enorm delict” jegens Dingne Roeijers. 363
 In april 1659 beklaagden de commandeur en de commies van de vivres en de
ammunitiën te Lillo zich over “verscheijde ongerijmde en onbehoorlicke
comportementen” van de in Lillo gelegerde kapitein Arent van Serooskercke.
Deze moest zich hiervoor bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland (GR)
verantwoorden. 364
 Robbert de Vassy (commandeur te Lillo in de periode 1638-1642) onderhield,
nadat hij weduwnaar was geworden, een buitenechtelijke relatie met de
ongehuwde Appolonia Willemsdr. (van der) Wijnen; hieruit kwam een zoon voort
die op 17 mei 1634 in Bergen op Zoom werd gedoopt. 365 In 1647 liet Appolonia
van der Wijnen beslag leggen op de gage van Philips de Vassy, zoon van Robert
de Vassy, in verband met de kosten van levensonderhoud van dit kind. 366 Philips
de Vassy werd hiervoor ontboden bij de GR. Hem werd te verstaan gegeven dat hij
de verplichting die zijn vader betreffende diens buitenechtelijke zoon was
aangegaan diende na te komen.
 In 1635 klaagde de commandeur van Liefkenshoek diverse malen bij de GR over
“onbehoorlijcke acten en comportementen” van Jacques de Buvry, toen sergeantmajoor te Liefkenshoek. 367 Op 3 oktober 1635 besloten de GR dat het niet
dienstig was voor het gewest Zeeland indien de majoor in zijn “bedieninge tot
Liefkenshouck langer zoude werden gecontinueert”. 368 De Buvry werd als majoor
te Liefkenshoek ontslagen.
 Albert van Benthem, ontvanger van de convooien en licenten te Lillo in de periode
1654-1674, werd op 24 april 1665 door de GR vermaand vanwege “losse ende
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Comporteren betekent zich gedragen; comportement kan worden vertaald als handel en wandel.
De term werd destijds meestal in een negatieve betekenis gehanteerd.
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ZA, SZ, inv. 478, 27-10-1605; idem, inv. 1220, 4-11-1605.
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ZA, SZ, inv. 502, fol. 114; ZA, Verz. Verheye van Citters, inv. 79 b.
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ZA, SZ, inv. 511, 8-4-1659 en 10-4-1659.
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Deze zoon werd gedoopt als Robbert de Vassy. Appolonia otr. te Steenbergen op 4-1-1639 met de
soldaat Hubrecht de Letteren (Letter, Lattre). Robbert de Vassy sr. leefde toen nog; hij overleed in
november 1642.
366
ZA, SZ, inv. 501, fol. 170, 178, 183 en 184.
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ZA, SZ, inv. 495, 15-2-1635, fol. 166 v en 20-2-1635, fol. 169.
368
Idem, 3-10-1635, fol. 309.
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ergerlijcke comportementen”.369 Op 12 november 1665 besloten zij om Van
Benthem aan te schrijven over “sijn ergerlick ende aenstootelick leven”. 370 Op 23
november 1666 beraadslaagden de Gecommitteerde Raden wederom over zijn
“ongebonden en ergerlijk” leven; hij werd hiervoor in Middelburg ontboden. 371
Dat Van Benthem zijn gedrag niet wijzigde blijkt uit het besluit van de
Gecommitteerde Raden van 21 januari 1667 om Van Benthem vanwege zijn
“quaet comportement en ergerlijck leven” voor de tijd van drie maanden (van 1
februari tot en met 30 april 1667) te schorsen als ontvanger van de Tol van
Zeeland. Hij ontving gedurende deze periode geen traktement uit hoofde van deze
functie. 372 Nadat zijn schorsing was opgeheven adviseerden de Gecommitteerde
Raden hem zich voortaan trouw en zedig te gedragen in dienst van de
provincie. 373
In september 1681 kwam aan het licht dat twee timmerlieden uit het fort Lillo,
Constant de Vrient en Pieter van de Lande, een buitenechtelijke relatie
onderhielden met Neeltje Bleeckers (Bleijckers), weduwe van Anthony (de) Raet.
Zij werd vanwege haar “inpudijct en schandalis leven en ommeganck” samen met
de timmerman Constant de Vrient voor altijd uit het fort Lillo verbannen. Pieter
van de Lande mocht daar gedurende drie jaar niet meer komen. De
Gecommitteerde Raden van Zeeland gaven de gedelegeerde rechters te Lillo
opdracht hen zonodig met de sterke hand uit het fort “te doen ruymen”. 374 De
veroordeling van Van de Lande werd reeds op 30 september 1681 opgeheven naar
aanleiding van attestaties van de commandeur en de gedelegeerde rechters van
Lillo over zijn “goet comportement en leven”. 375 In januari 1682 werd op De
Vrient een beroep gedaan om naar Lillo terug te keren voor een periode van drie
maanden om te helpen bij het herstel van de schade van de watersnoodramp van
26 januari 1682. 376 De Vrient verzocht in juli 1682 aan de Gecommitteerde Raden
van Zeeland om met Neeltje Bleijckers te mogen trouwen, doch kreeg hiervoor
geen toestemming, gegeven het verbanningsbesluit. 377
In mei 1715 werd Louise Brugmans, een dienstmeisje te Lillo, moeder van een
buitenechtelijk kind. Zij was (“tijdens een flauwte”) bevallen op het “secreet” van
haar baas. 378 De gedelegeerde rechters te Lillo veroordeelden haar tot een
bestraffing met een roede op een openbaar schavot (waarvoor een scherprechter uit
Middelburg werd ontboden) en tot verbanning voor altijd uit de forten Lillo en
Liefkenshoek. 379 In december 1715 bleken de door de magistraat van Lillo
gemaakte onkosten in deze zaak maar liefst £ 243:16:1 te bedragen. 380 Hiervan

ZA, SZ, inv. 521, fol. 237 v.
ZA, SZ, inv. 522, fol. 322 v.
ZA, SZ, inv. 523, fol. 408.
ZA, SZ, inv. 525, fol. 18.
ZA, SZ, inv. 525, fol. 76 v.
ZA, SZ, inv. 687, 4-9-1681.
Idem, 30-9-1681.
ZA, SZ, inv. 688, 31-1-1682.
ZA, SZ, inv. 688, 23-7-1682.
ZA, SZ, inv. 723, 25-5-1715 en 15-10-1715.
Idem, 1-11-1715.
Idem, 6-12-1715; de kosten hadden met name betrekking op ingewonnen juridisch advies.
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werd een bedrag van £ 184:13:9 door de ontvanger-generaal van de Rekenkamer
van Zeeland vergoed. 381
 Op 17 september 1737 werd er bij de magistraat van Lillo door de commandeur
van Lillo en Liefkenshoek over geklaagd dat Johan van Wijk, sergeant-majoor te
Liefkenshoek in de periode 1732-1752, en destijds 60 jaar oud, een verhouding
had met zijn 23 jarige dienstmeisje. 382
 Iemand (ene Cronenburgh) die in Oud-Lillo samenwoonde met een “bijzit” diende
de jurisdictie van Lillo te verlaten. 383
 Maria Mulders, dienstmeid bij Asuerus van Weelden (commies en rechter in het
fort Lillo), raakte zwanger, baarde een buitenechtelijk kind, had een “kwade
kraam” waardoor zij in het kraambed op 8 april 1754 overleed. 384 Van Weelden
was de vermoedelijke vader. 385 Hij was in Lillo al eerder in opspraak geraakt. Op
2 juli 1737 rapporteerde de predikant van Lillo in de classis Tholen en Bergen op
Zoom dat Van Weelden zich schuldig had gemaakt aan “schandelijk wangedrag”.
De classis besloot de kerkenraad van Lillo op te dragen om hem “te zuiveren” en
bij weigering nadere maatregelen te overwegen. 386
 In juli 1755 werd bekend dat een onbekende vrouw die van een soldaat zwanger
was geworden in Oud-Lillo logeerde. Op 11 juli 1755 gaven de gedelegeerde
rechters van Lillo opdracht aan de gerechtsbode om haar uit de jurisdictie van het
fort te verwijderen. 387
 Op 3 oktober 1755 werd een inwoner van Oud-Lillo (i.c. Adriaan Brantsen)
veroordeeld omdat hij een ongehuwde vrouw die moest kramen had laten logeren.
Hij kreeg een boete van fl. 7 en 4 stuivers. 388
 Robbert de Bruyn, schoolmeester, voorzanger en koster te Lillo in de periode
1754-1772, werd op 7 oktober 1768 beschuldigd van "eenige onstigtelijke
gebeerden" jegens de vrouw van majoor Scheffer. Getuigen verklaarden dat hij
haar had verlokt tot overspel en voor haar zijn vrouw en kinderen wilde
verlaten. 389 Hij werd hiervan vrijgesproken. 390 De magistraat oordeelde dat er
onvoldoende bewijs was voor de aanklacht en dat de beschuldigingen
voortvloeiden uit wederzijdse haat en partijdigheid. 391
Uit dit overzicht kan worden opgemaakt dat ook (relatief) hooggeplaatste personen meestal
streng werden aangepakt indien ze zich op seksueel terrein niet zo gedroegen als was
toegestaan. Sommigen werden om die reden ontslagen.
381

Idem, 1-10-1716.
ZA, SZ, inv. 1960, stuk 47, 17-9-1737.
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ZA, SZ, inv. 1968, fol. 29.
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ZA, SZ, inv. 1934, fol. 2-2-1754.
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ZA, archief classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 7, 2-7-1737. Van Weelden raakte ook in
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RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 31, 11-7-1755.
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ZA, SZ, inv. 1935, 3-10-1755.
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RAA, arch. Lillo c.s., inv. 31, 4-10-1768 en 6-10-1768; iemand had gezien dat De Bruyn
mevrouw Scheffer “bij het hoofd had gevat, gesoent en bij den boesem getast had, ja zelfs ter plaats
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ZA, SZ, inv. 1937, inv. 1941.
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Idem, inv. 1941, 7-10-1768.
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Het is volledig onduidelijk of en zo ja in welke mate er binnen de forten sprake was van
homoseksuele betrekkingen. Die waren destijds verboden en op het bestaan ervan rustte een
taboe. 392 Het is in hoge mate aannemelijk er ook in Lillo en Liefkenshoek (typische
mannengemeenschappen) sprake was van gelijkslachtig seksueel verkeer. Mogelijk hebben
een of meer van de bovenvermelde affaires daarop betrekking.
Aangezien voor de ingezetenen van Lillo en Liefkenshoek in beginsel dezelfde
gedragsnormen golden als voor de burgers van het gewest Zeeland was daar in de tweede
helft van de 17de eeuw een plakkaat inzake ontucht, hoererij en overspel van kracht, dat
door de Staten van Zeeland op 18 maart 1666 is vastgesteld. De considerans ervan werd als
volgt verwoord: ”Also wy tot ons groot leetwesen en droefheyt in ervaringe komen, dat de
sware en grouwelijcke sonden van ontuchtigheyt, hoerereye en overspel daghelijcks meer
en meer doorbreecken, tot ontsteeckingen van Godts toorn en syne rechtvaerdige straffen in
den Lande baerblijckelijck werden gesien, en niet alleen en is te vresen, maer oock
vastelijck te geloven, ’t en zy soodanige grove en schrickelijcke sonden na verdiensten
werden gestraft en geweert, dat de Goddelijcke oordeelen en plagen noch verder sullen
komen door te breecken, ’t welck wy als Christelijcke Hooge Overigheyt, so veel in Ons is,
geerne souden helpen afweeren”. Het volgende werd bepaald: 393
 Het is verboden om in concubinaat te leven. Wie dit toch doet wordt als een
openbare hoereerder gestraft en verliest “beneficien, tractementen, pensioenen en
officien”. Wie persisteert, wordt voor een periode van tien jaren uit het gewest
verbannen.
 Bordelen, hoerhuizen e.d. zijn verboden.
 Incest wordt met de dood bestraft.
 Gehuwden die overspel plegen zullen “na publijcque schavotteringe” voor eeuwig
worden verbannen. Hun bezittingen zullen merendeels worden geconfisceerd.
 Trouwen of hertrouwen met iemand waarmee overspel is gepleegd is verboden.
 Vroedvrouwen dienen bastaardkinderen binnen 24 uur na hun geboorte aan te
geven bij de plaatselijke magistraat.
 Een huwelijkspartner die in de steek is gelaten kan van de magistraat toestemming
verkrijgen om te hertrouwen.
Regelmatig deden zich in de forten geschillen voor tussen burgers onderling, tussen burgers
en militairen en binnen de militaire populatie. De nog beschikbare bronnen maken het
helaas niet mogelijk hiervan een systematisch overzicht te verstrekken. Duidelijk is wel dat
er sprake was van geschillen van uiteenlopende aard, zoals ruzies met een louter zakelijk
karakter (met name over achterstallige betalingen en over eigendomsverhoudingen), ruzies
naar aanleiding van dronkenschap, geschillen over erfenissen en conflicten die wortelden in
botsende karakters. Dergelijke geschillen manifesteerden zich periodiek ook tussen
392

P. Brood en K. Delen (red.), Het Vaderlandse Geschiedenisboek, Zwolle, Den Haag, 2003, p. 164;
voorts: S. Schama, Overvloed en onbehagen; de Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw,
Amsterdam, 1988, p. 598-604. In 1810 werd in Nederland de strafbaarheid van gelijkslachtig seksueel
verkeer opgeheven.
393
ZA, SZ, inv. 53; ook: Simon van Leeuwen, Groot placaetboek, vervattende de placaten,
ordonnantiën ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden etc., deel 3, Den Haag,
1683, blz. 592-594.
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personen die binnen de forten sleutelposities bezetten. Voor het functioneren van de forten
als militaire bolwerken was dat niet zonder risico. Zo waren de commandeurs nogal eens
betrokken bij conflicten met de licentmeester, de commiezen, de predikant, de
schoolmeester, de gedelegeerde rechters en de sergeant-majoor. Wanneer deze hoog
opliepen werden de Gecommitteerde Raden van Zeeland erbij betrokken. Leden van dit
bestuurscollege togen naar Lillo of Liefkenshoek om zich op de hoogte te stellen van de
gerezen problemen en om te trachten conflicten te pacificeren. Ook kwam het regelmatig
voor dat kijvende functionarissen in Middelburg werden ontboden, om daar veelal
bestraffend te worden toegesproken. Soms waren de conflicten dermate ingewikkeld dat zij
binnen de forten niet zelf konden worden opgelost. Zo waren in januari 1687 bij een
ordinaire ruzie in een herberg te Lillo zoveel personen betrokken die vervolgens als
gedelegeerd rechter een oordeel moesten vellen over wat er gebeurd was, dat de
commandeur van het fort de hulp van de Middelburgse autoriteiten moest inroepen om de
kwestie civielrechtelijk ordentelijk te kunnen behandelen. 394
Verreweg de meeste gegevens over de straffen die werden opgelegd aan burgers in de
periode 1585-1749 zijn verloren gegaan. Uit enkele verspreide bronnen kan echter worden
afgeleid dat die straffen uiterst streng konden zijn. Neem het geval van de echtgenote van
Engel Meerop, metselaar in het fort Lillo in 1684. Zij raakte verwikkeld in een “pretens
wyvegevecht”, waarvoor ze door de magistraat van Lillo werd veroordeeld tot een boete
van maar liefst 25 ponden Vlaams (destijds het jaartraktement van de schoolmeester in het
fort) en tot een gevangenisstraf van zes weken op water en brood. 395 Haar echtgenoot
protesteerde hier met succes tegen bij de Gecommitteerde Raden. Deze besloten om de
zaak vooralsnog te seponeren. 396 Tot de strenge straffen van burgers behoorden behalve
een forse geldboete en een langdurige gevangenisstraf ook verbanning uit de jurisdictie van
de forten, soms voor bepaalde tijd, maar soms ook voor altijd. Dat laatste overkwam zelfs
een predikant, te weten Renatus Stenhuys; zie hiervoor paragraaf 12.5. In 1760 werd een
echtpaar in verband met diefstal uit de jurisdictie van Lillo verbannen. 397 Dat gebeurde in
1775 ook met een burger die zich herhaaldelijk schuldig had gemaakt aan “ongepast”
gedrag. 398 Toen in 1781 werd geconstateerd dat David Dille (sinds 1764 oppasser bij de
poort van het fort Lillo), in strijd met de geldende regels, een verdronken beest had
geslacht, diende hij, mede gelet op eerdere veroordelingen, het grondgebied van Lillo te
verlaten. 399
Een pikant geval betreft een vader die erop aandrong dat zijn zoon strenger werd gestraft
dan klaarblijkelijk te verwachten viel. De kwestie betrof Leonardus de Rijck, zoon van
Bruno de Rijk. Hij werd op 20 januari 1767 wegens “gepleegde moedwil, vegterijen en
diefstal” te Oud-Lillo gearresteerd. Op 25 februari 1767 verzocht zijn vader de magistraat
van Lillo te bevorderen dat zijn zoon als soldaat naar Oost-Indië werd gezonden, al was het
voor een tijd van 14 jaar; hij wilde hier best fl. 150 voor betalen. Leonardus is “somwijlen
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ZA, SZ, inv. 695, 4-9-1687.
ZA, SZ, inv. 692, 24-4-1684, 27-4-1684, 16-6-1684 en 1-8-1684.
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ZA, SZ, inv. 692, 29-9-1684.
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ZA, SZ, inv. 1937, 7-11-1760.
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ZA, SZ, inv. 1943, 27-3-1775; De echtgenote van de betrokkene, Jan Denck, bleef in het fort Lillo
achter. Zij had eerder verzocht van hem te mogen scheiden vanwege mishandeling. Zij werd
dienstmeid bij de commandeur van het fort.
399
ZA, SZ, inv. 1944, 3-8-1781.
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beset met drank”; hij weet dan niet wat hij doet, zo verklaarde zijn vader. Diens verzoek
werd ingewilligd. 400
Het is niet bekend of de galg nabij het fort Lillo ook voor burgers is gebruikt; vaststaat dat
er militairen werden opgehangen (zie paragraaf 7.8).
In de jurisdictie van Lillo bewogen zich incidenteel ook landlopers, vagebonden en
bedelaars. Het is niet bekend welke gedragsregels voor hen golden, maar het is aannemelijk
dat die niet of nauwelijks afweken van de regels die in de Generaliteit van toepassing
waren. Op 31 januari 1695 bepaalden de Staten-Generaal dat zij in beginsel geweerd
dienden te worden. Indien zij werden aangetroffen dienden zij te worden verwijderd
(“geapprehendeert”). Werden zij nog eens gesignaleerd dat wachtte hen geseling en
brandmerking. Wie het verbod voor de derde keer overtrad kon rekenen op de doodstraf. 401
Diverse resoluties van de gedelegeerde rechters van Lillo betreffende de periode 1749-1786
hebben op normafwijkend gedrag van burgers (soms ook van militairen) betrekking. Zij
behandelden kwesties zoals (NB: buiten beschouwing blijven hier overtredingen van
normen betreffende de zondagsrust; zie hiervoor paragraaf 12.8): 402
 Een vechtpartij (26-7-1749). 403
 Een klacht over het functioneren van een veerman (13-12-1749). 404
 Een geschil tussen een veerman en een aannemer over het vervoer van
hoornbeesten (28-3-1750). 405
 Het overtreden van regels om te tappen in een herberg (8-1-1751). 406
 Dronkenschap (5-4-1751). 407
 Een vechtpartij (1-10-1751). 408
 Diefstal (5-5-1752). 409
 Achterstallige huur (3-5-1754). 410
 Het “schadaleuslijk” bejegenen van een vrouw (6-9-1754). 411
 Onwilligheid van een winkelier om mee te werken aan het ijken van gewichten (73-1755). 412
 De schending van het monopolie op de verkoop van boekweitmeel (4-4-1755). 413
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ZA, SZ, inv. 1940, 16-2-1767.
Jacobus Scheltus, Groot placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantiën ende edicten van de
Staten Generaal der Verenigde Nederlanden etc., deel 4, Den Haag, 1705, blz. 509.
402
Zie voor een systematisch overzicht van de bemoeienis van de gedelegeerde rechters met de orde
te Lillo en Liefkenshoek in de periode 1749-1786 hoofdstuk 3 in deel 3 b.
403
ZA, SZ, inv. 1933, fol. 25.
404
Idem, fol. 37 v.
405
Idem, fol. 37 v.
406
Idem, fol. 56 v.
407
Idem, 5-4-1751 (ongefolieerd).
408
Idem, 1-10-1751.
409
ZA, SZ, inv. 1934, fol. 16 v.
410
Idem, 3-5-1754.
411
Idem, 6-9-1754.
412
ZA, SZ, inv. 1935, 7-3-1755.
413
Idem, 4-4-1755.
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414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431

Belediging van de secretaris van de magistraat (11-7-1755). 414
Belediging van de predikant (van Lillo) (11-6-1757). 415
Dreigementen door de kapitein van een compagnie (4-11-1757). 416
De overtreding van vervoersregels door een vrijschipper (6-1-1758). 417
Een conflict tussen de sergeant-majoor van Lillo en enkele boeren over het
vervoer van granen over de brug en door de poort van het fort (21-2-1758). 418
Het overtreden van de verplichting van een vrijschipper om op een bepaalde
locatie te “havenen” (5-5-1758). 419
De overtreding van het verbod om op bepaalde tijden geen Berlijns blauw te
stoken en te verven (7-7-1758). 420
De overtreding van het verbod om honden los te laten lopen (20-7-1759). 421
Klachten over “kwaadaardig” gedrag van een krankzinnig geworden vrouw (27-61760). 422
Mishandeling van een vrouw door haar man (16-11-1760). 423
Een geschil tussen een schipper en een passagier over de prijs van een vrachtreis
(1-4-1763). 424
De overtreding van het verbod om te tappen buiten de toegestane tijd (4-51764). 425
De aantasting van het monopolie op de slacht van dieren (7-11-1766). 426
Een klacht van de predikant van Lillo over het vroegtijdig vertrek van zijn
dienstmeid (3-2-1769). 427
Een klacht van een herbergier over mishandeling door soldaten (28-3-1769). 428
De weigering van een burger om zijn hoed af te nemen voor de commandeur van
Lillo toen hij deze op straat tegenkwam. 429
De weigering van de schoolmeester van Lillo om diverse burgerdiensten te
verrichten (3-1-1772) (zie hiervoor verder paragraaf 13.5). 430
De weigering van burgers om belasting te betalen (27-11-1772). 431
Het spelen met vuurwerk door kinderen (14-3-1774). 432

Idem, 11-7-1755.
Idem, 11-6-1757.
Idem, 4-11-1757.
ZA, SZ, inv. 1936, 6-1-1758.
Idem, 21-2-1758.
Idem, 5-5-1758.
Idem, 7-7-1758.
Idem, 20-7-1759; hiervoor werd een boete opgelegd van fl. 3.
ZA, SZ, inv. 1937, 27-6-1760.
Idem, 16-11-1760.
ZA, SZ, inv. 1938, 1-4-1763.
ZA, SZ, inv. 1939, 4-5-1764.
ZA, SZ, inv. 1940, 7-11-1766.
ZA, SZ, inv. 1941, 3-2-1769.
Idem, 28-3-1769.
Idem, 22-8-1769.
ZA, SZ, inv. 1942, 3-1-1772.
ZA, SZ, inv. 1943, 27-11-1772.
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Onbehoorlijk gedrag van een burger tijdens een wapenschouwing (9-3-1775). 433
De weigering van een schipper om te varen conform het toerbeurtsysteem (11-81775). 434
 Het zonder toestemming van de magistraat verhuren van een huis aan een soldaat
(1-8-1777). 435
 Overlast van buren (14-7-1779). 436
 De overtreding van regels inzake de slacht van dieren (3-8-1781). 437
 Een klacht van een vrouw over zware mishandelingen door haar echtgenoot (3-51782). 438
 Een klacht over het gedrag van lijkbidders tijdens een begrafenis (die op ongepast
geachte wijze om meer loon hadden gevraagd) (5-7-1782). 439
 Ongehoorzaamheid (“desobedientie”) jegens de magistraat (6-6-1783). 440
 Achterstallige huishuur (5-8-1785). 441
Regelmatig moest worden opgetreden tegen onregelmatigheden in de herbergen.
Herbergiers waren gebonden aan strenge gedragsregels. Zo bepaalde de magistraat van
Lillo in 1784 dat zij niet meer mochten tappen na 21.00 uur, dat tappen aan vreemdelingen
of passagiers verboden was, evenals tappen onder kerktijd, dat militairen in de herbergen
niet mochten kaarten en dat het verboden was om zondags viool te laten spelen. 442
Herbergiers die de regels overtraden kregen forse boetes.
Dat het niet eenvoudig was om opgelegde gedragsnormen te handhaven blijkt ook uit het
feit dat toegekende monopolies nogal eens werden overtreden. Voorbeelden zijn: de
monopolies van de veer- en vrijschippers (zie paragraaf 6.3), van de schoolmeesters (zie
hoofdstuk 13), de chirurgijns en de vroedvrouw (zie paragraaf 6.4), van de molenaar te
Liefkenshoek (zie paragraaf 3.3) en van de pachters van de gemeene middelen van
consumptie (zie paragraaf 9.3).
Het is niet duidelijk welke betekenis kan worden gehecht aan enkele sterk
overeenstemmende kwalificaties van inwoners van Lillo, zoals deze in het Zeeuwse
spraakgebruik, verspreid over het gehele gewest, hun neerslag vonden. In het
“Woordenboek der Zeeuwse Dialecten” worden onder het trefwoord “Lillo” de volgende
uitdrukkingen vermeld: 443
 “Van Lillo komme(n)”: dom, onnozel zijn, of doen alsof.
 “Je kiekt of-à je van Lillo komt”: of je geen tien kunt tellen.
 “Kom je van Lillo?”: ben je niet wijs?
432
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434
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Idem, 14-3-1774.
Idem, 9-3-1775.
Idem, 11-8-1775.
ZA, SZ, inv. 1944, 1-8-1777.
Idem, 14-7-1779.
Idem, 3-8-1781.
ZA, SZ, inv. 1945, 3-5-1782.
Idem, 5-7-1782.
Idem, 6-6-1783.
Idem, 5-8-1785.
Idem, 24-3-1784.
H.C.M. Ghijsen, Woordenboek der Zeeuwse Dialecten, Den Haag, 1974 (vierde druk), p. 551.
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 “Ie kom fan Lillo en ie weet gêên kwaed”: hij doet erg onnozel.
 “Je moe niet sò van Lillo kommen”: je moet niet zo onnozel doen.
 “Ie is niet fan Lillo”: hij is goed bij, lang niet dom.
Dat de inwoners van Lillo feitelijk overwegend dom of onnozel waren is weinig
aannemelijk. Er is geen enkele aanwijzing voor dat de militairen die in Lillo garnizoen
hielden zich in dit opzicht onderscheidden van militairen in andere garnizoensplaatsen,
terwijl mag worden verondersteld dat de positie van de in het fort wonende burgers
onhoudbaar was (want veel te riskant) indien deze inderdaad dom en onnozel waren.
Denkbaar is dat de beeldvorming over de inwoners van het fort is veroorzaakt door de
informatieachterstand over gebeurtenissen buiten het territoir van het fort die zij periodiek
moeten hebben opgelopen vanwege de geïsoleerde ligging van de vesting. Indien zij buiten
het fort traden en ontmoetingen hadden met Zeeuwen zullen zij er menigmaal blijk van
gegeven hebben niet op de hoogte te zijn van ontwikkelingen die zich in Zeeland en elders
hadden voltrokken. Deze onwetendheid kan, begrijpelijk, zijn gepercipieerd als dom of
onnozel.
Over de sociale structuur binnen de forten
In algemene zin merken Frijhoff en Spies over de sociale ordening in de steden van de
Republiek der Verenigde Nederlanden halverwege de 17 de eeuw op: “De sociale cultuur
van de vroegmoderne steden lag niet alleen ingebed in de opbouw van de beroepsbevolking
en de economische of bestuurlijke functies van de stad, maar ook in de perceptie van rang
en stand, en in de mentale modellen die de groepsvorming stuurden. Er was niet zozeer
sprake van een sociale structuur als van een sociaal systeem: de verhoudingen tussen de
groepen waren voortdurend in beweging, ook al kende de samenleving een zekere vastheid.
Voor inzicht in dat sociaal systeem is de beroepspositie belangrijk. Minstens zo belangrijk
zijn echter andere maatschappelijke kenmerken of posities die de verschillende rangstelsels
in een vroegmoderne stadsgemeenschap bepaalden, zoals religie, inkomen, vermogen,
familie, opleiding, herkomst, of woonplaats in de stad. Andere maatstaven liepen weer door
die rangstelsels heen, zoals sekse, leeftijd (mondigheid) of burgerschap, christen of nietchristen zijn. In feite behoorde elke Nederlander tegelijkertijd tot een aantal verschillende
groepen die elk hun eigen hiërarchie kenden. Aan de specifieke configuratie daarvan
ontleenden zij hun identiteit, zo goed als elke groep hun een eigen (deel)identiteit gaf. “ 444
Het is aannemelijk dat er in de Zeeuwse Scheldeforten evenmin sprake was van een
unidimensionele sociale stratificatie. Er was niet één, exclusief criterium dat bepalend was
voor de toedeling van status en prestige. 445 Vermoedelijk speelden de volgende criteria een
belangrijke stratificerende rol: beroepsprestige, sociale herkomst (de sociale status van het
gezin, of ruimer, de familie waaruit iemand afkomstig was), bevoegdheid (in de betekenis
van de mogelijkheid om het gedrag van anderen beslissend te beïnvloeden; zie bijvoorbeeld
de gezagsverhoudingen in het leger), inkomen en vermogen, gezag op grond van een
kerkelijke positie en prestige gebaseerd op een of meer eigenschappen van louter
persoonlijke aard, bijvoorbeeld moed, leiderschapskwaliteit en vakmanschap.
444

W. Frijhoff en M. Spies, 1650; Bevochten eendracht, Den Haag, 1999, p. 188.
Zie voor dit verschijnsel in het algemeen: G. Kuiper Hzn., Rangen en standen; een studie in
sociale stratificatie, Zeist, Arnhem, 1965; J.J. Macionis en K. Plummer, Sociology; a global
introduction, New York c.s., editie 1998, deel 3; vgl. voorts J.L. Kool-Blokland, De elite in Heusden
1700-1750, Tilburg 1985, p. 50.
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Bij het rekruteren van leidinggevende functionarissen in de forten speelde de sociale
herkomst van kandidaten een belangrijke rol. Het is geen toeval dat personen uit
vooraanstaande Zeeuwse patriciërsgeslachten zoals Van Citters, Colve, Godin, De Huybert,
Ingelsen, De Mauregnault, Nebbens, Van de Perre, Schorer, Schotte, Veth en Van
Vrijberghe direct of indirect bij het besturen van de forten Lillo en Liefkenshoek betrokken
waren.
Inkomensongelijkheid
Een belangrijke maatstaf voor sociale segmentatie is inkomensongelijkheid. Het bleek
lastig om hiervan voor Lillo en Liefkenshoek een systematisch beeld te schetsen. Een
persoon die een bepaalde functie bekleedde had soms door het combineren van functies een
hoger jaarinkomen dan op het eerste gezicht leek te kunnen worden geconcludeerd; zo
fungeerde de schoolmeester vrijwel steeds tevens als koster, voorzanger en klokkensteller.
In de 17de en 18de eeuw werden in Lillo en Liefkenshoek, alfabetisch geordend, doorgaans
de volgende jaartraktementen betaald (afgerond in Vlaamse ponden):
 Boomsluiter te Lillo in 1600: 3 ponden. 446
 Chirurgijn te Liefkenshoek: 8 ponden. 447
 Chirurgijn te Lillo: 16 ponden. 448
 Commandeur in de 17de eeuw: 80 ponden. 449
 Commandeur in de 18de eeuw: 80-250 ponden. 450
 Commies van de convooien en licenten: 55 ponden. 451
 Commies van de vivres en de ammunitiën in 1664 (en later): 60 ponden. 452
 Controleur van de commiezen van de convooien en licenten: 70 ponden. 453
 Geweldige provoost in 1600: 32 ponden. 454
 Geweldige provoost in 1664: 50 ponden. 455
 Kanonnier in 1600: 32 ponden. 456
 Kanonnier in 1664: 24 ponden. 457
 Klokkensteller te Liefkenshoek: 6 ponden. 458
 Klokkensteller te Lillo in 1664: 8 ponden. 459
446

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 270, fol. 285 v-286 v.
Zie dit hoofdstuk, paragraaf 6.4.
448
Idem.
449
Zie bijv. de honorering van Johan Seijs (ZA, SZ, inv. 2717 t/m 2728). Incidenteel was het
jaartraktement lager. Het commandeurschap bood de mogelijkheid tot bijverdiensten; zie paragraaf
7.4.
450
Vanaf de 18de eeuw manifesteerden zich grote verschillen in de traktementen van de
commandeurs van Lillo en Liefkenshoek. Die zijn nagenoeg volledig te herleiden tot verschillen in
militaire rang. Meer en meer werd de functie toevertrouwd aan een officier met een hogere rang dan
kapitein; zie hiervoor paragraaf 7.4.
451
Zie hoofdstuk 11.
452
Idem, fol. 123 v.
453
Zie hoofdstuk 11.
454
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 270, fol. 277.
455
NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 117 v.
456
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 270, fol. 292-294.
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NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 136 v-137.
458
Idem, fol. 130.
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Idem in 1700 en 1750: 10 ponden. 460
Koster (zowel te Lillo als Liefkenshoek, in 1716): 6 ponden. 461
Ontvanger van de convooien en licenten t.b.v. Holland (in de periode 1689 tot en
met 1752, toen gecombineerd met de functie van licentmeester voor Zeeland): 100
ponden (exclusief een percentage van de opbrengst). 462
 Ontvanger van de convooien en licenten t.b.v. Zeeland: 75-83 ponden (excl. een
percentage van de opbrengst). 463
 Portier te Lillo in 1700 en 1750: 29 ponden (incl. vergoeding voor huishuur). 464
 Portier en turfdrager te Lillo in 1600: 26 ponden. 465
 Predikant (zowel te Lillo als Liefkenshoek), excl. augmentum: 100 ponden, incl.
augmentum gemiddeld ca. 136 ponden. 466
 Schoolmeester en voorlezer te Lillo: 25 ponden. 467
 Idem te Liefkenshoek.
 Sergeant-majoor in de forten Frederik Hendrik, Hoogerwerf en Kruisschans in
1664 (en later): 50 ponden. 468
 Sergeant-majoor te Lillo en Liefkenshoek in 1664 (en later): 60 ponden. 469
 Sluiswachter te Liefkenshoek in 1750: 4 ponden. 470
 Sluiswachter te Lillo in 1750: 8 ponden. 471
 Turfdrager en boomsluiter te Lillo in 1650 en 1664: 24 ponden. 472
 Vroedvrouw alleen te Liefkenshoek: 5 of 6 ponden. 473
 Vroedvrouw te Lillo en Liefkenshoek: 12 ponden. 474
Gedurende de gehele 17de en 18de eeuw waren de beste betaalde functionarissen in de forten
de ontvangers van de convooien en licenten (de licentmeesters, lange tijd apart voor de
gewesten Holland en Zeeland) en de predikanten. Op de tweede plaats kwamen de
commandeurs. Daarna volgden de controleurs van de commiezen, de sergeants-majoors en
459

Idem fol. 129 v en 130.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1910, fol. 66 v; idem, inv. 2910, fol. 55-55 v.
461
ZA, SZ, inv. 724, 13-10-1716.
462
Zie hoofdstuk 11.
463
Idem.
464
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1910, fol. 66 v; idem, inv. 2910, fol. 55-55 v.
465
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 270, fol. 285 v-286 v.
466
De gemiddelde hoogte van het augmentum is geschat op 36 ponden, gegeven een variatiebreedte
van 12 tot 60 ponden. Het is reëel om het augmentum te beschouwen als een bestanddeel van het
jaarinkomen. Geen van de andere functionarissen die in Lillo en Liefkenshoek uit de publieke kas
werden bekostigd verkreeg zo’n toeslag; anders dan de predikanten dienden zij de kosten van hun
burgerlijke staat en van het onderhoud van hun kinderen uit hun reguliere traktement te financieren.
467
Idem, fol. 147-148 v.
468
Idem, fol. 96 v-100 v.
469
NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 93 v -94 v.
470
Idem.
471
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2910, fol. 55-55 v.
472
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 940, fol. 230 v-231; NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv.
112, fol. 129 v.
473
ZA, SZ, inv. 670, 12-5-1673; ZA, SZ, inv. 707, 7-5-1699; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1910,
fol. 83 en 83 v.
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Zie dit hoofdstuk, paragraaf 6.4.
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de commiezen. De laagst betaalde functionaris, die althans uitsluitend uit hoofde van dit
werk een traktement genoot, was de vroedvrouw te Liefkenshoek, gevolgd door haar
collega te Lillo. 475 Alle andere laagbetaalden (zoals de klokkenstellers, de kosters en de
sluiswachters) genoten ook andere inkomsten.
In de plaats van de commandeurs binnen de inkomenshiërarchie traden in de 18 de eeuw
sterke schommelingen op. In sommige perioden (zoals in de jaren 1722 tot en met 1729,
1758 t/m 1762 en 1766 t/m 1768) behoorden zij veruit tot de best betaalden.
Statusverschillen tussen positiebekleders kwamen niet alleen tot uitdrukking in de primaire,
doch ook in de secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder beloningen in natura. Daartoe
behoorde de toedeling van lasten turf. In 1746, 1775 en 1785 (en waarschijnlijk ook al
eerder) was deze verstrekking als volgt over de diverse functionarissen te Lillo en
Liefkenshoek verdeeld (een last had toen een waarde van 5 ponden en 5 schellingen
Vlaams): 476
 De commies van de vivres en de ammunitiën: vier lasten
 De commandeur van Lillo en Liefkenshoek: vier lasten
 De sergeant-majoor te Lillo: twee lasten
 Idem te Liefkenshoek
 De schoolmeester te Lillo: een last
 Idem te Liefkenshoek
 De ondercommies van het magazijn te Lillo: een last
 De poortier te Lillo: een last
 De geweldige provoost: een last
Andere manifestaties van statusverschillen waren sociaal gedifferentieerde zitplaatsen in de
fortkerken en sociale verschillen in huisvesting. Het bestaan van een statushiërarchie
manifesteerde zich ook op het terrein van de omgangsvormen. In 1769 werd de herbergier
Pieter van Assendelft gedagvaard omdat hij zijn hoed niet had afgenomen toen hij de
commandeur van het fort Lillo op straat tegenkwam. 477
Elites
In ieder sociaal systeem spelen een of meer elites een sleutelrol in de bewaking van sociale
orde. Een elite is een groepering die een geprivilegieerde positie binnen een sociaal systeem
bezet en die daardoor een belangrijk stempel op het functioneren daarvan kan drukken. De
gronden waarop dit mogelijk is kunnen uiteenlopen. Eliteposities kunnen bijvoorbeeld
steunen op een formele bevoegdheid, op het bezit van economisch of sociaal kapitaal, op
beroepsprestige of op deskundigheid. 478 Soms wortelen eliteposities in een combinatie van
dergelijke bronnen. Een dergelijke meervoudige legitimering is veelal voor het vermogen
van elites om invloed en macht uit te oefenen van grote betekenis.
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Daar kan wel bij worden aangetekend dat verreweg de meeste vroedvrouwen gehuwd waren en
dus niet uitsluitend van hun eigen traktement behoefden te leven.
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ZA, SZ, inv. 1375; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 3410, fol. 67-68 v; idem, inv. 3610, fol. 76
v-78 v.
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ZA, SZ, inv. 1941, 22-8-1769.
478
Zie voor het verschijnsel elite o.m.: T.B. Bottomore, De elite in de maatschappij, Rotterdam, 1965
(oorspronkelijk: Elites and society, Londen, 1964), met name hoofdstuk 1.
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In de jurisdictie van Lillo en Liefkenshoek kunnen drie soorten elites worden
onderscheiden: 479
 De militaire gezagsdragers, in het bijzonder de commandeur(s), de sergeantmajoors en de kapiteins van de in de forten gelegerde compagnieën.
 Het burgerlijke patriciaat, waartoe steeds de in Lillo werkzame licentmeesters en
commiezen behoorden en de daar werkzame gedelegeerde rechters. Ook enkele
vooraanstaande kooplieden (zoals wijnhandelaren) kunnen tot deze sociale
categorie worden gerekend. 480
 De kerkelijke gezagsdragers, waartoe de predikanten behoorden en de leden van
de kerkenraden.
Deze elites hadden elk hun eigen belangen en hun eigen, specifieke aandeel in de bewaking
van de sociale orde binnen de forten. Iedere elite ontfermde zich over een regelsysteem
zoals dit in deze paragraaf is onderscheiden (zie terug). Potentieel liepen daarbij hun
referentiekaders uiteen. Hun wederzijdse afhankelijkheid was echter zodanig groot, dat de
spanningen die daaruit voortvloeiden gewoonlijk werden gepacificeerd, al dan niet na
tussenkomst van de bestuurders van het gewest Zeeland, zoals reeds is opgemerkt. 481
In de 17de en 18de eeuw was er veelvuldig sprake van personele unies tussen de
onderscheiden drie soorten elites, met name tussen de militaire en de kerkelijke
gezagsdragers en tussen deze elite en het burgerlijke patriciaat. Verstrengelingen kwamen
ook via huwelijksbanden tot stand. Op deze wijze ontstonden er ook verbindingen tussen de
militaire en de burgerlijke elite. Die zetten zich door binnen de diverse sociale netwerken in
de forten, zoals in het kerkelijk leven. Anders dan in de garnizoensplaats Heusden was er in
Lillo van een strikte scheiding tussen de militaire en de burgerlijke elite geen sprake. 482
Over de situatie in Heusden merkte Kool-Blokland op: “Maar ondanks het feit dat de
officieren evenveel aanzien genoten als de stedelijke elite, bleven deze groepen strikt
gescheiden. Men ging niet met elkaar om. Slechts in zeer bijzondere gevallen kwamen de
stedelijke en militaire elite gezamenlijk bijeen…Militairen waren een heel aparte
groepering…”. Dat lag geheel anders bij de twee andere soorten elites die Kool-Blokland in
Heusden kon onderscheiden: de politieke en de economische elite. Die waren daar innig
verstrengeld. 483
479

De sociologisch gezien typische samenstelling van de fortpopulaties maakte het niet goed
mogelijk om een indeling te benutten die in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de
samenstelling van elites vaak gehanteerd wordt, te weten: een politieke, economische, sociale en een
culturele elite. In geval van de forten Lillo en Liefkenshoek bevond de politieke elite zich goeddeels
buiten en niet binnen deze vestingen (zie hoofdstuk 5), bestond er nauwelijks een groepering die als
een economische elite zou kunnen worden bestempeld, waren er empirisch te weinig indicatoren om
een culturele elite te kunnen onderscheiden en diende er nadrukkelijk recht te worden gedaan aan de
macht en invloed van de militaire leiding en van de kerkelijke gezagsdragers.
480
Zie in deel 2 met name gegevens over de families Akkermans, Arbon, Boone, Grant, Van Koten,
Paulier en Van Vossemeir.
481
De daarbij gepraktiseerde pacificatiepolitiek vertoont verwantschap met de wijze waarop de elites
in de verzuilde Nederlandse samenleving kans zagen om gedurende de 19de en 20ste eeuw hun
tegenstellingen zodanig te overbruggen dat een vruchtbare samenwerking mogelijk werd; zie hiervoor
vooral: A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek, Amsterdam, 1968.
482
In de tweede helft van de 18de eeuw ontmoetten representanten van beide elitegroepen elkaar
onder meer in het kader van de lokale vrijmetselaarsloge; zie hiervoor hoofdstuk 31 in deel 3 c.
483
Kool-Blokland, op. cit. 1985, p. 119-121.
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Ook binnen de elites te Lillo kwamen veelvuldig verstrengelingen voor, met name als
gevolg van familiale endogamie. Vooral in de 18 de eeuw waren belangrijke burgerlijke
functies in handen van geparenteerde families. Het meest pregnante voorbeeld betreft de
wijze waarop in de periode 1703-1767 de belangrijke functie van commies van de vivres en
de ammunitiën werd bezet, te weten steeds door een van de leden van de geparenteerde
families Ferleman en Ermerins (zie paragraaf 3.5). In het gewest Zeeland speelden
überhaupt familiebanden een belangrijke rol bij het verkrijgen van bestuursfuncties. Soms
werden daarover door rivaliserende families afspraken gemaakt, die werden vastgelegd in
zogeheten contracten van correspondentie. 484
Binnen elk van de in Lillo onderscheiden elites manifesteerden zich soms spanningen, zoals
tussen de commandeurs en de sergeant-majoors, tussen de commiezen en de kooplieden en
tussen de predikanten en de leden van de kerkenraden. Die hadden in overwegende mate
een louter persoonlijke achtergrond. 485 Van groepsvorming binnen de onderscheiden elites
volgens een vast patroon was veelal geen sprake. In dit opzicht was de sociale structuur
van de forten niet gesegmenteerd.
Spanningen tussen sleutelpersonen die tot verschillende elitegroepen behoorden hadden
soms wel een positionele achtergrond. Uiteenlopende belangen en competenties leidden
incidenteel tot aanvaringen, zoals tussen de predikant Toe Laer en de magistraatssecretaris
Kluit, wier relatie werd bekoeld vanaf het moment dat zich een wrijving had
gemanifesteerd over ieders betrokkenheid bij de afhandeling van boedels van
overledenen. 486 Een bijzondere spanning tussen de militaire en de burgerlijke elite deed
zich begin 1784 voor toen de magistraat van Lillo zich keerde tegen de wens van de
fortcommandant om het garnizoen aldaar te versterken vanwege een mogelijke aanval door
Oostenrijkse troepen. De magistraat maakte kenbaar dat de burgers van het fort hiervan
meer last dan voordeel zouden ondervinden. 487 Civiele en militaire belangen botsten.
Uiteindelijk trokken de burgers aan het kortste eind.
De positie van vrouwen
In de populatie van Lillo en Liefkenshoek konden vier soorten vrouwen worden
onderscheiden:





Ongehuwde dochters.
Echtgenotes of weduwen van burgers.
Idem van soldaten.
Dienstmeiden.
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R. Koops, A. Meijer en A. Wiggers, Twintig eeuwen Zeeland; de Zeeuwen en hun bestuurders, in:
Ach Lieve Tijd; Zeeland, deel 15, Zwolle 1977, p. 356. De contracten van correspondentie betroffen
in de eerste plaats de verdeling van politieke functies over de steden die in de Staten van Zeeland
vertegenwoordigd waren. Bij implicatie hadden ze ook betrekking op de toewijzing van bestuurlijke
posities aan leden van bepaalde families; zie hiervoor: A. Meijer, Verworven rechten, in: J. Dekker en
K. Heyning (red.), De Abdij van Middelburg, Utrecht, 2006, p. 115-117.
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Dat gold bijv. in 1713 voor de verstoorde relatie tussen de commandeur van Lillo, Charles
Loncke, en Willem Ferleman, destijds commies van de vivres en de ammunitiën aldaar.
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ZA, SZ, inv. 1477.2, brief van H. Kluit aan de GR van Zeeland d.d. 25-9-1782.
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ZA, SZ, inv. 1419, brief van de magistraat van Lillo aan de GR van Zeeland d.d. 10-1-1784.
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Binnen de sociale structuur van de forten namen vrouwen een bijzondere positie in. Hun
leven werd vooral door drie karakteristieken beïnvloed. In de eerste plaats functioneerden
zij in een minisamenleving die in hoge mate door mannen werd gedomineerd, zowel
kwantitatief als sociaal-cultureel. Getalsmatig waren vrouwen veruit in de minderheid,
althans binnen de totale fortpopulatie, gegeven het feit dat in de garnizoenen uitsluitend
mannen werkzaam waren. Uiteraard was het relatieve aandeel van vrouwen in hoge mate
afhankelijk van de omvang en het aantal compagnieën dat in de forten verbleef. In het fort
Lillo bedroeg het aandeel van de volwassen vrouwen in de fortpopulatie hooguit 25 % en in
Liefkenshoek hooguit 12 %, in tijden althans waarin daar slechts één compagnie verbleef.
Tijdens een verblijf van meer dan één compagnie liepen deze aandelen sterk terug. Ook in
sociaal-cultureel opzicht bewogen de vrouwen zich binnen de forten in een
mannengemeenschap, en dan nog wel één van een bijzondere soort, namelijk een
gezelschap van soldaten. Hoewel hierover systematisch niets is gedocumenteerd is het in
hoge mate aannemelijk dat vrouwen, ook de gehuwden onder hen, regelmatig in seksueel
opzicht werden uitgedaagd. 488 Incidenteel kwamen buitenechtelijke geboortes voor. 489
Vaststaat dat ongehuwde jonge dienstmeiden in dit opzicht kwetsbaar waren. Veelal
konden zij niet op clementie rekenen indien zij zwanger raakten. Het was hoogst
uitzonderlijk indien ze dan niet uit de jurisdictie van de forten werden verwijderd. Zo’n
uitzondering deed zich in 1756 in Oud-Lillo voor toen de ongehuwde Adriana Gijsen daar
toch mocht blijven (nadat zij daar bevallen was en het bevel had gekregen om te
vertrekken) omdat de magistraat van Lillo bij nader inzien had vastgesteld dat zij op
“schelmachtige wijze” was bedrogen en bevrucht geraakt. 490
In de tweede plaats waren de gehuwde vrouwen in de forten in sterkere mate afhankelijk
van hun mannen dan destijds gebruikelijk was binnen meer reguliere
samenlevingskaders. 491 Berustte er destijds so wie so al een taboe op echtscheiding (die
naar kerkelijke maatstaf verboden was), de kans dat vrouwen in de forten hun man konden
verlaten in geval van wangedrag zoals mishandeling en drankmisbruik was praktisch
uitgesloten. In dit opzicht waren de forten betrekkelijk gesloten bolwerken. Het was voor
vrouwen bijzonder moeilijk om te vluchten. Schuil- of opvangadressen in de directe
omgeving waren er nauwelijks. Een terugkeer naar de eigen familie vergde veelal een reis
waarvoor de medewerking vereist was van een of meer vervoerders (zoals de veer- en de
vrijschippers) die hiervoor forse straffen konden krijgen. Een vlucht via het omringende
vijandelijke gebied was uiterst risicovol. Gehuwde vrouwen waren door dit alles de
gevangenen van hun man. Hierdoor verkreeg de reeds bestaande sekseongelijkheid een
extra dimensie.
In de derde plaats werd het leven van vrouwen binnen de forten in hoge mate bepaald door
de fysieke beperkingen die aan het fortleven inherent waren. Het moet voor hen verre van
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Vgl. het sociale leven in een garnizoensplaats zoals Heusden; zie: Kool-Blokland, op. cit. 1985, p.
31-33.
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De nog beschikbare bronnen over de geboorte van kinderen binnen de forten maken het helaas
niet mogelijk hiervan een betrouwbaar statistisch beeld te schetsen.
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ZA, SZ, inv. 1935, 20-2-1756.
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Zie hiervoor o.m.: Centraal Bureau voor Genealogie, Jaarboek 2004 (thema “Vrouwen, familie en
maatschappij”), Den Haag, 2004; M. van der Heijden, Huwelijk in Holland; stedelijke rechtspraak en
kerkelijke tucht 1550-1700, Amsterdam, 1998.
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eenvoudig zijn geweest om hun huishoudelijke taken te vervullen, gegeven de gebrekkige
beschikbaarheid van faciliteiten, zoals water om te koken en te wassen.
Over huwelijksproblemen van inwoners van Lillo en Liefkenshoek zijn slechts sporadisch
gegevens bewaard gebleven. Enkele bijzondere gevallen zijn de volgende:
 Op 30 september 1614 verzocht een korporaal te Lillo aan de Gecommitteerde
Raden van Zeeland (GR) om te mogen hertrouwen, nadat zijn vrouw met een
ander was weggelopen en hem bestolen had. 492
 In juli 1616 had een sergeant te Lillo een trouwbelofte gedaan die hij wilde
herroepen. De beoogde bruid verzocht de GR om de bruidegom te gelasten zijn
belofte na te komen en in haar onderhoud te voorzien. Zij werd in het ongelijk
gesteld. 493
 Op 24 augustus 1632 verzocht een vrouw de GR om van haar man te mogen
scheiden wegens diens “slecht leven en notoir overspel”. De gedelegeerde rechters
te Lillo werden gemachtigd haar “recht te doen”. 494
 Op 20 juli 1634 verzocht een soldatenvrouw te Liefkenshoek om ontbinding van
haar huwelijk. De gedelegeerde rechters te Lillo achtten zich niet bevoegd
hierover te beslissen en verwezen haar naar de Staten van Zeeland. 495
 Op 2 juli 1773 vluchtte een vrouw uit het fort Lillo vanwege mishandeling door
haar man en diens geregelde dronkenschap. 496 Zij verzocht de magistraat van
Lillo om te mogen scheiden. 497 Zij kreeg hiervoor geen toestemming. Op
“aanhoudende instantiën” van vele vrienden besloot zij terug te keren naar haar
man die beterschap beloofde. 498 Wegens herhaald ongepast gedrag werd haar man
in 1775 uit Lillo verbannen. Zij bleef daar achter, waar ze twee jaar later overleed.
Hoe moeilijk het leven van gehuwde vrouwen in de forten kon zijn leert het verhaal van het
echtpaar Nicolaas en Johanna van Pagee. Zij vestigden zich in 1758 met een akte van
indemniteit vanuit Woensdrecht in het fort Lillo, waar Nicolaas slachter werd. 499 Hun
huwelijk was uiterst problematisch. Op 16 november 1760 werd Nicolaas gegijzeld omdat
hij zijn vrouw had geslagen. 500 Vijf dagen later beklaagde zijn vrouw zich wederom bij de
magistraat van Lillo over zijn gedrag. Genoteerd werd dat hij haar sloeg, dat hij vloekte en
tierde en weinig werkte. 501 De predikant van Lillo getuigde dat Nicolaas al vloekend en
razend een mes naar een van zijn kinderen had gegooid en dat hij regelmatig
“smoordronken” was. 502 Vervolgens besloot de magistraat om hem als soldaat naar Indië te
verbannen. 503 Nadat deze beterschap had beloofd werd deze straf niet geëffectueerd. 504
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ZA, SZ, inv. 483, 30-9-1614. De afloop van deze affaire is niet bekend.
ZA, SZ, inv. 484, 4-7-1617 en 18-7-1617.
ZA, SZ, inv. 493, 24-8-1632.
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Enige jaren later werd hij wederom wegens dronkenschap in Lillo gevangen gezet. 505
Opnieuw stond zijn vrouw voor de opgave om vier jonge kinderen te onderhouden en op te
voeden.
6.6 Enkele demografische aspecten
Dopen
De gereformeerde kinderen die in en in de directe omgeving van de forten werden geboren
werden vrijwel zonder uitzondering in een van de fortkerken gedoopt.
Doopgegevens van Lillo zijn slechts bewaard gebleven voor het tijdvak 14 juli 1706 tot 23
oktober 1785. 506 In deze periode zijn daar 419 kinderen gedoopt, dat is gemiddeld iets
meer dan vijf per jaar. Van Liefkenshoek zijn deze gegevens alleen beschikbaar voor de
periode 19 januari 1715 tot 10 april 1786. 507 In dit tijdvak werden daar 416 kinderen
gedoopt; dat is gemiddeld circa 6 per jaar. In beide forten kwamen zogeheten doopdiensten
dus weinig voor. Aannemelijk is wel dat deze waarneming enigermate is vertekend door het
verloren gaan van de doopboeken uit de 17 de eeuw. Vermoedelijk lag het jaargemiddelde in
die eeuw hoger, gegeven een groter aantal gereformeerde lidmaten in die periode (zie
paragraaf 12.7).
Huwelijken
Bij het sluiten van huwelijken van gereformeerden in en rondom de forten speelden de
fortkerken een sleutelrol, zoals gebruikelijk in de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Alleen de rooms-katholieke ingezetenen van de forten huwden elders, rondom Lillo vanaf
1674 in de parochiekerk van Lillo-Kruisweg en rondom Liefkenshoek vanaf 1672 in die
van Doel (en eerder vooral te Kallo). 508
Gegevens over huwelijkssluitingen in het fort Lillo zijn slechts beschikbaar voor de jaren
1732 tot en met 1785. 509 In deze periode werden daar 308 huwelijken ingezegend; dat is
gemiddeld bijna zes per jaar.
In de fortkerk van Liefkenshoek kwamen in de tijdvakken 12 april 1636 tot 26 september
1711 en 1 januari 1715 tot 24 september 1783 in totaal 295 huwelijken tot stand. 510
Gemiddeld kwam dat dus zo’n tweemaal per jaar voor.
Dronkers heeft becijferd dat van de huwelijkspartners in Liefkenshoek 30 % van elders
kwam; in Lillo bedroeg dit percentage 50. Naar geografische herkomst onderverdeeld
ontstaat het volgende beeld: 511
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ZA, SZ, inv. 1941, 7-10-1768.
ZA, Gen. Afsch. 542.
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ZA, Gen. Afsch. 582.
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Voor statistische gegevens over het aantal huwelijken te Doel, Kieldrecht (en omstreken) wordt
verwezen naar Smessaert, op. cit. 1986, p. 135-137 en bijlage XIII. Dergelijke statistieken zijn voor
de parochie Lillo-Kruisweg niet beschikbaar.
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ZA, Gen. Afsch. 130.
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Idem. Daarbij moet worden aangetekend dat het trouwboek van de fortkerk van Liefkenshoek
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D.J. Dronkers, Notities betreffende het geslacht Dronkers, Velp, 1980, p. 41 en 42.
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Herkomst
Zeeland
Noord-Brabant
Holland
Zuidelijke Nederlanden
Duitsland
Divers
Totaal

Liefkenshoek
74 (43 %)
38 (22 %)
21 (12 %)
18 (10 %)
6 ( 3 %)
17 (10 %)
174

Lillo
45 (30 %)
49 (33 %)
11 ( 7 %)
22 (15 %)
8 ( 5 %)
15 (10 %)
150

In Liefkenshoek springt het relatief grote aandeel van de Zeeuwen in het oog, hetgeen gelet
op de ligging van dat fort geenszins verwonderlijk is. Ook in Lillo is sprake van een groot
aandeel van huwelijkspartners uit Zeeland, maar verhoudingsgewijze kwamen de meeste uit
Brabant. 512
Het kwam vooral in gereformeerde kring nogal eens voor dat een huwelijkspartner werd
gevonden binnen de fortgemeenschap aan de overzijde. 513 Lillo en Liefkenshoek
fungeerden over en weer als huwelijksmarkten. Tussen beide forten bestonden via het
“dwarsveer” dagelijks verbindingen. Soldaten verbleven soms in het ene en soms in het
andere fort. Burgers te Liefkenshoek zullen regelmatig de overtocht naar Lillo hebben
gemaakt voor het doen van boodschappen, gelet op de spaarzame voorzieningen in hun
eigen fort. Ambachtslieden uit Lillo verrichtten ook klussen aan de overzijde. Veerlieden en
hun knechten kwamen per definitie op beide locaties.
In de onderzochte periode manifesteerden zich in beide forten vier soorten van
endogamie. 514 Er was in sterke mate sprake van huwen binnen:
 een afgebakend geografisch domein (geografische endogamie).
 een bepaalde kerkelijke kring (religieuze endogamie).
 een bepaalde familie-kring (familiale endogamie). 515
512

De inwoners van Lillo en Liefkenshoek die uit het gewest Zeeland afkomstig waren kwamen van
de diverse eilanden waaruit deze provincie was en is opgebouwd. Daarbij neemt het eiland Tholen
een opmerkelijke plaats in. Vele personen die in de 17e en 18de eeuw in de Zeeuwse Scheldeforten
verbleven waren van dit eiland afkomstig, al dan niet qua geboorte, of waren anderszins geparenteerd
met Thoolse families. In alfabetische volgorde betreft dit personen met als familienamen: Anrae(d)t,
d’ Ayala, De Beaufort, Bodel, Boone, Van den Brande, Bras, Van Berchem, Brouwer, De Buck,
Cabeljau, Caboort, Camerlincx, Coorne, Van Couwerve, Den Exter, Van Gelre, Huyghens,
Leydecker, Liens, Manteau, De Nijs, Peeters dit Cats, Pippinck, Poulier, Quist, Roeveroy, Van
Roubergen, Schepens, Smytegelt, Snoeck, Tuyll van Serooskerke, Vermuyden, Voorbeijtel, Van
Vrijberghe, De Waeyer, Watervliet, Werckendet en Van Zuijdlandt. De stad Zierikzee was een
belangrijke recruteringsplaats voor bemanningsleden van het wachtschip van de Admiraliteit van
Zeeland in de vloot te Lillo. Uit de Walcherse steden Middelburg, Veere en Vlissingen kwamen
relatief veel personen die in de forten leidinggevende posities bekleedden.
513
Dat kwam bijvoorbeeld voor in de families Van Boven, Dronkers, Van den Ende, Kiemans,
Pipping, Van Oosdorp en Vercouteren; zie deel 2.
514
De tegenhanger van endogamie is exogamie, d.w.z. huwen buiten de eigen groepering; zie
hiervoor: W. Ultee, W. Arts en H. Flap, Sociologie; vragen, uitspraken, bevindingen, Groningen,
1992, p. 341 e.v..
515
Dit kwam vooral voor in de families Dronkers, Pagee, Van Putte en Vercouteren; zie hiervoor
deel 2.
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 een bepaalde statusgroep (standsendogamie).
In deel 2 worden deze vormen van endogamie voor de afzonderlijke families in en rondom
Lillo en Liefkenshoek zichtbaar gemaakt.
Binnen de jurisdictie van Lillo en Liefkenshoek gold de regel dat een weduwe niet binnen
negen maanden na het overlijden van haar echtgenoot mocht hertrouwen, tenzij de
magistraat hiervoor toestemming verleende. De regel was bedoeld om te voorkomen dat de
weduwe reeds zwanger was, terwijl nog niet zeker was of en zo ja met wie zij zou
hertrouwen. Mocht zij zwanger zijn en een vervolghuwelijk zou uitblijven, dan was er het
risico dat zij en haar eventuele kind of kinderen ten laste zouden komen van de diaconie.
De regel had dus niet slechts een morele, ook een economische achtergrond. Het kwam
incidenteel voor dat een afwijking van deze norm werd aangevraagd. Voor zover dit te
traceren viel werd een desbetreffend verzoek steeds ingewilligd, zeker wanneer daardoor
een nieuwe echtgenoot zich direct over het onderhoud van een weduwe kon ontfermen,
waardoor een diaconale kas niet langer behoefde te worden aangesproken. 516 In zo’n laatste
geval rechtvaardigde een economisch motief om soepel met het huwelijksvoorschrift om te
gaan.
Begrafenissen
Er waren in de periode 1585-1786 aanvankelijk drie mogelijkheden om in en rondom het
fort Lillo begraven te worden:
 In de fortkerk van Lillo; hier werden alleen vooraanstaande militairen en burgers
begraven. In de eerste helft van de 17de eeuw (en vermoedelijk later niet meer) was
er toestemming voor nodig van de Gecommitteerde Raden van Zeeland. 517
 In het fort Lillo; dit gebeurde alleen indien begraven buiten het fort onmogelijk
was. Er was een kleine begraafplaats achter het kerkgebouw, waarom door de
kerkenraad van Lillo in juli 1662 bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland was
verzocht. 518 Dit verzoek werd in oktober 1662 ingewilligd, op voorwaarde dat de
kerkenraad zelf voor de bekostiging zou zorgdragen, dat de straten en de doorgang
geen hinder zouden ondervinden en dat het erf waarop het kerkhof zou worden
aangelegd verhoogd zou worden met 1,5 tot 2 voet (= 45 tot 60 centimeter) en
bestraat zou worden met blauwe stenen. 519 Reeds in 1644 is overwogen om in het
fort een kerkhof aan te leggen en wel op de plaats van een af te breken turfhuis. 520
 Op het kerkhof in Oud-Lillo; dit fungeerde vanaf het begin als de belangrijkste
begraafplaats voor het fort. 521 Na de inundatie van de polder van Lillo in 1584
516

Zie bijv. ZA, SZ, inv. 1934, fol. 7, 4-2-1752; idem, inv. 1944, 21-10-1779.
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 1226, 20-8-1611; ZA, SZ, inv. 482, 18-4-1613; idem, inv. 484, 21-3-1617;
idem, inv. 484, 28-10-1617. Op 27 juni 1636 bepaalden de Gecommitteerde Raden nog eens dat in het
vervolg niemand meer (ongeacht rang of stand) in de fortkerk van Lillo begraven mocht worden,
tenzij zij hiervoor toestemming hadden gegeven (ZA, SZ, inv. 496, fol. 109 v, 27-6-1636).
518
ZA, SZ, inv. 517, fol. 21 v.
519
ZA, SZ, inv. 517, fol. 125.
520
ZA, SZ, inv. 500, 18-4-1644.
521
Het kerkhof van Oud-Lillo is als begraafplaats ten behoeve van fort Lillo o.m. vermeld op 23 juni
1611, toen de Gecommitteerde Raden van Zeeland een verzoek behandelden van de leiding van het
fort om dit kerkhof te omheinen (ZA, SZ, inv. 481). In 1650 ontvingen Jan Aelbrechts en Herman
Janssen een vergoeding voor het repareren van de dam van het fort Lillo naar Oud-Lillo “om de
517
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bleef dit kerkhof beschikbaar omdat Oud-Lillo op een hoger gelegen deel in die
polder lag en via een dam vanuit het fort bereikbaar was. Op deze wijze kon ook
de schans Blauwgaren worden bereikt.
Toen in het gehucht Kruisweg in 1681 een rooms-katholieke kerk werd gevestigd kwamen
daar twee mogelijkheden bij:
 Op het r.k. kerkhof in het gehucht Lillo-Kruisweg (oostelijk van Oud-Lillo).
 In de r.k. kerk te Lillo-Kruisweg.
Havermans voegt nog toe dat er in oorlogstijden soms ook overledenen in de wallen van het
fort werden begraven. Vaststaat dat er tijdens het gedeeltelijk slopen en slechten van de
wallen menselijke resten zijn gevonden. 522
Het kwam sporadisch voor dat overledenen niet in of in de omgeving van het fort begraven
werden. Het ging dan vrijwel steeds om hooggeplaatste militairen. Zij werden soms
begraven in een familiegraf, bijvoorbeeld in Axel, Bergen op Zoom, Goes, Veere,
Vlissingen en Sluis (zie deel 2).
De meeste kostbare begrafenis was een ter aardebestelling in de fortkerk van Lillo. Bij een
luxe begrafenis werden het beste doodskleed en de grote baar (toen berrij genaamd)
gebruikt. De inkomsten uit begrafenissen waren bestemd voor de diaconie van de fortkerk
van Lillo en voor de koster van deze kerk. Regelmatig werden overledenen ten laste van de
diaconie (“van den armen”) begraven.
Slechts voor een beperkte periode uit de geschiedenis van de fortkerk van Lillo zijn
gegevens bewaard gebleven betreffende inkomsten uit begrafenissen ten behoeve van de
diaconie, te weten over het tijdvak 1734-1751. De opbrengsten, die genoteerd werden in
guldens en stuivers waren, met vermelding van de naam van de verantwoordelijke rendant
(de administrerend diaken), als volgt: 523
 1-4-1734 tot 1-4-1735: fl. 78 en 6 st.; Joris van Dijk
 1-4-1735 tot 1-4-1736: fl. 44 en 14 st.; Johan Verschuur
 1-4-1736 tot 1-4-1737: fl. 83 en 12 st.; Pieter Denis
 1-4-1737 tot 1-4-1738: fl. 77 en 4 st.; Asueris van Weelden
 1-4-1738 tot 1-4-1739: fl. 100 en 18 st.; Jacob Bruijs
 1-4-1739 tot 1-4-1740: fl. 49 en 10 st.; Gijsbrecht van Grevelingen
 1-4-1740 tot 1-4-1741: fl. 31 en 12 st; Daniel Cramer
 1-4-1741 tot 1-4-1742: fl. 73; Anthony van Oosdorp
 1-4-1742 tot 1-4-1743: fl. 123 en 16 st.; Adriaan ’t Hooft
 1-4-1743 tot 1-4-1744: fl. 42 en 16 st.; Andries de Munninck
 1-4-1744 tot 1-4-1745: fl. 65 en 18 st.; Gijsbrecht van Grevelingen
 1-4-1745 tot 1-4-1746: fl. 81 en 18 st.; Jacobus Ermerins
dooden bequamelick daerover te dragen” (ZA, Rekenkamer Zeeland D, 80190, fol. 26 v en 27). Op
9-10-1745 beklaagde de kerkenraad van de fortkerk van Lillo zich er bij de Gecommitteerde Raden
van Zeeland over dat er zand werd weggehaald van het kerkhof te Oud-Lillo (ZA, SZ, inv. 792, fol.
41). De locatie van dit kerkhof (noordelijk van de schans aldaar) is vermeld op een door W.T.
Hattinga in 1738 vervaardigde tekening van Oud-Lillo, gebaseerd op een eerdere tekening van
Cornelis van Sittaerts uit 1715 (Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis P 78 N 99); zie
hiervoor verder paragraaf 4.2 en hoofdstuk 10 in deel 3 c.
522
Havermans, op. cit. 1967, p. 618.
523
ZA, RB, inv. 255.
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1-4-1746 tot 1-4-1747: fl. 137 en 12 st.; Daniel Cramer
1-4- 1747 tot 1-4-1748: fl. 48 en 4 st.; Jacob Dronkers
1-4-1748 tot 1-4-1750: fl. 124 en 18 st. (voor 1748: fl. 48 en 4 st. en voor 17491750 fl. 76 en 14 st.); Jacob Dronkers
 1-4-1750 tot 1-4-1751: fl. 65 en 14 st.; Jacobus Ermerins
 1-4-1751 tot 1-8-1751: fl. 8 en 8 st.; Willem Meijer (NB: deze opbrengst betreft
slechts vier maanden).
In de periode 1734-1751 bedroeg de gemiddelde jaaropbrengst van begrafenissen dus circa
72 guldens, met forse afwijkingen naar beneden (1740-1741) en naar boven (17461747). 524
Het regelen van begrafenissen was in beginsel een kerkelijke aangelegenheid. Verscheidene
malen (zoals op 7 augustus 1724, 9 april 1756, 5 en 6 januari 1770) vaardigde de
kerkenraad er voorschriften voor uit, die de goedkeuring behoefden van de gedelegeerde
rechters van Lillo. 525 Deze hadden met name betrekking op in rekening te brengen tarieven.
In 1724 waren deze als volgt: 526
 Voor het begraven van iemand ouder dan 10 jaren in de kerk te Lillo ten profijte
van de armen aan kerkenrecht: 2 pond Vlaams.
 Idem voor het maken van het graf: 20 schellingen, waarvan 15 schellingen
bestemd zijn voor de koster of grafmaker en 5 schellingen voor de aannemer of
metselaar.
 Voor het begraven van iemand beneden de 10 jaren in de kerk te Lillo ten profijte
van de armen aan kerkenrecht: 1 pond Vlaams.
 Idem voor het maken van het graf: 10 schellingen, waarvan 7 schellingen en 6
groten Vlaams bestemd zijn voor de koster of grafmaker en 2 schellingen en 6
groten Vlaams voor de aannemer of metselaar.
 Voor het lichten van een grafsteen in de kerk te Lillo: 10 schellingen kerkenrecht
en 10 schellingen als arbeidsloon, waarvan de helft is bestemd voor de koster en
de andere helft voor de aannemer of metselaar.
 Voor het begraven van iemand ouder van 10 jaren te Oud-Lillo: 5 schellingen
arbeidsloon van de koster of grafmaker.
 Idem van iemand beneden de 10 jaren: 2 schellingen en 6 groten Vlaams.
 Voor het begraven van een soldaat, een soldatenvrouw of een soldatenkind ouder
dan 10 jaren te Oud-Lillo: 2 schellingen en 6 groten Vlaams voor de koster of
grafmaker.
 Idem voor zo’n persoon beneden de 10 jaren: 1 pond en 3 schellingen Vlaams.
 Indien het in de winter zo hard had gevroren dat geen spade in de grond kon
worden gestoken doch de bijl moest te worden gebruikt diende aan de koster of
grafmaker een dubbel arbeidsloon te worden betaald.

524

De uitschieter in het boekjaar 1746-1747 kan niet verklaard worden uit de belegering en de
verovering van het fort Lillo door Franse troepen in 1747. De betreffende gevechten voltrokken zich
in oktober 1747 (zie paragraaf 7.10); het boekjaar liep tot 1 april.
525
ZA, SZ, inv. 2011 en 2012.
526
RAA, arch. Lillo c.s., inv. 11 a.
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Voor het “opligten” van een graf te Oud-Lillo: 1 schelling arbeidsloon voor de
koster of grafmaker.
Deze tarieven stonden los van de bedragen die (ten behoeve van de diaconie en de koster
van de fortkerk) moesten worden betaald voor het gebruik van het doodskleed en van de
berrij (baar). Daarvoor werden op 11 maart 1715 door de kerkenraad van Lillo de volgende
tarieven vastgesteld: 527
 Voor het gebruik van het beste doodskleed: 11 schellingen voor de armen en 1
voor de koster.
 Voor het gebruik van het slechte doodskleed: 6 schellingen voor de armen en 8
groten Vlaams voor de koster.
 Voor het gebruik van het slechte kleine kleed: 1 schelling en 8 groten Vlaams voor
de armen en 4 groten Vlaams voor de koster.
 Voor het gebruik van het kinderkleed: 3 schellingen voor de armen en 8 groten
Vlaams voor de koster.
 Voor het gebruik van de grote berrij: 2 schellingen voor de armen en 6 groten
Vlaams voor de koster.
 Voor het gebruik van de kleine berrij: 1 schelling voor de armen en 6 groten
Vlaams voor de koster.
Opmerkelijk mag worden genoemd dat voor ingezetenen van de jurisdictie van Lillo die
begraven werden in de rooms-katholieke kerk te Lillo-Kruisweg of op de begraafplaats
aldaar ook kerkenrecht betaald diende te worden aan de gereformeerde fortkerk van Lillo.
Deze verplichting had met name consequenties voor de inwoners van Oud-Lillo die
overwegend rooms-katholiek waren. Het kwam erop neer dat het aan deze inwoners werd
toegestaan om hun doden in Lillo-Kruisweg te begraven, mits de diaconie van de fortkerk
hiervoor werd gecompenseerd, aangezien deze daardoor inkomsten misliep. Op 9 april
1756 besliste de kerkenraad te Lillo “uijt consideratie” dat de in rekening te brengen
tarieven lager zouden zijn dan wanneer ervoor gekozen zou zijn om de doden te begraven
in de kerk van Lillo of op de begraafplaats te Oud-Lillo. Overwogen werd dat er ook op
Lillo-Kruisweg kerkenrecht diende te worden betaald. 528 Afhankelijk van de leeftijd van
een overledene en van de wijze waarop diens begrafenis geregeld werd ontving de diaconie
van de fortkerk voor iedere persoon die in Lillo-Kruisweg begraven werd bedragen die
varieerden van 1 schelling tot 1 pond Vlaams.
Door het zo goed als verloren gaan van de begraafboeken van de fortkerken van Lillo en
Liefkenshoek is het onmogelijk een systematisch overzicht te verstrekken van de sterfte in
die forten. Uit verspreide gegevens kan wel worden opgemaakt dat het nogal eens
voorkwam dat vrouwen in het kraambed overleden; zie voor bijzonderheden deel 2. Er was
voorts regelmatig sprake van kindersterfte, zowel kort na hun geboorte als tijdens hun
kindertijd. Dat kwam ook in de directe omgeving van de forten regelmatig voor.
De burgerlijke magistraat van Lillo bemoeide zich incidenteel actief met de gang van zaken
bij begrafenissen. Zo vaardigde zij op 25 augustus 1725 een ordonnantie uit op de

527
528

Idem.
Idem.
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doodkisten. 529 Deze was vooral bedoeld om excessieve rekeningen van timmerlieden tegen
te gaan. Overwogen werd “dat de timmerluijden binnen Lillo ende Liefkenshoek haar niet
en ontsien van de ingesetenen voor het maken van de doodkisten bijna de helft meerder te
vraagen als hun na regt ende redelijkheijt soude toekomen, tot groote schaade dergenen die
hun dierbaarste panden komen te verliesen. Soo ist dat wij omme daar inne te voorsien en
de ingesetenen van sulken ondraaglijken last te ontheffen heben goed gevonden te makken
een tacx offte reglement waarinne is uijtgedrukt hoeveel de timmerluijden voor ijdre soort
van doodkisten sullen genieten”. Zo werden er verplichte tarieven voorgeschreven voor het
timmeren van een kist van wagenschot en van grenenhout, gespecificeerd naar grootte. De
duurste kist (van wagenschot, 2 duim dik en 6 voet lang) mocht fl. 21 kosten, de
goedkoopste (van grenenhout, 1 duim dik, 3 voet lang) fl. 3. Zouden de timmerlieden deze
voorschriften voor de eerste keer overtreden dan mochten ze gedurende een half jaar geen
doodskisten maken. Gebeurde dat nog eens, dan mochten ze dit nimmer meer doen. Ze
kregen bovendien de instructie geen andere kisten te maken dan met platte deksels. Bij
overtreding van dit voorschrift kregen zij ten profijte van de armen een boete van 5
schellingen.
Op 5 januari 1770 besloten de gedelegeerde rechters dat in het vervolg voor een begrafenis
te Oud-Lillo van iemand ouder dan 10 jaren, afgezien van de door de fortkerk in rekening te
brengen kosten, 12 stuivers diende te worden betaald en voor een kind beneden de 10 jaar
en 6 stuivers. Deze “belasting” verkreeg de naam “kerkhofregt” en was bedoeld om de
diaconie van de fortkerk te “soulageren” in de kosten van het onderhoud van de omheining
(“omtuining”) van het kerkhof aldaar. 530 Militairen werden hiervan vrijgesteld. Voorts
werd het aan de kerkenraad toegestaan om dubbele tarieven in rekening te brengen voor een
begrafenis in de avonduren en bij fakkellicht. De kerkenraad werd verplicht om ervoor te
zorgen dat in het laatste geval de fakkels en flambouwen aan de kerkdeur bevestigd dienden
te blijven ter wering van ongelukken, beschadiging van de banken en stoelen in de kerk en
van rouwmantels. Er diende dan wel voor gezorgd te worden dat het kerkgebouw tijdens de
rouwdienst “behoorlijk” verlicht zou worden. Op 6 april 1770 besloot de magistraat dat het
dubbele tarief in het vervolg reeds in rekening gebracht diende te worden in bij
begrafenissen na 12.00 uur ’s middags, zowel in Lillo, Oud-Lillo als in Lillo-Kruisweg,
uitgezonderd begrafenissen in een van beide kerkgebouwen. 531
Van een directe bemoeienis van de burgerlijke magistraat was ook op 13 september 1765
sprake toen deze een reglement op het dragen van rouwmantels tijdens begrafenissen
vaststelde. 532 De gedelegeerde rechters hadden geconstateerd dat er doorgaans “slechte” en
“onaanzienlijke” rouwmantels werden gebruikt. In het vervolg dienden deze verplicht bij de
kerkenraad te worden gehuurd. Daarvoor diende te worden betaald: 10 stuivers voor de
beste mantels, 6 stuivers voor de overige mantels en 4 stuivers voor een kindermantel. Wie
reeds een rouwmantel bezat mocht deze niet meer gebruiken; deze kon tegen een
vergoeding bij de magistraat worden ingeleverd.

529
530
531
532

RAA, arch. Lillo c.s., inv. 11 b.
ZA, SZ, inv. 1941, 5-1-1770.
Idem, 6-4-1770.
ZA, SZ, inv. 1939, 13-9-1765; RAA, arch. Lillo c.s., inv. 11 d.
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Militairen en burgers die in Liefkenshoek overleden werden in de 17 de en 18de eeuw vrijwel
altijd begraven op een afgescheiden deel van de begraafplaats in het dorp Doel, circa 2,5
kilometer van het fort verwijderd. Hoewel hierover geen gegevens bewaard zijn gebleven is
het aannemelijk dat aan een begrafenis steeds een dienst in de fortkerk vooraf ging.
Hooggeplaatste personen (zowel militaire als burgerlijke) konden in de fortkerk zelf
begraven worden. Op 3 februari 1633 bogen de Gecommitteerde Raden van Zeeland zich
over deze mogelijkheid. 533 Bepaald werd dat een graf in deze kerk diende te worden
afgedekt met een blauwe zerk. Voorkomen diende te worden dat er in de kerkvloer “putten
en daelen” zouden ontstaan met gebroken plavuizen. Daarom dienden de plavuizen in kalk
in plaats van in zand te worden gelegd. Als een graf opnieuw werd gebruikt, dienden de
plavuizen opnieuw gemetseld te worden. Gebroken plavuizen dienden zonder kosten voor
het gewest Zeeland te worden vernieuwd.
Waarschijnlijk werden overledenen in oorlogstijd, wanneer het dorp Doel vanuit
Liefkenshoek niet of nauwelijks bereikbaar was, al dan niet tijdelijk, in het fort zelf
begraven, mogelijk in de wallen, zoals incidenteel ook in het fort Lillo gebeurde. 534 In
1783, toen de leiding van Liefkenshoek de greep op de gang van zaken in de directe
omgeving van het fort zo goed als verloren had, ontstond bij de begrafenis van een soldaat
uit Liefkenshoek in Doel een rel met diplomatieke implicaties voor de verhoudingen tussen
de Republiek der Verenigde Nederlanden en het keizerrijk Oostenrijk; hiervoor wordt
verwezen naar paragraaf 15.2.

533

ZA, SZ, inv. 493, 3-2-1633.
Dit gebeurde in september 1783 toen als gevolg van “difficulteiten” (i.c. spanningen met
Oostenrijk) een begrafenis te Doel (omschreven als “de gewoone plaats”) te riskant werd geacht en
een overleden militair werd begraven in een van de contrescarpen van het fort (ZA, SZ, inv. 2015).
534
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7.

De garnizoenen

7.1 Inleiding
In de forten Lillo en Liefkenshoek (en de bijbehorende steunforten Blauwgaren, Frederik
Hendrik en Kruisschans) verbleven in de periode 1585 tot februari 1786 steeds onderdelen
(bataljons of compagnieën, ook wel detachementen genoemd) van het Staatse leger. 1 Dit
leger ontstond ten tijde van de Opstand tegen Spanje. De eerste eenheden waaruit het werd
opgebouwd werden in 1576 op de been gebracht krachtens een resolutie van de toen nog in
Brussel zetelende en opstandige Staten-Generaal. 2 Daarbij speelden de gewesten Holland
en Zeeland een belangrijke rol. De sterkte van het Staatse leger vertoonde in de 17de en 18de
eeuw forse schommelingen, bijvoorbeeld variërend van 24.395 manschappen in 1661 tot
119.014 in 1708. 3 In de periode 1718-1753 schommelde de effectieve sterkte van dit leger
naar schatting tussen de 29.000 en de 90.000 manschappen. Na de Vrede van Aken (1748)
duikelde deze sterkte snel van ca. 90.000 naar ca. 33.000 koppen. 4
Het Staatse leger functioneerde in de door ons onderzochte periode binnen het kader van
een gedecentraliseerde en complexe bestuurlijke structuur, geheel in overeenstemming van
het (con)federalistische karakter van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Er bestond
weliswaar consensus over de noodzaak om binnen deze Republiek de krachten op militair
terrein te bundelen, maar de wijze waarop het leger politiek-bestuurlijk werd aangestuurd
was ronduit ingewikkeld en vatbaar voor onderlinge twisten. In de 17 de en 18de eeuw
kunnen niet minder dan zes autoriteiten worden onderscheiden aan wie gezag over het
Staatse leger was toegekend: 5
 De Prins van Oranje
 De Staten-Generaal
 De Raad van State
1

Zie voor de geschiedenis van dit leger met name: J.W. Wijn, Het krijgswezen in den tijd van Prins
Maurits, Utrecht, 1934; F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche leger, 1568-1795, Breda etc.,
1911-1964 (8 delen); C.M. Schulten en J.W.M. Schulten, Het Leger in de zeventiende eeuw, Bussum,
1969; ook: I.L. Uijterschout, Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de
Nederlandse krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden, Den Haag, 1937; J.R. Bruijn en C.B. Wels (red.),
Met man en macht; de militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000, Amsterdam, 2003; H.L.
Zwitzer, Voetvolk en vestingen, in: F. Wieringa (red.), Republiek tussen vorsten, Zutphen 1984, p.
109-118; H.L. Zwitzer, “De militie van den staat”; het leger van de Republiek der Verenigde
Nederlanden, Amsterdam, 1991; O. van Nimwegen, Het Staatse leger en de militaire revolutie in de
vroegmoderne tijd, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel
118, aflevering 4, 2003, p. 494-519; O. van Nimwegen, De subsistentie van het leger; logistiek en
strategie van het Geallieerde en met name het Staatse leger tijdens de Spaanse Successieoorlog in de
Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk (1701-1712), Amsterdam 1995; M. de Jong, “Staat van
Oorlog”; wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 15851621, Hilversum, 2005.
2
Zwitzer, op. cit. 1991, p. 14.
3
Zwitzer, op. cit. 1991, bijlage 1.
4
O. van Nimwegen, De Republiek der Verenigde Nederlanden als grote mogendheid; buitenlandse
politiek en oorlogvoering in de eerste helft van de achttiende eeuw en in het bijzonder tijdens de
Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), Amsterdam, 2002, p. 103.
5
Zwitzer, op. cit. 1991, p. 25.
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 De hoge officieren van de Generaliteit
 De afzonderlijke provincies
 Subalterne provinciale overheden
Het voert op deze plaats te ver om de precieze taken van deze gezagsdragers en hun
taakverdeling te schetsen. 6 Voor een goed begrip van het militaire leven in de forten Lillo
en Liefkenshoek is vooral de positie van de gewestelijke overheid, i.c. van het gewest
Zeeland, van belang, gegeven de belangrijke rol die dit gewest in het bestuur van de forten
speelde (zie hoofdstuk 5).
In de aanloop naar de Unie van Utrecht (die in 1579 tot stand kwam) worstelden de
opstandige gewesten met het zoeken naar een bevredigende verhouding tussen het streven
naar een gezamenlijke, ongedeelde militie enerzijds en het behoud van hun eigen rechten en
privileges op militair terrein anderzijds. Reeds in het eerste artikel van het verdrag dat hun
samenwerking regelde komt deze ambiguïteit tot uitdrukking. Eerst werd gewezen op hun
lotsverbondenheid, maar direct daarna werd gewag gemaakt van te respecteren speciale
privileges, rechten en vrijheden van provincies en steden. 7 De invloed van de afzonderlijke
gewesten manifesteerde zich overduidelijk op financieel terrein. Het gemeenschappelijke
leger was voor het verwerven van inkomsten nagenoeg geheel afhankelijk van de
bereidheid van de gewesten om voor de kosten ervan op te draaien. Ieder gewest nam de
financiering van een (vooraf overeengekomen) deel (“quote”) van de militaire uitgaven van
de Generaliteit voor zijn rekening. Daartoe behoorden uitgaven voor compagnieën
infanterie en vendels cavalerie, maar ook voor fortificaties, oorlogsmaterieel en
scheepsvrachten. Deze wijze van bekostiging is betiteld als het repartitie-stelsel (zie
hiervoor ook paragraaf 5.8). 8 Bij de benoeming van hoge officieren was weliswaar een
beslissende rol weggelegd voor de Raad van State, maar de afzonderlijke gewesten
bemoeiden zich er actief mee, met name in het geval van officieren die uit hun kas
bekostigd werden. Iedere provincie was bevoegd om troepen die op haar eigen grondgebied
gelegerd waren en die uit de eigen gewestelijke kas werden betaald te monsteren. In tijden
van nood mochten de gewesten ook andersoortige troepen monsteren en zorgdragen voor
handhaving van de militaire discipline. Zij hadden voorts de bevoegdheid om commandeurs
en majoors (wachtmeesters) aan te stellen in de garnizoenen binnen hun territoir, evenals
provinciale bevelhebbers.
De eenheden van het Staatse leger in de Zeeuwse Scheldeforten waren in de 17 de eeuw
veelal uitsluitend Zeeuwse compagnieën, d.w.z. eenheden die ten laste kwamen van het
gewest Zeeland en die door de bestuurlijke autoriteiten in Middelburg werden aangestuurd.
Beslissingen over de stationering van compagnieën in de Scheldeforten (en de munitie
waarover deze konden beschikken) werden ook door de bestuurlijke autoriteiten in Den
Haag genomen. De Raad van State verstrekte opdrachten aan de gewesten van de

6

Zie hiervoor m.n. Zwitzer, op. cit. 1991, p. 25-38; ook: K. Schulten, Ontstaan van de Republiek en
het Staatse Leger, in: Bruijn en Wels (red.), op. cit., p. 34-35.
7
De integrale tekst van de Unie van Utrecht is als aanhangsel opgenomen in: W.J.F. Nuyens,
Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw, band III, tweede deel, Amsterdam,
1868, p. 228-240.
8
Zwitzer, op. cit. 1991, hoofdstuk 4; Schulten, op. cit. 2003, in: Bruijn en Wels (red.), op. cit., p. 35.
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Republiek om zorg te dragen voor bepaalde militaire voorzieningen. 9 Zo schreef dit
bestuursorgaan in 1648 voor dat er een generale monstering diende te worden gehouden
van het gehele krijgsvolk. 10 Zo beslisten, om een ander voorbeeld te noemen, de StatenGeneraal en de Raad van State in mei 1666 dat de Zeeuwse compagnie van Franchois
Cabeljau verplaatst diende te worden van het fort Lillo naar het fort Kruisschans. 11 Niet
altijd spoorden de opvattingen van de Haagse bestuurders met die van de Zeeuwse
autoriteiten. Toen bijvoorbeeld de Staten-Generaal in november 1660 besloten dat de
compagnie van kapitein Thomas Sondts verplaatst diende te worden van Hulst naar
Liefkenshoek maakten de Gecommitteerde Raden van Zeeland kribbig kenbaar dat zij
hierover tijdiger geïnformeerd hadden behoren te worden. Zij werkten overigens
uiteindelijk aan de overplaatsing mee. 12 In 1662 was er een vergelijkbare aanvaring.
Zonder het bestuur van het gewest Zeeland hierin te kennen hadden de Staten-Generaal
besloten om de compagnie van Adolph de Gomme vanuit Den Briel te verplaatsen naar
Vlissingen. De Gecommitteerde Raden toonden zich hierover verbolgen. Het werd de
bevelvoerend kapitein verboden om zijn schip te verlaten totdat hij van het gewest Zeeland
een “behoorlijk patent” voor zijn intocht in Vlissingen had ontvangen. 13
Toen de Gecommitteerde Raden in juni 1666 opdracht kregen van de Staten-Generaal om
de compagnie van kapitein Egger Tamminga te verplaatsen van Liefkenshoek naar
Groningen lieten ze weten dat ze hierover gehoord hadden willen worden en gaven ze de
commandeur van Liefkenshoek opdracht om de betreffende compagnie pas te laten
vertrekken nadat zij hiervoor toestemming hadden verleend. 14 In januari 1671 lieten de
Gecommitteerde Raden blijken ontstemd te zijn over een verzoek van de Raad van State,
dat was geadresseerd aan de commandeur van Lillo, om ieder half jaar een opgave te doen
van gebreken aan het fort Lillo en een overzicht samen te stellen van voorraden in de
magazijnen aldaar. De Zeeuwse raadsheren besloten om de betreffende brief van de Raad
van State voor “notificatie” aan te nemen, gelet op het feit dat het hun verantwoordelijkheid
was om het fort naar behoren te onderhouden. 15
In mei 1672 herinnerden de Gecommitteerde Raden van Zeeland de Staten-Generaal aan
“de oude possessie en gebruijck” waarbij vanuit Lillo en Liefkenshoek geen troepen
mochten worden verplaatst (“gelicht”) zonder hun “kennis en instemming”. 16 En nadat
Willem van Hille, commandeur van Lillo en Liefkenshoek, in 1684 was ontboden bij de
Raad van State om over verscheidene zaken verantwoording af te leggen, stelden de
Gecommitteerde Raden van Zeeland vast dat dit in strijd was met het “oude recht” dat aan
hen was toegekend (lees: hun in 1588 toegekende bevoegdheid om de forten aan te sturen;
zie paragraaf 5.4). 17 In 1686 protesteerden de Gecommitteerde Raden tegen een besluit van
de Raad van State om twee kanonnen uit het fort Lillo (elk bestemd voor 24 ponders) te
vorderen. Zij wezen er daarbij op dat dit schiettuig door het gewest Zeeland was betaald.
9

Zie voor deze voorschriften bijv. NA, Raad van State, inv. 1907 (stukken betreffende de inrichting
van het leger).
10
ZA, SZ, inv. 502, fol. 110 v, 6-10-1648.
11
ZA, SZ, inv. 523, fol. 198 v.
12
ZA, SZ, inv. 513, fol. 317 v, 318 en 332.
13
ZA, SZ, inv. 516, fol. 270 en 270 v, 26-5-1662.
14
ZA, SZ, inv. 523, fol. 237 v.
15
ZA, SZ, inv. 667, 5-2-1671.
16
ZA, SZ, inv. 668, 11-5-1672.
17
ZA, SZ, inv. 692, 5-8-1684.
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Uiteindelijk werden de kanonnen (met een gewicht van respectievelijk 4120 en 1982 pond)
overigens uit Lillo naar Middelburg vervoerd om daar gerepareerd te worden en daarna aan
de Raad van State beschikbaar gesteld. 18 In februari 1689 bemoeide deze Raad zich actief
met de besluitvorming over het aantal kanonniers te Lillo. 19 Een competentieprobleem
manifesteerde zich ook in 1716. De Raad van State verzocht de commies van de vivres en
de ammunitiën van Lillo en Liefkenshoek om een lijst op te stellen van de wapens die in de
magazijnen van deze forten aanwezig waren. De commies legde de kwestie voor aan de
Gecommitteerde Raden van Zeeland. Deze beslisten dat zo’n lijst in hun opdracht diende te
worden samengesteld en niet op instructie van de Raad van State. 20
De leiding en de leden van de garnizoenen werden gedirigeerd door de opperhoofden (de
kapiteins-generaal en de veldmaarschalken) van het Staatse leger, die op hun beurt werden
aangestuurd door de politieke leiding van de Republiek der Verenigde Nederlanden als
geheel of van een gewestelijk bestanddeel daarvan. Waarneembaar is dat in de geschiedenis
van de Republiek geleidelijk aan de betekenis van de centrale aansturing belangrijker werd.
In de 17de eeuw was er meer sprake van provinciaal particularisme dan in de 18 de eeuw.
Vooral vanaf 1752, toen het Staatse leger ingrijpend werd gereorganiseerd, voltrok zich een
proces van centralisatie.
In het Staatse leger werden twee soorten militairen onderscheiden: officieren en soldaten.
Laatstgenoemden werden veelvuldig betiteld als “het voetvolk” of als “de manschappen”.
Binnen de categorie van de officieren was (vanaf 1671) de hiërarchie als volgt: de generaal,
veldmaarschalken, generaals, luitenant-generaals, wachtmeesters-generaal, kolonels,
luitenant-kolonels, sergeant-majoors, kapiteins c.q. ritmeesters, luitenants, vaandrigs c.q.
kornetten. 21 Indien officieren van gelijke rang waren bepaalde de anciënniteit wie het bevel
voerde.
Het Staatse leger bestond geheel uit beroepskrachten, een vaste kern, ad hoc aangevuld met
huurlingen, veelal afkomstig uit arme delen van West-Europa. 22 In de 17de en 18de eeuw
waren er onder meer Walen, Engelsen, Fransen, Schotten, Duitsers, Denen en Zwitsers in
het Staatse leger actief. 23 In Lillo en Liefkenshoek verbleven regelmatig Schotse en
Zwitserse compagnieën. Dat leverde soms spanningen op. 24

18

ZA, SZ, inv. 694, 28-3-1686, 29-4-1686, 11-5-1686 en 13-5-1686.
ZA, SZ, inv. 697, 3-3-1689 (conform een resolutie van de Raad van State d.d. 1-2-1689).
20
ZA, SZ, inv. 724, 21-4-1716.
21
Schulten en Schulten, op. cit., p. 34.
22
Dat gold ook voor de aanvankelijke tegenhanger van het Staatse leger, het in de Nederlanden
gelegerde Spaanse leger; in 1640 bijvoorbeeld telde dit leger 76.933 infanteristen waarvan de
herkomst als volgt was: Spanjaarden: 17.262, Italianen: 3872, Bourgondiërs: 1067, Britten: 2692,
Duitsers: 14.929 en Nederlanders: 37.111. Daarbij zijn de 11.347 cavaleristen niet meegeteld; zie: G.
Parker, Het Spaanse Leger in de Lage Landen, Haarlem, 1978, p. 258.
23
Schulten en Schulten, op. cit., p. 29; Zwitzer, op. cit. 1991, hoofdstuk 3; Van Nimwegen, op. cit.
2002, p. 106; zie voor de Schotse compagnieën: James Ferguson, Scots Brigade in Holland,
Edinburgh, 1899-1901 (drie delen); J. Mac Lean, De garnizoenen der Schotse compagnieën voor
1665, in: Gens Nostra, jrg. 27, nr. 12, december 1972, p. 382-386; J. Mac Lean, Gegevens over
militairen, behorende tot het tweede Regiment van de Schotse Brigade in Nederland, ontleend aan het
Archief van de Raad van State vanaf 1698 tot 1784, in: Jaarboek C.B.G. 1970, deel 24, Den Haag,
19
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Een deel van de militairen trok met vrouw en kinderen van garnizoensplaats naar
garnizoensplaats. Ook in de forten Lillo en Liefkenshoek verbleven regelmatig
soldatengezinnen. Het is onmogelijk gebleken deze deelpopulatie in de onderzochte periode
compleet te traceren. 25 De nog beschikbare bronnen over de bemanning van het Staatse
leger laten ons daarbij in de steek of zijn dermate lastig toegankelijk dat het opsporen van
militairen die ooit (voor kortere of langere tijd) in Lillo of Liefkenshoek verbleven veel
weg heeft van het zoeken naar een speld in een hooiberg. 26 Het bleek niet goed doenlijk
alle bewaard gebleven monsterrollen betreffende de compagnieën te Lillo en Liefkenshoek
in ons onderzoek te betrekken. 27 Dit neemt niet weg dat via tal van uiteenlopende bronnen
vele namen van daar gelegerde militairen (en hun gezinnen) konden worden achterhaald
(zie deel 2).
Vele soldaten verbleven slechts voor korte tijd in een van de forten. Wanneer zij in die
periode geen huwelijk sloten of kinderen lieten dopen in een van de fortkerken, dan konden
zij slechts bij toeval worden opgespoord, bijvoorbeeld wanneer zij werkzaamheden
verrichtten waarvoor zij separaat werden betaald, zoals het bezorgen van een expresse-brief

1970, p. 165-190; reeds in 1609 telde het Staatse leger drie compagnieën Zwitsers; zie: F.J.G. ten Raa
en F de Bas, Het Staatsche Leger, deel III, Breda 1915, p. 191.
24
Op 16-6-1752 bepaalden de Staten-Generaal dat Zwitserse soldaten die garnizoen hielden binnen
het territoir van de Generaliteit zich dienden te conformeren aan de regels inzake het trouwen zoals
deze in 1656 door de Staten-Generaal voor dit gebied waren vastgesteld (zie: Cornelis Cau, Groot
placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantiën ende edicten van de Staten Generaal der
Verenigde Nederlanden etc., deel 2, Den Haag, 1664, blz. 2429-2448). Aanleiding was een huwelijk
van een Zwiserse soldaat in het garnizoen te Sluis, kerkelijk bevestigd door de predikant van diens
bataljon, waarbij was nagelaten om het huwelijksvoornemen tot driemaal toe af te kondigen. De
Staten-Generaal besloten om op grond hiervan het huwelijk als ongeldig (“nul en onbestaanbaar”) te
verklaren. Aan de chefs van de Schotse en Zwitserse regimenten in dienst van de Republiek werd te
vestaan gegeven “dat haare onderhebbende officieren en gemeenen zoo wel als andere ingezeetenen,
verplight zyn zigh in het stuck van het huwelyck met den aankleeven van dien te gedraagen na de
salutaire wetten en ordres van dit land” (zie: Johannes Allart, Groot placaetboek, vervattende de
placaten, ordonnantiën ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden etc., deel 8,
Amsterdam, 1795, p. 540-541). De instructie zal ook zijn beland bij de Zwitserse en Schotse
compagnieën die in Lillo en Liefkenshoek verbleven.
25
Zie voor dit probleem o.m. Gens Nostra, jrg. 24, 1969, p. 157-158; idem, jrg. 27, 1972 (themanummer Militaria).
26
Ongetwijfeld zal een grondige analyse van bronnen betreffende de bemanning van compagnieën
van het Staatse leger gegevens over de militairen te Lillo en Liefkenshoek opleveren die in deel 2 van
de onderhavige studie niet zijn vermeld. Relevant zijn dan met name de resolutieboeken, de
zogeheten stamboeken en de commissieboeken van de Raad van State, zoals ze bewaard worden in
het Nationaal Archief te Den Haag; zie voor de betekenis van deze bronnen: L. Hollestelle en A.
Meijer (red.), Zeeuwen Gezocht; gids voor stamboomonderzoek in Zeeland, Middelburg, Den Haag,
2003, p. 174-175.
27
De monsterrollen zijn opgenomen in het archief van de Rekenkamer van Zeeland in de rekeningen
te lande van de ontvanger-generaal van Zeeland; ze bevatten de afrekeningen tussen het gewest
Zeeland en de commandanten van de compagnieën die door dit gewest waren ingehuurd, inclusief de
namen van de militairen die van deze compagnieën deel uitmaakten. In hoofdstuk 14 van deel 3 c is
(bij wijze van voorbeeld) een transcriptie opgenomen van een monsterrol van een compagnie die in
juni 1625 in Liefkenshoek verbleef.
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van Lillo naar Middelburg. 28 Incidenteel konden namen van soldaten worden achterhaald
indien deze zich schuldig hadden gemaakt aan normafwijkend gedrag, waarvoor ze werden
bestraft. Zo arriveerde op 29 april 1617 een beul te Lillo om een einde te maken aan het
leven van de soldaat Jan Evertsen, die ter dood was veroordeeld. 29 Alleen door deze
gebeurtenis kon zijn bestaan als soldaat te Lillo worden achterhaald. Incidenteel konden
ook soldaten worden getraceerd die werden benoemd tot “appointé” in een compagnie die
in Lillo en/of Liefkenshoek was gelegerd. Een “appointé” was een oude en/of verminkte
soldaat die (veelal vanwege zijn verdiensten) in aanmerking kwam voor een soldatengage;
zie paragraaf 14.8. 30 Indien het ging om militairen uit een compagnie die door het gewest
Zeeland werd gefinancierd, werd een besluit daarover genomen door de Gecommitteerde
Raden in Middelburg en zo konden de namen van de betreffende militairen worden
getraceerd, indien althans duidelijk was dat zij iets met Lillo of Liefkenshoek te maken
hadden gehad of kregen. 31 Ook militairen die in de periode 1732 tot en met 1752 in Lillo
overleden en daar werden begraven konden worden opgespoord, omdat in het bewaard
gebleven begraafboek van de fortkerk aldaar betreffende die periode genoteerd werd of een
overledene een militaire functie had vervuld. Dat geldt deels ook voor de overledenen te
Lillo en Liefkenshoek in de periode 1773-1784. 32
De kans dat via niet-militaire bronnen (zoals de resoluties van de magistraat van Lillo en de
resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland) leidinggevende garnizoensmilitairen
konden worden opgespoord was vanzelfsprekend aanzienlijk groter, dan wanneer de
zoektocht betrekking had op “gewone” soldaten; zij blijven in de reconstructie van de
geschiedenis van de Scheldeforten veelal buiten beeld.
De garnizoenen die in Lillo en Liefkenshoek gelegerd waren stonden militair-hiërarchisch
gezien los van de oorlogsvloot die bij Lillo op de Schelde geposteerd was en die
ressorteerde onder de Admiraliteit van Zeeland. Op het “schip van oorlog” te Lillo was een
eigen commandeur werkzaam, soms ook een vice-admiraal; zie hoofdstuk 8. Omdat er een
personele unie was tussen de Admiraliteit van Zeeland en het college van Gecommitteerde
Raden van Zeeland (dat actief en intensief betrokken was bij de aansturing van de Zeeuwse
compagnieën van het Staatse leger) bestond er zelden een uiteenlopend beleid jegens de
landmacht en de marine in dit gewest. De commandeur van het oorlogsschip te Lillo en de
commandeurs van de forten Lillo en Liefkenshoek functioneerden binnen een geïntegreerd
beleidskader; zie paragraaf 8.2. Zij kregen uit Middelburg geen tegenstrijdige instructies.
Indien zich tussen deze functionarissen wrijvingen voordeden dan hadden die meestal te
maken met divergerende karakters en niet met positioneel bepaalde tegenstellingen of
rivaliserende beleidskaders. Ze hadden elkaar in de uitoefening van hun militaire taken ook
28

Niet altijd werden dan hun namen genoteerd. Zo werden in augustus 1701 te Liefkenshoek drie
anonieme soldaten betaald voor het dragen van 40 planken en 14 balken van de poort naar het
scheepshoofd, om vervoerd te worden naar het fort Kruisschans (ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv.
81770, ongefol.); zij kregen er tesamen £ 0:4:6 voor. Twee andere soldaten ontvingen toen een
vergoeding van elk een schelling voor het lossen van 46 eiken driekantige gordingen. Er werden toen
door soldaten nog meer werkzaamheden ten behoeve van de fortificatie van Liefkenshoek verricht.
29
ZA, SZ, inv. 1232, 29-4-1617.
30
In 1696 bedroeg zo’n uitkering 10 guldens per maand van 42 dagen (ZA, SZ, inv. 704, 25-5-1696).
31
Dat was lang niet altijd duidelijk, gegeven onduidelijkheden over de precieze momenten waarop
Zeeuwse compagnieën in de Scheldeforten verbleven.
32
Zie de hoofdstukken 19 en 20 in deel 3 b.

341

hard nodig. Zonder een of meer oorlogsschepen in de buurt waren de forten Lillo en
Liefkenshoek kwetsbaar voor aanvallen vanuit de Schelde. Omgekeerd: de
Admiraliteitsvloot te Lillo kon niet zonder de bescherming van het geschut vanaf de wallen
van de forten en Lillo was de thuisbasis van de commiezen die in die vloot werkzaam
waren en van de commandeur van het wachtschip.
In de Scheldeforten was er veelvuldig sprake van garnizoenswisselingen. Slechts enkele
militaire functionarissen waren voor een langere periode vast in Lillo en Liefkenshoek
werkzaam, te weten de commandeur (ook wel omschreven als de commandant en
aanvankelijk ook als de gouverneur), de sergeant-majoors (apart voor Lillo, Liefkenshoek,
Frederik Hendrik en Kruisschans) en de kanonniers (idem, met name in de 17 de eeuw; in de
18de eeuw behoorden ook de kanonniers tot de vlottende militaire populatie). De
commandeurs beschikten in de forten over een “eigen” compagnie, waaraan zij veelal in de
rang van kapitein verbonden waren. Zij vervulden daardoor in de forten een dubbelrol (zie
verderop).
Zoals reeds is opgemerkt werden verreweg de meeste compagnieën van het Staatse leger
die in Lillo en Liefkenshoek verbleven, met name in de 17 de eeuw, gefinancierd door het
gewest Zeeland. Aanvankelijk stonden zij overwegend onder het bevel van een officier die
uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig was en die als protestant de zijde van de Opstand
gekozen had. 33 Waarschijnlijk speelden relaties met Prins Willem van Oranje een rol toen
deze in Brussel en later in Antwerpen verbleef. Sommige officieren die bij de Opstand
betrokken waren (en meestal ook hun nazaten) bekleedden in Lillo en Liefkenshoek
leidinggevende functies. Dat gold bijvoorbeeld voor officieren uit de families Cabeljau, De
Buvry, De Chantraines alias Broucqsaut en De Vassy. Aanvankelijk maakten de Zeeuwse
compagnieën deel uit van één regiment, dat in 1587 was ingesteld. Op 5 februari 1665
besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland op last van de Staten van Zeeland om de
gewestelijke compagnieën onder te brengen in drie regimenten. 34 Het eerste regiment
bestond uit: Gaspar de Mauregnault, kolonel, Anthonij Seijs, luitenant-kolonel, Ditmar van
Wijnbergen, sergeant-majoor en de kapiteins Christiaen de Buvrij, Johan Everssen,
Wighbert van der Does van Noordwijk, Ferdinandus [Perponcher] Sedlenitsky,
Bartholomeus Looper, Willem van Campen en Adriaen Loncke. Van het tweede regiment
maakten deel uit: Simon Schotte, kolonel, Joan Seijs, luitenant-kolonel, Joan Cauw,
sergeant-majoor en de kapiteins Pieter Alvaris, alias Hoemaecker, Leendert Mogge, Joan de
Wassij (Vassy), Bernard du Beaufort, Nicolaes Ockerssen, Cornelis Bollandt en Franchois
Cabeljauw. De volgende officieren maakten deel uit van het derde regiment: Theodorus van
Vrijberghe, kolonel, Jacob Campe van Bruheze, luitenant-kolonel, Elias de Lion, sergeantmajoor en de kapiteins Rhijn-Graeff, Prins Fritz van Nassau, Charles van der Zwalme,
Cornelis Ghijsselinck, Willem Brest, Nicolaes van Vrijberghe en Jacob Winckelman. Uit
elk van deze drie regimenten verbleven voor kortere of langere tijd compagnieën in de
Scheldeforten.

33

Romeijn vermeldt dat van de 64 kapiteins die in de periode 1589 tot 1707 werden benoemd door
de Staten van Zeeland er 31 waren met Franse namen; zie: A. Romeijn, Kroniek van een Zeeuws
dorp; het geslacht De Later in Scherpenisse 1602-1723, Spijkenisse, 1993, p. 17.
34
ZA, SZ, inv. 521, fol. 60 v-63, 5-2-1665.
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In oktober 1672 bestonden er nog steeds drie Zeeuwse regimenten; daarbinnen bewogen
zich toen 40 compagnieën. Dertig daarvan kregen toen opdracht van prins Willem III om
zich te begeven naar Bodegraven (in het kader van de toenmalige oorlog met Frankrijk) en
tien daarvan bleven in Zeeland en in Staats-Vlaanderen achter. 35 Vier jaar later, medio
1676, was het aantal compagnieën dat ten laste kwam van de provincie Zeeland
toegenomen tot 86, dus meer dan verdubbeld. 36 De oorzaak daarvan waren oorlogen met
zowel Frankrijk als Engeland. Op 10 maart 1665 besloten de Gecommitteerde Raden van
Zeeland om 370 militairen die de Admiraliteit hadden gediend te verdelen over de Zeeuwse
compagnieën en wel als volgt: uit iedere compagnie die geleid werd door een kolonel 37
koppen, uit iedere compagnie onder leiding van een luitenant-kolonel of een sergeantmajoor 17 koppen en uit elke “gewone” compagnie 7 koppen. Elk van de 10 oudste
kapiteins zou één overige soldaat aannemen. De 17 koppen die bestemd waren voor
kapitein Van Wijnbergen zouden tijdelijk gestationeerd worden op het fort Rammekens. 37
Incidenteel verbleven er in Lillo en Liefkenshoek in de 17 de eeuw ook compagnieën van
buiten het gewest Zeeland; in de 18de eeuw kwam dit vaker voor (zie verderop). Dat leidde
soms tot spanningen, zoals in november 1642 toen commandeur De Buvry zich beklaagde
over de ongehoorzaamheid van een compagnie uit Friesland, door hem betiteld als een
“uutheemsche” legereenheid. De ongehoorzaamheid ging zo ver dat volgens hem het
behoud van het fort Lillo gevaar liep. Hij verzocht om vervanging van deze eenheid door
een compagnie uit Zeeland. 38 Vier jaar eerder toonde de commandeur van Lillo zich
bezorgd over de aanwezigheid in zijn fort van twee compagnieën met Duitse soldaten, naast
twee Zeeuwse compagnieën. Hij maakte gewag van een explosieve situatie en verzocht de
Gecommitteerde Raden van Zeeland om een andere samenstelling van het garnizoen te
Lillo. 39
Sommige compagnieën verbleven exclusief in Lillo of in Liefkenshoek (of in een van de
bijbehorende steunforten), maar het kwam veelvuldig voor dat een compagnie van het ene
naar het andere Scheldefort werd verplaatst. 40
Uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland blijkt dat dit bestuurscollege
zich intensief met het functioneren van de door het gewest bekostigde compagnieën
bemoeide, conform het adagium wie betaalt, bepaalt. Regelmatig kregen de commandeurs
van de Zeeuwse garnizoensplaatsen en de kapiteins van de Zeeuwse compagnieën bepaalde
instructies. Zo vaardigden de Zeeuwse bestuurders op 2 mei 1634 gedetailleerde
voorschriften uit over de rekrutering, de betaling, het verlof en het transport van militairen
en de wijze waarop hun leidinggevenden de administratie van hun compagnie dienden in te
35

Bij Bodegraven lag toen een belangrijk fort langs de Hollandse Waterlinie; dit fort werd in 1672
versterkt. Eind dat jaar vond er een treffen met Franse troepen plaats nadat de geïnundeerde polders
rondom het fort geheel bevroren waren, waardoor de Fransen er eenvoudig konden oversteken (P.
Dreiskämper, “Redeloos, radeloos, reddeloos”; de geschiedenis van het rampjaar 1672, Hilversum.
1998, p. 74-76).
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ZA, SZ, inv. 676, 2-7-1676.
37
ZA, SZ, inv. 521, fol. 145 v en 146.
38
ZA, SZ, inv. 499, fol. 164.
39
ZA, SZ, inv. 1253.1, 3-5-1638.
40
Een voorbeeld is het verplaatsen van een deel van de compagnie van kapitein Ockerse van Lillo
naar Liefkenshoek eind 1664 (ZA, SZ, inv. 520, fol. 429).
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richten. Bepaald werd onder meer het volgende. 41 Gewone soldaten met schriftelijk verlof
van de kapitein kregen niet meer dan veertien dagen verlof, en met niet meer dan zes
tegelijk. De majoor diende de namen en toenamen van de afwezige soldaten bij te houden,
of ze nu hun particuliere zaken behartigen of “a la guerre” waren uitgezonden, de dag van
het vertrek uit het garnizoen, de dag van terugkeer, en de plaatsen en steden waarheen zij
waren vertrokken. Getuigenissen van burgers die soldaten op bepaalde tijden en plaatsen
hadden gezien dienden alleen onder ede worden afgenomen. Leningen en gages aan
rekruten mochten niet worden uitgekeerd voordat zij zich bij hun compagnie of garnizoen
hadden gevoegd. Als een kapitein meer dan tien nieuwe rekruten kreeg, diende hij dit door
te geven aan een van de commissarissen van de monstering van de provincie. De
gasthuismeesters dienden bij te houden welke dag van welke maand zieke of gewonde
soldaten werden opgenomen en ontslagen. Rekruten afkomstig uit Zeeland werden op
kosten van de provincie niet verder vervoerd dan tot Dordrecht. Voor hun vervoer werd niet
meer betaald dan het normale “veerschat”. Betrof hun aantal dertig of meer personen, dan
moest er een schip of een schuit worden gehuurd om voor het vervoer te zorgen. Geen
achtergebleven soldaat mocht op kosten van de provincie naar zijn compagnie worden
gebracht. Dergelijke instructies werden ook na 1634 regelmatig uitgevaardigd. Zo besloten
de raadsheren op 29 mei 1663 dat de Zeeuwse commandeurs ten spoedigste al hun
officieren dienden te verplichten om naar hun garnizoenen terug te keren en daar ook
daadwerkelijk te verblijven. 42 Absente officieren dienden bij de Gecommitteerde Raden
gemeld te worden. Vervolgens werd de commandeurs gelast om aan hun officieren
opdracht te geven dat hun compagnieën compleet moesten worden gehouden en wekelijks
dienden te exerceren. De bandelieren van de musketiers dienden, conform een oude
gewoonte, met pulver te worden gevuld. 43 Op 7 augustus 1665 (om een ander voorbeeld
van een intensieve bemoeienis te noemen) werd het aan kapitein Adriaen Loncke (die toen
in Liefkenshoek gelegerd was) toegestaan om zes oude zieke soldaten uit zijn compagnie te
verwisselen voor zes gezonde mannen uit de compagnie van kapitein Cabeljau. 44
De Gecommitteerde Raden van Zeeland trachtten ook te bewaken dat de militairen die in
dienst waren van Zeeuwse compagnieën “sijnde van de waere Christelijcke gereformeerde
religie off deselve toegedaen”. Op 1 september 1661 droegen zij de door hen bezoldigde
kapiteins op om hier goed op te letten en om geen rooms-katholieken aan te nemen. 45 Ook
de Admiraliteit van Zeeland was alert op de godsdienstige signatuur van haar onderdanen
getuige haar besluit op 18 september 1656 inzake de benoeming van Cornelis Willemse als
roeier in de vloot voor Lillo. Aan deze benoeming werd de voorwaarde verbonden dat hij
gereformeerd zou zijn. 46
Beslissingen over de bevoorrading van Lillo en Liefkenshoek werden door de
Gecommitteerde Raden veelal uiterst gedetailleerd genomen; zie de paragrafen 3.5 en 5.3.
Ook in tal van andere opzichten was de bemoeienis van het dagelijkse bestuur van het
gewest Zeeland met de militaire aangelegenheden in Lillo en Liefkenshoek bijzonder
41

ZA, SZ, inv. 494, fol. 254-256.
Dit besluit was in overeenstemming met een desbetreffende resolutie van de Staten-Generaal en de
Raad van State en hield verband met oorlogsdreiging vanuit Frankrijk.
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ZA, SZ, inv. 518, fol. 244 en 244 v.
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ZA, SZ, inv. 522, fol. 74 en 74 v.
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ZA, SZ, inv. 515, fol. 132.
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NA, Admiraliteitsarchieven, inv. 2475, notulen 28-10-1656.
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intensief. De handelingsvrijheid van commandeurs en kapiteins werd veelvuldig danig
ingeperkt. Het doen en laten van de door Zeeland betaalde legeronderdelen en officieren
werd nauwlettend in de gaten gehouden. Zo besloten de Gecommitteerde Raden van
Zeeland op 24 juni 1644 om Christiaen de Buvry, commandeur te Lillo, aan te schrijven
vanwege diens veelvuldige en onnuttig geachte misbruik van buskruit. Hij diende niet
langer saluutschoten te lossen anders dan voor leden van de regering (die langs de forten
voeren). Anders zou hij worden gekort op zijn gage. 47 Enige maanden eerder hadden de
Zeeuwse raadsheren aan commandeur De Buvry reeds te kennen gegeven dat het hem niet
was toegestaan om zonder hun toestemming zijn garnizoen tijdelijk te verlaten en zijn
luitenant met de bevelvoering te belasten. De betreffende luitenant was ervoor in
Middelburg ontboden. 48
Militairen die deel uitmaakten van de compagnie van een commandeur van Lillo of
Liefkenshoek verbleven lang niet altijd in een van deze forten, maar werden incidenteel ook
elders ingezet. In de 17de eeuw kwam het enkele malen voor dat militairen uit een in Lillo
of Liefkenshoek gelegerde compagnie werden ingezet ten behoeve van militaire operaties
op zee, geleid door de Admiraliteit van Zeeland. De scheiding tussen de land- en de
zeemacht werd dus soms doorbroken. 49 Zo waren er soldaten uit de Scheldeforten
betrokken bij de verovering, in 1667, van de Engelse kolonie Suriname. 50 Kort nadat
Anthonij Colve in Lillo als kapitein werkzaam was geweest vertrok hij met een Zeeuwse
oorlogsvloot richting Amerika. In de periode 1673-1674 was hij gouverneur van NieuwAmsterdam (het latere New York). 51 In 1707 werden soldaten uit de compagnie van
Charles Lonque, commandeur te Lillo, naar Spanje gestuurd in het kader van de Spaanse
Successieoorlog. 52
Vooral in de 17de eeuw kwam het veelvuldig voor dat compagnieën vanuit de Scheldeforten
werden verplaatst naar forten en andere vestingen in Staats-Vlaanderen en omgekeerd.
Officieren en soldaten die in Lillo en Liefkenshoek gelegerd werden verbleven vaak ook in
met name Axel, Hulst, Philippine, Sas van Gent, Sluis, het fort St. Anna in de Polder van
Namen en Terneuzen. Dergelijke verplaatsingen werden vooral geregisseerd door de
Gecommitteerde Raden van Zeeland.
7.2 Huisvesting en levensomstandigheden
Voor de huisvesting van de garnizoenen waren in de forten voor de “gewone” soldaten
zogeheten barakken beschikbaar, die aanvankelijk ook wel als hutten werden betiteld. 53
47

ZA, SZ, inv. 500, 24-6-1644.
ZA, SZ, inv. 500, 8-1-1644.
49
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 495, fol. 302 v, 23-9-1635.
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Bijv. ZA, SZ, inv. 668, 26-3-1672; idem, inv. 669, 1-11-1672; idem, inv. 670, 6-7-1673.
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CBG, dossier Colve.
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diende Lonque in februari 1709 de volgende rekening in bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland:
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SZ, inv. 717, 16-5-1709; voorts: idem, inv. 718, 6-12-1710.
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Officieren verbleven in logementen. Soms schoot de capaciteit van de garnizoensbarakken
dermate te kort dat soldaten moesten worden gehuisvest in een van de fortkerken of
moesten worden ingekwartierd bij de burgerbevolking. Dat eerste gebeurde bijvoorbeeld in
1745 en 1746, het laatste in 1784. 54
Burgers konden worden verplicht om militairen onderdak te verlenen. Dat gebeurde
bijvoorbeeld in 1638, toen er in het fort Lillo vier compagnieën gelegerd waren. 55
Verscheidene malen, bijvoorbeeld op 6 mei 1763 en 3 augustus 1764, stelden de
gedelegeerde rechters te Lillo regels voor de inkwartiering vast. Het desbetreffende
reglement uit 1763 bepaalde onder meer: 56
 Officieren mochten in beginsel hun logementen bij de burgers zelf uitzoeken. Zij
werden geacht met hen “tot wederzijds genoegen” daarover tot een akkoord te
komen. Lukte dit niet, dan dienden zij niet burgers hiertoe te dwingen, doch dan
zouden de gedelegerde rechters een “convenabele quartier” aanwijzen.
 Voor het inkwartieren van een kolonel of hoofdofficier met twee of drie knechten
(“ domesticquen”) mocht per week fl. 3 en 12 stuivers gerekend worden. Hiervoor
diende beschikbaar gesteld te worden: een bekwame gemeubileerde kamer of twee
kleinere, met bed en toebehoren, alsmede een behoorlijk logement. Voorts:
beddegoed voor de knechten en berging van bagage.
 Voor het inkwartieren van een kapitein met een knecht en berging van zijn bagage
mocht per week fl. 2 en 8 stuivers gevraagd worden.
 Idem van een subalterne officier (zonder knecht): fl. 1 en 4 stuivers. Indien er twee
van deze officieren tesamen gehuisvest werden betaalden zij hiervoor elk 15
stuivers.
Over de prijs die voor hun inkwartiering bij burgers moest worden betaald deden sommige
officieren in 1782 hun beklag bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland. Deze verzochten
op 27 juni van dat jaar aan de magistraat van Lillo om te bewerkstelligen dat in het vervolg
de officieren voor een redelijke prijs van een “behoorlijk kwartier” werden voorzien. 57
Van de bevoegdheid om burgers tot inkwartiering te dwingen maakten de gedelegeerde
rechters soms daadwerkelijk gebruik zoals op 8 januari 1784 toen zij beslisten dat de
volgende burgers ruimte voor inkwartiering dienden te maken: Pieter Slootmans, Egidius
Pantelon, Pieter Boucher, Andries Ooms, de weduwe van Pieter van Assendelft (= Adriana
Halewas), Wouter Dronkers, Andries Dronkers en Isack Ackerman. 58
De levensomstandigheden van de soldaten waren in velerlei opzicht weinig aangenaam.
Menigmaal toonde de miltaire leiding van de forten zich daarover bezorgd, zoals de eerste
bevelvoerder te Lillo, de kolonel-superintendent Louis Verbeke, die zich in oktober 1581
beklaagde over de kwaliteit van de huizen en logementen in zijn fort. De magistraat van
Antwerpen besloot op 29 oktober 1581 om een bedrag van fl. 2.800 beschikbaar te stellen
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ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81290, fol. 67; idem, 81300, fol. 56; ZA, SZ, inv. 1945, fol. 437
en 438.
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ZA, SZ, inv. 497, fol. 72 v, 26-4-1638.
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ZA, SZ, inv. 1938, 6-5-1763; RAA, arch. Lillo c.s., inv. 14 e.
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ZA, SZ, inv. 2015.
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ZA, SZ, inv. 1961, 8-1-1784.
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voor het verbeteren van de huisvestingsomstandigheden, in de hoop overigens dat dit
bedrag zou kunnen worden verhaald op de Staten van Brabant. 59
Aan eten en drinken was gewoonlijk geen gebrek, al liet de kwaliteit van het drinkwater
periodiek te wensen over (zie hiervoor hoofdstuk 6). 60 Aannemelijk is dat er ‘s winters veel
kou werd geleden. Van privacy kon geen sprake zijn. De compacte wijze waarop de
soldaten waren gehuisvest maakte hen kwetsbaar voor besmettelijke ziekten (zie hiervoor
verder paragraaf 6.4 ). De soldaten sliepen aanvankelijk (in de 17 de eeuw) zonder matrassen
op stro.
In oktober 1658 bracht Gasper Ingelsen, lid van de Gecommitteerde Raden van Zeeland,
verslag uit van een inspectiebezoek aan het fort Lillo, op grond waarvan de raadsheren
besloten om een bestek te laten opmaken voor het repareren van 36 hutten. Tevens besloten
zij dat de slechte hutten aan de hoogste bieder zouden worden verkocht. Zij gaven voorts
toestemming voor de bouw van 10 nieuwe dubbele hutten voor het onderbrengen van
soldaten. 61 Op 2 oktober 1665 stemden zij in met het maken en verbeteren van oude
slaapplaatsen in de hutten te Lillo. 62
Op 26 maart 1665 klaagde Nicolaes Ockers, commandeur van Liefkenshoek, erover dat er
in de barakken van dit fort geen “houten koetsen” (d.w.z. afgeschutte slaapplaatsen) voor
zijn soldaten beschikbaar waren. 63 Op 17 november 1665 besloten de Gecommitteerde
Raden van Zeeland om voor een deel van de soldaten te Lillo bedsteden te laten maken, 12
in totaal. 64 Vermoedelijk waren die speciaal bestemd voor soldaten die er slecht aan toe
waren. Hoe dan ook, er kwam geleidelijk aan meer oog voor de leefomstandigheden van de
militairen in de forten.
In november 1689 werd de timmerman Cornelis Moormans (Moermans) betaald voor het
timmeren van 26 nieuwe bedsteden in de barakken te Liefkenshoek. Hij ontving er ruim 28
pond Vlaams voor. 65 In 1701 kreeg hij nog eens opdracht om in dit fort kribben en
bedsteden te maken met de mededeling dat ze (dit keer) per stuk niet meer dan 15
schellingen mochten kosten. Een jaar later ontving hij 41 ponden en 3 schellingen Vlaams
voor het maken van 5 bedsteden en 68 kribben. 66 In december 1704 werden timmerlieden
betaald voor het maken van 70 bedsteden en kribben in de barakken te Lillo en 80 in de
barakken te Liefkenshoek, conform resoluties van de Staten van Zeeland van 20 november
1704 en 18 december 1704. 67
Op 21 februari 1702 (en mogelijk al eerder) vaardigde de Raad van State voorschriften uit
betreffende de “bewaring en het onderhoud van de matrassen, hoofdpeluwen en dekens in
59
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de soldatenbarakken in de frontieren van Brabant en Vlaanderen, ressorterend onder desen
Staat”. De voorschriften golden ook voor de forten Lillo en Liefkenshoek. 68 De commiezen
van de magazijnen werden verplicht om zorg te dragen voor de vereiste hoeveelheid
beddengoed, dat ten minste eenmaal per week diende te worden gevisiteerd. Het diende rein
gehouden te worden en zonodig gerepareerd. Indien het beddengoed gedurende enige tijd
niet gebruikt zou worden diende het op een droge plaats bewaard te worden. 69
Eind 1709 maakten de Gecommitteerde Raden van Zeeland aan de commies van de vivres
en de ammunitiën te Lillo kenbaar dat deze voor de aanschaf van dekens en matrassen hun
toestemming nodig had. Voor het repareren van matrassen in Lillo en Liefkenshoek stelden
zij toen 50 pond Vlaams ter beschikking. 70
In de periode 1740-1749 werden de volgende uitgaven gedaan voor de huur van matrassen
voor de garnizoenen te Lillo en Liefkenshoek, in guldens en stuivers: 71
1740
1741
1742
1743
1744

124:18
144:09
157:04
160:10
132:15

1745
1746
1747
1748
1749

229:15
545:16
160:17
niets
212:07

Opmerkelijk zijn de relatief hoge uitgaven in 1746; zij zullen zijn veroorzaakt door een
versterking van de forten in het kader van de Oostenrijkse Successieoorlog.
De kwaliteit van de matrassen liet regelmatig te wensen over. Op 25 november 1762
berichtte de commandeur van Lillo en Liefkenshoek aan de Gecommitteerde Raden van
Zeeland dat de matrassen voor de soldaten in deze forten niet behoorlijk waren “opgevult”,
waardoor de soldaten “op de bloote planken” lagen. Hij voegde eraan toe dat daarover door
de soldaten zeer werd geklaagd. Geconstateerd werd dat de matrassen in deze forten de
helft dunner waren dan die in de forten Frederik Hendrik en Kruisschans. Laatstgenoemde
matrassen waren geleverd door de Generaliteit. 72
Nadat de commies van de vivres en ammunitiën van Lillo daar sterk op had aangedrongen
leverde Simon Prins, koopman te Leiden, in 1782 en 1783 150 wollen dekens ten behoeve
van de magazijnen van Lillo. 73 In de periode juli 1783 tot en met 18 maart 1784 kwamen
daar 1060 witte wollen dekens bij. 74
In 1785 toonde de secretaris van de magistraat van Lillo zich ernstig verontrust over de
hoeveelheid en de kwaliteit van de “slaaplakens” te Lillo en Liefkenshoek. Van de 600
stuks die voorradig waren, waren er 200 buiten gebruik wegens reparatie. 75 De
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Gecommitteerde Raden van Zeeland gaven toestemming om 300 nieuwe lakens te laten
maken. 76
Incidenteel gedroegen de soldaten zich in de barakken binnen de forten zodanig dat de
inrichting ervan werd beschadigd. 77 Zo berichtte de commies van de vivres en de
ammunitiën van Lillo en Liefkenshoek eind 1676 aan de Gecommitteerde Raden van
Zeeland dat aan de logementen en barakken te Lillo door militairen van de compagnie van
kapitein Anthonij Colve in de nacht voor het vertrek van deze compagnie naar een andere
garnizoensplaats “zware” schade was aangericht. De Gecommitteerde Raden stelden vast
dat het in het Committimus regelmatig voorkwam dat bij het vertrek van een compagnie
vernielingen werden aangericht en goederen werden ontvreemd. Zij besloten dat in het
vervolg dergelijke schade zou worden ingehouden op de betalingen van de compagnieën.
De reparatiekosten van de logementen en barakken te Lillo bleken 7 ponden en 2
schellingen Vlaams te bedragen. Ze werden inderdaad ten laste gebracht van de
eerstvolgende betaling aan kapitein Colve. 78 In 1708 kreeg de timmerman-aannemer
Cornelis Moorman (Moerman), belast met het reguliere onderhoud van het fort
Liefkenshoek, een extra vergoeding van 5 pond Vlaams vanwege schade aan de barakken
“door de sware inquartieringe van militie, die seer veel in voorleden winter hebben
afgebrocken en ontramponeert”. 79
In de Scheldeforten waren de huisvestingsomstandigheden van de officieren aanzienlijk
comfortabeler dan die van de soldaten. Toch waren ook de voorzieningen voor hun verblijf
sober. Het kwam voor dat de voor hen bestemde logementen vol waren. Dat overkwam
bijvoorbeeld kapitein Buijs in mei 1639. Toen hij met zijn compagnie in Lillo arriveerde
werd hij in een schuur gehuisvest. 80 In 1762 was in het fort Lillo voor alle getrouwde
officieren tezamen slechts één aparte woning beschikbaar. 81
De in het garnizoen verblijvende soldaten verrichtten regelmatig zowel binnen de forten als
in de directe omgeving daarvan tal van burgerlijke werkzaamheden. In 1620 werd
vernomen dat soldaten te Lillo en Liefkenshoek soms buiten deze forten verbleven om
tegen betaling werkzaamheden voor “de vijand” te verrichten. Vermoedelijk werd daarmee
gedoeld op arbeid ten behoeve van roomsgezinde landbouwers in de omgeving van de
forten. De Gecommitteerde Raden van Zeeland gaven op 19 oktober 1620 de kapiteins van
de aldaar gelegerde compagnieën opdracht om er scherp op toe te zien dat dit niet langer
zou gebeuren. Soldaten dienden elke avond in hun garnizoen terug te keren. 82
Vaststaat dat soldaten uit Liefkenshoek betrokken waren bij de oogst in de polders van
Doel en van St. Anna-Ketenisse. 83 Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1624 en wel op verzoek
76

ZA, SZ, inv. 1422, brief van H. Kluit aan de GR van Zeeland d.d. 22-7-1785, door de GR
behandeld op 28-7-1785.
77
Bijv. ZA, SZ, inv. 520, fol. 292 en 292 v, 5-8-1664.
78
ZA, SZ, inv. 678, 2-1-1677 en 11-1-1677.
79
ZA, SZ, inv. 717, 4-4-1709.
80
ZA, SZ, inv. 497, fol. 81 v, 16-5-1639.
81
ZA, SZ, inv. 2015, fol. 89.
82
ZA, SZ, inv. 486, 19-10-1620; op 19 oktober 1620 was het Twaalfjarig Bestand nog in werking.
83
R. van Gerven, De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en Land van Beveren);
bijdragen tot de geschiedenis van natuur, land en volk, Beveren, 1977, p. 396; zie hiervoor ook
hoofdstuk 5.
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van de landbouwers aldaar. De Gecommitteerde Raden gaven er toestemming voor onder
het beding dat de soldaten in het fort zouden overnachten en door de ingelanden zouden
worden bevrijd, indien ze door de vijand gevangen zouden worden genomen. 84 Soldaten
konden op die manier wat bijverdienen. Voor de fortleiding was het een methode om
“vreemd” werkvolk uit de omringende polders te weren en vermoedelijk ook om verveling
van de soldaten in rustige tijden te bestrijden. Toen het fort Lillo in de jaren 1638 en 1639
ingrijpend werd verbouwd werd het de soldaten aldaar verboden om buiten het fort
werkzaamheden te verrichten. 85
Uit een reglement op de arbeidslonen dat de gedelegeerde rechters van Lillo op 9 juli 1723
vaststelden blijkt dat soldaten aldaar betrokken waren bij het lossen en vervoeren van
allerhande goederen zoals brandhout, turf, granen, stenen, dakpannen, kalk en dergelijke. 86
Zij kregen hiervoor evenveel betaald als burgers. Soms werden soldaten ook ingeschakeld
bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de forten en werden ze daar apart
voor betaald. Dat gebeurde bijvoorbeeld in juli 1705 toen soldaten uit Liefkenshoek
betrokken waren bij het maken van traversen in de polder van Doel. 87
7.3 De omvang van de garnizoenen
In tijden van militaire spanningen en in perioden van daadwerkelijke betrokkenheid bij
oorlogsvoering waren de garnizoenen uiteraard aanzienlijk omvangrijker dan in meer
vreedzame tijden.
Over de exacte omvang van de garnizoenen die in de 17de en 18de eeuw in de Scheldeforten
verbleven zijn geen volledige gegevens bewaard gebleven. In 1583 zouden er in het fort
Lillo omstreeks 200 militairen gelegerd zijn geweest. 88 Van de eerste decennia van de 17de
eeuw zijn de betaalrollen bewaard gebleven van de garnizoenen te Lillo en Liefkenshoek,
met vermelding van de aantallen en de namen van de militairen. Daaruit blijkt dat de
omvang van de garnizoenen van jaar tot jaar varieerde. Dat gold voor het totale Staatse
leger. Israel merkt op dat dit leger tussen 1588 en 1607 verdrievoudigde tot meer dan
50.000 man. In 1608, toen de onderhandelingen over het Twaalfjarig Bestand gaande
waren, kromp het leger tot 47.000 man en toen dit Bestand eenmaal was ingegaan vond een
verdergaande reductie plaats tot 29.000 soldaten. 89 Hoe sterk de omvang van het Staatse
leger kon variëren bleek onder meer in de tweede helft van de 17 de eeuw toen de sterkte in
1673 90.000 bedroeg en in 1678 (na de Vrede van Nijmegen) 45.000. Het werken met
huursoldaten maakte het betrekkelijk eenvoudig om dergelijke sterkte-schommelingen door
te voeren. Soldaten konden op staande voet ontslagen worden. Daar stond tegenover dat,
indien een plotselinge opvoering van de sterkte geboden was, gewerkt moest worden met
soldaten die, veelal in meerderheid, ongeoefend waren.
84

ZA, SZ, inv. 488, 8-7-1624.
ZA, SZ, inv. 497, fol. 78, 9-5-1639.
86
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 47 b. Het originele exemplaar van het reglement
ging bij de aanval van Franse troepen op het fort Lillo in 1747 verloren. Omdat de gerechtsbode thuis
over een kopie beschikte, kon het reglement op 7 juli 1749 opnieuw door de secretaris van de
magistraat aan het papier worden toevertrouwd, waaruit blijkt dat de bepalingen uit 1723 toen
onveranderd van toepassing waren.
87
ZA, SZ, inv. 713, 31-7-1705.
88
M. Cools, O. Hesse en F. Yzermans, Wandelen in Lillo-Fort en het Poldermuseum, Lillo, z.j., p. 6.
89
J.I. Israel, De Republiek 1477-1806, Franeker, 1996, p. 291-292.
85
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Een indicatie van de minimum-bezetting van de garnizoenen in de forten kan worden
verkregen door na te gaan uit hoeveel manschappen de compagnie bestond van de
bevelvoerende commandeur. Deze beschikte over een eigen compagnie, die doorgaans in
het fort verbleef dat onder zijn commando stond. Uit de Staten van Oorlog van het gewest
Zeeland zijn de volgende gegevens verzameld betreffende de omvang van de compagnieën
van kapiteins die in de forten Lillo en Liefkenshoek als commandeur werkzaam waren.
Deze gegevens zijn voor de periode 1596-1700 ondergebracht in afzonderlijke tabellen
voor de forten Lillo en Liefkenshoek, omdat in dit tijdvak in deze Scheldeforten
afzonderlijke commandeurs werkzaam waren. Tevens werden de loonkosten van de
genoemde compagnieën genoteerd, evenals het traktement van de genoemde kapiteins, dat
in de Staten van Oorlog overigens soms niet te vinden was. 90 De Staten van Oorlog
vertonen diverse hiaten, vooral tussen 1621 en 1644. In de navolgende tabellen zijn de
bedragen vermeld in ponden Vlaams.
De omvang en de kosten van de compagnieën van de commandeurs van Lillo
1597-1700
Jaar
1597
1598
1599
1600
1607
1608
1609
1610
1613
1617
1621
1644
1648
1649
1651
1652
1653
1656
1658
1659
1660

Naam
commandeur
De Buvry
De Buvry
De Buvry
De Buvry
De Buvry
De Buvry
De Buvry
De Buvry
De Buvry
De Buvry
-De Buvry
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs

Omvang
compagnie
150
150
150
150
135
80
70
70
70
70
150
120
70
70
65
65
65
65
65
65
65

90

Kosten per
compagnie
1748
1748
1748
1748
1750
1200
1059
1059
1059
1059
2014
1655
1059
1059
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001

Traktement
commandeur
--------100
75
------------

ZA, SZ, inv. 2683-2954. Het kwam nogal eens voor dat een compagnie in de Staten van Oorlog
nog enige tijd op de naam bleef staan van een reeds overleden kapitein. Soms is de aanduiding van
het aantal koppen niet eenduidig. Bij de notering van het aantal koppen bleven de rekruten buiten
beschouwing.
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Jaar
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
--

Naam
commandeur
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Ockers
Ockers
Ockers
Ockers
Ockers
Ockers
Ockers
Ockers
Van Hittinga
Van Hittinga
Van Hittinga
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Du Bois
Du Bois
Du Bois
Du Bois
Du Bois
De Sparre

Omvang
compagnie
50
50
50
50
50
50
50/46
96
50
50
50
50
89
89
89
89
89
89/78
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

geen vermelding in de Staten van Oorlog.

352

Kosten per
compagnie
825
825
825/795
795
795
825
825/546
1371
825
825
825
825
1264
1264
1264
1264
1264
1264/1132
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
883

Traktement
commandeur
----10:13:4
80
80
80
80
80
80
-60
80
-----60
60
80
-----------------200

De omvang en de kosten van de compagnieën van de commandeurs van Liefkenshoek
1597-1700
Jaar

Naam commandeur

1597
1598
1599
1600
1607
1608
1609
1610
1613
1617
1621
1644
1648
1649
1651
1652
1653
1656
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676

De Buvry
De Buvry
De Buvry
De Buvry
De Buvry
De Buvry
De Buvry
De Buvry
De Buvry
De Buvry
-De Buvry
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Seijs
Ockers
Ockers
Ockers
Ockers
Ockers

Omvang
compagnie
150
150
150
150
135
80
70
70
70
70
150
120
70
70
65
65
65
65
65
65
65
50
50
50
50
50
50
50/46
96
50
50
50
50
89
89
89
89
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Kosten per
compagnie
1748
1748
1748
1748
1750
1200
1059
1059
1059
1059
2014
1655
1059
1059
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
825
825
825/795
795
795
825
825/546
1371
825
825
825
825
1264
1264
1264
1264

Traktement
commandeur
--------100
75
---------------10:13:4
80
80
80
80
80
80
-60
80
---

Jaar

Naam commandeur

1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700

Ockers
Ockers
Ockers
Van Hittinga
Van Hittinga
Van Hittinga
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Van Hille
Du Bois
Du Bois
Du Bois
Du Bois
Du Bois
De Sparre

--

Omvang
compagnie
89
89/78
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Kosten per
compagnie
1264
1264/1132
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
882
883

Traktement
commandeur
---60
60
80
-----------------200

geen vermelding in de Staten van Oorlog.

De omvang en de kosten van de compagnieën van de commandeurs van Lillo en
Liefkenshoek 1701-1785
Jaar

Naam commandeur

1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
Jaar

De Sparre (Z)
De Sparre (Z)
De Sparre (Z)
Lonque (Z)
Lonque (Z)
Lonque (Z)
Lonque (Z)
Lonque (Z)
Lonque (Z)
Naam commandeur

Omvang
compagnie
51
51
51
51
51
51
51
51
51
Omvang
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Kosten per
compagnie
833
833
833
833
833
833
833
833
833
Kosten per

Traktement
commandeur
200
200
200
80
80
80
100
80
80
Traktement

1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
Jaar

Lonque (Z)
Lonque (Z)
Lonque (Z)
Lonque (Z)
xxx
Lonque (Z)
Lonque (Z)
xxx
Van Idsinga (F)
Van Idsinga (F)
Van Idsinga (F)
Van Idsinga (F)
Van Idsinga (F)
Van Idsinga (F)
Van Idsinga (F)
Van Idsinga (F)
Van Idsinga (F)
Van Idsinga (F)
Van Idsinga (F)
Van Idsinga (F)
------De Vassy (Z)
De Vassy (Z)
De Vassy (Z)
De Vassy (Z)
De Vassy (Z)
De Vassy (Z)
De Vassy (Z)
De Vassy (Z)
De Vassy (Z)
De Vassy (Z)
De Vassy (Z)
De Vassy (Z)
-xxx
Naam commandeur

compagnie
51
51
51
51
xxx
50
44
xxx
44
44
44
44
44
44
44
44
44
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55 91
55
xxx
Omvang

91

compagnie
833
833
833
833
xxx
809:5
735:15
xxx
735:15
735:15
735:15
735:15
735:15
735:15
735:15
735:15
735:15
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
882:5
xxx
Kosten per

commandeur
80
100
80
100
xxx
80
80
xxx
166:13:4
166:13:4
166:13:4
166:13:4
200
200
200
200
200
200
200
200
------60
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
-xxx
Traktement

Volgens een andere bron telde deze compagnie in 1747 87 koppen (ZA, Rekenkamer Zeeland C,
inv. 2850, fol. 10).
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1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
xxx
-(G)
(H)
(Z)

Schlippenbach (H)
-------De Trevelin (G)
De Trevelin (G)
De Trevelin (G)
De Trevelin (G)
De Trevelin (G) /
De Salve (Z)
De Salve (Z)
De Salve (Z)
De Salve (Z)
De Salve (Z)
De Salve (Z)
De Salve (Z)
----Bedaulx (H)
Bedaulx (H)
Bedaulx (H)
Bedaulx (H)
Bedaulx (H)
Bedaulx (H)
Bedaulx (H)
Bedaulx (H)
Bedaulx (H)
Bedaulx (H)
Bedaulx (H)
Bedaulx (H)
Bedaulx (H)

compagnie
39
53
55
55
55
55
55
55
100
100
100
100
100/61
61
61
61
61
61
61
55
55
55
55
55
55
55
55
61
61
55
61
61
61
61
61
61

compagnie
1206
881
929:16
929:16
929:16
929:16
929:16
929:16
1768:16
1768:16
1768:16
1768:16
1768:16/
1106:4
1106:4
1106:4
1106:4
1106:4
1106:4
1106:4
929:16
929:16
929:16
929:16
929:16
929:16
929:16
929:16
1106:4
1106:4
1106:4
1106:4
1106:4
1106:4
1106:4
1106:4
1106:4

commandeur
200
-------251:5
251:5
251:5
251:5
251:5/
60
60
60
60
200
200
200
----80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

van dit jaar ontbreken de Staten van Oorlog of ze zijn “provisioneel” (= voorlopig)
van karakter.
geen vermelding in de Staten van Oorlog.
gegevens afkomstig uit de Staten van Oorlog van het gewest Gelderland.
gegevens afkomstig uit de Staten van Oorlog van het gewest Holland.
gegevens afkomstig uit de Staten van Oorlog van het gewest Zeeland.
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(F)

gegevens afkomstig uit de Staten van Oorlog van het gewest Friesland.

Uit deze tabellen kan geconcludeerd worden dat de omvang van de eigen compagnie van de
in Lillo en Liefkenshoek werkzame commandeurs in de periode 1596 varieerde van 39 tot
150 koppen. Er is een duidelijke samenhang tussen het bestaan van militaire spanningen en
het aantal manschappen. Het aantal koppen bedroeg in de eerste decennia van de
Tachtigjarige Oorlog 135 tot 150. Gedurende het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) werd dit
gereduceerd tot 70, om direct na afloop van deze adempauze weer op te lopen tot 150 en na
de Vrede van Münster (in 1648) weer te dalen tot aanvankelijk 70 en enige tijd later tot 50
koppen. Vanaf 1672 loopt het aantal manschappen als gevolg van oorlog met Frankrijk
weer op om direct na het sluiten van de Vrede van Nijmegen (in 1679) opnieuw te dalen.
Dat oorlogsomstandigheden de bezetting in de Scheldeforten soms ook onberoerd konden
laten blijkt uit de periode 1688-1697 toen de omvang van de compagnieën van de
commandeurs van Lillo en Liefkenshoek ongewijzigd bleef, terwijl de Republiek der
Verenigde Nederlanden toen opnieuw met Frankrijk in oorlog was (de zogeheten
Negenjarige Oorlog).
In de 18de eeuw varieerde het aantal koppen van de commmandeurs-compagnieën
aanzienlijk beperkter dan in de 17de eeuw. In de periode 1701-1785 was de variatie-breedte
39-100, tegen 50-150 in de voorafgaande eeuw. Als deze variatie louter wordt bezien voor
de periode vanaf de Vrede van Münster in 1648 dan valt dit verschil goeddeels weg. De
gebruikelijke omvang van een commandeurs-compagnie in de periode 1649-1785 is 55
koppen.
In de 18de eeuw springt vooral het aantal manschappen in de jaren 1758-1762 in het oog.
Dit aantal was opmerkelijk hoog, hetgeen niet bevredigend verklaard kan worden uit de
toenmalige militaire omstandigheden. In de geschiedenis van de Scheldeforten trad na de
Vrede van Aken (in 1748) een periode van betrekkelijke rust in, die pas weer vanaf
ongeveer 1780 (toen in Oostenrijk een nieuwe keizer aantrad) zou worden verstoord (zie
paragraaf 15.2).
De omvang van de in Lillo en Liefkenshoek gelegerde basiscompagnieën was gemiddeld
geringer dan de gebruikelijke omvang van een compagnie van het Staatse leger in de 17 de
en 18de eeuw, die schommelde tussen de 100 en 150 koppen. 92
Opmerkelijk stabiel waren in de periode 1596-1785 de salariskosten van de commandeurscompagnieën in de Scheldeforten. Deze bedroegen vrijwel steeds circa 17 pond Vlaams per
kop per jaar, corresponderend met de destijds gebruikelijke jaargage van een soldaat. Bij
het traktement van de commandeurs wordt in paragraaf 7.4 nader stilgestaan.
Het kwam in de 18de eeuw diverse malen voor dat een compagnie van een commandeur van
Lillo niet drukte op de begroting van het gewest Zeeland maar ten laste kwam van een
ander gewest van de Republiek. Dat was het geval met de compagnie van commandeur Van
Idsinga in de periode 1718-1729 (de financier was het gewest Friesland), de compagnie van
De Trevelin in de periode 1758-1762 (die bekostigd werd door het gewest Gelderland) en
die van Bedaulx in de periode 1773-1785 (die drukte op het oorlogsbudget van de provincie
Holland). Het is niet duidelijk of de niet uit de kas van het gewest Zeeland bekostigde
compagnieën steeds in de nabijheid van hun commandeur in de Scheldeforten verbleven.
Vermoedelijk was dit niet steeds het geval, hetgeen mede zou kunnen verklaren waarom de

92

Schulten, op. cit., in: Bruijn en Wels (red.), op. cit., p. 36.
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commandeurs af en toe in de Scheldeforten afwezig waren. Dat gold in het bijzonder voor
Idsinga.
Uit verspreide bronnen kunnen voorts de volgende chronologisch geordende gegevens
worden gedestilleerd over de omvang van de garnizoenen in Lillo en Liefkenshoek. De
compagnie van kapitein Maximiliaen Reijniers, die in het jaar 1600 gedurende zes maanden
in Lillo verbleef, telde 150 “hoofden”, waaronder 52 harkebusiers, 39 piekeniers, 30
musketiers en 10 hellebaardiers. 93
Ten Raa en De Bas maken er melding van dat er in de winter van 1607 in Lillo vier
compagnieën gelegerd waren. De garnizoenssterkte bedroeg toen volgens hen ca. 550
man. 94 Daarmee behoorde fort Lillo tot de kleinere garnizoensplaatsen van de Republiek.
Ter vergelijking: de garnizoenssterkte in Geertruidenberg bedroeg toen 800 man, in
Heusden 1000 man, in Sluis 2000 man en in Breda 3000 man. 95 Garnizoensplaatsen die
qua sterkte kleiner waren dan Lillo waren in 1607 Meurs en Bellingwolde (Wedde), beide
met een bezetting van 400 militairen. Op 15 juli 1612 waren er in fort Liefenshoek twee
compagnieën gelegerd die respectievelijk 62 en 55 “koppen” telden. 96
Uit een betaalrol van juni 1625 blijkt dat de toen in Liefkenshoek gelegerde compagnie van
kapitein Ferdinand de Chantraines alias Broucqsaut (vier jaar na de afloop van het
Twaalfjarig Bestand, in een periode waarin er in Zuid-West Nederland weer regelmatig
werd gevochten) bestond uit de volgende aantallen en soorten militairen: 1 kapitein, 1
jongen van de kapitein, 1 luitenant, 1 jongen van de luitenant, 1 vaandrig, 1 jongen van de
vaandrig, 2 sergeants, 1 schrijver, 1 chirurgijn, 2 tamboers, 3 korporaals en 135 soldaten. 97
De salariskosten van deze compagnie bedroegen in 1625 £ 2655:3:4. 98 De compagnieën
van Severijn Hoemaker en Pieter (van) Calcar (die in en rond die tijd in de Zeeuwse
Scheldeforten verbleven) telden toen elk ook 150 koppen; de gagekosten daarvan
bedroegen toen respectievelijk £ 2730:13:4 en £ 2736:13:4. 99
In het tijdvak 1621-1648 (tussen de afloop van het Twaalfjarig Bestand en de Vrede van
Münster) werden de garnizoenen te Lillo en Liefkenshoek regelmatig versterkt. In maart
1621 lagen er in Lillo drie compagnieën in het garnizoen. In logistiek opzicht gaf dat
problemen, want besloten werd om een derde van de manschappen onder te brengen bij
burgers. 100

93

ZA, SZ, inv. 1668, fol. 127; zie voor de betekenis van de genoemde functies: Zwitzer, op. cit.
1991, p. 17-18.
94
F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche leger, 1568-1795, Breda en Den Haag 1911-1950, deel
II, p. 396-401. Het is onduidelijk op welke bron(nen) Ten Raa en De Bas deze schatting hebben
gebaseerd; mogelijk zijn de militairen die in Liefkenshoek gelegerd waren meegeteld. Zie ook: Israel,
op. cit. 1996, p. 292.
95
Ten Raa en De Bas, op. cit., p. 396-401.
96
ZA, SZ, inv. 1227, 15-7-1612; het betrof de compagnieën van de kapiteins Logier en Nicolaas
Colve.
97
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 536. Zo’n samenstelling van een compagnie of vendel was
destijds gebruikelijk in het Staatse leger; zie: Wijn, op. cit. 1934, p. 40.
98
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 520, fol. 203 v-205 v.
99
Idem, fol. 250-253 en fol. 253-255 v.
100
ZA, SZ, inv. 486, 12-3-1621.
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In december 1634 verbleef er in Liefkenshoek anderhalve compagnie die niet op volle
sterkte was omdat zestien soldaten naar elders waren gestuurd. De commandeur van
Liefkenshoek, Severijn Hoemaker, toonde zich over deze sterkte zeer verontrust en
verzocht de Gecommitteerde Raden van Zeeland meer “volk” binnen het fort te legeren. 101
In 1635 verbleven er in Lillo en Liefkenshoek in totaal drie compagnieën van elk 150
koppen. 102
In mei 1638 verbleven er in Lillo vier en in januari 1645 in Liefkenshoek niet minder dan
drie compagnieën. 103 In oktober 1638 is er in Lillo zelfs melding gemaakt van de
aanwezigheid van vijf compagnieën, maar het is niet geheel duidelijk of hierbij de
manschappen in het steunfort Kruisschans en de schansen Blauwgaren en Oud-Lillo zijn
meegeteld. 104 Het is minder waarschijnlijk dat er toen alleen in het fort Lillo zo’n 750
militairen verbleven.
Op 29 april 1643 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om de sterkte van de
dertig Zeeuwse compagnieën te reduceren tot 118 koppen per compagnie. 105
Uit de monsterrollen van de compagnie van Willem Jan Cabeliau in de periode 1645 tot en
met 1650 blijkt dat de sterkte (in koppen) van die compagnie (die toen in Liefkenshoek
gelegerd was) en de loonkosten daarvan (in Vlaamse ponden) als volgt waren: 106
Maand
Juni 1645
September 1645
Juni 1646
Maart 1647
Juni 1647
April 1648
Juni 1648
Augustus 1648
December 1648
Maart 1649

Sterkte
114
114
114
114
114
114
114
70
70
70

Kosten
1718
1718
1714
1670
1706
1730
1682
1365
1103
1055

De forse sterktereductie tussen juni en augustus 1648 van 114 naar 70 koppen was een
gevolg van de Vrede van Münster, aldaar bekrachtigd op 15 mei 1648 en geproclameerd
door de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden op 5 juni 1648. 107

101

ZA, SZ, inv. 495, 4-12-1634.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 1-54.
103
ZA, SZ, inv. 1253.1, 3-5-1638; ZA, SZ, inv. 500, 30-1-1645.
104
ZA, SZ, inv. 497, fol. 170.
105
ZA, SZ, inv. 499, fol. 222 v.
106
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 843, 863, 883, 903 en 922.
107
Deze datum was gekozen omat het op die dag 80 jaar geleden was dat Egmond en Hoorne ter
dood waren gebracht; op deze wijze wilden de Staten-Generaal aan deze edelen postuum eer
bewijzen; zie hiervoor: J.H. Kluiver, De souvereine en independente staat Zeeland; de politiek van de
provincie Zeeland inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen
de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiek, Middelburg, 1998, p. 225.
102
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De kosten van de compagnie van Cabeljau daalden direct daarna met ca. 700 pond Vlaams
per jaar.
Toen deze compagnie nog 114 koppen telde waren deze (in juni 1648) als volgt over de
onderscheiden rangen en categorieën militairen verdeeld: 12 officieren, 3 jongens (die ook
wel pages werden genoemd), 41 spiesen (piekeniers), 30 musketiers en 28 nieuwelingen
(“overentsigers”) die niet nader werden gespecificeerd. Zo’n samenstelling was destijds
gebruikelijk in het Staatse leger, al waren er toen wel betrekkelijk veel nieuwelingen. 108 In
1650 daalde het aantal koppen van de compagnie van Willem Jan Cabeljau verder en wel
tot 65 in oktober van dat jaar. 109
Op 22 juni 1660 waren er in Liefkenshoek zestig soldaten gelegerd. 110 Op 13 oktober 1660
verbleef er in Liefkenshoek één compagnie. De Gecommitteerde Raden van Zeeland
drongen er toen bij de Staten-Generaal op aan dat er een tweede compagnie bijkwam,
conform een wens van de Raad van State. 111
Op 9 maart 1661 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat de omvang van de
compagnieën die werden bekostigd uit de kas van de provincie Zeeland diende te worden
gereduceerd van 65 naar 50 effectieve koppen. De kapiteins van deze compagnieën kregen
instructie om hier zorg voor te dragen. Gelijktijdig diende de Zeeuwse cavaleriecompagnie
van ritmeester Buat te worden gereduceerd van 100 naar 80 paarden, een sterkte die ook in
1668 was voorgeschreven. 112 Zeven jaar later bepaalden de Gecommitteerde Raden van
Zeeland dat de kolonelscompagnieën in dit gewest voortaan 80 koppen zouden tellen en
alle overige compagnieën 60. De zogeheten Franse compagnieën dienden te worden
teruggebracht tot 50 koppen. 113 Een week later besloten zij dat de mariniers in Veere en
Vlissingen zouden worden gereorganiseerd tot drie compagnieën van elk 100 koppen,
inclusief de kapitein, de vaandrig, de sergeanten en overige officieren. 114
In 1664 bedroeg het aantal koppen van de commandeurs-compagnieën te Lillo en
Liefkenshoek respectievelijk 48 en 47. 115
In mei 1665 hielden er twee compagnieën garnizoen te Lillo, te weten die van commandeur
Johan Seijs en die van Francois Cabeljau. De eerstgenoemde eenheid telde toen 92 koppen;
32 daarvan waren naar zee gezonden. De compagnie van Cabeljau telde 82 koppen,
waarvan er 22 op zee verbleven. Op één na waren alle officieren aanwezig. 116 In
Liefkenshoek bevonden zich op dat moment eveneens twee compagnieën (te weten van
Nicolaes Ockers en van Adriaen Lonque) van in totaal 79 koppen; 44 daarvan verbleven op
zee. 117

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Zie bijvoorbeeld: Schulten en Schulten, op. cit., p. 36.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 940, fol. 51 v-56.
ZA, SZ, inv. 512, fol. 88, 22-6-1660.
ZA, SZ, inv. 513, fol. 246 v en 247; idem, fol. 286 v.
ZA, SZ, inv. 514, fol. 148; idem, inv. 664, 4-10-1668.
ZA, SZ, inv. 664, 4-10-1668.
ZA, SZ, inv. 664, 11-10-1668.
NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 46-47 v.
ZA, SZ, inv. 1280.1, brief van commandeur Seijs van Lillo aan de GR van Zeeland d.d. 4-5-1665.
ZA, SZ, inv. 1280.2, brief van Adriaen Lonque aan de GR van Zeeland d.d. 4-5-1665.
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Op 26 maart 1666 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat de compagnie van
luitenant-kolonel Johan Seijs, toen commandeur te Lillo, niet meer dan 100 koppen mocht
tellen. 118
De Zeeuwse compagnieën van het Staatse leger werden tijdens de Engelse Oorlog
behoorlijk verzwakt. Verscheidene soldaten uit deze compagnieën sneuvelden op zee. Daar
waren soldaten bij uit de garnizoenen die in Lillo en Liefkenshoek gelegerd waren. 119 Op
27 juni 1666 verzochten de Gecommiteerde Raden van Zeeland de Staten-Generaal om de
Zeeuwse compagnieën, inclusief de compagnieën in het Committimus, te versterken. 120 Op
de noodzaak daartoe werd op 5 juli 1666 ook gewezen door de commandeur van
Liefkenshoek, Ockerse. 121
In 1668 sneuvelden diverse soldaten die deel uitmaakten van compagnieën uit de
Scheldeforten in Suriname of raakten daar gewond. Indien zij in het laatste geval konden
terugkeren naar de Republiek werden ze soms als appointé geplaatst op de monsterrollen
van deze compagnieën, nadat daarover door de Gecommitteerde Raden van Zeeland
uitvoerig was gedelibereerd (zie hiervoor paragraaf 14.8).
Voor de gehele Republiek besloten de Staten-Generaal op 18 april 1670 om het leger te
versterken met 5000 manschappen, volgens vastgestelde quota te verdelen over de
provincies. Uit dit besluit kan worden afgeleid dat in het gewest Zeeland toen 36
compagnieën operationeel waren. “Zonder uitstel” dienden deze elk versterkt te worden
met 12 soldaten, waarvan 8 musketiers en 4 piekeniers. Dan resteerde nog een uitbreiding
met 22 soldaten. Deze diende als volgt gestalte te krijgen: de drie kolonels van de Zeeuwse
regimenten dienden elk 2 musketiers en 1 piekenier aan te nemen en de luitenant-kolonels
en de sergeant-majoors elk 1 musketier en 1 piekenier. Een en ander diende geregeld te zijn
vóór 1 mei 1670. 122 De uitbreiding van de compagnieën was van korte duur. Op 21
augustus kregen de kolonels, de luitenant-kolonels, de sergeants-majoors en de kapiteins
van de Zeeuwse compagnieën van de Gecommitteerde Raden van Zeeland opdracht dat zij
de nieuw aangenomen soldaten dienden te laten afzwaaien. 123 Een maand later kregen zij
de instructie om hun legeronderdelen op volle sterkte te houden “met stercke en brave
soldaten met goede wapenen en in eene geduurige exercitie van dien” opdat zij ten allen
tijde het gewest zouden kunnen dienen. 124 Dat externe bedreigingen aanleiding konden
geven tot een snelle koerswijziging bleek op 31 december 1670 toen de Gecommitteerde
Raden van Zeeland besloten dat een uitbreiding van de sterkte tot 100 koppen per
compagnie noodzakelijk was vanaf 1 januari 1671 voor een periode van vier maanden. 125
Op 7 april 1671 bepaalden zij dat een groter aantal koppen dan 100 was toegestaan. 126

118
119
120
121
122
123
124
125
126

ZA, SZ, inv. 523, fol. 119 v en 120.
Bijv. ZA, SZ, inv. 523, fol. 300 v.
ZA, SZ, inv. 523, fol. 238.
ZA, SZ, inv. 523, fol. 245.
ZA, SZ, inv. 666, 18-4-1670.
ZA, SZ, inv. 666, 21-8-1670.
ZA, SZ, inv. 666, 26-9-1670.
ZA, SZ, inv. 666, 31-12-1670.
ZA, SZ, inv. 667, 7-4-1671.
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De compagnieën van de kapiteins Johan Duvelaer en Johan de Vassy, die omstreeks 1675
respectievelijk in Lillo en Liefkenshoek verbleven, telden toen elk 89 koppen. 127 In 1685
had de compagnie van Willem van Hille (toen commandeur te Lillo) een sterkte van 55
koppen. 128
Een plotselinge opvoering van de garnizoenssterkte in Lillo voltrok zich in 1701 ten tijde
van de Spaanse Successieoorlog toen de fortcommandant de beschikking kreeg over 100
extra soldaten (die gerekruteerd werden uit de drie Walcherse steden). 129 Even abrupt
werden deze overigens enkele maanden later weer teruggestuurd. 130 Eind 1702 werd het
garnizoen te Lillo opnieuw tijdelijk versterkt met 100 man; dit keer betrof het een
detachement van 100 man uit het regiment van kolonel Hamilton. 131 Een jaar later werden
er 200 soldaten (en hun officieren), afkomstig uit het regiment van baron Van Spar, vanuit
de garnizoenen te Vlissingen en Veere naar het fort Lillo gestuurd. 132 Op 7 januari 1704
besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om maar liefst zes compagnieën uit het
regiment van kolonel Pierre de Belcastel vanuit Vlissingen over te plaatsen naar een nieuw
fort te Doel, genaamd “Dwars in de weg”. 133 Zes dagen eerder hadden zij de commandeur
van Lillo toestemming verleend om ten behoeve van dit fort leningen aan te gaan teneinde
munitie en goederen te kunnen financieren. 134
In oktober 1717 berichtte de commandeur van Lillo aan de Gecommitteerde Raden van
Zeeland dat hij voor de Scheldeforten Lillo, Liefkenshoek, Kruisschans en Frederik
Hendrik in totaal de beschikking had over slechts drie compagnieën. 135
Er zijn exacte gegevens bekend over de omvang van het garnizoen te Lillo op 8 augustus
1747, vrijwel drie maanden nadat Liefkenshoek door Franse troepen werd veroverd en op
een moment dat een aanval op Lillo niet lang kon uitblijven. Daar verbleven toen 616
militairen (afkomstig uit maar liefst negen regimenten van het Staatse leger) en 26
“bedienden” van de artillerie; in paragraaf 7.10 worden hierover nadere bijzonderheden
vermeld.
In februari 1754 verzocht de magistraat van Lillo aan de Gecommitteerde Raden van
Zeeland om versterking van de garnizoenen in de Scheldeforten. Een maand later werd
gereageerd met de mededeling dat voor de vier forten tezamen niet meer dan twee
compagnieën konden worden toegestaan. De magistraat van Lillo tekende aan dat de
garnizoenssterkte vóór “de oorlog” (= de Oostenrijkse Successieoorlog) vier compagnieën
omvatte. 136
Hoezeer de garnizoensomvang in een betrekkelijk korte tijd kon schommelen blijkt uit de
sterkte in de jaren 1782-1785. Op 31 mei 1782 waren er in Liefkenshoek 102 militairen
127

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1450, fol. 9-14 v.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1610, fol. 13.
129
ZA, SZ, inv. 709, 19-8-1701.
130
ZA, SZ, inv. 709, 22-10-1701.
131
ZA, SZ, inv. 710, 14-12-1702.
132
ZA, SZ, inv. 711, 16-11-1703.
133
ZA, SZ, inv. 712, 7-1-1704; gedoeld werd op de schans “Dwars in de weg”, gesitueerd tussen het
dorp Doel en het fort Liefkenshoek (Van Gerven, op. cit. 1977, p. 489).
134
ZA, SZ, inv. 712, 1-1-1704.
135
ZA, SZ, inv. 725, 7-10-1717.
136
ZA, SZ, inv. 1949, fol. 91.
128
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gelegerd. 137 In oktober 1783 bevonden zich er niet meer dan 30 soldaten. 138 Op 11
december 1783 verbleven er in het fort Lillo 659 militairen (600 infanteristen en 59
artilleristen) en in Liefkenshoek 457 manschappen (400 infanteristen en 57 artilleristen). 139
Toen in 1784 de spanningen tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en het
keizerrijk Oostenrijk opliepen (zie hiervoor paragraaf 15.2) waren er in Lillo en
Liefkenshoek gezamenlijk 1100 tot 1200 miliaren gelegerd, “volkomen in staat om een
wakkeren tegenstand te bieden”. 140 Een jaar later was het merendeel van hen alweer
vertrokken. In de allerlaatste fase van hun bestaan als vestingwerken van de Republiek
verbleven er in elk van de forten niet meer dan 38 militairen.
Het fort Lillo bood meer ruimte om militairen te huisvesten dan het fort Liefkenshoek.
Vermoedelijk verbleven er in Lillo gemiddeld driemaal zoveel soldaten als in
Liefkenshoek.
In het fort Lillo was er aan het het einde van de 16de eeuw ruimte voor een verblijf van ca.
300 militairen. 141 De barakken in het fort Liefkenshoek waren aanvankelijk waarschijnlijk
berekend op een garnizoenssterkte van ca. 100 man. Vermoedelijk nam deze capaciteit
vanaf 1614 (toen het fort ingrijpend werd verbouwd) toe tot ca. 150 man. Volgens Tirion
waren de barakken te Lillo medio 18de eeuw berekend op een sterkte van 1000 man. 142 Dit
moet in logistiek opzicht onaannemelijk worden geacht, evenals de mededeling van
Bachiene dat er in vredestijd gewoonlijk drie tot vier compagnieën in het fort verbleven. 143
Vermoedelijk konden er in Lillo in de 18de eeuw maximaal 700 manschappen worden
gehuisvest. Zeker is dat de commies van de vivres en de ammunitie te Lillo op 31 augustus
1747 aangaf dat de etensvoorraad in het magazijn aldaar toereikend diende te zijn voor 700
personen. 144 Toen er een maand later in Lillo nieuwe troepen arriveerden klaagde de
commandeur van het fort erover dat zij geen tenten bij zich hadden. 145 Kennelijk kon de
overnachtingscapaciteit op deze wijze worden uitgebreid. 146
Een manier om een beeld te krijgen van de schommelingen in de omvang van de militaire
populaties in de forten Lillo en Liefkenshoek, betreft het ordenen van gegevens over de
137

Te weten uit het tweede bataljon van het regiment Oranje-Nassau nr. 2 (ZA, SZ, inv. 1417.1).
Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, deel 19, Leiden en Amsterdam, 1784, band 1, p. 49.
139
ZA, SZ, inv. 1418.2, brief van A.W. Kiers aan de GR van Zeeland d.d. 17-12-1783.
140
Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, deel 20, Leiden en Amsterdam, 1785, band 1, p. 605-608.
141
Havermans, op. cit., p. 551.
142
I. Tirion, Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren, deel XII (betreffende
o.m. Staats-Brabant en Staats-Vlaanderen), Amsterdam 1751, p. 340.
143
W.A. Bachiene, Nieuwe Tegenwoordige Staat en Geographie der Nederlanden, deel 4
(betreffende o.m. Staats-Vlaanderen en Staats-Brabant), Amsterdam, 1791, p. 459. Mogelijk telde
Bachiene de compagnieën te Liefkenshoek, Frederik Hendrik en Kruisschans mee.
144
ZA, SZ, inv. 1377.1, memorandum van Jacobus Ermerins d.d. 31-8-1747, gevoegd bij een brief
van commandeur Evert Jan de Vassy op diezelfde datum (zie noot 613).
145
ZA, SZ, inv. 1377.2, brief van commandeur Evert Jan de Vassy aan de Gecommitteerde Raden
van Zeeland d.d. 28-9-1747.
146
In de periode mei tot en met augustus 1747 werden de dijken aan weerszijden van het fort Lillo
aan de binnenzijde afgegraven, om op deze wijze extra ruimte te maken voor het “campeeren” van
extra troepen (NA, Raad van State, inv. 1916; memorie van de aanpassingen van de forten Lillo, OudLillo, Frederik Hendrik en Kruisschans in de periode mei tot en met augustus 1747, opgesteld door
Evert Jan de Vassy en Rochus van Suchtelen).
138

363

omvang van consumpties in deze forten. Jaarlijks werden consumptiegoederen
onderworpen aan belasting, de zogeheten gemeene middelen van consumptie. Deze
belasting werd jaarlijks verpacht. Vrijgesteld van deze belasting waren de “vivres” (de
levensmiddelen) die de commies van de vivres en de ammunitiën ten behoeve van de
garnizoenen werden aangeschaft. Maar dat gold niet voor de drank en de andere
genotmiddelen die door de militairen werden genuttigd. Daarom geven de opbrengsten van
de verpachting van de gemeene middelen van consumptie enig houvast in het traceren van
de omvang van de garnizoenen, mede in aanmerking genomen dat het relatieve aandeel van
de militairen in de totale omvang van de fortpopulaties in de onderzochte periode steeds
dominant is geweest. Deze opbrengsten konden betrouwbaar worden getraceerd voor de
periode 1661-1786. Voor de conclusies die daaruit konden worden getrokken wordt
verwezen naar hoofdstuk 9.
Het is aannemelijk dat er een correlatie is tussen de omvang van de garnizoenen en het
brandstofgebruik in de forten. De kachels brandden lange tijd uitsluitend op turf, dat
periodiek in grote hoeveelheden per schip werd aangevoerd. 147 Het is niet mogelijk
gebleken om voor de gehele onderzochte periode een vergelijkend overzicht van het
turfverbruik samen te stellen. Wel kan voor een bepaald jaar, te weten 1700, een
nauwkeurig beeld worden geschetst van de relatieve omvang van dit verbruik, door dit te
vergelijken met de turfaankopen waartoe de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 24 juni
van dat jaar besloten, te weten voor: 148
 het hof te Middelburg
 Vlissingen
 Veere
 Lillo
 Liefkenshoek
 Axel
 fort Rammekens
 het garnizoen van Middelburg
 het logement in Den Haag
Totaal aantal lasten

46 lasten
22 lasten
22 lasten
18 lasten
15 lasten
3 lasten
2 lasten
10 lasten
6 lasten
144 lasten

De gewicht van een last bedroeg toen ca. 2200 pond. 149 Voor het winterseizoen van 1683
ontvingen Lillo en Liefkenshoek overigens respectievelijk 12 en 10 lasten turf. 150 Dat was
ook in 1691 zo. 151 In 1693 bedroeg deze toedeling resp. 15 en 10 lasten en in 1695, 1697,

147

Reeds in 1686 werden kolen als brandstof gebruikt voor de garnizoenen te Lillo en Liefkenshoek
(en in Rammekens en Veere) (ZA, SZ, inv. 694, 25-9-1686). Het ging toen om “Schotse” kolen.
148
ZA, SZ, inv. 708, 24-6-1700; in 1701 was de turftoedeling identiek (ZA, SZ, inv. 709, 11-71701).
149
L.M. Hollestelle, Maten en gewichten, in: L.M. Hollestelle e.a. (red.), Werken met Zeeuwse
bronnen; tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken, Amsterdam, 1998, p. 40.
150
ZA, SZ, inv. 690, 24-6-1683.
151
ZA, SZ, inv. 699, 4-10-1691.
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1699 en 1714 resp. 18 en 15 lasten. 152 In 1716 werden deze hoeveelheden gereduceerd tot
respectievelijk 12 en 8 lasten, evenals in 1717 en 1718. 153 Ook toen werd het besluit
hierover in de zomer genomen, zodat de mild- of strengheid van de winter op de toedeling
geen invloed kan hebben gehad.
Een indicatie van de relatieve omvang van de garnizoenen die in Lillo en Liefkenshoek
gelegerd waren verschaffen ook gegevens over het gebruik van kolen. 154 Het is mogelijk
om deze maatstaf voor het jaar 1764 te hanteren. Op 29 maart 1764 besloten de
Gecommitteerde Raden van Zeeland dat de verkoop van kolen ten behoeve van de
magazijnen in de garnizoensplaatsen in Zeeland (inclusief de locaties die behoorden tot het
Committimus) zou worden gegund aan leveranciers die bij een publieke aanbesteding tegen
de laagste prijs konden leveren. 155 Met het oog hierop werd vastgesteld hoeveel kolen er
per magazijn geleverd dienden te worden. Deze hoeveelheid werd uitgedrukt in hoeden en
maten. Een maat werd gesteld op 86 ponden naar Amsterdams gewicht, hetgeen betekende
dat een maat 42,5 kilogram omvatte. 156 Een hoed omvatte 36 maten, naar Middelburgse
maatstaf. 157
Aan de magazijnen in de volgende plaatsen werden de volgende aantallen maten kolen
toegewezen:
Lillo en Liefkenshoek
Veere
Vlissingen
Axel

628 158
628
628
314

Goes
Rammekens
Zierikzee

157
157
157

Uit deze gegevens valt af te leiden dat de forten Lillo en Liefkenshoek in die tijd tot de
grootste garnizoensplaatsen behoorden van het gewest Zeeland. In de laatste fase van hun
bestaan als forten van de Republiek der Verenigde Nederlanden was het kolenverbruik
overigens ten opzichte van 1764 sterk toegenomen. Voor het winterseizoen 1782-1783
stelden de Gecommitteerde Raden van Zeeland 25 hoeden (= 900 maten) beschikbaar en
voor de winter van 1783-1784 zelfs 30 hoeden (= 1080 maten). 159
Wat het kolenverbruik betreft: de schoolmeester van Liefkenshoek kreeg in 1782 de
beschikking over een kachel om daarin ieder jaar een halve hoed kolen te stoken. 160
152

ZA, SZ, inv. 701, 14-8-1693; idem, inv. 703, 5-7-1695; idem, inv. 705, 25-10-1697; idem, inv.
707, 23-7-1699; idem, inv. 722, 8-6-1714.
153
ZA, SZ, inv. 724, 7-7-1716; idem, inv. 725, 29-6-1717; idem, inv. 527, 23-6-1718.
154
Vanaf 1684 werden de kachels in Lillo en Liefkenshoek ook gestookt met Schotse kolen. Daarvan
werden bijvoorbeeld in 1685 350 “wagens” naar Lillo en 300 naar Liefkenshoek verstuurd (ZA, SZ,
inv. 693, 14-9-1685). Deze kolen werden gedistribueerd vanuit Veere (ZA, SZ, inv. 692, 21-8-1684).
155
ZA, SZ, inv. 2015, fol. 303.
156
Een Amsterdams pond correspondeerde toen met 494,09 gram (met dank aan Leo Hollestelle van
het Zeeuws Archief te Middelburg).
157
De hoed werd in die tijd ook wel gebruikt als graanmaat; zie: Hollestelle, op. cit. 1998, in:
Hollestelle e.a. (red.) op. cit. 1998, p. 40.
158
Deze hoeveelheid stond gelijk aan 17 hoeden en 16 maten.
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ZA, SZ, inv. 1418.2.
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ZA, SZ, inv. 1958, fol. 432; ook: ZA, SZ, inv. 1962, 3-7-1782; een halve hoed omvatte 18 maten,
ofwel 765 kilogram.
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De feitelijke omvang van een compagnie kon in de 17 de en de 18de eeuw soms fors afwijken
van de formele omvang zoals die in de Staten van Oorlog werd geboekstaafd. Vooral in de
17de eeuw kwam het verschijnsel “passevolanterye” voor. Dit manifesteerde zich
bijvoorbeeld in 1658 op het fort Hoogerwerf. Een monstering van de troepen aldaar bracht
aan het licht dat het merendeel van de 25 man tellende garnizoenssterkte bestond uit
“mortepayen ofte passevolanten die geen dienst doen ende daer van echter de gagie werd
getrocken”. De sergeant-majoor van het fort werd ervan beschuldigd dat hij gages van
soldaten in rekening bracht die feitelijk van de fortbezetting geen deel uitmaakten, doch die
bij monstering werden vervangen door passanten (met name arbeiders in de omgeving van
het fort of knechten van officieren) die met wapens werden toegerust om op soldaten te
lijken. 161 Dit verschijnsel werd “passevolanterye” genoemd. 162 Soms werden daar zelfs
vrouwen en kinderen voor gebruikt. Het is onbekend of een dergelijke vorm van fraude
voorkwam in Lillo, Liefkenshoek en in de steunforten Kruisschans en Frederik Hendrik.
7.4 De commandeurs
Sleutelfiguren binnnen de Scheldeforten waren de commandeurs. 163 De commandeur te
Lillo fungeerde tevens als president van het magistraatscollege dat zetelde in het fort Lillo
en dat onder het gezag van de Gecommitteerde Raden van Zeeland het dagelijks bestuur
van de Zeeuwse Scheldeforten (inclusief de steunforten Kruisschans en Frederik Hendrik,
beide op de Brabantse Scheldeoever) vormde (zie hoofdstuk 5).
De term commandeur was aanvankelijk niet eenduidig en werd niet consequent gehanteerd.
Aan het einde van de 16de en het begin van de 17de eeuw werd de hoogstgeplaatste militair
in Lillo soms omschreven als gouverneur. Dat gold bijvoorbeeld voor Jaques de Buvry op 9
februari 1609. 164
Wie tot commandeur van Lillo en/of Liefkenshoek werd benoemd behield zijn functie als
kapitein van een compagnie en bleef als zodanig voor deze compagnie volledig
verantwoordelijk. De compagnie van een commandeur werd in de 17 de eeuw als een soort
basiseenheid in het onder zijn bevel staande fort gelegerd; in de 18 de eeuw kwam het voor
dat de “eigen” compagnie van een commandeur elders werkzaam was. 165 Het combineren
van de rollen van commandeur en kapitein bracht soms met zich dat een commandeur met
zijn compagnie tijdelijk het hem toevertrouwde fort verliet in tijden van oorlog of
161

Van Valkenburg, De kapitein-commandeur Johan Veijser (John Vizer) uit Engeland, zijn
nakomelingen en hun verwanten, in: De Nederlandsche Leeuw, 1976, p. 8.
162
Zie hiervoor in het algemeen: Schulten en Schulten, op. cit., p. 16-18.
163
Op het “wachtschip” (schip van oorlog) dat voor Lillo in de Schelde voor anker lag was een
afzonderlijke commandeur werkzaam zijn, ressorterend onder de Admiraliteit van Zeeland; zie
hiervoor hoofdstuk 8.
164
Ned. Leeuw, jrg. 2, 1884, p. 20.
165
Een voorbeeld is de cavalerie-compagnie van Casimir Abraham graaf van Schlippenbach. Het
staat vast dat geen van de acht compagnieën waaruit het regiment dragonders van deze luitenantkolonel bestond in de jaren 1749 en 1750 (toen hij commandeur was van Lillo en Liefkenshoek) in
een Scheldefort verbleef, hetgeen voor een cavalerie-compagnie ook niet erg aannemelijk zou zijn
geweest. Het kwam in de 18de eeuw meer voor dat cavalerie-commandanten tot commandeur van
Lillo en Liefkenshoek werden benoemd. Dat gold bijv. ook voor Johan Godin en Philips Jacob van
Borssele van der Hooge.
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oorlogsdreiging. Dat gold bijvoorbeeld in 1600 voor commandeur Jacques de Buvry wiens
compagnie toen betrokken was bij de Slag bij Nieuwpoort. 166 De commandeur van Lillo
Carel Willem baron De Sparre kreeg op 16 augustus 1701 opdracht van de koningstadhouder Willem III om zich naar Staats-Vlaanderen te begeven om daar onder luitenantgeneraal Van Coehoorn tijdelijk troepen te commanderen. 167 Jan Marcus de Salve was in
de periode 1762-1768 niet alleen actief als commandeur van de forten Lillo, Liefkenshoek,
Frederik Hendrik en Kruisschans, maar ook als kolonel van een naar hem genoemd
mariniers-regiment. 168
Gedurende de 17de eeuw waren er in de forten Lillo en Liefkenshoek meestal afzonderlijke
commandeurs werkzaam. Uitzonderingen op deze regel zijn Jaques de Buvry, Michel
Caulier en Pieter (van) Calcar die zowel commandeur waren te Lillo als te Liefkenshoek.
In de 17de eeuw werd de hoogstgeplaatste militaire functionaris zowel in Lillo als
Liefkenshoek als commandeur betiteld. Zo besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland
op 10 oktober 1685 om aan de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek elk, voor eigen
gebruik, jaarlijks twee lasten turf en 12 steen kaarsen te “doneren”. 169 Incidenteel werd de
kwalificatie commandeur ook gebezigd voor de leidinggevende kapitein in het steunfort
Kruisschans. 170 Vanaf de 18de eeuw werden er voor Liefkenshoek geen aparte
commandeurs meer benoemd. De commandeur van Lillo voerde toen ook het bevel over
Liefkenshoek, afgezien van het tijdvak 16 juli 1703 tot 6 oktober 1703 toen er in
Liefkenshoek weer wel een afzonderlijke commandeur werkzaam was, wiens competentie
direct door de commandeur van Lillo werd betwist. 171 Dit leidde ertoe dat Paul Brunet de
Rochebrune slechts gedurende amper drie maanden als commandeur te Liefkenshoek
werkzaam was en dat Charles Lonque, die op 11 juni 1703 alleen was benoemd tot
commandeur van Lillo, vanaf 6 oktober 1703 tevens fungeerde als commandeur van
Liefkenshoek. 172
Op 28 april 1623 vroeg Severijn Hoemaker de Gecommitteerde Raden van Zeeland hoe te
handelen ten aanzien van het commando te Liefkenshoek dat was opgedragen aan de
commandant te Lillo. Besloten werd dat hij het commando zou voeren over Liefkenshoek,
166

In mei 1600 werd de schipper Heyndrick Geertssen betaald voor het vervoeren van de compagnie
van kapitein Buvry van Oostende naar Goes (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 270, fol. 317 v). In
1600 traden de kapiteins Bartholomeus Walraven en Maximiliaen Reijniers als commandeurs te Lillo
op (idem, fol. 252-252 v).
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ZA, SZ, inv. 710, 13-2-1702.
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ZA, SZ, inv. 1673, fol. 226 v.
169
ZA, SZ, inv. 693, 10-10-1685.
170
Toen de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 8-8-1667 besloten om aan Franchois Cabeljau
een verlof van enkele dagen toe te staan, kreeg hij een aanbevelingsbrief mee waarin hij als
commandeur van het fort Kruisschans werd omschreven (ZA, SZ, inv. 525, fol. 150 en 150 v).
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Bachiene, op. cit., p. 459; Tirion, op. cit. 1751, p. 340.
172
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 24, 24 v en 31 v. Op de aanstelling van één commandeur voor de forten
Lillo, Liefkenshoek, Frederik Hendrik en Kruisschans was in 1703 aangedrongen door Menno van
Coehoorn. Hij wenste “dat er een persoon gestelt worde die het generaal opsigt hebbe over alle de
forten” (vermeld in een brief van Van Slingeland aan de Raad van State d.d. 10-8-1703, opgenomen
in: ZA, Verzameling Ermerins-Wiltschut, inv. 1).

367

mits hij “voeling” hield met de commandant van Lillo. 173 Op 9 oktober 1626 werd hij
samen met zijn collega te Liefkenshoek aangeschreven door de Gecommitteerde Raden om
in vrede om te gaan met elkaar zonder iets af te dingen op ieders gezag. 174 Geheel duidelijk
was de bevelsstructuur dus klaarblijkelijk niet. In 1661 ontstond er onduidelijkheid over de
betiteling van de hoogstgeplaatste militair te Liefkenshoek. Als zodanig was door de
Gecommitteerde Raden van Zeeland de kapitein Martin de Ridder benoemd, met het recht
om de titel commandeur te voeren, zoals dat ook was toegestaan aan zijn voorgangers. Op
28 januari 1661 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om twee raadsheren af te
vaardigen naar de Raad van State om ervoor te pleiten dat deze betiteling ook door deze
Raad zou worden erkend. 175 De titel van commandeur bleef uiteindelijk overeind. 176
Ook medio 1672 rees de vraag hoe de gezagsverhouding tussen de commandeurs van Lillo
en Liefkenshoek geregeld was. Op 30 juni van dat jaar gelastten de Gecommitteerde Raden
van Zeeland beide commandeurs (dat waren toen Nicolaes Ockers en Jan de Vassy) om
“regelmatige correspondentie” met elkaar te onderhouden. Zo nodig diende de een de ander
te assisteren met personeel, ammunitie en andere benodigdheden. 177
Uit een brief die Anthonij de Valck, commandeur van Liefkenshoek, in maart 1686 schreef
aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland blijkt dat de gezagsverhouding ten opzichte van
zijn collega in Lillo, in elk geval voor hem, niet duidelijk was. Hij verzocht om opheldering
over zijn bevoegdheid om jegens inwoners van zijn fort handelend op te treden in
gerechtelijke kwesties. Die bevoegdheid was er volgens hem vanouds geweest en daarover
waren hem geen klachten bekend. 178 Het dagelijks bestuur van Zeeland toonde zich niet
bereid om de reikwijdte van het gezag van de magistraat van Lillo en Liefkenshoek in te
perken.
De forten Kruisschans en Frederik Hendrik stonden vanaf hun verovering op de
Spanjaarden in 1633 onder het gezag van een afzonderlijke bevelvoerder. Dat gold ook
voor het fort Hoogerwerf. In de praktijk oefende de commandeur van Lillo een grote
invloed op het reilen en zeilen van deze forten uit. Formeel was van een hiërarchische
verhouding lange tijd geen sprake. Wel was in de taakstelling van de commandeur van Lillo
in de 17de eeuw opgenomen dat hij het bevel voerde over “de fortresse van Lillo en
appendentien vandien”. Waarschijnlijk werden tot de “appendentien” de schansen
Blauwgaren en Oud-Lillo gerekend. Aan het begin van de 18 de eeuw kwam er een
verandering in de omschrijving van de reikwijdte van het gezag van de commandeur van
Lillo. Dit gezag kreeg ook betrekking op de “onderhorige” forten aan de “Brabantse
zijde”. 179 Daarmee werd gedoeld op de forten Kruisschans en Frederik Hendrik. In 1703
verzocht de commandeur van Liefkenshoek de Gecommitteerde Raden van Zeeland om ook
met het “commandement” van de forten Kruisschans en Frederik Hendrik te worden belast;
het fort Hoogerwerf was toen reeds ter ziele. Zijn verzoek werd afgewezen. 180 Op 7
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ZA, SZ, inv. 487, 28-4-1623.
ZA, SZ, inv. 489, 9-10-1626.
ZA, SZ, inv. 514, fol. 59 v en 60.
ZA, SZ, inv. 514, fol. 83.
ZA, SZ, inv. 668, 30-6-1672.
ZA, SZ, inv. 694, 28-3-1686.
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 24.
ZA, SZ, inv. 711, 31-7-1703; NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 572, fol. 305, 7-8-1703.
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september 1703 beslisten de Gecommitteerde Raden van Zeeland conform een advies van
generaal Menno van Coehoorn om de forten Kruisschans en Frederik Hendrik toe te voegen
aan “het commandement” van Charles Lonque, toen de commandeur van Lillo. 181 Toen
deze in 1704 de rang van kolonel-titulair verwierf werd hij omschreven als commandeur
van “de forten op de Schelde”. 182 De Raad van State had met de uitbreiding van het
mandaat van de commandeur van Lillo ingestemd, nadat daarom was verzocht door de
Staten van Zeeland op 28 januari 1704, die hadden gewaarschuwd voor de risico’s van het
bestaan van verschillende “particuliere commandementen” op de Scheldeforten. Vanaf
1704 worden de forten Kruisschans en Frederik Hendrik veelvuldig betiteld als
“onderhorige” forten van Lillo. De reeds bestaande feitelijke positie van Lillo als
“hoofdfort” van de Republiek aan de Schelde bij Antwerpen werd toen geformaliseerd,
hetgeen in de taakstelling van de commandeur van Lillo tot uitdrukking werd gebracht.
De commandeurs van Lillo en Liefkenshoek werden in de periode 1588-1786 benoemd
door de Raad van State, op voordracht van het bestuur van het gewest Zeeland. 183 Het
benoemingsbesluit van de Raad van State werd bekrachtigd door de Prins van Oranje, met
uitzondering van benoemingen gedurende de stadhouderloze tijdperken (1650-1672 en
1702-1747). Daarnaast werden de commandeurs aangesteld door de Gecommitteerde
Raden van Zeeland, van wie zij “commissie” verkregen, nadat zij door de Raad van State
waren benoemd. Zij legden ten overstaan van beide bestuursorganen een eed af. Daarmee
kwam hun dubbelmandaat duidelijk tot uitdrukking. Enerzijds dienden zij de gehele
Republiek, anderzijds werden zij beschouwd als functionarissen ten dienste van het gewest
Zeeland. Dit kwam ook in de formulering van hun opdracht tot uitdrukking. Deze dubbele
loyaliteit sloot naadloos aan bij de hybride bestuurlijke structuur van het Staatse leger
tijdens de Republiek (zie de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk).
De door de commandeurs af te leggen eed zoals voorgeschreven door de provincie Zeeland
(die overigens ook gold voor andere officieren die door het gewest Zeeland betaald werden
dan wel binnen dit gewest garnizoen hielden) luidde als volgt: “Wy belooven en zweeren de
Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, die by de Unie en hanthoudinge van de
Waare Christelyke Religie zullen blyven, ende namentlyk de Staaten van Zeeland, en Zyne
Hoogheidt den Heere Prince van Orange en Nassau, Erf-Stadhouder deezer Provincie etc.
etc., gehouw en getrouw te wezen, dezelve vromelyken en getrouwelyk te dienen, tot
voorstandt van de voorsz. Vereenigde Nederlanden, en namentlyk den Lande van Zeelandt,
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ZA, SZ, inv. 711, 7-9-1703.
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 42; NA, arch. familie Steengracht, inv. 239.
183
In het standaardwerk over het Staatse leger van Ten Raa en De Bas is vermeld dat krachtens een
door de Staten-Generaal vastgesteld reglement betreffende de bevoegdheden van de gouverneurs en
commandeurs van de vestigingen en forten van de Republiek (dat in 1671 in werking trad) de
commandeurs van de forten Lillo, Frederik Hendrik en Kruisschans werden benoemd door de Staten
van Holland; dit is onjuist, gegeven desbetreffende benoemingsbesluiten van de Staten van Zeeland;
zie: F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche Leger, deel V, Breda, 1921, p. 520. Opmerkelijk is ook
dat Ten Raa en De Bas de commandeurs van fort Lillo (en de “onderhorige” forten) pas vermelden
vanaf 1672, terwijl ze al in functie waren vanaf 1585; en vanaf 1701 ontbreken in dit standaardwerk
(hetgeen eveneens merkwaardig mag heten) gegevens over commandeurs te Lillo, hoewel deze wel
degelijk behoorden tot het Staatse leger.
182
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den Quartieren, Steden en Leden van dien jegens alle haare Vyanden; de welgemelde
Heeren Staaten van Zeelandt, ofte haare Geauthoriseerden, en Hooggemelde Zyne
Hoogheidt, voor den tyd dat wy in dezelve Provincie zyn 184, gehoorzaam te wezen in het
geen Zy-luyden Ons tot vorderinge van den dienst en defensie van de voorsz. Landen
beveelen zullen: dat Wy ook stiptelyk zullen naarkomen de Ordres en Reglementen, by de
Edele Mogende Heeren Staaten van Zeeland, omtrend de Militaire Jurisdictie gemaakt of
nog te maaken….Zoo waarlyk moet Ons God Almagtig helpen”. 185
De Prins van Oranje was bij de benoeming van commandeurs betrokken in zijn functie van
stadhouder en kapitein-generaal-admiraal van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Laatstgenoemde functie werd ingesteld op de dag van het overlijden van Maurits van
Oranje-Nassau (23 april 1625) en steeds door een Prins van Oranje vervuld. Als stadhouder
waren de Prinsen van Oranje ten tijde van de Republiek tevens provinciaal kapiteingeneraal.
In 1667 bepaalde het gewest Holland (het machtigste in de Republiek) dat het
stadhouderschap (dat in dat gewest toen werd afgeschaft) onverenigbaar was met de functie
van kapitein-generaal. De andere gewesten volgden in 1670. Toen de oorlog tegen
Frankrijk in 1672 voor de Republiek echter rampzalig verliep, werd Willem III door de
gewesten Holland en Zeeland alsnog tot stadhouder en door de Staten-Generaal tot
kapitein-generaal-admiraal benoemd. In 1675 werd het stadhouderschap in de vijf gewesten
waarin Willem III (zoon van Willem II en Maria Stuart) stadhouder was erfelijk verklaard
in de mannelijke lijn. De Staten-Generaal beslisten vervolgens dat ook de aan het
stadhouderschap gekoppelde functies van kapitein-generaal en admiraal-generaal van de
Republiek erfelijk werd. Nadat Willem III koning van Engeland en Schotland was
geworden behield hij deze functies. Besluiten betreffende de benoeming van commandeurs
van Lillo en Liefkenshoek (en over de aanstelling van andere officieren in het Staatse leger)
werden in de periode 1689-1702 door hem in Engeland genomen en daar getekend.
In het gewest Zeeland oefenden de Prinsen van Oranje langs drie bestuurlijke lijnen invloed
uit op het provinciale militaire beleid ten tijde van de Republiek. Enerzijds in hun rol van
stadhouder van Zeeland en de daaraan gekoppelde functie van provinciaal kapiteingeneraal. In de tweede plaats beschikten zij in de Staten van Zeeland over een invloedrijke
positie vanwege hun positie als Eerste Edele (representant van de adel in het gewest), maar
ook omdat zij markiezen waren van de steden Veere en Vlissingen. 186 Hierdoor beschikten
zij in de Staten van Zeeland over drie van de zeven stemmen. In de derde plaats gaf hun
landelijke functie van kapitein-generaal-admiraal hen de mogelijkheid om zich met het
militaire beleid van het gewest te bemoeien. Tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk
184

Deze passus was bedoeld voor officieren die niet door het gewest Zeeland werden bekostigd,
maar er wel gedurende enige tijd garnizoen hielden.
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Deze eed werd bijv. gehanteerd in 1783, conform een resolutie van de Staten van Zeeland d.d. 229-1783 (ZA, SZ, inv. 218).
186
In 1581 kocht prins Willem van Oranje de ambachtsheerlijkheid van Vlissingen voor fl. 70.100 en
die van Veere voor fl. 70.500; zie voor de wijze waarop deze transacties tot stand kwamen: W.J.F.
Nuyens, op cit., 1868, p. 200-203. De markizaten van Veere en Vlissingen werden in 1739 door de
Staten van Zeeland als “vernietigd” beschouwd, maar de Oranjes kregen deze steden in 1747, toen
Willem IV stadhouder werd van alle gewesten van de Republiek, weer in hun bezit terug
(Encyclopedie van Zeeland, deel III, p. 200).
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behield de Prins van Oranje zijn positie als Eerste Edele in het Zeeuwse bestuur. Die
functie werd in het tweede stadhouderloze tijdperk opgeheven, maar weer ingesteld in
1747, toen Willem Friso, stadhouder van Friesland, tevens werd benoemd tot stadhouder
van Zeeland (en van Holland, Utrecht en Overijssel) en vanaf dat moment werd aangeduid
als Willem IV. Toen hij in 1751 overleed werd hij in Zeeland omschreven als
erfstadhouder, gouverneur-kapitein en admiraal-generaal. De Staten van Zeeland droegen
op 1 november 1751 alle commanderende officieren in hun provincie op om, gegeven de
minderjarigheid van Willem V (die toen drie jaar oud was), diens moeder Anna van
Hannover (als zijn gouvernante en voogdes) te “respecteren” in dezelfde “digniteiten” als
die van Willem IV en alle patenten en orders na te komen die zij “in tijden en wijlen” zou
geven, zonder daarbij in gebreke te blijven. 187
De verbondenheid van de Zeeuwse Scheldeforten bij Antwerpen met het huis van OranjeNassau kwam in de 17de en 18de eeuw periodiek tot uiting ter gelegenheid van bijzondere
gebeurtenissen in deze familie zoals geboorten en huwelijken. Ook in Lillo en
Liefkenshoek gaven deze aanleiding tot festiviteiten. Dat was bijvoorbeeld het geval op 7
augustus 1785, toen de geboortedag werd gevierd van de Prinses van Oranje-Nassau. Dat
ging onder meer gepaard met saluutschoten, waaraan 288 pond buskruit werd besteed.
Zowel te Lillo als Liefkenshoek werden drie salvo’s afgevuurd van elk 11 schoten. Van de
wal te Lillo klonken er 18 schoten met kanonnen van 12 pond en 15 met een geschut van 6
pond. In Liefkenshoek werden 12 schoten afgevuurd met een of meer kanonnen van 12
pond en 21 met een geschut van 6 pond. De magistraat van Lillo had hiertoe opdracht
gekregen van het bestuur van het gewest Zeeland. 188
De betrokkenheid van de Raad van State bij de benoeming van commandeurs vloeide voort
uit een van de bestuurstaken van dit college, te weten het zorgdragen voor het
administratieve beheer van het Staatse leger, conform een instructie die de Staten-Generaal
op 12 april 1588 hadden vastgesteld. Daarin worden de volgende taken en bevoegdheden
vermeld: 189






Het disponeren in de zaken van oorlog en over het volk van oorlog.
De heffing en de aanwending van de generale middelen ter betaling van het
krijgsvolk.
Het driemaandelijks bij de Staten-Generaal en de Staten van de Provincies
indienen van een overzicht van de oorlogslasten en van de ontvangen middelen.
Het onder gelijke contributie stellen van alle, ook nog te veroveren steden en
plaatsen.
Het beëdigen van de generaals, kolonels, ritmeesters en kapiteins.
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ZA, SZ, inv. 395, 1-11-1751.
ZA, SZ, inv. 1422, brief van H. Kluit aan de GR van Zeeland d.d. 8-8-1785. Drie jaar eerder werd
de verjaardag van de prinses middels saluutschoten wat minder uitbundig gevierd. Met een kanon van
4 pond werd toen 66 pond buskruit verschoten voor drie salvo’s van elk elf schoten (ZA, SZ, inv.
1477.2, brief van A, Hattinga aan de GR van Zeeland d.d. 7-8-1782).
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Zwitzer, op. cit. 1991, p. 27-28; R. Fruin, Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den
val der Republiek, Den Haag (tweede, bijgewerkte druk), 1980, p. 197-198.
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De machtspositie waarover de Raad van State in deze opzichten beschikte werd enerzijds
ingeperkt door de Staten-Generaal en anderzijds door de provinciale besturen. Ze was
daardoor in de praktijk beperkter dan uit de instructie uit 1588 kan worden afgeleid. 190
De Gecommitteerde Raden van Zeeland hanteerden bij het verlenen van commissie aan een
commandeur een tekst die in de 17de en 18de eeuw vrijwel ongewijzigd bleef en die
bijvoorbeeld in het geval van de benoeming van Nicolaes Ockers als volgt luidde: 191
“De Gecommitteerde Raden vande Edele Mogende heeren Staten van Zeelandt, doen te
weten, Dat Wij ons vertrouwen, op de Cloeckheijt, dapperheijt, en goede experientie van
handelinge in militaire saecken vanden Capiteijn Nicolaes Ockers. Wij den selven gestelt
ende gecommitteert hebben, stellen ende committeren bij desen tot commandeur over de
fortresse van Lillo en appendentien van dien, in plaetse vanden Lt. Collonel Johan Seijs
overleden. Gevende hem volkomen Macht authoriteijt ende sonderlinge bevel, omme over ’t
Chrijgsvolck aldaer leggende, of die naermaels naer d’occurentie ende gelegentheijt van
saecken in guarnisoen souden mogen gehouden werden, te gebieden ende deselve te
gebruijcken tegens alle en een ijgelijck dewelcke ijets vijandelijcx tot nadeel vande selve
fortresse, van desen Staet int generael, de provintien int particulier ende Leden van dien,
souden mogen onderneemen, ofte machineren. Ende sulcx anders ende in soodaeniger
vougen, als het hem bij ons, ofte andere ons last hebbende, sal werden geordonneert ende
bevoolen; houdende het guarnisoen in goede ordre, wacht ende chrijgsdiscipline, soo by
dage als bij nachte, sonder te gedoogen, dat se de Borgeren ende ingesetenen binnen de
Stede en plattenlanden\ der Vereenichde Provintien nochte oock de nabuijrige neutrale
Landen eenige schade ofte overlast aendoen, oock soo veel in hem is ontdecken tegengaen
en afweeren alles wat tegens den dienste vanden voors Landen soude mogen strecken. Ende
voortsons adverteren in alle voorvallende saecken, naeden noodt ende gelegentheijt soude
vereijschen. Ende voornamentlijck de voors. fortresse aen niemandt in te ruijmen ofte
overgeven, nochte oock geen chrijgsvolck daer inne te laeten, ofte daer uijt te laten trecken,
dan met behoorlijcke patente vande Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenichde
Nederlanden ende van ons; des blijft den voorn. Nicolaes Ockers gehouden hier op den
behoorlijcken Eedt van getrouwicheijt ende gehoorsaemheijt te doen in onse handen.
Twelck gedaen ontbieden ende bevelen Wij alle Capiteijne officieren ende gemeene
Soldaten aldaer in guarnisoen sijnde, ofte noch sullende komen, voorts allen anderen dient
aengaen mach den voorn. Capiteijn Nicolaes Ockers voor onsen bestelden Commandeur te
erkennen en gehoorsamen, ende voorts int exerceren van onsen last ende Commissie te
doen alle hulpe en addres. Aldus gedaen int hoff van Zeelandt tot Middelb. den 21
Septembris 1671.”
De commandeurs werden door verschillende hoger geplaatste militairen en door
uiteenlopende bestuurlijke gremia aangestuurd, zoals in paragraaf 7.1 reeds in algemene zin
is opgemerkt. Deze gaven bijvoorbeeld opdracht tot verplaatsing van de compagnie die
onder het bevel van een commandeur stond, gaven instructies van strategische aard en
beslisten over de toedeling van geld. Incidenteel kwamen aanvaringen voor met hoger
geplaatste instanties en personen en werden de commandeurs door hen tot de orde
geroepen. Jaques Broucsaulx (= Jaques de Chantraines dict Broucqsaut), commandeur
190
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(commandant) te Lillo tussen 1623 en 1641, werd op 20 november 1625 door de
Gecommitterde Raden vermaand omdat hij tot driemaal toe het kanon had afgevuurd bij de
aankomst van de Prins van Oranje. Hij had moeten volstaan met eenmaal afvuren bij
aankomst en eenmaal bij vertrek. 192
Commandeur Nicolaes Ockers kwam enige malen in aanvaring met de Gecommitteerde
Raden van Zeeland, bijv. toen hij de aannemer Floris Bedloo in 1678 in het fort Lillo
gevangen zette (en opdracht kreeg deze onmiddellijk in vrijheid te stellen) en in 1679 toen
hij zonder daartoe bevoegd te zijn Pieter Surij verbood om nog langer als vrijschipper te
functioneren. 193 De Gecommitteerde Raden van Zeeland stelden vast dat Ockers “sijne
handen begint te slaen in dingen die afhangen vande hooghe polytique regeringe”. 194 Hij
werd hierover vermaand. Een schrobbering viel in 1682 ook Anthonij de Valck, toen
commandeur van Liefkenshoek, ten deel. Zijn verzoek om een vergoeding van £ 9:18:6
vanwege vacaties en reiskosten, gemaakt op 23 juli 1682, toen hij zich naar Middelburg
moest begeven, werd door de Gecommitteerde Raden van Zeeland afgewezen “als geheel
ongefondeert en ongewoon”. Hem werd te verstaan gegeven dat officieren van het leger die
ontboden werden door de Staten of de Gecommitteerde Raden in wiens gebied zij dienden
of op wiens repartitie zij stonden, deze orders altijd dienden na te komen, “en de kosten van
hare reyse uyt haer altoos loopende gage en tractement te vervallen: en nemen haer Ed:
Mo: derhalven niet wel, dat den suppliant sich inlaet, soo ongefondeerden versouck te
doen”. 195 In juli 1689 toonden de Gecommitteerde Raden zich er ontstemd over dat De
Valck op eigen houtje uitgaven ten bedrage van £ 50:6:8 had goedgekeurd die waren
gedaan ten behoeve van de viering (in Liefkenshoek) van de kroning van stadhouder
Willem III tot koning van Engeland. 196 In november 1689 stelden de Gecommitteerde
Raden vast dat De Valck zonder hun toestemming “exorbitant” hoge kosten had gemaakt.
Hem werd te verstaan gegeven dat dit afgelopen moest zijn. 197 Ook Willem van Hille,
commandeur te Lillo, werd met enige regelmaat door de Gecommitteerde Raden van
Zeeland gekapitteld en tot de orde geroepen, ook in geval van kwesties die het functioneren
van de forten slechts in de marge raakten. Toen bijvoorbeeld de timmerman Pieter van den
Lande zich erover beklaagde dat hij van deze commandeur geen reis naar Zeeland mocht
maken om daar particuliere zaken te regelen, kreeg Van Hille opdracht om het verlof alsnog
te gunnen. 198 Toen Van Hille in 1688 een boot in beslag nam van een roeier in de vloot te
Lillo, waarmee deze af en toe passagiers vervoerde naar Antwerpen (hetgeen een aantasting
was van het monopolie van Van Hille als pachter van het veer van Lillo op Antwerpen),
gaven de Gecommitteerde Raden aan Van Hille opdracht om de boot terug te geven en de
betreffende roeier, samen met tien van diens collega’s, het oude recht te gunnen om
passagiers naar Antwerpen te roeien. 199 Een jaar later draaiden de Gecommitteerde Raden
van Zeeland een besluit van Van Hille terug om een weduwe uit haar huis in Lillo te
zetten. 200 In datzelfde jaar werd hij op de vingers getikt omdat hij een verbod (van de
192
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Admiraliteit van Zeeland) op de invoer van Franse wijnen had genegeerd. 201 In februari
1690 werd hem gelast om twee in hechtenis genomen militairen in vrijheid te stellen. 202
Een jaar later werd hij vermaand omdat hij had verzuimd om de Gecommitteerde Raden te
informeren over een verblijf in Den Haag. 203 Eveneens in 1691 kreeg hij opdracht om
“zonder uitstel” aan een soldaat een paspoort te verstrekken, nadat hij dit eerst had
geweigerd. 204 Veelvuldig bereikten de Gecommitteerde Raden van Zeeland klachten van
inwoners van het fort Lillo over de wijze waarop zij door Van Hille waren behandeld. 205
Meestal werden zij in het gelijkgesteld. 206 Op 8 augustus 1697, toen Van Hille als
commandeur werkzaam was in Hulst, besloten de Staten van Zeeland hem uit Zeeland te
verbannen omdat hij met Pieter Carel de Bils, heer van Coppensdamme en
vertegenwoordiger van de stad Tholen in de Gecommitteerde Raden van Zeeland, had
gevochten en deze “sware en periculeuse quetsuren” had toegebracht. 207 Zijn verzoek om
weer tot dit gewest te worden toegelaten teneinde hoognodige zaken te kunnen regelen
werd op 8 april 1700 door de Staten van Zeeland toegestaan. 208 Van Hille moet een lastig
heerschap zijn geweest.
Ook de opvolger van Van Hille te Lillo, Gratian du Bois, werd soms op zijn vingers getikt
vanuit de Zeeuwse hoofdstad. Medio 1696 riepen de Gecommitteerde Raden hem tot de
orde toen hij had geprobeerd om in Oud-Lillo ten eigen bate de impost op de bieren te
innen. Daartegen was vanzelfsprekend geprotesteerd door de pachter van die impost, Gillis
Heylinck. 209 In 1697 beklaagde een commies van de Admiraliteit van Zeeland te Lillo zich
erover dat De Bois zich de kwaliteit van baljuw van het fort Lillo had aangemeten, zonder
hiertoe naar de mening van de commies bevoegd te zijn. 210
Commandeur Lonque werd in juni 1707 door de Raad van State in het ongelijk gesteld in
een conflict met de ingelanden van de polder van Lillo. Hem werd te verstaan gegeven dat
hij de rechten van deze ingelanden diende te respecteren. 211 Vier jaar later kreeg hij een
vergelijkbare instructie van de Gecommitteerde Raden van Zeeland. 212
Het is lastig gebleken om het jaartraktement van de commandeurs van Lillo en
Liefkenshoek te reconstrueren. Voor zover dit viel na te gaan bedroeg het basistraktement
van de commandeur van Lillo dat voor rekening kwam van het gewest Zeeland in de 17 de
eeuw doorgaans 80 pond Vlaams per jaar, maar soms ook 20 ponden per jaar minder. Het
gebruikelijke jaarloon van een kapitein van een Zeeuwse compagnie bedroeg toen 60 pond
Vlaams.
201
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Incidenteel kwamen er betekenisvolle afwijkingen voor van de gebruikelijke honorering.
Een voorbeeld is Nicolaas Ockers die krachtens een besluit van de Raad van State van 18
november 1673 een traktement kreeg van 60 guldens per maand (120 pond Vlaams per
jaar). 213 Twee jaar later was dit traktement gedaald tot 80 pond Vlaams. 214
Vanaf de 18de eeuw manifesteerden zich grote verschillen in de traktementen van de
commandeurs van Lillo en Liefkenshoek. Die zijn nagenoeg volledig te herleiden tot
verschillen in militaire rang. Meer en meer werd de functie toevertrouwd aan een officier
met een hogere rang dan kapitein. Dat gebeurde voor de eerste maal in 1701 toen de leiding
van Lillo in handen kwam van de luitenant-kolonel Carel Willem baron de Sparre, die de
commandeursfunctie te Lillo vervulde in de periode 1701-1703. In 1701 verdiende hij 200
pond Vlaams per jaar. 215 Dat gold in de periode 1722 tot en met 1729 ook voor de kolonel
Johan van Idsinga, evenals voor de kolonel Jan Marcus de Salve in de periode 1763 tot en
met 1768. Kolonel Sigismundus Gross de Trevelin verdiende in de periode 1758 tot en met
1762 zelfs ruim 251 pond Vlaams per jaar. 216
Het kwam in de 18de eeuw veelvuldig voor dat het traktement van een commandeur van
Lillo en Liefkenshoek niet ten laste kwam van het gewest Zeeland maar van een van de
andere gewesten van de Republiek. Dat gold voor:





Johan van Idsinga in de periode 1718 tot en met 1729 (financier: het gewest
Friesland).
Casimir Abraham graaf van Schlippenbach in 1750 (financier: het gewest
Holland).
Sigismundus Gross de Trevelin in de periode 1758 tot en met 1762 (financier: het
gewest Gelderland)
Henry Bedaulx in de periode 1773 tot en met 1785 (financier: het gewest
Holland).

De verklaring voor deze financieringswijze is dat de genoemde officieren na hun
benoeming tot commandeur van Lillo en Liefkenshoek verantwoordelijk bleven voor een
compagnie van het Staatse leger, ook als deze compagnie buiten het gewest Zeeland was
gelegerd. De kosten van “hun” compagnie bleven drukken op het oorlogsbudget van het
betreffende gewest, inclusief de kosten van het traktement van de bevelvoerende officier,
ook nadat deze met de leiding van de Scheldeforten was belast. Dat de commandeur van
Lillo en Liefkenshoek de verantwoordelijkheid behield voor zijn “eigen” compagnie
verklaart waarom het nogal eens voorkwam dat hij enige tijd in Lillo afwezig was. De
Gecommitteerde Raden van Zeeland toonden zich daarover soms bezorgd. Zo verbleef
Johan van Idsinga regelmatig buiten het fort Lillo, waardoor hij wel formeel doch niet de
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facto als commandeur van de Scheldeforten kon functioneren. 217 Zo ook fungeerde in de
jaren 1784 en 1785 Arnold Jacob Hendrik Maurits baron van Pabst als “commandant” van
Lillo en Liefkenshoek, terwijl Henry Bedaulx de formele rang van commandeur van deze
forten bekleedde. Op zijn beurt werd Van Pabst in augustus 1785 vervangen door de
kolonel Pieter Richard de Fumal, hetgeen nog eens gebeurde vanaf 30 november 1785. 218
De afwezigheid van een commandeur bracht met zich dat “het commando” over de
Scheldeforten van de Republiek tijdelijk aan een veelal ter plaatse reeds aanwezige andere
officier van het Staatse leger werd toevertrouwd.
Het mag opmerkelijk worden genoemd dat in de 18 de eeuw overwegend commandeurs in
Lillo zijn benoemd die geen Zeeuwse wortels hadden. Van de twaalf commandeurs in de
periode 1700-1786 hadden er nog maar vier qua afstamming een verbinding met dit gewest,
te weten Charles Lonque, Johan Godin, Evert Jan de Vassy en Philips Jacob van Borssele.
De greep van de bestuurlijke autoriteiten in Zeeland op het benoemingsbeleid van de
leiding van het Staatse leger werd vanaf de 18de eeuw klaarblijkelijk minder stevig. In de
laatste fase van hun bestaan als forten van de Republiek speelden hoofdofficieren met een
Zeeuwse achtergrond er zelfs geen enkele rol meer, geheel anders dan in de 17de eeuw.
Indien in de 18de eeuw de post van commandeur van Lillo werd vervuld door een officier
wiens traktement ten laste kwam van de oorlogskas van het gewest Zeeland dan verdiende
deze vrijwel steeds 80 pond Vlaams per jaar, dus 20 ponden meer dan meestal in de 17de
eeuw werd betaald. Driemaal is daarvan in opwaartse zin afgeweken (namelijk in de
periode 1707, 1711 en 1713 toen Charles Lonque 100 pond Vlaams per jaar verdiende) en
eveneens driemaal in neerwaartse zin (namelijk in de periode 1763 tot en met 1765 toen Jan
Marcus de Salve een jaargage genoot van 60 pond Vlaams).
Het commandeurschap van Lillo bood de mogelijkheid van bijverdiensten. De commandeur
had recht op recognities. Hij werd apart gehonoreerd als gedelegeerd rechter (zie paragraaf
5.5) en had het recht om van een deel van de erven in Oud-Lillo (te weten 16 van de 59
percelen) cijns te innen (zie paragraaf 4.2). 219 Een bijverdienste van de commandeur die in
1714 werd gekwalificeerd als een “essentieel revenu” was de opbrengst van het laten
grazen van koeien, paarden en schapen op de contrescarpen van de forten. 220 Toen dit in
1714 verboden dreigde te worden, beklaagde commandeur Charles Lonque zich daarover
en met succes. Hij zegde toe eventuele schade die uit de begrazing zou voortvloeien voor
217
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zijn rekening te laten repareren. 221 Sommige commandeurs genereerden inkomsten uit
grondbezit in de omgeving van hun fort. Dat gold bijvoorbeeld voor Johan Seijs. Hij had op
8 april 1665 bezittingen in en rondom het fort Lillo waarvan de waarde werd geschat op fl.
65.000. 222 In 1670-1671 bezat hij 44 gemeten en 34 roeden grond in de polders rondom het
fort Lillo. 223 In 1745 (en waarschijnlijk in eerdere en latere jaren) had de commandeur van
Lillo en de bijbehorende forten recht op recognities van de ingelanden van de omliggende
polders. 224
Het viel niet goed te achterhalen hoe hoog het totale jaarinkomen van de commandeurs
doorgaans was. 225
In december 1618 bepaalden de Staten-Generaal dat bij de benoeming van officieren van
het Staatse leger gelet diende te worden op vroeger bewezen diensten en “cloecke daden”.
Om voor een benoeming tot kapitein of ritmeester in aanmerking te komen moest de
Republiek gedurende tenminste vier jaren gediend zijn. Een luitenant, cornet of vaandrig
mocht pas aangesteld worden na een driejarige ervaring. Bij gelijke geschiktheid diende de
voorkeur te worden gegeven aan “ingeborenen des lands”, waarmee een eerste, zij het
voorzichtige stap werd gezet in de richting van nationalisering van het Staatse leger. 226
Over de wijze waarop de commandeurs van de Scheldeforten gerekruteerd werden en over
de selectie-criteria die daarbij werden gehanteerd zijn nauwelijks gegevens bewaard
gebleven. Zeker is dat zij slechts in functie konden komen indien zij het volle vertrouwen
genoten van de leiding van het Staatse leger. Op de vorming en uitbouw van dit leger in de
17de eeuw drukte het huis van Oranje-Nassau een belangrijk stempel. De basis ervan is
gelegd door Willem van Oranje en zijn zonen Maurits en Frederik Hendrik. Zoals reeds is
opgemerkt waren de Prinsen van Oranje als stadhouders en kapiteins-generaal in de 17de
eeuw bij benoemingen van de leidinggevende officieren betrokken, behalve gedurende de
stadhouderloze tijdperken. Zonder hun instemming konden de commandeurs van de
Scheldeforten niet benoemd worden. De commandeurs zullen derhalve Oranjegezind zijn
geweest en het vertrouwen van het huis van Oranje-Nassau hebben genoten. 227 Toen Paul
Brunet de Rochebrune zich omstreeks 1685 in Leeuwarden vestigde werd hij daar
kamerheer van de Prinses van Oranje-Nassau; zijn vader was kort na zijn vestiging in
Leeuwarden benoemd tot luitenant in de garde van de Prins van Oranje, stadhouder van
Friesland. Johan van Idsinga trad (in 1720) op als bemiddelaar tussen het huis van OranjeNassau en het bestuur van het gewest Zeeland over kwesties betreffende de markizaten van
221
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Veere en Vlissingen. 228 De commandeur van Lillo en Liefkenshoek in de jaren 1749 en
1750, Casimir Abraham graaf van Schlippenbach, was genealogisch met het huis van
Oranje-Nassau verbonden. De vader van de commandeur Philip Jacob van Borssele van der
Hooge (werkzaam te Lillo en Liefkenshoek in de periode 1752-1758), Adriaen van
Borssele van der Hooge, verleende, onder meer als kamerheer, diverse diensten aan de
koning-stadhouder Willem III. 229 De verbondenheid van dit geslacht met het huis van
Oranje-Nassau kwam ook in 1747 tot uitdrukking toen Jan van Borssele van der Hooge,
broer van de commandeur Philips Jacob, door stadhouder Willem IV werd aangewezen als
representant van de Eerste Edele in de Staten van Zeeland. 230
Het is voorts in hoge mate plausibel dat de commandeurs goed bekend waren bij de
Zeeuwse regenten, die zich immers intensief met het reilen en zeilen van die forten
bemoeiden, ook in militair opzicht. Vermoedelijk was er bij benoemingen sprake van
patronage en coöptatie. Schulten en Schulten merken over benoemingen in het Staatse leger
op: “Om in een lucratief militair ambt aangesteld te worden diende men over een goede
kruiwagen te beschikken, want aanbeveling van een invloedrijk persoon was vaak van
doorslaggevende betekenis”. 231 Binnen dat kader speelde ook de keuze van
huwelijkskandidaten een belangrijke rol. Vele van de door ons getraceerde commandeurs
van de Scheldeforten huwden met dochters van (andere) leidinggevende officieren in het
Staatse leger. Dat gold bijvoorbeld voor Robbert de Vassy, Martijn de Ridder en Francois
Cabeljau. Anderen hadden schoonvaders die in het burgerlijk bestuur van het gewest
Zeeland belangrijke posities bekleedden, zoals Johan de Vassy, Christiaen de Buvry,
Willem Jan Cabeljau, en Charles Lonque.
Een commandeur diende eerst zijn sporen als kapitein van een compagnie verdiend te
hebben. Door dit selectiecriterium te hanteren kon tegelijk zowel worden gelet op
anciënniteit als op kundigheid. De meeste commandeurs van Lillo en Liefkenshoek waren
eerst kapitein van een Zeeuwse compagnie en waren om die reden bij de Zeeuwse regenten
goed bekend.
In de vaste garnizoenssteden van de Republiek werden de commandeurs niet zelden
gerekruteerd uit de kring van de “lage” adel. 232 In geval van Lillo en Liefkenshoek
gebeurde dit vooral aan het einde van de 16 de en de eerste helft van de 17de eeuw, getuige
het optreden van commandeurs uit adellijke geslachten als Cats, De Buvry, Cabeljau, Godin
en De Vassy. In de tweede helft van de 17de eeuw speelt dit selectie-criterium nog enigszins
een rol. In de 18de eeuw hebben vier van de elf commandeurs te Lillo en Liefkenshoek (De
Sparre, Van Schlippenbach, Van Borssele van der Hooge en De Salve) een adellijke status.
In één geval spraken de Gecommitteerde Raden van Zeeland zich blijkens hun resoluties
expliciet (althans gedocumenteerd) uit over de motieven om een commandeur te benoemen
en dat was toen zij op 11 juli 1703 delibereerden over de benoeming van een commandeur
228

ZA, Verz. Verheye van Citters, inv. 17 (brieven van Jan van Idsinga aan Caspar van Citters in de
periode 1718-1729).
229
ZA, arch. Familie Van Borssele van der Hooge, inv. 112 a, fol. 21 v-22.
230
Idem, fol. 25-26.
231
Schulten en Schulten, op. cit., p. 25.
232
M.L. Dorreboom, “Gelijk hij gecondemneert word mits deezen”; militaire strafrechtspleging bij
het krijgsvolk te lande 1700-1795, Amsterdam 2000, p. 37.
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te Lillo. Hun voorkeur ging uit naar Charles Lonque. Overwogen werd dat hij een geboren
Zeeuw was, dat hij goed bekend was met de kwartieren van Brabant en Vlaanderen, dat hij
afkomstig was uit een familie die al sinds 1572 de provincie had gediend, dat hij al 32 jaar
kapitein was en dat hij blijk had gegeven van zijn militaire kwaliteiten in diverse
veldslagen. 233
Getracht is om de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek in het tijdvak 1585-1786 zo
volledig mogelijk in kaart te brengen. Dat bleek niet eenvoudig te zijn. De term
commandeur was in dit tijdvak zoals reeds is opgemerkt niet eenduidig. Zo bevond de
compagnie van Simon Cromstrien zich in augustus 1637 in het fort Liefkenshoek, terwijl
hij toen commandeur was te Lillo. 234 Voorts kwam het voor dat commandeurs in hun
hoedanigheid van kapitein van een compagnie tijdelijk buiten de Scheldeforten verbleven,
waardoor ze niet ononderbroken gedurende een bepaalde periode als commandeur
fungeerden. Soms fungeerde een kapitein van een compagnie die in een fort verbleef dan
feitelijk als commandeur van dit fort. Meestal kwam dit niet tot uitdrukking in een
benoemingsbesluit (c.q. in een geformaliseerd mandaat) en moest het bestaan van een
tijdelijke commandeur uit een andere bron worden afgeleid dan uit een desbetreffende
resolutie van de Raad van State of van de Gecommitteerde Raden van Zeeland. In het
volgende overzicht geldt dit bijvoorbeeld voor de bevelvoering door Maximiliaen Reijniers,
Albert van Hania, Francois Cabeljau en W. Holwarder. Het was soms ook lastig om een
scherp onderscheid te maken tussen de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek.
Bij het traceren van de namen van de commandeurs te Liefkenshoek was het trouwboek
van de fortkerk van Liefkenshoek betreffende de 17 de eeuw soms behulpzaam. 235 Wanneer
in deze kerk militairen huwden dan werd veelal de naam van de commandeur onder wiens
gezag zij functioneerden vermeld. Soms kon de naam van een commandeur worden
getraceerd in het archief van de Rekenkamer van Zeeland.
In de onderzochte bronnen is de definitie van de datum van benoeming niet altijd helder.
Potentieel kunnen de volgende vijf data worden onderscheiden:
 De datum van benoeming door de Raad van State.
 De datum van bekrachtiging van deze benoeming door de Prins van Oranje.
 De datum van de eedsaflegging ten overstaan van de Raad van State.
 De datum van benoeming (“commissie-verlening”) door de Gecommitteerde
Raden van Zeeland.
 De datum van de eedsaflegging ten overstaan van de Gecommitteerde Raden van
Zeeland.
In het navolgende wordt onderscheid gemaakt tussen twee periodes, te weten vóór en na
1700. Voor de eerstgenoemde periode worden de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek
afzonderlijk onderscheiden. Voor de periode na 1700 tot februari 1786 zijn de

233

ZA, SZ, inv. 711, 7-11-1703.
ZA, SZ, inv. 496, 21-2-1637, fol. 27 v; ZA, Gen. Afsch. 130, nr. 153.
235
ZA, Gen. Afsch. 130; het trouwboek van de kerk in het fort Lillo betreffende de 17 de eeuw is
verloren gegaan.
234
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commandeurs vermeld die zowel bevelvoerend waren te Lillo als te Liefkenshoek.
Biografische bijzonderheden over hen zijn vermeld in deel 2.

236

A. Commandeurs te Lillo 1585-1700
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Jean Godin, heer van Braugnies, vermeld als kolonel en gouverneur van Lillo
omstreeks 1585. 237
Thomas vrijheer van Krychingen, baron van North; werd op 26-8-1585 door de
Raad van State benoemd tot gouverneur van Lillo en Liefkenshoek. 238
Michiel Caulier (ook: kolonel Michel), vermeld als gouverneur van Lillo op 6-61591 en 13-6-1591. 239
Jaques de Buvry, commandeur van Lillo en Liefkenshoek van 4-9-1597 tot zijn
overlijden, begin 1618; 240 hij werd in de periode oktober 1599 tot november 1600
tijdelijk vervangen door resp. Bartholomeus Walraven en Maximiliaen Reijniers,
waarschijnlijk vanwege zijn betrokkenheid bij de Slag bij Nieuwpoort. 241
Abel van Cats, vermeld als commandant van Lillo in de periode 1601-1606. 242
Pieter Calcar, door de Gecommitteerde Raden van Zeeland aangesteld als
commandeur van Lillo en Liefkenshoek op 7-3-1622; 243 als commandeur vermeld
op 26-4-1623. 244
Jaques Broucqsaut (= Jaques de Chantraines dict Broucqsaut), verschillende malen
vermeld als commandeur (commandant) te Lillo tussen 1623 en 1641. 245
Simon Cromstryen (Cromstrien), op 14-12-1634 vermeld als “commanderende te
Lillo”; 246 wederom vermeld als kapitein en commandeur te Lillo in 1635; 247 op
11-3-1638 kreeg zijn compagnie opdracht van de Gec. Raden om van Lillo naar

236

Medio 1703 was er tijdelijk in Liefkenshoek wederom sprake van een aparte commandeur (ZA,
SZ, inv. 711, 17-7-1703, 29-12-1703).
237
Waarschijnlijk nog benoemd door de magistraat van Antwerpen, voordat het fort Lillo in
“Staatse” handen kwam; hij zou al in 1574 bij Lillo tegen de Spanjaarden gevochten hebben (De
Wapenheraut, jrg. 2, 1898, p. 251).
238
Ten Raa en De Bas, op. cit. deel 1, Breda 1911, p. 216. Het is niet duidelijk of Van Krychingen
daadwerkelijk gouverneur van Lillo en Liefkenshoek is geweest. Hij werd op 28-7-1586 door
Leicester benoemd tot gouverneur van Harlingen en Stavoren, doch werd daar niet toegelaten (de
poorten bleven voor hem gesloten) (Ten Raa en De Bas, deel 1, p. 193).
239
ZA, Archief Directe en Indirecte Belastingen, inv. 50, nr. 003. Hij overleed in 1593. Mogelijk
volgde Jacques Tutelaer hem niet alleen op als kapitein van een infanterie-compagnie (krachtens een
resolutie van de Raad van State d.d. 19-10-1593) doch eveneens als commandeur van Lillo en
Liefkenshoek.
240
ZA, SZ, inv. 1668, fol. 127.
241
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 270, fol. 252-252 v; ZA, SZ, inv. 474, 31-10-1600.
242
ZA, SZ, inv. 475, 1-3-1601 en inv. 478, 27-12-1604.
243
ZA, SZ, inv. 1669, fol. 106 v. en ZA, SZ, inv. 487, 29-3-1622 en 12-4-1622.
244
RHC Bergen op Zoom, not. arch. 19, akte nr. 30.
245
ZA, SZ, inv. 487, 8-6-1623 en ZA, SZ, inv. 498, 30-5-1641, fol. 263; RHC Bergen op Zoom,
DTB Bergen op Zoom, inv. 15, 6-12-1628.
246
ZA, SZ, inv. 495, 14-12-1634, fol. 122.
247
ZA, SZ, inv. 495, 2-1-1635, fol. 139, 9-1-1635, fol. 145, 22-2-1635, fol. 171 v en 172 en 11-61635, fol. 234 v.

380

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Axel te vertrekken; 248 was in 1644 commandeur te Terneuzen; 249 overl. kort voor
8-12-1644. 250
Robert de Vassy (Wassy), werd op 13-3-1638 benoemd tot commandeur van
Lillo; 251 vervulde die functie tot zijn overlijden op 20-2-1642.
Jonkheer Christiaen de Buvry (zoon van nr. 3), op 8-3-1642 benoemd tot
commandeur van Lillo, Oud-Lillo en Blauwgaren als opvolger van Robert de
Vassy; 252 vervulde die functie tot 29-10-1646. 253
Johan Seijs, aangesteld als commandeur te Lillo op 29-10-1646; 254 nog vermeld
als commandeur aldaar op 2-5-1671. 255
Nicolaes Ockers(e), tot commandeur van Lillo benoemd op 21-9-1671; 256
vervulde die functie tot 19-11-1679. 257
Johan Duvelaer (Duijvelaer), was op 24-8-1673 en 13-10-1674 kapitein en
commandeur te Lillo; 258 was op 21-9-1671 en 16-11-1674 commandeur van
Axel. 259
Albert Christoffel van Hania, provisioneel commandeur te Lillo in maart 1677; 260
nog als zodanig vermeld op 25-5-1677. 261
Sijbrant van Hittinga, commandeur van Lillo van 19-11-1679 tot 9-1-1683; 262
volgde Nicolaes Ockers op. 263
Willem van Hille, commandeur van Lillo van 9-1-1683 tot 28-2-1695. 264
Grassian du Bois, commandeur van Lillo van 28-2-1695 tot 16-2-1700. 265

B. Commandeurs te Liefkenshoek 1585-1700
1.

Michiel Caulier (ook: kolonel Michel), in 1585 vermeld als kolonel en
bevelvoerder te Liefkenshoek. 266

248

ZA, SZ, inv. 497, 11-3-1638, fol. 40.
ZA, SZ, inv. 2700.
250
ZA, SZ, inv. 500, 8-12-1644.
251
ZA, SZ, inv. 1598.2.
252
ZA, SZ, inv. 499, fol. 39.
253
ZA, SZ, inv. 501, fol. 106 v.
254
ZA, SZ, inv. 501, fol. 106 v.
255
RHC Bergen op Zoom, not. arch. 81, akte nr. 36; idem, inv. 121, akte nr. 41.
256
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 149 v en 150.
257
ZA, SZ, inv. 1671, fol. 66; F.J.G. ten Raa, Het Staatsche leger, 1568-1795, deel VI, Den Haag
1940, p. 298.
258
ZA, SZ, inv. 671, 24-8-1673; ZA, Gen. Afsch. 130, nr. 170 en 241.
259
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 149 v; ZA, SZ, inv. 673, 16-11-1674.
260
ZA, SZ, inv. 678, 11-3-1677.
261
ZA, SZ, inv. 678, 25-5-1677.
262
ZA, SZ, inv. 1671, fol. 66; F.J.G. ten Raa, Het Staatsche Leger, deel VI, Den Haag 1940, p. 298;
volgens laatstgenoemde bron werd hij benoemd met ingang van 22-11-1679, hetgeen niet juist is; zie
ook: ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80660, fol. 33.
263
ZA, SZ, inv. 683, 22-12-1679. Het benoemingsbesluit van de Prins van Oranje werd te Soestdijk
getekend.
264
ZA, SZ, inv. 1671, fol. 103.
265
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 78 v. Het benoemingsbesluit werd getekend te White Hall door de
stadhouder-koning Willem III.
249
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2.

Thomas vrijheer van Krychingen, baron van North; werd op 26-8-1585 door de
Raad van State benoemd tot gouverneur van Lillo en Liefkenshoek. 267
3. Jaques de Buvry, commandeur van Lillo en Liefkenshoek van 4-9-1597 tot zijn
overlijden, begin 1618. 268
4. Pieter Calcar, vermeld als commandeur van Lillo en Liefkenshoek in 1622; 269 als
commandeur vermeld op 26-4-1623. 270
5. Ferdinant Broucqsaut (= Ferdinand de Chantraines, alias Broucqsaut), in 1625
vermeld als commandeur te Liefkenshoek (eerder en later ook als kapitein
aldaar). 271
6. Severijn Hoemaker, verschillende malen vermeld als commandeur van
Liefkenshoek tussen 1629 en 1641. 272
7. Jonkheer Charles Pieters, alias Cats, als commandeur van Liefkenshoek vermeld
op 8-7-1638 en 6-2-1640. 273
8. Jonkheer Willem Cabeljau, benoemd tot commandeur te Liefkenshoek op 6-81641; 274 nog vermeld op 4-10-1653; 275 vertrok in december 1658 naar Sas van
Gent. 276
9. Gideon Pottey, benoemd tot commandeur te Liefkenshoek op 31-12-1658; 277
vervulde die functie tot zijn overlijden, waarschijnlijk kort voor 28-11-1659. 278
10. Martin de Ridder, benoemd tot commandeur van Liefkenshoek op 28-11-1659; 279
vervulde die functie tot zijn overlijden, kort vóór 24-10-1664. 280
11. Nicolaes Ockers(e), volgde op 29-10-1664 Martijn de Ridder op als commandeur
van Liefkenshoek; 281 vermeld te Liefkenshoek op 14-12-1667 en 12-7-1671. 282
12. Francois Cabeljau, was in 1668 als commandeur werkzaam in Liefkenshoek. 283

266

R. van Gerven, Historische lektuur over Liefkenshoek, in: Het Land van Beveren, jrg. XII, 1969,
nr. 3, p. 91.
267
Ten Raa en De Bas, op. cit. deel 1, Breda 1911, p. 216. Het is niet duidelijk of Van Krychingen
daadwerkelijk gouverneur van Lillo en Liefkenshoek is geweest. Hij werd op 28-7-1586 door
Leicester benoemd tot gouverneur van Harlingen en Stavoren, doch werd daar niet toegelaten (de
poorten bleven voor hem gesloten) (Ten Raa en De Bas, deel 1, p. 193).
268
ZA, SZ, inv. 1668, fol. 127.
269
ZA, SZ, inv. 1669, fol. 106 v.en SZ, inv. 487, 29-3-1622 en 12-4-1622.
270
RHC Bergen op Zoom, not. arch. 19, akte nr. 30.
271
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79710.
272
Ten Raa en De Bas, op. cit., deel 4, Breda 1918, p. 81; ZA, SZ, inv. 491, 4-6-1630 en 6-5-1631 en
inv. 498, 26-2-1641, fol. 215.
273
ZA, Gen. Afsch. 130, nrs. 90 en 303.
274
ZA, SZ, inv. 498, fol. 316 v.
275
ZA, Gen. Afsch. 130, nrs. 71 en 141.
276
ZA, SZ, inv. 510, fol. 373 v; ZA, SZ, inv. 1670, fol. 113 v en 114.
277
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 82; ZA, SZ, inv. 1670, fol. 82.
278
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 82.
279
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 82.
280
ZA, SZ, inv. 520, fol. 381 v en 382.
281
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 82.
282
ZA, Gen. Afsch. 130, nrs. 72 en 324.
283
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. nr. 5, acta 1676-1697, 7-12-1677; De Ned.
Leeuw, 1962, p. 421.
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13. Johan (de) Vassy, benoemd tot commandeur van Liefkenshoek op 21-9-1671; 284
als zodanig werkzaam tot zijn overlijden op 18-7-1680.
14. Antony (de) Valck, benoemd tot commandeur van Liefkenshoek op 25-7-1680; 285
als zodanig (o.m.) vermeld op 8-10-1680, 5-4-1687 en 9-3-1700. 286
C. Commandeurs van Lillo en Liefkenshoek 1700-1786
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Carel Willem baron de Sparre, benoemd op 16-2-1700, aanvankelijk alleen als
commandeur van Lillo; 287 hij werd op 25-11-1701 als commandeur tijdelijk
vervangen door Paul Brunet de Rochebrune, luitenant-kolonel der infanterie; in
juni 1702 werd hij tijdelijk vervangen door de luitenant-kolonel baron Willem Jan
van Dedem; 288 op 16-7-1703 werd De Sparre ook tijdelijk belast met het
commandeurschap van Liefkenshoek. 289
Charles Lonque, benoemd als commandeur van Lillo op 11-7-1703 en van
Liefkenshoek op 6-10-1703. 290
Johan (van) Idsinga, benoemd op 11-1-1715. 291
Johan Godin, benoemd op 30-3-1730. 292
Evert Jan de Vassy, benoemd op 19-11-1736; 293 gesneuveld op 30 september
1747.
Casimir Abraham, graaf van Schlippenbach, benoemd op 4-8-1749; 294 nam
ontslag in maart 1750. 295

284

ZA, SZ, inv. 1670, fol. 149 v; ZA, SZ, inv. 667, 21-9-1671.
ZA, SZ, inv. 1671, fol. 66.
286
ZA, SZ, inv. 685, 8-10-1680; De Navorscher, jrg. 45, 1895, p. 302; ZA, SZ, inv. 708, 9-3-1700.
287
ZA, SZ, inv. 1671, fol. 211; werd als zodanig aangesteld (“gecommitteerd”); door de stadhouderkoning Willem III te Kensington.
288
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81720, fol. 9.
289
Ten Raa, op. cit., deel VII, Den Haag 1950, p. 403; ZA, SZ, inv. 709, 28-12-1701; ZA, SZ, inv.
711, 17-7-1703.
290
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 24 en 31 v.
291
ZA, SZ, inv. 723, 11-1-1715; ZA, SZ, inv. 1672, fol. 24 en 31 v.
292
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 24 en 31 v; begin 1734 werd hij als commandeur ofwel commanderend
officier tijdelijk vervangen door Darros Baradat (ZA, Verz. Verheye van Citters, inv. 79 b).
293
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 24.
294
ZA, SZ, inv. 1673, fol. 83 v; ZA, SZ, inv. 1673, fol. 83 v-84. Als ingangsdatum wordt ook 15-71749 vermeld (De Nederlandsche Leeuw, 1978, p. 443).
295 De Nederlandsche Leeuw, 1978, p. 443 en 444. In maart 1750 verzocht Van Schlippenbach
[tijdens een audiëntie] aan de Prins van Oranje toestemming om, gelet op zijn gezondheid, het
commando over Lillo te mogen behouden, doch met ontslag van de verplichting om daar te wonen.
Hij verzocht voorts om zijn status als luitenant-generaal te mogen behouden. Volgens Van
Schlippenbach werden beide wensen door de Prins van Oranje direct ingewilligd. “Ik pakte de hand
van de prins en kuste die vurig. Dat stond hij toe” (Hans Vogel en Marjan Smits, “Een oorlogsman
van dezen tijd en beminnaar der sexe”; de autobiografie van Casimir graaf van Schlippenbach (16821755), Amsterdam, Antwerpen, 2007, p. 512). Vermoedelijk heeft Van Schlippenbach in de periode
vanaf zijn komst in Lillo op 25-6-1749 tot zijn vestiging op het landgoed Haanwijk op 10-5-1750
slechts gedurende enkele maanden in het fort Lillo gewoond en verbleef hij in dit tijdvak merendeels
in Den Haag en voorts in Vollenhoven, Steenwijk en Hasselt, stadjes waar destijds zijn regiment
garnizoen hield. Hoe merkwaardig ook, het is waarschijnlijk dat Van Schlippenbach nog tot 29 mei
285
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7.
8.
9.
10.
11.

Philips Jacob van Borssele van der Hooge, benoemd op 29-5-1752. 296
Sigismundus Gross de Trevelin, benoemd op 30-3-1758. 297
Jan Marcus de Salve, benoemd op 19-8-1762. 298
Johan Adolph Bachman, benoemd op 29-11-1768. 299
Henry Bedaulx, benoemd op 24-12-1773; 300 was commandeur tot de overdracht
van de forten Lillo en Liefkenshoek aan Oostenrijk in februari 1786. 301

7.5 De sergeant-majoors
Voor de forten Lillo en Liefkenshoek werden afzonderlijke sergeant-majoors aangesteld.
Zij waren belast met de dagelijkse leiding, onder het militaire gezag van de commandeur(s)
van deze forten. Ook in de steunforten Cruijsschans en Frederik Hendrik waren
afzonderlijke majoors werkzaam; zij werkten daar tevens als “commies van ’s lands
magazijn”. Dat gold ook voor het fort Hoogerwerf.
De sergeant-majoors (veelal ook kortweg majoors, en soms wachtmeesters genoemd) in de
Scheldeforten werden benoemd door de Gecommitteerde Raden van Zeeland, al kwamen er
soms uitzonderingen op deze regel voor. 302 Dit dagelijks bestuur van het gewest Zeeland
streefde naar een zekere spreiding van functionarissen die officiële ambten vervulden over
de steden die in de Staten van Zeeland vertegenwoordigd waren. In 1690 spraken de
Gecommitteerde Raden af dat aan de vertegenwoordiger van de stad Goes het recht
toekwam om iemand voor te dragen voor de majoorplaatsen te Lillo én Liefkenshoek. Het
is niet bekend of dit recht van voordracht in andere jaren toekwam aan andere steden of aan
de Eerste Edele te Zeeland.
Met de benoeming van sergeant-majoors in de Zeeuwse Scheldeforten had ook de leiding
van het Staatse leger bemoeienis, gegeven het feit dat zij behoorden tot de rangcategorie der
officieren. Toen in november 1675 Severijn de Huijbert (jr.) werd benoemd tot sergeantmajoor te Lillo werd erbij vermeld dat hij was “verkoren” door de Prins van Oranje. 303
Over de selectiecriteria die bij het vervullen van vacatures voor majoorsplaatsen werden
gehanteerd zijn we nauwelijks geïnformeerd. Over een in 1614 voorgedragen kandidaat te

1752 de titel van commandeur van Lillo en Liefkenshoek heeft mogen voeren (hoewel hij zich daar
niet meer vertoonde). Op die datum trad Philips Jacob van Borssele van der Hooge als commandeur
aan.
296
ZA, SZ, inv. 1673, fol. 83 v.
297
ZA, SZ, inv. 1673, fol. 83 v. Zijn voorganger Van Borssele van der Hooge was zijn zwager.
Sigismundus Gross de Trevelin was gehuwd met Jacoba Eleonora van Borssele van der Hooge, zuster
van Philips Jacob.
298
ZA, SZ, inv. 1673, fol. 83 v en 205.
299
ZA, SZ, inv. 1673, fol. 83 v.
300
Idem.
301
Idem.
302
Zo werd de sergeant-majoor van het fort Kruisschans, Paulus Snelder, op 5 februari 1670
uitsluitend benoemd door de Raad van State (ZA, SZ, inv. 666, 15-4-1670). Toen er in oktober 1635
een vacature ontstond voor de majoorsplaats te Liefkenshoek besloten de Gecommitteerde Raden van
Zeeland om conform een oude gewoonte twee kandidaten voor te dragen bij de Prins van Oranje (ZA,
SZ, inv. 495, fol. 311). Deze procedure werd ook in 1637 gevolgd toen er in Lillo een identieke
vacature ontstond (ZA, SZ, inv. 496, fol. 135 v).
303
ZA, SZ, inv. 675, 2-12-1675.
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Liefkenshoek werd opgemerkt dat het een soldaat betrof die het gewest Zeeland reeds 34
jaar trouw had gediend. Hij werd omschreven als kloek, ervaren en geschikt waaraan werd
toegevoegd: “daerbeneffens oock met leesen ende schrijven seer bequaem om soodanige
officie te bedienen”. 304
Het traktement van de sergeant-majoors te Lillo en Liefkenshoek was in de 16de, 17de en
18de eeuw niet constant. 305 Aanvankelijk verdienden zij elk 50 pond Vlaams per jaar. 306
Over 1599 ontvangen zij elk 50 gulden per maand van 32 dagen. 307 Vanaf 1609 ontstaat er
een verschil tussen de sergeant-majoors te Lillo en Liefkenshoek; de eerstgenoemde
ontvangt per jaar 40 ponden en zijn collega aan de overzijde van de Schelde 30 pond
Vlaams per jaar. 308 In 1621 verdienen ze elk 10 ponden meer. 309 In 1625 is het traktement
weer hetzelfde, te weten 40 guldens per maand van 32 dagen. 310 Tien jaar later was het
salaris van de majoor te Lillo 50 guldens per maand van 42 dagen. 311 Op 27 juli 1649
besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om deze honorering te verlagen naar 30
guldens per maand van 32 dagen. 312 Vanaf dat moment wordt het traktement
gestabiliseerd. Het wordt dan gebruikelijk dat de sergeant-majoors te Lillo en Liefkenshoek
over een periode van twaalf maanden een traktement krijgen van 5 ponden per maand,
waarbij een maand wordt gesteld op 32 dagen. 313 Hun jaarsalaris bedraagt dan 60 pond
Vlaams. 314 De sergeant-majoors op de forten Hoogerwerf, Frederik Hendrik en
Kruisschans verdienden gewoonlijk elk 50 pond Vlaams per jaar. 315
De sergeant-majoors waren in de gelegenheid om hun basistraktement via bijverdiensten
aan te vullen. Zo pachtte Anthonij Richard (majoor te Lillo) in de periode 1 april 1600 tot 1
oktober 1600 (voor een bedrag van 77 ponden en 10 schellingen) de impost op de
verhogingen op de bieren te Lillo en Liefkenshoek. 316 Zo ook werd Francois Bailliaert
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ZA, SZ, inv. 1229, brief van 30-8-1614.
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 690, 6-7-1683 en ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2410, fol. 12.
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Bijv. in 1598 (ZA, SZ, inv. 2685).
307
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 270, fol. 255 v-257 v.
308
ZA, SZ, inv. 2688.
309
ZA, SZ, inv. 2691.
310
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 520, fol. 315-315 v.
311
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 140-140 v.
312
ZA, SZ, inv. 502, fol. 78.
313
NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 93 v – 94 v; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv.
940, fol. 218-218 v; idem, inv. 1450, fol. 41 v-52; idem, inv. 1910, fol. 31-33; idem, inv. 2410, fol. 12
en 12 v.
314
Zie bijv. ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2910, fol. 22 v-23; idem, inv. 711, 7-11-1703; zie ook:
ZA, SZ, inv. 723, 12-2-1715; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 3410, fol. 40-42; idem, inv. 3610, fol.
47 v-48. In september 1658 klaagde Severeijn de Huybert, majoor te Lillo, over zijn gage; hij kreeg
toen een eenmalige toelage van 10 ponden (ZA, SZ, inv. 510, fol. 304).
315
NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 93 v-94 v; ZA, SZ, inv. 665, 9-4-1669; ZA, SZ,
inv. 690, 23-3-1683; ZA, SZ, inv. 724, 25-8-1716; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1610, fol. 31-32;
idem, inv. 1910, fol. 34; idem, inv. 2410, fol. 12. Blijkens de Staten van Oorlog van het gewest
Zeeland betreffende de periode 1596-1786 verdienden zij steeds 25 ponden per jaar. Vermoedelijk
betreft deze honorering uitsluitend het aandeel van het gewest Zeeland in hun totale beloning.
316
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 270, fol. 141-143.
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(majoor te Lillo) in 1649 tevens betaald voor het leveren van vaten bier. 317 In 1659
fungeerde zijn opvolger Severijn de Huijbert (sr.) tevens als opzichter van de commiezen
van de recherche te Lillo, een combinatie van taken overigens waarmee de toenmalige
commandeur van Lillo (kapitein Seijs) zich niet zo gelukkig toonde, gegeven zijn (niet
gehonoreerde) pleidooi om De Huijbert als sergeant-majoor te laten vervangen. 318 Diens
zoon Severijn de Huijbert (jr.) was in Lillo niet alleen majoor, doch net zoals zijn vader ook
gedelegeerd rechter. 319 Die combinatie kwam meer voor, zoals bij Michiel (de) Meijer(s),
Benedictus Beton de jonge, Bartholomeus Arnoldus van Diemen en Herman van Wijck.
Jacob Rijke(n)bach werd in 1722 betaald voor diverse werkzaamheden te Lillo (die hij
vermoedelijk liet uitvoeren) zoals het luiden van de poortklok, het luchten en schudden van
het buskruit, het luchten en drogen van hordens, het schuren en schoonmaken van geweren
en het vervoeren van de kaarskist. 320 Willem Provo ontving in 1745 een vergoeding van £
1:13:4 voor het aftekenen van de bijten in de bevroren grachten van fort Lillo in verband
met het kappen van ijs. 321 In 1784 bedroeg deze vergoeding voor Adolf van Schweinitz £
1:6:8. 322 Deze kreeg toen ook nog 1 pond Vlaams voor het smeren van sloten. De sergeantmajoor te Liefkenshoek werd afzonderlijk betaald voor de bewaring van turf, kaarsen en
munitie; als zodanig werd hij ook wel betiteld als ondercommies. Majoor Van Baars
verdiende er in 1784 12 pond Vlaams extra mee. 323 Als uitdeler van de turf ontving hij
jaarlijks een traktement van doorgaans 6 pond Vlaams. De majoor van Liefkenshoek
toucheerde eveneens een apart traktement als sluiswachter, waarmee doorgaans per jaar 4
pond Vlaams werd verdiend. In 1650 werd Nicolaas Berkenbosch additioneel betaald als
biersteker. 324 Jan Chassin verhoogde zijn inkomen door tevens te fungeren als pachter van
de gemeene middelen van consumptie. Als wijnhandelaar leverde hij onder meer de wijn
voor het Avondmaal in de fortkerk van Liefkenshoek. 325 In oktober 1687 protesteerde de
erkende wijnkoper te Liefkenshoek, Jacob Snouck, er bij de Gecommitteerde Raden van
Zeeland tegen dat Chassin zich als wijnhandelaar manifesteerde. 326 Bartholomeus van
Hattem was ook venduemeester. Sommige sergeant-majoors werden afzonderlijk betaald
voor onderhoudswerkzaamheden. Francois Bailliaert bijvoorbeeld ontving in 1650 een
vergoeding van 32 pond Vlaams voor het vermaken van de batterij in de punt van het
bolwerk “Zeeland” te Lillo. 327 Simon Berkenbosch toucheerde voor het onderhouden van
de doornenhaag op de wallen van Liefkenshoek in 1661 20 pond Vlaams. 328 In dit opzicht
spande majoor Johannes van Wijk de kroon. Hij verrichtte in Liefkenshoek in de eerste
helft van de 18de eeuw vele malen als timmerman en aannemer onderhoudswerkzaamheden,
317

ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80170, fol. 31 v.
ZA, SZ, inv. 511, 27-3-1659 en 11-4-1659.
319
ZA, SZ, inv. 688, 8-8-1682.
320
ZA, Rekenkamer Zeeland D, 81060, fol. 63.
321
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81290, fol. 78 v; deze bijverdienste toucheerde in 1706 ook
Marinus Deijs, toen majoor te Lillo (ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80900, fol. 54).
322
ZA, SZ, inv. 1422, rekening van van de ontvanger van de gemeene middelen te Lillo en
Liefkenshoek over het jaar 1784.
323
Idem.
324
ZA, SZ, inv. 503, fol. 201.
325
ZA, RB, inv. 275.
326
ZA, SZ, inv. 695, 14-10-1687.
327
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 940, fol. 250-252.
328
ZA, SZ, inv. 515, fol. 275 v.
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waarmee regelmatig relatief grote bedragen waren gemoeid. Zo ontving hij in de periode
1714-1721 200 Vlaamse ponden per jaar voor het uitvoeren van de reguliere
onderhoudswerkzaamheden te Liefkenshoek. 329 Als sluiswachter te Liefkenshoek
verdiende hij 4 pond Vlaams per jaar. 330
De sergeant-majoors kregen hun traktement soms vertraagd uitbetaald. Zo had Jan Chassin
op 23 mei 1680 nog recht op achterstallig salaris over een periode van maar liefst vijf
jaren. 331 In 1694 beklaagde hij zich weer over de vertraagde uitbetaling van zijn
traktement. 332 Zijn collega Severijn de Huybert (jr.) te Lillo klaagde er in 1680 over dat hij
reeds twee jaar geen traktement als sergeant-majoor had ontvangen. 333
De sergeant-majoors in de steunforten Kruisschans en Frederik Hendrik verdienden per jaar
10 ponden minder dan hun collega’s in Lillo en Liefkenshoek. 334
In formeel opzicht behoorden de majoors te Lillo, Liefkenshoek, Frederik Hendrik en
Kruisschans veelal tot een compagnie of regiment van het Staatse leger. 335 Zo diende in
1749 Willem Provo (majoor te Lillo) onder de generaal-majoor Adriaan Gustaaf graaf van
Flodorf en Willem Scheffer (majoor op de Kruisschans) onder de generaal-majoor Jacques
Elie de Maleprade, beiden met als rang luitenant. 336 Adolf van Schweinitz, groot-majoor te
Lillo in de periode 1754-1784, werd in 1760 tevens benoemd tot luitenant in het regiment
van de generaal-majoor prins Van Stolberg. 337 Deze “ophanging” had vrijwel steeds een
louter formele betekenis; van een operationele band met de desbetreffende legeronderdelen
was geen sprake (meer), of hoogstens incidenteel.
In het Staatse leger waren de formele positie en de taken van de sergeant-majoors niet
scherp omlijnd. Ook de bevoegdheden van de sergeant-majoors in de Scheldeforten waren
niet steeds even duidelijk. Zij zaten in positioneel opzicht ingeklemd tussen de
commandeur van het fort waarbinnen zij werkzaam waren, de commies van de vivres en de
ammunitiën, de bevelvoerende kapiteins van de compagnieën die binnen hun fort gelegerd
waren en de burgerlijke magistraat. Hun machtspositie was duidelijk anders van aard dan
die van hun gelijknamige collega’s die verbonden waren aan compagnieën of regimenten
van het Staatse leger. Deze waren (althans sinds 1671) formeel geplaatst boven de
kapiteins, luitenanten en vaandrigs en onder de kolonels en de luitenant-kolonels. Van een
zodanige positionering was in de Scheldeforten geen sprake. Daar stuiten de majoors op de
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ZA, SZ, inv. 722, 14-8-1714.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81310, fol. 74 v en 75.
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ZA, SZ, inv. 684, 23-5-1680.
332
ZA, SZ, inv. 702, 25-6-1694.
333
ZA, SZ, inv. 684, 21-3-1680.
334
Bijv. ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2410, fol. 12.
335
Nader onderzoek is nodig om te kunnen concluderen in welke mate dit gedurende de gehele
onderzochte periode het geval was. Vaststaat dat sommige sergeants-majoor te Liefkenshoek, zoals
Herman en Johannes van Wijk, ten tijde van de uitoefening van deze functie geen formele band met
een compagnie van het Staatse leger hadden.
336
NA, Raad van State, inv. 1916; brief van Casimir Abraham graaf van Schlippenbach (toen
commandeur van Lillo c.s.) aan de Prins van Oranje d.d. 28-8-1749, geschreven vanuit Den Haag.
337
ZA, SZ, inv. 1673, fol. 189 v.
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bevoegdheden van andere positiebekleders. De sergeant-majoors van de Scheldeforten
behoorden niet tot de rangcategorie van de hoofdofficieren. 338
In 1656 beklaagde de sergeant-majoor van Lillo zich bij de Gecommitteerde Raden van
Zeeland over zijn onduidelijke formele positie. Deze besloten dat de majoor in de
krijgsraad van Lillo qua “rang en stem” eenzelfde positie zou gaan bekleden als de
kapiteins en de luitenanten en een hogere positie dan de vaandrigs. 339 Op 1673 bespraken
de Gecommitteerde Raden van Zeeland een klacht van Jan Chassin, sergeant-majoor te
Liefkenshoek, over zijn bevoegdheden. Hij herinnerde eraan dat krachtens een oude
gewoonte de sergeant-majoor het bevel mocht voeren over het garnizoen bij afwezigheid
van commandeurs, kapiteins en luitenanten. Toen deze situatie zich in Liefkenshoek
voordeed werd hij door een sergeant van het daar toen verblijvende garnizoen niet als
bevelvoerder erkend. De Gecommitteerde Raden besloten dat de “oude gewoonten”
gerespecteerd en nagevolgd dienden te worden. 340 In deze zelfde lijn lag hun besluit om de
magistraat van Lillo de bevoegdheid te verlenen om de sergeant-majoor aldaar te
autoriseren om bij absentie van de commandeur als “gesustineerd officier” op te treden. 341
Het kwam nogal eens voor dat een commandeur elders verbleef. Dat was bijvoorbeeld het
geval in 1774, toen de in 1773 benoemde commandeur Bedaulx in Nijmegen verbleef en de
dagelijkse leiding had overgedragen aan de sergeant-majoor van Lillo, Adolph van
Schweinitz. Op 23 augustus 1774 schreef hij aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland
dat hij hoopte dat dit “naar genoegen” van dit bestuurscollege was gebeurd. Hij beval
zichzelf in de “hooge gunste en protectie” van de Zeeuwse raadsheren aan en beloofde zich
“waardig te [zullen] maken”. 342
De sergeant-majoors te Lillo en Liefkenshoek en in de forten Kruisschans, Frederik
Hendrik en Hoogerwerf in de periode 1589-1786 waren (voor bijzonderheden over hen
wordt verwezen naar deel 2):
A. Te Lillo
1.
2.
3.

Jaques Tutelaer, vermeld als sergeant-majoor (ook als kapitein-majoor) van Lillo
op 29-12-1589, 21-6-1591, 25-5-1593 en 19-10-1593. 343
Anthonis Richard(t), op 21-10-1593 benoemd tot sergeant-majoor of wachtmeester
te Lillo; 344 vervulde die functie tot zijn overlijden in 1615.
Samuel de Lanoy, van 12-10-1615 tot in ieder geval 1627 (zie verder
Liefkenshoek). 345
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Zij komen dan ook niet voor in: H. Ringoir, Hoofdofficieren der infanterie van 1568 tot 1813,
Den Haag, 1981 b.
339
ZA, SZ, inv. 508, 28-12-1656. Het is door het verloren gaan van het archief van de krijgsraad van
Lillo niet bekend of deze positionering heeft standgehouden tot februari 1786.
340
ZA, SZ, inv. 671, 28-11-1673.
341
ZA, SZ, inv. 677, 27-12-1676.
342
ZA, SZ, inv. 2015, brief van 23-8-1774.
343
ZA, SZ, inv. 472, fol. 16, 29-12-1589, fol. 177 v, 21-6-1591 en fol. 33, 25-5-1593. Op 19-10-1593
verkreeg hij commissie als “kapitein-majoor” te Lillo; als zijn voorganger werd kolonel Cauwert (=
verm. kolonel Michel Caulier) vermeld (ZA, SZ, inv. 1668, fol. 89).
344
ZA, SZ, inv. 1668, fol. 91; ZA, SZ, inv. 2685; ZA, SZ, inv. 474, 2-10-1600.
345
ZA, SZ, inv. 921, 12-10-1615, inv. 487, 19-5-1622, inv. 488, 8-5-1625 en inv. 489, 27-5-1627.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Michiel (de) Meijer(s), vermeld als majoor te Lillo op 18-11-1628 en 26-21633. 346
Francois Bailliaert, benoemd tot majoor te Lillo op 24-8-1637; 347 overl. kort vóór
20-1-1654. 348
Severeijn de Huijbert (de Hubert) sr., per 20-1-1654; 349 in 1664 is gelijktijdig
tevens Isaack de Ridder als majoor te Lillo werkzaam. 350
Severeijn de Huijbert jr., per 12-11-1675. 351
Mattheus Cheeuwen, per 5-11-1682. 352
Benedictus Beton de Jonge, per 31-1-1692. 353
Bartholomeus Arnoldus van Diemen, per 12-8-1700. 354
Marinus Deijs, per 31-7-1705. 355
Johan Rudolph Fus(e)leij, per 9-11-1717. 356
Jan Coenraad Bodmer, per 7-11-1725. 357
Willem Provo, per 5-12-1744; 358 hij werd op 13-1-1749 bevorderd tot grootmajoor. 359
Adolph van Schweinitz, benoemd op 2-3-1754 (in de rang van groot-majoor); 360
in functie tot zijn overlijden op 6-12-1784. 361
Gideon Leonard van den Bergh, majoor te Lillo vanaf 13-12-1784 tot 12-21786. 362

B. Te Liefkenshoek
1.
2.

Anthoine Gou(d)t, vermeld als sergeant-majoor te Liefkenshoek op 14-1-1589. 363
Anthonij Richard, vermeld als voorganger van Anthonij Goudt op 21-10-1593;
werd op die datum sergeant-majoor te Lillo.
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ZA, SZ, inv. 490, 18-11-1628; idem inv. 493, 26-2-1633.
ZA, SZ, inv. 1669, fol. 202 v en 203; ZA, SZ, inv. 496, fol. 144.
348
ZA, SZ, inv. 507, fol. 19 v; GA Rotterdam, oud-notarieel archief Rotterdam, inv. 146, akte 111,
fol. 417 en idem, inv. 139, akte 145, fol. 215.
349
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 84 v.
350
NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 93 v; Isaack de Ridder verdient dan geen 60
maar 40 ponden per jaar.
351
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 189 v en 190.
352
Idem, inv. 1671, fol. 101 v en 102.
353
Idem, inv. 1671, fol. 101 v; hij legde de eed af op 1-2-1692 (ZA, SZ, inv. 700).
354
ZA, SZ, inv. 708, 12-8-1700 en 13-8-1700; ZA, SZ, inv. 1671, fol. 101 v.
355
ZA, SZ, , inv. 1672, fol. 57 v; ZA, SZ, inv. 713, 31-7-1705.
356
Idem; ZA, SZ, inv. 725, 9-11-1717.
357
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 57 v.
358
Idem.
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Idem, inv. 1673, fol. 66.
360
Idem, inv. 1673, fol. 140.
361
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 3610, fol. 47 v-48.
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ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 3610, fol. 47 v-48; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81670, fol.
64 v en 81680, fol. 68; ZA, SZ, inv. 1423.1, brief van G.L. van den Bergh aan de GR van Zeeland
d.d. 12-2-1786.
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ZA, SZ, inv. 1203 I en II, Ingekomen stukken Gec. Raden, 1589.
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3.

Anthonij Goudt, (wederom) benoemd tot sergeant-majoor te Liefkenshoek op 2110-1593; 364 vervulde die functie tot zijn overlijden in december 1599. 365
4. Michiel Meyers, benoemd op 7-12-1599; 366 in functie tot zijn overlijden, ca. 30-81614. 367
5. Godefroij Markeij, benoemd op 10-9-1614; 368 vervulde deze functie vermoedelijk
tot en met februari 1630. 369
6. Samuel de Lanoy, sergeant-majoor te Liefkenshoek vanaf 8-3-1630 tot zijn
overlijden tussen 6-2-1632 en 16-7-1633; 370 was vóór 1630 incidenteel als
tijdelijk sergeant-majoor in Liefkenshoek werkzaam, zoals in 1618 en 1622; was
eerder sergeant-majoor te Lillo (zie terug).
7. Robrecht (Robert) de Lanoy, nam gedurende zeven maanden in de periode 16331634 de taken van zijn vader als majoor te Liefkenshoek over. 371
8. Jacques de Buvry, werd op 7-8-1634 verkozen tot sergeant-majoor van
Liefkenshoek; 372 in 1635 werd er door de commandeur van Liefkenshoek,
Severijn Hoemaker, diverse malen bij de Gecommitteerde Raden geklaagd over
“onbehoorlijcke acten en comportementen van majoor Buvry”; 373 op 3-10-1635
besloten de Gec. Raden, n.a.v. informatie van de krijgsraad, dat het niet dienstig
was voor het gewest Zeeland indien de majoor in zijn “bedieninge tot
Liefkenshouck langer zoude werden gecontinueert”. 374
9. Willem van Hattum, nam in 1635 tijdens de “suspensie” van Jacques de Buvry het
majoorschap te Liefkenshoek waar. 375
10. Jacques le Ducq, benoemd op 15-11-1635. 376
11. Nicolaes Berkenbosch, volgde op 7-3-1637 Jacques le Ducq op; 377 vervulde die
functie tot zijn overlijden, kort vóór 26-6-1657. 378
12. Simon Berkenbosch, benoemd op 26-6-1657; 379 overl. kort vóór 13-6-1662. 380
364

ZA, SZ, inv. 1668, fol. 90 v.
ZA, SZ, inv. 473, fol. 176, 20-4-1595, fol. 223 v, 2-12-1595 en fol. 314, 12-5-1597; inv. 474, 2110-1599 en 13-12-1599; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 270, fol. 255 v-257 v.
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ZA, SZ, inv. 1668, fol. 136.
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ZA, SZ, inv. 1229, 30-8-1614.
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ZA, SZ, inv. 1669, fol. 44 v-45; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79500.
369
ZA, SZ, inv. 491, 27-5-1630; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79780.
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ZA, SZ, inv. 491, 8-3-1630; ZA, SZ, inv. 921, 12-10-1615, inv. 487, 19-5-1622, inv. 488, 8-51625 en inv. 489, 27-5-1627; ZA, SZ, inv. 492, 6-2-1632; idem, 494, 16-7-1633, fol. 15.
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ZA, SZ, inv. 494, 24-5-1634, fol. 275.
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ZA, SZ, inv. 495, 7-8-1634, fol. 24.
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ZA, SZ, inv. 495, 15-2-1635, fol. 166 v en 20-2-1635, fol. 169.
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ZA, SZ, inv. 495, 3-10-1635, fol. 309. De Buvry had zich misdragen; door het verloren gaan van
de notulen van de krijgsraad te Lillo is onduidelijk wat hij had misdaan; aannemelijk is dat hij aan de
kant werd gezet vanwege een affaire op seksueel terrein.
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ZA, SZ, inv. 495, 29-11-1635, fol. 351.
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ZA, SZ, inv. 1669, fol. 192 v-193; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79920; ZA, Rekenkamer
Zeeland C, inv. 640, fol. 141; Gens Nostra, jrg. 16, 1961.
377
ZA, SZ, inv. 1669, fol. 198 v.
378
ZA, SZ, inv. 509, 26-6-1657.
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ZA, SZ, inv. 509, 26-6-1657; zie ook: ZA, SZ, inv. 1670, fol. 84 v; ook: ZA, Rekenkamer
Zeeland D, inv. 80340, fol. 66.
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ZA, SZ, inv. 516, fol. 298.
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13. Gerrit Waltman (Valtman), benoemd op 15-6-1662; 381 werkzaam tot en met 28
mei 1664. 382
14. Jan Chassin, benoemd op 4-6-1664. 383
15. Herman van Wijk, benoemd op 24-7-1702. 384
16. Bartholomeus van Hattum, benoemd op 12-2-1715. 385
17. Jacob R(e)ijckenbach, m.i.v. 1-1-1723. 386
18. Jan (Johannes) van Wijk, per 21-7-1732. 387
19. Johannes Abraham Bodmer, per 4-5-1752. 388
20. Dirk Jan van Baars, per 6-10-1778; 389 tot zijn overlijden op 24-11-1784. 390
21. Christiaen Burgers, benoemd op 14-4-1785. 391
C. Op het fort Kruisschans
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cornelis Dingemans, vermeld in 1638, 1640, 1644 en 1649. 392
Leendert de Groot, vermeld in 1651; 393 vervulde die functie nog op 30-7-1669. 394
Paulus Snellen (Snelder), benoemd door de Raad van State op 5-2-1670; 395 werd
in oktober 1684 opgevolgd. 396
Thomas Spreij, benoemd op 27-6-1684. 397
Hendrick van Avesaet, vermeld vanaf 1698 tot 6-10-1705. 398
Jan van Lith, benoemd op 6-10-1705. 399
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ZA, SZ, inv. 516, fol. 303 en 303 v.
ZA, SZ, inv. 520, fol. 206 v; NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 93 v-94 v.
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ZA, SZ, inv. 1670, fol. 84 v; ZA, SZ, inv. 1670, fol. 84 v.
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ZA, SZ, inv. 710, 24-7-1702.
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ZA, SZ, inv. 723, 12-2-1715.
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ZA, SZ, inv. 1672, fol. 57 v. Op 21-12-1748 (toen Liefkenshoek nog door de Fransen was bezet,
maar al wel vaststond dat zij daar spoedig zouden vertrekken) verzocht Van Wijck de
Gecommitteerde Raden van Zeeland om wederom als majoor aldaar te worden aangesteld. Hij hoopte
dat zijn hoge leeftijd daarvoor geen belemmering zou zijn (ZA, SZ, inv. 1379.2; de brief arriveerde in
Middelburg op 25-12-1748).
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Idem, inv. 1673, fol. 66 v.
389
Op 15-4-1773 werd hij benoemd tot “tweede” sergeant-majoor van Liefkenshoek. Aangetekend
werd dat Johannes Abraham Bodmer gedurende zijn leven zijn traktement zou behouden; ZA, SZ,
inv. 1673, fol. 154. Pas nadat Bodmer was overleden, volgde Van Baars hem als majoor op; idem,
inv. 1673, fol. 251.
390
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 3610, fol. 47 v-48.
391
ZA, SZ, inv. 1674, fol. 29 v; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81680, fol. 58, 79 en 79 v.
392
ZA, SZ, inv. 2700, 2701 en 2702; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79710 en ZA, SZ, inv. 498,
22-8-1640, fol. 120. Dingemans was tevens metselaar in het fort Lillo (ZA, SZ, inv. 498, fol. 120, 228-1640).
393
ZA, SZ, inv. 2703.
394
ZA, SZ, inv. 665, 30-7-1669.
395
ZA, SZ, inv. 666, 15-4-1670.
396
ZA, SZ, inv. 2748.
397
ZA, SZ, inv. 2748, 2774 en 2775; ZA, SZ, inv. 1671, fol. 119.
398
ZA, SZ, inv. 2776 en 2791.
399
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 5; ZA, SZ, inv. 2793 en 2806; NB: in de Staten van Oorlog van Zeeland
betreffende het jaar 1714 (inv. 2808) komen geen namen voor van militairen.
382
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7.
8.
9.

Evert van Lith, vermeld vanaf 1715 tot en met 1724. 400
Willem Scheffer(s), vermeld vanaf 1725 tot 15-10- 1771. 401
Herman Hendrik Rebenscheidt, benoemd tot commies van ’s lands magazijnen in
het fort Kruisschans op 15-10-1771; 402 was in 1785 tevens tijdelijk fungerend
commies op het fort Frederik Hendrik. 403

D. Op het fort Frederik Hendrik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nicolais Verlet, was daar op 12-2-1629 sergeant-majoor en munitiemeester. 404
Jacques Fasseau, benoemd op 1-7-1639. 405
Harman van Leeuwen, benoemd op 15-9-1657, doch reeds vertrokken op 28-91657. 406
Jacob Lemmanich (Lemannigh, Lemmenich, Lenningh), benoemd op 5-121668. 407
Rilke (Ulke) Swager (ook: Swaga), benoemd op 24-12-1670. 408
IJman (ook: Willem Tijmans) van Wyckerslooth (Wijckersloot), benoemd op 313-1672. 409
Huijbrecht van Zeilmaker (Seylmaecker, Seijlmaker), benoemd op 22-3-1679. 410
Josua de Wilde, benoemd op 10-12-1683. 411
Godefridus (Godfried) Mascamp, benoemd op 24-5-1698. 412
Robertus Franciscus Cavalier, daar werkzaam vanaf 1729 tot 7 februari 1739. 413
Caspar Pierlinck, benoemd op 24-3-1740. 414
Johan Hendrik Ras, daar werkzaam vanaf 1764 tot november 1776. 415
Louis Hitzacker, benoemd op 8-11-1776; 416 daar werkzaam tot en met februari
1781. 417

400

Idem, inv. 2809 en 2805; in de Staten van Oorlog betreffende de jaren 1722, 1723 en 1724 wordt
hij per abuis omschreven als Evert van Loo.
401
ZA, SZ, inv. 2827 en 2914. Het is niet volstrekt zeker dat de majoorsfunctie op de Kruisschans in
deze periode door dezelfde persoon bezet is geweest. Mogelijk had de in 1725 aangetreden Willem
Scheffer een gelijknamige opvolger; zie deel 2 c.
402
ZA, SZ, inv. 1673, fol. 68; ZA, SZ, inv. 2916 en 2953.
403
ZA, Rekenkamer Zeeland D, 81680, fol. 34.
404
ZA, SZ, inv. 490, 12-2-1629; zie ook: ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 143 v.
405
ZA, SZ, inv. 497, 1-7-1639.
406
NA, Raad van State, inv. 78, fol. 228 v; op 28-9-1657 werd Van Leeuwen door de Raad van State
aangesteld als contrarolleur te Maastricht.
407
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 117; ZA, SZ, inv. 665, 4-4-1669.
408
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 117; ZA, SZ, inv. 667, 27-8-1671; ZA, SZ, inv. 2729 en 2730.
409
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 117; ZA, SZ, inv. 2731 en 2743.
410
ZA, SZ, inv. 1671, fol. 52; ZA, SZ, inv. 2744 en 2747.
411
ZA, SZ, inv. 1671, fol. 52; ZA, SZ, inv. 2748, 2776 en 2777.
412
ZA, SZ, inv. 1671, fol. 52; ZA, SZ, inv. 2778 en 2834.
413
ZA, SZ, inv. 2836, 2854 en 2856; Havermans, op. cit., p. 445.
414
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 163 v, 24-3-1740 (toen vermeld als opvolger van Francois Cavalier);
voorts op 8-1-1749 (idem, inv. 1673, fol. 66); ZA, SZ, inv. 2856, 2858 en 2900.
415
ZA, SZ, inv. 1673, fol. 251; ZA, SZ, inv. 2902 en 2931.
416
ZA, SZ, inv. 1673, fol. 251.
417
ZA, SZ, inv. 1673, fol. 251; ZA, SZ, inv. 2933 en 2942.
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14. Gerardus Coenradus Cornelis Ruyl, daar werkzaam vanaf 9 april 1781 tot en met
1785. 418
15. Herman Heinrich Rebenscheidt, was daar in 1785 tijdelijk fungerend commies. 419
E. Op het fort Hoogerwerf
1.
2.

Johan Veijser (Vizer, Visier), daar werkzaam vanaf 1633 tot zijn overlijden in
april 1659. 420
Anthony de Baudoux, benoemd op 9-5-1659, omschreven als commandeur en
majoor; 421 was vanaf 1673 tevens commandeur van het fort Kruisschans; nog
vermeld als majoor op het fort Hoogerwerf op 10-3-1678. 422 Waarschijnlijk waren
er vanaf het jaar 1679 geen sergeant-majoors meer op Hoogerwerf werkzaam
omdat dit fort zijn militaire functie had verloren. 423

7.6 De kanonniers
Tot de militaire bemanning van de forten Lillo en Liefkenshoek (en de steunforten
Kruisschans en Frederik Hendrik) behoorden ook kanonniers. Zij zijn veelvuldig ook
omschreven als konstabels. Aanvankelijk verrichtten zij in de forten ook andersoortige
arbeid. Zo was Jaspar van Kessele in 1590 in Lillo zowel kanonnier als bakker. 424 In mei
1640 was Cornelis Cornelissen in Liefkenshoek zowel konstabel als timmerman. 425
Adriaen Jansen Dronckaert combineerde in 1644, eveneens in Liefkenshoek, de functies
van kanonnier en roeier van de commiezen van de Admiraliteit van Zeeland. 426 Hans
Boterdroger was in Lillo niet alleen kanonnier, maar ook rijswerker en bierdrager. Jacob
Surrij werd in Lillo eveneens betaald als bierdrager; voorts was hij schoonmaker van het
kruitmagazijn aldaar. Paulus Snelder (Snellen) verdiende in 1675 als majoor van het fort
Kruisschans 50 ponden en als kanonnier aldaar 25 pond Vlaams. 427 Constant de Vrient was
in Lillo niet alleen kanonnier maar ook timmerman. 428 Zijn collega Marcus d’ Ameau
verdiende in Lillo niet alleen als kanonnier, maar ook als aannemer van onderhoudswerken,
als pachter van enkele gemeene middelen van consumptie en als sluiswachter. Ook
Absalom Louisse (Louwijsen), werkzaam in Liefkenshoek, was als aannemer actief. Dat de
kanonniers ook andere werkzaamheden verrichtten en daarvoor betaald werden is gelet op
418

ZA, SZ, inv. 1673, fol. 251; ZA, SZ, inv. 2945 en 2953; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 3550,
fol. 47 v-48.
419
ZA, Rekenkamer Zeeland D, 81680, fol. 34.
420
W.W. van Valkenburg, op. cit., p. 6-13. In de Staten van Oorlog van het gewest Zeeland
betreffende de periode 1659 tot en met 1678 is hij nog steeds als majoor en commies op het fort
Hoogerwerf vermeld, terwijl hij in 1659 is overleden (ZA, SZ, inv. 2709 t/m 2742).
421
ZA, SZ, inv. 511, 9-5-1659.
422
ZA, SZ, inv. 680, 10-3-1678.
423
ZA, SZ, inv. 2743 e.v..
424
ZA, SZ, inv. 472, fol. 27 v.
425
ZA, SZ, inv. 498, fol. 61.
426
ZA, SZ, inv. 500, 19-11-1644; in 1664 was hij nog als kanonnier in Liefkenshoek werkzaam (NA,
arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 136 v).
427
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1450, fol. 56 v, 83-83 v.
428
Idem.
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de aard van hun werk geenszins verwonderlijk. Als kanonniers behoefden zij immers
slechts incidenteel in actie te komen.
Gegeven de uiterst belangrijke rol die de kanonnen speelden bij de verdediging van de
forten vervulden de kanonniers een sleutelpositie in het militaire apparaat van deze
vestingwerken. Dat kwam in de benoemingsprocedure tot uitdrukking. Kandidaatkanonniers moesten een proeve van bekwaamheid afleggen in Vlissingen ten overstaan van
de vice-admiraal van Zeeland, de equipage-meester van Zeeland en een gevestigde
kanonnier. 429 Het kwam met enige regelmaat voor dat een kandidaat voor deze test zakte.
Dat overkwam bijvoorbeeld Frans Jansen Ryckers, die in 1626 graag kanonnier te Lillo had
willen worden. 430
Gezien het aantal kanonnen waarover de forten beschikten (zie voor bijzonderheden
paragraaf 3.4. en hoofdstuk 13 in deel 3 c) waren er vrijwel steeds verscheidene kanonniers
werkzaam. Hoeveel precies valt lastig te achterhalen. Aannemelijk lijkt dat er gewoonlijk
op ieder bolwerk tenminste een kanonnier geplaatst was, dus vijf in Lillo en vier in
Liefkenshoek. Onduidelijk is echter hoeveel kanonniers er per batterij waren aangesteld. In
1621 werkten er in Lillo drie kanonniers en in Liefkenshoek slechts één, die overigens niet
in staat werd geacht om zijn werk adequaat te doen. 431 Zeker is dat er in Lillo in 1630 vijf
batterijen bediend werden. 432 In 1635 werkten er in Lillo en Liefkenshoek elk drie
kanonniers, in de schans Blauwgaren één en op het fort Frederik Hendrik twee. 433 In Lillo
verbleef in mei 1639 slechts één kanonnier, waarover de Gecommitteerde Raden van
Zeeland zich toen verontrust toonden. 434 Daaruit blijkt dat het aantal werkzame kanonniers
niet lineair uit het aantal beschikbare kanonnen kan worden afgeleid. In 1640 waren er in
Liefkenshoek twee kanonniers werkzaam. 435 Toen een van hen onbekwaam werd toonde
de commandeur van het fort zich daarover verontrust en drong hij aan op een spoedige
vervanging. Over het aantal kanonniers in zijn fort en over hun kwaliteit maakte de
commandeur van Lillo in mei 1641 zijn zorgen kenbaar. Van de vier kanonniers dreigde er
één te vertrekken. Van de drie overigen was er volgens de commandeur één regelmatig
afwezig. De overige twee waren een “oude zieke man” en diens zoon, die slecht ter been
was. 436 De Gecommitteerde Raden bleken deze verontrusting niet te delen. Zij besloten
(reeds twee dagen later) dat de vierde kanonnier toch moest vertrekken (om elders in het
Staatse leger te worden ingezet) en dat de kanonnier die regelmatig afwezig was in het
vervolg slechts buiten het fort Lillo mocht verblijven nadat de commandeur van dit fort
hiervoor toestemming had verleend, hetgeen klaarblijkelijk eerder niet het geval was. 437
In 1648 beschikte het fort Lillo over elf kanonnen (op het hoofdbolwerk aan de rivier drie
en op de overige bolwerken elk twee). 438 In Liefkenshoek bevonden zich toen tien
kanonnen, drie op de twee voorste bolwerken (aan de Scheldezijde) en twee op de
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438

Zie bijv. ZA, SZ, inv. 670, 23-1-1673 en 4-2-1673; idem, inv. 665, 30-7-1669.
ZA, SZ, inv. 489, 23-12-1626 en 26-12-1626.
ZA, SZ, inv. 1235, brief van 9-3-1621.
ZA, SZ, inv. 491, 16-7-1630.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 159-161.
ZA, SZ, inv. 497, fol. 85, 21-5-1639.
ZA, SZ, inv. 498, fol. 54 v, 1-5-1640.
Idem, inv. 1256, brief van 3-5-1641.
Idem, inv. 1599.2, brief van 5-5-1641.
Dat was in 1672 nog zo (ZA, SZ, inv. 668, 1-4-1672).
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achterste. 439 Twee jaar later (dus na de Vrede van Münster) werkten er in Liefkenshoek,
net zoals in 1635, drie kanonniers. 440
In 1663 werkte er in dit fort slechts één kanonnier. Toen deze volledig blind was geworden
werd hij vervangen. 441
Op de schans Blauwgaren was een aparte kanonnier werkzaam evenals op de schansen
Oud-Lillo en Hoogerwerf. 442 Waarschijnlijk waren er in elk van de steunforten
Kruisschans en Frederik Hendrik steeds minstens twee actief en minstens vier in tijden van
oorlog of oorlogsdreiging, gegeven de aanwezigheid van vier bolwerken in deze
vestingwerken. In tijden van oorlog(sdreiging) waren er meestal in Lillo en Liefkenshoek
extra kanonniers werkzaam. Dat dit niet altijd zo was bewijst het verzoek van de
commandeur van Liefkenshoek in mei 1640 (toen er bij herhaling sprake was van plannen
en pogingen van de Spaanse legerleiding om de Zeeuwse Scheldeforten te veroveren) om
ten behoeve van zijn fort extra kanonniers aan te stellen. Er waren daar toen slechts twee
konstabels werkzaam, waarvan er een door de commandeur onbekwaam werd geacht om
deze functie te vervullen. 443 In 1650 werden er in Lillo twee en in Liefkenshoek drie
kanonniers gefinancierd. 444 In 1675 was het omgekeerde het geval. 445 In oktober 1704
werkten er in de Zeeuwse forten aan de Schelde in totaal negen kanonniers. 446
Gedurende de Spaanse Successieoorlog waren er in Lillo twaalf extra kanonniers
gestationeerd. 447 In juli 1708 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om aan de
commandeur van Lillo nog eens zes extra kanonniers beschikbaar te stellen. 448 In 1711
werkte er in Lillo nog slechts één kanonnier, waardoor het niet steeds mogelijk was om te
salueren voor passerende jachten van “gequalificeerde” personen. 449
Uit een overzicht van het aantal “artillerie-bedienden” dat in het fort Lillo werkzaam was
op 8 augustus 1747 (toen een Franse aanval op het fort nabij was) blijkt dat er behalve
kanonniers ook andere functionarissen betrokken waren bij de bediening van het geschut.
439

ZA, SZ, inv. 502, fol. 107 v, 1-10-1648.
ZA, SZ, inv. 503, fol. 210 v, 21-12-1650.
441
ZA, SZ, inv. 1278, brief van Martin de Ridder aan de GR van Zeeland d.d. 13-1-1663.
442
ZA, SZ, inv. 491, 28-6-1630; idem, inv. 493, 13-1-1633 en 31-3-1633; idem, inv. 499, fol. 6 v, 71-1642.
443
ZA, SZ, inv. 498, fol. 54 v, 1-5-1640.
444
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 940, fol. 234 v-235 v. In oktober 1650 was er in het fort Lillo
slechts één kanonnier werkzaam; de commandeur van het fort verzocht de GR van Zeeland om er nog
twee aan te stellen (ZA, SZ, inv. 503, fol. 176 en 176 v, 25-10-1650). Op 8 december 1650 besloten
de GR dat een van de drie kanonniers van Liefkenshoek werd overgeplaatst naar Lillo (ZA, SZ, inv.
503, fol. 199). De betrokkene was daar klaarblijkelijk niet gelukkig mee. De drie kanonniers te
Liefkenshoek stelden de GR voor dat zij daar allen mochten blijven en toonden zich bereid de kosten
te financieren van een kanonnier te Lillo. De GR stemden hiermee in (ZA, SZ, inv. 503, 29-12-1650,
fol. 213).
445
Idem, inv. 1450, fol. 83-83 v.
446
ZA, SZ, inv. 712, 4-10-1704.
447
ZA, SZ, inv. 713, 16-6-1705. Aan kostgeld en gage gedurende de periode 27-7-1705 tot 22-91705 werd voor hen £ 115:14:2 betaald, conform een resolutie van de Staten van Zeeland d.d. 5-61704.
448
ZA, SZ, inv. 716, 27-7-1708.
449
ZA, SZ, inv. 719, 1-10-719.
440
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De samenstelling van het 26 man sterke artilleriecontingent was toen als volgt: 1 officier, 1
bombardier, 8 kanonniers, 1 commandier, 1 timmerman, 2 korporaals en 12 handlangers. 450
Op 23 februari 1749 arriveerde er (in het kader van de militaire wederopbouw na de Franse
bezetting) te Lillo een artillerie-detachement uit Geertruidenberg met de volgende
samenstelling: 1 luitenant, 2 bombardiers, 12 kanonniers en 12 handlangers. 451 Hiervan
werden er 2 doorgestuurd naar Liefkenshoek, 2 naar het fort Frederik Hendrik en 2 naar de
Kruisschans. Zes maanden later was de samenstelling van dit detachement als volgt: 10 te
Lillo (1 officier, 1 bombardier en 8 kanonniers), 1 te Liefkenshoek, 1 op de Kruisschans en
1 op het fort Frederik Hendrik. 452
Op 11 december 1783, toen de betrekkingen tussen de Republiek der Verenigde
Nederlanden en het keizerrijk Oostenrijk uiterst gespannen waren (zie paragraaf 15.2),
bevonden zich in het fort Lillo 59 artilleristen en in Liefkenshoek 57. 453 In oktober 1784,
toen er een aanval dreigde van Oostenrijkse troepen op deze forten, arriveerde in Lillo een
extra artillerie-compagnie bestaande uit een officier, drie bombardiers, twee timmerlieden
en zesendertig kanonniers. 454
In de jaren 1600-1650 bedroeg de honorering van de kanonniers gewoonlijk ca. 32 pond
Vlaams per jaar. 455 Later, in elk geval vanaf 1675, verdienden de kanonniers gewoonlijk 24
pond per jaar. 456 Niet altijd verliep hun functioneren probleemloos. In 1647 verzocht de
commandeur van het fort Kruisschans om vervanging van de kanonnier aldaar omdat deze
“zeer oud” en blind (sic!) was. 457 In oktober 1705 werd een onderzoek ingesteld naar de
bekwaamheid van de kanonniers te Lillo. Geconcludeerd werd dat ze onbekwaam
waren. 458
Voor zover de kanonniers ad hominem konden worden getraceerd zijn bijzonderheden over
hen verwerkt in deel 2 van deze studie.

450

ZA, SZ, inv. 1377.1.
ZA, SZ, inv. 1380.2, brief van R.G. Temet aan de GR van Zeeland d.d. 23-2-1749. Ze behoorden
tot het regiment van kapitein Willem van Mourik.
452
NA, Raad van State, inv. 1916.
453
ZA, SZ, inv. 1418.2, brief van A.W. Kiers aan de GR van Zeeland d.d. 17-12-1783.
454
ZA, SZ, inv. 1420, brief van A. van Pabst aan de GR van Zeeland d.d. 21-10-1784.
455
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 270, fol. 292-294; idem, inv. 520, fol. 340-342; idem, inv. 940,
fol. 234 v-235 v.
456
NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 136 v; ZA, SZ, inv. 709, 10-10-1701; ZA,
Rekenkamer Zeeland C, inv. 1450, fol. 83-83 v.
457
ZA, SZ, inv. 501, fol. 195, 9-7-1647.
458
ZA, SZ, inv. 713, 19-10-1705 en 26-10-1705.
451
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7.7 De honorering van militairen
De traktementen van militairen en militaire functionarissen die ten laste kwamen van het
gewest Zeeland veranderden gedurende de 17de en 18de eeuw nauwelijks. Gewoonlijk waren
de jaarsalarissen (in Vlaamse ponden) blijkens de Staten van Oorlog als volgt: 459
200 pond 460
60 pond 461
50 pond 462
30 pond 463
30 pond 464
25 pond 465
25 pond 466
16 pond.

Luitenant-Generaal
Kapitein van een compagnie
Commissaris van de monstering
Sergeant-majoor
Ammunitiemeester
Kanonnier
Geweldige provoost
Soldaat

De uitbetaling van de militairen geschiedde via de kapiteins van de compagnie waartoe zij
behoorden. De kapiteins leenden hiervoor veelal geld bij zogeheten solliciteurs. Deze
functionarissen verkregen meestal van de kapiteins een mandaat om de soldij op te nemen
bij het betaalkantoor van het gewest dat voor de bekostiging van de compagnie
zorgdroeg. 467 Vooral in de 17de eeuw kwam het daarbij nogal eens voor dat de soldij
vertraagd werd uitbetaald. 468

459

Zie hiervoor ook: Zwitzer, op. cit. 1991, p. 86 en bijlage 11. Niet altijd betroffen de genoemde
bedragen de volledige verdiensten van een militair. Soms kon in de Staten van Oorlog slechts dat deel
van de beloning gevonden worden dat voor rekening kwam van het gewest dat voor de financiering
van een legeronderdeel verantwoordelijk was. Dat deel bedroeg soms niet meer dan de helft van de
totale beloning, zoals het geval was bij de in Lillo en Liefkenshoek werkzame sergeant-majoors;
volgens de Staten van Oorlog verdienden zij niet meer dan 25 pond Vlaams per jaar, maar blijkens de
boekhouding van de Raad van State bedroeg hun traktement het dubbele.
460
ZA, SZ, inv. 2850. Omstreeks 1750 telde het Staatse leger tien luitenant-generaals. Zij verdienden
toen fl. 4800 (= ca. 800 ponden) per jaar (De Navorscher, jrg. 11, 1861, p. 293).
461
ZA, SZ, inv. 2825.
462
ZA, SZ, inv. 2750.
463
ZA, SZ, inv. 2775; de “vaste” sergeant-majoors te Lillo en Liefkenshoek verdienden gewoonlijk
dubbel zoveel.
464
ZA, SZ, inv. 2750; in 1649 verdiende de ammutiemeester van Lillo en Liefkenshoek fl. 30 per
maand ofwel 60 ponden per jaar (ZA, SZ, inv. 502, fol. 78).
465
ZA, SZ, inv. 2700.
466
In 1649 bedroeg het traktement van de geweldige provoost te Lillo 16 guldens per maand (ZA,
SZ, inv. 502, fol. 117).
467
Van Nimwegen, op. cit. 1995, p. 40.
468
Bijv. in 1650 te Lillo (ZA, SZ, inv. 503, fol. 200, 8-12-1650) en in 1685 en 1686 te Liefkenshoek
(ZA, SZ, inv. 693, 15-2-1685 en inv. 694, 5-4-1686); ook: ZA, SZ, inv. 515, fol. 85 v, 11-8-1661;
idem, inv. 518, fol. 118, 13-3-1663; idem, inv. 694, 5-4-1686.
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7. 8 Het tuchtrecht
In de forten Lillo en Liefkenshoek was het militaire tuchtrecht van toepassing zoals dat
gold voor het Staatse leger ten tijde van de Republiek. 469 De basis daarvoor werd gelegd in
de zogeheten articulbrief uit 1590, die in 1705 in enkele opzichten werd aangepast. 470 Deze
ordonnantie op de militaire discipline werd vastgesteld door de Raad van State. Ze bevatte
gedetailleerde gedragsvoorschriften en minutieus omschreven sancties. Het was voor
militairen onder meer verboden om: 471
 De naam van God ijdel te gebruiken.
 Zich schuldig te maken aan doodslag, verkrachting van vrouwen, overspel,
brandstichting, dieverij, straatschenderij e.d..
 Overlast te bezorgen aan weduwen, gehuwde of ongehuwde vrouwen,
kraamvrouwen en jonge kinderen.
 Te conspireren tegen de burgerlijke en militaire autoriteiten van de Republiek.
 Zich schuldig te maken aan muiterij.
 Contacten te onderhouden met de vijand.
 Hun compagnie te verlaten zonder dat door de bevelvoerend kapitein een
behoorlijk paspoort was verstrekt.
 Wachtdiensten te verzuimen en gedurende deze diensten te slapen of dronken te
zijn.
 Over te lopen naar de vijand.
Op de meeste van deze overtredingen stond de doodstraf, waarbij veelal was
voorgeschreven dat deze straf door ophanging moest worden voltrokken. Tot de lijfstraffen
behoorde het afhakken van een hand, bijvoorbeeld indien iemand door het slaan met een
geweer, een stok of een steen bloedend was verwond. Wie een collega-militair een vuistslag
(of “soufflet”) had toegediend, mocht er ten overstaan van zijn compagnie vier terug
verwachten en werd vervolgens uit zijn compagnie verbannen.
Het is door het ontbreken van de vereiste bronnen onmogelijk gebleken een systematisch
beeld te schetsen van de wijze waarop dit tuchtrecht in de Scheldeforten werd toegepast.
Het archief van de krijgsraad van Lillo is verloren gegaan. Slechts incidenteel zijn er in de
bewaard gebleven bronnen gegevens over te vinden. Zeker is dat er een krijgsraad actief
was die zetelde in het fort Lillo. Krachtens het militaire tuchtrecht van het Staatse leger was
de commandeur van Lillo verantwoordelijk voor de militaire strafrechtspleging in zijn
garnizoensplaats. Hij benoemde de president en de zes leden van de krijgsraad. Deze leden
dienden de rang van officier te dragen en onpartijdig te zijn. In de 17 de eeuw was het
gebruikelijk dat de commandeur zelf het voorzitterschap van die raad op zich nam. In de
18de eeuw kwam het steeds vaker voor dat hiervoor een hoofdofficier werd aangewezen. Of
dat ook in Lillo gebeurde is niet duidelijk; vermoedelijk was dat niet het geval.
Een sleutelfiguur in de toepassing van het militaire strafrecht in de Republiek was de
auditeur-militair. Hij fungeerde als aanklager. De auditeurs werden aangesteld door de
469

Zie hiervoor m.n.: Dorreboom, op. cit.; ook: Schulten en Schulten, op. cit., p. 57-61; voorts: R. de
Graaf, Oorlog, mijn arme schapen; een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565-1648, Franeker,
2004, paragraaf 10.3.
470
De integrale tekst van de articulbrief van 13-8-1590 is afgedrukt in Wijn, op. cit. 1934, bijlage 1.
471
Dorreboom, op. cit., p. 314-327.
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Raad van State en waren gehouden om een instructie in acht nemen die door deze Raad op
16 juni 1600 was vastgesteld en nog eens werd bekrachtigd in 1753. De auditeur stelde de
aanklacht op, leidde de verhoren en gaf advies aan de krijgsraad over de bestraffing. 472 De
auditeur-militair genoot geen vast traktement. Hij werd per zitting betaald, met name voor
schrijfwerkzaamheden. In Lillo was de secretaris van de magistraat van dit fort meestal
tevens als auditeur-militair werkzaam. Gedurende de 17de eeuw was de
magistraatssecretaris tevens schoolmeester, voorzanger en koster hetgeen dus betekende dat
hij in die periode uit de geschiedenis van Lillo vier functies combineerde. Voor de namen
en bijzonderheden van de positiebekleders wordt kortheidshalve verwezen naar de
paragrafen 5.5. en 13.5 en voorts naar deel 2 van deze studie. Een enkele keer werd de
functie van auditeur niet vervuld door de schoolmeester en/of de secretaris van Lillo. In
1631 en 1632 was Jacob Trijssens als zodanig werkzaam. 473 Op 6 februari 1641 is hij
omschreven als griffier van de krijgsraad te Lillo. 474 Eind 1711 werd opgemerkt dat het
lastig was gebleken om voor het auditeursambt te Lillo een geschikte kandidaat te
vinden. 475
Een andere sleutelfiguur in het effectueren van het tuchtrecht was de geweldige provoost,
soms kortweg ook omschreven als geweldige of als provoost en soms ook als officier van
justitie en als “capitijn geweldiger”. 476 Dit was een functionaris die was belast met de
handhaving van orde en tucht, in het bijzonder met de arrestatie en de bewaring van
gestrafte militairen. 477 Deze taak werd in het kader van de toepassing van het militaire
tuchtrecht van een zodanig gewicht geacht dat ze werd genoemd en beschermd in de reeds
genoemde articulbrief uit 1590. Gedurende de 17 de en 18de eeuw vaardigde de Raad van
State enkele malen voorschriften uit voor de wijze waarop het provoostambt diende te
worden uitgeoefend. In de 17de eeuw kwam het in de Republiek nogal eens voor dat de
provoost ook werd betrokken bij het via pijniging afdwingen van een bekentenis en bij de
bestraffing van een veroordeelde. Zijn taak vertoonde dan gelijkenis met die van een
scherprechter. 478
De Gecommitteerde Raden van Zeeland besloten eind 1656 om de provoost te Lillo in
“rang en stem” in de krijgsraad te plaatsen naast de kapiteins en de luitenanten en boven de
vaandrigs. 479 Vrijwel een jaar later vroeg de toenmalige provoost, i.c. Hans Wils, om een
verduidelijking van zijn functie. Op 11 oktober 1657 besloten de Gecommitteerde Raden
van Zeeland dat voor Wils dezelfde “jurisdictie” zou gelden als voor de provoost te
Philippine, zoals deze door de Raad van State was vastgesteld. 480
Gewoonlijk was er in de door ons onderzochte periode ten behoeve van de forten Lillo en
Liefkenshoek één geweldige provoost werkzaam. Incidenteel werd voor Liefkenshoek een
472

Dorreboom, op. cit., p. 68-69.
ZA, SZ, inv. 491, 7-3-1631; idem, inv. 492, 20-4-1632.
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ZA, SZ, inv. 498, 6-2-1641, fol. 207.
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ZA, SZ, inv. 719, 22-12-1711.
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Zie bijv. ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2410, fol. 14. Ook: ZA, SZ, inv. 1814, fol. 60. De term
officier van justitie had toen een andere betekenis dan anno 2005. De geweldige provoost fungeerde
niet als openbare aanklager; die rol was toevertrouwd aan de auditeur-militair.
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Dorreboom, op. cit., p. 124-128.
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Dorreboom, op. cit., p. 127.
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ZA, SZ, inv. 508, 28-12-1656.
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ZA, SZ, inv. 509, 11-10-1657.
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afzonderlijke provoost aangesteld. Dat gebeurde bijvoorbeeld in maart 1689 toen de oude
soldaat David Coppens als zodanig werd benoemd in verband met de uitbreiding van het
garnizoen aldaar. 481 Ook in juni 1698 werd voor Liefkenshoek een aparte provoost
benoemd in de persoon van Jan Adriaensen, een verminkte soldaat. 482 Eind 1707 was de
provoost van Lillo ook weer in Liefkenshoek werkzaam. De toenmalige functionaris
tekende er wel protest tegen aan dat hij voor het overvaren van Lillo naar Liefkenshoek
telkens 8 stuivers veergeld moest betalen. 483
De provoost van Lillo en Liefkenshoek werd benoemd en ontslagen door de
Gecommitteerde Raden van Zeeland. Hij woonde in het fort Lillo waar hij kon beschikken
over een bewaarplaats voor gevangenen. Het “provoosthuis” bevond zich gedurende de 17de
en 18de eeuw in het bolwerk Breevest (later omgedoopt in het Magazijnbolwerk) in het fort
Lillo. 484 Op 11 april 1711 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om “de
gevangenis” te Lillo te laten repareren. 485
Vier jaar later gaven zij er toestemming voor dat de gevangenis ook mocht worden gebruikt
voor de opsluiting van “politieke delinquenten”. De commandeur van Lillo kreeg opdracht
om zonodig schildwachten te leveren voor de bewaking van de gevangenen en te assisteren
bij executies. 486 In 1747 werd het provoosthuis annex gevangenis tijdens de beschietingen
van het fort door Franse troepen dusdanig beschadigd dat het moest worden herbouwd. Dat
gebeurde in 1753. 487
In 1780 werd er een nieuwe gevangenis gebouwd die ook wel werd omschreven als “de
provoost” en als “het groote gevangenhuys”, ter onderscheiding van het “kleijn
gevangenhuijs” dat ernaast was gelegen. 488
In 1773 (en vermoedelijk al eerder) bestond er ook in Liefkenshoek een provoost of
gevangenhuis. Er werd toen besloten om dit gebouw te repareren. 489
De werkzaamheden van de provoost te Lillo hadden ook betrekking op Oud-Lillo. Toen
daar het aantal inwoners in de loop van de 18 de eeuw was toegenomen ontstond er behoefte
aan assistentie. De magistraat van Lillo stelde in 1768 aan de Gecommitteerde Raden voor
om aan de provoost een “dienaar” toe te voegen die tevens als “stokkeknegt” zou kunnen
fungeren. De provoost toonde zich bereid hiervoor fl. 60 van zijn jaarsalaris af te staan. 490
Naar schatting zou er voor fl. 90 wel iemand te vinden zijn die de functie van assistent van
de provoost zou willen vervullen; uit de publieke kas van het gewest Zeeland zou dan nog
een bedrag van fl. 30 per jaar moeten worden bijgepast. Het is niet duidelijk of de beoogde
assistent er ook daadwerkelijk is gekomen. 491
481

ZA, SZ, inv. 697, 29-3-1689.
ZA, SZ, inv. 706, 12-6-1698.
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ZA, SZ, inv. 718, 2-10-1710.
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ZA, SZ, inv. 1225; Stadsarchief Antwerpen, Collectie Iconografie, inv. 26/48-C.
485
ZA, SZ, inv. 718, 11-4-1711.
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ZA, SZ, inv. 723, 25-5-1715.
487
ZA, Rekenkamer Zeeland II, inv. 1013, fol. 155 v- 163.
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ZA, SZ, inv. 1815, fol. 82 v.
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De provoost voorzag gevangenen van eten en drinken. Indien een gevangene buiten het fort
gevangen werd gezet droeg hij zorg voor het transport. De provoost had in Lillo en
Liefkenshoek ook bemoeienis met de arrestatie en de bewaring van gestrafte burgers. Zo
werd de geschorste en later ontslagen predikant Renatus Stenhuys gevangen genomen door
de provoost Wouter Dronkers en vervolgens door deze getransporteerd naar het fort
Rammekens, van waaruit de dominee werd gedeporteerd naar Oost-Indië (zie hiervoor
verder paragraaf 12.5).
In de 17de en 18de eeuw varieerde de honorering van de geweldige provoost te Lillo en
Liefkenshoek sterk. In 1599 bedraagt zijn traktement 16 gulden per maand van 32 dagen
ofwel ca. 36 pond Vlaams per jaar. 492 Dat was in 1625 nog zo. 493 In 1635 en 1650
verdiende de provoost per maand van 32 dagen £ 2:13:4. 494 In 1664 bedroeg deze beloning
50 pond Vlaams per jaar (fl. 25 per maand van 32 dagen gedurende twaalf maanden). 495
Dat was ook zo in 1675, 1687 en 1700. 496 De afzonderlijke provoost te Liefkenshoek
verdiende in 1699 10 pond Vlaams per jaar. 497 In 1712 bedraagt het traktement van de
provoost te Lillo en Liefkenshoek 50 Vlaamse ponden. 498 In 1714 krijgt de provoost een
opslag van 5 ponden wegens zijn werkzaamheden te Liefkenshoek. 499 In 1717 wordt aan
de provoost te Lillo weer 50 ponden betaald. 500 In 1725 wordt weer melding gemaakt van
een betaling van 55 ponden, gesplitst in een traktement van 50 ponden voor Lillo en 5 voor
Liefkenshoek. 501 Dat was ook zo in 1750, 1775 en 1785. 502
Onkosten die de provoost maakte voor de bewaring van gevangenen werden afzonderlijk
op declaratiebasis vergoed. Zo werd in 1619 aan de provoost Armand le Francq een bedrag
vergoed van ₤ 3:16 wegens het bewaren en opsluiten van zes weggelopen soldaten. 503 Zijn
collega Jan Wakker diende in januari 1698 een rekening in van 17 guldens en 10 stuivers
vanwege gemaakte “kosten van justitie” in 1697. 504 In november 1716 gingen de
Gecommitteerde Raden van Zeeland akkoord met een onkostendeclaratie van de provoost
Tobias van der Laen van £ 1:15. 505
Soms zag de provoost kans om via nevenwerkzaamheden zijn inkomen aan te vullen. Zo
was Jan Wakker in Lillo ook ijkmeester en werd hij betaald voor het maken van tonnetjes
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Idem, inv. 520, fol. 226 v.
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ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 147 v; idem, inv. 940, fol. 223 v.
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NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 117 v.
496
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1450, fol. 64 v; ZA, SZ, inv. 695, 28-10-1687; ZA, Rekenkamer
Zeeland C, inv. 1910, fol. 56 v.
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ZA, SZ, inv. 707, 1-1-1699.
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ZA, SZ, inv. 720, 9-12-1712.
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ZA, SZ, inv. 722, 21-12-1714.
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ZA, SZ, inv. 527, 26-4-1718.
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ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2410, fol. 14.
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Idem, inv. 2910, fol. 43 v-44; idem, inv. 3410, fol. 52; idem, inv. 3610, fol. 59 en 83 v.
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ZA, SZ, inv. 706, 3-1-1698.
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ZA, SZ, inv. 724, 24-11-1716.
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voor muskietlood. 506 Hij toonde zich overigens in 1696 over zijn traktement als provoost
ontevreden. De Gecommitteerde Raden wezen zijn verzoek om salarisverhoging af, maar
stonden wel toe dat hij jaarlijks ten laste van het gewest Zeeland kon beschikken over een
halve last turf en over twee steen kaarsen. 507 Wouter Dronkers ontving in 1765 een
vergoeding van 4 pond Vlaams voor het transporteren van 19 affuiten te Lillo. 508
De provoost-functie werd in Lillo en Liefkenshoek in de periode 1596-1786 vervuld door
de volgende zeventien personen: 509
1. Pieter Daems, vermeld in de periode 1593 tot en met 1607. 510
2. Amant le Francq, vermeld van 1609 tot zijn overlijden in 1622; 511 als
waarnemend provoost reeds werkzaam vanaf 1603. 512
3. Joris Willemsen, vermeld in 1624, 1625, 1628 en 1635. 513
4. Willem Geleijnssen Piroole, vermeld in 1635. 514
5. Willem Janssen, vermeld op 11-12-1636; 515 als overleden provoost van Lillo
vermeld op 11-9-1642. 516
6. Jan de Wale (Wael), benoemd op 26-8-1642; 517 overl. kort vóór 28-12-1656. 518
7. Hans Wils, benoemd op 28-12-1656; 519 legde deze functie neer in mei 1668. 520
8. Abraham Willems, vermeld op 13-6-1664, kennelijk als waarnemer. 521
9. Fabiaen (soms omschreven als Sebastiaen) O(o)stwalt, benoemd op 19-5-1668; 522
vermeld op 16-11-1683. 523
10. Jan Wacker, benoemd op 1-1-1687. 524
11. David Coppens, benoemd tot provisioneel provoost voor Liefkenshoek op 29-31689. 525
506

ZA, SZ, inv. 708, 9-4-1700; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80880, fol. 47.
ZA, SZ, inv. 704, 4-5-1696.
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ZA, Rekenkamer Zeeland D, 81480, fol. 56.
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de provoosten slechts bij hoge uitzondering vermeld, anders dan hun jaarlijkse traktement. Helaas kon
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1593; ZA, SZ, inv. 2683 en 2688.
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ZA, SZ, inv. 2688 en 2694.
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vanwege ouderdom en ziekte veelvuldig bedlegerig (ZA, SZ, inv. 1218).
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ZA, SZ, inv. 783, 13-6-1664.
522
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Jan Adriaensen, benoemd tot provoost voor Liefkenshoek op 12-6-1698. 526
Tobias van der Laen, benoemd op 9-2-1712. 527
Jacob Gunthart, benoemd op 27-12-1729. 528
Jan Hendrik Muilman, benoemd op 29-5-1738. 529
Wouter Dronkers, benoemd op 8-1-1739. 530
Nicolaas Pfarrer, benoemd op 13-3-1766; 531 vervulde deze functie tot de
overdracht van de forten Lillo en Liefkenshoek aan de Oostenrijkse autoriteiten in
februari 1786.
Indien bestrafte militairen werden onderworpen aan lijfstraffen (martelingen) of tot de dood
veroordeeld waren, werd in Lillo en Liefkenshoek een scherprechter (beul) ontboden om
dergelijke vonnissen te voltrekken. 532 Dit gebeurde steeds nadat hiervoor door de
Gecommitteerde Raden van Zeeland toestemming was verleend.
Uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden (GR) betreffende de 17de eeuw konden de
volgende chronologisch geordende gegevens worden verzameld over de bestraffing van
militairen in Lillo en Liefkenshoek:
12.
13.
14.
15.
16.
17.








4-1-1607: Pieter van Tameyden, soldaat te Lillo, was betrapt op verraad. Hij
trachtte ook andere soldaten ertoe over te halen over te lopen naar de vijand. Hij
werd veroordeeld tot de doodstraf. De GR sturen de scherprechter Willem van
Schyffbane naar Lillo om het vonnis te voltrekken. Deze ontving hiervoor 9 pond
Vlaams. Aan vier soldaten die het verraad hadden ontdekt werd ieder 50 gulden
toegekend. 533
6-9-1624: de GR geven opdracht aan Willem Pauwelszn., officier crimineel (=
scherprechter), om voor een bedrag van 4 pond Vlaams naar Liefkenshoek te gaan
om daar Pierre Cornet te vonnissen “met het koord”. 534
1625: krachtens een opdracht van kapitein Severijn Hoemaker d.d. 17-8-1625
ontvangt de scherprechter Willem Pauwels te Middelburg een “vacatie” van £ 3:10
wegens het ophangen van een soldaat uit de compagnie van Hoemaker te
Liefkenshoek. 535
30-7-1627: de GR geven opdracht aan de scherprechter Willem Pauwels om in
Liefkenshoek “de stroppade te geven aen seecker moetwillige soldaten”. Omdat
het koord waarmee deze executie moest worden uitgevoerd geheel verrot was,
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ZA, SZ, inv. 706, 12-6-1698.
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 94; ZA, SZ, inv. 720, 9-2-1712.
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ZA, SZ, inv. 1672, fol. 94.
530
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 94.
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ZA, SZ, inv. 1673, fol. 226; ZA, SZ, inv. 813, fol. 56 en 96; werd op 17-2-1766 eerst aangesteld
als adjunct provoost; zie ook: ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81500, fol. 53.
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Zie voor de taak van de scherprechter: Dorreboom, op.cit., p. 127; ook: F. de Witt Huberts, De
beul en z’n werk, Amsterdam, 1937. De galg van het fort Lillo bevond zich in de eerste helft van de
18de eeuw (en mogelijk ook al eerder en later) in het schor ter rechterzijde van het fort gezien vanaf de
Schelde (Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78 N 78).
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ZA, SZ, 479, 4-1-1607, 10-1-1607 en 5-3-1607.
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ZA, SZ, inv. 488, 6-9-1624.
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ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 520, fol. 390 v.
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kreeg de equipagemeester (Govert Davidsen) opdracht voor een nieuw touw te
zorgen.
1630: zes van verraad verdachte soldaten uit het garnizoen van Liefkenshoek
worden opgehangen; het hoofd van hun leider werd op een staak geplaatst. 536
16-7-1638: de scherprechter Albertus Brosius vertrekt naar Liefkenshoek om daar
vonnissen te voltrekken. 537
14-6-1639: Albertus Brosius vertrekt naar Lillo om daar ten uitvoer te brengen wat
hem door de commandeur en de krijgsraad wordt opgedragen. 538
24-10-1641: voor het voltrekken van vonnissen te Liefkenshoek ontvangt Albertus
Brosius £ 6:6:8. 539
26-11-1639: de GR sturen de scherprechter naar het fort Lillo. De krijgsraad aldaar
heeft de soldaat Stoffel Caddeman veroordeeld wegens blasfemie en godslastering.
Zijn tong zal met een gloeiende priem worden doorboord. 540
Februari 1642: scherprechter Brosius ontvangt 4 pond Vlaams voor het uitvoeren
van enige vonnissen te Lillo. 541
19-6-1643: de GR besluiten om aan de scherprechter Aelbrecht Brosius een
vergoeding toe te kennen vanwege een executie te Lillo. 542
10-8-1645: de GR verlenen toestemming om te Liefkenshoek, op verzoek van de
krijgsraad aldaar, een “estropade” te bouwen voor het bestraffen van drie
weggelopen soldaten die tot de galg zijn veroordeeld. 543
7-9-1645: de GR besluiten dat de baljuw van Zierikzee zal worden verzocht om de
scherprechter van Zierikzee naar Liefkenshoek te zenden om daar een executie te
voltrekken. 544
3-3-1667: behandeld wordt een declaratie van Pieter van den Lande, timmerman te
Lillo, die een nieuw schavot heeft getimmerd voor het fort aldaar. 545
1668: de scherprechter Johannes Vol ontvangt £ 6:13:4 voor het geselen en
brandmerken van Jacques de Romp, gewezen soldaat van commandeur Ockers te
Liefkenshoek. 546
13-10-1671: de GR stemmen in met een betaling van 133 guldens en 16 stuivers
aan Francois Cabeljau (toen kapitein op het fort Kruisschans) voor het
(vermoedelijk laten) voltrekken van vonnissen in het fort Kruisschans. 547
26-3-1672: Jan Hendrijcx ontvangt 8 pond Vlaams wegens “pijnigen tot Lillo”. 548

Ten Raa en De Bas, op. cit., deel IV, p. 48, noot 5; NA, Resoluties Staten-Generaal, 4-5-1630, fol.
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ZA, SZ, inv. 497, fol. 115 en 124 v.
ZA, SZ, inv. 497, fol. 101.
ZA, SZ, inv. 498, fol. 368 v en 369.
ZA, SZ, inv. 497, fol. 179 v.
ZA, SZ, inv. 499, fol. 29.
ZA, SZ, inv. 499, fol. 251.
ZA, SZ, inv. 500, 10-8-1645.
ZA, SZ, inv. 500, 7-9-1645.
ZA, SZ, inv. 525, fol. 45 en 45 v.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80520, fol. 52.
ZA, SZ, inv. 667, 13-10-1671.
ZA, SZ, inv. 668, 26-3-1672 en 31-3-1672.
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21-4-1672: idem 6 pond wegens een of meer executies te Lillo in opdracht van de
krijgsraad aldaar. 549
4-6-1701: de GR geven opdracht aan de scherprechter Hans Jurien Pieterszn. om
op 6 juni 1701 in Middelburg het vonnis te voltrekken van de krijgsraad van Lillo
d.d. 3 juni 1701 betreffende twee gedeserteerde soldaten uit het regiment van
brigadier baron Van Spar. 550
5-1-1712: de GR gelasten de scherprechter Jan Kellenaer om zich naar Lillo te
begeven om daar de orders op te volgen van de krijgsraad. Het ging om de
uitvoering van de straf die op 28 december 1711 is opgelegd aan Jan Baptist du
Tilly en Evert Lubbers, soldaten in de compagnie van kapitein La Salle, in het
regiment van kolonel Maximiliaen van Steenhuysen; zij werden opgehangen. 551
Kellenaer ontving hiervoor £ 15:1:2. 552
1781: de GR besluiten dat de galg (“het geregt”) te Lillo in een behoorlijke staat
gebracht dient te worden. 553

Op 26 september 1674 stelden de Gecommitteerde Raden vast dat er “zeer veel” ruiters en
soldaten deserteerden uit hun compagnieën. Zij gaven de ritmeesters, kapiteins en andere
officieren van de Zeeuwse compagnieën opdracht hier goed op te letten en de paspoorten of
akten van verlof van de gedeserteerden af te nemen. Het is niet bekend of er in de Zeeuwse
Scheldeforten veel desertie voorkwam. Zeker is dat dit in de zomer van 1747 in Lillo het
geval was, in het zicht van een te verwachten aanval van Franse troepen op het fort. 554 Ook
medio 1749 werd daar melding van gemaakt. De rapporteur schreef dit toen toe aan de
nabijheid van het “uytheemsche territoir”. 555 In juli 1749 berichtte de bevelvoerend
commandant van Liefkenshoek aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland over
(waarschijnlijk tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog) gedeserteerde soldaten die waren
veroordeeld tot levenslange arbeid aan het herstel van de vesting Bergen op Zoom. 556 In
1782 rapporteerde de commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo een “sterke
desertie” aldaar, waardoor er extra logiesruimte in de barakken was ontstaan. 557
Aannemelijk is dat het in logistiek opzicht voor militairen niet eenvoudig was om de forten
heimelijk te verlaten, zeker niet in tijden waarin deze ook aan de landzijde omringd waren
door water. In de forten Lillo en Liefkenshoek kwam ook muiterij voor. 558 Dat was
549

ZA, SZ, inv. 668, 21-4-1672.
ZA, SZ, inv. 709, 4-6-1701.
551
ZA, SZ, inv. 720, 5-1-1712 en 8-1-1712. Hiervoor was een nieuwe galg in gebruik, vervaardigd
door de timmerman Jacob Cornelissen, die hiervoor 14 pond Vlaams ontving (idem, 26-1-1712).
552
ZA, SZ, inv. 720, 12-2-1712. Medio 18de eeuw bedroeg de honorering van een scherprechter, die
werkte in opdracht van het Staatse leger, 6 gulden per keer in geval van ophanging en geseling (NA,
Raad van State, inv. 2588, declaraties betreffende de periode 1743-1748).
553
ZA, SZ, inv. 1814, fol. 167 v.
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ZA, SZ, inv. 1377.1, brief van Evert Jan de Vassy aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland
d.d. 30-7-1747.
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NA, arch. Raad van State, inv. 1916; brief van Casimir Abraham graaf van Schlippenbach (toen
commandeur van Lillo c.s.) aan de Prins van Oranje d.d. 28-8-1749.
556
ZA, SZ, inv. 1381.1, brief van A. Gilliard aan de GR van Zeeland, behandeld op 11-7-1749.
557
ZA, SZ, inv. 1417.2, brief van A. Hattinga aan de GR van Zeeland d.d. 10-8-1782.
558
Door het verloren gaan van het archief van de Krijgsraad van Lillo konden hierover geen
systematische gegevens worden verzameld.
550
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bijvoorbeeld het geval in Lillo in 1589 toen het gewest Zeeland niet in staat was om de
gages van de soldaten aldaar te betalen. 559
Incidenteel speelde in de Scheldeforten de vraag of militairen die zich hadden misdragen
dienden te worden veroordeeld conform de destijds gangbare maatstaven van het
burgerlijke strafrecht dan wel conform het militaire tucht- en strafrecht. Zo’n vraag deed
zich bijvoorbeeld begin 1690 voor in het fort Lillo. Johan Sousse verbleef begin 1690 als
luitenant in de compagnie van majoor Palm in fort Lillo. Hij kreeg ruzie met Pieter Bluse
(gedelegeerd rechter te Lillo); hij diende deze een oorvijg en enkele stokslagen toe. Sousse
werd hiervoor door de commandeur van Lillo vier maanden gevangen gezet, kennelijk in
diens rol van president van het college van gedelegeerde rechters aldaar. De advocaatfiscaal Abraham Wijckaert wendde zich hierover tot de Gecommitteerde Zaken van
Zeeland en betoogde dat Sousse berecht had behoren te worden conform het militaire tuchten strafrecht en dat derhalve de krijgsraad te Lillo over zijn gedrag diende te oordelen en
niet de burgerlijke magistraat in het fort. Deze opvatting werd door de Gecommitteerde
Raden onderschreven; zij riepen de commandeur van Lillo tot de orde. 560
7.9 Welke garnizoenen?
Welke garnizoenen verbleven er in de periode 1585-1786, afgezien van de “eigen”
compagnieën van de commandeurs, in Lillo en Liefkenshoek? Op basis van een onderzoek
van H. Ringoir is een voorzichtig antwoord op deze vraag te geven voor de periode 17151786. Ringoir ging voor dit tijdvak na welke onderdelen van het Staatse leger (regimenten,
bataljons, eskadrons en compagnieën) in welke garnizoensplaats verbleven. Voor de
periode 1585-1715 heeft zo’n inventarisatie nog niet plaatsgevonden. In 1980 schreef
Ringoir dat een dergelijk omvangrijk onderzoek gebaseerd zou kunnen worden op een
analyse van het archief van de Raad van State, waarin opdrachten voor
troepenverplaatsingen te vinden zijn. Volgens Bervoets zijn echter uit de 17de eeuw slechts
enkele garnizoensstaten bewaard gebleven en levert een tijdrovend onderzoek naar de
samenstelling van garnizoenen in het archief van de Raad van State vaak een negatief
resultaat op. 561
Overwogen is om een inventarisatie van garnizoenen te Lillo en Liefkenshoek in de periode
1585-1715 te baseren op een secundaire analyse van bronnen, waarin namen van
commandanten van legeronderdelen in deze forten voorkomen. Potentieel komen dan
vooral in aanmerking:




Het trouwboek van de fortkerk van Liefkenshoek betreffende de periode 16361783 (NB: trouwgegevens van de fortkerk van Lillo zijn slechts bewaard gebleven
voor de periode 1732-1785).
De notulen van de Staten van Zeeland betreffende de genoemde periode.
De resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende de
genoemde periode.
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De Jong, op. cit. 2005, p. 315.
ZA, SZ, inv. 698, 7-2-1690.
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J.A.A. Bervoets, De registratie van militairen in Nederland en haar weerslag in de archieven,
berustend in het Algemeen Rijksarchief, in: Gens Nostra, jrg. 27, nr. 12, december 1972, p. 368-375.
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De zogeheten Staten van Oorlog die in de 17de eeuw jaarlijks door de Raad van
State ten behoeve van de Staten-Generaal werden opgesteld.
Fragmentarische en verspreide genealogische bronnen van buiten Lillo en
Liefkenshoek. 562

Uiteindelijk is besloten om zo’n secundaire analyse niet uit te voeren. De opbrengst ervan
zou hoogstwaarschijnlijk niet verder reiken dan een onvolledige en loutere opsomming van
namen van commandanten. Voor zover in genoemde (en andere bronnen) deze namen
konden worden getraceerd zijn ze verwerkt in het repertorium van personen en families die
in de periode 1585-1785 voor kortere of langere tijd verbleven in en rondom de forten Lillo
en Liefkenshoek (zie deel 2).
In hoofdstuk 16 van deel 3 c is op basis van door Ringoir verzamelde gegevens een
overzicht opgenomen van onderdelen van het Staatse leger die in de periode 1715-1786 in
de forten Lillo en Liefkenshoek (en waarschijnlijk deels ook in de steunforten Frederik
Hendrik en Kruisschans) verbleven. 563 Dit overzicht dient behoedzaam gehanteerd te
worden. Ten eerste ontbreken er over nogal wat jaren gegevens. In de tweede plaats blijkt
uit verspreide andere bronnen dat er regelmatig nog meer of andere legeronderdelen van het
Staatse leger in Lillo en Liefkenshoek verbleven dan uit de inventarisatie van Ringoir kan
worden afgeleid. 564 Voor sommige jaren beperkte Ringoir zich tot artillerie-eenheden en
bleven infanterie-compagnieën volledig buiten beeld. In de derde plaats bestrijken de
gegevens van Ringoir gehele kalenderjaren terwijl diverse legeronderdelen soms slechts
gedurende enkele maanden (bijvoorbeeld vanwege een doorreis) in de Scheldeforten
verbleven. Soms verbleef een regiment of compagnie in een jaar dat in de ordening van
Ringoir is beschouwd als een jaar van verblijf in een volgende garnizoensplaats nog
gedurende enkele maanden in Lillo en/of Liefkenshoek; dit kan bijvoorbeeld worden
afgeleid uit de trouwboeken van deze forten.
Uit het overzicht van Ringoir kan (wél verantwoord) geconcludeerd worden dat de
onderdelen van het Staatse leger die in de Scheldeforten verbleven vanuit zeer
uiteenlopende garnizoensplaatsen in de Republiek der Verenigde Nederlanden kwamen en
562

Zo komen incidenteel namen van commandanten voor in akten die zijn opgesteld door notarissen
te Bergen op Zoom betreffende personen en families die in Lillo of Liefkenshoek woonden.
563
H. Ringoir, Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940, Den Haag, 1980.
564
Dat geldt bijvoorbeeld voor de in Lillo en Liefkenshoek verblijvende legeronderdelen in 1785; de
gegevens van Ringoir terzake wijken af van de gegevens die zijn vermeld in paragraaf 15.2. Een
complicatie bij het traceren van eenheden van het Staatse leger in de Scheldeforten is dat in officiële
berichten over troepenverplaatsingen de Scheldeforten niet zelden gezamenlijk zijn vermeld met de
garnizoensplaatsen Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen. Het is dan niet duidelijk hoeveel en
welke militairen van een bepaalde eenheid in een of meer van de Scheldeforten verbleven. Zo
berichtte de Leeuwarder Courant op 5-4-1758 dat vier dagen eerder een bataljon [vermoedelijk het
tweede] van het regiment Oranje-Nassau uit Leeuwarden was gemarcheerd naar Tholen, Lillo en
Steenbergen. Welke militairen van deze eenheid precies waar belandden viel uit deze bron niet te
achterhalen. Soms was er bovendien slechts sprake van een tijdelijke detachering van militairen die
formeel van een garnizoen buiten de Scheldeforten deeluitmaakten. Het kwam ook nogal eens voor
dat niet duidelijk kon worden getraceerd welk bataljon of welke compagnie van een regiment in die
forten verbleef.
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veelal grote afstanden moesten overbruggen om in Lillo of Liefkenshoek te belanden. Zo
waren er detachementen afkomstig uit Bourtange, Den Bosch, Coevorden, Groningen,
Harlingen, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Venlo en Zutphen. Ook kwamen er
eenheden uit de barrière-steden van de Republiek in de Oostenrijkse Nederlanden, zoals uit
Doornik, Ieperen en Namen. Als militaire eenheden Lillo en Liefkenshoek verlieten, dan
verhuisden ze eveneens naar diverse andere garnizoensplaatsen in uiteenlopende provincies
van de Republiek. Het verplaatsen van een garnizoen was in de 18de eeuw geen sinecure.
De daarmee gemoeide tijd en de transitie-kosten daarvan moeten herhaaldelijk aanzienlijk
zijn geweest. Wisselingen van garnizoensplaats kwamen ook in militair gezien rustige
tijden regelmatig voor. Zoals reeds is opgemerkt waren er naar en vanuit Lillo en
Liefkenshoek, vooral in de 17de eeuw, veelvuldig verplaatsingen naar en vanuit
garnizoensplaatsen en forten in Staats-Vlaanderen.
7.10 Garnizoenen in actie
Wanneer kwamen de militairen die verbleven in de garnizoenen van de forten Lillo en
Liefkenshoek in de onderzochte periode in actie? Gegeven de defensieve hoofdfunctie van
de forten was dit in zekere zin permanent het geval. Steeds was waakzaamheid geboden. Er
was een permanente noodzaak om de economische functie van de forten militair te borgen.
Uiteraard functioneerden de forten in de onderzochte ruim tweehonderd jaar in sterk
wisselende omstandigheden, met name op het terrein van de oorlogsdreiging en -voering. In
dit opzicht kunnen globaal de volgende spanningsvolle perioden worden onderscheiden (zie
hiervoor uitvoeriger hoofdstuk 2):







1585-1609: de forten zijn volop betrokken bij de strijd in de zuidwestelijke Delta
in het kader van de Tachtigjarige Oorlog. Deze strijd heeft vooral betrekking op de
beheersing van het scheepvaartverkeer vanuit en naar Antwerpen, op het bezit van
het gewest Zeeland en van de noordelijke delen van Vlaanderen en van Brabant.
1621-1648: idem.
1672-1678: Franse troepen dreigen de forten te veroveren in het kader van de
oorlog tussen Frankrijk en de Republiek der Verenigde Nederlanden.
1688-1697: idem (in het kader van de “Negenjarige Oorlog”).
1700-1713: in de directe omgeving van de forten wordt gevochten in het kader van
de Spaanse Successieoorlog; dat geldt in het bijzonder voor de Slag bij Ekeren op
30 juni 1703. 565
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Voor de gebeurtenissen in die periode wordt verwezen naar: Israel, op. cit. 1996, p. 1070-1077;
Van Nimwegen, op. cit. 1995; J.W. Wijn, Het Staatse Leger, deel 8, band 1 (1702-1705), Den Haag,
1956, met name p. 148, 308 en 312; J.P.C.M. van Hoof, “Veilig” achter een wankele barriere en
slecht te verdedigen frontieren 1702-1795, in: J. Sneep e.a. (red.), Vesting; vier eeuwen vestingbouw
in Nederland, Den Haag, 1982, p. 67-69; F. Prims, Antwerpen door de eeuwen heen, Antwerpen,
1951, p. 466-469; D. Roos, Twee eeuwen varen en vechten 1550-1750; het admiralengeslacht
Evertsen, Vlissingen, 2003, p. 394-398; J. Smessaert, Geschiedenis van volk en land van Beveren;
bevolkingsevolutie en bevolkingsstructuren, Beveren, 1986, p. 218-219; P.W. Stuij, De relatie tussen
Zeeland, Staats-Vlaanderen en het Barrièretraktaat, in: Zeeland, jrg. 10, nr. 3, september 2001, p. 99105; J. van Wassenaar-Obdam, Oprecht particulier verhael van alle het geene voorgevallen is op de
marsch van de trouppes onder het commando van den heer generael Obdam uyt het campement tot
Ekeren naar Lillo, gedateert in ’t leger by Lillo den 1 juli 1703, ’s Gravenhage, boekdrukker Gerrit
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1740-1748: de forten raken betrokken bij de Oostenrijkse Successieoorlog en
worden kortstondig veroverd, het fort Lillo voor de eerste maal in zijn
geschiedenis (zie verderop).
1780-1786: de forten worden “meegezogen” in het streven van de Oostenrijkse
keizer Jozef II om de invloed van de Republiek der Nederlanden in de Zuidelijke
(“Oostenrijkse”) Nederlanden terug te dringen en worden uiteindelijk via de
onderhandelingstafel aan de Oostenrijkse autoriteiten afgestaan (zie hiervoor
verder hoofdstuk 15).

Het is opmerkelijk dat Lillo en Liefkenshoek in de periode augustus 1585- februari 1786
slechts eenmaal succesvol zijn belegerd. Vooral gelet op hun positie als frontiervestingen
van de Republiek der Verenigde Nederlanden in het grensgebied tussen de Noordelijke en
de Zuidelijke Nederlanden en gegeven de schadelijke werking van de forten voor de
handelspositie van Antwerpen (dankzij de forten Lillo en Liefkenshoek kon in de Schelde
nabij Antwerpen een fiscale barrière in stand blijven) zijn er, vooral in de 17 de eeuw,
diverse voornemens tot belegering geweest. Zowel Spaanse als Franse leidinggevende
militairen bogen zich over de mogelijkheid om de forten te veroveren (zie het kalendarium
in hoofdstuk 2). Zij zagen daar telkens vanaf omdat de forten als vrijwel onneembare
vestingwerken werden beschouwd, vooral vanwege de mogelijkheid om hun landzijde
onder water te zetten. 566 Inundaties verhinderden niet alleen het oprukken van soldaten via
het achterland, maar ook en vooral het aanvallen van de forten door middel van verrijdbaar
geschut (zie paragraaf 3.6). Ongetwijfeld is slechts een deel van de belegeringsplannen
uitgelekt en zijn er veel meer geweest dan in hoofdstuk 2 is vermeld.
Indien de periode 1579-1585 in het overzicht wordt betrokken kan worden vastgesteld dat
het fort Lillo tot 1786 slechts eenmaal in “vijandige” handen is geraakt als resultaat van een
belegering. Liefkenshoek kwam in Spaanse handen in de periode 10 juli 1584 tot 3 april
1585. In de periode 1579-1786 werd dit fort dus tweemaal langs militaire weg veroverd.
Ook in 1830 bleken Lillo en Liefkenshoek effectief verdedigd te kunnen worden. In geval
van Lillo werd wederom het inundatiewapen succesvol gehanteerd. De overdracht van de
beide forten aan de Belgische staat voltrok zich (in 1839) uiteindelijk aan de
onderhandelingstafel, onder zware internationale druk en niet als resultaat van een
verovering langs militaire weg.

Rammazeyn, 1703; J. van Wassenaar-Obdam, Exacte relatie door den heere van Obdam aen de
heeren commissarissen van haer Ho.Mo. en van haer Ed.Mo. de heeren Raeden van Staeten,
overgegeeven den 19 jullij 1703 vant ’t geene in de batailie by Eckeren, voornaementlyk ten synen
opsighte is voorgevallen op den 30 junij 1703, ’s-Gravenhage, Pieter Husson, 1703; F.N. Fagel,
Relaes van het gevecht en de voorgevalle actie aen de Schelde op den 30 juny 1703, soo als het selve
in den Hage is gerapporteert door den heer generael luytenant Fagel, waer van gedachte luytenant
generael oog-getuyge is geweest, ’s-Gravenhage, boekdrukker Gerrit Rammazeyn, 1703; A.J.L. van
den Bogaerde, Het Distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, tweede deel, St. Nikolaas, 1825,
p. 283-292; Stichting Menno van Coehoorn, Jaarboek 1990-1991, Den Haag, 1991, p. 61-62; J. van
Hoof, Menno van Coehoorn 1641-1704; vestingbouwer, belegeraar, infanterist, Den Haag, 2004,
hoofdstuk 5.
566
Zo is bekend dat de Franse generaal Vauban in 1702 serieus overwoog om Liefkenshoek te
veroveren. Door de sterkte van dit fort bleek dit plan niet uitvoerbaar. Liefkenshoek was “een
inundatiestelling” (Wijn, op. cit. 1956, p. 148).
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Voor de instandhouding van Lillo en Liefkenshoek als vestingwerken van de Republiek der
Verenigde Nederlanden was het samenspel cruciaal tussen hun militaire leiding en de
Admiraliteit van Zeeland. In de periode 1585-1786 waren er ter hoogte van het fort Lillo
steeds een of meer oorlogsschepen van deze Admiraliteit aanwezig (zie hoofdstuk 8). Vanaf
deze schepen konden aanvallen op de contrescarpen van de forten vanaf de Schelde worden
gepareerd. In tijden van spanningen werd de capaciteit van de Admiraliteit van Zeeland in
de vloot te Lillo versterkt. Men kan dus stellen dat de forten steeds door middel van water
werden beschermd; aan hun landzijde via inundaties die aanvallen langs die route vrijwel
onmogelijk maakten en aan hun zeezijde door de oorlogsvloot van de Zeeuwse
Admiraliteit.
De forten waren voor hun defensie dus niet uitsluitend op hun eigen toerusting aangewezen,
maar konden daarnaast vertrouwen op de slagkracht van de Zeeuwse marine. Deze was in
de genoemde periode, doch vooral in de 17 de eeuw, op de Zeeuwse wateren heer en
meester. De militaire tegenspelers van de Republiek waren, voor zover zij actief waren in
de zuid-westelijke delta in het tijdvak 1585-1786, te weten achtereenvolgens Spanje,
Frankrijk en Oostenrijk, niet in staat om de superioriteit van de Zeeuwse marine effectief te
bedreigen. Over de oorlogsvoering op de Zeeuwse stromen ten tijde van de Tachtigjarige
Oorlog merkt Roos op: “Terwijl op het land de Spaanse troepen superieur waren, moesten
zij op de Hollandse en Zeeuwse wateren in het scheepsvolk hun meerderen erkennen. De
Zeeuwen voerden hun strijd op het hun zo bekende water, aan boord van hun eigen
vertrouwde schepen. Deze waren gebouwd om te varen op het snelstromende, vaak ondiepe
water van de Ooster- en Westerschelde en de daarmee in verbinding staande
nevenwateren….Juist het snelstromende, bochtige, ondiepe Scheldewater, met daarin
banken en platen die wel of niet met laagwater droogvielen, is mede bepalend geweest voor
het Zeeuwse succes”. 567 Verderop zal blijken dat de maritieme kracht van de Zeeuwse
Admiraliteit in 1747 niet toereikend was om een Franse aanval op de forten Lillo en
Liefkenshoek te pareren.
Dat deze forten zo moeilijk te veroveren waren had ook te maken met de aanwezigheid in
hun directe omgeving van goed uitgeruste en strategisch goed gelegen steunforten. Dat gold
met name voor de vestingwerken Kruisschans en Frederik Hendrik en in de 17de eeuw ook
voor de schans Blauwgaren en het fort Hoogerwerf (St. Martijn); zie hiervoor hoofdstuk 4.
Een verklaring voor de hardnekkigheid waarmee Lillo en Liefkenshoek in de periode 15851786 kon worden verdedigd kan ook gevonden worden in de veroveringen door het Staatse
leger van militair strategisch gezien belangrijke plaatsen in Staats-Vlaanderen en in WestBrabant en de formele erkenning daarvan in 1648 bij de Vrede van Münster. De vele
vestingsteden, forten en schansen in Staats-Vlaanderen (waaronder de “sterckten” te Axel,
Biervliet, Hulst, Philippine, Sluis, Terneuzen en het fort St. Anna in de Polder van Namen)
waren mede van belang voor het voortbestaan van Liefkenshoek als vestingwerk van de
Republiek. 568 In West-Brabant vervulde vooral Bergen op Zoom een bufferfunctie ten
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Roos, op. cit. 2003, p. 32-33.
Dit werd reeds in 1580 onderkend door Willem van Oranje. Op 12 maart van dat jaar verzocht hij
het stadsbestuur van Gent om erop te letten dat de steden Hulst en Axel niet in handen van de
Spanjaarden zouden komen, onder meer vanwege de betekenis daarvan voor het behoud van het fort
Liefkenshoek (H. Maes, Het fort Liefkenshoek als militair bouwwerk, in: Het Land van Beveren, jrg.
30, nr. 2, juni 1987, p. 61-62; Stadsarchief Gent, reeks 94 bis, 29, nr. 23).
568
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opzichte van de forten van de Republiek op de Brabantse oever van de Schelde. Lillo werd
minder kwestbaar toen Bergen op Zoom in 1622 op de Spanjaarden was veroverd.
Een bijzondere gebeurtenis in het bestaan van Lillo en Liefkenshoek als militaire
bolwerken is hun verovering door Franse troepen in 1747. Daarbij wordt nu afzonderlijk
stilgestaan.
De Franse bezetting in 1747 en 1748
Na het overlijden van keizer Karel VI van Oostenrijk in 1740 ontstond er in Europa een
conflict over zijn nalatenschap. De Republiek der Verenigde Nederlanden trachtte
aanvankelijk neutraal te blijven (hetgeen praktisch onmogelijk was als gevolg van het
Barrière-Traktaat uit 1715) doch koos uiteindelijk, vooral vanaf 1744, samen met Engeland
en Rusland, de zijde van de keizerin van Oostenrijk, Maria Theresia, die haar vader Karel
VI in 1740 opvolgde. Deze alliantie voerde oorlog met een gelegenheidscoalitie van
Frankrijk, Pruisen, Spanje en Beieren. De strijd ging onder meer over het bezit van de
Zuidelijke Nederlanden, die als resultaat van de Spaanse Successieoorlog in 1713 in handen
waren gekomen van het keizerrijk Oostenrijk. 569 Koning Lodewijk XV van Frankrijk was
erop uit om dit gebied, inclusief Staats-Vlaanderen en Staats-Brabant, in te lijven bij
Frankrijk. In 1746 kregen Franse troepen vijwel de gehele Zuidelijke Nederlanden in
handen, met uitzondering van Luxemburg. De oorlog zou duren tot 1748 (en beslecht
worden met de Vrede van Aken) en de geschiedenis ingaan als de Oostenrijkse
Successieoorlog. Tijdens deze oorlog nam de effectieve sterkte van het Staatse leger toe
van 40.000 manschappen in 1740 tot 90.000 in 1748. 570
In de Zuidelijke Nederlanden kwam de oorlog in 1744 goed op gang. De mede door
eenheden van het Staatse leger verdedigde barrière-steden Menen en Ieper kwam in meijuni van dat jaar in Franse handen, spoedig gevolgd door Knokke en Veurne. In mei 1745
leed een gezamenlijk Engels-Nederlands leger een forse nederlaag tijdens een veldslag bij
Fontenoy. Direct daarna kwamen Doornik, Gent en Oostende in Frans bezit. Op 20 mei
1746 veroverden de Fransen de stad Antwerpen. De Citadel in die stad capituleerde elf
dagen later. In november 1746 werd een detachement van generaal-majoor Carel Diedrik
van Swanenburg onder leiding van de majoor Nicolaas van IJsselstein (bestaande uit 8
officieren, 7 sergeanten, 4 tamboeren en 173 soldaten), conform een “patent” van de StatenGeneraal, verplaatst van “de forten langs de Schelde” naar IJzendijke, in het zicht van een
dreigende Franse aanval op Staats-Vlaanderen. 571 In Lillo en Liefkenshoek voltrokken zich
die maand diverse troepenbewegingen van het Staatse leger: het regiment van generaalmajoor Lindtman arriveerde vanuit Bergen op Zoom, een omgekeerde reis (over water)
maakten twee compagnieën uit het regiment van generaal Van Dorth, vier compagnieën uit
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De oorlog ging daarnaast onder meer over het bezit van Silezië, Parma en Piacenza (in Italië). Op
de achtergrond speelden voorts koloniale controversen tussen Engeland en Frankrijk een belangrijke
rol. Voor een uitvoerige beschrijving en analyse van de Oostenrijkse Successieoorlog wordt met name
verwezen naar Van Nimwegen, op. cit. 2002.
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Idem, p. 103; bij de berekening van de effectieve sterkte liet Van Nimwegen de krijgsgevangenen
buiten beschouwing.
571
ZA, SZ, inv. 1375, brief van Van Swanenburg aan de GR van Zeeland d.d. 16-11-1746.
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het regiment van Gideon Soute vertrokken naar IJzendijke en twee eenheden uit het
regiment van Daniel de Brauw werden verplaatst naar Tholen. 572
In de opmaat naar de belegering van de forten Lillo en Liefkenshoek was vervolgens van
bijzondere betekenis dat een Franse legermacht van 20.000 man in april 1747 de steden
Hulst, Axel en Sas van Gent bezette. De verovering van Hulst had een dramatische
consequentie voor de toen 68-jarige luitenant-generaal Pieter de la Rocque, die door de
opperbevelhebber van het Staatse leger met de verdediging van die vesting was belast. Hij
werd beschuldigd van ernstige nalatigheid en werd door de krijgsraad ter dood veroordeeld,
een straf die door stadhouder Willem IV werd omgezet in een levenslange
gevangenisstraf. 573
In 1743 vonden er in Lillo en Liefkenshoek en in de steunforten Kruisschans en Frederik
Hendrik uitgebreide onderhoudswerkzaamheden plaats, die verband hielden met een te
verwachten belegering door Franse troepen. 574 Rondom Liefkenshoek werden maatregelen
getroffen om de verdediging van dit fort te vergemakkelijken. Zo gelastte de commandeur
van Lillo en Liefkenshoek de ingelanden van de polder St. Anna-Ketenisse op 3 februari
1746 om de “verkortinge” of “kraaijenbeke” die in 1715 was aangelegd, te slopen.
Gelijktijdig kregen de ingelanden van de polder van Doel de opdracht om de oude linie
nabij het steunfort “Dwars in de weg” af te breken (te “demoliëren”). 575
In 1746 vonden er in Lillo wederom diverse reparaties plaats, waaronder (tussen haakjes de
daarmee gemoeide bedragen):






Het maken van aardenbatterijen in de bedekte weg (40 pond Vlaams)
Het plaatsen van 60 grote schanskurven op de twee batterijen van het fort OudLillo (15 pond Vlaams)
Het maken van batterijen (24 pond Vlaams)
Het herstel van aardewerken (39 pond Vlaams)
aanleggen van nieuwe borstwerken en facines (45 pond Vlaams)

Dat de Oostenrijkse Successieoorlog in 1746 reeds dreigend het territoir van de Zeeuwse
Scheldeforten raakte blijkt uit een overzicht van vergoedingen die sommige inwoners van
de Ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland, waaronder vooral landbouwers, kregen
voor geleverde goederen en diensten aan de strijdende partijen. Zij werden in de
gelegenheid gesteld om door hen in 1746 gemaakte kosten te declareren bij de “collecteur”
Adriaen van den Elsacker. Deze maakte een overzicht van de uitgekeerde vergoedingen,
met vermelding van de namen van de declaranten en de kostensoort; zie hiervoor hoofdstuk
23 in deel 3 c. 576 De vergoedingen betroffen vooral het beschikbaar stellen van wagens en
karren, veelal met paard(en) en voerman, soms inclusief de vracht die daarmee werd
vervoerd zoals mutsaerts (takkenbossen als brandstof) en stro. Voorts ging het om
vergoedingen voor diverse leveranties, met name van brood, rogge, vlees, bier, hooi, haver
en spaden. Opmerkelijk is dat de vergoedingen betrekking hadden op goederen en diensten,
572
573
574
575
576

ZA, SZ, inv. 1375, brief van Evert Jan de Vassy aan de GR van Zeeland d.d. 16-11-1746.
Van Nimwegen, op. cit. 2002, p. 302-303.
ZA, SZ, inv. 790, fol. 37 v en 39 v; zie voorts hoofdstuk 9 in deel 3 c.
ZA, SZ, inv. 793, fol. 39.
RAA, oud-archief Lillo, inv. 3.
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zowel bestemd voor de aanvallende Franse troepen als ten behoeve van het zo genoemde
geallieerde leger. Sommige landbouwers leverden gelijktijdig een wagen met paard aan de
ene en aan de andere partij. Zij kregen hiervoor dan een ongedeelde vergoeding.
In het zicht van een te verwachten aanval werden de polders rondom Lillo en Liefkenshoek
in de zomer van 1746 onder water gezet. Daartoe was de commandeur van beide forten,
Evert de Vassy, door de Gecommitteerde Raden van Zeeland gemachtigd op 13 juli van dat
jaar. De toegestane inundatie-diepte bedroeg drie tot vier voet ofwel ca. 90 centimeter tot
ca. 1.20 meter. 577 Voor de bedrijfsvoering van de landbouwers rondom de forten had dit
uiteraard ingrijpende gevolgen, waarover zij zich bij het dagelijks bestuur van het gewest
Zeeland vergeefs beklaagden. 578 De enclave Oud-Lillo nabij het fort Lillo bleef droog en
werd omringd door omgehakte bomen om “het landen van de vijand” te voorkomen, dus
bestemd om te verhinderen dat het fort Lillo aan de oostelijke zijde door middel van
platbodems zou kunnen worden belegerd. 579
Er werd voorts voor gezorgd dat het centrale magazijn te Lillo goed gevuld was. Een
inventarisatie op 1 september 1746 wees uit dat er 2450 kanonskogels van 12 pond in
voorraad waren, 4150 van 8 pond, 2666 van 6 pond en 927 van 4 pond. Tot de “vivres”
behoorden net name forse hoeveelheden beschuit, tarwe, rogge, boter, spek, kaas, gerst,
boekweitmeel, lampolie, “boomolie” (olijfolie?), zout, azijn, peper, katoen, bruine zeep,
kaarsen, jenever, brandewijn, tabak, kleine pijpen, wijn en turf. 580
In november van 1746 klaagde de commandeur van Lillo over een gebrek aan turf. Hij
verzocht de Gecommitteerde Raden dringend om een schip met deze brandstof te sturen
“om het volk te gerieven, want de armoede is groot”. 581 De commandeur herhaalde zijn
noodkreet op 7 januari 1747. Hij merkte op “dat het volk van ’t garnizoen onmogelijk
langer sonder brant [= brandstof] kan sijn” en wees er daarbij op dat er vanwege de
inundatie in de directe omgeving van het fort “niets te bekomen is”. Hij voegde eraan toe
dat hij vreesde voor “grootte desertie” en dat hij reeds veertig man had verloren. 582 Een
maand later toonde hij zich verontrust over de beveiliging van Liefkenshoek. Hij ontbood
in aanwezigheid van auditeur Temet de bevelvoerend kapitein en de sergeant-majoor van
dat fort (resp. Jan Pieter van den Brande en Jan van Wijk) evenals de aannemer Pieter
Moorman. De zorg had vooral betrekking op het sluitwerk van de barakken. 583 Ernstiger
waren zijn zorgen, geuit in februari 1747, over de kwaliteit van de traversen te
Liefkenshoek, zowel richting Doel als op de dijk naar Antwerpen. Vooral door de
aangebrachte inundaties was het aardewerk van de traversen “zeer beschadigd”. Dat was
bijzonder riskant vanwege de verdediging van de inundatiesluis nabij het bolwerk Doel en
vanwege het risico dat het fort vanaf de zeedijk richting Doel aangevallen zou kunnen
worden. Het zou spoedig blijken hoe gerechtvaardigd de zorgen hierover van de fortleiding
waren. Bovendien waren op diverse plaatsen zowel te Lillo als Liefkenshoek borstweringen
577
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ZA, SZ, inv. 793, fol. 41 v.
Idem, inv. 794, fol. 40.
Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78 N 82 en 83.
ZA, SZ, inv. 1375.
Idem, brief van De Vassy aan de GR van Zeeland d.d. 19-11-1746.
ZA, SZ, inv. 1376, brief van De Vassy aan de GR van Zeeland d.d. 7-1-1747.
Idem, brief van 8-2-1747.

413

“afgevallen”. 584 De commandeur achtte reparatie dringend noodzakelijk. Vooral te
Liefkenshoek zou daar nauwelijks nog tijd voor blijken te zijn. Begin april, toen een aanval
van de Fransen niet lang meer kon duren, uitte de commandeur van Lillo zijn zorgen over
de zwaarte van het geschut te Lillo. 585 Enkele weken later maakte hij kenbaar dringend
extra geld nodig te hebben om uitgaven op het terrein van de ammunitie, expressen [= het
laten bezorgen van expresse-brieven) en “spions” (= spionnen of verkenners van
vijandelijke troepenbewegingen) te kunnen bekostigen. 586
Als reactie op de verovering van Staats-Vlaanderen door Franse troepen gaven de
Gecommitteerde Raden van Zeeland op 21 april 1747 opdracht om de forten Lillo en
Liefkenshoek in staat van defensie te brengen “en dezelve van noodwendigheden te
voorzien”. 587
Reeds een dag later kwam Sluis in Franse handen, gevolgd door IJzendijke op 23 april en
het fort De Peerel op 24 april. Zonder slag of stoot gaf generaal-majoor Gideon Soute de
stad Axel over aan de Fransen op 17 mei 1747. Vijf dagen eerder kreeg hij de tegenstrijdige
opdracht van de Staten van Zeeland om deze stad en het omringende gebied “te defenderen
als een officier van eer, doch ook tijdig voor het behoud van de troepen zorg te dragen”. 588
Door de overgave van Axel kwam geheel Staats-Vlaanderen in Franse handen.
Op 18 april 1747 maakten de Fransen een begin met de belegering van Liefkenshoek onder
leiding van de graaf d’ Heronville. 589 De aanval werd ingezet vanaf de Scheldedijk tussen
Doel en Liefkenshoek (nadat een traverse op dat traject was “gedemonteerd” 590) en vanaf
de klaarblijkelijk niet of nauwelijks geïnundeerde geslechte dijk (een “tragel”) tussen de
polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse, waar de Fransen een batterij hadden
geplaatst. 591 De belegering van het fort duurde acht dagen. Tegen de overmacht van de
Franse aanvallers was de verdediging niet bestand. Vooral de vuurkracht van het Franse
geschut was vernietigend. Op de avond van 25 april 1747 werd Liefkenshoek aan de
Fransen overgedragen. 592 Het was de tweede keer in de geschiedenis van dit fort dat een
belegering niet kon worden weerstaan. Hierover rapporteerde de dienstdoende commandant
584

Idem, brief van 18-2-1747.
Idem, brief van 1-4-1747.
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Idem, brief van 19-4-1747.
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ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2850, fol. 86.
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ZA, SZ, inv. 391, 12-5-1747.
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Dat was dus drie dagen voordat de Gecommitteerde Raden van Zeeland hadden besloten om de
forten Lillo en Liefkenshoek in staat van defensie te brengen.
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Op 18-2-1747 maakte commandeur Evert Jan de Vassy aan de Gecommitteerde Raden van
Zeeland zijn verontrusting kenbaar over de kwaliteit van deze traverse (= een loodrecht op de
hoofdwal van een vestingwerk staande aarden wal, tot dekking van zijwaarts invallende schoten); het
aardewerk ervan was beschadigd (ZA, SZ, inv. 1376, brief van De Vassy aan de GR van Zeeland d.d.
18-2-1747).
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Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78 N 83. Op een kaart van W.T. Hattinga van
Liefkenshoek (“opgenomen” in 1741 en bijgewerkt in 1745) is aangetekend dat de tragel ten noorden
van Liefkenshoek in 1745 is “geslegt” (ZA, Atlas Hattinga Staats-Vlaanderen deel V nr. 510).
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Op die dag waren er vanuit het fort Lillo nog 260 broden naar Liefkenshoek verscheept; de
bakkers Joost Kock en Johannis Deckers kreeg er elk een vergoeding voor van fl. 19 en 10 stuivers
(ZA, SZ, inv. 1377.1, brief van Jacobus Ermerins aan de GR d.d. 17-9-1747 met bijlage (“memorie”),
behandeld door de GR op 20-9-1747).
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van Liefkenshoek, de luitenant-kolonel Volkert van der Haar, op 12 mei 1747 (in gebrekkig
Nederlands) aan de Raad van State als volgt: 593
“den 18 April 1747 smorgens om. 6 uuren is het fort Liefkenshoek berent geworden. Dien
selve dag eyste de franssen het fort op, en maaken haar batterijen aen de Schelden bij den
Doele, waar meede sij den 19 begonne te vuuren op onse schepen die van bergen op soom
kwaamen om ons proviant te besorgen. Wij kreegen dien dag eenige versterking van Lillo
van 't Regiment van Lindman en Veldtman, neevens de Luijtenant Collonel van der Haer
om in het fort te Commandeeren. Dien selve dag arriveerde tot Lillo een Commande van
Bergen, sterk 200 man van 't Regiment van Pretorius, Veldtman en Kinschot. Daer van
ontfangen wij den 20ste 1 Officier en 40 man. Deese drie gepasseerde daagen sijn
doorgebragt geweest met magaseijne te maaken onder de wallen tot berging van ons kruijt
en andere nootwendigheeden; ook tot het maaken van een soort van Travers om niet
geamphileert te sijn van 's vijands batterij die op het geslegt in de inundatie stont gemaekt
te werden. Onse batterijen wierden ook in staet gesteld en voorsien met facienes die soo
uijtgedroogt waaren dat sij met lond moesten werden vastgebonden en soo als in 't vervolg
wierd bevonden, van ons eijgen geschut in brand en aen stukke geraekte.
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NA, oud-arch. Hoge Militaire Vierschaar, inv. 282; ook: J. Belonje, Liefkenshoekia Arx, in: Het
Land van Beveren, jrg. 23, 1980, nr. 4, p. 155-157.
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Den 21 wierd geresolveert eenige huijsen die op het geslegt stonden in de brant te
schieten dog su1ks moest gestaekt worden bij mankement van gereedschap mankeerende
brandkoogels tot het Houwitzer behalve dat het affuijt met de derde schoot dat men met
granaten gooijde aen stukke brak.
Den 24 passeerde niets alsdat wij nu en dan eenige schooten deede op de vijand die
sig booven den dijk vertoonden. Savonds maakte sij een begin met haer battereijen teegens
ons fort te maaken eene op den dijk naer den Doele en eene op het geslegt in de inondatie
sijnde het juijst die eene battereij waer voor wij de travers hadde gemaekt 't geen wij
naderhand bevonden een seer goet werk geweest te sijn, het was de eenigste travers die in
de bedekte weg was soo dat wij van s' vijands battereij op den dijk waare geamphileert en
de Canon Coogels tot in de bedekte weg koste koomen soo als daer na heeft gebleeken.
Den 24 smorgens waaren de franssen haer battereijen voltooijd. Wij Canonneerden
genoegsaem dien gantsche dag om haar battereijen te demonteeren, waer bij van ons een
ijser stuk op de Wal te borsten raakte dog wierd een ander in de plaats gebragt van de
andere kant van ’t fort. Savonds om 10 uuren begon de Vijand het fort te bombardeeren,
waer op ons garnisoen terstond in de bedekte weg marcheerde, laatende een Officier met
30 man in ’t fort. Het bombardeeren duurde de gantse nagt en was zoo heevig dat de
borgers en inwoonders in het fort niet konde blijven maer genoodsaakt wierden sig alle in
de werken te retireeren. Het magasijn geraakte dien nagt in de trant dog wierd gelukkig
weer geblust. Ook viel een bom op de battereij aende Ronduijt die de halve battereij omver
wierp, als een bom naest de kerk daer het geheele magasijn van hout en gereedschap weg
sprong.
Den 25 smorgens om 6 uuren wiert op de Batterij na den Doele 1 metael en een ijser
stuk gedemonteert, om 8 uuren ons tweede metaale stuk, als meede nog een ijsere om 3
uuren nog een ijser stuk, een battereij van 3 eijsere stukke die die tusschen de barjeres op
het geslegt speelde sijnde alle drie des agtermiddags meede gedemonteert, en om 6 uuren
savonds was onse gantsche battereije gedemonteert namentlijk die, die op den dijk naer den
Doele was. Op de cappitale wal stonde drie ijsere stukken waer van twee wierde
gedemonteert, en weederom twee opgebragt van de kant van de Peere1, dog geraakte
wederom voor 6 uuren alle drie buijten staet. Op de andere battereij van de mooIe, stonde
3 metale stukken dog waare afgekeurt geweest en geoordeeld buijten staed te sijn. Voor 't
overige was op die battereij nog twee ijsere stukken die meede gedemonteert waaren, soo
dat al ons geschut buijten staet was. Gedurende het beleg heeft de vijand over de 200
bomben in het fort geworpen waer door vele huijsen gijn geruineert, de pallisaten aan het
houte wammis bij de barriere waare voor een groot gedeelte geraseert, gelijk met de
borstweering, dat de vijand gemakkelijk in de bedekte weg kon koomen welke bedekte weg
aldaer soo geamphileert was dat Capteijn Van den Branden van het Regiment van den
generaal Major Soute die aldaer sijn post had Rapport in persoon doet dat niet langer op
die post kont houden door het schieten van 't Canon door een batterij van 8 stukken en 4
Mortieren van den Dijk als meede de batterij van 't geslegt van 4 stukken
De Vijant hadde haar tranché aan de kant van de Inondatie. In 't beleg is een soldaat
van het Regiment van Soute het been afgeschooten tot aan den buijk, een soldaat van den
generaal major Van Lintman den arm aan stuk door een bom en eenige gequetste. Volgens
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rapporte hat den vijant door ons Canon in haar tranché eenig volk verlooren. De
Chamade is op den 25 April savondts ten half agt uuren geslagen.”
Het is niet bekend hoeveel militairen uit het Staatse leger bij de verdediging van
Liefkenshoek betrokken waren. Het waren er blijkens het aangehaalde rapport van Van der
Haar minstens 240. Afgezien van het materiële overwicht van de belegeraars, liet hun
verweer te wensen over. Van der Haar beklaagde zich erover een dag na de capitulatie. In
een brief aan de opperbevelhebber van het Staatse leger liet hij weten dat het garnizoen zich
in een onbehoorlijke staat had bevonden en dat de soldaten “altijt dronken en rebellig”
waren geweest. 594 Van Nimwegen tekent hierbij aan, zonder overigens Liefkenshoek
afzonderlijk te noemen, dat voor de verdediging van de vestingen in Staats-Vlaanderen
destijds 15.000 man noodzakelijk werden geacht, terwijl er slechts 3.800 beschikbaar
waren. 595 Het is overigens niet aannemelijk, gelet op het Franse overwicht qua man- en
vuurkracht, dat het fort behouden had kunnen worden indien het door meer en beter
gekwalificeerde en gemotiveerde soldaten zou zijn verdedigd, mede gelet op een falende
defensieve rol van de Admiraliteit van Zeeland (zie verderop).
Na de val van Liefkenshoek stootten de Fransen niet door naar forten aan de overzijde van
de Schelde, maar concentreerden zij zich op de verovering van Bergen op Zoom. Deze
Scheldestad vormde sedert 1577 een belangrijk steunpunt voor het Staatse leger in het
noordwestelijk deel van het hertogdom Brabant. Vanuit deze vesting kon het gebied worden
beheerst waardoor de verbindingen liepen vanuit het zuiden (in het bijzonder vanuit
Antwerpen) naar Holland en Zeeland, zowel over land als over het water. Met het oog op
de beveiliging van de economisch gezien vitale verbindingen met Holland en Zeeland via
de Schelde en de Eendracht is er sedert de twee laatste decennia van de 16de eeuw en
gedurende de gehele 17de eeuw veel aandacht besteed aan de verdediging van de
havenmond van Bergen op Zoom en de nabijgelegen kustgebieden. 596
Bergen op Zoom gold in 1747 als een van de sterkste vestingen van de Republiek, die in de
periode 1698-1706 conform een bestek van Menno van Coehoorn ingrijpend was
aangepast, waarna ook in de jaren 1742-1744 nog aanzienlijke versterkingen werden
gerealiseerd. 597 Het Franse beleg van deze vesting duurde van 14 juni tot 16 september
1747. 598 Daarbij waren 23.000 soldaten onder leiding van Ulrich Frederik graaf von
Löwendal betrokken. De stad werd verdedigd door een garnizoen met een sterkte van 4500
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NA, arch. Raad van State, inv. 894.1, brief van 26-4-1747, gericht aan Karl August Friedrich prins
van Waldeck, destijds generaal der infanterie van het Staatse leger; hij werd als zodanig ontslagen op
20 juli 1747 (H. Ringoir, Nederlandse generaals van 1568 tot 1940, Den Haag, 1981a, p. 2).
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Van Nimwegen, op. cit. 2002, p. 299.
596
W.A. van Ham, De vesting Bergen op Zoom en bijbehorende werken, in: J. Sneep e.a. (red.),
Atlas van historische vestingwerken in Nederland; Noord-Brabant, Utrecht, 1996, p. 47.
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Van Ham, op. cit. 1996, p. 54-56.
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schreef over de Franse verovering van de stad: J. Janssen, Kort en beknopt verhaal van ’t gepasseerde
ten tyde van de overrompeling der stad Bergen op den Zoom op den 16 september 1747, als mede de
detailje van ’t guarnizoen en de dispositie des daags te voren gemaakt, Rotterdam en Bergen op
Zoom, 1777.
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man onder aanvoering van de (toen 86-jarige) generaal Isaak Kock baron Cronström. In de
directe omgeving van de stad (in “de linie”) werden 11.000 man Staatse soldaten gelegerd,
terwijl in de nabijgelegen vesting Steenbergen nog eens 1600 man werden geposteerd. De
Scheldeforten Lillo, Frederik Hendrik en Kruisschans werden in stelling gebracht om de
aanvoer van munitie en levensmiddelen ten behoeve van de Franse troepen via de Schelde
te verhinderen. 599 Het Franse leger bleek uiteindelijk oppermachtig. Op de 65 ste dag van de
belegering trokken Franse troepen de zo goed als vernietigde stad binnen. De
beschadigingen bleken zo ernstig dat het onmogelijk bleek om er de overwinnaars te
huisvesten. Een groot deel van de bevolking was de stad ontvlucht. Het is aannemelijk dat
in Lillo met diepe bezorgdheid van de val van Bergen op Zoom werd kennisgenomen. Een
aanval op Lillo kon nu spoedig worden verwacht.
Na de val van Liefkenshoek toonden de leiding van het Staatse leger, de bestuurlijke
autoriteiten in Zeeland en bevelvoerende officieren van de forten Lillo, Frederik Hendrik en
Kruisschans zich ernstig verontrust over de mogelijkheden om deze forten effectief te
verdedigen tegen een te verwachten Franse aanval. Dat leidde uiteraard tot het besluit om
het garnizoen in de hoofdvesting Lillo aanzienlijk uit te breiden (zie verderop) en om de
defensieve kwaliteit van de forten Lillo, Oud-Lillo, Frederik Hendrik en Kruisschans zo
snel mogelijk te versterken.
Over wat zich in en rond Lillo afspeelde in de periode tussen de val van Liefkenshoek en de
belegering door de Franse troepen in oktober 1747 kunnen, kort samengevat, de volgende
bijzonderheden worden vermeld: 600
april

8 mei

mei

mei/juni

De in het Weeshuis van Lillo verblijvende kinderen worden in veiligheid
gebracht. Zij reizen naar Bergen op Zoom, worden vervolgens
opgevangen in het Weeshuis te Tholen en verblijven vanaf 17 augustus
1747 in het Weeshuis te Vlissingen (zie hoofdstuk 14).
De vestingbouwkundig ingenieur (en onder-luitenant) Rochus van
Suchtelen arriveert te Lillo en ontwerpt plannen om de
vestingbouwkundige kwaliteit van de Zeeuwse forten op de Brabantse
oever van de Schelde te versterken. Tot de aanpassingen behoren het
vernieuwen van diverse batterijen en traversen. 601
In het fort Lillo wordt een hospitaal ingericht; een speciaal aangestelde
chirurgijn (majoor Daniel Zeppel) assisteert ook schippers bij de
evacuatie van zieken en “gegriefden”. 602
In een ongedateerde (maar vermoedelijk in mei/juni 1747 geschreven)
brief aan de Gecommitteerde Raden (GR) bericht de chirurgijn van Lillo
(Jacob Quist) dat reeds verscheidene ingezetenen van het fort, waaronder

599

Van Nimwegen, op. cit. 2002, p. 310.
Over wat zich toen binnen het fort Lillo afspeelde zijn nauwelijks gegevens bewaard gebleven.
Het archief van de magistraat betreffende het jaar 1747 ging geheel verloren, evenals de acta van de
fortkerk.
601
NA, Raad van State, inv. 1916; memorie van de aanpassingen van de forten Lillo, Oud-Lillo,
Frederik Hendrik en Kruisschans in de periode mei tot en met augustus 1747, opgesteld door Evert
Jan de Vassy en Rochus van Suchtelen.
602
NA, Raad van State, inv. 2585.
600
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mei-augustus

21 juli

24 juli
30 juli

juli
2 augustus

enige “voorname” militairen, hun bezittingen in veiligheid proberen te
brengen. Het schip van Jan Dronkers met deze bezittingen wordt op order
van de commandant aldaar opgehouden bij het fort Frederik Hendrik.
Quist verzoekt de GR om te bewerkstelligen dat dit schip met
“vluchtgoederen” zonder enige verhindering “herwaarts op [kan] komen,
zo dikwijls als den suppliant ofwel zijne medeburgers hetzelve zullen
nodig hebben”. 603
De zeedijk tussen de forten Lillo en Kruisschans, “omtrent 180 roeden
buiten de groote travers”, wordt over een breedte van 30 voeten
doorgestoken. In de voorliggende schorren werden verscheidene kanalen
gemaakt, waardoor het water in en uit de polder kon vloeien. 604
De toevoer van ammunitie en levensmiddelen naar Lillo blijkt
problematisch. De GR besluiten naar Lillo te zenden: 10 lasten rogge en
20 zakken zout. Deze zending blijkt op 10 augustus nog niet gearriveerd
te zijn. 605
De commandeur van Lillo, Evert Jan de Vassy, klaagt over gebrek aan
voedsel en water. 606
De commandeur van Lillo verzoekt de GR wederom om geld om
arbeiders te betalen; een toegezegd schip met geld is nog niet gearriveerd.
De Fransen hebben twee vaartuigen veroverd met 14 en 16 riemen, elk
bezet door ca. 20 man. Ze gebruiken zware batterijen om “de inkomsten
der Schelde te beletten” (gedoeld werd op de inning van de Tol van
Zeeland en van de convooien en licenten). Bij het fort Kruisschans is een
Franse militair gearresteerd en gevangen gezet in Lillo. De commandeur
merkt voorts (in gebrekkig Nederlands) op “dat wij hier in onse armoede
welgetroost ben, hoope dat onder Godts zeege te komende soo lang maar
eenigsints moogelijk is indien geattaqueert worde, dog wij krijgen veele
sieken, dooden en deserteurs, soodat het garnizoen verswackt”. 607
Voor het leveren van brood, kaas en boter aan de 112 matrozen in de
vloot te Lillo wordt 4 pond Vlaams betaald. 608
De commandeur van Lillo verzoekt de GR om 400 extra soldaten en vijf
of zes schepen naar Lillo te sturen teneinde Liefkenshoek en Doel te
“herneemen”. 609

603

ZA, SZ, inv. 1376. Vermoedelijk bepleitte Quist dat het schip naar Lillo kon terugkeren om ook
anderen van dienst te zijn. De brief was ondertekend door de huisvrouw van “Jacob Kwist”, Janna
Moorman. Quist kon zelf vermoedelijk niet schrijven.
604
Deze formulering lijkt erop te wijzen dat het uitstromen van het water eerder niet of niet goed
mogelijk was, c.q. dat er al eerder van een inundatie sprake was; mogelijk speelde een rol dat de
inundatie-sluis bij het fort Lillo in die periode defect was (deze was “niet suffisant genoeg gemaakt en
in gevaar om ganschelijk wegh te spoelen”); NA, Raad van State, inv. 1916; memorie van de
aanpassingen van de forten Lillo, Oud-Lillo, Frederik Hendrik en Kruisschans in de periode mei tot
en met augustus 1747, opgesteld door Evert Jan de Vassy en Rochus van Suchtelen.
605
ZA, SZ, inv. 794, fol. 40 v.
606
Idem, fol. 41.
607
ZA, SZ, inv. 1377.1, brief van De Vassy aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland d.d. 30-71747.
608
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2850, fol. 192 v-193.
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6 augustus
8 augustus
idem

16 augustus
23 augustus
26 augustus

31 augustus

31 augustus

Een delegatie van de Gecommitteerde Raden van Zeeland bezoekt het
fort Lillo en inspecteert de fortificatie-werkzaamheden. 610
In Lillo verblijven 616 militairen uit negen regimenten, exclusief 26
bedienden van de artillerie (zie verderop).
De commandeur van Lillo bericht dat eergisteren drie schepen met
diverse “middelen” zijn gearriveerd bij het fort Frederik Hendrik. De
Fransen hebben erop geschoten, doch er niet een geraakt. Er is weer
gebrek aan geld om de soldij van de soldaten en officieren wekelijks te
betalen. De Fransen hebben gisteren een “zwaar convooi” naar Bergen op
Zoom gestuurd. De commandeur schrijft de GR: “verder is’ t hier nog
alles wel”. 611
Uit Zeeland blijken zes schepen met proviand en één met water te Lillo te
zijn gearriveerd. 612
De commandeur van Lillo verzoekt de GR om versterking van zijn
garnizoen. 613
De commandeur van Lillo bericht de GR dat er 14.000 Franse soldaten in
aantocht zijn. Hij meldt een gebrek aan geschut. 614 Voorts bericht hij dat
gezondheidssituatie van de militairen op de drie forten zorgelijk is. Er
zijn in totaal reeds 250 zieken. Op de Kruisschans zijn er 80 ziek en
slechts 60 gezond. In totaal zijn er slechts ca. 600 manschappen gezond.
De helft van de artilleriebedienden is ziek. Hij dringt aan op versterking
van de garnizoenen. 615
De commandeur van Lillo verzoekt de GR om okshoofden bier, zakken
tarwe, erwten en bonen. Hij meldt een gebrek aan vlees; alle runderen in
het fort zijn al geslacht. Uit de vloot voor Saftinge zijn twee
“zeekapiteins” met 55 matrozen te Lillo gearriveerd. 616 Uit het regiment
Van Kinschot verblijven 200 man in het fort. 617
De commies van de vivres en de ammunitie te Lillo geeft aan dat de
etensvoorraad in het magazijn toereikend dient te zijn voor 700
personen. 618

609

ZA, SZ, inv. 794, fol. 41.
NA, Raad van State, inv. 1916; brief van Casimir Abraham graaf van Schlippenbach (toen
commandeur van Lillo c.s.) aan de Prins van Oranje d.d. 28-8-1749, geschreven vanuit Den Haag.
611
ZA, SZ, inv. 1377.1, brief van De Vassy aan de GR d.d. 8-8-1747.
612
ZA, SZ, inv. 794, fol. 41.
613
Idem.
614
Idem, fol. 41 v.
615
ZA, SZ, inv. 1377.1, brief van De Vassy aan de GR d.d. 26-8-1747.
616
Joost Kok, bakker te Lillo, ontving fl. 20 en 14 stuivers voor het leveren van broden ten behoeve
van de matrozen in de periode 1 tot en met 7 september 1747 (ZA, SZ, inv. 1379.2, diverse
rekeningen van Jacobus Ermerins). De “zeekapiteins” waren de luitenanten Greeven en Leewer (ZA,
SZ, inv. 1377.2, brief van R. van Kinschot aan de GR van Zeeland d.d. 28-9-1747).
617
ZA, SZ, inv. 1377.1, brief van De Vassy aan de GR d.d. 31-8-1747. De brief is op 2 september
1747 door de GR behandeld.
618
ZA, SZ, inv. 1377.1, memorandum van Jacobus Ermerins d.d. 31-8-1747, gevoegd bij de brief
van De Vassy van die datum (zie de vorige noot).
610
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31 augustus
1 september
8 september

9 september

16 september
17 september

19 september

22 september

De voorraden levensmiddelen in het fort Kruisschans zijn berekend op en
bezetting van 200 man. 619
De voorraden levensmiddelen in het fort Frederik Hendrik zijn berekend
op een bezetting van 300 man. 620
Besloten wordt om de dijk nabij het fort Frederik Hendrik, 30 roeden
vóór de traverse aldaar, door te steken over een breedte van ca. 24 voeten.
Daarmee worden 60 arbeiders uit de garnizoenen van Lillo en Frederik
Hendrik onder leiding van ingenieur Rochus van Suchtelen belast. 621
De commandeur van Lillo bericht de GR dat de dijk nabij het fort
Frederik Hendrik is doorgestoken en dat het voor de vijand moeilijk zal
zijn om “derwaerts” te naderen. De geïnundeerde weg van het fort Lillo
naar Oud-Lillo is verhoogd en drooggemaakt teneinde een gemakkelijke
communicatie over en weer mogelijk te maken en in geval van nood
zieken en gekwetsten te kunnen vervoeren. De commandeur verzoekt om
twee “hoeden” kolen te sturen. 622
De GR besluiten om via het fort Frederik Hendrik naar Lillo te sturen:
boter, kaas, stokvis, vlees en brandewijn. 623
De commies van de vivres en de ammunitie te Lillo verstrekt een
overzicht van de uitgaven die hij heeft gedaan in de periode 18 april tot 7
september 1747. Die beslaan een bedrag van fl. 11.850, 17 stuivers en 4
penningen. 624 Een belangrijk deel daarvan betrof “extraordinaire”
uitgaven ten behoeve van vestingbouwkundige versterkingen te Lillo,
Liefkenshoek, Frederik Hendrik en Kruisschans.
De commandeur van Lillo verzoekt de GR om een schadeloosstelling
voor de schipper Willem van Dinteren wiens poonschuit door de Fransen
in juli is beschoten en beschadigd, terwijl hij in opdracht van de
commandeur een reis ondernam naar Zeeland. 625
De commies van de vivres en de ammunitie te Lillo verstrekt een
overzicht van de levensmiddelen in de magazijnen van Lillo en wel als
volgt: 626
beschuit
6646 ponden
tarwe
180 zakken (ofwel vijf lasten)

619

ZA, SZ, inv. 1377.1, memorandum van Willem Scheffer, sergeant-majoor van het fort
Kruisschans, d.d. 31-8-1747.
620
ZA, SZ, inv. 1377.1, memorandum van Caspar Pierlinck, sergeant-majoor van het fort Frederik
Hendrik, d.d. 1-9-1747 (dat per abuis is gedateerd op 1745).
621
ZA, SZ, inv. 1377.1, extract uit het “Crigsraadboek van Lillo” d.d. 8-9-1747.
622
ZA, SZ, inv. 1377.1, brief van De Vassy aan de GR d.d. 9-9-1747, behandeld door de GR op 169-1747.
623
ZA, SZ, inv. 1377.1, brief van De Vassy aan de GR d.d. 8-8-1747, fol. 42.
624
ZA, SZ, inv. 1377.1, brief van Jacobus Ermerins aan de GR d.d. 17-9-1747 met bijlage
(“memorie”), behandeld door de GR op 20-9-1747. De uitgaven werden deels, te weten voor een
bedrag van fl. 2259, gefinancierd door burgers van het fort Lillo, die “onderhandse obligatien”
beschikbaar stelden. Isack Arbon fourneerde fl. 554, Willem de Regter fl. 250, de erfgenamen van
Sara de Meeuw (weduwe van Karel Reijniersen van Vosmair) fl. 1255 en Andries de Munnik fl. 200.
625
Idem, brief van 19-9-1747.
626
ZA, SZ, inv. 1377.2, memorandum van Jacobus Ermerins d.d. 22-9-1747.
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23 september

26 september
28 september

28 september

627
628
629
630
631
632

rogge
37 zakken
boter
1931 ponden
kaas
993 ponden
bonen
1 zak
erwten
69 zakken
zout
8 zakken en 18 kannen
azijn
4,5 vaten
bruine zeep
420 ponden
jenever
4 amen 627
tabak
2200 ponden
pijpen
280 gros 628
wijn
3 okshoofden 629
bier
14 okshoofden
spek
5348 ponden
vlees
2000 ponden
rijst
200 ponden
garste gort
200 ponden
stokvis
486 ponden
De commandeur van Lillo toont zich uiterst somber over de mogelijkheid
om de aan zijn leiding toevertrouwde Scheldeforten succesvol te
verdedigen. Hij schrijft: “Wij sijn hier in een elendige staat. Alles word
en is hier siek…Ik ben mede in een slegten staat en moet gaan leggen
door mijne indispositie. Drie chirurgijns zijn siek. Het is hier een gansch
hospitael”. 630
De commandeur van Lillo bericht de GR dat hij kan beschikken over 600
gezonde manschappen. Hij meende er 1600 nodig te hebben.
Vanaf het fort Frederik Hendrik bericht kolonel Roeland van Kinschot
dat een poonschuit met levensmiddelen en munitie bij de Zandvlietsedijk
aan de grond is geraakt. Het bleek onmogelijk om de lading te redden,
gegeven de nabijheid van Franse batterijen. 631 Teneinde te voorkomen
dat de lading in handen van de Fransen kwam is het schip vanaf de
traverse bij het fort Frederik Hendrik beschoten en tot zinken gebracht. 632
De commandeur van Lillo bericht de GR dat een dag eerder de luitenantkolonel van het regiment van Prins George Hessen met 94 man op het
fort Frederik Hendrik is gearriveerd. De “zwaarste” zieken van de forten
Lillo, Kruisschans en Frederik Hendrik bevinden zich thans in het
laatstgenoemde fort om met sloepen naar de vloot vervoerd te worden.
Elk moment kunnen de Fransen beginnen met het bombarderen van het
fort Frederik Hendrik. Dat dit nog niet gebeurd is komt door de gedurige

Een aam omvatte ca. 150 liter.
Een gros omvatte 144 stuks.
Een okshoofd omvatte ca. 277 liter (in Middelburg 222 kannen van elk 1,25 liter).
NA, arch. Raad van State, inv. 898.2, brief van De Vassy vanuit Lillo d.d. 23-9-1747.
ZA, SZ, inv. 1377.2, brief van R. van Kinschot aan de GR van Zeeland d.d. 28-9-1747.
ZA, SZ, inv. 1377.2, brief van De Vassy aan de GR van Zeeland d.d. 28-9-1747.
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29 september

september

regen, waardoor convooien met munitie vanuit Antwerpen nog niet
konden arriveren. Vanuit Lillo zijn twee houwitsers naar Frederik
Hendrik gestuurd, terwijl aan de batterijen aldaar epaulementen zijn
gemaakt (= vermoedelijk gerepareerd). 633 De nieuwe troepen die in Lillo
zijn gearriveerd hadden geen tenten bij zich. 634
Aan diverse arbeiders blijkt in de periode vanaf 2 juni 1747 tot dat
moment een bedrag van fl. 3.044 te zijn betaald wegens werkzaamheden
ter versterking van het fort Frederik Hendrik. 635
De GR besluiten een vergoeding van £ 234:6:4 toe te kennen aan een
schipper (= Willem van Dinteren), wiens schip bij het fort Frederik
Hendrik “in den grond is geschoten”. Ook een veerman te Lillo lijdt
oorlogsschade en krijgt een vergoeding van £ 12:18:2. 636

Wat valt er te melden over de garnizoenssterkte te Lillo in het zicht van een Franse aanval?
Vaststaat dat er in de periode 25 april tot 13 juni 1747 in Lillo soldaten gelegerd waren uit
de regimenten van Roeland van Kinschot, Carel Hendrick van Lindtman, Andries August
graaf van Praetorius en Hendrik George Veldtman. Dit kan worden afgeleid uit een betaling
aan de chirurgijn van het regiment van Lindtman wegens het cureren en het leveren van
medicamenten ten behoeve van de soldaten uit deze regimenten die in de genoemde periode
in Lillo verbleven. 637 Zeker is voorts dat 30 officieren van het regiment van generaal Soute
in 1747 krijgsgevangen werden gemaakt door Franse troepen (zie verderop). Vaststaat ook
dat er op 8 augustus 1747 616 militairen in Lillo gelegerd waren, exclusief 26 “bedienden”
van de artillerie. 638
De omvang van de toenmalige garnizoenssterkte wijst op het belang dat door de leiding van
het Staatse leger werd gehecht aan behoud van het fort Lillo. Uit niet minder dan negen
regimenten werden militairen naar dit fort gedirigeerd. 639 De belangrijkste bijdragen
werden geleverd door de regimenten van Roeland van Kinschot en Herman Willem baron
Mulert tot de Leemkuil. Gezamenlijk namen zij 60 % van de sterkte voor hun rekening.
Nadere bijzonderheden over de garnizoenssterkte te Lillo op dat moment, zoals
gedocumenteerd door de commandeur van Lillo, zijn de volgende:

633

Een epaulement is een flankdekking, gelegen terzijde van een infanterie- of artillerieopstelling.
ZA, SZ, inv. 1377.2, brief van De Vassy aan de GR van Zeeland d.d. 28-9-1747. Het zou de
laatste brief zijn die Evert Jan de Vassy naar de Gecommitteerde Raden van Zeeland stuurde; twee
dagen later sneuvelde hij.
635
ZA, SZ, inv. 1379.1, memorandum van Caspar Pierlinck d.d. 1-4-1748.
636
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2850, fol. 194 en 194 v.
637
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2850, fol. 192 v-193.
638
ZA, SZ, inv. 1377.1; zie voor bijzonderheden over de artillerie-bedienden paragraaf 7.6.
639
Opmerkelijk is dat van deze negen regimenten er zeven werden geleid door een generaal met een
adellijke titel. Het kwam in het Staatse leger veelvuldig voor dat leidinggevende posities werden
toebedeeld aan personen van adellijke herkomst. De sociale herkomst van kandidaten speelde bij de
toewijzing van sleutelposten een belangrijke rol.
634
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Sterkte van het garnizoen te Lillo op 8 augustus 1747 640
Regiment 641
Pretorius 649
Mullert 650
Veldtman 651
Kinschot 652
Waldeck 653
Heijlborghause

Hfdoff.

Kap.

Off.

Serg.

Tamb.

Zieken

Sold.

642

643

644

645

646

647

648

1

1
2
1
2

1
4
1
2
1

1
6
1
6
1
1

1
10

1
1
1
19

Totaal

1

5
1
4
3
3

18
150
69
179
27
24

21
172
76
198
31
30

3
16

2
5
7
30

22
25
19
533

25
31
32
616

4
3
5

654

Hirsel 655
Brakel 656
D’ Envie 657
Totaal

1

1
7

Precieze gegevens over de sterkte vanaf 8 augustus 1747 tot de belegering van Lillo begin
oktober 1747 ontbreken, maar het is aannemelijk dat de garnizoensomvang in dit tijdvak
niet zal zijn verminderd, mogelijk zelfs nog wat is toegenomen, met name na de val van
Bergen op Zoom op 16 september. Zeker is dat de commies van de vivres en de ammunitie
te Lillo op 31 augustus 1747 aangaf dat de etensvoorraad in het magazijn toereikend diende
te zijn voor 700 personen. 658 Vermoedelijk kwamen er dus tussen 8 en 31 augustus nog ca.
84 militairen bij of werden die daarna spoedig verwacht.

640

ZA, SZ, inv. 1377.1. Het overzicht is ten behoeve van de Gecommitteerde Raden van Zeeland
samengesteld door de toenmalige commandeur van Lillo en Liefkenshoek, Evert Jan de Vassy.
641
Regimenten.
642
Hoofdofficieren.
643
Kapiteins.
644
Bedoeld zal zijn: overige officieren, in het bijzonder luitenanten en vaandrigs.
645
Sergeanten.
646
Tamboers.
647
De in het fort aanwezige zieke militairen.
648
Aanwezige, dienstdoende soldaten.
649
Het regiment van Andries August graaf van Praetorius.
650
Idem van Herman Willem baron Mulert tot de Leemkuil.
651
Idem van Hendrik George Veldtman.
652
Idem van Roeland van Kinschot.
653
Idem van Karel August Frederik prins van Waldeck (opperbevelhebber van het Staatse leger
1745-1747).
654
Idem van Lodewijk prins van Saksen-Hildburghausen.
655
Idem van Johan Salomon Hirzel, baron van Wolflingen.
656
Idem van Jacob baron van Brakel.
657
Idem van Hyacinth graaf d’ Envie.
658
ZA, SZ, inv. 1377.1, memorandum van Jacobus Ermerins d.d. 31-8-1747, gevoegd bij de brief
van De Vassy op die datum.

424

Op 8 augustus 1747 waren de garnizoenssterkte en –samenstelling op het fort Frederik
Hendrik als volgt: 659
Regiment
Lijfreg. Orange
Pretorius
Mullert
Constant 660
Veldtman
Kinschot
Totaal

Kap.
1

1

Off.
1
1
1

Serg.
1
2
1
1

3

1
6

Tamb.
2
1
1

4

Zieken
1
4
1
3

9

Sold.
29
52
37
26
4
19
167

Totaal
35
60
39
32
4
20
190

Daar kwamen nog 13 artillerie-bedienden bij: een bombardier, drie kanonniers en acht
fuseliers, waarvan er vijf ziek waren. Voor het fort Frederik Hendrik was dit alles bij elkaar
een bijzonder zware, ongebruikelijke bezetting (zie paragraaf 4.5). Deze moet in logistiek
opzicht grote problemen met zich gebracht hebben.
In het fort Kruisschans was de militaire bezetting op 8 augustus 1747 als volgt: 661
Regiment
Pretorius
Hirsel
Mullert
Saksen-Gotha 662
Hurler 663
Kinschot
Totaal

Kap.

Off.
1
1
1

1
1

1
4

Serg.
1
1
1
1
4

Tamb.
1
1
1
1
1
5

Zieken
7
1
6
3
3
20

Sold.
29
28
24
18
23
122

Totaal
39
31
31
24
29
2
156

Het contingent artillerie-bedienden bestond daar uit een officier, een bombardier, vier
kanonniers en zes fuseliers, waarvan er twee ziek waren. Ook op de Kruisschans was
sprake van een uitzonderlijke sterkte. Gewoonlijk verbleven er niet meer dan 25 tot
maximaal 50 militairen (zie paragraaf 4.3).
In totaal verbleven er in september 1747 in de forten Lillo, Kruisschans en Frederik
Hendrik naar alle waarschijnlijkheid ca. 1200 militairen van het Staatse leger. Zo’n sterkte
was in de totale geschiedenis van deze Scheldeforten nog niet eerder voorgekomen.
Met de belegering van de forten Lillo, Kruisschans en Frederik Hendrik maakten de
Fransen eind september een begin en wel door een aanval op het laatstgenoemde
vestingwerk. Teneinde leiding te kunnen geven aan de verdediging ervan had commandeur
Evert Jan de Vassy zich daar teruggetrokken. Hij werd op de traverse van dit fort in de

659

ZA, SZ, inv. 1377.1. Ook dit overzicht is samengesteld door Evert Jan de Vassy. Voor de
betekenis van de afkortingen wordt verwezen naar de vorige tabel.
660
Dit is waarschijnlijk het Zwitserse regiment van Samuel baron de Constant-Rebecque de Villars
(zie: H. Ringoir, op. cit. 1980, p. 51).
661
ZA, SZ, inv. 1377.1. Ook dit overzicht is samengesteld door Evert Jan de Vassy.
662
Het regiment van Wilhelm, prins van Saksen-Gotha.
663
Het is niet duidelijk welk regiment hier is bedoeld.
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nacht van 29 op 30 september 1747 (ook omschreven als de morgen van 30 september)
door een kanonskogel gedood. 664
Op 1 oktober 1747 werd De Vassy in de fortkerk van Lillo (met het beste doodskleed)
begraven. Het laat zich raden dat deze gebeurtenis op de militairen en de burgers in het fort
Lillo een ontmoedigend effect zal hebben gehad. Met de belegering van “hun” fort was nog
geen begin gemaakt, terwijl de hoogst geplaatste bevelvoerder al gesneuveld was.
Het overlijden van De Vassy was aanleiding voor een bijzondere “crijgsraad” in het fort
Lillo op 30 september. Daarbij waren aanwezig: 665
 Kolonel Roelof van Kinschot (de qua rang hoogst geplaatste aanwezige).
 Luitenant-kolonel G. Hein van het regiment Prins George Hessen.
 Luitenant-kolonel Hendrik Willem Tydeman van het regiment van generaalmajoor Mulert.
 Kapitein J. Cuchet van het regiment van kolonel Van Kinschot.
 Kapitein Cornelis van Gheel van Spanbroeck, idem.
 Kapitein N.N. de Calsada van het Oostenrijkse regiment van de hertog van
Arenberg.
 Kapitein M. van de Rijp van het regiment van generaal-majoor Mulert.
 De sergeant-majoor van Lillo (tevens luitenant in het regiment van La Rocque),
Willem Provo.
 N.N. Everwijn, ordinaris meester vuurwerker van de artillerie te Lillo.
 Ingenieur R. van Zuchtelen.
 In plaats van de auditeur: Jacobus Ermerins, commies van de vivres en de
ammunitie.
Er werd onder meer gedelibereerd over de mogelijkheid om het fort Liefkenshoek te
heroveren. Besloten werd hiervan af te zien wegens een gebrek aan artilleriebedienden en
de grote “consumptie” van ammunitie en vivres die ermee gemoeid zou zijn. Bovendien
werd de militaire capaciteit hard nodig geacht om het fort Frederik Hendrik te
“souteneeren”. Besloten werd voorts om G. Hein te belasten met de bevelvoering over de
verdere verdediging van dit fort.
William Grahame, kolonel van een Schotse compagnie van het Staatse leger, arriveerde op
de avond van 30 september 1747 met een gedeelte van een “renfort” (= een versterking)
van 400 man te Lillo i.v.m. de belegering van het fort Frederik Hendrik en de dreigende
verovering van fort Lillo. Op 1 oktober 1747 berichtte Roelof van Kinschot aan de
Gecommitteerde Raden van Zeeland dat hij het commando van Lillo c.s. aan Grahame had
overgegeven. 666 Een dag later werd aan de Gecommitteerde Raden bericht dat (wederom)
een schip met levensmiddelen ten behoeve van Lillo was verongelukt. De GR besloten zo’n
schip nog eens te zenden. 667 Die dag begon het bombarderen van de contrescarpen van
Lillo vanuit Liefkenshoek. 668

664
665
666
667
668

ZA, SZ, inv. 1377.2, bijlage bij brief van R. van Kinschot aan de GR van Zeeland d.d. 1-10-1747.
Idem.
ZA, SZ, inv. 1377.2, brief van R. van Kinschot d.d. 1-10-1747.
ZA, SZ, inv. 794, fol. 42.
Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78 N 83.
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Op 6 oktober 1747 werd het fort Frederik Hendrik door de Fransen veroverd, na een
belegering gedurende zes dagen. Op de avond van die dag maakten zij een begin met de
belegering van het fort Lillo. De aanval werd geopend door 22 compagnieën grenadiers en
een deel van het leger van generaal Von Löwendal, dat na de verovering van Bergen op
Zoom verbleef op de heide van Brasschaat. De verdediging van Lillo werd geleid door de
generaal-majoor Guillaume Thierry. 669 Op 11 oktober zag hij in dat het fort nauwelijks nog
te verdedigen viel. Hij verliet het fort met een garnizoen van 400 tot 500 man. Zeventig
militairen bleven achter. Zij gaven zich op de avond van 12 oktober 1747 over. 670 Daarmee
was ook het lot van het steunfort Kruisschans bezegeld. Dit werd, zonder dat er gevochten
werd, “bij mondeling verdrag” op 13 oktober 1747 aan de Fransen overgedragen. 671
Soldaten die over de Couwensteinsedijk waren gevlucht teneinde aan gevangenschap te
ontkomen (dat waren er volgens Gils ca. 100), werden door de Fransen nabij Stabroek
ingerekend. 672 Andere militairen uit het Staatse leger, waaronder Guillaume Thierry, zagen
kans om Antwerpen te bereiken. 673
Bij het verlaten van het fort Lillo had Thierry opdracht gegeven aan de commies Jacobus
Ermerins om “papieren en gelden” van het gewest Zeeland in veiligheid te brengen door
deze eerst te vervoeren naar Oud-Lillo en vervolgens naar het fort Kruisschans. Daar
belandde conform deze instructie een zak met de voorgeschreven inhoud. De sergeantmajoor van de Kruisschans, Willem Scheffer, verklaarde later dat hij inderdaad een zak van
Ermerins had ontvangen, maar dat deze in zijn huis was gedeponeerd, zonder dat hij wist
wat erin zat. Toen hij de Kruisschans verliet bleef de zak achter. Aangenomen werd dat de
inhoud door de Fransen “geplunderd” was. 674 Ook op deze wijze ontstond een hiaat in de
documentatie over de gebeurtenissen in de wintermaanden van 1747 rondom het fort Lillo.
Mogelijk bevonden zich in de zak ook documenten uit vroegere tijden. 675
Het is niet bekend hoeveel militairen er tijdens de gevechten in de maand oktober 1747 zijn
gesneuveld, van Staatse noch van Franse zijde. Zeker is dat zich onder hen de kapitein N.N.
van den Heuvel bevond, die op 3 oktober 1747 met het beste doodskleed te Oud-Lillo werd
begraven. Gelet op zijn sociale status was er voor hem in de fortkerk van Lillo reeds een
graf gemaakt maar “door ‘t sterk schieten van de fransen” werd begraven in die kerk te
riskant geacht. 676
Bijzonderheden over de belegering van de forten Lillo, Liefkenshoek en Kruisschans in
1747 zijn in kaart gebracht door de ingenieur Rochus van Suchtelen. In 1757 zijn ze
aangevuld door de secretaris van de magistraat te Lillo, Jacobus Ermerins. In oktober 1782
669

Thierry was op 21 juli 1747 bevorderd tot generaal-majoor van het Staatse leger; op 14 maart
1766 werd hij luitenant-generaal. Hij eindigde zijn militaire loopbaan als commandeur van Hulst; zie
deel 2 c.
670
NA, arch. Raad van State, inv. 2585. Van Nimwegen, op. cit. 2002, p. 333, vermeldt foutief dat
Lillo (en ook Kruisschans) op 8 oktober 1747 zijn veroverd.
671
Idem.
672
R. Gils, De Kruisschans, een verdwenen Scheldefort, in: Vesting, vierde kwartaal 1997, p. 9.
673
ZA, SZ, inv. 1379.1, een ongedateerde brief van Jacobus Ermerins met bijlage d.d. 4-2-1748,
behandeld door de GR van Zeeland op 1-3-1748.
674
Idem.
675
Zo zouden doop- en trouwboeken verloren kunnen zijn gegaan, evenals het rechterlijk archief van
Lillo van vóór 1747.
676
ZA, RB, inv. 255.
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werd de betreffende tekening vervolgens gekopieerd door N.C. van Güldner, sous-luitenant
van de artillerie te Gent. Zo ontstond de volgende kaart: 677

afb. 27: schets van de belegering van de forten Lillo, Liefkenshoek en Kruisschans in 1747
De rechte en gebogen lijnen die op de kaart zijn getekend staan voor de banen die
afgevuurde kanonskogels aflegden. De reikwijdte van het geschut was in 1747 al zodanig
ontwikkeld dat een afstand van ca. 1 kilometer kon worden overbrugd.
De betekenis van de letters en cijfers die op deze tekening voorkomen, zoals op de kaart
zelf is vermeld, is als volgt: 678
677

Deze kaart bevindt zich in de collectie Bodel Nijenhuis onder nr. P 78 N 83; een vergelijkbare
tekening is in deze collectie genummerd als P 78 N 81 en als P 78 N 82.
678
De letter j komt op de kaart niet voor.
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A. Bij de aanval op Lillo
aa: batterijen van de Fransen ter linker- en rechterzijde van Liefkenshoek, samen 14
stukken met een kracht van 24 ponden.
b: het bastion Moolenpunt te Liefkenshoek met een batterij van drie stukken.
c: het bastion Antwerpen te Liefkenshoek met een batterij van 6 stukken.
d: een ketel met 10 mortieren (op de dijk tussen Liefkenshoek en Doel).
e: een ketel met 6 mortieren (op de dijk tussen fort Lillo en fort Frederik Hendrik).
f: 3 houwitsers (idem).
g: een batterij met twee stukken met een kracht van 48 ponden (op de dijk van
Liefkenshoek naar Doel, op de kaart geheel rechts).
hh: transen van de Fransen (op de dijk tussen Lillo en Frederik Hendrik).
i: nadering (door de Fransen van het fort Lillo) van de laatste nacht, toen de chamade
(= het signaal van de overgave) werd geslagen (op de dijk tussen Lillo en Frederik
Hendrik, vlakbij fort Lillo).
k: omgehakte bomen te Oud-Lillo om het landen van de Fransen daar te beletten.
B. Bij de aanval op Liefkenshoek
A: batterijen van de Fransen, waarmee zij de traverse van Liefkenshoek
demonteerden en tegelijk de communicatie met het fort Lillo belemmerden (op de
dijk tussen Liefkenshoek en Doel).
B: een ketel met vier mortieren (op de dijk tussen Liefkenshoek en Doel).
C: transen van de Fransen en een batterij aan het einde van de geslechte tragel bij het
gehucht ’t Geslecht, westelijk van Liefkenshoek. 679
C. Bij de aanval op Kruisschans
1:
2:

een batterij en een ketel in de Ketenissepolder (links van Liefkenshoek, gezien
vanaf de Schelde).
transen van de Fransen (op de dijk tussen het fort Lillo en Kruisschans).

De dijken rondom de forten hebben een cruciale rol gespeeld in de belegering van deze
vestingen. Zij bleken kwetsbare toegangen tot de contrescarpen van de forten. Op deze
wijze konden de inundaties aan hun landzijde worden omzeild. Het fort Lillo is veroverd
door middel van bombardementen vanuit de overzijde van de Schelde en via de
Blauwgarendijk. Van een aanval vanaf de geïnundeerde zijde is op de tekening niets te
bespeuren.
De overige informatie die op de kaart is vermeld onder de kop “explicatie” is verwerkt in
de voorafgaande beschrijving van de wijze waarop de forten zijn belegerd en veroverd.
Informatie over de rol die de Admiraliteit van Zeeland heeft gespeeld bij de verdediging
van de forten in 1747 ontbreekt. Zeker is dat er toen matrozen in de vloot te Lillo verbleven
(zie hun bevoorrading in juli 1747). Vaststaat ook dat het oorlogsschip “Walcheren” zich
op 25 augustus en 4 september 1747 (en mogelijk ook eerder en later) op de Schelde nabij
679

De term tragel heeft hier de betekenis van een dijk.
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Lillo bevond. 680 Het vermoeden is gerechtvaardigd dat de rol van de Zeeuwse Admiraliteit
(en vermoedelijk ook die van Holland) bij de verdediging van de forten Lillo en
Liefkenshoek en de steunforten Frederik Hendrik en Kruisschans, nagenoeg te
verwaarlozen is geweest. Dit valt niet goed te begrijpen (zie het begin van deze paragraaf).
Waren de oorlogsschepen van de Admiraliteit(en) in de eerste maanden van 1747 zodanig
beschadigd of zelfs uitgeschakeld dat zij geen rol van betekenis meer konden spelen, met
name niet nadat in april van dat jaar Liefkenshoek was veroverd? 681 Slaagden de Fransen
erin om hun troepen zodanig te laten oprukken dat zij door kanonskogels vanaf
oorlogsbodems niet geraakt konden worden? Was het geschut op de oorlogsschepen niet
bestand tegen de vuurkracht van de Franse batterijen? Een diepgaander onderzoek naar de
maritieme gebeurtenissen in Zeeland in 1747 is noodzakelijk om deze vragen te kunnen
beantwoorden. 682 Zeker is dat sinds de beslechting van de Spaanse Successieoorlog de
Admiraliteiten van de Republiek in de versukkeling waren geraakt. Bruijn maakt gewag
van een “ontmaskering als marinegrootmacht”. De kennis en ervaring van het varend
personeel waren achteruit gehold, het onderhoud van de vloot liet te wensen over en er
werd nauwelijks in nieuwbouw geïnvesteerd. 683 Een belangrijke verklaring hiervoor is de
neutraliteitspolitiek die de Republiek in de eerste helft van de 18 de eeuw voerde. 684 Toen
daaraan omstreeks 1740 een einde kwam gingen investeringen in het landleger voor. Zo
werd de effectieve sterkte van het Staatse leger in de jaren 1740-1745 opgevoerd van
40.000 tot 85.000 manschappen. 685
Dat er, in elk geval rondom Lillo, in 1747 fel is gevochten kan worden afgeleid uit
betalingen die op 27 januari 1750 zijn gedaan aan diverse boeren, soldaten en andere
“lieden” voor het leveren van 639 kanonskogels, 16 bommen, 350 handmortiergranaten en
80 hand- en spiegelgranaten die “met veel moeite” waren verzameld uit de schorren,
slikken, dijken, landen en wallen rondom het fort aldaar. 686
Tijdens de verovering van de Scheldeforten zijn diverse militairen krijgsgevangen gemaakt
en vervoerd naar Frankrijk. Dat was toen een gebruikelijke gang van zaken. In 1749
bevonden zich nog 13.900 militairen uit het Staatse leger in Franse krijgsgevangenschap. 687
Gils schat het aantal krijgsgevangenen dat afkomstig was uit de forten Lillo, Frederik
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Luitenant op dit schip was Godfried Bartelsen (ZA, SZ, inv. 1379.2, diverse rekeningen van
Jacobus Ermerins).
681
Vermoedelijk arriveerden er op de Zeeuwse wateren pas maritieme versterkingen (uit Engeland,
Holland en Friesland) nadat de Fransen Staats-Vlaanderen en Liefkenshoek hadden veroverd.
Volgens Bruijn waren de betrokken schepen slecht uitgerust (J.R. Bruijn, Varend verleden; de
Nederlandse oorlogsvloot in de zeventiende en achttiende eeuw, Amsterdam, 1998, p. 192-193).
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Zie voor een partiële reconstructie: N.A.M. Rodger, Instignators or spectators; the British
government and the restoration of the Stadholderate in 1747, in: Tijdschrift voor geschiedenis, jrg.
106, 1993, p. 496-514; ook: S. Blom, Michiel Sappius (1694-1761), in: J.R. Bruijn, A.C. Meijer en
A.P. van Vliet (red.) Marinekapiteins uit de achttiende eeuw. Een Zeeuws elftal, Middelburg, 2000, p.
52.
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Bruijn, op. cit., p. 192-195; ook: J.M. Smits, Oorlogsvoering en landsverdediging, in: Hollestelle
e.a. (red.), op. cit. 1988, p. 189.
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Van Nimwegen, op. cit. 2002, de hoofdstukken II en III.
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Hendrik en Kruisschans op ruim 700. 688 Vaststaat dat uit het regiment van generaal Gideon
Soute, waarvan manschappen in oktober 1747 in Lillo verbleven, 30 officieren
krijgsgevangen werden gemaakt, waarvan er twee in Frankrijk overleden: 1 luitenantkolonel, 6 kapiteins, 7 luitenanten, 8 sous-luitenanten en 8 vaandrigs. 689 Daartoe behoorden
de officieren Adolph van Schweinitz en Johan Abraham Bodmer, die enige jaren later elk
als sergeant-majoor te Lillo resp. Liefkenshoek een belangrijke leidinggevende rol zouden
spelen. Zij werden gevangen gezet in het Palais Royal te Dijon, waar zij kennismaakten met
de vrijmetselarij (zie hoofdstuk 31 in deel 3 c). Volgens Bachiene werd bij de overgave van
het fort Kruisschans ook de generaal-majoor Guillaume Thierry krijgsgevangen
gemaakt. 690 Dat is echter niet aannemelijk, gelet op een verklaring die Thierry over de
gebeurtenissen te Lillo op 4 februari 1748 in Den Haag schreef. 691 In totaal verbleven er
begin 1749 nog 133 officieren uit Zeeland als krijgsgevangenen in Frankrijk, ook uit de
regimenten van de generaal-majoors Daniel de Brauw, Carel Diedrik van Swanenburg,
Johan Canisius, Leopold Casimir graaf van Rechteren en Albert August graaf van
Ysenburg. 692 Het waren 4 kolonels, 3 luitenant-kolonels, 22 kapiteins, 32 luitenants, 35
sous-luitenants en 36 vaandrigs. Op 5 december 1748 informeerde een van hen, Gideon van
Schweinitz, luitenant in het regiment van de luitenant-generaal Soute, de Gecommitteerde
Raden van Zeeland vanuit Dijon over de ellendige situatie waarin de krijgsgevangenen
verkeerden. Vele van hen leefden louter op water en brood omdat zij wegens armoede hun
“monteringe” hadden verkocht. Diverse manschappen hadden geen hemden, kousen en
schoenen. Van Schweinitz vroeg de aandacht voor de uitbetaling van achterstallige gages,
verwijzend naar een desbetreffende resolutie van de Gecommitteerde Raden van 14 oktober
1748. 693 Zijn zoon Adolf van Schweinitz (ten tijde van zijn krijgsgevangenschap sousluitenant in het regiment van Gideon Soute) wees daar nog eens op kort nadat de
krijgsgevangenen uit het regiment van Soute op 20 februari 1749 in Sluis waren
gearriveerd. 694
De Franse bezetting van de Scheldeforten voltrok zich aanvankelijk tijdens bijzonder koude
wintermaanden in de gehele Republiek en in het noordelijk deel van de Zuidelijke
Nederlanden. 695 Aannemelijk is dat het ongemak waaronder de burgerinwoners van de
688

Gils, op. cit., p. 9.
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forten te lijden hadden tijdens de bezetting door de weersomstandigheden werd verergerd.
Daar komt bij dat de gezondheidssituatie in de forten Lillo en Liefkenshoek in de jaren
1747 en 1748 als uiterst zorgelijk is gekwalificeerd. 696
Met de Vrede van Aken (tot stand gebracht op 18 oktober en daar getekend op 28 oktober
en 8 november 1748) kwam een einde aan de Oostenrijkse Successieoorlog. In het
vredesverdrag werd het recht van de Republiek der Verenigde Nederlanden om het
scheepvaartverkeer via de Schelde naar en vanuit Antwerpen te beheersen herbevestigd. 697
De forten Lillo en Liefkenshoek en de steunforten Kruisschans en Frederik Hendrik
kwamen terug in het bezit van de Republiek. Op 21 november 1748 gaven de
Gecommitteerde Raden van Zeeland opdracht aan de commies van de vivres en de
ammunitiën te Lillo, Jacobus Ermerins, om zich naar Brussel te begeven teneinde de
teruggave van de forten te bespreken met de generaal Gemme van Burmania, die door de
leiding van het Staatse leger was belast met de evacuatie van de steden en sterkten in
Staats-Vlaanderen en Brabant. 698 Enige weken later rapporteerde Ermerins dat de barakken
te Lillo in een desolate staat verkeerden. Hij constateerde een gebrek aan bedsteden en
berichtte dat er stro nodig was. 699 De Fransen verlieten het fort Lillo op 8 december
1748. 700
Direct daarna stelde de secretaris van de magistraat van Lillo een lijst op met goederen die
“ten hoogsten noodsaekelijk” werden geacht, te weten: 701
 Turf voor de wachten
 Een kist met kaarsen
 Matrassen
 Hoofdpeluwen
 Dekens
 Kribben in de barakken
 Glazen (= ruiten), vensters en deuren in de barakken
 Etenskasten
 Banken
 Kruit
 Lantaarns
 Laadgereedschappen (ten behoeve van het geschut)
 Beursvaatjes (idem)
 Een turfton naar Middelburgse maat
 Een harington om de turf uit te kunnen delen aan de wachten
 Boeien, kettingen en sloten voor de gevangenen
696

J.H. van Els, De gezondheidstoestand van de Engelse troepen hier te lande in de jaren 1746, 1747
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F. Prims, op. cit. 1951, p. 531.
698
ZA, SZ, inv. 795, fol. 67. De reis duurde van 22 november tot 4 december 1748. Ermerins kreeg
er een onkostenvergoeding van 14 ponden voor (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2860, fol. 132 v);
zie voor de taak van Van Burmania: ZA, SZ, inv. 1380.1, brief van 11-1-1749.
699
ZA, SZ, inv. 795, fol. 67.
700
ZA, SZ, inv. 1379.2.
701
Idem; een ongedateerde “memorie”.

432

 Een poortklokje, bestemd voor het aankondigen van berichten
De secretaris drong er voorts op aan dat het veer van Lillo naar Liefkenshoek zo spoedig
mogelijk weer verpacht zou worden, vooral met het oog op de toen voorziene evacuatie van
Liefkenshoek.
Op 14 december 1748 gelastten de Gecommitteerde Raden de kamerbewaarder van Zeeland
om naar Lillo te sturen: een schip met kolen, een schip met turf, een ton om de turf in te
ontvangen, een harington om de turf in uit te delen en een kist met kaarsen. 702
De magistraat van Tholen werd verzocht om 200 fournituren naar Lillo te transporteren en
de commies-stapelier van Zeeland diende naar dit fort te sturen: buskruit, lantaarns,
laadgereedschappen, beursvaatjes en boeien, kettingen en sloten ten behoeve van de
provoost. De ammunitie-meester van het gewest werd gelast om 30 kribben te zenden. Op
deze wijze werd met de herinrichting van de forten een begin gemaakt.
Op 4 januari 1749 inventariseerde Ermerins welke artillerie en ammunitie door de Fransen
werden achtergelaten. 703 Wat het geschut betreft was de situatie in het fort Lillo als volgt:
Soort geschut

Metalen kanonnen, 12 pond
Idem, 6 pond
Idem, 4 pond
IJzeren stukken, 12 pond
Idem, 8 pond
Idem, 6 pond
Metalen houwitsers
Mortieren royaal
Metalen handmortieren, 16 pond

Aanwezig vóór
de overgave in
oktober 1747
6
3
4
9
11
10
4
2
1

Aangetroffen
in januari
1749
4
11
12
5
3
2

Ontbreken
nog
2
3
4

5
1
1

Van de 50 stukken geschut die in het fort aanwezig waren vóór de verovering door de
Fransen waren er bij de teruggave nog 37 over.
In Oud-Lillo bevonden zich vóór 12 oktober 1747 vier metalen “camerstukken” met een
vuurkracht van elk 8 pond. Ze bleken te zijn verdwenen.
Wat Liefkenshoek betreft kon de volgende balans worden opgemaakt:
Soort geschut

Metalen kanonnen, 10 pond
Idem, 6 pond
Idem, 4 pond
702
703

Aanwezig vóór
de overgave in
oktober 1747
2
2
1

ZA, SZ, inv. 795, fol. 67.
Idem, inv. 796, fol. 68; idem, ZA, SZ, inv. 1380.1.
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Aangetroffen
in januari
1749
2
2
1

Ontbreken
nog

Soort geschut

Idem, 10 pond
Idem, 8 pond
Idem, 6 pond
Metalen houwitsers
Metalen handmortieren, 8 pond

Aanwezig vóór
de overgave in
oktober 1747
1
7
7
2
3

Aangetroffen
in januari
1749
1
7
7

Ontbreken
nog

2
3

De meeste artilleriestukken bleken in Liefkenshoek nog aanwezig; van de 33 waren er 5
verdwenen.
Voor een vergelijkbaar overzicht betreffende het fort Frederik Hendrik wordt verwezen
naar paragraaf 4.5.
Conform een opdracht van de Gecommitteerde Raden van Zeeland d.d. 11 december 1748
inspecteerde de bouwmeester Lourens van der Stel (“ ’s lands fabriek”) de staat van de
gebouwen van het gewest Zeeland te Lillo en Oud-Lillo en maakte hij een raming van de
kosten die met de meest dringende reparaties gemoeid waren. Hij concentreerde zich
daarbij op de gebouwen met een herstelbare schade. Panden die volledig in een ruïne waren
veranderd, zoals het kerkgebouw en het rechthuis, bleven op dat moment buiten
beschouwing. Uit zijn verslag van 2 januari 1749 blijkt dat hij het volgende noodzakelijk
achtte: 704
 De grote gevangenis voorzien van een nieuw dak, nieuwe goten en ramen. Kosten:
£ 38:6:8.
 Diverse reparaties van de kleine gevangenis. Kosten: £ 33:9:4.
 Herbouw van de soldatenbarakken genummerd als 1 en 21 (die geheel waren
geruïneerd) en reparatie van de barakken met de nummers 2, 3 en 4 (die grotelijks
waren beschadigd). Kosten: £ 284:10:6.
 Diverse reparaties aan de twee officiersbarakken. Kosten: £ 33:11:4.
 De bouw van een nieuwe zolder in het turfmagazijn. Kosten: £ 23:7:4.
 In twee gemeenschappelijke (“gemeene”) sekreten ontbreken pannendeksels op de
ruimgaten en dienen gaten in de muren te worden gevuld. Kosten: £ 8:11.
 Diverse reparaties van het magazijn tegenover Leendert de Munk. Kosten:
£ 17:16:8.
 Diverse reparaties te Oud-Lillo (w.o. het plaatsen van ruiten in het corps du
garde). Kosten: £ 4:5:2.
 Het repareren van het corps du garde bij de traverse op de dijk naar het fort
Frederik Hendrik (de “Frederiksbarjeerre”). Kosten: £ 4:12.
 Idem bij de kapitale poort van het fort Lillo. Kosten: £ 3:18:10.
 Idem bij de kapitale sluis. Kosten: £ 1:2.
 Diverse reparaties aan het commandement. 705 Kosten: £ 17:4.
704

ZA, SZ, inv. 1380.1, brief van L. van der Stel aan de GR van Zeeland, geschreven te Middelburg
op 2-1-1749. Liefkenshoek was toen door de Fransen nog niet verlaten. Daarom had Van der Stel de
gebouwen daar nog niet kunnen inspecteren; ook: ZA, SZ, inv. 796, fol. 69.
705
Daarmee werd waarschijnlijk de woning van de commandeur bedoeld.
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Het opruimen van de riolen en het wegvoeren van slijk en puin op de straten.
Kosten: £ 33:6:8.
 Het maken van nieuwe luiken (= deksels) op alle riolen. Kosten: £ 7:5.
 Het repareren van de deuren onder de kapitale poort (hang- en sluitwerk, inclusief
sleutels). Kosten: £ 1:6.
 Het repareren van de straatweg lopende van de poort tot de opril bij het zeehoofd.
Kosten: £ 105.
 Het repareren van het scheepshoofd (het plaatsen van nieuwe balken, planken en
palen). Kosten: £ 224:11.
Van der Stel adviseerde voorts de Gecommitteerde Raden om alle “losse” goederen zoals
tafels, banken, spinden en asbakken te Middelburg aan te besteden, wegens een gebrek aan
ambachtslieden te Lillo. Hij raadde af om in plaats van bedsteden te laten maken, kribben
naar Lillo te sturen, hetgeen klaarblijkelijk was overwogen. De soldaten zouden dit naar
zijn mening niet accepteren. Zij zouden “niet mankeren het nog overgebleevene van de
oude betsteeden en spinden daar uijt te breeken en te verbranden”.
Dat de bewoning van de forten weer snel op gang kwam blijkt onder meer uit een besluit
van de Gecommitteerde Raden van 1 januari 1749 waarbij de ingezetenen van Lillo en
Liefkenshoek weer verplicht werden om, zoals vanouds, de imposten op
consumptiegoederen te betalen. 706 Op 10 januari 1749 maakte de ontvanger van de
gemeene middelen van consumptie er een afspraak over met de collecteurs Gijsbrecht van
Grevelingen en Joost Kock, die er 5 % als “collecteloon” voor kregen. 707 Ook de
ingezetenen van Oud-Lillo dienden weer als vanouds belasting (“impost”) te betalen, en
wel vanaf 20 januari 1749. 708 Het veer van Lillo naar Antwerpen werd met ingang van 1
januari 1749 weer verpacht. 709 Op 11 januari 1749 werd in opdracht van de
Gecommitteerde Raden een bestek opgesteld voor het opruimen en wegvoeren van het slik,
het puin en het steengruis in de straten van Lillo. 710
Op 27 januari 1749 verlieten de Fransen ’s ochtends Liefkenshoek. 711 Allard Gilliard,
kapitein van een compagnie van het Staatse leger, werd door generaal Van Burmania met
de militaire leiding van het fort belast. 712 Hij vestigde zich er met een (andere) officier en
18 soldaten. Op 18 april vervaardigde L. van der Stel op verzoek van de Gecommitteerde

706

ZA, SZ, inv. 1380.1, brief van Jacobus Ermerins aan de GR van Zeeland d.d. 11-1-1749.
Idem, een bijlage bij deze brief.
708
ZA, SZ, inv. 795, fol. 68.
709
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. Pachter was Willem van Dinteren voor een
bedrag van 16 ponden per jaar.
710
Het bestek werd vervaardigd door L. van der Stel. Aannemer werd Pieter Moorman; ZA, SZ, inv.
1380.1, brief met bijlage van L. van der Stel aan de GR van Zeeland d.d. 7-2-1749.
711
ZA, SZ, inv. 1380.1, brief van R.G. Temet aan de GR van Zeeland d.d. 27-1-1749, behandeld in
de vergadering van de GR op 30-1-1749. Volgens Bachiene kwamen Lillo en Liefkenshoek op 28-11749 weer in het bezit van de Republiek (Bachiene, op. cit., p. 460).
712
Gilliard zou daar niet lang verblijven, want op 16-8-1749 werd hij met het beste doodskleed en de
grote barrij te Lillo (= waarsch. te Oud-Lillo) begraven.
707
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Raden bestekken voor reparaties aan alle gebouwen die eigendom waren van het gewest
Zeeland, inclusief de officiers- en de soldatenbarakken en het scheepshoofd. 713
Diverse functionarissen te Lillo en Liefkenshoek claimden uitbetaling van achterstallig
salaris, zoals de portier, kloksteller en sluiswachter te Lillo, Willem Meijer, die zo’n
betaling verlangde over de periode 1 oktober 1747 tot 1 december 1748.
De magistraat van Lillo trachtte te achterhalen welke inwoners van het fort misbruik
hadden gemaakt van de Franse bezetting. Iedere inwoner werd verplicht om op te geven
welke goederen , die eerder eigendom waren van het gewest Zeeland of van burgers in het
fort, van de Fransen waren gekocht (en waarschijnlijk door laatstgenoemden waren
geconfisqueerd). 714
In Lillo kwam ook het kerkelijk leven weer op gang, hoewel het kerkgebouw in puin lag.
Op 1 februari 1749 besloten de Gecommitteerde Raden om aan Jacob Dronkers een
vergoeding toe te kennen voor het gebruik van een “kamer” van zijn huis als provisorische
kerkruimte. 715 In juni en juli 1749 namen de Gecommitteerde Raden diverse besluiten over
herstelwerkzaamheden. 716
De commandeur van Lillo c.s., Van Schlippenbach, berichtte de Prins van Oranje op 28
augustus 1749 over de bouwkundige toestand van het fort. In algemene zin kwalificeerde
hij deze als “een puinhoop”. Hij constateerde onder meer dat het kerkgebouw, de
soldatenbarakken, de toegangspoort, de capitale brug en het daarop gesitueerde wachthuis
vrijwel geheel waren verwoest. De gracht werd omschreven als zeer onzuiver. De
borstweringen van de wallen en de embrasures waren door het afvallen van de graszoden
op vele plaatsen “bedorven”. 717
Op 7 augustus 1749 vond in het fort een publieke aanbesteding plaats van de volgende tien
projecten te Lillo (tussen haakjes de aanneemsom): 718
 De reparatie van het oude kruitmagazijn, van barakken en van de straten (£ 460)
 Idem van de woningen van de commandeur en de sergeant-majoor (£ 320)
 Idem van de capitale brug en de poort; voorts de bouw van twee nieuwe corps du
gardes (£ 750)
 Reparatie van de magazijnen (£ 170)
 Idem van het grote scheepshoofd en de kaai (£ 430)
 Idem en het zevenjarige onderhoud van de platte rijs- en pakbermen (£ 116).
Op dezelfde datum werden de volgende projecten betreffende Liefkenshoek aanbesteed:
713

ZA, SZ, inv. 1380.2, brief van L. van der Stel aan de GR van Zeeland d.d. 19-4-2749; de
bestekken zelf zijn in het archief van de Staten van Zeeland niet aangetroffen.
714
ZA, SZ, inv. 1380.1, brief van de gedelegeerde rechters van Lillo aan de GR van Zeeland d.d. 2-11749.
715
ZA, SZ, inv. 796, fol. 68 v.
716
Idem, fol. 69 v en 70.
717
NA, Raad van State, inv. 1916; brief van Casimir Abraham graaf van Schlippenbach (toen
commandeur van Lillo c.s.) aan de Prins van Oranje d.d. 28-8-1749, geschreven vanuit Den Haag.
718
De aanbesteding werd door middel van een gedrukt plakkaat in het gehele gewest Zeeland bekend
gemaakt. De bestekken konden in Middelburg, ten huize van de bouwmeester van het gewest
Zeeland, worden ingezien. De oproep is als bijlage gevoegd bij de in de vorige noot vermelde brief,
waaraan de namen van de aannemers en de aanneemsommen zijn toegevoegd. Aannemers waren
Pieter Moormans, Hendrick Hollemans, Jean Schoutens en Jacobus de Munck; laatstgenoemde
(aannemer te Lillo) kreeg vijf van de tien projecten toegewezen, voor een totaalbedrag van 1191 pond
Vlaams.
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Reparatie van alle gebouwen van het gewest Zeeland, uitgezonderd de barakken
£ 333:6:8)
Idem van alle barakken (£ 410)
Idem van het scheepshoofd (£ 105)
Idem en het zevenjarige onderhoud van de platte rijs- en pakbermen (£ 130).

De totale kosten van al deze projecten bedroegen £ 3.224:6:8. Onmiddellijk na de
aanbesteding werd een begin gemaakt met de uitvoering ervan. In 1750 was er het
aanzienlijke bedrag van ruim 2500 pond Vlaams (77,5 % van de totale aanneemsom) mee
gemoeid. Tot de werkzaamheden behoorden toen het maken van een nieuwe brug te Lillo,
het repareren van logementen en barakken in beide forten en het plaatsen van een nieuwe
sluis in de contrescarp te Liefkenshoek. In het fort Lillo werd in 1751 een nieuw
kerkgebouw in gebruik genomen. Toen in dat jaar een inventarisatie werd gemaakt van de
schade die de diaconie te Lillo had opgelopen door de Franse belegering en bezetting bleek
deze fl. 3.863, 7 stuivers en 12 penningen te bedragen. De schade had betrekking op
landerijen, gebouwen (waaronder het verwoeste Weeshuis) en roerende goederen
(waaronder de inventaris van het Weeshuis). 719
Tijdens de belegering en bezetting van de forten in 1747 en 1748 werden ook vele
particuliere panden in Lillo en Liefkenshoek beschadigd, sommige ervan zo ernstig dat
slechts een puinhoop resteerde.
In maart 1749 werd melding gemaakt van de volgende schade (NB: de bewoordingen van
de schade zijn uit het betreffende overzicht letterlijk overgenomen; de inventarisatie ging
niet gepaard met een schatting van de schade in financiële zin): 720
Overzicht van de beschadigingen aan de huizen in het fort Lillo door de “bombarderingen”
van de Fransen in 1747:
A. In de Bergse Straat
nr. 1:
een pakhuis van de erfgenamen van de weduwe Van Vosmair: bijna geheel
geruïneerd 721
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

719

ZA, SZ, inv. 1933, fol. 66 v, 5-2-1751.
ZA, SZ, inv. 1948, maart 1749. De betreffende lijst is op 26-2-1749 door de gedelegeerde rechters
van Lillo onder de aandacht gebracht van de GR van Zeeland (ZA, SZ, inv. 1380.2).
721
Het betrof hier een pakhuis van de erven van wijlen Sara de Meeuw, weduwe van de
wijnhandelaar Carel van Vosmair.
720
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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
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 omver en zeer
veel schade
nr. 15: een huis van de weduwe van Jan 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 Delzenne 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
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nr. 44:
nr. 45:
nr. 46:
nr. 47:

een huis van de weduwe van Willem de Regter bijna geheel omver
een huis van Adriaen ’t Hooft extraordinair veel geleden en schade
een huis van de weduwe Bruijs veel schade
een huis van Leendert de Munk geheel omver

G. Aan de Sortiepoort 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
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 722
nr. 5:
het huis van Jan Baptist van de Velde bijna geheel omver geslagen en
weggeplunderd
722

Maria Kruijt was weduwe van Jan Moorman en van Willem Rouveroy (zie de delen 2 b en 2 c).
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nr. 6:
nr. 7:
nr. 8:
nr. 9:
nr. 10:
nr. 11:

het huis van Guilliam Rottiers, veel schade
idem
het huis van Gommer Schalck, zeer veel beschadigd
het huis van de predikant Stenhuis, veel schade
het pakhuis van Gommer Schalck, weggeslagen
een huisje van Gommer Schalck, 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 723
nr. 15: het huis van de diaconie, bijna geheel weggebroken
D. Op de wal
nr. 16: de molen van de erven van Ferleman, zeer veel schade gehad.
Er is niets bekend over een eventuele vergoeding van de schade die particuliere eigenaren
van gebouwen als gevolg van de belegering en bezetting van de forten hadden opgelopen.
Aannemelijk is dat van een schadeloosstelling van burgers die niet in dienst waren van het
gewest Zeeland niet of nauwelijks sprake is geweest. 724 De herinrichting van het fort Lillo
nam nog vele jaren in beslag. In mei 1754 dienden daar nog tien (van de 68) erven
ontruimd of omheind te worden en in juli van dat jaar verzocht de aannemer Pieter
Moorman om het puin van de verwoeste huizen “ten zijne profijte” te mogen opruimen. 725
De belegering en bezetting in 1747 van Lillo hadden dus, wat de fysieke inrichting van het
fort betreft, nog een nasleep van zeker zeven jaren.
Het zou vervolgens ruim 25 jaren duren alvorens Lillo en Liefkenshoek opnieuw met een
militaire dreiging geconfronteerd werden. Oostenrijk, bondgenoot tijdens de Spaanse én de
Oostenrijkse Successieoorlog, ontpopte zich in 1780 als een tegenstander met wie, althans
over het bezit van de Scheldeforten nabij Antwerpen, de degens niet eerder waren gekruist.
De achtergronden en de consequenties daarvan worden geschetst in hoofdstuk 15.

723

De eigenaren waren de erven van Willem Ferleman.
Burgers die wel een formele band met het gewest Zeeland hadden, zoals secretaris R.G. Temet,
klaagden over hun particuliere financiële situatie; zie: ZA, SZ, inv. 1380.2, brief van R.G. Temet aan
de GR van Zeeland d.d. 14-3-1749.
725
ZA, SZ, inv. 1949, fol. 111 en 116.
724
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8.

Het wachtschip

8.1 Inleiding
Onder het gezag van de Admiraliteit van Zeeland was op de Schelde ter hoogte van het fort
Lillo vanaf het einde van de 16de eeuw tot de overdracht van de forten Lillo en
Liefkenshoek aan de Oostenrijkse autoriteiten een zogeheten wachtschip gestationeerd, dat
ook wel werd omschreven als een “schip van oorlog” en als een “uitlegger”. 1 Dit schip (en
een bijbehorende vloot) vervulde een belangrijke functie in de beheersing (vanuit de
Republiek der Verenigde Nederlanden) van het scheepvaartverkeer vanuit en naar
Antwerpen. Zonodig ondersteund door geschut vanuit Lillo en Liefkenshoek (en de
bijbehorende steunforten Frederik Hendrik en Kruisschans, die ook met kanonnen waren
uitgerust) konden onwelkome schepen desnoods met geweld worden tegengehouden en kon
het betalen van belastingen (met name de convooigelden, de licenten en de Tol van
Zeeland; zie de hoofdstukken 10 en 11) worden afgedwongen. Over de positie van de
uitlegger bij Lillo merkt Smallegange op: “soodat de Schelde hierdoor volkomen gesloten
is en [men] niet uit Brabant sonder hare toelating op de Zeeuwsche stroomen kan komen,
ja, alles wat hier voorbij gaet is gehouden aen te leggen en sijne saken op het Comptoir van
de Licenten te verantwoorden.” 2
In de periode 1585-1786 dienden alle passerende schepen tussen het wachtschip en het fort
Lillo voor anker te gaan om doorzocht te worden met het oog op belastingheffing. 3 Het
wachtschip speelde daarnaast een maritieme rol in de verdediging van de Republiek der
Verenigde Nederlanden. Het fungeerde als een buffer tussen de Noordelijke en de
Zuidelijke Nederlanden. Een maritieme aanval vanuit het Zuiden kon (in eerste instantie)
via het wachtschip bij Lillo worden gepareerd. Vanaf dit schip konden voorts
troepenbewegingen op de Schelde nabij Antwerpen nauwgezet worden gesignaleerd. 4 Het
was bovendien van belang voor de verdediging van de forten Lillo en Liefkenshoek en de
bijbehorende steunforten. Vijandelijke aanvallen op de zeecontrescarpen van deze
vestingen konden via het geschut op het wachtschip worden bestreden. Dat gold ook voor
aanslagen op schepen die munitie, levensmiddelen en manschappen ten behoeve van deze
forten vervoerden. Het wachtschip vervulde dus voor de Republiek zowel een militaire als
een economische functie; deze waren onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In 1784 vervulde het wachtschip te Lillo voor de laatste maal gedurende de Zeeuwse
besturing van de Scheldeforten zijn militaire functie door een koopvaardijschip uit
Antwerpen, varend onder Oostenrijkse vlag, met geweld te laten ankeren en te verbieden

1

Een uitlegger is door Kamps e.a. gedefinieerd als een “met geschut bewapend platboomd vaartuig,
bestemd voor de beweeglijke aanvulling van de verdediging van een linie of stelling” (P.J.M. Kamps,
P.C. van Kerkum en J. de Zee (red.), Terminologie Verdedigingswerken; inrichting, aanval en
verdediging, Utrecht, tweede herziene druk, 2004, p. 43). Zo’n vaartuig behoeft geenszins
noodzakelijk platboomd te zijn; daarom is dit geen gelukkig te achten bestanddeel van deze definitie.
2
M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg 1696, p. 764.
3
P. Stockman en P.Everaers, “Frontier Steden en Sterckten”; vestingwerken in Oost-Vlaanderen en
Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839, Hulst, 1997, p. 95.
4
D. Roos, Twee eeuwen varen en vechten 1550-1750; het admiralengeslacht Evertsen, Vlissingen
2003, p. 62.

om in noordelijke richting te varen. Deze gebeurtenis komt uitgebreider aan de orde in
paragraaf 15.2.
Vanaf het moment dat het fort Bath operationeel werd, werd het wachtschip met behoud
van zijn oorspronkelijke functies gepositioneerd nabij het Verdronken Land van Saaftinge.
In sommige jaren is er sprake van meer dan één oorlogsschip in de vloot voor Lillo. Zo is er
een tekening van de streek rondom Lillo en Liefkenshoek anno 18 augustus 1627 van de
hand van Claes Janszn. Visscher waarop drie wachtschepen zijn getekend: twee ter hoogte
van het Peerdeschor (waarop zich thans de kerncentrale van Doel bevindt) en één midden in
de Schelde ter hoogte van de forten Lillo en Liefkenshoek, allen voorzien van de
aantekening “de wacht”. 5 Volgens Stockman en Everaers lagen er in oorlogstijd soms wel
veertien wachtschepen voor anker op de Schelde in de buurt van Lillo en Liefkenshoek. 6
Vermoedelijk zijn dan meer noordelijk gelegen oorlogsschepen meegeteld.
In de vloot te Lillo waren ook chalouproeiers werkzaam; zij behoorden formeel niet tot de
bemanning van het wachtschip, maar kunnen daarvan niet los worden gezien. Zij hadden tot
taak om de commiezen te vervoeren die waren belast met het innen van de convooien en
licenten vanuit het fort Lillo (waar de commiezen met hun gezinnen woonden) naar het
wachtschip (zie paragraaf 11.6).
Het wachtschip werd bevoorraad via het water vanuit Zeeland. Dat was verre van
eenvoudig. Roos merkt hierover het volgende op: “Dit schip, dat betrokken was bij de
inning van de konvooien en licenten maar dat eveneens als oorlogsschip kon worden
ingezet, lag op een afstand van ongeveer tachtig kilometer van Vlissingen. Het onderhoud,
bemannen en provianderen van dit schip vormden een niet geringe financiële en
organisatorische belasting voor de Admiraliteit van Zeeland. Afhankelijk van de
oorlogsdreiging uit de Zuidelijke Nederlanden waren bij Lillo, maar ook nabij de andere
rivieruitgangen aan de zuidelijke oever van de Honte of Westerschelde, nog meer
'uitleggers'
(bewakingsschepen)
geankerd.
De
vaartochten
die
door
de
bevoorradingsschepen naar Lillo moesten worden gedaan - het wachtschip had soms meer
dan vijftig opvarenden aan boord - konden, afhankelijk van het jaargetijde, veel tijd in
beslag nemen. Er kon onder zeil alleen voorstrooms en bij daglicht gevaren worden. Omdat
de vloedstroom langer doorstond dan de normale zes uren, kon de opvaart naar deze
grenspost sneller worden afgelegd dan de terugreis. De afvaart duurde aanmerkelijk langer
omdat zeilen tegen de soms lang doorstaande westenwind onmogelijk was en de ebstroom
per tij veel korter doorstond. Voorstrooms drijvende en dan alleen bij daglicht, betekende
dat de thuisreis naar Vlissingen of Middelburg zeker enige dagen in beslag nam.” Roos
voegt daaraan ter verduidelijking toe: “Het tijdstip van hoogwater te Vlissingen verschilt
met dat van Lillo ten minste twee uren. Dat betekent dat men bij een bepaalde snelheid de
stroom wel acht uren mee heeft. Gebruik makend van de ebstroom is dit afvarend juist
andersom en heeft men de stroom slechts vier uren mee. Er stond en bestaat op de Honte of
Westerschelde een extreem verschil tussen de laag- en de hoogwaterstand van wel ongeveer
vier meter. Nergens op de Hollandse binnenwateren en rivieren kent men een dergelijk
verschil en dat betekent ook extra veel stroom.” 7
5

J.H. Kluiver, De Souvereine en Independente Staat Zeeland, Middelburg, 1998, p. 112-113.
Stockman en Everaers, op. cit., p. 95; ook: L. de Vos (red.), Burchten en forten en andere
versterkingen in Vlaanderen, Leuven, 2002, p. 129.
7
Roos, op. cit. 2003, p. 166.
6
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Over de scheepsbouwkundige kenmerken van de wachtschepen te Lillo en over hun
(militaire) uitrusting zijn nauwelijks bijzonderheden bewaard gebleven. Waarschijnlijk
waren ze onder meer van het type karveel, een betrekkelijk klein snelzeilend schip met een
gladde huid. Andere scheepstypen die als oorlogsschepen op de Zeeuwse wateren gebruikt
werden waren de kromsteven, de heude, de kraagschuit, de vlieboot en de pinas. 8 Er zijn
geen systematische gegevens bewaard gebleven over het geschut dat aan boord was.
Vaststaat dat het wachtschip “Den Dolphijn” te Lillo in 1594 was toegerust met tien
kanonnen. 9 Zeker is ook dat er in de oorlogsvloot te Lillo in april 1701 kanonnen aan
boord waren, want de commandeur van Lillo vroeg toen toestemming om zes daarvan aan
land te mogen gebruiken. 10 Tirion maakt er melding van dat zich in 1751 aan boord van het
wachtschip “8 vierponders stukken geschut” bevonden. 11
De wachtschepen te Lillo hadden in de periode 1620-1786 de volgende namen: 12
1620
Oraenge 13
1621-1622
Neptunis 14
1666-1676
Orangienboom 15
1676-?
(den) Dolphijn 16
1684-1694
Onbekend (“’s lands binnenschip”)
1695-1700
(den) Dolphijn (zeker vanaf 1-7-1695; vermoedelijk al eerder) 17
1701-1711
Pharao 18
1712-1718
Zandijk 19
1719-1756
(den) Triton 20
1757-1779
Ter Hoogen (tot 1-7-1779) 21
1779-1786
Dolphijn (vanaf 1-7-1779) 22
In dit hoofdstuk worden enkele kenmerken van deze wachtschepen behandeld. Allereerst
wordt stilgestaan bij het bestuurlijke kader waarbinnen zij functioneerden.
8

Idem, p. 66; M. de Jong, “Staat van Oorlog”; wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek
der Verenigde Nederlanden, 1585-1621, Hilversum, 2005, p. 78.
9
Idem p. 80.
10
ZA, SZ, inv. 709, 1-4-1701.
11
I. Tirion, Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren, deel XII (betreffende
o.m. Staats-Brabant en Staats-Vlaanderen), Amsterdam 1751, p. 342.
12
Deze namen zijn overwegend ontleend aan het archief van de Rekenkamer van Zeeland C.
13
Kapitein was toen Marijnus Hollare (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 8114).
14
Omschreven als drimmelaar (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 8124).
15
In de monsterrollen steeds omschreven als een binnenschip; het schip werd in april 1675
gedirigeerd van het Zijpe naar Lillo (ZA, SZ, inv. 674, 21-4-1675).
16
Dit schip lag op 17-11-1676 in de vloot voor Lillo, omschreven als jacht (ZA, SZ, inv. 677).
Reeds in 1591 droeg het wachtschip te Lillo de naam “de Dolfijn”; het schip werd toen omschreven
als een “groot carveel van oorlog” (Roos, op. cit. 2003, p. 63). Bevelhebber was toen Evert
Hendrikse, de stamvader van het Zeeuwse admiralengeslacht Evertsen.
17
Omschreven als jacht.
18
Idem als drimmelaar; dit was een langsscheeps getuigd, platboomd vaartuig dat gewoonlijk op
binnenwateren werd gebruikt (Roos, op. cit. 2003, p. 394, noot 76).
19
Idem.
20
Idem als wachtschip.
21
Idem en als uitlegger.
22
Idem als wachtschip.
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8.2 De Admiraliteit van Zeeland
Het wachtschip in de vloot voor Lillo maakte onderdeel uit van de Admiraliteit van
Zeeland. De geschiedenis daarvan voert terug naar het jaar 1574 toen er in het kader van de
Opstand tegen Spanje in het gewest Zeeland een admiraliteitscollege tot stand kwam. Het
werd gevestigd in Veere en bestond uit de militaire gouverneurs van de zeesteden Veere,
Vlissingen en Zierikzee (die toen elk over een eigen oorlogsvloot beschikten), drie
burgervertegenwoordigers en een representant van het gewest Holland. Indien er zeezaken
besproken werden had ook de gewestelijke admiraal zitting en stemrecht. 23 De zetel van
het college werd in 1576 verplaatst van Veere naar Vlissingen. In 1581 mislukte een poging
van Willem van Oranje om via de oprichting van een Raad van Gecommitteerden ter
Admiraliteit te komen tot een samensmelting van de marines van de gewesten Holland en
Zeeland. Beide gewesten waren aan hun autonomie gehecht, Zeeland nog het meest.
In 1586 werd de Zeeuwse Raad van de Admiraliteit verplaatst van Vlissingen naar
Middelburg en werd deze middels personele unies gekoppeld aan het gewestelijke college
van Gecommitteerde Raden. Het dagelijks bestuur van het gewest fungeerde tevens als
bestuur van de gewestelijke admiraliteit. 24 In dat jaar trachtte Leicester vergeefs om de
amiraliteitscolleges van Holland en Zeeland onder één bestuurlijke noemer te brengen. 25 In
1589 werd die poging onder leiding van prins Maurits herhaald. Toen werd een College
Superintendent gevormd, bestaande uit drie Hollanders, twee Zeeuwen en een Fries onder
voorzitterschap van prins Maurits. Het kreeg tot taak om het financiële beheer van de
afzonderlijke admiraliteitencolleges te controleren en de bevoegdheid om eventuele
tekorten in de kas van het ene college te dekken met overschotten uit die van de andere.
Zeeland vreesde een dominante positie van Hollanders in het College Superintendent en
weigerde eraan mee te werken. Ook Friesland toonde zich verre van enthousiast. Reeds vier
jaar na de instelling ervan werd het College opgeheven; het had eigenlijk slechts op papier
bestaan. 26 In 1597 zag Maurits kans een regeling tot stand te brengen betreffende de
verhoudingen tussen de admiraliteitencolleges van de Republiek die intentioneel weliswaar
slechts één jaar van kracht zou zijn (en dus bedoeld was als een opmaat naar een
verdergaande constructie) maar die gedurende twee eeuwen de bestuursregeling voor de
marine in de Republiek zou blijken te zijn. Er waren vanaf 1597 vijf admiraliteitscolleges:
 Een college “op de Maze”, zetelend te Rotterdam. Hieronder ressorteerden het
zuidelijk deel van Holland, de Gelderse Rijnstreken, het gebied van Maas en Waal
en de Landen van Overmaze.
 Een college te Amsterdam. Tot dit ressort behoorden ook Utrecht, Overijssel,
Twente en de Gelderse IJsselstreek.
 Een college voor Zeeland, zetelend in Middelburg.

23

Roos, op. cit. 2003, p. 36-37; ook: A.P. van Vliet, Van “wangedrogt” naar Comité. De Zeeuwse
marine-organisatie (1572-1795), in: J.R. Bruijn, A.C. Meijer en A.P. van Vliet (red.), Marinekapiteins
uit de achttiende eeuw. Een Zeeuws elftal, Den Haag, Middelburg, 2000, p. 9-16.
24
Wel vergaderden beide bestuurlijke gremia binnen het Abdijcomplex te Middelburg sedert 1586
in afzonderlijke vertrekken; zie: K. Ottenheym, De ronde van de Abdij, in: J. Dekker en K. Heyning
(red.), De Abdij van Middelburg, Utrecht, 2006, p. 129-130.
25
De Jong, op. cit., p. 57.
26
Roos, op. cit. 2003, p. 51.
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Een college voor het “Noorderkwartier”, afwisselend zetelend in Hoorn en
Enkhuizen. Deze Admiraliteit bestreek het noordelijk deel van Holland.
 Een college voor Friesland, aanvankelijk zetelend in Dokkum en na 1645 in
Harlingen. Deze Admiraliteit functioneerde ook voor de Stad en de Ommelanden
van Groningen.
Elk college bestond uit zeven leden, waarvan er vier afkomstig waren uit het gewest waarin
het college gevestigd was. Die leden werden benoemd door de Staten-Generaal uit een lijst
waarop Holland 15, Zeeland 10, Friesland 4, Gelderland 3 en de overige gewesten elk 2
personen plaatsten. Er werd een uitzondering gemaakt voor het gewest Zeeland. De vier
Zeeuwen die zitting kregen in het college te Middelburg werden niet door de StatenGeneraal uit de genoemde algemene lijst benoemd, maar werden door het college van
Gecommitteerde Raden van Zeeland uit hun midden aangewezen. Via deze constructie
behield het dagelijks bestuur van het gewest Zeeland greep op het beleid van de eigen
gewestelijke marine.
In de admiraliteitscolleges waren naast de gewestelijke vertegenwoordigers representanten
vanuit de overige colleges actief, zij het steeds in een minderheidspositie. Op deze wijze
waren de vijf colleges in de Republiek goed van elkaars beleid op de hoogte. In het
Zeeuwse college functioneerden er in de 17de en 18de eeuw naast de (zes)
vertegenwoordigers van de Zeeuwse steden (Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Goes,
Veere en Tholen) een gedeputeerde van Amsterdam, één uit de steden Delft, Dordrecht en
Rotterdam (die eens in de zeven jaar bij toerbeurt werd aangewezen) en een afgevaardigde
van de provincie Utrecht. Omgekeerd was Zeeland steeds vertegenwoordigd in de
Hollandse colleges en wel volgens een vast patroon. Vlissingen “leverde” de
vertegenwoordiger in het college te Rotterdam, Middelburg vertegenwoordigde Zeeland in
het college te Amsterdam en Zierikzee deed dat in het college van het Noorderkwartier. 27
Boven de afzonderlijke colleges was een admiraal-generaal geplaatst.
De admiraliteitscolleges hadden tot taak om toezicht te houden op de veiligheid op zee, in
de havens en de “stromen” (de binnenwateren) binnen het territoir van de Republiek. Zij
dienden oorlogsschepen uit te rusten om koopvaardij- en visserijschepen te beschermen
tegen vijandelijke staten en zeerovers. Onder hun verantwoordelijkheid vond de inning
plaats van convooien en licenten (zie hiervoor hoofdstuk 11). De colleges fungeerden als
rechterlijke instanties in geval van conflicten daarover. 28 Voorts fungeerden zij als
“Prijzenhof”. In die hoedanigheid namen zij beslissingen over de verdeling van
buitgoederen. 29
De bestuurlijke constructie die in 1597 tot stand kwam leidde weliswaar tot meer eenheid in
het beleid van de marine binnen de Republiek maar maakte geen einde aan provinciaal
particularisme. 30 Met enige regelmaat manifesteerden zich spanningen tussen de relatief
27

Encyclopedie van Zeeland, deel 1, Middelburg, 1982, p. 39. Men zie voor de namen van de
Zeeuwse vertegenwoordigers in de admiraliteitscolleges te Amsterdam en Rotterdam: Algemeen
Nederlandsch Familieblad, jrg. 1, 1883, nrs. 34, 42, 45, 47 en 51; idem, jrg. 2, 1884, nr. 79, 82, 87,
93, 97, 98, 104, 108 en 116.
28
ZA, Toegang nr. 50 (betreffende de archieven der directe en indirecte belastingen in Zeeland).
29
Roos, op. cit. 2003, p. 37-38; H.G. van Grol, Het Zeeuwsche Prijzenhof te Vlissingen 1575-1577,
in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, jrg. 37, 1916, p. 233-369.
30
J.I. Israel, De Republiek; 1477-1806, Franeker, 1996, p. 324; M. Prak, Gouden eeuw; het raadsel
van de Republiek, Nijmegen, 2002, p. 71-73.
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autonome colleges, in het bijzonder tussen de Admiraliteiten van Holland en Zeeland.
Vrijwel zonder uitzondering hadden die een handelspolitieke achtergrond.
In 1795 werden de vijf admiraliteitscolleges vervangen door een “Comité tot de Zaken van
de Marine”, de voorloper van de Koninklijke Marine zoals die heden ten dage in Nederland
als onderdeel van de krijgsmacht actief is.
Het gewest Zeeland leverde vooral in de 17de eeuw een belangrijk aandeel in de
oorlogsvloot van de Republiek. Zeeuwse oorlogsschepen waren veelvuldig en intensief
betrokken bij de oorlogsvoering van de Republiek, zowel defensief als offensief. 31
Zeeuwse admiralen (vooral uit de geslachten Banckert en Evertsen en zoals Michiel
Adriaanszoon de Ruyter) speelden hoofdrollen in de maritieme geschiedenis van
Nederland. Ook voor het gewest Zeeland zelf was de Zeeuwse Admiraliteit ten tijde van de
Republiek van grote betekenis. 32 Dankzij dit onderdeel van de krijgsmacht kon het gewest
tegen vijandelijke aanvallen effectief worden beschermd en kon substantieel worden
bijgedragen aan het innen van convooien en licenten (zie hoofdstuk 11).
8.3 De bemanning van het wachtschip
De aard en omvang van de bemanning van het wachtschip in de vloot bij Lillo fluctueerde
in de loop der tijd en was sterk afhankelijk van ontwikkelingen op het militaire vlak.
Uit de bewaard gebleven monsterrollen van dit schip kunnen voor de periode 1680-1786
(met diverse omissies) steekproefsgewijze de volgende gegevens over de omvang van de
bemanning worden gedestilleerd, onderscheiden naar twee periodes per jaar, te weten de
eerste helft van 1 januari tot 1 juli en de tweede helft van 1 juli tot 1 januari van het
volgende jaar. 33 De bemanning is uitgedrukt in het aantal manschappen (“koppen”). 34

31

Zie bijv. (voor de periode 1550-1750) Roos, op. cit. 2003; R. Prud’homme van Reine, De
Republiek als grote en kleine mogendheid ter zee (1648-1763), in: J.R. Bruijn en C.B. Wels (red.),
Met man en macht; de militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000, Amsterdam, 2003, p. 105139; A.P. van Vliet, De Staatse vloot in de Tachtigjarige Oorlog, in: Bruijn en Wels (red.), op. cit., p.
44-62; J.R. Bruijn, Varend verleden; de Nederlandse oorlogsvloot in de zeventiende en achttiende
eeuw, Amsterdam 1998; J. Francke, Utiliteyt voor de Gemeene Saake; de Zeeuwse commissievaart en
haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688-1697, Middelburg, 2001; J.J.B. Kuipers,
Maritieme geschiedenis van Zeeland; water, werk, glorie en avontuur, Middelburg/Vlissingen, 2002.
32
J. Baalbergen en J.M. Smits, Groeiend naar eenheid; de staatkundige en militaire geschiedenis van
Zeeland in hoofdlijnen, in: T. de Kruijf e.d. (red.), Atlas van historische vestingwerken in Nederland;
Zeeland, Utrecht 2004, p. 21-29.
33
Ook van de periode vóór 1680 zijn monsterrollen van het wachtschip te Lillo bewaard gebleven.
Deze zijn ten behoeve van het onderhavige onderzoek niet geanalyseerd.
34
Wanneer in het navolgende overzicht een vraagteken is geplaatst betekent dit dat over de
betreffende jaarhelft geen gegevens over de bemanning zijn verzameld; ze vielen buiten de getrokken
steekproef.
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Jaar
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720

Bemanning
eerste helft
26
20
19
25
?
?
18
17
22
36
36
17
21
18
18
?
?
?
19
21
20
25
48
135
146
115
88
?
?
?
?
?
21
?
19
?
?
?
?
21
?

Bemanning
tweede helft
?
?
25
25
?
18
17
15
22
36
36
17
21
?
?
18
21
19
?
?
?
?
135
95
146
115
?
20
21
22
19
22
?
21
20
21
19
20
21
?
19

Jaar
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
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Bemanning
eerste helft
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
20
?
?
21
19
?
?
37
21
22
?
?
?
18
?
19
18
19
18
18
18

Bemanning
tweede helft
24
20
19
21
20
21
19
21
25
20
22
20
19
18
22
22
22
18
21
19
?
20
20
?
?
23
28
?
21
?
?
?
?
?
20
19
?
?
?
?
?

Jaar
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774

Bemanning
eerste helft
?
18
20
19
16
19
19
18
18
17
14
?
?

Bemanning
tweede helft
17
18
18
18
18
18
18
19
18
17
14
13
12

Jaar
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786

Bemanning
eerste helft
?
?
?
12
9
?
10
11
10
13
?
?

Bemanning
tweede helft
11
11
13
12
12
12
?
?
?
?
11
16

Uit dit overzicht kan geconcludeerd worden dat de bezetting varieerde van 9 (in 1779) tot
146 (in 1704) manschappen. Het moet uitgesloten worden geacht dat het wachtschip ruimte
bood aan een verblijf van 146 manschappen. Indien de bezetting uitsteeg boven pakweg 30
koppen werd gebruik gemaakt van ondersteunende extra oorlogsschepen. In de
administratie van de vloot voor Lillo kwamen de bemanningsleden daarvan terecht op de
monsterrol van het (centrale) wachtschip. De gemiddelde bezetting van het wachtschip per
jaar, met inbegrip van de bijbehorende ondersteunende schepen, berekend over de tweede
helft van een jaar, was als volgt:
 mét de (uitzonderlijke) jaren 1702 t/m 1705 meegeteld: 24,75 manschappen per
jaar.
 zonder de jaren 1702 t/m 1705: 19,38 manschappen per jaar.
Het aantal koppen valt eenduidig te relateren aan de mate waarin er op de Schelde voor
Lillo en Liefkenshoek sprake was van oorlog(sdreiging). In de twee laatste decennia van de
17de eeuw verbleven er gemiddeld zo’n 22 manschappen aan boord. Dit gemiddelde schoot
omhoog gedurende de Spaanse Successieoorlog, nadat in de twee eerste jaren van de 18 de
eeuw de spanningen al waren opgelopen. Na de beslechting van die oorlog bleef de
bezetting schommelen rondom de 20 koppen. Na de Vrede van Aken zakte dit aantal
gestaag, om vanaf 1786 (na de overdracht van Lillo en Liefkenshoek aan de Oostenrijkse
autoriteiten; zie hoofdstuk 15) weer toe te nemen. Deze toename weerspiegelt de behoefte
om ter hoogte van het fort Bath over een goed toegerust oorlogsschip te kunnen beschikken,
vooral voor de borging van de Zeeuwse belangen op de Schelde.
Het soort functies dat aan boord werd vervuld fluctueerde in de onderzochte periode
nauwelijks. Aan het einde van de 17de eeuw bestond de bemanning gewoonlijk uit de
volgende positiebekleders: 35

35

Vgl. Van Vliet, op. cit., 2003, p. 53; idem, Roos, op. cit. 2003, p. 66.
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Een admiraal
Een schipper (die later
commandeur werd genoemd)
Een konstabel (kanonnier)
Een chirurgijn

Een kwartiermeester
Een kok
Een bottelier 36
Een schrijver
Matrozen (gewoonlijk ca. 13)

Het is niet waarschijnlijk dat er steeds een admiraal aan boord was (zie verderop). Deze
werd om administratieve redenen op de monsterrollen van het wachtschip vermeld en liet
zich slechts incidenteel in de vloot te Lillo zien. 37
In de 18de eeuw komen op de monsterrollen van de wachtschepen meestal de volgende
functies voor:
Een admiraal 38
Een commandeur
Een schrijver
Een bottelier

Een kwartiermeester
Een kok
Een timmerman
Matrozen (gewoonlijk ca. 10)

Vergeleken met de formatie aan het einde van de 17de eeuw valt op dat niet langer melding
wordt gemaakt van de functies van konstabel en chirurgijn. Zij maakten nog wel degelijk
onderdeel van de bemanning uit, maar werden separaat bekostigd en komen om die reden
op de monsterrollen niet voor. Vanaf de tweede helft van het jaar1786 komt overigens de
chirurgijn weer wel op deze betaalrekeningen voor. Opmerkelijk is dat de functie van
timmerman (wiens taak vergelijkbaar was met die van de scheepswerktuigkundige anno
2005) pas wordt vermeld vanaf 1747. Vermoedelijk verbleef zo’n functionaris vóór die tijd
niet standaard aan boord, maar werd hij zonodig incidenteel gemobiliseerd.
In tijden van oorlog of oorlogsdreiging kwamen er steeds bemanningsleden bij, met name
konstabelsmaten, matrozen en soldaten. Laatstgenoemden werden steeds gerekruteerd uit
Zeeuwse compagnieën. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1621 toen de Gecommitteerde Raden
van Zeeland op 30 augustus van dat jaar besloten om 40 musketiers uit de compagnie van
kapitein Pyron naar Lillo te sturen teneinde de twee oorlogsschepen aldaar beter te kunnen
bemannen. 39 Bij dit soort beslissingen was het een voordeel dat er een stevige personele
unie was tussen de Admiraliteit van Zeeland en de Gecommitteerde Raden van Zeeland, die
de Zeeuwse compagnieën van het Staatse leger aanstuurden.
Verreweg de meeste bemanningsleden waren uit het gewest Zeeland afkomstig, met name
uit de Zeeuwse havensteden. 40 Opmerkelijk veel matrozen kwamen uit Zierikzee en
Vlissingen.

36

Een functionaris belast met het beheer van de levensmiddelen aan boord.
De admiraal werd voor zijn betrokkenheid bij het wachtschip te Lillo afzonderlijk betaald; daarom
kwam hij op de monsterrol van dit schip voor.
38
Deze functie komt vanaf 1771 niet meer voor op de betreffende monsterrollen; de commandeur is
dan de hoogst geplaatste functionaris.
39
ZA, SZ, inv. 486, 30-8-1621.
40
Vgl. Roos, op. cit. 2003, p. 280.
37
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In de onderzochte periode waren de gages van de bemanningsleden opmerkelijk stabiel. De
jaarvergoeding van de bemanningsleden was vrijwel steeds als volgt (in ponden Vlaams): 41
De (vice-)admiraal
De commandeur
De schrijver
De bottelier

60 42
60
21
30

De kwartiermeester
De kok
De timmerman
Elk van de matrozen

24
24
60
20

Deze honoraria werden in 1780 bijvoorbeeld betaald aan de bemanningsleden van het
wachtschip “De Dolphijn”. 43 Opmerkelijk is de honorering van de scheepstimmerman, die
evenveel verdiende als de commandeur! 44 Kennelijk was er een schaarste aan bekwame
timmerlieden en werd deze onderhoudsfunctie van een dermate groot belang geacht dat er
een relatief hoge beloning tegenover stond. Daarbij moet bedacht worden dat het werken op
een wachtschip niet zonder risico was; het was immers een schip van oorlog.
In de periode 1714 t/m 1725 bedroegen de kosten van de gages van de bemanning van het
wachtschip van de Admiraliteit van Zeeland in de vloot voor Lillo in ponden, schellingen
en groten Vlaams per jaar:
Jaar
1714
1715
1716
1717
1718
41

Naam van
het schip
Zandijk 45
Idem 47
Idem 49
Idem 51
Idem 53

Gagekosten

Jaar

520:00:00
521:18:00
508:17:00
519:04:11
522:03:06

1720
1721
1722
1723
1724

Naam van
het schip
Triton 46
Idem 48
Idem 50
Idem 52
Idem 54

Gagekosten
520:02:00
510:09:04
523:16:00
523:12:04
516:06:11

Bijv. NA, arch. Admiraliteitscolleges, inv. 2844; vgl. Van Vliet, op. cit., 2003, p. 53.

42 Dit salaris betrof slechts een deel van de totale honorering van deze functionaris; Roos heeft

becijferd dat het totale jaarinkomen van bijvoorbeeld Cornelis Evertsen de Jonge in vredestijd ca. fl.
5400 (900 ponden) en in oorlogstijd wel fl. 12.600 (1050 ponden) bedroeg (Roos, op. cit. 2003, p.
278). Blom vermeldt dat de vice-admiraal Michiel Sappius (werkzaam op het wachtschip te Lillo in
de jaren 1754-1761) naast zijn traktement (van jaarlijks fl. 200) aan “kostpenningen” een bedrag
incasseerde van fl. 2400 per jaar (S. Blom, Michiel Sappius (1694-1761), in: J.R. Bruijn, A.C. Meijer
en A.P. van Vliet (red.) Marinekapiteins uit de achttiende eeuw. Een Zeeuws elftal, Middelburg,
2000, p. 52).
43
NA, Admiraliteitsarchieven, inv. 2877.
44
Ook in 1621 werd een timmerman op een Zeeuws oorlogsschip relatief goed betaald; zie: Bruijn,
op. cit. 1998, p. 75.
45
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7440, fol. 119-121.
46
Idem, inv. 7500, fol. 111-113.
47
Idem, inv. 7450, fol. 117-119.
48
Idem, inv. 7510, fol. 117-118.
49
Idem, inv. 7460, fol. 123-125.
50
Idem, inv. 7520, fol. 117-118.
51
Idem, inv. 7470, fol. 113-115.
52
Idem, inv. 7530, fol. 113-114.
53
Idem, inv. 7480, fol. 109.
54
Idem, inv. 7540, fol. 116.
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1719

Idem 55

526:04:00

1725

Idem 56

524:05:00

In deze periode waren de gagekosten opmerkelijk stabiel; ze schommelden in beperkte
mate tussen 508 en 526 pond Vlaams per jaar. In een betrekkelijk rustig jaar als 1769
bedroegen de salariskosten van het wachtschip Ter Hooge 532 pond, 11 schellingen en 10
groten Vlaams. 57
Admiraals en commandeurs
Op de wachtschepen werd een sleutelrol vervuld door admiraals en commandeurs. In de
periode 1680 tot en met 1786 waren de volgende admiraals werkzaam: 58
1680-1683
1685-1706
1706-1721
1722-1729
1729-1745
1745-1748
1749-1750
1751-1753
1754-1762
1763-1770
1771-1786

Adriaen Banckert 59
Cornelis Evertsen
Geleijn Evertsen
Maarten Barendse Boom
Jan Cornelis Ockerse
Hermanus Wiltschut
Jacob Imanse
Onduidelijk
Michiel Sappius
Salomon Reijnders
Vanaf 1771 worden op het wachtschip te Lillo geen admiraals meer
vermeld. De hoogst geplaatste functionaris aan boord is vanaf dat
jaar de commandeur.

De commandeurs van het wachtschip werden aanvankelijk ook wel schipper genoemd en in
de eerste helft van de 17de eeuw soms kapitein. Vanaf 1693 komen deze
functieomschrijvingen in de monsterrollen niet meer voor. Tot 1771 is de commandeur de
op een na hoogste officier aan boord van het schip. Boven hem is een admiraal geplaatst.
Het is niet geheel duidelijk welke rol de admiraal op het wachtschip precies vervulde. Het
valt niet uit te sluiten dat hij slechts in formele zin bij het functioneren van dit schip
betrokken was en dat hij er op afstand verantwoordelijk voor was, zonder concrete
bemoeienis te hebben met de dagelijkse gang van zaken. Waarschijnlijk was de
operationele leiding volledig gemandateerd aan de commandeur. Zeker is dat geen van de
admiraals in het fort Lillo woonde, anders dan de commandeurs. 60 Aannemelijk is dat de
admiraals poolshoogte kwamen nemen in tijden van oorlogsvoering en –dreiging. Na 1771
komt er op de bemanningslijsten van de wachtschepen te Lillo geen admiraal meer voor.
Vanaf dat jaar is blijkens deze lijsten de commandeur de hoogst geplaatste leidinggevende.
55

Idem, inv. 7490, fol. 110.
Idem, inv. 7550, fol. 113.
57
NA, arch. Admiraliteitscolleges, inv. 2844.
58
Biografische bijzonderheden over hen zijn opgenomen in deel 2 van deze studie.
59
Hij was waarschijnlijk al eerder als zodanig werkzaam; als commandeur was hij werkzaam op ’s
lands binnenschip in de vloot van Lillo in 1666 en 1668 (NA, Admiraliteitsarchieven, inv. 2429 en
2494).
60
Zie hiervoor deel 2 van deze studie.
56
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Voor de commandeur van het wachtschip te Lillo gold een reglement dat door de
Admiraliteit van Zeeland speciaal voor dit marineonderdeel was opgesteld. 61
In de jaren 1666 en 1668 is Adriaan Banckert vermeld als commandeur van ’s lands
binnenschip in de vloot van Lillo. 62 Vanaf 1680 waren op dit schip de volgende
commandeurs werkzaam:
1680-1683
1685-1693
1694-1700
1700-1704
1705-1726
1727-1729
1730-1737
1738-1747
1747-1750
1754-1764
1765-1786

Lieven van der Meerse 63
Claes Reijnierse
Jan Lambrechtsen
Richard Wood
Jan Mosselman
Maarten Barendsen Boom (tevens admiraal)
Dingeman Barendsen Boom
Jacob Bruijs
Andries van Beveren
Gerrit Verboom
Jan Poortvliet

De commandeurs waren hoogstwaarschijnlijk zonder uitzondering Zeeuwen, afkomstig van
diverse Zeeuwse eilanden. Drie van hen kwamen uit Zierikzee, twee uit Vlissingen, twee
van het eiland Tholen (te weten uit de stad Tholen en de smalstad St. Maartensdijk), één uit
Veere, één uit Colijnsplaat, één uit het fort Lillo en één vermoedelijk uit het dorp
Nieuwerkerk op Duiveland. 64

61

Een voorbeeld is het op 8-12-1714 opgestelde reglement voor de commandeur Jan Mosselman (het
is opgenomen in de collectie van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg onder nummer PLA 60 C
37).
62
NA, Admiraliteitsarchieven 1.01.46, inv. 2429 en 2494.
63
Hij was vermoedelijk al eerder als zodanig werkzaam.
64
Zie deel 2 van deze studie.
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9.

De gemeene middelen van consumptie

9.1 Inleiding
In de jaren gedurende welke de forten van Lillo en Liefkenshoek (en de bijbehorende
steunforten) bestuurlijk ressorteerden onder het gewest Zeeland (en daarbinnen werden
behandeld zoals de andere bestanddelen van het zogeheten Committimus, d.w.z. zoals de
plaatsen Biervliet, Axel en Terneuzen; zie paragraaf 5.4) betaalden de inwoners van de
forten belastingen conform de systematiek en de regels die destijds in Zeeland golden. Tot
de belastingen behoorden de “gemeene middelen van consumptie”. 1 Deze vormden in het
gewest Zeeland een onderdeel van een meeromvattende belastingheffing onder de noemer
gemeene middelen, waartoe bijvoorbeeld ook behoorden een belasting op het bezit van
onroerende goederen (de zogeheten 100ste of dubbele 100ste penning) en een collateraal
successierecht betreffende verervingen buiten een rechte familielijn. De geschiedenis van
de gemeene middelen van consumptie (voorloper van de huidige omzetbelasting op
goederen en diensten, de zogeheten btw 2) kan worden teruggevoerd naar april 1574 toen
een unie tot stand kwam tussen de landsdelen Holland en Zeeland in het kader van de
Opstand tegen het Spaanse bewind. 3 Besloten werd een belasting in het leven te roepen ter
financiering van de oorlog tegen Spanje (zie hiervoor ook paragraaf 11.1). Toen in 1579 de
Unie van Utrecht tot stand kwam en besloten werd tot de invoering van een algehele
oorlogsbelasting in de nieuw gevormde Republiek stonden de gemeene middelen van de
gewesten Holland en Zeeland model. 4
Het was niet voor het eerst in de geschiedenis van Zeeland dat consumptiegoederen fiscaal
werden belast. Al vóór 1572, dus reeds in de zogeheten landsheerlijke tijd, waren veel
verhandelde en geconsumeerde producten als wijn, bier, graan, slachtvee, zout en vis aan
belastingheffing onderworpen. 5
De opbrengsten van de belastingheffing op verbruiksgoederen waren aan jaarlijkse
schommelingen onderhevig, evenals hun relatieve betekenis in het kader van de totale
belastingheffing gedurende de Republikeinse periode in de Zeeuwse geschiedenis. Voor het
jaar 1790 is bij benadering het aandeel van de verschillende belastingsoorten in Zeeland als
volgt becijferd: 6
 Belastingen op verbruiksgoederen
38 %
 Meelimpost
13 %
1

Zoals in paragraaf 3.5 reeds is opgemerkt wordt deze belasting in het onderhavige
onderzoeksverslag omschreven zoals gebruikelijk in de 16 de, 17de en 18de eeuw, dus als “gemeene”
i.p.v. als “gemene”. De vervanging van het voorzetsel “gemeene” door “gemene” zou de lezer die met
deze terminologie niet vertrouwd is in verwarring kunnen brengen. De aanduiding “gemeene” had de
betekenis van gemeenschappelijk, d.w.z. in het belang van de gehele Generaliteit.
2
Belasting over de toegevoegde waarde.
3
K. Heeringa, Stukken betreffende de inkomsten van Zeeland in 1572 en volgende jaren en de
invoering der gemeene middelen, in: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap,
Utrecht, 1877, p. 6.
4
Encyclopedie van Zeeland, deel 1, Middelburg 1982, p. 116.
5
Zie hiervoor o.m.: C. Dekker, Een Schamele Landstede; geschiedenis van Goes tot aan de
Satisfactie in 1577, Goes, 2002, p. 175-176.
6
Encyclopedie van Zeeland, deel 1, Middelburg 1982, p. 117.
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 Belastingen op onroerende zaken
 Successierechten
 Inkomstenbelasting

38 %
6%
4%

Vanaf de Unie van Utrecht tot aan de omwenteling als gevolg van de Franse bezetting in
1795 traden de Staten-Generaal slechts in beperkte mate op als belastingheffer voor het
gehele gebied van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hoewel vanaf 1795 het
principe gold van belastingheffing in een eenheidsstaat, duurde het nog tot 1806 alvorens
de provinciale belastingsstelsels uit de periode van de Republiek werden vervangen door
een landelijk geldend belastingstelsel. Zo hielden ook de gemeene middelen van
consumptie in Zeeland nog stand tot 1806. In de forten Lillo en Liefkenshoek verdween
deze belasting twintig jaar eerder, te weten in 1786 toen de forten door de Republiek
werden afgestaan aan de Oostenrijkse autoriteiten.
In het gewest Zeeland waren gedurende de Republiek uiteenlopende consumptieve
goederen aan belasting (“impost”) onderworpen. 7 Zij werden afzonderlijk verpacht.
Nieuwe genotmiddelen zoals tabak, koffie en chocolade leidden tot de invoering van
nieuwe belastingsoorten. In de forten Lillo en Liefkenshoek betroffen de meeste
impostsoorten alcoholische dranken. Gedurende de 17 de en 18de eeuw traden incidenteel
mutaties in de belastingsoorten op. Zo was er in de 17 de eeuw een impost op hoornbeesten,
die in de 18de eeuw verdween. Vrijwel steeds werden de volgende soorten van impost in
Lillo en Liefkenshoek onderscheiden:
 Allerhande wijnen (soms nog apart: de verhoging op de wijnen)
 Brandewijnen
 Allerhande bieren
 Verhogingen op de bieren
 Twee stuivers op het tonnenbier
 Vier stuivers op het tonnenbier ten laste van de tappers
 Geslachte beesten (“de impost op het slaan van de beesten en het mangelen van de
paarden”)
 Mosterd (“vier stuivers op de meuselaer”)
 Zout
 Haring en zoute vis
 Tabak
 Het kleinzegel (dat moest worden geplakt op officiële documenten met het oog op
hun rechtsgeldigheid) 8

7

L.M. Hollestelle, Belastingen, in: L.M. Hollestelle e.a. (red.), Werken met Zeeuwse bronnen; tekst
en uitleg bij het lezen van archiefstukken, Amsterdam, 1988, p. 135.
8
De impost op het kleinzegel bestond in Lillo en Liefkenshoek reeds in 1644; bepaald was dat de
pachter van deze belasting zich moest verantwoorden jegens de Generaliteit, conform een instructie
van de Staten-Generaal (ZA, SZ, inv. 500, 8-1-1644). Mogelijk is deze impost daarna tijdelijk
verdwenen, want in mei 1668 werd zij in Lillo en Liefkenshoek in opdracht van de Gecommitteerde
Raden van Zeeland conform een desbetreffende ordonnantie van de Raad van State “geïntroduceerd”,
net zoals in de andere steden en plaatsen van het Committimus (ZA, SZ, inv. 663, 15-5-1668).
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Het gemaal (soms nog apart: de verhoging op het gemaal) (het betrof hier een
belasting op het malen van granen, aanvankelijk ook wel omschreven als de
impost op de maelderie).
Van de belaste consumptiegoederen brachten “allerhande wijnen” steeds het meeste op; in
1728 was de pachtopbrengst ervan ruim 40 % van de totale opbrengst, in 1770 44 %.
Relatief grote pachtopbrengsten betroffen ook steeds: allerhande bieren, de slacht van
beesten, de impost op het gemaal en de impost op tabak.
Verbruiksgoederen die door de commies van de levensmiddelen en ammunitie werden
aangeschaft ten behoeve van de militairen die in de forten gelegerd waren (en die veelal
met een verzamelterm werden omschreven als “de garnizoenen”) waren vrijgesteld van
belastingheffing. Dat gold niet voor de consumptiegoederen die de militairen in hun
particuliere levenssfeer kochten, zoals bier in de herberg.
De verdeling van de pachtopbrengsten over de verschillende soorten impost was in 1728
redelijk representatief voor de totale periode 1638-1786. De opbrengsten waren toen (in
Vlaamse ponden en schellingen) als volgt (met een totale inning van £ 549:02): 9
 Allerhande wijnen
222:10
 Verhoging op de wijnen
13:15
 Brandewijnen
17
 Allerhande bieren
57:10
 Verhogingen op de bieren
10:10
 Mosterd
20
 Twee stuivers op tonnenbier
2
 Vier stuivers op tonnenbier t.l.v. de tappers
13:15
 De slacht van beesten
34:05
 Zout
12
 Het gemaal
60
 Verhogingen op het gemaal 10
35
 Haring en zoute vis
3:05
 Tabak
30:15
 Het kleinzegel
2
De gemeene middelen van consumptie werden in Lillo en Liefkenshoek per half jaar
verpacht, afzonderlijk voor het zomer- en het winterseizoen. Daarbij waren een of meer
vertegenwoordigers van de Gecommitteerde Raden van Zeeland, veelal raadsheren zelf,
aanwezig. 11 De verpachting voltrok zich via een veilingsysteem (zie verderop).
Hoewel de inning van de gemeene middelen in Lillo en Liefkenshoek in 1588 door de Raad
van State was gedelegeerd aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland (zie paragraaf 5.4)
bleef deze Raad zich ermee bemoeien. Zo was de Raad van State betrokken bij de
vaststelling van de data van de verpachtingen. 12 De ontvanger van de gemeene middelen
(die werd benoemd en ontslagen door de Raad van State; zie paragraaf 9.2) legde
verantwoording af aan de Generaliteitsrekenkamer, waarmee uitdrukking werd gegeven aan
9

ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81120.
Een belasting op het vermalen van producten.
11
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 486, 22-9-1620; ook: ZA, SZ, inv. 486, 2-10-1621.
12
ZA, SZ, inv. 708, 20-2-1700.
10
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de oorspronkelijke opzet van de gemeene middelen als een belasting ten behoeve van de
Generaliteit, zoals verwoord in artikel 5 van de Unie van Utrecht. 13 Voor de Raad van
State was het instandhouden van een verantwoordingsrelatie met name van belang in
verband met de financiering van de oorlogskas van de Generaliteit. De opbrengsten van de
gemeene middelen van consumptie werden verrekend met de bijdragen (de “quoten”) van
de afzonderlijke gewesten van de Republiek aan de bekostiging van het Staatse leger (zie
hiervoor verder de paragrafen 5.8 en 7.1).
Indien de opbrengsten van de gemeene middelen van consumptie in Lillo en Liefkenshoek
niet toereikend waren om de uitgaven van het gewest Zeeland ten behoeve van deze forten
te financieren dan konden de tekorten ten laste van het budget van de Generaliteit worden
gebracht (zie verderop). Ook met het oog hierop hielden gedeputeerden van de Raad van
State bij de verpachting van de gemeene middelen een oogje in het zeil.
De bemoeienis van de Raad van State met de verpachting van de gemeene middelen te Lillo
en Liefkenshoek wortelde aanvankelijk voorts in de in 1588 gemaakte afspraak dat de
inwoners van het Committimus bij de Raad van State in beroep konden gaan indien zij het
niet eens waren met vonnissen terzake van de Gecommitteerde Raden van Zeeland. In 1654
bepaalden de Staten-Generaal dat de berechting van geschillen betreffende de gemeene
middelen in het Committimus werd opgedragen aan de bestuurscolleges ter plaatse en dat
de Gecommitteerde Raden van Zeeland (in plaats van de Raad van State) werden belast met
de rechtspraak in hoger beroep. Voor Lillo en Liefkenshoek impliceerde deze regeling dat
geschillen in eerste instantie werden voorgelegd aan het college van gedelegeerde rechters
te Lillo (zie paragraaf 5.5). 14
In de 17de en 18de eeuw deden zich regelmatig competentiegeschillen voor tussen de
Gecommitteerde Raden van Zeeland en de Raad van State over de verpachting van de
gemeene middelen, in het bijzonder binnen het Committimus. Dat was bijvoorbeeld het
geval in 1687. De gedelegeerde rechters van Lillo waren toen door de Raad van State gelast
om kohieren te maken van “het gemael, zout en zeep”. Zij waren hierover verbaasd en
vroegen de Gecommitteerde Raden van Zeeland om advies. Deze oordeelden dat de
desbetreffende resolutie van de Raad van State “wel abusivelyc sal wesen geadresseert”.
Zij beoordeelden deze resolutie als “zonderling”, omdat een dergelijke bemoeienis van de
Raad van State afweek van een oude gewoonte. 15 Nadat was vastgesteld dat de
gekritiseerde instructie aan de gedelegeerde rechters in overeenstemming was met
resoluties van de Raad van State van 18 februari en 17 juni 1686, besloten de
Gecommitteerde Raden zich daarbij neer te leggen. 16
De belasting betrof de consumptie in de forten Lillo en Liefkenshoek, met inbegrip van de
schans Blauwgaren en het gehucht Oud-Lillo. 17 Medio 1696 riepen de Gecommitteerde
13

H.L. Zwitzer, “De militie van den staat”; het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden,
Amsterdam, 1991, p. 62-65.
14
ZA, Inleiding op de inventaris van het archief inzake de Judicatuur der Middelen te Lande
(toegangsnr. 14).
15
ZA, SZ, inv. 695, 21-5-1687.
16
ZA, SZ, inv. 695, 18-9-1687.
17
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 930, fol. 193 v-197 v. Het gewest Zeeland had geen bemoeienis
met de verpachting van de gemeene middelen in de forten Kruisschans en Frederik Hendrik en
evenmin in de in 1632 op de Spanjaarden veroverde forten St. Jacob, Stoofgat (ook omschreven als

456

Raden de commandeur van Lillo (Du Bois) tot de orde toen deze had geprobeerd om ten
eigen bate de impost op de bieren in Oud-Lillo te innen. Daartegen was vanzelfsprekend
geprotesteerd door de pachter van die impost, Gillis Heylinck. 18
Vanaf 1771 betaalden de inwoners van Oud-Lillo (dat ressorteerde onder het rechtsgebied
van fort Lillo) een belasting die contributie werd genoemd en die werd ingeboekt onder de
noemer gemeene middelen van consumptie. 19 Aangeslagen werden huisgezinnen (dat
waren er 55 in 1773). 20 Vrijgesteld waren neringdoenden. De inning van de contributie te
Oud-Lillo leverde nogal eens problemen op. Sommige belastingplichtigen weigerden te
betalen. Dat gold op 7 november 1772 voor Jan Baptist Pieters, Jan Janssen, Hendrik Aarts,
Cornelis Stijnen, Jan Claeren, Jan Hendriks Koek, Pieter Kloots, Cornelis Vingerhoed, Jan
Driessen en Joseph Eijseggers, allen boeren te Oud-Lillo. Zij werden gegijzeld en pas na
betaling (op 9 november 1772) weer vrijgelaten. 21
Ook de gezinshoofden Anthony Huijbregts, Willem van Valkenburg, Cornelis Verbert en
de weduwe Van Oort protesteerden toen tegen de contributie. 22 In 1775 werden door de
ontvanger der gemeene middelen als wanbetalers gedaagd: de weduwe van Anthony
Huijbregts, de weduwe van Cornelis Vingerhoed en Jan Wolbagh. 23 Toen Oud-Lillo op 22
april 1784 werd bezet door Oostenrijkse troepen stagneerde de inning van de contributie
volledig. 24 De weigering van de inwoners van Oud-Lillo om de contributie te betalen ten
behoeve van de publieke kas van respectievelijk het gewest Zeeland en de Generaliteit kan
niet los worden gezien van de toenmalige godsdiensttwisten aldaar (zie hiervoor hoofdstuk
12). De bevolking van Oud-Lillo was, in ieder geval in de tweede helft van de 18 de eeuw,
vrijwel zonder uitzondering rooms-katholiek.
Ook de inning van de diverse soorten impostsoorten was veelvuldig problematisch. Reeds
aan het einde van de 16de eeuw vallen er klachten te signaleren van pachters die zich
vanwege verboden concurrentie benadeeld voelden. Dat gold bijvoorbeeld in 1598 voor de
pachters van de impost op het vlees die hadden geconstateerd dat er vanuit Vlissingen in
Lillo slachtvee was aangevoerd zonder dat hiervoor impost was betaald. 25 Op 13 augustus
1654 bogen de Gecommitteerde Raden van Zeeland zich over een brief van de
impostpachters te Lillo en Liefkenshoek waarin zij gewag maakten van een dagelijks
voorkomende fraude. 26 In juni 1656 gaven de Gecommitteerde Raden aan de commandeur
van Lillo opdracht om de klagende pachters van de impost op het bier tegemoet te komen
en hen “een sterke hand” te bieden bij het innen van deze belasting. 27 In april 1666
het fort St. Ambrosius) en Hoogerwerf. Daarvoor was de Raad van State (rechtstreeks)
verantwoordelijk (idem, fol. 198; voorts: ZA, SZ, inv. 493, 26-4-1633).
18
ZA, SZ, inv. 704, 10-7-1696, 31-7-1696 en 4-9-1696.
19
Krachtens resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland van 8-3-1771, 13-4-1772 en 1510-1772 (ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81560, fol. 9).
20
In 1773 was de opbrengst van deze contributie £ 12:2:11 (ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81560,
fol. 10).
21
ZA, SZ, inv. 1943, 7-11-1772.
22
ZA, SZ, inv. 1943, 27-11-1772.
23
ZA, SZ, inv. 1843, 6-1-1775.
24
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81670, fol. 8.
25
ZA, SZ, inv. 474, fol. 58.
26
ZA, SZ, inv. 507, fol. 144 v.
27
ZA, SZ, inv. 508, 8-6-1656.
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beklaagde de pachter van de impost op het gemaal te Lillo en Liefkenshoek zich erover dat
dagelijks door inwoners en uitheemse zoetelaars “menichte gebacken broot” uit de Spaanse
gebieden en elders naar de forten werd gebracht en daar werd verkocht en geconsumeerd,
tot grote schade van zijn pacht en van de inkomsten van de bakkers in beide forten. 28 Een
soortgelijke klacht werd op 11 november 1670 besproken door de Gecommitteerde Raden
van Zeeland toen Claes Jansen Prins, o.m. pachter van de impost op wijnen te Lillo en
Liefkenshoek, de raadsheren had geattendeerd op fraude. 29 Soms konden de pachters door
nalatigheid van de leveranciers van bepaalde producten hun impost niet of onvoldoende
incasseren. Zo klaagden de pachters van de impost op de bieren te Lillo (Jacob en Marcus
d’ Ameau) er in augustus 1681 over dat de tapper Jacob Brassaert vaak in gebreke bleef om
het fort van behoorlijk bier te voorzien, waardoor de inwoners een gebrek hadden aan
“drinckebier” en zij als pachters inkomsten misten. 30
In 1698 verzochten de pachters Gillis Heylinck en Gerrit Knockaert vergeefs om
kwijtschelding van hun pachtsom over de periode 1 oktober 1698 tot 1 april 1699. Hun
inkomsten vielen kennelijk bitter tegen. 31
In april 1695 drongen de Gecommitteerde Raden van Zeeland er bij de commandeur van
Lillo op aan om goed toe te zien op de naleving van het verbod op het houden van een
herberg of tapperij in Oud-Lillo. De pachters van de gemeene middelen hadden erover
geklaagd dat zij door het bestaan van illegale drinkgelegenheden werden benadeeld. 32 In
1699 klaagde Thomas Willems van Thiel over de aantasting van zijn monopolie als pachter
van de impost op het vlees. Buiten hem om bleek er vlees het fort Lillo te worden
binnengesmokkeld. 33 Een vergelijkbare klacht had in dat jaar Pieter van de Wielen,
broodbakker te Liefkenshoek. 34
In april 1700 beklaagde Jacob de Meeuw (pachter van de impost op de wijnen en
brandewijnen te Lillo) zich erover dat er in diverse herbergen in de polder van Lillo
“drinkgelagen” werden gehouden waarbij hij als pachter inkomsten misliep. 35 Twee jaar
later wendde Willem de Grand zich met een soortgelijke klacht tot de Gecommitteerde
Raden van Zeeland; herbergiers en tappers bleken onderling, buiten hem als pachter van de
impost om, brandewijn te verhandelen. Hij werd in het gelijkgesteld. 36

28

ZA, SZ, inv. 523, fol. 155.
ZA, SZ, inv. 666, 11-11-1670.
30
ZA, SZ, inv. 686, 12-8-1681.
31
ZA, SZ, inv. 11-12-1698. Dat kwam vaker voor. Op 24 maart 1665 verzocht de pachter Antony
Davids vergeefs om vermindering van de pachtsom betreffende de bieren in Lillo en Liefkenshoek
(ZA, SZ, inv. 521, fol. 182).
32
ZA, SZ, inv. 703, 21-4-1695.
33
ZA, SZ, inv. 707, 25-9-1699.
34
ZA, SZ, inv. 707, 25-9-1699.
35
ZA, SZ, inv. 708, 9-4-1700.
36
ZA, SZ, inv. 710, 25-7-1702.
29
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9.2 De ontvangers
Ten behoeve van de inning van de gemeene middelen van consumptie te Lillo en
Liefkenshoek waren er ontvangers werkzaam. Zij werden aangesteld door de Raad van
State, als uitdrukking van het gegeven dat de gemeene middelen in beginsel een belasting
waren van de Generaliteit. Toen het bestuur van de forten Lillo en Liefkenshoek in 1588
door de Raad van State werd gedelegeerd aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland werd
een uitzondering gemaakt voor beslissingen over de benoeming van de ontvangers,
waartegen de Zeeuwse bestuurders vergeefs protesteerden. 37 Indirect en meer feitelijk
bezien oefende het bestuur van Zeeland echter een grote invloed uit op de benoeming van
de ontvangers, met name vanwege de combinatie van deze functie met die van de commies
van de vivres en de ammunitiën; deze ontving zijn “commissie” wél vanuit Middelburg (zie
hiervoor paragraaf 3.5). De ontvanger-commies had dus een dubbelmandaat: enerzijds van
het bestuur van de Generaliteit, anderzijds van het bestuur van het gewest Zeeland. Zo’n
formele positie gold ook voor de commandeurs van de forten Lillo en Liefkenshoek (zie
paragraaf 7.4).
De ontvangers incasseerden de pachtsommen van de pachters van deze middelen en voorts
cijnzen en recognities, in het bijzonder belastingen op erven in het fort Lillo die eigendom
waren van het gewest Zeeland en de pachtsommen van het veer Lillo-Liefkenshoek en het
veer Lillo-Antwerpen en vanaf 1763 (met onderbrekingen) ook van het veer LiefkenshoekAntwerpen. Ten laste van de gemeene middelen financierden zij het onderhoud van de
forten en betaalden zij bepaalde traktementen van ambtsdragers.
Voor het doen en laten van de ontvangers gold een instructie die op 24 januari 1597 door de
Rekenkamer van Zeeland was vastgesteld voor alle comptabele ambtsdragers in dit gewest,
met bepalingen over de manier waarop zij hun boekhouding dienden in te richten en over
de wijze waarop zij zich dienden te verantwoorden jegens de Rekenkamer van Zeeland. 38
Aanvullend gold een instructie (“acte”) betreffende de inning en verantwoording van ’s
lands middelen, waaronder de imposten op consumptie. 39 De ontvangers legden een eed
van getrouwheid af jegens de Gecommitteerde Raden van Zeeland. Als “comptabele
ambtenaren” waren zij in Zeeland “rekenplichtig”. 40 Ook dit wijst op de greep van het
Zeeuwse bestuur op hun doen en laten.
Hun ontvangstloon bedroeg aanvankelijk een percentage van de opbrengst van de gemeene
middelen. In het boekjaar 1599-1600 bedroeg dit percentage 2 (“2 ten honderd”). 41 Dat
was in 1659 nog zo. 42 Over het jaar 1700 werd aan Jacob de Cock een honorarium
uitbetaald van £ 77:11:9 voor het “houden van de administratie” van de gemeene
middelen. 43 Later werd een loon betaald dat niet afhankelijk was van de pachtopbrengst. In
het boekjaar 1747-1748 bedroeg het ontvangstloon 60 pond Vlaams. 44 Ter vergelijking: de
schoolmeesters in Lillo en Liefkenshoek ontvingen toen elk een (basis)traktement van 25
37

K. Heeringa, Het aandeel van Zeeland in het bestuur van Staats-Vlaanderen, in: Nederlandsch
Archievenblad, jrg. 23, 1914-1915, nr. 2, p. 56.
38
Kopie daarvan in: ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81240 (ongefolieerd voorin).
39
Idem.
40
Heeringa, op. cit. 1914-1915, p. 53.
41
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 270, fol. 283 en 283 v.
42
ZA, Rekenkamer Zeeland D, 80380, fol. 63 v.
43
ZA, SZ inv. 708, 17-12-1700.
44
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81310, fol. 73.
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pond en de predikanten aldaar 100 pond Vlaams. De ontvangers werden ook vanwege
andere ambten en werkzaamheden bezoldigd. Zo verdienden zij als commies van de vivres
en de ammunitiën gewoonlijk 25 tot 30 ponden, en soms zelfs 60 pond Vlaams per jaar (zie
hiervoor hoofdstuk 3). Hun totale jaarinkomen bedroeg vermoedelijk minstens 125 pond
Vlaams per jaar, waarmee zij behoorden tot de best betaalden in de Zeeuwse Scheldeforten.
De ontvangers voor Lillo en Liefkenshoek waren:
 Gillis Heijlinck, 1589-1600. 45
 Joris de Witte, 1601-1622.
 Francois Schillemans, 1622-1627.
 David Somer, 1627-1631.
 Pieter de Gomme, 1631-1641.
 Isaak de Brauw, 1641-1649.
 Jacob Gallieris, 1649-1664.
 Marinus van Vrijberghe, 1665-1678.
 Jan Pain, 1679-1687; werd vanaf medio 1681 tot 26-3-1687 vervangen door Josias
van Hulst. 46
 Frederik Louis Hilspach, 1687-1689; werd op 26-3-1687 benoemd, doch reeds op
17-6-1687 vervangen door Aernout Doude (d’ Oude); deze overleed tussen 14-101687 en 25-11-1687; 47 daarna kwam Hilspach terug en bleef tot zijn overlijden in
oktober 1689. 48
 Jacobus de Cock, (vanaf 25-10)1689-1703.
 Willem Ferleman, 1703-1739.
 Jan Willem Ermerins, 1738 en 1739 (hij was waarnemer).
 Jacobus Ermerins, 1740-1767.
 Anthony Hattinga, 1768-1786.
9.3 De pachters
De verpachting van de gemeene middelen vond telkens publiekelijk plaats door middel van
een veilingsysteem. Daarbij waren steeds vertegenwoordigers van de Gecommitteerde
Raden van Zeeland en van de Raad van State aanwezig. Elke afzonderlijke belastingsoort
werd voor een bepaald bedrag “ingezet”. Vervolgens werd de verpachting via opbod
toegewezen. De kandidaat-pachters dienden twee namen op te geven van personen die voor
hen borg stonden. Indien pachters niet in staat zouden zijn om aan hun pachtverplichtingen
te voldoen dan konden hun borgen hierop worden aangesproken. Regelmatig waren er forse
verschillen tussen de inzet (de beoogde pachtsom) en de (uiteindelijke) pachtsom. Dat
manifesteerde zich bijvoorbeeld in 1627, toen voor drie soorten impost het resultaat (in
ponden en schellingen Vlaams) als volgt was: 49
45

Hij was al eerder in Lillo en Liefkenshoek werkzaam als commies van de vivres en de ammunitiën
(zie paragraaf 3.5).
46
ZA, SZ, inv. 686, 9-7-1681; ZA, SZ, inv. 695, 26-3-1687.
47
ZA, SZ, inv. 695, 14-10-1687 en 25-11-1687.
48
ZA, SZ, inv. 697, 20-10-1689.
49
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1242.
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 Allerhande wijnen
 Binnengebouwen bieren
 De slacht van beesten

Inzet
60
350
30

Pachtsom
44
301
13:10

In het boekjaar 1725-1726 manifesteerden zich de volgende verschillen: 50





Brandewijnen
Verhoging op de bieren
De slacht van beesten
Zout

Inzet
60
30
100
25

Pachtsom
30
9
32
8

In het boekjaar dat liep van 1 juli 1756 tot 1 juli 1758 waren de verschillen tussen de inzet
en de pachtsommen als volgt: 51
Inzet
Pachtsom
 Allerhande wijnen
220
120
 Verhoging op de wijnen
30
5
 Brandewijnen
30
12
 Binnen gebouwen bieren
70
34
 Verhoging op de bieren
20
5
 Vier stuivers op de meuselaar
40
13
 Twee stuivers op tonnen bier
12
3
 Vier stuivers op tonnen bier
20
2
 De slacht van beesten
60
27
 Zout
20
10
 Het gemaal
60
29
 Verhoging van het gemaal 52
40
14
 Haring en zoute vis 53
10
1
 Tabak
20
5
 Het kleinzegel
10
1
Het is onbekend of er prijsafspraken bestonden tussen concurrerende pachters. Het is
aannemelijk dat deze gemaakt werden. Vermoedelijk was er dus van een open mededinging
lang niet altijd sprake. Het moet voor de in het fort Lillo wonende burgers niet zo
ingewikkeld zijn geweest om voorafgaande aan de veiling van de verpachtingen
prijsafspraken te maken.

50

ZA, Rekenkamer Zeeland D, 81091.
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 3.
52
Voor iedere zak tarwe 6 stuivers, rogge 3 stuivers, gerst, haver en bonen 3 stuivers en een duit,
volgens een besluit van de Staten van Zeeland van 13-11-1680 en 6-12-1680.
53
Bokking en sprot daarbij inbegrepen.
51
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Het pachten van de impost op consumptiegoederen was een risicovolle aangelegenheid. De
pachter kon erop verdienen maar er ook verlies op lijden. De situatie waarin de forten
zouden belanden liet zich een half jaar vooruit soms lastig inschatten. Veel hing af van
ontwikkelingen op het militaire vlak. Deze behoefden zich niet uitsluitend in de directe
omgeving van de forten te voltrekken om invloed te hebben op de omvang en aard van de
consumptie. Ook een garnizoen dat op doorreis was kon de consumptie behoorlijk
opvoeren. Omgekeerd: in tijden van inundaties werd er aanzienlijk minder geconsumeerd
door fortbezoekers vanuit de omliggende polders.
Pachters hadden belang bij veel consumptie, o.m. dus van drank. Herbergiers die
fungeerden als pachters van de impost op alcoholische dranken hadden er dus ook in die
hoedanigheid belang bij om zoveel mogelijk alcoholica te slijten!
Over de belastingtarieven die de pachters per impost aan de gebruikers van de belaste
consumptiegoederen in rekening brachten zijn in het archief van de Rekenkamer van
Zeeland geen gegevens aangetroffen. Aannemelijk is dat deze tarieven in de 17de en 18de
eeuw nagenoeg stabiel waren. Schommelingen in de hoogte van de pachtsommen kunnen
daardoor worden beschouwd als een valide indicator voor schommelingen in de omvang
van de consumptie; en deze laatste schommelingen, zo mag men aannemen, zullen in
overwegende mate het gevolg zijn geweest van veranderingen in de omvang van de
consumentenpopulatie, in het bijzonder in de omvang van de garnizoenen die in de forten
gelegerd waren. De burgerbevolking in de forten was in de onderzochte jaren redelijk
stabiel. Aangezien over de omvang van de in Lillo en Liefkenshoek gelegerde garnizoenen
geen exacte gegevens meer te achterhalen zijn (althans niet voor de gehele onderzochte
periode), bieden de rekeningen van de ontvanger van de gemeene middelen van consumptie
in deze forten een houvast in pogingen om deze omvang (en schommelingen daarin) bij
benadering vast te stellen.
In de 17de eeuw was het gebruikelijk dat er voor afzonderlijke imposten afzonderlijke
pachters optraden. Dit hield mogelijk verband met het streven van de ontvangers naar een
zo groot mogelijke spreiding van risico’s bij het innen van de pachtsommen, maar het kan
ook te maken hebben gehad met aarzelingen bij pachters om zich voor meer dan één
belastingsoort te committeren. Reeds aan het einde van de 17 de eeuw kwam het steeds vaker
voor dat een pachter inschreef voor een groep van imposten. Daardoor daalde het aantal
pachters. Zo werden de gemeene middelen van consumptie in bijvoorbeeld 1756 aan zes en
in 1782 nog maar aan vier personen verpacht. 54 Dat waren er bijvoorbeeld in 1673
veertien. 55
Gebruikelijk was dat de impost op de slacht van beesten werd gepacht door de slager van
Lillo. Herbergiers pachtten veelal de impost op bieren en wijnen. De belasting op het
kleinzegel werd een aantal malen gepacht door een van de schoolmeesters en in de 18 de
eeuw veelvuldig door de gerechtsbode.
De pachters waren overwegend middenstanders; een enkele keer traden ook leidinggevende
militairen (zoals sergeant-majoor Jan Chassin) en leden van de magistraat (zoals de
secretaris Cornelis van Schetsen, de secretaris Francois Ermerins en de gedelegeerd rechter
54

RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 3; ZA, Rekenkamer Zeeland D, 81650, fol. 5
e.v..
55
ZA, Rekenkamer Zeeland D, 80570.
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Jan van de Noort) als zodanig op. Schoolmeesters zoals Cornelis van Schetsen, Andries de
Jager en Johannis van der Jagt probeerden hun inkomsten te vergroten door als pachter op
te treden. Dat gold ook voor gerechtsbodes als Gijsbrecht van Grevelingen en Francois
Delzenne.
De namen van de pachters die in de periode 1673-1784 in Lillo en Liefkenshoek actief
waren zijn vermeld in hoofdstuk 15 van deel 3 b.
Sommige inwoners van de forten waren gedurende vele jaren als pachter van de gemeene
middelen actief, zoals Anthonij Brager, Jan van Coten (Koten), Gijsbrecht van Grevelingen,
Jan van de Noort en Carel Reijnierssen van Vossemeir. Voor anderen was het een eenmalig
avontuur. In 1749 werden de gemeene middelen tijdelijk niet verpacht, maar werden twee
“collecteurs” aangesteld om deze belastingen te innen. Hun “collecteloon” bedroeg 5 % van
de opbrengst. 56
9.4 De opbrengst
De opbrengsten van de gemeene middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek zijn
voor de periode 1600-1786 terug te vinden in de jaarrekeningen van de ontvanger-generaal
van de Rekenkamer van Zeeland. 57 Vanaf 1675 corresponderen de in de jaarrekeningen
vermelde opbrengsten steeds met de netto-opbrengsten van de gemeene middelen, zoals
deze zijn vermeld in de rekeningen van de ontvanger van die middelen. Het gaat dan om de
opbrengsten minus de uitgaven die ten laste van die opbrengsten werden gebracht. Voor de
exegese van deze opbrengsten bieden de rekeningen van de ontvanger van de gemeene
middelen uitkomst. In de jaren 1600-1675 is de betekenis van de vermelde opbrengsten
veelal niet goed te begrijpen. Zo zijn er in dit tijdvak nogal wat jaren waarin de nettoopbrengsten van de gemeene middelen negatief waren (zie verderop). Niettemin worden
dan veelvuldig in de rekeningen van de ontvanger-generaal positieve saldi genoteerd.
Voor de periode tot 1675 is met name onduidelijk of ook andere inkomsten dan de
verpachting van de gemeene middelen in de ontvangsten zijn inbegrepen en ook of wellicht
bepaalde kosten die met de inning van deze belastingsoort gemoeid waren in mindering op
de bruto-opbrengsten zijn gebracht. In de boekhouding van de ontvanger-generaal zijn geen
geoormerkte uitgaven te vinden die ten laste kwamen van de opbrengsten van de gemeene
middelen van consumptie, anders dan in de boekhouding van de ontvanger van die
middelen. Zoals uit de gedetailleerde rekeningen van de ontvangers van de gemeene
middelen blijkt omvatten de opbrengsten van deze belasting niet alleen de opbrengsten van
de verpachting van die middelen maar ook andersoortige ontvangsten (zoals pachtsommen
van veren en de opbrengst van verkochte goederen) en soms ook voorschotten
(“avancementspenningen”) van de ontvanger-generaal van de Zeeuwse Rekenkamer indien
56

ZA, SZ, inv. 1380.1, brief met bijlage van Jacobus Ermerins aan de GR van Zeeland d.d. 11-11749.
57
Zie voor de taak van de ontvanger-generaal van de Rekenkamer van Zeeland: L.R. Priester,
Inventaris Rekenkamer Zeeland, Rekeningen en bijbehorende stukken ingebracht door de (tresorier)
ontvanger-generaal betreffende zijn administratie te lande 1573-1805, p. 8-19; deze inventaris is
aanwezig in het Zeeuws Archief te Middelburg (toegangsnr. 508); veelal zijn de ontvangsten
betreffende de gemeene midelen te Lillo en Liefkenshoek in de rekeningen van de ontvanger-generaal
ingeboekt in het “grossarium” Vlaanderen en daarbinnen in het “grossa” Committimus (zie bijv. de
inventaris van de rekening over 1725, in de genoemde bron vermeld op blz. 55).
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bijzondere uitgaven te verwachten waren. Daardoor geven de cijfers een vertekend beeld
van de omvang van de consumptie in de forten. Jaren waarin de opbrengsten relatief hoog
waren behoeven niet noodzakelijk jaren te zijn waarin er veel werd geconsumeerd
(bijvoorbeeld omdat er veel militairen in de forten gelegerd waren) zoals gemakkelijk
foutief zou kunnen worden verondersteld. Hoogstwaarschijnlijk zijn in de opbrengsten van
de gemeene middelen van consumptie in de forten Lillo en Liefkenshoek zoals deze zijn
vermeld in de rekeningen van de ontvanger-generaal betreffende de periode 1600 t/m 1660,
anders dan in de rekeningen van de ontvanger van die middelen, ook de opbrengsten
begrepen van de verpachtingen van die middelen, naast andersoortige revenuen.
In de declaraties van het gewest Zeeland bij de Generaliteitsrekenkamer betreffende de
inkomsten uit en de uitgaven ten behoeve van de forten Lillo en Liefkenshoek in de periode
1600 tot en met 1658 zijn de bruto-opbrengsten van de verpachting van de gemeene
middelen van consumptie in die forten per impostsoort en per pachter verantwoord. In
hoofdstuk 1 van deel 3 c zijn diverse van deze declaraties getranscribeerd. 58 Vanaf 1659
werd de ontvanger van de gemeene middelen “gelast” om in zijn rekeningen de
verpachtingen te verantwoorden. 59 Dat gebeurde de facto vanaf 1661 (zie verderop).
In het archief van de Rekenkamer van Zeeland worden voor de periode 1600-1786 de
volgende opbrengsten van de gemeene middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek
vermeld (bedragen in ponden, schellingen en groten Vlaams): 60
Jaar
1600
1605
1610
1615
1620
1625
1630
1635
1638
1640
1645
1650

Opbrengst
617:14:00
724:06:00
754:12:00
793:16:00
674:10:00
977:00:00
1420:10:00
892:10:00
2523:00:00
2110:00:00
1764:00:00
1610:10:00 65

Jaar
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1682
1685
1690
1695
1700
1705

Opbrengst
1349:15:00 61
930:15:00 62
287:15:04 63
803:10:00
5:28:03
niet vermeld 64
305:13:06
347:00:00
20:02:02
115:14:06
niet vermeld
614:10:02

58

Jaar
1710
1715
1720
1725
1730
1735
1740
1744
1750
1755
1760
1765

Opbrengst
134:00:08,5
niet vermeld
niet vermeld
314:05:01
288:06:02
354:13:00,5
niet vermeld
350:14:11
308:15:03
247:19:07
192:13:01,5
337:03:01

Deze transcripties betreffen de jaren : 1600, 1625, 1635, 1650, 1664, 1675, 1685, 1700, 1715,
1725, 1747-1748, 1750, 1775 en 1785.
59
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1440, fol. 59-60 v en inv. 1900, fol. 68-69 v.
60
ZA, Rekenkamer Zeeland C, vanaf inv. 280. In het boekjaar 1599-1600 bedroeg de totale
opbrengst 533 ponden en 3 schellingen (Idem, inv. 270, fol. 141-150).
61
Betreft het tijdvak 1 april 1655 tot 1 april 1656
62
Betreft het tijdvak 1 april 1660 tot 1 maart 1661.
63
Opbrengst van het laatste half jaar van 1664 en de eerste drie maanden van 1665.
64
Wel was er een opbrengst van een extra-ordinaire belasting krachtens een besluit van de Staten van
Zeeland van 7 maart 1684.
65
Betreft het tijdvak 1 oktober 1649 tot 1 maart 1651.
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Jaar
1770
1775
1780

Opbrengst
358:05:09
331:01:02
228:01:10

Jaar
1783
1784

Opbrengst
254:03:03
319:16:09

Jaar
1785
1786

Opbrengst
niets
niets

In de onderzochte jaren bedroeg de gemiddelde netto-opbrengst van de gemeene middelen
te Lillo en Liefkenshoek 657 pond Vlaams per jaar.
De opbrengst van de verpachting van de gemeene middelen van consumptie te Lillo en
Liefkenshoek in de periode 1661-1786
Uit de rekeningen van de ontvangers van de gemeene middelen van consumptie te Lillo en
Liefkenshoek kan worden afgeleid dat de bruto-opbrengst van de verpachting van deze
middelen vanaf 1661 als volgt was (in ponden, schellingen en groten Vlaams):
Jaar
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688

Opbrengst
920:15
884:10
800:15
832
1052
869
807
817:10
747:05
803:10
755:12:06
696:02:06
579:10:11
519:19:16
473:14
438:03
502:18:06
524:04:06
621
622:02
684:14
777:15
811:01
847:08
827:17
613:11
610:17
583:08:06

Jaar
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716

Opbrengst
556:03:06
461:10
429:17
404:10
438
484:05
506:02:06
515:10
536:02
547:15
538:02:06
432:07:06
533:17
1115:02
990:07
1024:05
1122:15
1106:07
734:07
634:10
608:12
567:15
540:12
548
551:12:06
476:15
510:07:06
530:05
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Jaar
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744

Opbrengst
544:02:06
497:11:08
505:15
510:15
529:12:06
502:10
457
455:05
492:07:06
528:10
552:17
549:02
510:17
514:07
534:07:06
535:07:06
542:10
515:17:06
490:10
515
510
469
451:15
459:09:02
467:10
508
540
541

Jaar
1745
1746
1747/8
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759

Opbrengst
525
631:10
247:04 67
426:18:01
449
375
299
277
297:10
318:17:06
299:10
281
303:10
326

Jaar
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772

Opbrengst
355:10
385
399
413
405
397
391:10
386
394
402
429:08
456:16
451:18

Jaar
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785/6

Opbrengst
459:02:11
474:05:03 66
490:14:01
475:09:08
460:00:10
436:12:11
412:02:11
402:15:03
394:09:08
421:14:01
448:09:08
442
287:14

Uit dit overzicht kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1. In de periode 1661-1786 leverde de verpachting van de gemeene middelen van
consumptie in de forten Lillo en Liefkenshoek gemiddeld 550 pond Vlaams per
jaar op.
2. De hoogste opbrengst (te weten 1122 pond Vlaams) werd geïncasseerd in het jaar
1705, de laagste (te weten 247 ponden) in het gecombineerde boekjaar 1747-1748.
In het eerste geval was er een verhoogde militaire activiteit in en rondom fort Lillo
in het kader van de Spaanse Successieoorlog (zie ook de relatief hoge opbrengsten
in de jaren 1702, 1703, 1704 en 1706), in het laatste geval kan de opbrengst
worden gerelateerd aan de Franse bezetting van het fort in die jaren (in het kader
van de Oostenrijkse Successieoorlog) en de ernstige beschadigingen aan
gebouwen (w.o. vele huizen van burgers en herbergen) die deze bezetting en de
daaraan voorafgaande beschietingen met zich brachten.
3. Opmerkelijk zijn de relatief hoge pachtopbrengsten in de periode 1661-1672,
namelijk gemiddeld 832 pond Vlaams per jaar. Aannemelijk is dat deze kunnen
worden herleid tot de spanningen tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden
en Frankrijk, die in 1672 culmineerden in een Franse veldtocht tegen de Republiek
en in 1678 bij de Vrede van Nijmegen (tijdelijk) werden gepacificeerd.
4. Ook in de jaren 1683, 1684 en 1685 zijn de pachtopbrengsten relatief hoog,
namelijk gemiddeld 829 pond Vlaams per jaar. Zij hielden waarschijnlijk verband
met de aanloop naar de Negenjarige Oorlog (die gevoerd werd in de periode 16881697) tussen Frankrijk en de Republiek der Nederlanden over het bezit van de
Spaanse Nederlanden. Op 1 april 1680 was door de Raad van State in Den Haag
met het oog hierop besloten om de vesting Lillo te versterken. 68
66

NB: vanaf nu inclusief een “contributie” van de ingezetenen van Oud-Lillo van ca. 12 pond per
jaar; voor de vergelijking met voorafgaande jaren dient deze inkomensbron eigenlijk buiten
beschouwing te blijven. Gezien de beperkte invloed ervan op de totale omvang van de gemeene
middelen blijft deze correctie in dit overzicht achterwege.
67
Slechts gedeeltelijk geïnd vanwege de Franse bezetting in deze periode.
68
Encyclopedie van Zeeland, deel 1, p. 491.
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5.

6.

7.

Vanaf de militaire beslechting van de Spaanse Successieoorlog in 1706 (de
politieke bezegeling daarvan bleef uit tot 1713) tot 1747 bewegen de
pachtopbrengsten zich jaarlijks veelvuldig rondom de 500 pond Vlaams per jaar.
In de aanloop naar de Oostenrijkse Successieoorlog schieten ze, in 1746, omhoog
naar 631 pond, om na de Vrede van Aken (waarmee in 1748 de strijd over de
Oostenrijkse Nederlanden werd beslecht) weer terug te zakken.
Vanaf 1748 tot 1786 schommelen de pachtopbrengsten gemiddeld rondom de 400
pond Vlaams per jaar. De omvang van de consumptie in de forten is in de
tussenliggende jaren betrekkelijk stabiel. Opmerkelijk is het snelle herstel na 1748,
toen het hoofdfort Lillo grotendeels in puin lag.
Na 1784 keldert de opbrengst van de verpachtingen. In het zicht van de overdracht
van de forten aan Oostenrijk was het moeilijk om in 1785 en laat staan in de eerste
zes weken van 1786 nog pachtsommen te incasseren. 69

9.5 De rekeningen van de ontvanger
De ontvangers van de gemeene middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek hielden
jaarlijks een gedetailleerde boekhouding bij. Zij noteerden hun ontvangsten en uitgaven die
ten laste van deze ontvangsten kwamen. 70 Hun rekeningen waren onderworpen aan
controle door de Rekenkamer van Zeeland én de Generaliteitsrekenkamer.
De opzet van hun rekeningen vertoont in de onderzochte periode een vast patroon. In de
eerste plaats werden de ontvangsten ingeboekt. Deze omvatten met name:
 De pachtsommen van de gemeene middelen van consumptie, onderscheiden naar
de soort van impost en in deze rekeningen gespecificeerd verantwoord vanaf het
jaar 1661. 71 De pachtsommen vormden veruit de belangrijkste inkomstenbron van
de ontvanger van de gemeene middelen van consumptie; het relatieve aandeel
daarvan schommelde enigszins, doch bedroeg zelden minder dan 70 procent van
de totale ontvangsten. In sommige jaren was dit aandeel ruim 10 procentpunten
hoger. Vanaf het moment waarop de pachtsommen werden verdisconteerd in de
ontvangsten werden de saldi in de boekhouding van de ontvanger van de gemeene
middelen van consumptie vrijwel steeds positief.
 De rantsoenpenningen (ook recognities genoemd) die de pachters voor hun
pachtrecht moesten betalen. Van deze opbrengst was steeds 25 % bestemd voor de
diaconieën van de beide fortkerken. De betekenis van deze inkomstenbron
schommelde uiteraard met de opbrengst van de verpachtingen. Het relatieve
aandeel ervan hing ook af van beslissingen om bepaalde inkomsten wel of niet in
de boekhouding van de gemeene middelen op te nemen. Zo maakten in 1638 de
pachtopbrengsten en de pachtsommen van de veren geen deel uit van de
ontvangsten van de ontvanger van de gemeene middelen. In dat jaar bedroeg het
69

ZA, SZ, inv. 1422, brief van H. Kluit aan de GR van Zeeland d.d. 17-12-1785.
De rekeningen zijn bewaard in het archief van de Rekenkamer D, toegangsnummer 511, te
beginnen met inventarisnummer 79180; zij zijn compleet voor de periode 1593 tot en met februari
1786, toen het beheer van de Scheldeforten werd overgedragen aan de Oostenrijkse autoriteiten.
71
De pachtopbrengsten in de jaren 1599 tot en met 1658 zijn verantwoord in de declaraties van het
gewest Zeeland bij de Rekenkamer van de Generaliteit.
70
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relatieve aandeel van de rantsoenpenningen 75 % van de totale ontvangsten,
exclusief de imposten van het fort Hoogerwerf. 72 Toen de pachtsommen van
zowel de gemeene middelen als die van de veren wél op de creditzijde verschenen,
daalde uiteraard het aandeel van de rantsoenpenningen in de totale ontvangsten
fors.
Cijnzen die voor bepaalde huizen en erven in de forten (hoofdzakelijk in het fort
Lillo) moesten worden betaald; het betrof panden en erven die eigendom waren
van wat werd genoemd “den lande”, waarmee werd bedoeld dat ze niet in
particulier bezit waren, maar in dat van de Generaliteit. Per pand of erf varieerde
de cijns gewoonlijk tussen 10 schellingen en een pond Vlaams per jaar. De totale
opbrengst van de cijnzen schommelde tussen 25 en 40 pond Vlaams per jaar.
Cijns die vanaf 1622 moest worden betaald voor de windmolen op de wal bij het
fort Liefkenshoek (zie hiervoor paragraaf 3.3). Deze inkomstenbron mag
bescheiden worden genoemd: £ 0:6:8 per jaar. 73
De contributie (soms ook recognitie genoemd) die de ingelanden van de polders
van Doel en van St. Anna-Ketenisse moesten betalen vanwege het onderhoud van
de zeewerende contrescarp van het fort Liefkenshoek (zie paragraaf 5.7). Deze
contributie bedroeg in de 17de en 18de eeuw steeds £ 16:13:4. 74 De recognitie die
de ingelanden (ook die van de polder van Lillo) jaarlijks aan de Zeeuwse
autoriteiten moesten betalen voor hun recht op vrije uitvoer van
landbouwproducten viel buiten de boekhouding van de ontvanger van de gemeene
middelen. Deze belasting is verwerkt in de rekeningen van de ontvanger-generaal
van de Rekenkamer van Zeeland.
De opbrengst van de verpachting van de veren van Lillo op Liefkenshoek, van
Lillo op Antwerpen en (vanaf 1763) van Liefkenshoek op Antwerpen. De
opbrengst van het eerstgenoemde veer werd gedeeld met de ambachtsheer van
Kallo die het oorspronkelijke recht op dit veer bezat (zie hiervoor verder paragraaf
6.3). 75 De pachtsommen waren in de 17de en 18de eeuw niet constant. In de eerste
helft van de 18de eeuw was het gebruikelijk om voor het veer Lillo-Liefkenshoek
een pachtsom van 30 tot 38 pond Vlaams per jaar te betalen. Het veer LilloAntwerpen werd in die periode verpacht voor 12 tot 26 pond Vlaams per jaar.

De ontvangsten werden incidenteel aangevuld met de opbrengst van verkochte en
verhuurde huizen, van materialen en van levensmiddelen. Vanaf 1770 wordt in de rubriek
ontvangsten een post geboekt van 5 pond Vlaams per jaar, te betalen door de marktschipper
van Doel op Antwerpen. Deze post was bedoeld om het traktement te betalen van een
gereformeerde schoolmeester in Ouden Doel. Vanaf 1784 weigerde de betreffende schipper
(Cornelis Dronkers) deze belasting te betalen omdat hem door de Oostenrijkse autoriteiten
het werken onmogelijk werd gemaakt, naar hij aan de ontvanger van de gemeene middelen
kenbaar maakte, niet alleen vanwege de destijds dreigende overname van de zeggenschap
over de forten Lillo en Liefkenshoek door de Oostenrijkers, maar ook omdat hij een
72

ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79960.
Zie bijv. de rekening over het jaar 1704: ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80880, fol. 25.
74
Zie bijv. de rekening over het jaar 1682: ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80660, fol. 29.
75
Zie hiervoor: G.F. Sandberg, Overzetveren in Zeeland; zevenhonderd jaar vervoer te water,
Arnhem, 1978, p. 143.
73
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aanhanger was van de gereformeerde religie en als zodanig in Doel (waar hij woonde en dat
dominant rooms-katholiek was) naar eigen zeggen werd gediscrimineerd.
Buiten de boekhouding van de ontvanger van de gemeene middelen bleven de opbrengsten
van belastingen op de huizen en de revenuen van de zogeheten extra-ordinaire belastingen.
In de rubriek uitgaven maakte de ontvanger van de gemeene middelen melding van de
volgende kostenposten:
 Incidenteel: de kosten van de aanschaf van turf en andere goederen (materialen);
deze zijn alleen als afzonderlijke post in de rekeningoverzichten vermeld indien ze
voor beide forten gezamenlijk werden gemaakt. Veelal drukten ze alleen op de
uitgaven van een bepaald fort. In de jaarrekeningen blijft deze uitgavencategorie
dan leeg.
 Uitgaven ten behoeve van het (reguliere) onderhoud van het fort Lillo, inclusief de
uitgaven voor Oud-Lillo en het steunfort Blauwgaren. De uitgaven betreffen
steeds: de aanschaf van diverse goederen en materialen, timmer- en metselwerk,
aarde- en rijswerken en arbeidslonen; ze zijn in de rekeningen steeds
gespecificeerd naar aannemer, ambachtsman of arbeider. De uitgaven voor
levensmiddelen (voor de garnizoenen) en ammunities blijven hier buiten beeld; zij
zijn geboekt in de rekeningen van de commiezen van de vivres en de ammunities
van de genoemde forten. Ook de uitgaven voor bijzonder onderhoud van het fort
Lillo, met name in geval van ingrijpende aanpassingen, blijven in de rekeningen
van de ontvanger van de gemeene middelen buiten beschouwing. 76
 Uitgaven ten behoeve van het (reguliere) onderhoud van het fort Liefkenshoek (zie
voor een toelichting de vorige uitgavencategorie).
 Uitgaven voor traktementen, vacatiegelden en schrijflonen voor bepaalde
functionarissen die ten behoeve van de forten werkzaam waren, met name de
predikanten en de schoolmeesters, de uitdeler van de turf in Liefkenshoek (een
functie die steeds werd uitgeoefend door de sergeant-majoor van dit fort), de
sluiswachter te Liefkenshoek (een functie die eveneens steeds werd uitgeoefend
door de sergeant-majoor van het fort), arbeiders die vast waren belast met
schoonmaakwerkzaamheden, incidenteel de vroedvrouw, de chirurgijn te
Liefkenshoek (niet die te Lillo) en (steeds) de ontvanger van de gemeene middelen
zelf. Incidenteel zijn in deze rubriek ook de kosten geboekt van de koop van
huizen in de forten. In de loop der jaren traden regelmatig veranderingen op in de
wijze waarop de genoemde traktementen werden uitgekeerd; soms werden ze
slechts tijdelijk ten laste gebracht van de gemeene middelen, soms slechts
gedeeltelijk, bijv. wel een traktement, maar niet de extra toelage, die gewoonlijk
augmentum werd genoemd. Soms werd het traktement van de ene functionaris wel
ten laste gebracht van de gemeene middelen en dat van zijn identieke collega niet;
zo werd de schoolmeester van Lillo op een gegeven moment betaald door de
ontvanger-generaal van de Rekenkamer van Zeeland en zijn collega in
Liefkenshoek door de ontvanger van de gemeene middelen te Lillo. Bij de
76

Ze kunnen worden achterhaald via de rekeningen van de ontvanger-generaal van de Zeeuwse
Rekenkamer en via de jaarlijkse declaraties door het bestuur van het gewest Zeeland van de uitgaven
ten behoeve van de forten Lillo en Liefkenshoek bij de Rekenkamer van de Generaliteit; zie voor de
laatstgenoemde bron hoofdstuk 1 in deel 3 c.

469

predikanten kwamen de traktementen eerst (tot en met 1671) ten laste van de
gemeene middelen en daarna voor korte tijd (tot en met het jaar 1678) ten laste van
de kas van de ontvanger-generaal van Zeeland; vanaf 1679 werden ze weer betaald
ten laste van de gemeene middelen, met uitzondering van hun augmentum, dat
voor rekening kwam van de ontvanger-generaal. De schoolmeesters werden tot
1638 betaald ten laste van de gemeene middelen; daarna kwam hun traktement
(rechtstreeks) tot en met 1691 ten laste van de ontvanger-generaal. Vanaf 1692
komt het traktement weer ten laste van de gemeene middelen, althans wat
Liefkenshoek betreft. De schoolmeester van Lillo werd in de jaren 1680 en 1681
betaald uit de gemeene middelen; later (bijv. in 1710), wordt die van Lillo (weer)
betaald door de ontvanger-generaal en die van Liefkenshoek (tot 1725) uit de
gemeene middelen. Vanaf 1752 werden de onkosten van de verpachting van de
gemeene middelen iedere twee jaar geboekt; dit verklaart het ritme in de
verschillen tussen de jaren nadien. Deze onkosten schommelden in de onderzochte
periode nauwelijks. In 1724 bedroegen ze £ 48:8:4, hetgeen toen door de
ontvanger als volgt werd uitgesplitst:

Leges voor de Gecommitteerde Raden
£ 30

Vacatie aan de dienaers
£ 4

Verteringen van de dienaers in de herberg
£ 1

Schrijfloon
£ 3

Gebruik van het huis van de ontvanger (rendant)
£ 4:03:04

Voor het roepen van de verpachtingen
£ 2

Voor de belle chere van de dienstbode 77
£ 1:10

Voor de matrozen van het schip van oorlog en de beide jachten £ 2:10

Voor de roeiers
£ 0:05
Dat de opbrengsten van de gemeene middelen van consumptie in belangrijke mate werden
aangewend om het reguliere onderhoud van de forten en de traktementen van enkele aldaar
werkende functionarissen te financieren leidde tot betalingsproblemen telkens wanneer die
opbrengsten terugliepen. Daarover toonde commies Jacob Gallieris zich bijvoorbeeld in
augustus 1661 bezorgd. 78 In dergelijke gevallen werden (dreigende) tekorten aangevuld
vanuit de kas van de ontvanger-generaal van de Rekenkamer van Zeeland. Vervolgens
werden de tekorten gedeclareerd bij de Generaliteitsrekenkamer. Het was dus niet zo dat
een verminderde consumptie leidde tot een verwaarlozing van onderhoud en/of een
vermindering van traktementen. Alleen in de wijze van financiering trad dan een
verandering op.
Sommige uitgaven (zoals voor stro en voor kaarsen) treffen we ook aan in de rekeningen
van de commiezen van de vivres en ammunitiën van de beide forten. Het is niet duidelijk
wanneer dergelijke uitgaven ten laste van de ene of de andere rekening werden gebracht.

77

De betekenis van deze post is niet geheel duidelijk; mogelijk gaat het om de verteringskosten van
de dienstbode die konden worden toegerekend aan het werk dat zij voor de ontvanger verrichtte.
78
ZA, SZ, inv. 515, fol. 124 v en 125.
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In het tijdvak 1592 tot 1638 lieten de ontvangers na om totaaloverzichten van ontvangsten
en uitgaven te maken. Ook op deze plaats wordt daarvan afgezien. 79 Vanaf 1 januari 1638
bevatten de rekeningen dergelijke overzichten wel. Tot en met 1664 betreffen ze een
tijdvak van een half jaar, namelijk van 1 januari tot 1 juli en van 1 juli tot 1 januari. 80 In het
navolgende overzicht worden de tijdvakken afzonderlijk vermeld, waarbij de toevoeging
van het cijfer 1 aan een bepaald jaar betrekking heeft op de eerste helft van dat jaar en de
toevoeging 2 verwijst naar de tweede helft. Vanaf het jaar 1665 bestrijken de rekeningen
een periode van 12 maanden.
In de rekeningen van de jaren 1638 tot en met 1641 zijn ook ontvangsten en uitgaven
opgenomen betreffende het fort St. Martin, soms kortweg omschreven als het fort
Hoogerwerf, dat in die periode (en mogelijk al eerder) ressorteerde onder de ontvanger van
de gemeene middelen van Lillo en Liefkenshoek; zie hiervoor verder paragraaf 4.6. De
desbetreffende bedragen zijn in het navolgende overzicht buiten beschouwing gelaten met
het oog op de vergelijkbaarheid van de ontvangsten en uitgaven van de forten Lillo en
Liefkenshoek in de tijd. Via noten worden ze wel afzonderlijk vermeld.
In de rekeningen zijn de ontvangsten en uitgaven standaard vermeld in ponden, schellingen
en groten Vlaams, incidenteel ook in dinarii. Het navolgende overzicht blijft voor de
overzichtelijkheid beperkt tot ponden en schellingen (in deze volgorde); een verdergaande
specificatie van bedragen voegt geen betekenisvolle informatie toe.
De betekenis van de letters boven de kolommen is als volgt:
A =
B =
C =
D
E
F
G

=
=
=
=

het totaal van de ontvangsten
(incidenteel) de uitgaven voor turf en andere goederen (materialen) die niet aan
een specifiek fort werden toegerekend
uitgaven ten behoeve van het (reguliere) onderhoud van het fort Lillo, inclusief
Oud-Lillo en Blauwgaren
uitgaven ten behoeve van het (reguliere) onderhoud van het fort Liefkenshoek
uitgaven voor bepaalde traktementen, vacatiegelden en schrijflonen
het totaal van de uitgaven
het netto-resultaat van de rekening; d.w.z. de totale uitgaven minus de ontvangsten

(NB: in het navolgende overzicht werd het resultaat genoteerd, zoals in de rekening
vermeld, althans wat de genoemde ponden en schellingen betreft (zie verderop), zonder
controle op de juistheid van de door de ontvanger vervaardigde rekensom; in geval van een
positief resultaat is tussen haakjes een plusteken geplaatst en in het omgekeerde geval een
minteken).

79

De rekeningen betreffende deze periode bleken bijzonder moeilijk leesbaar; de namen van
personen die in deze rekeningen voorkomen zijn wel zo veel mogelijk in het repertorium inzake Lillo
en Liefkenshoek verwerkt (zie deel 2).
80
Tot 1 januari 1635 liepen de halfjaarlijkse tijdvakken van 1 april tot 1 oktober en van 1 oktober tot
1 april daaropvolgend.
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Overzicht van ontvangsten en uitgaven, geboekt door de ontvanger van de gemeene
middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek 1638-1786 (in Vlaamse ponden en
schellingen)
Periode
1638-1 81
1638-2
1639-1
1639-2 82
1640-1 83
1640-2 84
1641 85
1642 86
1643-1
1643-2
1644-1
1644-2
1645-1
1645-2
1646-1
1646-2
1647-1
1647-2
1648-1
1648-2
1649-1
1649-2
1650-1
1650-2
1651-1
1651-2
1652-1
1652-2
1653-1
1653-2
1654-1
1654-2

A
99:17
91:12
78:04
84:14
79:06
51:05
113:06
51:15
87:10
58:15
74:11
41:09
76:05
40:11
84:13
47:02
83:08
46:03
85:12
22:17
64:09
208:17
60:02
23:01
72:00
33:14
62:16
47:17
64:05
50:10
62:11
50:01

B

315:01

40:06
167:08
145:13
16:13
132:03
55:00
87:15
29:00

10:13

C
716:18
792:13
285:09
803:09
333:10
795:02
365:12
435:02
271:19
319:17
223:13
293:03
166:18
294:11
282:12
293:00
210:14
282:14
208:19
241:06
154:03
167:04
158:07
127:02
094:17
143:01
160:08
188:19
178:02
204:06
252:07
189:19

D
361:14
421:18
354:18
345:00
137:10
238:04
123:12
337:17
98:12
218:00
126:07
223:07
203:18
296:01
148:01
190:16
143:12
196:12
142:00
209:09
133:03
145:18
119:02
140:05
98:04
190:11
100:09
164:08
68:00
191:13
83:15
156:19

81

E
173:16
170:03
328:06
212:09
195:06
185:06
146:08
127:18
164:12
145:05
147:08
142:18
155:12
171:18
174:03
153:08
196:13
205:12
219:17
200:18
216:00
187:05
178:08
178:14
181:03
196:10
181:13
191:07
172:18
196:13
215:11
195:08

F
1252:09
1384:14
968:14
1361:01
666:06
1218:14
635:13
936:18
535:05
683:03
497:08
659:08
526:09
762:11
504:17
469:14
551:01
1000:01
570:06
810:01
543:14
676:16
601:12
446:00
389:11
662:06
497:10
632:09
466:05
592:12
551:13
553:01

G
1152:01(-)
1293:01(-)
890:10(-)
1276:06(-)
586:02(-)
1167:09(-)
522:06(-)
885:02(-)
447:14(-)
624:07(-)
422:17(-)
617:18(-)
450:04(-)
722:00(-)
420:04(-)
422:11(-)
467:12(-)
953:17(-)
284:12(-)
765:04(-)
479:05(-)
467:18(-)
541:10(-)
422:00(-)
317:10(-)
628:12(-)
434:14(-)
585:02(-)
402:19(-)
542:02(-)
489:02(-)
502:19(-)

Op Hoogerwerf werd aan imposten ontvangen: £ 72:2:8; voor dit fort werden door de ontvanger
geen aparte uitgaven genoteerd.
82
Het overzicht van totaaluitgaven is gecorrigeerd voor uitgaven betreffende fort St. Martyn op
Hoogerwerf. Deze uitgaven (voor stro, timmerwerken e.d.) bedroegen £ 110:12:11.
83
Het overzicht van totaaluitgaven is gecorrigeerd voor uitgaven betreffende fort St. Martyn op
Hoogerwerf. Deze uitgaven (voor stro, timmerwerken e.d.) bedroegen £ 85:18:6.
84
Het overzicht van totaaluitgaven is gecorrigeerd voor uitgaven betreffende fort St. Martyn op
Hoogerwerf. Deze uitgaven (voor stro, timmerwerken e.d.) bedroegen £ 5:3:5.
85
NB: de rekening die is opgenomen in inv. 80020 (en die slechts enkele maanden van 1641 betreft)
is ook geïmpliceerd in inv. 80030.
86
Betreft vermoedelijk de tweede helft van 1642.
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Periode
1655-1
1655-2
1656-1
1656-2
1657-1
1657-2
1658-1
1658-2
1659-1
1659-2
1660-1
1660-2
1661-1
1661-2
1662-1
1662-2
1663-1
1663-2
1664-1
1664-2 90
1665 91
1666 92
1667
1668
1669
1670
1671
1672 93
1673
1674
1675
1676

A
60:15
61:03
61:14
56:11
100:06
99:12
88:15
44:18
50:03
82:11
71:18
285:14 87
538:19 88
751:19 89
524:04
542:04
475:17
476:12
494:03
487:13
780:13
1009:10
931:15
930:09
856:13
921:19
865:14
803:04
730:09
715:02
583:10
517:01

B

5:08
12:00
3:06

31:06
15:00
35:00
109:03
4:00

C
170:03
257:06
329:09
330:17
207:08
212:13
184:09
323:17
146:07
230:03
153:13
236:09
250:03
173:17
205:04
178:17
175:01
212:15
70:12
92:08
279:19
246:16
144:03
144:03
274:07
359:08
440:12
209:05
433:09
357:03
274:06
103:04

D
87:12
213:02
119:17
317:14
248:12
206:12
88:07
192:12
107:12
218:06
131:17
159:05
147:15
135:12
121:01
102:11
163:11
68:08
58:14
24:06
146:01
184:01
220:15
151:17
236:18
298:00
230:13
129:11
115:16
182:10
77:02
58:00

87

E
194:00
204:02
184:01
200:12
208:11
191:17
201:07
208:17
206:06
205:09
208:10
210:16
209:09
219:15
191:02
224:11
186:18
224:10
188:16
224:12
417:13
411:18
422:12
423:05
453:12
419:15
428:11
228:18
214:14
216:07
226:04
218:17

F
451:16
674:11
637:01
849:04
664:12
611:04
474:04
725:07
460:05
659:03
496:02
600:10
607:08
529:05
517:08
506:08
525:11
505:14
318:03
346:16
855:14
846:03
787:11
834:17
964:18
1077:04
1131:03
582:15
799:00
865:04
577:12
384:03

G
391:01(-)
623:07(-)
575:07(-)
792:13(-)
564:06(-)
511:12(-)
385:18(-)
680:09(-)
410:02(-)
576:12(-)
424:04(-)
314:15(-)
68:09(-)
222:04(+)
6:15(+)
36:05(+)
49:13(-)
29:01(-)
176:00(+)
140:16(+)
75:00(-)
163:07(+)
144:03(+)
95:11(+)
108:04(-)
155:05(-)
265:09(-)
220:09(+)
68:11(-)
150:02(-)
5:18(+)
132:18(+)

Waaronder 200 pond voorschot van de ontvanger-generaal van Zeeland.
Nu inclusief de opbrengst van de verpachting van de gemeene middelen ad £ 449:10:0 en
exclusief de verpachting van het veer van Lillo op Liefkenshoek; de betreffende pachtsom is
verantwoord in de volgende rekening.
89
W.o. een voorschot van £ 200.
90
Afwijkend tijdvak, te weten van 1 juli 1664 tot 1 april 1665.
91
Tijdvak 1-4-1665 tot 1-1-1666.
92
Heel jaar 1666.
93
De uitgaven voor traktementen zijn overwegend als p.m. genoteerd; met name de predikanten
(wier traktement en augmentum het leeuwendeel betroffen van de traktementen die via de gemeene
middelen betaald werden) werden vanaf dit jaar uit een andere bron betaald, te weten rechtstreeks
door de ontvanger-generaal van Zeeland.
88
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Periode
1677 94
1678
1679 96
1680
1681
1682
1683
1684
1685 98
1686
1687 99
1688
1689 100
1690 101
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709

A
585:02 95
615:04
705:04
798:06
823:16
920:09
928:14
969:18
951:01
725:17
720:04
692:07
663:15
564:07
531:19
505:06
540:09
589:00
612:00
621:17
649:05
655:14
645:12
534:11
641:03
1272:02
1113:19
1103:13
1236:19
1193:14
820:16
715:19
692:09

B

C

D

2:02

183:16
55:08
148:07
98:12
115:01
223:05
83:05
80:08
95:01
79:05
48:06
222:05
85:06
60:07
51:03
70:18
70:08
89:12
114:08
211:03
101:02
102:09
96:05
98:15
204:15
185:19
141:11
125:17
156:09
135:05
154:05
263:13

52:13
32:14
27:08
19:12
66:04
47:07
87:04
47:19
29:08
36:11
34:05
81:09
36:15
54:17
21:08
60:00
44:15
51:11
48:04
106:19
56:08
92:03
68:16
16:07
114:18
142:14
56:11
67:08
81:16
49:01
52:12
58:01

4:03
22:1497
25:14
24:10
17:05
13:06
15:10
10:14
20:11
9:12
14:08
1:03
10:02
20:14
10:02
10:02
10:02
10:02
14:08
10:02
12:14
3:00
59:12
:18
1:05
1:06

94

E
219:10
192:17
318:01
329:04
330:05
429:07
450:00
366:09
451:07
333:07
449:14
384:17
468:04
403:11
343:11
441:15
313:11
330:09
345:00
416:14
431:12
463:18
436:11
437:00
459:14
422:11
386:16
361:05
429:02
396:15
318:12
310:13
304:19

F
361:05
431:08
406:04
505:01
448:10
614:16
743:08
562:14
603:15
475:02
578:18
482:18
782:14
544:05
458:16
523:19
458:19
446:16
496:05
600:02
759:17
631:12
641:06
612:03
589:06
752:07
728:04
562:09
622:09
636:00
504:05
518:17
626:13

G
223:16(+)
183:15(+)
299:00(+)
293:04(+)
375:06(+)
305:13(+)
185:06(+)
407:03(+)
347:05(+)
250:14(+)
141:05(+)
208:09(+)
118:18(-)
20:02(+)
73:02(+)
18:14(-)
81:10(+)
142:04(+)
115:14(+)
21:14(+)
110:12(-)
24:02(+)
4:06(+)
77:11(-)
51:16(+)
519:14(+)
385:14(+)
541:03(+)
614:10(+)
557:14(+)
316:11(+)
197:01(+)
65:15(+)

De ontvanger liet na om de uitgaven voor Lillo en Liefkenshoek apart te totaliseren; de uitgaven
zijn wel elk afzonderlijk in de rekening vermeld.
95
Vanaf nu met vermelding van de namen van de pachters van de gemeene middelen.
96
Ontvanger is nu Jan Pain.
97
Vanaf nu omvat deze rubriek in de rekeningen de aanschaf van turf en van diverse (veelal niet
gespecificeerde) materialen; meestal werden de uitgaven voor turf geboekt in de afzonderlijke posten
voor het onderhoud van Lillo en Liefkenshoek.
98
De beide predikanten ontvingen wederom elk een traktement exclusief augmentum van 100 pond
per jaar.
99
Ontvanger is Frederick Louijs Hilspach, tot en met 1689.
100
De uitgaven voor Lillo en Liefkenshoek afzonderlijk betroffen zoals gebruikelijk vrijwel
uitsluitend arbeidslonen i.v.m. onderhoud.
101
Ontvanger vanaf nu is Jacobus de Cock.
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Periode
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720 106
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
Periode

A
645:17
634:0
642:04
647:00
1707:11 102
1261:04 103
1041:08 104
1647:17 105
617:09
605:05
758:09 107
634:05
614:16
567:00
544:03
593:03
631:02
656:13
653:14
614:11
618:05
643:12
640:06
647:15
619:16
586:14
592:18
A

B

1:08

4
1:19
1:05
1
:16
3:00
2:16
1:05
1:18
1:17
4:04
2:09
:09
5:00
5:18
2:00

3:17
B

C
155:13
206:10
178:03
167:10
287:17
616:01
337:12
624:08
359:02
406:13
544:03
399:19
165:05
114:00
127:03
105:12
168:18
232:13
140:15
173:18
148:03
165:02
133:19
116:11
118:06
74:10
96:05
C

D
60:04
59:08
58:01
58:17
1027:02
434:11
222:14
660:07
170:05
204:12
176:08
485:01
61:17
45:07
63:14
33:19
46:17
96:08
47:00
44:06
56:06
47:06
31:16
34:19
36:12
33:02
1:03
D

102

E
295:19
303:05
293:07
323:16
312:17
248:13
218:18
421:15
442:00
395:15
174:15
152:07
165:17
158:03
118:02
135:02
127:05
127:06
127:04
126:16
119:19
127:09
127:05
127:15
126:02
120:11
113:00
E

F
511:17
569:05
531:00
550:05
1627:16
1299:11
481:03
1707:17
972:08
1007:17
898:08
1040:05
394:05
319:09
310:17
278:18
343:02
458:17
315:09
350:01
329:19
341:18
293:01
279:06
281:00
232:00
210:08
F

G
134:00(+)
65:04(+)
111:04(+)
96:15(+)
79:14(+)
38:06(-)
260:04(+)
59:19(-)
354:19(-)
402:12(-)
139:18(-)
405:19(-)
220:10(+)
247:11(+)
243:06(+)
314:05(+)
288:00(+)
197:16(+)
338:05(+)
264:10(+)
288:06(+)
301:13(+)
347:05(+)
368:09(+)
338:06(+)
354:13(+)
382:09(+)
G

Verpachting gemeene middelen £ 476:15; verkochte materialen £ 266:02:10;
avancementpenningen £ 866:13 (w.o een voorschot van £ 466:13:4 van de ontvanger-generaal i.v.m.
de bouw van een nieuwe contrescarpsluis te Liefkenshoek en idem van 400 pond voor het aanleggen
van een nieuwe rijsberm aan de contrescarp van Liefkenshoek; fol. 31 v en 32).
103
Verpachting gemeene middelen £ 510:07:06; avancementpenningen £ 639:02:04; i.v.m. reparaties
en arbeidslonen betr. de contrescarpen van Lillo en Liefkenshoek, veroorzaakt door de hoge
watervloeden, incl. de koop van 900 horden en 2700 kruispalen.
104
Verpachting gemeene middelen £ 530:05; avancementpenningen £ 411:10, o.m. voor de kosten
van het aanvullen van de doorbraak achter de vingerling en het leggen van een stromat op de
contrescarp te Liefkenshoek; ook voor de betaling van het traktement en de classicale onkosten van
de predikanten.
105
Verpachting gemeene middelen £ 544:02:06; avancementpenningen £ 1001:07, w.o. proceskosten
in de zaak van Lowijsa Brugmans, gediend voor het gerecht van Lillo (£ 184:13), kosten van het
nieuwe rijshoofd aan de contrescarp van Liefkenshoek (£ 333:06:08 betaald aan de aannemer Theunis
Huijmen), werken aan laatstgenoemde contrescarp (aan Huijbertus Moorman betaald £ 72:18:4 en
£ 90:8:4; plus het traktement van de predikanten (320 pond) (fol. 31-34).
106
Het traktement van de predikanten wordt weer betaald door de ontvanger-generaal.
107
Verpachting gemeene middelen £ 510:15; avancementpenningen £ 148:00 i.v.m. de betaling van
diverse arbeidslonen, de inkoop van rijswerken en het herstel van de buitencontrescarp van het fort
Lillo (fol. 27).
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1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747/48
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
Periode

584:13
544:12
526:10
545:00
543:01
590:11
633:06
634:07
654:17
739:12
426:11 108
1141:08 109
653:02
518:03
560:14
418:01
423:11
469:18
425:13
391:15
425:07
461:12
497:07
536:07
551:05
566:08
687:14 110
557:14
873:12 111
557:15
576:06
556:13
613:08
638:10
628:18
638:16
672:05
683:15
674:03 112
A

:10
8:10
7:14
11:17
4:08
20:06
42:10
9:05
29:04
16:17
36:15
2:12
9:06
4:11
14:16
16:08
3:16
:19
16:05
3:02
18:04
3:16
18:05
:12
26:16
5:09
17:04
:13
14:17
2:00
14:01
16:13
4:03
59:16
66:00
22:01
B

129:19
95:06
109:05
85:02
84:08
132:01
201:06
109:17
183:15
550:16
63:06
979:13
118:15
124:08
83:03
73:17
81:04
97:19
131:12
64:06
75:07
186:17
119:14
62:16
82:19
137:02
108:10
90:12
130:02
81:02
78:07
69:11
54:05
133:00
194:16
192:16
110:06
142:08
106:01
C

18:10
4:17
11:09
14:13
7:18
20:10
33:05
36:13
47:01
58:08
28:00
84:12
64:08
45:05
40:09
43:15
28:13
37:09
33:17
39:14
53:11
62:10
46:07
49:08
49:03
62:03
53:07
51:01
56:08
60:04
54:17
45:10
54:12
63:11
71:14
73:03
84:00
58:02
63:08
D

108

112:04
110:19
110:12
126:00
115:06
115:12
124:17
116:15
125:14
131:13
45:08
117:18
124:07
119:18
120:03
68:16
125:14
70:01
117:08
67:14
117:18
70:01
120:08
72:03
121:19
73:15
124:18
73:08
141:06
81:11
131:11
95:00
132:03
84:00
130:03
84:06
130:16
86:03
134:07
E

260:14
211:03
231:17
234:06
215:08
280:01
363:18
283:12
399:01
750:04
165:19
1199:02
344:07
291:19
253:03
191:00
250:08
221:18
286:14
172:14
293:02
322:11
304:14
188:04
272:07
273:13
313:12
220:11
345:01
223:11
279:14
212:03
255:03
280:12
413:08
354:10
385:00
352:14
325:18
F

323:18(+)
333:09(+)
294:12(+)
310:14(+)
327:12(+)
310:10(+)
269:08(+)
350:14(+)
255:16(+)
10:11(-)
260:12(+)
57:13(-)
308:15(+)
226:04(+)
307:11(+)
227:01(+)
173:02(+)
247:19(+)
138:19(+)
219:00(+)
132:05(+)
139:01(+)
192:13(+)
348:03(+)
278:17(+)
292:15(+)
374:02(+)
337:03(+)
528:10(+)
334:03(+)
296:12(+)
344:09(+)
358:05(+)
337:18(+)
215:10(+)
284:06(+)
287:04(+)
331:01(+)
348:05(+)
G

Verpachting gemeene middelen £ 247:4:3 (slechts gedeeltelijk geïnd vanwege de Franse bezetting
vanaf 17-4-1747); voorts verkochte vivres £ 80:6:10 en verkochte materialen £ 60:0:0.
109
Verpachting gemeene middelen £ 426:18:1; rantsoenpenningen £ 11:14:6; verkochte huizen
£ 83:10; erfcijnzen £ 57:13:6; verkochte materialen £ 19:16:1; verpachte veren £ 16:0;
avancementpenningen £ 525:16:8 (i.v.m. de wederopbouw).
110
W.o. verpachting gemeene middelen £ 405 en avancementpenningen £ 109:0:10.
111
Verpachting gemeene middelen £ 391:10; verkochte materialen £ 312:19:1, w.o. £ 258:6:8
wegens verkoop (aan Jan Baptist Vermeer) van een oud en defect kanon.
112
Verpachting gemeene middelen £ 475:09:08 (w.v. contributie te Oud-Lillo £ 11:09:08).
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1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785/
1786 119

659:14
616:09 113
609:16
599:11
693:09 114
717:14 115
735:01 117
1073:02 118
2365:00 120

27:18
2:11
1:03
32:12
94:06
225:08116
67:04
235:12121

113:13
113:15
138:11
144:04
178:02
192:08
315:02
385:06
453:00

56:05
67:11
68:08
63:17
68:10
68:08
89:16
160:14
279:07

86:04
124:06
83:02
130:14
82:18
123:16
75:18
139:19
111:11

284:01
308:05
291:06
371:09
423:17
610:01
480:17
753:05
1079:13

375:13(+)
308:04(+)
318:10(+)
228:01(+)
269:11(+)
107:12(+)
254:03(+)
319:16(+)
1285:06(+)

Uit dit overzicht kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1. In de periode 1638-1786 waren de netto-opbrengsten van de gemeene middelen van
consumptie te Lillo en Liefkenshoek, d.w.z. de ontvangsten minus de uitgaven, in
vele jaren positief, vooral vanaf 1666. Van de 145 jaren in dit tijdvak (waarbij de
jaren 1747 en 1748 vanwege de toenmalige Franse bezetting en de nasleep daarvan
als één jaar zijn geteld en het jaar 1786, dat voor de ontvanger amper zes
inningsweken telde en waarin waarschijnlijk geen belasting op consumptiegoederen
werd geheven, buiten beschouwing bleef) was het saldo in 105 gevallen (jaren)
positief. Dit betekent dat het in ruim 72 % van de jaren mogelijk was om de
uitgaven voor het reguliere onderhoud van de forten en een deel van de
traktementen van functionarissen die in deze forten werkzaam waren te bekostigen
door middel van de belasting op de locale verbruiksgoederen en de opbrengst van
enkele aanvullende belastingen ter plaatse. Geen wonder dat de Gecommitteerde
Raden van Zeeland zich soms over dit onderhoud zorgen maakten indien de
opbrengst van de belasting op consumptiegoederen verminderde. Deze zorg werd
onder meer geuit op 30 augustus 1661, hetgeen leidde tot een extra donatie van 200
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Verpachting gemeene middelen £ 436:12:11 (w.v. contributie te Oud-Lillo £ 12:02:11).
Verpachting gemeene middelen £ 394:9:8; verhuur van huizen en goederen £ 185:13:9.
115
Verpachting gemeene middelen £ 421:14:1; verhuur van huizen en van fournituren (lakens,
dekens e.d.) £ 174:4:8.
116
Deze uitgaven betroffen m.n. £ 109:7:6 voor de koop van 1050 ellen gebleekt wit linnen voor het
maken van 100 paren lakens voor het garnizoen (ter lengte van 3,5 el en ter breedte van 1,5 baan);
voorts £ 114:3:4 voor de koop van 150 nieuwe wollen dekens voor het garnizoen in beide forten (fol.
33-34).
117
Verpachting gemeene middelen £ 448:09:08; verhuur van huizen en van fournituren (m.n. van
lakens en dekens) £ 171:01:04.
118
Verpachting gemeene middelen £ 442; verhuur van huizen en goederen (w.o. vooral matrassen,
lakens en dekens) £ 308:5:3; verkochte levensmiddelen £ 232:5:2.
119
1786 slechts tot 12 februari.
120
Verpachting gemeene middelen £ 287:14:0,25; rantsoenpenningen £ 0:14:6; erfcijnzen £ 36:10:5;
verhuur van huizen en goederen (m.n. matrassen, dekens en lakens) £ 431:5:8; verkochte
levensmiddelen £ 1297:4 (verkocht aan de garnizoenen en deels via publieke verkoop, o.m. rogge,
boter, Edamse kaas, gerookte spek, stokvis, gort, zout, thee, koffie, tabak, Engelse kolen, raapolie);
verkochte materialen (m.n. een partij palissaden) £ 11:6:4; verpachte veren £ 13:3:10;
avancementpenningen £ 287:1:4.
121
Met name uitgaven voor olie, lijnwaad, dekens, brandewijn (voor het laboratorium te Lillo).
114
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3.

4.

5.

pond Vlaams. 122 Men kan dus stellen dat de forten in financieel opzicht in
belangrijke mate self-supporting waren, als men althans de kosten die gemoeid
waren met de aanschaf en het onderhoud van wapentuig, de aanschaf van
ammunitie, de gages van militairen, de relatief duurdere traktementen (zoals die
van de predikanten) en de uitgaven voor bijzonder onderhoud buiten beschouwing
laat. Veelvuldig was de impost op de consumptie in de forten toereikend om het
geregelde onderhoud ervan (in het bijzonder betreffende de zogeheten aarde- en
rijswerken) te bekostigen. Indien in de rekeningen van de ontvanger geen uitgaven
zouden zijn opgenomen voor traktementen en vacatiegelden dan zou het aantal
jaren dat met een positief saldo zou zijn afgesloten nog met 14 zijn toegenomen,
waardoor het totale aantal jaren met een positief saldo in de onderzochte periode
zou zijn gestegen van 72 naar 82 %. Voor de ontvanger-generaal van de
Rekenkamer van Zeeland waren de inwoners van de forten Lillo en Liefkenshoek
dus regelmatig interessante contribuanten van de Zeeuwse financiële huishouding.
De uitgaven voor het reguliere onderhoud van de forten in de periode 1638-1786
bedroegen voor het fort Lillo gemiddeld 241 pond Vlaams per jaar en voor het fort
Liefkenshoek 137 pond Vlaams per jaar.
Er zijn grote verschillen in de reguliere onderhoudskosten tussen de 17de en de 18de
eeuw. In de 17de eeuw bedroegen deze kosten voor Lillo gemiddeld 310 pond
Vlaams per jaar en in de 18de eeuw gemiddeld 185 pond Vlaams per jaar. Wat
Liefkenshoek betreft bedroegen de uitgaven aan onderhoud in de 17 de eeuw
gemiddeld 200 en in de 18de eeuw gemiddeld 92 pond Vlaams per jaar.
In het oog springende jaren waarin relatief veel (d.w.z. twee maal zoveel als
gemiddeld) aan onderhoudswerk werd besteed in Lillo zijn 1638, 1639, 1640, 1641,
1643, 1644, 1646, 1647, 1656, 1658, 1717 en 1746. Ten behoeve van het fort
Liefkenshoek werden met name in de volgende jaren relatief hoge uitgaven voor
onderhoud gedaan: 1638, 1639, 1640, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648,
1651, 1655, 1656, 1657, 1659, 1660, 1670, 1714, 1715, 1716, 1717 en 1721. In de
periode 1638-1658 zijn de onderhoudswerken zowel in Lillo als in Liefkenshoek
verhoudingsgewijze extra kostbaar. Er is een duidelijke samenhang tussen
schommelingen in de onderhoudskosten en de mate waarin de forten in militairstrategisch opzicht onder druk stonden, zoals in de periode 1638-1648. Soms
werden onderhoudskosten veroorzaakt door aantasting van de wallen (in het
bijzonder van de contrescarpen) ten gevolge van “hoge vloeden”. Dat verklaart
bijvoorbeeld de relatief hoge onderhoudskosten in de jaren 1715-1717. Buiten
beschouwing blijven hier de incidenteel gemaakte kosten van bijzondere
aanpassingen aan de forten, zoals in de jaren 1609-1610, 1614-1615 en 17011706. 123 Deze kosten bleven buiten de boekhouding van de ontvanger van de
gemeene middelen van consumptie. 124
Veranderingen in de uitgaven ten behoeve van traktementen, vacatiegelden,
schrijflonen e.d. van functionarissen die in de forten Lillo en Liefkenshoek
werkzaam waren kunnen niet worden toegeschreven aan betekenisvolle

122

ZA, SZ, inv. 515, fol. 124 v.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81690, 81700, 81710, 81720, 81730, 81740, 81750 en 81760.
124
In deel 3 c is een chronologisch overzicht opgenomen van aanpassingen aan de forten Lillo en
Liefkenshoek in de 17de en 18de eeuw.
123
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veranderingen in het aantal functionarissen dat voor dit type uitgaven in
aanmerking kwam en evenmin aan veranderingen in de hoogte van hun beloningen.
Zij kwamen in overwegende mate voort uit veranderingen in de inrichting van de
boekhouding van de Rekenkamer van Zeeland, vooral in de periode 1638-1719.
Soms kwamen traktementen e.d. ten laste van de ontvanger-generaal van deze
Rekenkamer, soms van de ontvanger van de gemeene middelen van consumptie in
de genoemde forten. Vanaf 1747 worden de schommelingen in de uitgaven voor
traktementen e.d. veroorzaakt door het tweejaarlijks in rekening brengen van de
onkosten die met het verwerven van de opbrengsten van de gemeene middelen
gemoeid waren.
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10.

De Tol van Zeeland

10.1 Inleiding
Schippers die in de 17de en 18de eeuw gebruik maakten van de Zeeuwse wateren konden
geconfronteerd worden met zes soorten belastingen: 1
a. De Tol van Zeeland, ook wel aangeduid als de Tol van Iersekeroord en als de
Grafelijke Tol; deze belasting staat in dit hoofdstuk centraal.
b. Het ankeragegeld, een belasting op buitenlandse schepen die op de rede van
Walcheren voor anker gingen of een Zeeuwse haven aandeden. 2
c. De convooien en licenten; convooigelden waren belastingen op goederen die via
overzee vanuit neutrale landen werden ingevoerd, licenten waren belastingen op
de uitvoer van goederen naar zowel vijandelijke als neutrale landen en op de
invoer van goederen uit gebieden die als vijandelijk werden beschouwd; zie
hiervoor verder hoofdstuk 11. 3
d. Een belasting op het vervoer van passagiers, ook wel passagiersgeld genoemd;
deze werd ingesteld in 1621 voor het scheepvaartverkeer met de Spaanse
Nederlanden en expireerde na de Vrede van Münster. 4
e. De zogeheten taux op de schepen; deze belasting werd door de Staten van Zeeland
ingesteld op 4 oktober 1621 en bleef intact tot de Vrede van Münster in juni 1648.
Deze belasting moest worden betaald door schepen gaande naar en komende uit
landen van de vijand en was bestemd voor het onderhoud van de forten Lillo en
Liefkenshoek. 5
f. Het bakengeld, dat in de 17de en 18de eeuw moest worden betaald door schippers
die gebruik maakten van de Zeeuwse wateren, waaronder de Honte (de
Westerschelde). Deze belasting (bedoeld om ongelukken op de Zeeuwse wateren
te voorkomen) werd geïnd door bakenaars die benoemd werden door de

1

Zie hiervoor o.m. J.H. Kluiver, De Souvereine en Independente Staat Zeeland; de politiek van de
provincie Zeeland inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen
de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiek, Middelburg, 1998, p. 58-63.
2
Deze belasting werd geïnd in de havens van Middelburg, Vlissingen, Veere en Arnemuiden (V.
Enthoven, Zeeland en de opkomst van de Republiek; handel en strijd in de Scheldedelta, c. 15501621, Leiden, 1996, p. 395).
3
In 1590 kwamen de Staten van Holland en Zeeland overeen dat zij, indien zij gebruik maakten van
elkaars waterwegen voor het vervoer van goederen naar de Zuidelijke Nederlanden (“de vijand”)
elkaar de helft van het door de schipper verschuldigde licent zouden afstaan; zo ontstond het
zogeheten halflicent (zie paragraaf 11.7). De meeste handel vanuit Holland via de Schelde naar het
Zuiden vond plaats vanuit Rotterdam en Dordrecht; zie J.H. Kluiver, op. cit., p. 61.
4
H.E. Becht, Statistische gegevens betreffende den handelsomzet van de Republiek der Vereenigde
Nederlanden gedurende de 17e eeuw (1579-1715), Den Haag, 1908, p. 51; in Lillo bracht deze
belasting in 1625 23 pond en 14 schellingen Vlaams op.
5
Zie bijv. ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6830; de belasting werd geïnd in de volgende plaatsen:
Lillo, Biervliet, Sluis, Aardenburg, IJzendijke, het fort Sint Anna (in de polder van Namen),
Philippine en Sas van Gent.
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Gecommitteerde Raden van Zeeland. 6 De functie van bakenaar op de Honte werd
een aantal malen gegund aan schippers die in het fort Lillo woonden. 7
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de Tol van Zeeland, in het bijzonder bij de opbrengst
van deze scheepvaartbelasting in het ontvangstkantoor te Lillo. Aldus wordt een bijdrage
geleverd aan het verkrijgen van inzicht in de betekenis van het fort Lillo als douanekantoor.
In het volgende hoofdstuk wordt dit inzicht verbreed en verdiept wanneer de opbrengsten
van de convooien en licenten te Lillo in beeld worden gebracht.
Sinds de elfde eeuw dienden schepen die gebruik maakten van Zeeuwse vaarroutes tol te
betalen. 8 Deze tol werd aanvankelijk genoemd naar de locatie waar de inning plaatsvond,
te weten Iersekeroord. 9 Het tolhuis aldaar lag aan de vaarroute van de Oosterschelde naar
Antwerpen, westelijk van Bergen op Zoom, oostelijk van Reimerswaal en noordelijk van
Assemansbroek. Thans ligt Iersekeroord op de bodem van de Oosterschelde, in het
Verdronken Land van Zuid-Beveland. 10
In 1468 (tijdens een proces voor de Grote Raad van Mechelen over de tolheffing op de
Schelde) klaagde gravin Jaboba van Beieren, aan wie bij de “zoen van Delft” in 1433 de
Tol van Iersekeroord was toegewezen, erover dat steeds meer schepen via de Honte (de
huidige Westerschelde) naar Antwerpen voeren om de Tol van Iersekeroord te ontduiken. 11
Voor het scheepvaartverkeer vanuit de Noordelijke naar de Zuidelijke Nederlanden lag
deze route niet voor de hand.
In de 16de, 17de, 18de en 19de eeuw waren er tolkantoren (soms slechts gedurende enkele
jaren) in Aardenburg, Antwerpen, Arnemuiden, Bergen op Zoom, Goes, Middelburg,
Philippine, Rammekens, Reimerswaal, Sas van Gent, Sluis, Sommelsdijk, Tholen, Veere en
6

J.P. Sigmond, Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800, Amsterdam, 1989, p. 158; M.
Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg 1696, p. 170-173. In 1663 beklaagde de
bakenaar Thomas Paulier zich over het innen van bakengeld op de Honte door enige bakenaars uit
Bergen op Zoom (ZA, SZ, inv. 518, fol. 172). Op 8-4-1664 gaf hij aan de Gecommitteerde Raden van
Zeeland te kennen dat hij soms moeite had om het bakengeld te incasseren. Hem werd toegestaan om
zich aan boord te begeven van de commiezen die met de inning van de convooien en licenten waren
belast. Zij hadden de bevoegdheid om het bakengeld te innen en dit aan de bakenaar te doen
toekomen (ZA, SZ, inv. 520, fol. 137 v en 138).
7
Op 20-4-1632 en 19-4-1668 stelden de Gecommitteerde Raden van Zeeland een instructie voor de
bakenaars vast, met voorschriften over door hen te hanteren tarieven, die per type schip varieerden
(ZA, SZ, inv. 492 en 696). Vanaf 1632 waren de bakenaars pachters, die zelf verantwoordelijk waren
voor de inning van het bakengeld (met dank aan L.M. Hollestelle van het Zeeuws Archief).
Veelvuldig ging de functie van bakenaar over van vader op zoon. In hoofdstuk 11 van deel 3 b is een
overzicht opgenomen van de bakenaars die op de Zeeuwse wateren werkzaam waren in de periode
1612-1786, met inbegrip van gegevens over hun taakstelling, werkterrein, bevoegdheden en de door
hen in rekening te brengen tarieven.
8
Smallegange, op. cit., p. 165-170; Encyclopedie van Zeeland, deel 3, Middelburg 1984, p. 30-32.
9
Documenten en rekeningen betreffende de tol van Iersekeroord in de periode 1321-1572 zijn door
Unger geordend; zie: W.S. Unger, De tol van Iersekeroord; documenten en rekeningen 1321-1572,
Den Haag, 1939.
10
C. Dekker, Zuid-Beveland; de historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de
middeleeuwen, Assen 1971, kaartbijlage.
11
M.K.E. Gottschalk, De Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeuwen; een
historisch-geografisch onderzoek betreffende Oost Zeeuws-Vlaanderen c.a., Assen 1984, p. 14.
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Vlissingen. Na de verovering van Antwerpen door de Spanjaarden in 1585 werd in het fort
Lillo voor het heffen van tol over goederen die vanuit de Zuidelijke Nederlanden werden
ingevoerd en daar naartoe werden geëxporteerd een ontvangstkantoor (ook wel wacht
genoemd) gevestigd. 12 Dit ontwikkelde zich tot het belangrijkste ontvangkantoor van de
Zeeuwse tol of de (Grafelijke) Tol van Zeeland, zoals de Tol van Iersekeroord vanaf het
eind van de 16de eeuw doorgaans werd genoemd. 13 Aanvankelijk waren de opbrengsten
van de tol bestemd voor de Graaf van Zeeland. Op 8 april 1578 besloten de Staten van
Zeeland de tol aan zich te trekken.
Iedereen die gebruik maakte van de Zeeuwse wateren was in beginsel verplicht om tolgeld
te betalen. Aan sommigen werd tolvrijdom verleend. Dit recht werd onder meer toegekend
aan inwoners van sommige plaatsen in Holland en Zeeland. Inwoners van Breda en Utrecht
genoten tolvrijdom, doch daar betaalden hun stadsbesturen jaarlijks aan de provincie
Zeeland wel een recognitie voor.
De ingelanden van de polders rondom de forten Lillo en Liefkenshoek waren niet
vrijgesteld van de verplichting om voor het vervoer van hun goederen naar en uit Brabant
en Vlaanderen de Tol van Zeeland te betalen. 14 Een dergelijke vrijstelling gold wel voor de
licentheffing (zie het volgende hoofdstuk).
Voor iedere “wacht” stelden de Staten van Zeeland een zogeheten collecteur aan, ook wel
betiteld als ontvanger of commies. Vaak werd die functie gecombineerd met die van
ontvanger van de convooi- en licentgelden en/of van commies van het ankeragegeld. De
Staten van Zeeland benoemden tevens personen die belast werden met het bijhouden van
een schaduwboekhouding. 15 Zij werden “contrerolleurs” genoemd. In de praktijk waren
zij alleen in de belangrijkste ontvangstkantoren actief, met name in Middelburg, Vlissingen,
Arnemuiden, Veere en Lillo. Op 14 januari 1659 besloten de Gecommitteerde Raden van
Zeeland dat de controleurs van de licenten te Sas van Gent en Lillo tevens geautoriseerd
waren om controleur te zijn van de Tol van Zeeland in beide plaatsen. 16
Op 21 oktober 1667 besloten zij dat de controleur van de grafelijke tol te Lillo recht had op
de helft van de pul wijn van iedere partij van de passerende wijnen die daar werd
aangegeven. 17 Aangezien er in het noord-zuidverkeer veelvuldig sprake was van het
transport van wijnen (zowel van zogeheten Rijnwijn als van wijn uit Frankrijk) zal deze
controleur doorgaans over zijn wijnvoorraad niet te klagen hebben gehad!
Over de vraag wie en waarvoor precies tol diende te worden betaald ontstonden in de 17de
en 18de eeuw herhaaldelijk discussies en twisten. De Gecommitteerde Raden van Zeeland
vervulden dan een geschillenbeslechtende functie. 18 Op 10 juli 1670 klaagde de ontvanger
van de Tol van Zeeland te Midddelburg zich erover dat diverse personen afkomstig uit
12

Kluiver, op. cit. p. 62.
G.F. Sandberg, F. Fierst van Wijnandsbergen en J.H.F. Schwartz, Overzicht van de rekeningen van
de Tol van Zeeland gedurende de periode 1584-1805, aangetroffen in de stukken van de rentmeestersgeneraal der domeinen bewesten- en beoosten Schelde, Middelburg, 1990, p. 8.
14
Zie bijv. het akkoord tussen de Gecommitteerde Raden van Zeeland en de gemeenschappelijke
ingelanden van de polder van Lillo d.d. 10 februari 1654 (ZA, Verz. Verheye van Citters, inv. 79 b).
15
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 696, 2-3-1688; idem, inv. 698, 26-1-1690; idem, inv. 702, 2-6-1694.
16
ZA, SZ, inv. 511, 14-1-1659.
17
ZA, SZ, inv. 525, fol. 188 v en 189.
18
ZA, SZ, inv. 663, 9-3-1668.
13
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Lillo, Liefkenshoek, Doel en uit plaatsen in Staats-Vlaanderen (Philippine, IJzendijke, Sluis
en Aardenburg) weigerden om tol te betalen. Hij kreeg opdracht om tol te ontvangen van
alle steden en plaatsen die in zijn instructie waren vermeld en op te treden tegen
frauduleuze handelingen. 19 Het kwam incidenteel voor dat schippers erin slaagden om de
tol te ontwijken. Schippers uit Middelburg waren hierin meer bedreven dan hun collega’s
uit Antwerpen. 20
De controle op de inning van de tol was niet geheel waterdicht. Zo bleek een lading van 24
okshoofden Franse wijn op 2 november 1673 te Lillo aan tolheffing te zijn ontkomen. De
lading werd alsnog getraceerd en de wijn werd geconfisceerd door de Admiraliteit van
Zeeland. 21
In Lillo werd voor het laatst in 1785 tol geheven. Het ontvangstkantoor aldaar werd
verplaatst naar het fort Bath. In 1805 werd de Tol van Zeeland voor het laatst geïnd, doch
deze werd nieuw leven ingeblazen toen in 1839 een verdrag tot stand kwam dat het ontstaan
regelde van de Belgische staat. 22 In 1863 kocht deze staat de tol op de Westerschelde af. 23
Dat werd op 20 juli 1913 (toen 50 jaar geleden) en op 26 september 1963 (toen 100 jaar
geleden) in Antwerpen luisterrijk herdacht en gevierd. Een rijk geornamenteerd monument
in de Scheldestad (aan de Marnixplaats) herinnert aan “l’ Affranchissement de l’ Escaut”. 24
De tolrekeningen van het kantoor in Lillo zijn bewaard gebleven voor de periode 1587 tot
en met 1604 en voor de periode 1628 tot en met de opheffing van dit kantoor in 1786, met
uitzondering van de rekening betreffende het jaar 1632. 25 In de periode 1605-1627 werd de
Tol van Zeeland verpacht. Gegevens over de inkomsten van de pachters in dit tijdvak
ontbreken. De collecteurs noteerden van ieder schip de naam van de schipper, de haven van
vertrek, die van bestemming, de aard van de lading en de ontvangen tolgelden. De
tolrekeningen geven derhalve een nauwkeurig beeld van het scheepvaartverkeer op de
Zeeuwse wateren, anders dan de rekeningen betreffende de convooien en licenten, die geen
gegevens bevatten over de ladingen van de schepen, hun herkomst en bestemming. Uit de
rekeningen vallen de thuishavens van de schippers niet op te maken.
10.2 Belaste ladingen
In algemene zin merkt Kluiver over de aard van het scheepvaartverkeer via Lillo (vanuit en
naar Antwerpen) het volgende op: “De Zuidelijke Nederlanden betrokken uit Zeeland de
goederen die zij door de sluiting van de Schelde en de blokkade van de Vlaamse zeekust
moesten ontberen. Dit waren in de eerste plaats levensmiddelen zoals verse en gezouten
zeevis, peulvruchten en verder het hele scala van de in Zeeland ingevoerde buitenlandse
19

ZA, SZ, inv. 666, 10-7-1670.
C.E. Heyning, “Kostelycke waren”; Zeeuwse kooplieden en de Antwerpse luxenijverheid in de
zeventiende eeuw, in: Archief 2003; mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen, Middelburg 2004, p. 24.
21
ZA, SZ, inv. 671, 22-11-1673 en 13-12-1673.
22
De hernieuwde tol bedroeg fl. 1,50 per scheepston; F. Prims, Antwerpen door de eeuwen heen,
Antwerpen, 1951, p. 635.
23
Sandberg, Fierst van Wijnandsbergen en Schwartz, op. cit., p. 9.
24
H. Vermeiren, De Schelde in Kunst en Cultuur, in: Polderheem, jrg. 34, nr. 3, 1999, p. 24 en 25.
25
ZA, Rekenkamer Zeeland B, inv. 5851 tot en met 8751.
20
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goederen. De uitvoer vanuit de Zuidelijke Nederlanden betrof in hoofdzaak
kapitaalintensieve goederen, vooral garens en textiel. Binnen dit genre vinden we in de
rekening van de Tol te Lillo vermeld: Rijssels goed, Kamerijks doek, lijnwaad, trijp, canvas
en verschillende soorten garens. IJzer en bewerkt ijzer behoorden ook tot de geregelde
handelswaar. Belangrijk was ook de uitvoer van zijden stoffen en onbewerkte zijde,
waarmee Antwerpen een oude traditie voortzette. Een substantieel deel van de uitvoer
bestond uit cultuurgoederen zoals boeken, schilderijen, tapijten, meubelen en klavecimbels.
Antwerpen werd als cultuurcentrum nog steeds gewaardeerd in de Noordelijke
Nederlanden. Deze goederen waren grotendeels bestemd voor afnemers in Hollandse
steden.” 26
Enthoven analyseerde de goederenstromen die omstreeks 1600 via de Honte vervoerd
werden en stelde vast dat Lillo daarbij als grenskantoor een belangrijke rol speelde. Vanuit
de Zuidelijke Nederlanden werden via Lillo onder meer de volgende goederen in
noordelijke richting getransporteerd: pastel, olie, galnoten, katoen, garen, wol, papier,
indigo, amandelen, drogerijen, kruidnagels, kaneel, ruwe zijde, boeken, fruit, fruitbomen,
zink- en straatstenen. In omgekeerde richting passeerden vooral voedingsmiddelen. 27
Steekproefsgewijze noteerden wij uit enkele rekeningen welke goederen door de collecteur
van de Zeeuwse tol te Lillo werden belast. Deze compilatie geeft een beeld van de aard van
het scheepvaartverkeer tussen de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden ten tijde van de
Republiek.
In maart 1631 passeerden er in Lillo schepen met de volgende goederen: 28
Appels
Indigo
Schors 29
30
31
Armozijn
Lampers
Servetgoed
Boeken
Lijnwaad 32
Steen
Camericxdoek 33
Meubelen
Tapijtserij 34
35
Couchenille
Nagelen
Vlas
Cramerij 36
Oude suiker
Werk 37
38
39
Drogerij
Poelterij
Zaden
26

Kluiver, op. cit., p. 65; zie hiervoor ook: Heyning, op. cit., p. 5-30; Heyning vestigt de aandacht op
een geregelde stroom van luxeartikelen (zoals kostbaar textiel, schilderijen en klavecimbels) vanuit
Antwerpen naar Middelburg in de 17de eeuw, bestemd voor de kapitaalkrachtige bovenlaag van de
burgerij aldaar.
27
V. Enthoven, De jonkvrouw van Zeeland; de goederenstroom in de Scheldemonding rond 1600, in:
A.M.J. de Kraker (red.), De Westerschelde, een water zonder weerga, Kloosterzande, 2002, p. 83.
28
ZA, Rekenkamer Zeeland B, inv. 5881.
29
Eikenschors, in gemalen vorm gebruikt ten behoeve van het verven van zwarte zijde.
30
Dunne zijde of satijnachtige stof, veel als voering gebruikt en naar de stad Ormuzd genoemd.
31
Verm. fijne doorschijnende stof.
32
Linnengoed.
33
Doek afkomstig uit Kamerijk.
34
Geweven kleed ter verfraaiing van muren, meubelen en vloeren.
35
Rode verfstof ten behoeve van (luxe) textiel.
36
Goederen van een marskramer.
37
Verm. grove verwarde draden van vlas of hennep die afvallen bij het hekelen, gebruikt bij het
maken van kaarsepitten.
38
Geneeskrachtige of aromatische droge stof, van plantaardige oorsprong.
39
Gevogelte.
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Florette 40
Garen
Hop
IJzer

Portefraesen 41
Rijsselsgoed 42
Schilderijen

In april 1717 werden de volgende goederen belast: 44
Bijenkorven
Huiden (droge)
Bijenstokken
Koolzaad
Blauwsteenkalk
Kramerijen
Boekweit
Lijnwaad
Boter
Mandenwerk
Erwten
Mergel
Gerst
Meubelen
Haver
Papier

Zijde
Zijden lakens
Zijden passement 43

Potaarde
Rogge
Schilderijen
Schilderijlijsten
Steenbeeldwerk
Straatstenen
Vlaswerk
Wijn

In september 1740 werd de Tol geheven over de volgende goederen: 45
Aarde
Krieken 46
Sajetten (kousen)
Boeken
Lijnwaad
Schaliën (= dakpannen).
Bomen
Mandenwerk
Schilderdoek
Brandhout
Marmersteen
Schilderijen
Garen (katoenen)
Meubelen (diverse)
Spawater
Gieters
Molenstenen
Steen (blauwe)
Haring
Nagelen (= spijkers)
Teenen wissen 47
Hop
Noten
Teer
Hout
Penselen
Vaten (lege)
Huiden
Peren
Vis
Klompen
Planken
Wannen 48
Kolen
Poppen
Zout
In november 1780 werd te Lillo voor de volgende goederen de Tol van Zeeland betaald:
Bier
Kanon (van ijzer)
Schapenvellen
Boekweit
Kleren
Schilderijen
Bonen
Klompen
Schoenhoutjes
Boombasten
Kogels (van ijzer)
Spawater
Duigen
Kolen (“smeekolen”)
Speelkaarten
Dweilen
Leverdroes
Steen (blauwe)
40

49

Zijde gesponnen uit het harde binnenste van het cocon van de zijderups.
Geplooide kragen.
42
Textiel afkomstig uit Rijssel (Lille), Frankrijk.
43
(Zijden) randversiering van kleding met kleurige vlasdraad.
44
ZA, Rekenkamer Zeeland B, inv. 7541, ongefolieerd.
45
ZA, Rekenkamer Zeeland B, inv. 7991, ongefolieerd.
46
De betekenis van deze term is niet geheel duidelijk; gedoeld kan zijn op kersen, kersenjenever, bier
bereid met hop van kersen en kleine pepernoten.
47
Vermoedelijk bossen wilgenhout.
48
Manden om koren te zuiveren van kaf.
49
ZA, Rekenkamer Zeeland B, inv. 8591, ongefolieerd.
41
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Garen
Gist
Goudleer
Groente
Haver
Hop
Hout (“speekhout”)
IJzer (oud-)
IJzerwerk (latten en staven)
Kachels
Kalfsvellen
Kalk

Levertraan
Lijnwaad
Lompen
Mergelaarde
Molenstenen
Nagels (= spijkers, van hout)
Nagels (= spijkers, van ijzer)
Noten
Pannen (ijzeren)
Peren
Pleisterwerk
Rogge

Steen (gebakken)
Steengruis
Stoelen
Stokvis
Stoven (van ijzer)
Straatstenen
Stro
Suiker (geraffineerd)
Tarwe
Vis
Wijn (Franse)
Zwingelspanen 50

In de periode 1631-1780 werd de goederenstroom vanuit Antwerpen in noordelijke richting
dus gevarieerder.
10.3 De ontvangers van de tol te Lillo
In de periode 1628-1798 waren in het kantoor te Lillo de volgende ontvangers van de Tol
van Zeeland werkzaam: 51
 Cornelis van Alphen, 1 januari 1628 t/m 1651; contrerolleur was D. Beijdaels.
 Johannes Beverlandt (Bevelander), 1 mei 1652 t/m mei 1654 (NB: de rekeningen
betreffende 1653 en 1654 werden opgemaakt door diens weduwe, samen met de
contrerolleur D. Beijdaels).
 Albert van Benthem, 6 mei 1654 t/m maart 1674 (NB: de rekening betreffende
februari 1667 t/m april 1667 is opgemaakt door de contrerolleur Petrus Rennerus
(Reijneris) omdat Van Benthem in deze periode was geschorst; 52 de rekeningen
over 1673 en de eerste vier maanden van 1674 staan op naam van wijlen Albert
van Benthem).
 Johannes Cock, 1 april 1674 t/m febr. 1708.
 Johan Verschuur, 17 april 1708 t/m mei 1737 (NB: de rekeningen over 1736 en de
periode januari t/m 16 maart 1737 zijn opgemaakt door zijn erfgenamen; de
rekening over de periode 17 maart 1737 t/m mei 1737 is van waarnemer Jan
Willem Ermerins).
 Andries Nebbens, 15 april 1737 t/m 13 april 1772 (NB: werd in de periode 1737
t/m 1747 vertegenwoordigd door de substituut-ontvanger Simon van den Enden;
idem in de jaren 1748 en 1749 door de waarnemer Jacobus Ermerins; idem in de
periode 1750 t/m 1772 door de substituut-ontvanger Willem Meijer).

50

Plankjes van een zwingelmolen, d.w.z. een rad om vlas mee te zwengelen.
Sandberg, Fierst van Wijnandsbergen en Schwartz, op. cit., p. 30-32. Hun voorgangers in de
periode 1584-1604 (d.w.z. de eerste periode gedurende welke de tol werd gecollectioneerd) waren:
Gillis Heijlinck, Pauwels Costerius en Philips van Coolhem; laatstgenoemde werd benoemd op 2-61603 (ZA, SZ, inv. 1668, fol. 203).
52
ZA, SZ, inv. 525, fol. 18, 21-1-1667.
51
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Jacobus Hofman, 14 april 1772 t/m 17 maart 1798 (NB: vanaf 1787 betreffen de
rekeningen de opbrengsten van de tol te Bath; in 1798 was A.J. Verkouteren
contrerolleur).

Het ambt van tolontvanger te Lillo werd steeds gecombineerd met dat van ontvanger van de
convooien en licenten aldaar. Daarop kwam in de gehele onderzochte periode één
uitzondering voor. Toen Johannes Cock in februari 1708 terugtrad werd hij slechts
gedurende enkele maanden opgevolgd door Anthonij de Kuijser, ontvanger van de
convooien en licenten te Lillo. Deze protesteerde er vergeefs tegen dat hij niet tevens, zoals
zijn voorgangers, verantwoordelijk werd voor de inning van de Tol van Zeeland. 53
Vanaf 1673 hebben de collecteurs systematisch genoteerd hoe hoog hun ontvangstloon was.
Dit bedroeg standaard 25 % van de inkomsten en werd op de bruto tolgelden in mindering
gebracht. De ontvangers hadden er dus een evident persoonlijk belang bij om zoveel
mogelijk tol te innen.
Het is niet duidelijk of hun ontvangstloon is inbegrepen in de rekeningen betreffende de
jaren 1628 tot en met 1672. Vermoedelijk was dit niet het geval. Zeker is dat het
ontvangstloon vanaf 1673 in mindering op de tolopbrengst werd gebracht.
10.4 De opbrengst van de tol te Lillo
De opbrengst van de Tol van Zeeland te Lillo was in ponden Vlaams in het tijdvak 15871604 als volgt; ter vergelijking wordt ook de tolopbrengst in de gehele provincie Zeeland
vermeld: 54
In Lillo
In heel Zeeland
1587
5
1722
1588
5
2132
1589
1
3040
1590
2
2626
1591
3
2759
1592
7
3123
1593
6
3927
1594
4
3661
1595
9
4766
1596
9
5043
1597
25
5321
1598
21
4876
1599
11
3103
1600
6
2443
1601
11
2327
1602
15
2601
1603
0
2885
1604
27
2676
53

ZA, SZ, inv. 716, 27-4-1708 en 1-5-1708; idem, inv. 1013, brieven van Anthonij de Kuijser over
deze kwestie, behandeld door de Staten van Zeeland op 7 mei 1708.
54
Enthoven, op. cit. 1996, p. 394.
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Uit dit overzicht kan worden geconcludeerd dat de tolopbrengsten te Lillo aanvankelijk,
zowel in absolute als in relatieve zin uiterst bescheiden waren. Dat is gelet op de
toenmalige militaire situatie rondom Antwerpen geenszins verwonderlijk. Slechts
mondjesmaat was er sprake van transport van goederen vanuit de Zuidelijke naar de
Noordelijke Nederlanden en omgekeerd. Aannemelijk is dat de tolopbrengsten te Lillo
toenamen vanaf 1609 toen het Twaalfjarig Bestand intrad, gegeven het feit dat toen de
economie van de Zuidelijke Nederlanden een krachtige impuls kreeg. 55 Gegevens over
deze opbrengsten betreffende de periode 1605 tot 1628 ontbreken echter. Dat komt omdat
in dit tijdvak de Tol van Zeeland werd verpacht in plaats van gecollectioneerd.
De opbrengsten van de Zeeuwse tol te Lillo en de (ingehouden) ontvangstlonen waren
vanaf 1628 in ponden, schellingen en groten Vlaams als volgt (NB: een pond had in de 17de
en 18de eeuw een waarde van 20 schellingen en de waarde van 1 schelling correspondeerde
met die van 12 groten Vlaams; de waarde van een pond werd toen ook wel uitgedrukt in
guldens; 1 pond Vlaams was toen ongeveer 6 gulden (2,72 euro) waard):
Jaar
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646

Opbrengst
13:19:11
125:11:04
139:19:08
141:11:11
onbekend
141:04:09
141:09:08
134:08:10
108:19:10
104:02:07
105:17:02
88:00:05
100:11:00
120:10:08
106:18:04
112:17:00
96:04:09
128:02:09
127:16:07

Ontvangstloon
onbekend
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

Jaar
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665

55

Opbrengst
92:12:10
97:09:03
130:17:05
130:18:02
196:11:01
157:13:0156
377:09:0857
188:03:1158
159:07:05
181:10:06
194:05:05
39:12:0559
48:01:0660
387:01:05
320:07:09
320:04:08
296:10:05
263:00:11
237:02:09

Ontvangstloon
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

J.I. Israel, De Republiek; 1477-1806, Franeker, 1996, p. 450.
Alleen de periode 1-5-1652 t/m 31-12-1652.
57
Betreft het gehele jaar 1653.
58
Alleen de maanden juni t/m december 1654.
59
Er werd in dat jaar een apart kohier samengesteld betreffende tol van schepen van en naar de
polder van Lillo; de opbrengst daarvan was £ 17:07:01.
60
Idem; de opbrengst daarvan was £ 26:01:11.
56
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Jaar
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
61
62

Opbrengst
297:06:05
225:19:04
287:00:00
204:05:03
180:04:06
173:15:02
137:19:00
202:10:10
325:17:08
299:15:11
270:10:11
304:02:08
199:09:07
192:04:06
193:15:01
209:14:04
307:01:05
269:11:04
220:09:03
210:12:05
224:01:05
212:16:04
301:07:10
269:19:04
379:13:09
428:14:00
556:02:04
519:13:03
777:01:03
644:14:11
487:16:05
392:16:07
336:06:10
197:19:04
171:00:10
173:08:04
55:10:04
11:00:06
47:19:02
121:08:00
106:01:00

Ontvangstloon
idem
idem
idem
idem
onbekend
idem
idem
50:12:08
75:09:05
72:14:00
67:12:08
76:00:08
49:16:01
98:01:01
48:08:09
52:08:04
76:15:04
67:07:10
55:02:03
52:13:01
56:00:04
53:04:01
75:06:11
67:09:10
94:18:05
107:03:06
139:00:07
129:18:03
194:05:04
161:03:09
121:19:01
98:04:02
84:01:08
49:09:10
42:15:02
43:07:01
13:17:07
7:07:00
15:19:08
20:04:08
17:13:06

Jaar
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747

Betreft de periode januari 1708 t/m februari 1709.
Betreft de periode maart t/m december 1709.
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Opbrengst
125:18:06
127:09:0261
114:03:0362
130:12:06
121:04:11
97:16:02
103:05:10
158:19:07
181:01:04
238:15:02
336:04:02
274:01:08
225:09:04
259:00:10
367:01:05
256:04:10
224:06:05
201:13:11
123:12:11
147:18:07
107:05:02
94:01:02
113:15:10
116:03:07
133:07:08
166:09:00
221:11:09
296:12:04
248:12:05
279:18:07
316:06:10
212:13:09
208:05:03
159:12:02
243:08:00
316:14:08
433:03:03
320:04:05
288:05:09
185:04:04
41:14:1063

Ontvangstloon
25:03:08
32:07:09
22:16:08
26:02:06
24:05:00
24:09:00
20:13:02
26:09:11
30:03:06
39:15:10
56:00:08
45:13:07
37:11:07
43:03:06
61:03:07
42:14:03
37:07:09
33:12:04
24:14:07
29:11:08
21:09:00
23:10:03
22:15:02
23:04:08
26:13:06
27:14:10
36:18:08
49:08:09
41:08:09
46:13:01
61:03:03
35:08:11
34:14:02
26:12:00
40:11:04
52:15:09
72:03:10
53:07:04
48:00:11
30:17:04
13:14:03

Jaar
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766

Opbrengst
14:00:0964
396:04:08
224:14:11
351:06:07
252:06:09
334:15:11
297:18:09
276:17:03
413:08:09
241:06:07
482:16:08
605:11:07
422:17:10
568:18:11
573:12:10
502:03:11
751:17:05
607:03:07
671:18:07

Ontvangstloon
7:00:05
onbekend
37:09:00
58:11:01
42:01:01
55:05:11
49:13:01
46:02:11
68:48:02
40:04:05
80:09:05
100:18:07
70:09:07
94:16:05
95:12:01
83:13:11
125:06:02
101:03:11
111:19:09

Jaar
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785

Opbrengst
531:10:00
248:08:01
418:05:04
307:11:03
221:00:03
247:15:09
275:19:01
354:04:03
252:10:09
252:16:06
377:04:01
406:17:08
521:06:00
509:07:08
542:10:10
589:11:03
539:10:06
327:11:05
263:02:05

Ontvangstloon
88:11:08
41:08:00
69:14:02
51:05:02
36:16:08
41:05:11
45:19:10
59:00:08
42:01:09
42:02:09
62:17:04
67:16:03
86:17:08
84:17:11
90:08:05
98:05:02
89:18:05
54:11:10
43:17:00

In de periode 1629 t/m 1785 bedroeg de gemiddelde opbrengst van de tol te Lillo (exclusief
het ontvangstloon) 259 pond Vlaams per jaar. In de 17 de eeuw waren er opmerkelijke
afwijkingen naar beneden (d.w.z. opbrengsten van minder dan 100 pond Vlaams per jaar)
in de jaren 1639, 1644, 1647, 1648, 1658 (!) en 1659 (!). In die eeuw waren opmerkelijke
afwijkingen naar boven (d.w.z. opbrengsten van meer dan 400 pond Vlaams per jaar) de
jaren 1691, 1692, 1693, 1694 (!), 1695 en 1696.
Wat de 18de eeuw betreft vallen de relatief lage tolopbrengsten op in de jaren 1702, 1703
(!), 1704, 1747 en 1748 (!). Relatief hoge opbrengsten werden in die eeuw geïncasseerd in
de jaren 1743, 1756, 1758, 1759, 1760, 1761 t/m 1767, 1769, 1779 t/m 1783.
De geconstateerde afwijkingen van het gemiddelde kunnen eenduidig in verband worden
gebracht met handelspolitieke ontwikkelingen die op hun beurt samenhingen met feitelijke
of dreigende militaire ontwikkelingen in de Zuidelijke Nederlanden, in het bijzonder
rondom Antwerpen. De Zevenjarige Oorlog, waarbij vele Europese staten in de periode
1756-1763 betrokken waren en die voor de Republiek der Verenigde Nederlanden in
economisch opzicht zeer schadelijk was, weerspiegelt zich niet in de tolopbrengsten in die
periode. Voor het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen had die oorlog dus geen
noemenswaardige betekenis.
De convooien en licenten brachten in de 17 de en 18de eeuw te Lillo aanzienlijk meer op dan
de Tol van Zeeland. De gemiddelde jaaropbrengst van eerstgenoemde scheepvaartbelasting
te Lillo bedroeg 4.120 pond Vlaams, dat is dus bijna 16 keer zoveel (zie het volgende
hoofdstuk).
63

Alleen over de maanden januari t/m april 1747; daarna werd het innen van de tol onmogelijk
vanwege Franse aanvallen op de Zeeuwse Scheldeforten (zie paragraaf 7.10).
64
Vanwege de Franse bezetting alleen betreffende de periode 10 december t/m 31 december 1748.
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Na de verplaatsing van het tolkantoor van Lillo naar Bath waren in de jaren 1786 tot en met
1790 de tolopbrengsten en de ontvangstlonen aldaar ((in ponden, schellingen en groten
Vlaams) de volgende:
Jaar
1786
1787
1788
1789
1790

Tolopbrengst
699:00:08 65
377:15:02
271:18:06
184:07:03
211:05:01

Ontvangstloon
116:10:01
062:19:02
045:06:05
030:14:06
035:04:01

Opmerkelijk is de relatief hoge opbrengst in 1786 die sterk afwijkt van de voorafgaande
twee jaren in Lillo. Daarna daalde de tol tot een niveau dat gelijkenis vertoont met de
gemiddelde opbrengst in de periode 1629 tot en met 1785.

65

Reeds vanaf januari 1786. Het fort Bath kwam pas in 1787 gereed (zie paragraaf 15.4), maar het
ontvangstkantoor was al eerder vanuit Lillo richting Bath verplaatst.
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11.

De convooien en licenten

11.1 Inleiding
De forten Lillo en Liefkenshoek vervulden vanaf het moment dat zij in handen kwamen van
de Republiek der Verenigde Nederlanden tot hun overdracht aan de Oostenrijkse
autoriteiten in februari 1786 een sleutelrol in de inning van twee belastingen op het
scheepvaartverkeer vanuit en naar Antwerpen: het convooigeld en de licenten. In Lillo was
hiervoor een ontvangstkantoor gevestigd en via het oorlogsschip dat in de Schelde tussen
Lillo en Liefkenshoek was geposteerd kon de betaling ervan zonodig met geweld worden
afgedwongen. Hoewel er eerdere wortels van deze belastingen aanwijsbaar zijn, zijn ze
ontstaan in de vroege fase van de opstand tegen Spanje en waren ze aanvankelijk primair
bedoeld om deze kostbare oorlog mede te financieren. 1
De benaming convooien verwees oorspronkelijk naar een vergoeding voor het convooieren
van de koopvaardij door oorlogsschepen. 2 In het laatste decennium van de 16de eeuw kreeg
de term een andere betekenis, te weten een belasting op goederen die vanuit neutrale landen
werden ingevoerd. De term licent verwijst naar een vergunning, in het onderhavige geval
een vergunning om handel te drijven met de vijand. 3 Als niet-neutrale, vijandelijke landen
werden ten tijde van de Opstand beschouwd: Spanje, Portugal en de Zuidelijke
Nederlanden.
Enthoven meent dat de convooien en licenten, zoals geheven aan het einde van de 16 de en
de eerste decennia van de 17de eeuw, voor de Republiek belangrijke instrumenten waren in
het kader van de strijd tegen de Spanjaarden. Zonder dit fiscale stelsel zou de Opstand
volgens hem geheel anders verlopen zijn en mogelijk zelfs niet tot het ontstaan van de
Republiek der Verenigde Nederlanden hebben geleid. Voorwaarde was dat de heffing
effectief kon worden afgedwongen. Daarbij speelden de Admiraliteitencolleges van de
Republiek een cruciale rol. 4 Daaraan kan wat Zeeland betreft worden toegevoegd: evenals
de onder controle van de Staten van Zeeland staande forten aan de Schelde, in het bijzonder
die te Lillo en Liefkenshoek.
In oktober 1572 kwam er voor het opstandige deel van het gewest Zeeland een
gemeenschappelijke regeling van de licenten tot stand. In het voorjaar van 1574 werd
besloten om vast te leggen in welke goederen, hoe en tegen welke vergoeding in de
Scheldedelta handel gedreven mocht worden tussen de bevrijde gebieden en de rest van de
wereld, met inbegrip van de vijand. Bepaald werd ook hoe deze voorschriften toegepast en
afgedwongen zouden worden. Op de Schelde werd een “wacht” van oorlogsschepen
ingesteld om het scheepvaartverkeer te controleren en het betalen van belasting af te
dwingen.

1

H.E. Becht, Statistische gegevens betreffende den handelsomzet van de Republiek der Vereenigde
Nederlanden gedurende de 17e eeuw (1579-1715), Den Haag, 1908, p. 69.
2
Idem, p. 68.
3
Idem, op. cit., p. 70.
4
V. Enthoven, Zeeland en de opkomst van de Republiek; handel en strijd in de Scheldedelta, c.
1550-1621, Leiden, 1996, p. 150.
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Enthoven reconstrueert de gang van zaken destijds verder als volgt: “Vanaf mei 1574 moest
licent betaald worden voor de uitvoer naar zowel vijandelijke als neutrale landen. Daarnaast
was het toegestaan om tegen betaling van licent goederen uit vijandelijk gebied in te
voeren. De invoer van goederen uit neutrale landen werd belast met het convooigeld…
Samengevat komt het hierop neer: de convooien, met een laag tarief, werden geheven op de
invoer uit neutrale landen. De licenten betaalden de kooplieden voor de uitvoer naar
vijandelijke en neutrale landen en de invoer uit vijandelijk gebied…Vanzelfsprekend
mochten uitsluitend geoorloofde goederen worden geëxporteerd. De export van
bijvoorbeeld verschillende levensmiddelen werd geregeld verboden. De uitvoer van met
name graan en zout was alleen dan toegestaan indien de eigen voorraad toereikend geacht
werd. Wanneer een tekort dreigde, volgde direct een uitvoerverbod…Voor de uitvoer naar
de vijand gold een hoger tarief dan voor de uitvoer naar neutrale landen. De verschillende
tarieflijsten werden voortdurend vervangen door andere. Af en toe werd zelfs de lijst van
verboden goederen uitgebreid. Later werden de tarieven van de convooien en licenten voor
bepaalde goederen verlaagd of verhoogd. Hierdoor waren de Staten van Holland en Zeeland
in staat snel te reageren op nieuwe ontwikkelingen in de oorlog.” 5 In de administratie van
de Rekenkamer van Zeeland zijn de convooien aanvankelijk geboekt onder het trefwoord
“lancx de zee passerende” en de licenten onder de noemer “lancx de rivieren gaende en
comende”.
De licenten werden aanvankelijk in de Zeeuwse administratie ingedeeld in vier regio’s (per
kantoor wordt tussen haakjes het jaar van oprichting vermeld, d.w.z. het jaar waarin het
kantoor voor de eerste maal in de rekeningen wordt genoemd): 6
 Licenten in Zeeland, met kantoren in Middelburg (1574), Vlissingen (1573), Veere
(1574), Arnemuiden (1576), Zierikzee (1587), Brouwershaven (1587), Goes
(1597), Reimerswaal (1591) en Tholen (1591). Later kwam daar een bescheiden
kantoor in Sommelsdijk (dat tot 1805 een Zeeuws dorp was) bij.
 Licenten in Brabant en Staats-Vlaanderen, met kantoren te Bergen op Zoom
(1595), Sluis (1608), Aardenburg (1609), IJzendijke (1608), Hulst (1646) en Sas
van Gent (1647).
 Licenten in de vloten te Lillo (1597) 7, Mauritsfort of Biervliet (1606), Philippine
(1590) en (gedurende een beperkte periode in de 17 de eeuw) het fort St. Anna in de
polder van Namen (1645).
 Halflicenten, geïnd te Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Gorcum en later ook in
Delfshaven, Gouda, Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Daarnaast waren
Zeeuwse commiezen werkzaam in Den Bosch en later in Geertruidenberg; ook
daar ging het om de inning van het halflicent.
Oorspronkelijk waren de convooien en licenten een gedeeltelijk stedelijke retributie. 8
Geleidelijk aan evolueerden zij tot een belasting van en voor de Generaliteit, bestemd voor
de gemeenschappelijke oorlogsvoering van de opstandige steden en gewesten. Dat werd in
5

Enthoven, op. cit. 1996, p. 41-42.
Becht, op. cit., p. 51 en 142. Aanvankelijk werden ze ondergebracht in de rekeningen te lande.
Vanaf 1585 zijn ze geboekt in de rekeningen te water van het Admiraliteitscollege van Zeeland.
7
Becht vermeldt foutief dat het ontvangstkantoor te Lillo is opgericht in 1590; dit moet zijn: 1597
(zie paragraaf 11.2).
8
Becht, op. cit., p. 73.
6
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1579 vastgelegd in de Unie van Utrecht. 9 Dit betekende echter niet dat de inning
geschiedde door of namens de Staten-Generaal en dat de opbrengsten zonder meer aan de
kas van de Generaliteit ten goede kwamen. Afgesproken werd dat de afzonderlijke
Admiraliteitscolleges van de Republiek (dat waren er aanvankelijk vier en later vijf; zie
paragraaf 8.2) met de inning werden belast en dat de opbrengsten allereerst de vloot van de
desbetreffende Admiraliteit ten goede kwam. Alleen overschotten kwamen ten goede aan
hun gemeenschappelijke kas. De ontvangers van de convooien en licenten stonden op
papier onder het gezag van de Staten-Generaal maar werden in feite aangestuurd door het
Admiraliteitscollege waartoe zij behoorden en legden daaraan verantwoording af. Dat
veranderde in de praktijk nauwelijks toen de opstandige provincies in 1597 afspraken dat de
leden van de Admiraliteitscolleges een eed van trouw dienden af te leggen jegens de StatenGeneraal en de Admiraal-Generaal.
De Zeeuwse Admiraliteit zetelde in Middelburg. Dit college bestond merendeels uit
raadsheren die deel uitmaakten van de Gecommitteerde Raden van Zeeland, waardoor een
eenheid tussen de politiek van het gewest en het beleid van de Admiraliteit van Zeeland
gewaarborgd was. 10
Net zoals de andere gewesten van de Republiek heeft Zeeland in de laatste drie decennia
van de 16de eeuw en gedurende de gehele 17de en 18de eeuw getracht om een eigen politiek
op het terrein van de inning en besteding van de convooien en licenten te voeren. De
hoofdlijnen daarvan zijn gedocumenteerd door Van der Poel en Kluiver.
Voor de vele conflicten die zich hierover voordeden in de laatste decennia van de 16 de en de
eerste decennia van de 17de eeuw en de (handels)politieke achtergronden daarvan, wordt
verwezen naar de dissertatie van Enthoven. Regelmatig waren er aanvaringen over deze
belastingen met de andere gewesten, in het bijzonder met de Admiraliteiten van het gewest
Holland. In 1590 kwam een overeenkomst tot stand tussen de gewesten Holland en
Zeeland, waarbij werd bepaald dat de Admiraliteit van Zeeland over goederen die vanuit
Holland via de Zeeuwse wateren werden vervoerd naar “de vijand” de helft van het
verschuldigde licent zou ontvangen. 11 Omgekeerd zouden de Admiraliteiten in Holland het
halflicent ontvangen over goederen die vanuit Zeeland via Hollandse wateren naar de
vijand werden verscheept. 12 Daarmee waren de spanningen tussen Holland en Zeeland niet
verdwenen. Rond 1595 ontstond een tarievenoorlog tussen de beide gewesten. Op 3 juli
9

J. van der Poel, Het particularisme van Zeeland en de Convoyen en Licenten, in: Archief, vroegere
en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, Breskens, 1929, p. 10. Dat de convooien en licenten werden
beschouwd als belastingen van de unie van de opstandige gewesten kwam tot uitdrukking in de
afspraak dat de opbrengsten zouden worden verantwoord in de petitie inzake de oorlogsvoering die de
Raad van State jaarlijks bij de Staten-Generaal indiende.
10
Dat het Admiraliteitscollege formeel een ander bestuurlijk gremium was dan de Gecommitteerde
Raden van Zeeland kwam niet alleen tot uitdrukking in het feit dat de leden van het eerstgenoemde
college, anders dan de leden van het laatstgenoemde, een eed van trouw jegens de Staten-Generaal
aflegden, doch ook in de locatie waar werd vergaderd, te weten in afzonderlijke vertrekken in het
Middelburgse Abdijcomplex (zie ook paragraaf 8.2).
11
Zie voor de tekst van dit akkoord d.d. 17-4-1590: ZA, SZ, inv. 1806.
12
J.H. Kluiver, De Souvereine en Independente Staat Zeeland; de politiek van de provincie Zeeland
inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de achtergrond van
de positie van Zeeland in de Republiek, Middelburg, 1998, p. 88-89.
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1597 zagen zij opnieuw kans om hun twisten voorlopig bij te leggen door het volgende af te
spreken: 13
 Alle waren die vanuit de Verenigde Nederlanden naar Zeeland worden verscheept
kunnen daar vrij passeren en omgekeerd.
 Over goederen die worden verscheept in de Verenigde Nederlanden om, met of
zonder overladen, te worden vervoerd door Zeeland naar Engeland, Frankrijk,
Spanje en andere streken zal het vereiste convooigeld volledig moeten worden
betaald ter plaatse van de eerste inlading, terwijl in Zeeland verder niets zal
worden geheven. Hetzelfde geldt voor goederen die vanuit Zeeland via de
Verenigde Nederlanden naar andere landen worden verscheept.
 Over goederen die via Zeeland verscheept worden vanuit de Verenigde
Nederlanden en die bestemd zijn voor landen die “in de macht van den Vijand”
(zijn), dient licent te worden betaald, de helft ter plaatse van de eerste lading, de
andere helft bij een van de Zeeuwse kantoren. Omgekeerd is deze regel van
toepassing op goederen die binnenkomen vanuit vijandelijk gebied. Het recht van
Zeeland om de helft van het licent te innen is ook van toepassing op schepen die in
dat gewest niet aan land gaan of hun goederen overladen.
 Door de functionarissen in alle gewesten die zijn belast met de inning van
convooien en licenten wordt opgedragen om ervoor te zorgen dat schepen en
goederen die door Zeeland of een of meer andere gewesten varen, niet langer
worden gemolesteerd en opgehouden dan gebruikelijk is met schepen en goederen
binnen hun eigen territoir.
 De lijsten betreffende de goederen die met convooien en licenten zijn belast zullen
als gemeenschappelijke lijsten worden gehanteerd. Geen gewest mag hierin
eigenmachtig verandering aanbrengen.
 Teneinde deze afspraken tot uitvoer te brengen zullen er vanwege Holland, WestFriesland en Friesland in Zeeland en omgekeerd vanwege Zeeland in de drie
genoemde “kwartieren” collecteurs, controleurs, cherchers en commiezen worden
aangesteld.
Bij enkele facetten van de spanningen tussen Holland en Zeeland wordt in paragraaf 11.7
nader stilgestaan.
Na de verovering van Antwerpen in 1585 door Spaanse troepen besloten de Staten van
Zeeland om de toegang van Antwerpen via de Schelde te blokkeren, teneinde te voorkomen
dat de “vijand” via deze waterweg zou worden bevoorraad. Deze blokkade bleef twee jaar
intact.
In 1587 gaven de Staten van Zeeland weer toestemming voor handel met de vijand. De
licenten die voor het gebruik van de Schelde betaald dienden te worden werden “geopend”
en schepen konden weer vanuit en naar Antwerpen varen. 14 Het duurde nog tot 1597
alvorens er ook in Lillo een ontvangstkantoor ten behoeve van de licenten werd gevestigd,

13

Van der Poel, op. cit., p. 45-47; zie voor de tekst van dit akkoord d.d. 17-4-1590: ZA, SZ, inv.
1806.
14
A.P. van Vliet, Vissers in Oorlogstijd; de Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648, Middelburg,
2003, p. 115.
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al werd er in Lillo reeds vanaf 1590 licent geïncasseerd, namelijk over de handel in fruit en
verse vis. 15
Kennelijk was het voor schippers vanuit de Zuidelijke Nederlanden na de opheffing van de
blokkade op de Scheldevaart in 1587 nog niet zo eenvoudig om langs deze vaarroute
goederen te vervoeren, want op 23 februari 1593 schreef de magistraat van Antwerpen een
stroperige brief aan de “eerweerdige, edele, wyse ende seer voorsienige heeren” van de
Admiraliteit van Zeeland met het verzoek om te bewerkstelligen dat schepen “vry, seker
ende ongemolesteert” via de Schelde zouden kunnen varen “opdat de negociatie te
wederzyden des te beter en de sekerder mach worden gecontinueert, tot voorderinge van de
welcke wy altyt van onsentwegen sullen doen alle goede officien”. Daarbij werd ook
gewezen op de belangen van schippers uit Brussel, Leuven, Mechelen, Diest, Dendermonde
en Lier. 16
In de jaren 1599 en 1600 was er vanwege oorlogsomstandigheden nauwelijks scheepvaart
vanuit en naar Antwerpen mogelijk waardoor de opbrengst van de licenten vrijwel nihil was
(zie verderop). Het grootste deel van de inkomsten van de Admiraliteit van Zeeland
verviel. 17 In geheel Zeeland liepen de inkomsten uit licentgelden terug van 80.000 pond
Vlaams in 1598 via 20.000 in 1599 naar 2.240 pond Vlaams in 1600. Deze teruggang was
vooral het gevolg van een handelsembargo dat in 1598 door de Spaanse koning Filips III
tegen Staatse schepen in Spaanse en Zuid-Nederlandse havens was ingesteld. 18 In reactie
daarop sloten de Staten-Generaal de licenten. Voor de Hollandse Admiraliteiten kwam de
klap minder hard aan omdat zij op grote schaal handel dreven met het neutrale
Oostzeegebied. Deze handel bleef goeddeels buiten de strijd in de Zuidelijke Nederlanden.
De onmogelijkheid om in 1599 en 1600 in Lillo licenten te innen was niet alleen een strop
voor de kas van de Admiraliteit van Zeeland maar ook voor de diaconale kassen van de
fortkerken van Lillo en Liefkenshoek. Deze diaconieën ontvingen destijds een bescheiden
deel van de licenten. Op 22 oktober 1599 verzochten de kerkenraden van Lillo en
Liefkenshoek aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland om in plaats hiervan een stuiver
te mogen heffen op elke honderd bundels riet die via de vaarroute langs deze forten werden
vervoerd, plus een schelling op elk schip dat aldaar stenen zou laden. Het verzoek werd
gedurende een jaar toegestaan. 19 Deze bijzondere belasting kwam in 1601 te vervallen toen
het weer mogelijk werd om licenten te incasseren.
Ook in de periode tussen 1 oktober 1625 en 30 september 1626 werden er in het
ontvangstkantoor te Lillo geen licenten geïncasseerd, terwijl die belastingen in de daarop
volgende periode tot 1 oktober 1626 slechts 139 pond Vlaams opbrachten.
Het recht van de Republiek der Verenigde Nederlanden om het scheepvaartverkeer van en
naar de Zuidelijke Nederlanden te belasten werd vastgelegd in het Verdrag van Münster in
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ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6140; dit “buitengewone” licent werd ook geïnd in de vloot voor
Philippine.
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Antwerpsch Archievenblad, deel 17, p. 61-62.
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Kluiver, op. cit., p. 92.
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S. Groenveld, “Een doore geopent”; Noord-Nederlandse tijdgenoten over de positie en de
verovering van Sluis, 1604, in: Archief; mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen, Middelburg, 2004, p. 16-17.
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1648 en wel in de artikelen 14 en 15. 20 Dit recht werd juridisch gebaseerd op het
stapelrecht van de provincie Zeeland, dat gedurende het Twaalfjarig Bestand stilzwijgend
door Spanje en de Zuidelijke Nederlanden was erkend. 21 In artikel 14 werd het recht van de
Staten-Generaal omschreven om de rivieren van de Schelde, evenals de kanalen van Sas,
het Zwin en andere zeemonden daarop uitkomend, “gesloten” te houden. De
meervoudsvorm “rivieren van de Schelde” diende om aan te geven dat zowel de eigenlijke
Schelde (de huidige Oosterschelde) als de Honte (de tegenwoordige Westerschelde) binnen
de werkingssfeer van het artikel vielen. Dat ook het Zwin en de waterweg van Sas van Gent
naar Gent werd vermeld had tot bedoeling de bevoegdheid van de Staten-Generaal
eveneens betrekking te laten hebben op alle waterwegen die de grens van StaatsVlaanderen doorsneden. 22 In artikel 15 werd vastgelegd dat de inkomende en uitgaande
schepen en goederen in de havens van Vlaanderen door de koning van Spanje op eenzelfde
wijze zouden worden belast als op de Schelde en aanverwante wateren het geval zou zijn.
Over de precieze betekenis van de term “sluiting”, zoals gehanteerd in het Verdrag van
Münster, is in het diplomatieke verkeer tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden
(en ook in de geschiedschrijving erover) veel te doen geweest. In het vredesverdrag wordt
volledig in het midden gelaten wat onder sluiting behoort te worden volstaan, c.q. met
welke middelen een sluiting zou kunnen worden geëffectueerd. Uiteraard was het ronduit
ondenkbaar dat de Schelde in de letterlijke, fysieke zin van het woord zou worden
afgesloten. Waterstaatkundig gezien was dat simpelweg volstrekt onmogelijk. In de praktijk
werd het recht op sluiting “vertaald” als het recht van de Republiek om het
scheepvaartverkeer op en via de Schelde te reguleren, met inbegrip van de mogelijkheid om
dit verkeer aan belastingheffing te onderwerpen of, anders gezegd, het recht om in de
Schelde een fiscale barrière aan te brengen, of beter, gelet op het feit dat die vóór 1648 al
bestond, die te continueren. Het recht op sluiting is daarnaast gebruikt ter rechtvaardiging
van een verbod op een directe vaart tussen Antwerpen (alsmede Brugge en Gent) en zee en
de daarmee samenhangende verplichting, die in de 17de eeuw enige tijd heeft bestaan, om
goederen over te laden, hetgeen vanzelfsprekend qua tijd en kosten voor de handel nadelige
gevolgen had. 23 Dit overladen werd ook wel lastbreken of verbodemen genoemd; daarbij
wordt verderop in deze paragraaf nader stilgestaan.
Roos merkt in navolging van Voet terecht op: “Deze zogenaamde afsluiting van de
Schelde, die van 1585 tot 1795 duurde, was geen afsluiting in de fysieke betekenis van het
woord. De Schelde is in feite nimmer hermetisch afgegrendeld. Zeeuwen en Hollanders
hadden er alle belang bij na het invoeren van licenten (douanerechten) de zeeweg naar
Antwerpen open te houden. Goederen uit het Noorden zouden dus tegen hoge prijs naar het
Zuiden verkocht worden”. 24 Enthoven merkt kernachtig op dat “de afsluiting van de
Schelde een verhaal is, dat naar het land der fabelen verwezen moet worden”. 25 De fabel
20
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kon eenvoudigweg ontstaan door de manier waarop in het Vredesverdrag van Münster de
zeggenschap van de Republiek over de Schelde was geformuleerd.
In Antwerpen is vanzelfsprekend serieus overwogen om voor de handel naar en vanuit deze
de fiscale barrière te omzeilen door alternatieve handelsroutes te kiezen. Het bleek, alles
afwegend, eenvoudiger en goedkoper, mede gelet op artikel 15 van het Verdrag van
Münster, om licenten en tolgelden te betalen, dan om goederen op een andere wijze te imen exporteren, bijvoorbeeld door ze eerst over land naar Duinkerke of Oostende te
vervoeren en van daaruit te verschepen naar het buitenland. 26
De heffing van de convooien en licenten (waarvan de grondslag werd bepaald door de
Staten-Generaal en waarvoor het Admiraliteitscollege van Zeeland voorschriften
uitvaardigde) was in administratief opzicht ingewikkeld. 27 De lijsten die de commiezen
dienden te hanteren werden periodiek veranderd evenals de te hanteren tarieven en er
werden met enige regelmaat ontheffingen verleend, waarvan de commiezen niet of niet
tijdig op de hoogte waren of waarmee ze slordig omsprongen. Dat leidde soms tot pikante
toestanden. Zo ontstond er eind 1643 een diplomatieke rel toen de ontvanger van de
convooien en licenten te Lillo (Cornelis van Alphen) een belasting had geheven van 55
guldens over het beddengoed dat de ambassadeurs van Frankrijk bij zich hadden toen zij op
weg waren naar de vredesonderhandelingen in Münster. Van Alphen werd door de
Gecommitteerde Raden van Zeeland gelast om deze belasting te restitueren. 28
De inning van de convooien en licenten was fraudegevoelig. 29 Schippers probeerden
veelvuldig deze belasting te ontduiken. Zo werd te Lillo op 1 juni 1605 een vracht met
Brusselse kousen in beslag genomen, waarvoor de schipper Gerrit Willemsen geen licent
had betaald. 30 Een soortgelijk geval deed zich voor in maart 1637. Het betrof het vervoer
van een baal met zijde van Rotterdam naar Lillo door de schipper Pieter Gommerszoon.
Eenmaal aangekomen in Lillo werd zijn lading in beslag genomen en naar de Admiraliteit
van Middelburg gezonden. De commiezen te Lillo hadden geconstateerd dat op het
paspoort van de schipper alleen melding was gemaakt van een baal “rouwzijde” terwijl zich
in het schip ook een baal “organsinezijde” moest bevinden. 31
Een hulpmiddel om fraude op het spoor te komen was de verplichting voor schippers die
vanuit de Noordelijke Nederlanden naar Antwerpen voeren en vice versa om bij Lillo hun
goederen over te laden in een ander schip. Deze verplichting werd ook wel omschreven als
“het verbodemen” of als “het lastbreken”. Het is niet mogelijk gebleken om deze
verplichting voor de gehele onderzochte periode precies te reconstrueren. Enthoven
Welvaart en welzijn in de Ongelukseeuw, in: R. van Uytven e.a. (red.), Geschiedenis van Brabant van
het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004 , p. 430.
26
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vermeldt dat deze verplichting in 1594 gold voor goederen die over zee waren aangevoerd.
Die moesten, als ze in Zeeland arriveerden, eerst worden overgeladen in een binnenschip.
Waren ze voor de Zuidelijke Nederlanden bestemd dan dienden ze volgens Enthoven nog
eens te worden overgeladen en wel in Zuid-Nederlandse schepen die vervolgens naar
Antwerpen voeren. Uitgezonderd van deze plicht waren schepen met bulkgoederen en
molenstenen. In 1594 onderhielden 300 schippers met 123 schepen de vaart tussen Lillo en
Antwerpen. 32 De magistraat van Antwerpen verplichtte het schippersgilde aldaar om steeds
voldoende schepen in Lillo beschikbaar te hebben om goederen snel naar de Scheldestad te
kunnen vervoeren. Daartoe behoorden zogeheten waterschepen, d.w.z. schepen met vers
water voor het vervoer van verse vis. 33 De verplichting tot overladen bestond in 1594 niet
alleen voor goederen die vanuit zee waren aangevoerd. Ze gold ook voor goederen die van
Noord naar Zuid werden vervoerd en vice versa en die onderworpen waren aan licent.
Bij het ingaan van het Twaalfjarig Bestand is de verplichting tot “verbodemen” afgeschaft
en direct na afloop daarvan weer ingevoerd. 34 In 1648 is ze als uitvloeisel van de Vrede
van Münster opnieuw vervallen. Op 17 april 1665 besloten de Staten-Generaal om haar
“wederom te introduceren”. Dat leidde tot een “ordonnantie” van de Admiraliteit van
Zeeland van 9 mei 1665. 35 Bepaald werd dat de goederen naar en van Brabant en
Vlaanderen bij het schip van oorlog, gelegen tussen Lillo en Liefkenshoek, dienden te
worden gelost en geladen. Het is niet duidelijk tot wanneer deze verplichting heeft
gegolden. Mogelijk levert het aantal commiezen dat in een bepaald jaar werkzaam was een
indicatie op voor het bestaan van de plicht tot overladen. In dat geval lijkt geconcludeerd te
kunnen worden dat deze plicht aan het begin van de 18 de eeuw opnieuw kwam te vervallen.
In deze eeuw is vervolgens van herinvoering geen sprake.
Vooral in de 17de eeuw werden de tarieven voor de convooien en licenten menigmaal
veranderd, hetgeen een interpretatie van de opbrengsten compliceert, zeker als men bedenkt
dat bij een vergelijking van jaaropbrengsten ook veranderingen in de belastbaarheid van
goederen dienen te worden betrokken. De belangrijkste tarievenlijst uit de 17de eeuw, die
betreffende het jaar 1655, had maar liefst op 545 soorten goederen betrekking. 36 Sommige
goederen werden uiterst minutieus onderverdeeld. Zo werden er tien soorten haring, zes
soorten hout, drie soorten boter en vijf soorten wol onderscheiden. De lijst uit 1655 bleef
geldig tot het jaar 1725 en werd toen weer aangepast.
Goederen die de landbouwers en andere “huijsluijden” in de polders van Doel, van St.
Anna-Ketenisse en Lillo lieten vervoeren uit en naar Brabant en Vlaanderen werden in Lillo
niet onderworpen aan licentheffing. 37 Daar stond tegenover dat de polderbewoners voor het
verkrijgen van die vrijstelling jaarlijks een recognitie dienden te betalen (zie hiervoor
paragraaf 5.7). De vrijstelling had alleen betrekking op goederen die de landbouwers voor

32

Enthoven, op. cit. 1996, p. 110.
Idem, op. cit. 1996, p. 119.
34
J.A. van Houtte, Economische en sociale geschiedenis van de lage landen, Zeist, Antwerpen, 1964,
p. 138-139; Heyning op. cit., p. 9.
35
Koninklijke Bibliotheek Den Haag, Plakkatencollectie, Q 340:3.
36
Becht, op. cit., p. 79.
37
Zie bijv. het akkoord tussen de Gecommitteerde Raden van Zeeland en de gemeenschappelijke
ingelanden van de polder van Lillo d.d. 10 februari 1654 (ZA, Verz. Verheye van Citters, inv. 79 b).
33
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het uitoefenen van hun beroep nodig hadden (zoals zaaigoed en geoogste
landbouwproducten) en gold voorts voor goederen die de polderbewoners voor hun
levensonderhoud “eenigsints” nodig hadden. De gehaalde en uitgevoerde goederen
mochten alleen door erkende schippers worden vervoerd (zie hiervoor paragraaf 6.3).
11.2 Ontvangers van de convooien en licenten te Lillo
Ten behoeve van de inning van convooien en licenten waren er in de ontvangkantoren
ontvangers werkzaam die ook wel werden betiteld als collecteurs en als licentmeesters.
Voor alle collecteurs die binnen het kader van de vijf Admiraliteitencolleges van de
Republiek der Verenigde Nederlanden werkzaam waren gold, evenals voor hun controleurs,
een identieke ambtsinstructie die door de Staten-Generaal op 24 juli 1584 was
vastgesteld. 38 Daarin was onder meer bepaald dat zij iedere werkdag tussen 7 en 11 uur ’s
ochtend en tussen 2 en 6 uur ’s middags op hun kantoor dienden te zijn en in de wintertijd
(d.w.z. van 1 oktober tot Pasen) tussen 8 en 11 uur ’s ochtends en tussen 2 en 5 uur ’s
middags. Deze instructie geeft een precies beeld van de dagdelen gedurende welke er ’s
zomers en ’s winters in die tijd gevaren werd. Voorgeschreven werd hoe de collecteurs hun
boekhouding moesten inrichten. Zij dienden de verschuldigde belasting contant te innen en
mochten geen uitstel tot betaling verlenen. In 1597 werd de instructie enigszins aangepast.
De taak van de collecteur werd toen als volgt omschreven: hij zorgt voor de in- en
uitklaring van ladingen en vrachten, houdt daarvan boek en register, int de verschuldigde
rechten en geeft paspoorten uit. Hij diende rekening en verantwoording af te leggen aan het
Admiraliteitencollege waartoe hij behoorde. Van een door de ontvanger-generaal van dit
college te vervaardigen maandstaat moest een afschrift worden gezonden naar de StatenGeneraal. Iedere zes maanden was de ontvanger verantwoording schuldig aan de
Generaliteit. 39
De eerste ontvanger te Lillo, Philips van Coolhem, verzocht de Gecommitteerde Raden van
Zeeland op 28 mei 1597 om ten behoeve van zijn werk als ontvanger in het fort Lillo een
kantoor te mogen laten maken. 40 In huidige termen betrof dit dus een verzoek voor de
bouw van een douanekantoor.
De ontvangers te Lillo verdienden in de 17de eeuw gewoonlijk 83 en in de 18de eeuw
gewoonlijk 75 pond Vlaams per jaar. 41 Zij combineerden deze functie steeds met andere
betaalde ambten zoals dat van ontvanger van de Tol van Zeeland en dat van gedelegeerd
rechter. In de 17de en 18de eeuw kwam het slechts eenmaal voor dat het ambt niet werd
gecombineerd met dat van collecteur van de Zeeuwse tol. Toen Joan (de) Cock in februari
1708 terugtrad als ontvanger van de convooien en licenten, werd zijn opvolger, Anthonij de
Kuijser, slechts gedurende enkele maanden belast met de inning van de Tol van Zeeland te
Lillo. Deze protesteerde hier vergeefs tegen. 42
38

Becht, op. cit., p. 118.
Idem, op. cit., p. 137-139.
40
ZA, SZ, inv. 473, fol. 316 v.
41
bijv. ZA, SZ, inv. 1013; daar kwam nog een “emolument” bij; in 1703 bedroeg deze toeslag
£ 33:6:8.
42
ZA, SZ, inv. 716, 27-4-1708; idem, inv. 1013, brieven van Anthonij de Kuijser over deze kwestie,
behandeld door de Staten van Zeeland op 7 mei 1708.
39
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Vanaf 1689 tot en met 1752 ontving de licentmeester gewoonlijk ook een traktement als
ontvanger van het halve Hollandse licent te Lillo. 43 Het bedroeg in deze periode 100 pond
Vlaams per jaar. Daarenboven kreeg hij een percentage van de opbrengst van dit licent (op
17 oktober 1689 werd dit bepaald op 2 % (hetgeen vermoedelijk ook in latere jaren zo was)
waardoor het sterk fluctueerde. 44 In ponden en schellingen Vlaams bedroeg deze
bijverdienste bijvoorbeeld in :
1689
1700
1710

£ 48:16
£ 18:01
£ 6:17

1725
1740
1750

£ 18:11
£ 5:17
£ 22:02

Zeer waarschijnlijk was de ontvanger van de convooien en licenten te Lillo de best betaalde
functionaris in de Scheldeforten. Hij verdiende aanzienlijk meer dan andere hooggeplaatste
dienaren zoals de commandeurs en de predikanten.
Om voor de functie van ontvanger in aanmerking te kunnen komen diende ten behoeve van
de publieke kas van het gewest Zeeland een belasting (“taux”) te worden betaald. 45 In 1703
bedroeg deze prijs voor de ontvanger te Lillo niet minder dan 300 pond Vlaams. Hoe
belangrijk en financieel interessant de licentplaats te Lillo was blijkt uit een vergelijking
met de prijs die voor het verwerven van een vergelijkbare functie in een van de andere
ontvangstplaatsen van de Admiraliteit van Zeeland moest worden betaald krachtens een
besluit van de Staten van Zeeland van 22 februari 1703. 46 De andere Zeeuwse
licentmeesters dienden toen voor hun benoeming te betalen (in ponden, schellingen en
groten Vlaams) in:
Middelburg
Zierikzee
Goes
Tholen
Vlissingen
Veere

£ 200
£ 100
£ 50
£ 83:6:8
£ 150
£ 50

Arnemuiden
Sluis
Bergen op Zoom
Hulst
Sas van Gent

£ 83:6:8
£ 100
£ 100
£ 100
£ 200

Dat de ontvanger werd beschouwd als een sleutelfiguur te Lillo kan ook worden afgeleid uit
de afspraak binnen de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat aan de Eerste Edele binnen
dit college het recht toekwam om iemand aan te wijzen (formeel: voor te dragen) voor de
43

Na 1752 was dit mogelijk ook het geval, doch hierover is in de rekeningen van de Rekenkamer
Zeeland niets terug te vinden. Dat de traktementen van de ontvangers en de commiezen van het halve
Hollandse licent te Lillo vanaf 1753 niet langer werden betaald door de Admiraliteit van Zeeland
doch door beide Hollandse Admiraliteiten is vastgelegd in een resolutie van laatstgenoemde
Admiraliteiten d.d. 2 april 1753 (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7830).
44
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7180.
45
Een dergelijke belasting diende in Zeeland destijds (en ook al eerder en later) te worden betaald
door alle zogeheten landsdienaren. Ook in verscheidene Zeeuwse steden was, in elk geval in de 18 de
eeuw, sprake van een toegangsprijs tot publieke ambten. Dat gold bijvoorbeeld voor Goes en
Zierikzee. Soms betaalden functionarissen in dienst van Zeeuwse stadsbesturen bovendien jaarlijks
een belasting die ambtgeld werd genoemd. Dat gold in elk geval in de stad Tholen in de 18 de eeuw.
46
ZA, SZ, inv. 1013.
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vervulling van dit ambt (zie hiervoor ook paragraaf 5.3). Dit recht indiceert de grote
economische betekenis van het fort Lillo (en de bijbehorende steunforten) voor het gewest
Zeeland.
Zonder twijfel behoorde de licentmeester tot de burgerlijke elite in het fort Lillo. Nadat ten
behoeve van Lillo en Liefkenshoek in 1627 een magistraatscollege (van gedelegeerde
rechters) was ingesteld maakte hij daar meestal deel van uit; voor zover bekend vervulde
alleen Andries Nebbens deze nevenfunctie niet. Door het verloren gaan van de acta van de
kerkenraad te Lillo valt niet na te gaan of en in welke mate de licentmeesters ook als
kerkbestuurders actief waren. Vermoedelijk was dit meestal het geval. Zeker is dat Willem
Simonsen en Anthonij de Kuijser als bestuurders bij de fortkerk van Lillo betrokken waren.
Vanaf 1597 tot de overdracht van de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek aan de
Oostenrijke autoriteiten in februari 1786 waren in Lillo in chronologische volgorde de
volgende ontvangers werkzaam. 47 Voor bijzonderheden over deze personen wordt
verwezen naar deel 2:
 Pauwels Costerius
april 1597 tot oktober 1597
 Philips van Coolhem
1597 tot januari 1608 48
 Willem Simons(sen) (Symoens)
januari 1608 tot januari 1625
 Cornelis van Alphen
januari 1625 tot mei 1652
 Joan Beverlant
mei 1652 tot juni 1654
 Albert van Benthem
juni 1654 tot april 1674
 Joan (de) Cock (Cocq)
april 1674 tot 15 februari 1708
 Anthonij de Kuijser
15 februari 1708 tot augustus 1726
 Andries Nebbens
augustus 1726 tot 26 december 1771
 Jacobus Hofman
11 april 1772 tot februari 1786 49
Het is niet mogelijk gebleken om de sociale herkomst van deze ontvangers systematisch te
traceren. Veel wijst erop dat zij werden gerekruteerd uit het patriciaat in de grotere
Zeeuwse steden. Dat gold in elk geval voor Anthonij de Kuijser en Andries Nebbens.
Hoffman was opmerkelijk genoeg niet uit Zeeland afkomstig (hij werd geboren in het
Limburgse Heerlen) en vervulde eerder de functie van luitenant in een regiment dat in de
Zeeuwse Scheldeforten gelegerd was. De ontvangers moeten, gelet op het evidente
maatschappelijke belang van hun functie, het volste vertrouwen hebben genoten van de
bestuurlijke elite in Zeeland.
Twee van de vermelde ontvangers kwam vanwege hun privé-leven in moeilijkheden.
Paulus Costerius werd in 1605, toen hij In Lillo overigens niet langer als ontvanger maar
als controleur van de commiezen werkzaam was, wegens verkrachting in hechtenis
genomen door de commandeur van het fort en als commies ontslagen. 50 Vanuit Lillo werd
door de commies Joris de Witte aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland bericht dat
47

Zij zijn ontleend aan het archief van de Rekenkamer C: rekeningen en bijbehorende stukken
betreffende de administratie te water, opgesteld door de ontvanger-generaal van de ontvangsten te
water.
48
In de periode oktober 1600 tot 22 juni 1601 werd hij vervangen door Joris de Witte.
49
En daarna te fort Bath t/m 17 maart 1798.
50
ZA, SZ, inv. 478, 27-10-1605.
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Costerius had geprobeerd om te ontsnappen “overmits zeeckere vrouwe cracht op ’t selfdde
fort by hem gecommitteert in een onbejaerde dochter van welck enorm feijt uwer Ed. als ick
verstae volcome informatie sijt hebbende”. 51 Een vergelijkbaar probleem deed zich voor
met Albert van Benthem. Hij werd in de periode 1665-1667 enkele malen vermaand
vanwege “losse ende ergerlijcke comportementen” en “sijn ergerlick ende aenstootelick
leven”. 52 Waarschijnlijk om die reden had hij eeen hoog opgelopen geschil met de
predikant Van Keulen te Lillo in september 1665; zie hiervoor verder paragraaf 6.5. 53
Het was in de 17de eeuw gedurende twee perioden mogelijk dat de convooien en licenten
gedeeltelijk werden geïnd door pachters in plaats van door collecteurs. Met het verpachten
van belastingen was in de gewesten van de Republiek reeds veel ervaring opgedaan, met
name bij het innen van de gemeene middelen van consumptie (zie hoofdstuk 9). Op 19 juni
1625 besloten de Staten-Generaal dat ook de convooien en licenten gepacht mochten
worden. De procedure was als volgt: pachters betaalden als pachtsom een vierde deel van
de geschatte jaaropbrengst en ontvingen aan het einde van het desbetreffende jaar een
vierde deel van de werkelijke opbrengst. Zij konden er dus zowel op verliezen als
winnen. 54 De pachtmogelijkheid werd reeds in 1638 afgeschaft; de pachtsommen vielen
tegen en het systeem bleek fraudegevoelig. In 1687 werd de pachtmogelijkheid
(omschreven als “admodiatie”) opnieuw ingevoerd. 55 Dit hield verband met de
financiering van een vloot in het kader van een expeditie van Willem III tegen de Engelse
koning Jacobus II. De pachter kon nu niet slechts een kwart, maar de helft van de
werkelijke opbrengst verdienen. De herinvoering was geen succes. De pachters
(“admodiateurs”) klaagden over tegenwerking van de ontvangers en de commiezen.
Bovendien bleek het pachtsysteem wederom fraudegevoelig. Het werd in 1690
afgeschaft. 56 Zeker is dat de bestuurlijke autoriteiten in Zeeland in de 17 de eeuw behoorden
tot de tegenstanders van het pachtsysteem. Gevreesd werd dat het eigen belang van de
admodiateur zou kunnen rivaliseren met het handelsbelang van het gewest. 57 In Lillo is het
pachtsysteem in 1688 toegepast, want op 7 september van dat jaar zijn Jan Faber en
Richard Wood omschreven als officieren van de admodiatie aldaar. 58
11.3 Zeeuwse commiezen ter recherche te Lillo
Met de inning van de convooien en licenten waren “commiezen ter recherche in de vloot”
belast. Zij werden benoemd door en werkten onder het gezag van het Admiraliteitscollege
van Zeeland. 59 In de 17de eeuw werden ze ook wel betiteld als “cherchers” en soms als

51

ZA, SZ, inv. 1220, Ingekomen stukken Gec. Raden, 4-11-1605.
ZA, SZ, inv. 521, fol. 237 v; idem, inv. 522, fol. 322 v.
53
ZA, SZ, inv. 522, fol. 189 en 189 v.
54
Becht, op. cit., p. 145-146.
55
Van der Poel, op. cit., p. 69.
56
Becht, op. cit., p. 147-148.
57
Van der Poel, op. cit., p. 68.
58
ZA, SZ, inv. 696, 7-9-1688.
59
Dit college kon bijvoorbeeld besluiten dat voor bepaalde goederen geen convooi- of licentgeld
betaald behoefde te worden. Zo kreeg de commies te Lillo op 31-3-1750 opdracht om “zonder
belasting van ‘s lands gerechtigheid” een marmeren schoorsteen te laten passeren die vanuit
52
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officieren. 60 Op het ontvangkantoor waaraan zij waren verbonden droegen zij de
geïncasseerde belastingen af aan de ontvanger van de convooien en licenten.
In alfabetische volgorde waren in 1750 in de reeds genoemde Zeeuwse kantoren de
volgende aantallen commiezen werkzaam: 61
 Aardenburg
1
 Arnemuiden
1
 Axel
1
 Bergen op Zoom
3
 Biervliet
1
 Brouwershaven
1
 Goes
1
 Hulst
2
 IJzendijke
1
 Lillo
2
 Middelburg
3
 Philippine
1
 Putte
1
 Sas van Gent
4, t.w. 2 in de vloot en 2 aan de poort
 Sluis
3
 Sommelsdijk
1 (vermoedelijk)
 Tholen
1
 Veere
2
 Vlissingen
4
 Zierikzee
1
Het aantal commiezen dat werkzaam was in de vloot voor Lillo varieerde gedurende de 17 de
en 18de eeuw van twee tot vier. Zoals reeds is opgemerkt hield deze variatie mogelijk
verband met de verplichting om goederen die via de Schelde werden vervoerd vanuit en
naar de Zuidelijke Nederlanden bij het fort Lillo over te laden. Indien deze verplichting
gold was er uiteraard meer controle nodig.
Binnen de Gecommitteerde Raden van Zeeland bestond een afspraak over het recht van de
leden van dit bestuurscollege om commiezen ten behoeve van de inning van convooien en
licenten te Lillo aan te wijzen. In mei 1690 behelsde deze afspraak dat de vier toen
aanwezige commiesplaatsen te Lillo als volgt zouden worden bezet:
 Twee aan te wijzen door de Eerste Edele
 Een aan te wijzen door de stad Middelburg
 Een aan te wijzen door de stad Zierikzee
Op het werk van de commiezen werd toegezien door “contrerolleurs”; zie paragraaf 11.4.
Het wachtschip (schip van oorlog) van de Admiraliteit van Zeeland dat in de vloot bij Lillo
in de Schelde was geposteerd speelde bij het innen van de convooi- en licentgelden een
cruciale rol, omdat het betalen van deze belastingen desnoods met geweld kon worden
Antwerpen werd vervoerd ten behoeve van de raadsheer Steengracht; NA, arch.
Admiraliteitscolleges, inv. 2565, fol. 87.
60
Becht, op. cit., p. 118; zie bijv. de commies Hendrik Adolphus, vermeld als officier in 1681 (ZA,
Rekenkamer Zeeland C, inv. 7100, fol. 173-174); ook: ZA, SZ, inv. 1013.
61
NA, arch. Admiraliteitscolleges, inv. 2565, fol. 12.
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afgedwongen (zie hiervoor verder hoofdstuk 8). Belastingplichtige schepen dienden bij het
wachtschip voor anker te gaan.
Commiezen zowel als controleurs vervulden in Lillo en Liefkenshoek veelal ook andere
officiële functies zoals die van gedelegeerd rechter. Zij waren meestal ook betrokken bij de
inning van de Tol van Zeeland. Op 14 januari 1659 besloten de Gecommitteerde Raden van
Zeeland dat de controleurs van de licenten te Sas van Gent en Lillo tevens geautoriseerd
waren om controleur te zijn van de Tol van Zeeland in beide plaatsen. 62 Een commies van
de convooien en licenten te Lillo verdiende gewoonlijk 55 pond Vlaams per jaar.
Ook voor de functies van commies en controleur moest worden betaald alvorens voor een
benoeming in aanmerking te kunnen komen. Op 22 februari 1703 beslisten de Staten van
Zeeland dat voor deze functies te Lillo per ambt (dat waren er toen in totaal 4) 100 pond
Vlaams moest worden betaald. De toegangsprijs voor de vergelijkbare ambten in de andere
Zeeuwse ontvangkantoren was lager, te weten (in ponden, schellingen en groten Vlaams)
in: 63
 Middelburg
£ 50
 Zierikzee
£ 33:6:8
 Zijpe 64
idem
 Tholen
idem
 Vlissingen
£ 50
 Veere
£ 33:6:8
 Arnemuiden
idem
 Sluis
idem
 Bergen op Zoom
idem
 Hulst
idem
 Sas van Gent
£ 50
 Dordrecht
£ 33:6:8
 Rotterdam
idem
 Amsterdam
£ 50
Commiezen ter recherche in de vloot voor Lillo ten behoeve van het gewest Zeeland waren
de volgende (een liggend streepje betekent: tot): 65
62

ZA, SZ, inv. 511, 14-1-1659.
ZA, SZ, inv. 1013.
64
De daar werkzame commies werkte bij het ontvangstkantoor van de convooien en licenten te
Zierikzee.
65
De gegevens zijn merendeels ontleend aan de rekeningen en bijbehorende stukken betreffende de
administratie te water, ingebracht bij de Rekenkamer van Zeeland door de ontvanger-generaal van dit
gewest. Compilaties van deze rekeningen zijn, voor zover relevant voor Lillo, opgenomen in deel 3 c
van deze studie. Voor een verantwoording van de bronnen wordt kortheidshalve daarnaar verwezen.
In het overzicht wordt volstaan met een vermelding van het jaar of de jaren waarin de commiezen in
Lillo werkzaam waren. Daarbij moet worden aangetekend dat het soms niet eenduidig uit het
bronnenmateriaal viel op te maken of een commies exclusief in Lillo werkzaam was of, al dan niet
gedurende een bepaalde periode in een boekjaar, (tevens) in de vloot te Philippine c.q. bij het
Mauritsfort of te Sas van Gent.
63
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Philips van Coolhem, 1597. 66
Adriaen de Rijcke, 1597. 67
Pauwels Costerius, 1597. 68
David de la (le) Beecke (Becque, Bercq), 1597 - augustus 1602. 69
Jacob Joossen, 1597 - oktober 1598. 70
Adriaen Janszn. (ook: Adriaen van Nes), 1597 - april 1599. 71
Christiaen Janszn. (ook: Christiaen van Nes), 1597 - april 1599. 72
Joris de Witte, 1597 - oktober 1599. 73
Daniel Carlier, 1597 - november 1604. 74
Pieter Corneliszn. Noom, 1597 - oktober 1603. 75
Nicolaes Louwe, 1598 - april 1599. 76
Sebastiaen Claessen (Claijssen), 1598 - oktober 1602. 77
Ferdinande Franckel, 1602 - 11 september 1604. 78
Jacques van Assen, oktober 1603 tot 17 september 1604. 79
Willem Nicolai, 11 september 1604 - november 1610. 80
Anthonij Aertssen, 1604 - 9 juni 1612. 81
Cornelis Stevens, 17 september 1604 - oktober 1608. 82
Daniel Leunisse (soms omschreven als Daniel Leune), 1609 - november 1613. 83
Philips le Ne(p)veu, 1609 - mei 1618; werd verplaatst naar Vlissingen; voorts:
1620 - oktober 1627. 84
20. Franchois Beijdals, 10 november 1610 - 21 mei 1611. 85
21. Jacques van de Perre, 21 mei 1611 - eind april 1618; werd toen tijdelijk verplaatst
naar Vlissingen; keerde in 1620 naar Lillo terug tot oktober 1625; 86 vertrok naar
het Mauritsfort; keerde in september 1629 als commies terug naar Lillo; bleef daar
tot zijn overlijden in juni 1630. 87
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

66

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6280.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6280.
68
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6280.
69
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6350. Vermoedelijk was hij al commies te Lillo op 11-11-1596;
zie: ZA, SZ, inv. 1211.2.
70
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6290.
71
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6290.
72
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6290.
73
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6290.
74
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6290.
75
Hij werkte waarschijnlijk overwegend in de vloot te Philippine.
76
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6310.
77
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6350.
78
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6360.
79
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6360.
80
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6440.
81
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6450.
82
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6400.
83
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6460.
84
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6600.
85
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6440.
86
Werkte als commies deels te Mauritsfort en Assenede.
87
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6630.
67
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22. Cornelis Hollaer, in het boekjaar 1611-1612 vermeld vanaf 18-6-1612; is
vermoedelijk identiek met Marinis Hollaer (Hollare) (zie nr. 23). 88
23. Marinis Hollaer (Hollare), vermoedelijk vanaf 18-6-1612 (zie nr. 22) – oktober
1618. 89
24. Jan Evertsen, 1 november 1613 - 1 april 1614. 90
25. Franchois Covijn (Covin), 1 april 1614; werd in 1618 verplaatst naar Middelburg;
keerde in 1620 terug naar Lillo; werkte vanaf mei 1621 ook bij het Mauritsfort;
werkte in het boekjaar 1623-1624 ook kortelings als commies te Biervliet; werkte
in Lillo tot oktober 1625; werd daarna commies te IJzendijke; 91 weer commies te
Lillo vanaf oktober 1628 tot september 1629. 92
26. Jeremias (de) Zoete, april 1618 – oktober 1618. 93
27. Maximiliaen de Pril, april 1618 – oktober 1618. 94
28. Elieser (Eliesar) Panneel, mei 1618 - mei 1619. 95
29. Willem Willemsen, november 1618 - mei 1619. 96
30. Cornelis Janssen, mei 1619 - november 1619. 97
31. Adriaen Beijdals, mei 1619 - november 1619. 98
32. Barent Bras, mei 1621; vertrok gedurende het boekjaar oktober 1624 – oktober
1625 (zie ook nr. 42). 99
33. Hans Verwilde, trad aan gedurende het boekjaar oktober 1624 – oktober 1625; 100
bleef in functie tot zijn overlijden op 31 juli 1627. 101
34. Aernout Beijdals, 16 augustus 1627 – 16 augustus 1628; 102 daarna weer vanaf
maart 1631 tot januari 1638. 103
35. Pieter de Gomme, januari 1629 – oktober 1630. 104
36. Jan Coorne, 9 maart 1631 – april 1634. 105
37. Cornelis den Exter, april 1632 – 9 september 1632; werd overgeplaatst naar het
Mauritsfort en keerde in april 1634 in Lillo terug; 106 bleef daar als commies verm.
tot januari 1637.
38. Adriaen Borsselaer, oktober 1632 – medio maart 1638. 107
88

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6450.
Werkte als commies ook bij het Mauritsfort.
90
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6470.
91
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6590.
92
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6630.
93
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6510.
94
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6510.
95
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6510.
96
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6520.
97
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6520.
98
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6520.
99
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6580.
100
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6580.
101
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6610.
102
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6610.
103
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6640.
104
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6630.
105
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6670.
106
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6670.
107
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6710.
89
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39. Joan Beverlant, januari 1637 - mei 1652. 108
40. Joos Adriaenssen Ketelaer, mei 1638 – januari 1649. 109
41. Johan Braem(s), medio maart 1638 – januari 1659; 110 werkte in 1657 ook als
commies in Sas van Gent. 111
42. Bernaert Bras (mog. identiek met nr. 32), 1 mei 1639 – januari 1642. 112
43. Cornelis de Witte, februari 1644 – januari 1648. 113
44. Pieter van der Eijcken, 1650 t/m 1661. 114
45. Hendrick Claessen, 1654 t/m 1662. 115
46. Jan Rontvisch, 1654 t/m 1667; 116 werkte in 1665 als commies ook in Sas van
Gent.
47. Adriaen van den Heuvel, 1660 tot 1 april 1671; werkte veelvuldig ook te Sas van
Gent. 117
48. Willem van Ameren, 1663 t/m 1670; kwam van Sas van Gent. 118
49. Jonas Oostdijck, 1663 t/m 1674. 119
50. Jan Faber, 1671 (met onderbrekingen) t/m 1712. 120
51. Huijbrecht Domis (Domus), 1674, 1684, 1685, 1689 en 1691 (niet in de
tussenliggende jaren). 121
52. Aernout van Latum, 1672 t/m 1674; 122 op 25 mei 1679 nog als zodanig
omschreven, hoewel hij die functie toen niet meer vervulde. 123
53. Hendrick Adolphus (Adolphins), 1678 t/m 1688. 124
54. Aernout d’ Oude (Doude), 1681 tot 8 april 1682 (werd daarna contrelloleur). 125
55. Joannes (Jan) van der Burgt, 8 april 1682 (met onderbrekingen) t/m mei 1718. 126
56. Gerrit van Nier, 1690 t/m 1694. 127
108

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6830, 6840 en 6850; werkte ook als commies op het
Mauritsfort.
109
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6810; werkte ook op het Mauritsfort.
110
RHC Bergen op Zoom, not. arch. 43, akte nr. 130; idem, inv. 103, akte nr. 68; ZA, Rekenkamer
Zeeland C, inv. 6910.
111
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6900.
112
Kwam naar Lillo vanuit het Mauritsfort.
113
ZA, SZ, inv. 500, 9-12-1645; RHC Bergen op Zoom, arch. notaris Govaert Stempel, inv. 86, akte
nr. 7, 26-1-1662.
114
ZA, Rekenkamer Zeeland C, o.m. inv. 6830, 6840, 6850 en 6940.
115
O.m. ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6870 en 6950; RHC Bergen op Zoom, not. arch. 144, akte
nr. 65.
116
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6870-7000.
117
ZA, Rekenkamer Zeeland C, o.m. inv. 6930 en 7040; ook: RAB, DK, inv. 15, fol. 77 v, 1661.
118
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7030; idem 6960.
119
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7010 en 8350.
120
De Nederlandsche Leeuw, 1923, p. 162; RAB, DK, inv. 16, fol. 224, 31-5-1683; idem, inv. 18,
fol. 140, 6-5-1689; ZA, Rekenkamer Zeeland C, o.m. inv. 7040, 7330 en 7420.
121
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7050, 7130, 7180, 7200.
122
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 8350 en 7050.
123
RHC Bergen op Zoom, not. arch. 216, akte nr. 25.
124
ZA, SZ, inv. 681, 17-11-1678 en 8-12-1678; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7090 en 7170.
125
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7100 en 7110.
126
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7110 en 7480.
127
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7190 en 7230.
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57. Dominicus der (den) Rechteren van Hemert, 1691 t/m 1717; 128 werkte ook te Sas
van Gent.
58. Richard Wood, 1693 (toen tevens contrelloleur). 129
59. Daniel de Keijzer, 1698 tot 25 april 1714. 130
60. Laurens de Konink, 1707. 131
61. Cornelis van Dalen, 1714 t/m zijn overlijden in 1719. 132
62. Samuel Schorer, 1718 tot zijn overlijden in 1724. 133
63. Gabriel le Bleu, 1720 tot zijn overlijden op 9 april 1759. 134
64. Wilhelmus Tiberius Hattinga, 1725, verm. tot 1741. 135
65. Gerard Herman Lanfferman, 27 augustus 1759 t/m febr. 1786 (was daarna nog
enige tijd als commies werkzaam in de vloot bij het fort Bath). 136
66. Jan de Groot, 24 november 1764 t/m febr. 1786 (hij was daarna nog enige tijd als
commies werkzaam in de vloot bij het fort Bath). 137
De commiezen woonden in het fort Lillo en maakten daar deel uit van de burgerbevolking.
Zij vervulden in het sociale leven binnen het fort gewoonlijk belangrijke functies, zoals die
van kerkbestuurder, gedelegeerd rechter en lid van de burgerwacht. Voor bijzonderheden
over hen wordt verwezen naar deel 2.
11.4 Controleurs van de Zeeuwse commiezen ter recherche te Lillo
De werkzaamheden van de ontvangers (licentmeesters) werden gecontroleerd door
“contrerolleurs”; ook voor hen gold een ambtsinstructie die door de Staten-Generaal was
vastgesteld. 138 De collecteur en de controleur dienden elk een afzonderlijke boekhouding te
voeren. Ze mochten elkaar geen inzage in hun boeken geven. 139 De controleurs verdienden
in de 17de eeuw gewoonlijk 70 pond Vlaams per jaar. 140 In 1750 verdiende de controleur 66
ponden, 13 schellingen en 4 groten Vlaams. 141 Ter vergelijking: in de 18de eeuw verdiende
de ontvanger van de convooien en licenten te Lillo 75 en de commies aldaar 55 Vlaamse
ponden per jaar. Een commies verdiende dus minder dan zijn controleur.

128

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7200 en 7470.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7220; in 1706 (en andere jaren) werd Richard Wood
omschreven als controleur en commies van d’ amodiatie te Lillo (zie bijv. inv. 7360).
130
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7280 en 7440.
131
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7370.
132
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7490.
133
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7540.
134
ZA, Rekenkamer Zeeland C, o.m. inv. 7870.
135
Na zijn vertrek uit Lillo in 1741 bleef hij als commies aldaar genoteerd (ZA, Rekenkamer Zeeland
C, inv. 7950); als zodanig kan hij daar vanaf 1741 niet meer werkzaam zijn geweest.
136
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 8060.
137
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 8060.
138
Becht, op. cit., p. 118-121.
139
Becht, op. cit., p. 119. Of dit in Lillo ook feitelijk zo was valt uit de overgeleverde bronnen niet
vast te stellen. Er zijn geen aanwijzingen voor fraude in dit opzicht aangetroffen.
140
ZA, SZ, inv. 667, 6-1-1671.
141
ZA, Rekenkamer Zeeland C 7800, fol. 94.
129
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In mei 1690 (maar mogelijk ook al eerder en later) spraken de Gecommitteerde Raden van
Zeeland af dat aan de stad Goes het recht toekwam om iemand voor de functie van
contrerolleur te Lillo aan te wijzen.
Vanaf 1690 worden er in de rekeningen van de Zeeuwse ontvanger-generaal van de
ontvangsten te water geen namen meer vermeld van contrerolleurs. 142 Het is niet duidelijk
of deze functie vanaf dat moment kwam te vervallen of was inbegrepen in het takenpakket
van een van de andere functionarissen van de Admiraliteit van Zeeland. Zeker is dat er in
1750 in Lillo nog een controleur actief was. 143
In de periode 1597-1689 waren in Lillo de volgende controleurs ten behoeve van het
gewest Zeeland werkzaam. 144 Voor biografische bijzonderheden over deze personen wordt
verwezen naar deel 2:
 Pouwels Costerius 145
oktober 1597 tot november 1605
 Willem Simonsen
27 december 1605 tot oktober 1608
 Hans Verwilde
oktober 1608 t/m oktober 1618
 Davidt Beydaels
5 november 1618 tot 14 juli 1646
 Joannes Beydaels
14 juli 1646 t/m 1657
 Petrus Reijnerius (Rennerus)
1658 tot oktober 1673
 Servaes van Uffelen
oktober 1673 tot 8 maart 1679
 Anthonij Badoux
8 maart 1679 tot 11 april 1682
 Aernout d’ Oude (Doude)
11 april 1682 tot maart 1689 146
11.5 Hollandse commiezen ter recherche te Lillo
Op 17 april 1590 kwamen de Staten van Holland en Zeeland overeen dat, indien schippers
uit hun gewesten gebruik maakten van elkaars waterwegen voor het vervoer van goederen
van en naar de Zuidelijke Nederlanden (“de vijand”), zij elkaar de helft van het door de
schipper verschuldigde licent zouden afstaan; zo ontstond het zogeheten halflicent. 147 Met
de inning daarvan waren commiezen belast die door de Admiraliteitscolleges in Holland en
Zeeland werden benoemd. In Holland waren vanwege het gewest Zeeland aan het begin
van de 17de eeuw commiezen werkzaam in Amsterdam, Dordrecht, Gorcum en Rotterdam
en later eveneens in Delfshaven, Gouda, Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Daarnaast
waren Zeeuwse commiezen werkzaam in Bergen op Zoom, Den Bosch en Geertruidenberg.
142

Afgezien van het jaar 1693 toen Richard Wood als contrerolleur werd genoemd (ZA, Rekenkamer
Zeeland C, inv. 7220). Mogelijk was ook Abraham Pollier (Poulier) voor korte tijd als controleur
werkzaam te Lillo (RHC Bergen op Zoom, not. arch. 369, akte nr. 33).
Tot en met 1752 worden in deze rekeningen nog wel de namen vermeld van de contrerolleurs van het
halve Hollandse licent te Lillo.
143
ZA, Rekenkamer Zeeland C 7800, fol. 94.
144
Zij zijn ontleend aan het archief van de Rekenkamer C: rekeningen en bijbehorende stukken
betreffende de administratie te water, opgesteld door de ontvanger-generaal van de ontvangsten te
water.
145
Hij werd in 1605 wegens verkrachting in hechtenis genomen en als contrerolleur ontslagen.
146
Kennelijk is hij in 1683 tijdelijk vervangen, want op 28-9-1683 wordt Joris Bacx vermeld als
controleur van de commiezen in de vloot voor Lillo (ZA, SZ, inv. 691, 28-9-1683).
147
Zie hiervoor o.m. Kluiver, op. cit. 1998, p. 61; ook: ZA, SZ, inv. 511, 78-1-1659 (ongefol.).
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Ook in Lillo waren commiezen uit Holland werkzaam en wel in de laatste jaren van de 16 de
eeuw, gedurende de gehele 17de eeuw en tot 12 februari 1786. Voor zover dit viel na te gaan
waren zij vrijwel steeds afkomstig van de Admiraliteit te Rotterdam (de Admiraliteit “De
Maze”). Zij konden in Lillo pas aan de slag nadat zij hiervoor door de Staten van Zeeland
toestemming (“commissie”) hadden verkregen. 148 Aanvankelijk was hun aanwezigheid in
Lillo niet vanzelfsprekend. Op 11 november 1596 stuurden twee functionarissen van het
gewest Zeeland te Lillo een brief naar de Gecommitteerde Raden van deze provincie met de
mededeling dat een dag eerder Michiel Doelman was gearriveerd, chercher te Schiedam,
met een opdracht van de Admiraliteit van Rotterdam om alle te Lillo passerende schepen,
zowel van Holland als Zeeland, te visiteren. Zijn bevoegdheid strekte zich ook uit tot
Philippine en Sluis. De vraag was nu of Doelman ook daadwerkelijk als commies aan de
slag zou mogen. 149 Gelet op het reeds gememoreerde akkoord tussen Holland en Zeeland
uit 1590 zou deze vraag positief worden beantwoord.
Het bleek niet goed doenlijk om voor beide onderzochte eeuwen een compleet overzicht
van deze commiezen samen te stellen. De nog beschikbare bronnen (van de
Admiraliteitscolleges van Holland in Amsterdam en Rotterdam) lieten ons daarbij in de
steek en voor zover ze nog wel beschikbaar zijn bleken ze onvoldoende toegankelijk om de
namen van de commiezen op een doelmatige manier te kunnen traceren. In allerhande
verspreide secundaire bronnen betreffende Lillo en Liefkenshoek komen echter namen van
“Hollandse” commiezen voor. In deze paragraaf worden ze alfabetisch geordend met een
aanduiding van het jaar of de jaren waarin zij in Lillo werkzaam waren. Daarbij wordt dus
geen volledigheid gepretendeerd. Soms is bij de samenstelling een deductieve procedure
gevolgd. Indien een bepaalde persoon in het onderzochte tijdvak is omschreven als
commies te Lillo en hij bleek daar niet werkzaam te zijn geweest vanwege het gewest
Zeeland en evenmin belast te zijn geweest met de inning van de Tol van Zeeland, dan is
aangenomen dat hij in Lillo als een “Hollandse” commies actief was.
Het beschikbare bronnenmateriaal stond niet toe om (anders dan in geval van het Zeeuwse
ontvangstkantoor te Lillo) steeds een systematisch onderscheid te maken tussen drie soorten
functionarissen uit of vanwege Holland: de licentmeesters, de commiezen en de controleurs
van de commiezen. Ze worden in het onderzochte bronnenmateriaal veelvuldig in algemene
zin als commiezen omschreven.
Tot april 1658 was er in Lillo vanwege de Admiraliteit van Holland één commies ter
recherche werkzaam. Op 9 april 1658 kwam er daar nog een bij, waarover de
Gecommitteerde Raden van Zeeland zich verwonderden. Zij konden niet inzien waarom er
een tweede commies uit Holland bij zou moeten komen, maar besloten niettemin voor deze
functionaris een plaats in de vloot te Lillo in te ruimen. 150
Het kwam voor dat een “Hollandse” commies tevens werkzaam was voor het gewest
Zeeland. 151 In de periode 1689 tot en met 1696 was Jan de Cocq in Lillo niet alleen
licentmeester vanwege het gewest Zeeland, maar ook namens het gewest Holland. Dat gold

148

ZA, SZ, Registers van commissiën en instructiën 1578-1809.
ZA, SZ, inv. 1211.2, brief van 11-11-1596.
150
ZA, SZ, inv. 510, fol. 217 v, 242 en 242 v.
151
Zo was Andries Nebbens niet alleen commies van de octrooien en licenten vanwege Holland te
Lillo, maar tevens ontvanger van de Tol van Zeeland te Lillo.
149
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in 1750 ook voor Adriaan ’t Hooft. 152 Commiezen uit Holland vervulden in Lillo ook
andere functies waarvoor zij door bestuurlijke autoriteiten van het gewest Zeeland benoemd
werden, zoals de functie van gedelegeerd rechter. 153
Rond 1700 waren de jaartraktementen van de Hollandse commiezen die in Lillo werkzaam
waren (in Vlaamse ponden) als volgt: 154
 De licentmeester
100 ponden
 De contrerolleur
66 ponden
 De commies
50 ponden
Aannemelijk is dat de functionarissen die in fort Lillo werkzaam waren ten behoeve van het
gewest Holland binnen het fort behoorden tot de kring van de burgerlijke elite. Zeker is dat
zij functies vervulden binnen de magistraat en de fortkerk.
Voor biografische bijzonderheden over de onderstaande commiezen wordt verwezen naar
deel 2. De “Hollandse” commiezen te Lillo waren in alfabetische volgorde:


Balen, Adriaen van



Balle(e), Jan Adriaenszn.



Bergen, Carel van (den)




Bruyne, Pauwels de
Cau, Damis van der



Cock (Cocq, Johan (de))



Cramer, Daniel



Croese, Gerrit

commies te Lillo vanwege Holland vanaf 1708
t/m november 1712. 155
commies van de licenten namens Holland te
Lillo op (o.m.) 25-5-1621 en 9-8-1630. 156
commies te Lillo vanwege Holland vanaf
november 1712 t/m 1722. 157
commies te Lillo vanwege Holland in 1605. 158
werd als commies en ontvanger vanwege
Holland te Lillo op 7-2-1666 opgevolgd omdat
hij was overleden. 159
contrerolleur van de licenten te Lillo vanwege
Holland vanaf 9-3-1666; 160 vanaf ca. 1688
licentmeester t/m maart 1696. 161
contrerolleur van de convooien en licenten
vanwege Holland te Lillo, vanaf november 1737,
waarschijnlijk t/m febr. 1786. 162
commies ter recherche vanwege Holland en
West-Friesland vanaf 14-3-1658; 163 vervulde
deze functie nog in 1667. 164

152

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7800, fol. 76 en 94.
Dat gold bijvoorbeeld voor Daniel Cramer.
154
Zie bijv. ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7210, betreffende het jaar 1692. De Hollandse
commiezen ontvingen tot en met 1752 hun traktement via het Admiraliteitscollege van Zeeland.
155
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7380 en 7430.
156
RHC Bergen op Zoom, not. arch. 17, akte nr. 61; RHC Bergen op Zoom, not. arch. 25 , akte nr.
129.
157
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7430 en 7520.
158
ZA, SZ, inv. 475, 1-3-1601 en inv. 478, 30-8-1605.
159
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 134 v en 135.
160
ZA, SZ, inv. 523, fol. 85.
161
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7270.
162
ZA, Rekenkamer Zeeland C, o.m. inv. 7670; ZA, SZ, inv. 1972, fol. 627.
153
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Dijk, Joris Martinus van



Doelman, Michiel



Gravenhage, Pieter van ‘s



Groeningen, Steven van



Haes, Pieter de



Harduijn, Joost de




Hentzenberger, Jean Louis
Hooft, Adriaan ‘t



Huls(t)hout, Andries



Huygen, Henrick

commies ter recherche vanwege Holland te Lillo
vanaf april 1729 tot 25-8-1737. 165
chercher vanwege de Admiraliteit van Rotterdam
te Lillo op 10-11-1596. 166
commies ter recherche van het Hollands
comptoir te Lillo in 1682; 167 ook vermeld in
1689; vervulde deze functie t/m maart 1691. 168
licentiemeester (konvooimeester) vanwege het
gewest Holland te Lillo; als zodanig
voorgedragen door de Admiraliteit van
Rotterdam en benoemd door de Staten-Generaal
op 22-10-1627; 169 licentmeester te Lillo
vanwege Holland, o.m. vermeld op 19-8-1634 en
16-3-1661; 170 overleden in 1662. 171
contrerolleur van het halve Hollandse licent te
Lillo op 24-3-1650. 172
commies en chercher vanwege Holland te Lillo
vanaf 10-11-1601. 173
commies in de vloot te Lillo op 9-2-1769. 174
ontvanger van het Hollands licent te Lillo vanaf
16-10-1737 (dag van zijn beëdiging) tot
waarschijnlijk zijn overlijden op 5-3-1776.
licentmeester vanwege Holland vanaf 1703 tot
oktober 1737. 175
“convoymeester van Hollant” te Lillo op 25-41615; 176 “ontvanger van het cantoor van
Hollant” te Lillo op 10-9-1622; 177 licentmeester
te Lillo op 24-6-1623. 178

163

ZA, SZ, inv. 1670, fol. 115; ZA, SZ, inv. 510, fol. 217 v.
RHC Bergen op Zoom, arch. notaris Heronimus de Rouck, inv. 134, 20-1-1667, akte nr. 153.
165
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7590 en 7670; ZA, RB, inv. 255.
166
ZA, SZ, inv. 1211.2, brief van 11-11-1596.
167
De Brabantse Leeuw, jrg. 30, 1981, p. 158 en 160.
168
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7200.
169
NA, Resoluties Staten-Generaal, 22-10-1627, fol. 20.
170
ZA, SZ, inv. 495, 19-8-1634, fol. 33; ZA, SZ, inv. 514, fol. 163.
171
ZA, SZ, inv. 517, fol. 263, 23-11-1662.
172
ZA, SZ, inv. 503, fol. 48.
173
ZA, SZ, inv. 1668, fol. 44 v, 47 v, 159 v en 160.
174
Bij het opmaken van zijn testament op 9-2-1769 in het fort Lillo is vermoedelijk foutief
aangetekend dat hij daar commies was vanwege het gewest Zeeland; zijn naam komt in de
desbetreffende rekeningen van de ontvanger-generaal van de Rekenkamer van Zeeland namelijk niet
voor; vermoedelijk werkte hij in Lillo ten behoeve van het gewest Holland.
175
ZA, Rekenkamer Zeeland C, o.m. inv. 7330 en 7680; hij verdiende 100 ponden per jaar.
176
GA Rotterdam, oud-notarieel archief Rotterdam, inv. 35, akte 119, fol. 257.
177
GA Rotterdam, oud-notarieel archief Rotterdam, inv. 88, akte 202, fol. 407.
178
GA Rotterdam, oud-notarieel archief Rotterdam, inv. 60, akte 45, fol. 175.
164
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Leu, David de (de Lion,
de Leeuw)

commies en licentmeester van het Hollandse
kantoor te Lillo vanaf 7-2-1666; 179 als zodanig
vermeld op 28-5-1666 en 30-8-1675. 180
Linden, Jan van der
commies vanwege Holland te Lillo vanaf maart
1691; werd in 1708 opgevolgd. 181
Montenacq, Francois
contrerolleur van het Hollands licent te Lillo
vanaf oktober 1708 tot maart 1729. 182
Nebbens, Andries
commies van de octrooien en licenten vanwege
Holland te Lillo, o.m. in 1767-1770. 183
Putter, Jan de
contrerolleur van het Hollands licent te Lillo op
24-3-1662; 184 werd op 9-3-1666 vervangen door
Jan de Cock. 185
Roij, Cornelis van
licentmeester te Lillo (vermoedelijk vanwege
Holland) op 23-1-1641. 186
Schrijver, Jan Pieterszn.
collecteur en commies vanwege Holland te Lillo
vanaf 11-5-1590; werd opgevolgd op 10-111601. 187
Sijms, Dirick Claijszn.
controleur te Lillo vanwege Holland vanaf 9-81608; 188 als zodanig vermeld op 7-7-1610. 189
Stockem, Niclaes Jacobszn. van commies op de recherche te Lillo op 1-6-1605
(mogelijk vanwege Holland). 190
Twist, Jacobus van
was in 1668 tijdelijk contrerolleur én
licentmeester te Lillo vanwege Holland; 191 vanaf
1669 t/m oktober 1708 alleen contrerolleur. 192
Valk, Cornelis de
licentmeester vanwege Holland te Lillo vanaf
april 1697 t/m 1702. 193
Weelden, Assuerus van
commies vanwege Holland te Lillo vanaf 1-51723 tot 1-10-1741 en van 1751 tot zijn
overlijden op 24-10-1757. 194
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ZA, SZ, inv. 516, fol. 151.
185
ZA, SZ, inv. 523, fol. 85.
186
RHC Bergen op Zoom, not. arch. 36, akte nr. 6.
187
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ZA, SZ, inv. 1225.
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GA Rotterdam, oud-notarieel archief Rotterdam, inv. 29 B, akte 390, fol. 549.
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ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7170.
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ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7190, 7330 en 7380.
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ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7270 en 7320.
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In de tussenliggende periode was Van Weelden burgemeester en secretaris te Nisse. Zowel daar
als in Lillo was hij vanwege zijn gedrag omstreden (zie deel 2 c).
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Zip, Willem

commies te Lillo vanwege de Admiraliteit de
Maze (o.m. in 1783). 195

Het is aannemelijk dat deze commiezen hun wortels hadden in de steden die gerechtigd
waren om leden van de Admiraliteitscolleges in Holland te benoemen. In geval van de
Admiraliteit van Rotterdam waren dit in de periode 1597-1794 in alfabetische volgorde de
steden Brielle, Delft, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Gorinchem. 196
11.6 De roeiers van de commiezen
Voor het vervoer van de commiezen te water, van en naar het fort Lillo, waar zij woonden,
van en naar belastingplichtige schepen en van en naar het wachtschip te Lillo, waren er
roeiers werkzaam die door het Admiraliteitencollege van Zeeland speciaal voor dit doel
werden aangesteld. Hun werk zal gelet op de stromingen in de Schelde niet eenvoudig zijn
geweest. De roeier van de commiezen moest in beginsel zijn werkzaamheden verrichten
ongeacht de weersomstandigheden. Het aanhouden van schepen met het oog op te betalen
belasting was een dagelijks terugkerende activiteit, die uiteraard nauw verbonden was met
de cruciale economische functie die de Noord-Nederlandse Scheldeforten ten tijde van de
Republiek vervulden en waarvan de opbrengsten niet afhankelijk zullen zijn gemaakt van
toevallige weersomstandigheden, ook al zullen die wel van invloed zijn geweest op het
scheepvaartverkeer (vanuit en naar Antwerpen) zelf en in geval van extreme golfslag ook
op de belastinginning.
De roeier van de commiezen vervulde een belangrijke functie. Dat blijkt niet alleen uit
diens honorering maar ook het feit dat binnen de Gecommitteerde Raden van Zeeland een
afspraak bestond over het recht van een van de Zeeuwse steden om voor deze functie
iemand aan te wijzen. In mei 1690 (en vermoedelijk ook al eerder) was dit recht toebedeeld
aan de stad Tholen.
In de 17de eeuw verdienden de roeiers van de commiezen steeds 40 pond Vlaams per jaar.
Ter vergelijking: de commiezen, voor wie zij werkten, verdienden gewoonlijk 55 en de
schoolmeester (in Lillo en Liefkenshoek) meestal 25 pond Vlaams per jaar. De roeiers
werden dus relatief goed betaald.
Vanaf 1694 wordt in de rekeningen te water van Zeeland melding gemaakt van de functie
van baas van de chalouproeiers in de vloot te Lillo. Deze functionaris verkreeg een
traktement van 78 pond Vlaams per jaar voor hemzelf en voor de bekostiging van twee
knechten. 197 Gelet op de personen die in de 18de eeuw de functie van baas van de
sloeproeiers vervulden is het onaannemelijk dat zij zelf als roeiers fungeerden. Zij werden
hoogstwaarschijnlijk
als
leidinggevenden
aangesteld
omdat
het
Zeeuwse
Admiraliteitscollege erop kon vertrouwen dat zij voor betrouwbare en bekwame roeiers ten
behoeve van de commiezen konden zorgdragen. 198
195

ZA, SZ, inv. 1958, fol. 479.
ANF, jrg. 1, 1883, nr. 34, 42, 45, 47, 51; idem jrg. 2, 1884, nr. 79.
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ZA, Rekenkamer Zeeland C, bijv. inv. 7260, fol. 160.
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In het archief van de Rekenkamer van Zeeland zijn voor de periode 1598-1682 (met
onderbrekingen) de volgende namen van de roeiers van de commiezen genoteerd (NB: vanaf 1672
komen er in dit archief nog wel namen van chalouproeiers voor, maar niet meer van roeiers die
specifiek voor de commiezen werkten): Abraham Schot (vanaf zeker 1-10-1598 tot 1-1-1603),
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11.7 Rivaliteit tussen Holland en Zeeland
Over de wijze waarop het principeakkoord tussen de Staten van Holland en Zeeland uit
1590 diende te worden uitgevoerd ontstonden reeds kort na de inwerkingtreding
meningsverschillen en conflicten. Zo besloten de Staten van Zeeland op 15 september
1590: “Op de requesten van de gene de welcken gedurende het different tusschen den
Staten van Hollant ende van Zeelant in ’t stuck van de Licenten ende Convoyen van
desevle tweesins affgenomen is, is geresolveert dat de Gedeputeerden van Zeelant zullen
insisteren by den Staten van Hollant, dat de gene die men tweemael ’t Convoy of Licent
affgenomen heeft, zullen geremboursseert worden van den genen die buyten de toelatinge
van den accorde ’t Convoy of Licent affgenomen is geweest.” 199
Van der Poel heeft de veelvuldig opgetreden conflicten over het halflicent tussen Holland
en Zeeland in een bredere context geplaatst en wijst daarbij op vier achtergronden: 200
 Zeeland streefde vanaf het begin van de Opstand naar een zo groot mogelijke mate
van gewestelijke autonomie en probeerde de macht van de Staten-Generaal zo
beperkt mogelijk te houden. Daarbij kwamen de Zeeuwen menigmaal tegenover de
Hollanders te staan.
 De Zeeuwse bestuurders waren verontrust over de teruggang van de handelspositie
van dit gewest in de 17de eeuw en de gelijktijdig bloei van de handel vanuit het
gewest Holland.
 Zeeland was meer dan Holland een landbouwgewest. Op dit handelsterrein liepen
hun belangen niet parallel.
 Zeeland en Holland waren de twee zeegewesten van de Republiek en waren op
handelspolitiek terrein elkaars concurrenten. Deze rivaliteit had implicaties voor
de inning van convooien en licenten en daarmee voor de bekostiging van de eigen
oorlogsvloot.
Dat er over het halflicent zo vaak conflicten ontstonden had niet alleen te maken met
uiteenlopende handelsbelangen van de gewesten Holland en Zeeland (en met divergerende
belangen van hun Admiraliteitencolleges) maar is ook niet verwonderlijk gelet op de
fraudegevoeligheid van de afspraken die over de inning ervan gemaakt werden. Reeds bij
de aangifte van te vervoeren goederen waren er, zoals Enthoven heeft uiteengezet, vier
soorten van fraude mogelijk: 201
 Door het opgeven van producten met een lagere waarde dan in werkelijkheid
vervoerd werden.
 Door het gewicht, de maat, het aantal of volume te laag op te geven van goederen
die naar die maatstaven werden belast.
 Door de waarde te laag op te geven van zaken die ad volerem (naar hun waarde)
werden belast.
Christiaen de Wint (vanaf 1-1-1603 tot 1-10-1603), Francois Covijn (vanaf 1-10-1603 tot 1-101608), Lieven Coppins (vanaf 1-12-1608 tot 1-9-1622), Carel La Lier (Lalier) (vanaf 1-9-1622 tot zijn
overlijden in mei 1628), Davidt Carels (vanaf augustus 1628; als roeier van de commiezen vermeld in
1661 t/m 1670, doch aan hem is in deze periode geen traktement uitbetaald), Cornelis Tijssen Buijs
(vanaf 1668 t/m 1671) en Thomas Poulier (Paulier) (vermeld in 1675 en 1682).
199
ZA, SZ, inv. 7, gedrukte versie, blz. 134-135.
200
Van der Poel, op. cit., p. 18 en 19.
201
Enthoven, op. cit. 1996, p. 43.
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Door het wel juist opgeven van goederen die op het moment van hun inventarisatie
aanwezig waren, maar het vervolgens vooraf doen verdwijnen van bepaalde
goederen.
Dit soort malversaties traden veelvuldig aan het licht ten tijde van de inning van het tweede
halflicent. Zo kon bijvoorbeeld worden vastgesteld dat een schipper die vanuit Holland naar
Zeeland tarwe vervoerde, meer tarwe in zijn schuit had dan waarvoor hij in Holland (voor
de eerste maal) het halflicent had betaald.
Twisten over het halflicent wortelden soms ook in de complexiteit van de belastingregels en
in de afwijkingen die daarop werden toegestaan. Daarbij moet worden bedacht dat de
mogelijkheden om daarover snel te communiceren uiterst beperkt waren.
Direct na de totstandkoming van de Vrede van Münster ontstond er tussen de gewesten
Holland en Zeeland onenigheid over de hoogte van de convooien en licenten. In Zeeland
werd overwogen dat een forse verlaging van deze belastingen of zelfs een afschaffing ervan
(nu de oorlog met Spanje beëindigd was) een forse impuls voor de handelspositie van dit
gewest zou betekenen. Een eigenmachtige tariefsverlaging leidde er inderdaad toe dat
bevrachters hun ladingen niet langer via Holland maar via Zeeland lieten vervoeren,
waarover de Hollandse Admiraliteiten zich zeer ontstemd toonden. Het bleek niet mogelijk
om over de te voeren tarievenpolitiek consensus te bereiken. 202
Eind 1655 bogen de Gecommitteerde Raden van Zeeland zich weer eens over onenigheid
met Holland betreffende het innen van het halve licent. Besloten werd dat de raadsheren
Cocq en Reijgersbergen samen met de gewestelijke secretaris zouden nagaan, uit de tekst
van het “provisionele akkoord” uit 1590 alsook uit de gangbare praktijk, of over goederen
die door inwoners van Zeeland in Holland waren gekocht en door hen via de Hollandse
stromen getransporteerd en overgeladen op het Vlake of elders, en vervolgens over zee
vervoerd, licenties werden afgedragen aan de licentiemeester van Holland dan wel aan die
van Zeeland. De raadsheren dienden van de commiezen van het halve licent die namens
Zeeland in Dordrecht, Rotterdam en Amsterdam gestationeerd waren te vernemen wat zij
praktiseerden. Uit de tekst van het akkoord uit 1590 werd afgeleid dat over de goederen die
toebehoorden aan Hollanders of vreemdelingen, “herwaerts alsoo passerende” afdracht
aan de licentiemeester van Holland voldaan moest worden. Dan resteerde de vraag of over
goederen die eigendom waren van Zeeuwen licent betaald diende te worden aan de
ontvanger van Zeeland. 203
De commies van het halve licent namens Zeeland te Dordrecht schreef aan de
Gecommitteerde Raden van Zeeland dat door hem en zijn voorgangers over een tijd van 50
jaar “tot sedert eenige tijdt herwaerts” zonder tegenspraak altijd werd ontvangen de helft
van de convooien en licenten van de goederen, waren en koopmanschappen “comende met
de Zeelandtsche convooijen van der zee” langs de Zeeuwse stromen. Zonder daarbij
“aenschouw te nemen wie deselve goederen aengaen of competerende waeren, te weeten
van de gene die aldaer hare lasten quamen te breecken en wat belanckt de goederen of
comenschappen” komend van Zeeland op een bodem, of te Dordrecht overgeladen van het
ene op het andere schip, zonder het “landt te raken” en daarna opwaarts gingen via de Rijn
of de Maas naar vijandelijk of neutraal gebied, dat daarvan bij “hem luijden” volgens het
provinciaal akkoord “altoos eenpaerichlick sonder onderscheijdt ontfangen is geweest” en
202
203

Kluiver, op. cit., p. 231.
ZA, SZ, inv. 508, 7-12-1655.
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ook nog tegenwoordig ontvangen wordt de helft van de licenties conform de lijst zonder dat
“geinquireert wert wie deselve goederen of comenschappen sij Hollanders, Zeelanders of
vremdelingen competeerende of aengaende sijn.” En dat daar nooit volgens de commies
enige “contentie of dispute is ontstaen geweest, veel min bij ĳemant gemoveert is
geweest.” 204
In april 1658 maakten de Gecommitteerde Raden van Zeeland er bezwaar tegen dat er in
Lillo een tweede commies vanwege Holland werd gestationeerd (in de persoon van Gerrit
Croese). 205 Uiteindelijk gingen de Zeeuwse raadsheren met zijn komst akkoord op
voorwaarde dat hij zich zou houden aan de bestaande instructies van de Hollandse
commiezen zonder “eenige nieuweheijt”. 206
Op 16 juli 1660 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om aan alle
licentiemeesters die in dienst waren van de provincie Zeeland te schrijven dat zij voortaan
“geene commissen van’t halff licent uyt Hollant in haer functie sullen kennen of
admitteren”, alvorens zij hiervoor toestemming van de raadsheren zouden hebben
verkregen. 207
Spanningen tussen Zeeland en Holland over het halve licent manifesteerden zich niet alleen
in Lillo. Op 15 februari 1661 schreef commandeur Cabeljauw van Sas van Gent aan de
Gecommitteerde Raden van Zeeland dat de Hollandse commiezen van de convooien en
licenten aldaar pretendeerden het recht te mogen ontvangen van alle goederen uit Holland
die naar Sas van Gent worden verscheept en opgeslagen, “ende aldaer, alsmede ten platten
lande met de kleijne uijt gevendt”, zulks conform een instructie van de Admiraliteit van
Rotterdam. De Gecommitteerde Raden besloten de brief van de commandeur aan de
gedeputeerde bij de Staten-Generaal te zenden, met het verzoek aan dit bestuurscollege om
de ongefundeerdheid van de pretenties aan te tonen. Volgens het provinciaal akkoord tussen
de provincies van Holland en Zeeland uit 1590 kon naar hun mening alleen het Hollandse
recht worden ontvangen van de goederen die daar waren ingescheept en door de vloten naar
Brabant en Vlaanderen waren gezonden, maar niet van goederen die elders waren
opgeslagen binnen de plaatsen van de Generaliteit. 208
Medio 1661 ontstond een conflict tussen de gewesten Holland en Zeeland over het
voornemen van Zeeland om de tarieven van de convooien en licenten te verdubbelen. 209
Mede gelet op een protest van de Staten-Generaal hiertegen werd dit niet geëffectueerd. De
Gecommitteerde Raden van Zeeland overwogen op 2 september 1661 dat een verdubbeling
een onvermijdelijk nadeel met zich zou brengen voor de handel op de rivieren. 210
Ook in 1665 waren er spanningen tussen de gewesten Zeeland en Holland over de inning
van convooien en licenten. Op 12 mei van dat jaar besloten de Gecommitteerde Raden van
Zeeland om alle Zeeuwse commiezen aan te schrijven met de instructie dat zij vanaf dat
moment “het volle recht van het gewest Zeeland” dienden “af te vorderen” van schepen die
van zee arriveerden, zoals dat ook gebeurde door de commiezen die voor het gewest
204
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Holland werkten. 211 Op 23 maart 1666 gaven de Gecommitteerde Raden aan Jan de Cocq
toestemming om in Lillo werkzaam te zijn als controleur en commies vanwege het gewest
Holland “mits dat noijt meer als een Hollantschen chercher op de stroomen tot de visitatie
vande Hollantsche schepen hem sal laeten vinden.” Hij diende zich voorts strikt aan de
regels voor het uitoefenen van zijn functie te houden; daarop waren de raadsheren in
Middelburg dus kennelijk niet geheel gerust. 212
In 1667 besloten de Admiraliteitencolleges te Rotterdam en Middelburg om besprekingen
te voeren over hun wederzijdse animositeiten. Op 26 november 1670 sloten zij een
“conventie van vriendschap”. Afgesproken werd dat het provisionele akkoord uit 1597
beter zou worden nageleefd, in het bijzonder voor wat betreft de inning van het halflicent.
De vrede was van korte duur. 213
Op 14 april 1675 gaven de Gecommitteerde Raden van Zeeland aan de commiezen te Lillo
(en ook te Tholen, Biervliet en het Zijpe) opdracht om schepen uit Holland weliswaar een
vrije doortocht te verlenen, doch om alle schepen, afkomstig uit het district van de
Admiraliteit de Maze, geladen met wijnen en andere “coopmanschappen” en afkomstig uit
zee, grondig te doorzoeken, zoals in het genoemde district gebeurde met schepen afkomstig
uit Zeeland. 214 De instructie had duidelijk het karakter van een tegenmaatregel. Op 8 mei
1675 legden gedeputeerden van beide gewesten het geschil bij. 215 Deze pacificatie hield
niet lang stand. In Zeeland groeide de onvrede over de hoge belastingen die in Holland
werden opgelegd aan goederen die vanuit Zeeland afkomstig waren, met name bier, zout,
tarwe, rogge en koolzaad. De Staten van Zeeland besloten op 11 april 1680 tot fiscale
tegenmaatregelen. Met ingang van 1 mei 1680 werden alle goederen die via het Zijpe en het
Slaak, dus vanuit Holland, Zeeland binnenkwamen fors belast. De belastingverhoging gold
voor wijn, brandewijn, bier, gezouten vis en haring, zeep, levertraan, geraffineerd zout, olie
en diverse landbouwproducten. Tevens kwam er een einde aan de vrije import van hoeden.
Bij het tolhuis te Zijpe dienden de belastingen contant betaald te worden. Op fraude en
ontduiking werden hoge boetes gesteld. Het nieuwe regime trof, geheel volgens de
bedoeling, onder meer Amsterdamse handelaren die graan uit het Oostzeegebied via de
Zeeuwse wateren vervoerden naar Vlaanderen en Brabant. Ook dit conflict werd bijgelegd,
na een succesvolle bemiddeling door de latere stadhouder-koning Willem III. Op 3
december 1681 kwamen de Staten van Holland en Zeeland overeen dat in ruil voor de
afschaffing van de Zeeuwse heffingen over goederen die vanuit Holland via het Zijpe en
het Slaak werden aangevoerd, de Hollandse belastingen op zout, bier, granen en koolzaad
vanuit Zeeland werden afgeschaft. 216
In 1725 bleek het akkoord uit 1681 tussen de Staten van Holland en Zeeland een beperkte
strekking te hebben. Er deden zich opnieuw conflicten voor over de tarieven van de
convooien en licenten. De Staten-Generaal besloten om deze tarieven te verlagen, vooral
gelet op de “droevigen staat en het notabele verval van vloot en commercie” en de forse
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schuldenlast van de Admiraliteiten. Gestreefd werd naar protectie van de handel door
verlaging van tarieven en het vereenvoudigen van formaliteiten. 217 De Zeeuwen konden
zich hiermee als enige gewest niet verenigen en weigerden de nieuwe tarieven te hanteren.
Zij legden een dringend verzoek van de Staten-Generaal om zich te conformeren naast zich
neer. In de Staten-Generaal zag men zich geplaatst voor een keuze: toegeven aan Zeeland
en dus afzien van een aanpassing van de tarieven (de “rechten”) dan wel zonder bewilliging
van Zeeland deze aanpassing doorvoeren. Op voorstel van Holland werd gekozen voor de
laatste optie. 218 Die hield niet lang stand. Op 23 oktober 1725 werd in Den Haag besloten
dat indien Zeeland bleef volharden, dit gewest gedwongen zou worden zich alsnog te
schikken. De leden van de Admiraliteit van Zeeland werden gedwongen om een nieuwe eed
van trouw af te leggen aan de Staten-Generaal en bij weigering met ontslag bedreigd.
Indien de Admiraliteit van Zeeland bleef weigeren de nieuwe tarieven te hanteren zou de
taak van dit Admiraliteitencollege worden overgenomen door het college van Rotterdam.
Voor Zeeland, Bergen op Zoom en Lillo zouden geen binnenlandse paspoorten meer
worden afgegeven. De Zeeuwen toonden zich strijdlustig. De Staten van Zeeland gaven aan
de Zeeuwse Admiraliteit opdracht “ten spoedigste eenige defensieve vaartuigen onder
equipage te brengen om tegen alle feitelijke ondernemingen op de Zeeuwsche stromen te
worden geëmployeerd”. De commandanten te Axel en Lillo kregen opdracht om zich niet
vanuit Den Haag te laten “reguleeren”. Toen de Zeeuwen echter begrepen dat verder
uitstel niet meer zou worden verleend en verdere “deliberatiën” waren uitgesloten,
besloten zij op 16 december 1725 te capituleren en dus met de nieuwe tarieven akkoord te
gaan. Op papier stemden zij ermee in voor een periode van een jaar, maar de praktijk zou
leren dat de Zeeuwen zich voor een langere periode schikten. 219
In 1749 laaiden de tegenstellingen tussen Holland en Zeeland wederom op. Tussen de
Admiraliteitencolleges van beide gewesten ontstond een hoog oplopend geschil over
(opnieuw) de verrekening van het halflicent en over een jaarlijkse betaling van fl. 50.000,
door Holland aan Zeeland, voor de uitvoer van granen. 220 In Zeeland werd gewag gemaakt
van een onherstelbaar verlies voor de financiën van de Zeeuwse Admiraliteit. De kwestie
werd voorgelegd aan de weduwe van de in 1751 overleden stadhouder Prins Willem IV van
Oranje, de prinses en gouvernante Anna van Hannover. Zij oordeelde op 21 september
1752 dat het betalen van de verschuldigde fl. 50.000 vanaf 1753 diende te worden hervat.
Over de terugbetaling van de schuld van Holland jegens Zeeland diende volgens haar te
worden onderhandeld, leidend tot “zoodanige arrangementen als tot quiting der
voornoemde respectieve agterstallen meest convenabel zullen worden gevonden”. Voor
Zeeland leidde deze suggestie niet tot een bevredigend resultaat.
De handelspolitieke spanningen en conflicten tussen Holland en Zeeland manifesteerden
zich ook in de tweede helft van de 18de eeuw. 221 Voor zover ze tot uiting kwamen in de
belastingpolitiek duurden ze tot de komst van een nationaal belastingstelsel aan het einde
van de 18de eeuw ten tijde van de Franse bezetting van de Republiek der Verenigde
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Nederlanden. Daarna was het voor de afzonderlijke provincies niet langer mogelijk om
elkaar op handelspolitiek terrein in fiscaal opzicht dwars te zitten.
11.8 De opbrengst van de convooien en licenten te Lillo
De rekeningen van de ontvanger van de convooien en licenten te Lillo zijn bewaard
gebleven vanaf 1597 tot en met 1787. 222 In hoofdstuk 2 van deel 3 c worden de
opbrengsten van de convooien en licenten te Lillo voor elk van deze jaren weergegeven en
vergeleken met de opbrengsten van deze belastingen in heel Zeeland. Daarbij is wat de
licenten betreft geen onderscheid gemaakt tussen de licenten betreffende de invoer van
goederen (vanuit “vijandelijk”gebied, i.c. uit de Spaanse respectievelijk de Oostenrijkse
Nederlanden) en de uitvoer van goederen (naar het “vijandelijk” gebied). In algemene zin
kan daarover worden opgemerkt dat de opbrengsten van de licenten op ingevoerde
goederen steeds vele malen hoger waren dan de opbrengsten van de belasting op
uitgevoerde goederen. Dat had uiteraard te maken met het nadrukkelijke streven om, in het
belang van de economische positie van havens in de Noordelijke Nederlanden, het
handelsverkeer vanuit Antwerpen te bemoeilijken, al werd dit niet volledig onmogelijk
gemaakt. De concurrentiepositie van bevrachters van goederen die vanuit de Zuidelijke
Nederlanden, in het bijzonder vanuit de haven van Antwerpen werden verscheept, met
welke bestemming dan ook, werd door het heffen van convooien en licenten nadelig
beïnvloed.
In deel 3 c zijn de opbrengsten van de convooien en licenten op twee manieren vergeleken
met de vergelijkbare opbrengsten in het gewest Zeeland. Er werd onderscheid gemaakt
tussen een beperkte en een ruime definitie van laatstgenoemde opbrengsten. Onder de
noemer “opbrengst Zeeland beperkt” werden de convooien en licenten gerangschikt die
werden ontvangen in de ontvangstkantoren van de Zeeuwse havensteden. Gedurende de
onderzochte periode veranderde de samenstelling daarvan licht als gevolg van staatkundige
veranderingen of door het geheel verdwijnen van een stad zoals Reimerswaal. De
ontvangstkantoren in Zeeland waarvan gedurende de gehele onderzochte periode vrijwel
constant gegevens beschikbaar waren zijn die te Middelburg, Vlissingen, Veere, Zierikzee,
Goes, Tholen, Brouwershaven en Arnemuiden.
De opbrengst “Zeeland ruim” werd gedefinieerd als de som van de opbrengsten van de
convooien en licenten ontvangen in de Zeeuwse havensteden, met inbegrip van de Zeeuwse
ontvangstkantoren in Staats-Vlaanderen. Voorts werden daarbij gevoegd de opbrengsten
van (half)licenten zoals ontvangen in Zeeuwse ontvangstkantoren die waren gevestigd in
Holland (met name in Amsterdam, Rotterdam en Geertruidenberg) en Brabant (met name in
Bergen op Zoom en Den Bosch), en gedurende een beperkte tijd ook nog in Oostende. De
samenstelling van de categorie ontvangstkantoren buiten Zeeland was in de 17 de en 18de
eeuw niet constant.
De in deel 3 c vermelde gegevens kunnen als volgt worden gecomprimeerd:

222

En wel in het archief van de Rekenkamer Zeeland C: rekeningen en bijbehorende stukken
betreffende de administratie te water.
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De opbrengst van de convooien en licenten in Lillo en Zeeland, absoluut en relatief
Jaar

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

Opbrengst
Lillo
786972
4120

Opbrengst Opbrengst
Zeeland
Zeeland
beperkt
ruim
5817597
8172942
30459
42790

Lillo %
Zeeland
beperkt
13
13

Lillo %
Zeeland
ruim
10
10

327016
3270

4585280
45853

5684047
56840

7
7

6
6

448842
5100

1018258
11571

2124426
24141

44
44

21
21

Op basis hiervan en gegeven de gedetailleerde gegevens die zijn gerapporteerd in hoofdstuk
2 van deel 3 c kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
1. Bezien over de gehele periode 1597 tot en met 1787 werd in het ontvangstkantoor
te Lillo een bedrag aan convooien en licenten geïncasseerd van 786.972 ponden
Vlaams. In de ontvangstkantoren binnen de provincie Zeeland bedroeg die
opbrengst in dat tijdvak 5.817.597 ponden. Worden de ontvangsten in de Zeeuwse
kantoren buiten de provincie Zeeland meegeteld dan bedroeg die opbrengst
8.172.942 Vlaamse ponden. Het aandeel van het kantoor te Lillo in de Zeeuwse
ontvangsten bedroeg dus respectievelijk 13 en 10 procent.
2. De opbrengsten van de convooien en licenten te Lillo varieerden sterk van
nulopbrengsten in de tijdvakken 1 oktober 1599 tot 30 september 1599 en 1
oktober 1625 tot 1 oktober 1626 tot een recordopbrengst van 13.255 Vlaamse
ponden in 1737. De gemiddelde jaaropbrengst in Lillo bedroeg 4120 ponden.
3. Jaren met relatief lage opbrengsten (hier gedefinieerd als opbrengsten van minder
dan 500 pond Vlaams) waren: 1599, 1600,1626, 1627 en 1703. In deze jaren was
het handelsverkeer van en naar Antwerpen in verband met oorlogsomstandigheden
vrijwel onmogelijk. Relatief hoge opbrengsten (hier gedefinieerd als opbrengsten
van meer dan 8000 pond Vlaams) waren er in de jaren 1717, 1718, 1734, 1735,
1736, 1737, 1743, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 en 1786. In deze jaren bloeide de
scheepvaart vanuit en naar Antwerpen.
4. In 1747, toen de forten Lillo en Liefkenshoek door Franse troepen bezet waren,
kelderden de ontvangsten van convooien en licenten in de vloot voor Lillo. Vrij
snel na de Vrede van Aken herstelden deze inkomsten zich. In 1749 waren zij
reeds aanzienlijk hoger dan in 1746.
5. Er is een groot verschil tussen de opbrengsten van de convooien en licenten te
Lillo in de 17de en de 18de eeuw. In de 17de eeuw bedroegen zij gemiddeld 3270 en
in de 18de eeuw 5100 pond Vlaams per jaar. Het relatieve aandeel van de
opbrengsten te Lillo in het geheel van de Zeeuwse ontvangsten loopt tussen deze
twee eeuwen nog sterker uiteen. In de 17 de eeuw bedroeg dit aandeel in de
Zeeuwse opbrengsten in zowel ruime als beperkte zin 7 %; in de 18de eeuw liepen
deze percentages op tot respectievelijk 44 en 21. Het belang van Lillo als
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douanekantoor nam dus in de loop van de tijd, met name vanaf de beslechting van
de Spaanse Successieoorlog in 1713, sterk toe, al deden zich ook in de 18 de eeuw
diverse schommelingen in de relatieve positie van Lillo als belastingkantoor voor.
Welk aandeel hadden de opbrengsten van de convooien en licenten in Zeeland als geheel
(d.w.z. de opbrengsten in de Zeeuwse havenplaatsen, in de bovenstaande tabel vermeld in
kolom C) en in Lillo in het bijzonder in de totale ontvangsten van de Admiraliteit van
Zeeland? Wij gingen dit op basis van door Kluiver verzamelde gegevens na voor enkele
jaren in de periode 1600-1648, dus voor de periode waarin (afgezien van het Twaalfjarig
Bestand) de oorlog met Spanje in volle gang was. 223 Het resultaat is als volgt (NB: de
ontvangsten zijn vermeld in ponden Vlaams; de afkortingen c en l staan voor convooien en
licenten):
De relatieve opbrengsten van de convooien en licenten in Zeeland en Lillo 1600-1648
Jaar
1600
1610
1620
1630
1640
1648

Totale
ontvangsten
61.711
42.893
130.390
126.943
139.073
126.451

Aandeel
c/l (%)
58,1
71,5
28,9
48,1
62,1
72,2

Aandeel
Lillo (%)
0,4
3,3
2,0
3,5
3,0
3,1

Geconcludeerd kan worden dat het aandeel van de opbrengsten van de convooien en
licenten, geïnd in Zeeuwse zeehavens, in het totaal van de ontvangsten van de Admiraliteit
van Zeeland in de eerste helft van de 17 de eeuw sterk varieerde, te weten van 28,9 tot 72,2
procent. Gemiddeld bedroeg dit aandeel in de onderzochte jaren 56,8 %. De oorlogsvoering
door de Zeeuwse Admiraliteit kon dus voor een substantieel deel gefinancierd worden uit
de belasting op het scheepvaartverkeer. Andere bronnen van inkomsten waren opbrengsten
van gewestelijke belastingen, subsidies die werden verstrekt door de Staten-Generaal en,
incidenteel, de zogeheten buitgelden, d.w.z. gelden die via de kaapvaart werden
verworven. 224 Het ontvangstkantoor van de convooien en licenten te Lillo leverde in die
periode een zeer bescheiden te noemen bijdrage aan de totale ontvangsten van de Zeeuwse
Admiraliteit, te weten gemiddeld slechts 2,5 % per jaar.
11.9 Lillo vergeleken met andere Zeeuwse havenplaatsen
Hoe belangrijk was het ontvangstkantoor te Lillo in vergelijking met de ontvangstkantoren
in Zeeuwse havenplaatsen? Wij gingen dit na voor enkele jaren uit de periode 1600 tot en
met 1780. Teneinde deze vergelijking zo zuiver mogelijk te kunnen uitvoeren bleven bij de

223
224

Kluiver, op. cit., p. 81 en 82.
Idem, op. cit., p. 74-78.
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berekening van de ontvangsten in de Zeeuwse havenplaatsen enkele posten buiten
beschouwing. 225 De afkortingen hebben de volgende betekenis:
M
Middelburg 226
Vl
Vlissingen
Ve
Veere
A
Arnemuiden
Z
Zierikzee
B
Brouwershaven
S
Sommelsdijk
G
Goes
T
Tholen
L
Lillo
Totaal Totaalopbrengst van convooien en licenten in de Zeeuwse havenplaatsen en
te Lillo.
Jaar
1600 227
1610 228
1620 229
1630 230
1640
1650 231
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750

M
20980
13480
15046
19911
23528
27401
21440
11889
8647
4042
5878
3296
2204
3428
2759
2994

Vl
10239
6863
9379
16710
17547
19941
12794
6882
4422
4397
3286
551
588
292
279
120

Ve
2935
1969
3138
3773
3450
3641
1340
1400
585
652
818
234
89
145
253
312

A
Z
1344
335
676
757
984 1786
1724 5512
4719 8758
1402 2872
681 1480
2060 1272
1339 8504
3105 12673
555 4864
1255 8659
433 6193
266 5567
131 5868
86 7571

225

B
S
G
T
63
67
372 3688
151
- 1240 5977
261
- 4016 9182
230
- 5406 22804
76
- 1464 31002
84
449 11859
36
875 9803
35 1036 2759
927
39
97 2699 5380
22 105 2552 4215
27
91 3825
611
132
66 1000 1006
2
77 394
857
1
88 312
273
4 139 256
212

L
247
1418
2421
4501
4208
6877
4551
1417
2538
5162
2920
1776
6628
4811
1771
5576

Totaal
36143
29290
40122
65590
90650
94676
54678
35634
30792
38246
25215
20325
18339
15839
11735
17270

Getracht is om te komen tot een zo zuiver mogelijke vergelijking. Dit impliceerde dat de
opbrengsten van andere belastingen dan de convooien en licenten zijn verwijderd. Vanaf 1660 werden
de tarieven van de convooien met één derde verhoogd, hetgeen de plotselinge stijging van de
opbrengsten kan verklaren. In 1660 en 1670 werd deze verhoging in Lillo niet geheven, waardoor de
opbrengsten in vergelijking met de Zeeuwse havenplaatsen lager zijn. In de rekeningen van 1640 en
1650 werden in Tholen, Goes en Arnemuiden alleen de opbrengsten van het licent vermeld.
226
Van der Bijl ordende de opbrengsten van de convooien en licenten te Middelburg voor de periode
1689-1740; zie: M. van der Bijl, Idee en Interest; voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de
politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715, Groningen, 1981, bijlage
LV.
227
Betreft de periode 1-10-1699 tot 1-10-1600.
228
Betreft de periode 1-10-1609 tot 1-10-1610.
229
Betreft de periode 1-10-1619 tot 1-10-1620.
230
Betreft de periode 1-10-1629 tot 1-10-1630.
231
Betreft de periode 1-10-1649 tot 1-1-1651.
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Jaar
1760
1770
1780

M
4862
2886
2214

Vl
596
386
3741

Ve
1149
643
864

A
62
169
55

Z
4289
2524
2259

B
9
5
10

S
111
480
291

G
155
226
104

T
340
205
793

L
4849
3275
6205

Totaal
16422
10799
16536

Teneinde de relatieve positie van het ontvangstkantoor te Lillo scherper in beeld te krijgen
zijn de gegevens uit de vorige tabel als volgt gepercenteerd:

1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780

M% Vl%

Ve% A%

Z%

B%

S%

G%

T%

L%

Totaal

58,1
46,1
37,4
30,3
25,9
29
39,2
33,3
28,1
28,1
23,4
16,2
12,0
21,6
23,5
17,3
29,6
26,7
13,4

8,1
6,7
7,8
5,8
3,8
3,8
2,5
3,9
1,9
1,9
3,2
1,2
0,5
0,9
2,2
1,8
7,0
6,0
5,2

0,9
2,6
4,5
8,4
9,7
3,0
2,7
3,6
27,6
27,6
19,3
42,7
33,7
35,2
50,0
43,9
26,1
23,4
13,7

0,2
0,2
0,4
0,4
0,3
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,7
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
3,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,7
0,8
0,7
4,4
1,8

0,0
1,3
3,1
6,1
6,0
1,5
0,8
2,5
9,0
9,0
10,1
18,8
5,5
2,5
2,7
1,5
0,9
2,1
0,6

0,0
12,6
14,9
14,0
25,2
32,7
21,7
27,5
3,0
3,0
16,7
3,0
5,5
5,4
2,3
1,2
2,1
1,9
4,8

0,7
4,8
6,0
6,9
4,6
7,3
8,3
4,0
8,2
8,2
11,6
8,7
36,1
30,4
15,1
32,3
29,5
30,3
37,5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

28,3
23,4
23,4
25,5
19,3
21,1
23,4
19,3
14,4
14,4
13,0
2,7
3,2
1,8
2,4
0,7
3,6
3,6
22,6

3,7
2,3
2,5
2,6
5,2
1,5
1,2
5.8
4,3
4,3
2,2
6,2
2,4
1,7
1,1
0,5
0,4
1,6
0,3

Uit deze tabellen kan het volgende geconcludeerd worden:
1.

2.
3.

4.

Het relatieve belang van het ontvangstkantoor te Lillo, vergeleken met
vergelijkbare kantoren in andere Zeeuwse havenplaatsen, was in de 17 de eeuw zeer
bescheiden te noemen. In de 18de eeuw is het belang van dit kantoor aanzienlijk
toegenomen (vooral na de beslechting van de Spaanse Successieoorlog) en is het
gemiddeld genomen belangrijker dan elk van de afzonderlijke Zeeuwse kantoren.
Verscheidene malen werden er in Lillo meer convooien en licenten geïncasseerd
dan in de qua belastingheffing twee grootste Zeeuwse havenplaatsen, te weten die
te Middelburg en te Zierikzee.
Het relatieve belang van het kantoor te Vlissingen is in de onderzochte periode
aanzienlijk verminderd, afgezien van een opleving in 1780.
Vergeleken met het begin van de 17de eeuw bleek het kantoor te Middelburg in
1780 zijn positie als belangrijkste ontvangstkantoor van Zeeland te hebben
verloren en te zijn overvleugeld door het kantoor te Lillo.
Het relatieve belang van de kantoren te Veere, Arnemuiden, Brouwershaven,
Sommelsdijk, Goes en Tholen bleek gedurende de 17de en 18de eeuw uiterst
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5.

beperkt te zijn met uitzondering van het kantoor te Tholen, dat in de periode 1610
tot en met 1670 een betekenisvol aandeel had in het geheel van de opbrengsten aan
convooien en licenten in Zeeland.
Het relatieve belang van het ontvangstkantoor te Zierikzee was in de periode 1600
tot en met 1670 uiterst bescheiden en nam daarna sterk toe, samenvallend met de
verminderde betekenis van het kantoor te Tholen. 232

232

Het voert in het bestek van deze studie te ver om de achtergronden van de geconstateerde
verschuivingen in het relatieve belang van de diverse ontvangstkantoren te schetsen en een poging te
doen om deze verschuivingen te verklaren. Bij wijze van uitzondering kan wel worden verondersteld
dat de verminderde betekenis van het ontvangstkantoor te Tholen omstreeks 1670 zal zijn veroorzaakt
door verslechteringen in de doorvaart via het Slaak en de rivier de Eendracht, nadat mislukte
pogingen waren gedaan om door middel van het leggen van een dam tussen de eilanden Sint
Philipsland en Tholen de bevaarbaarheid van deze rivier te verbeteren (zie hiervoor o.m. A. Romeijn,
De stadsregering van Tholen (1577-1702); bestuur en bestuurders van de stad Tholen vanaf de
Statisfactieovereenkomst met prins Willem van Oranje in 1577 tot de dood van koning-stadhouder
Willem III in 1702, Giessen, 2001, p. 70). Schippers die naar het zuiden wilden varen prefereerden
om die reden de vaart via het Zijpe, het Mastgat en het Keeten en werden op die route geconfronteerd
met het licentkantoor te Zierikzee, dat beschikte over een ontvangstkantoor in het Zijpe ter hoogte van
Bruinisse. In 1672 werd daar een kustbatterij geplaatst, bedoeld om het innen van licenten desnoods
met geweld kracht bij te kunnen zetten (F. Nagtglas, Zelandia Illustrata; verzameling van kaarten,
portretten, platen enz. betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, tweede deel, Middelburg
1880, p. 305).
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12.

Kerkelijk leven

12.1 Inleiding
Reeds voordat de forten Lillo en Liefkenshoek in “Staatse” handen kwamen, waren er
predikanten werkzaam. Het ging aanvankelijk vooral om rondtrekkende predikers die voor
een korte tijd in de Scheldeforten verbleven. De eerste predikant met een vast
dienstverband was in Lillo werkzaam in 1584, waarschijnlijk vanaf de tweede helft van dat
jaar. Het kerkelijk leven in de beide forten werd vanaf hun ontstaan sterk beïnvloed door de
Reformatie. Het reformatorisch gedachtengoed werd aanvankelijk vooral vanuit de stad
Antwerpen geïmplanteerd. De forten Lillo en Liefkenshoek waren in de periode waarin zij
werden gebouwd en in de eerste jaren van hun bestaan in handen van het Antwerpse
stadsbestuur. Deze stad had zich gedurende de 16 de eeuw ontwikkeld tot een bolwerk van
de Reformatie. 1 De invloed daarvan was in 1581 zover voortgeschreden dat de magistraat
van die Scheldestad medio dat jaar de uitoefening van de rooms-katholieke eredienst
verbood. 2 Rooms-katholieke gebouwen werden overgedragen aan protestanten en
kloostergronden werden onteigend. 3 Er zal de magistraat van Antwerpen veel aan gelegen
zijn geweest dat de geest van de Reformatie ook binnen de Scheldeforten werkzaam kon
zijn. Reformatorisch gezinde predikanten waren er in de periode 1580-1584 van harte
welkom. Op 25 september 1581 besliste het stadsbestuur van Antwerpen dat in het vervolg
uit de publieke kas van deze stad het salaris en de huisvestingskosten van de daar werkzame
gereformeerde predikanten betaald zouden worden. Dat gold ook voor predikanten in de
omgeving van de stad, met inbegrip van Lillo. 4 Zeker is dat er in het fort Lillo in 1583 een
“ghereformeerde minister” werkzaam was. Chrétien de la Queillerie, een predikant die
omstreeks 1572 de zijde van de Opstand had gekozen, was toen als dienaar van Waalse
compagnieën van het regiment van graaf Philip van Nassau in Lillo beland. 5
Toen de forten Lillo en Liefkenshoek na de verovering van de stad Antwerpen op 12
augustus 1585 in handen kwamen van het Staatse leger verkreeg de reformatorische
geloofsovertuiging, in overeenstemming met de godsdienstige signatuur van de jonge
(opkomende) Republiek der Verenigde Nederlanden, een monopoliepositie. Er werden
reformatorische kerken gevestigd die het alleenrecht verkregen op het uitdragen van een
godsdienstige gezindheid. Israel heeft erop gewezen dat dit het geval was in alle
1

G. Marnef, Antwerpen in de tijd van de Reformatie; ondergronds protestantisme in een
handelsmetropool 1550-1577, Antwerpen, Amsterdam, 1996; C. Rooze-Stouthamer, Hervorming in
Zeeland (ca. 1520-1572), Goes, 1996; J. van Roey, Antwerpen als protestants centrum in het laatste
kwart van de 16de eeuw, in: F. de Nave (red.), Antwerpen en de scheiding der Nederlanden (17
augustus 1585), Antwerpen, 1986, p. 35-54; F. Prims, Antwerpen door de eeuwen heen, Antwerpen,
1951, p. 494 e.v..
2
W.J.F. Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw, band III, tweede deel,
Amsterdam, 1868, hoofdstuk IX. Dit nam overigens niet weg dat in 1584 ca. 30 % van de Antwerpse
gezinshoofden opgaf rooms-katholiek te zijn (G. Parker, Van beeldenstorm tot bestand, Bussum,
1978, p. 194).
3
C. de Clercq, Kerkelijk leven, in: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis, Antwerpen in de
XVI-de eeuw, Antwerpen, 1975, p. 64.
4
Antwerpsch Archievenblad, deel 18, p. 423.
5
VS, jrg. 2, 1966, p. 284 en 285.

garnizoensplaatsen in de grensgebieden van de Republiek. “De manschappen hadden
uiteraard ook geestelijke behoeften en sommigen hadden ook gezinnen. Er werd dus een
hele generatie van vestingkerken gebouwd, vaak van een nogal provisorisch karakter.” 6
Dergelijke kerken verrezen ook binnen forten, bijvoorbeeld in de forten De Roovere te
Bergen op Zoom en Henricus te Steenbergen. 7
Toen de forten Lillo en Liefkenshoek in 1588 onder Zeeuws bestuur werden gebracht werd
de positie van de fortkerken aldaar verstevigd. Zeeland had zich in de 16 de eeuw, maar
vooral na 1572, ontwikkeld tot een bolwerk van het protestantisme binnen de Republiek,
ook al leefden er aanvankelijk bij de bestuurlijke elites in de steden Goes en Middelburg
forse aarzelingen over deze transitie en over de bereidheid om in dit opzicht kleur te
bekennen. Toen Goes en het omliggende platteland in 1577 de zijde kozen van Willem van
Oranje werd bedongen dat de katholieke kerk in Goes en op Zuid-Beveland als enige kerk
geduld zou worden, een beding dat reeds een jaar later buiten werking werd geplaatst toen
de desbetreffende bepaling in de Satisfactie van Goes en Zuid-Beveland krachteloos werd
gemaakt. 8 In Middelburg vreesde de koopmanselite dat het toekennen van een
monopoliepositie aan de gereformeerde kerk ten koste zou kunnen gaan van de
economische positie van de Zeeuwse hoofdstad. De kooplieden aldaar deden ook zaken met
andersdenkenden! Maar ook daar zou de Reformatie een dominant stempel op het geestelijk
leven gaan drukken. De in de stad woonachtige rooms-katholieken raakten in de
verdrukking. 9
Prins Willem van Oranje toonde zich met de antikatholieke stemming in de opstandige
gewesten aanvankelijk bepaald ongelukkig. Hij was doordrongen van het belang om de
Zuidelijke Nederlanden te vriend te houden en ondernam pogingen om het verbod op
rooms-katholieke erediensten dat in enkele opstandige steden was uitgevaardigd, ongedaan
te maken. Zo voerde hij in een van de twee hoofdkerken van Delft de mis weer in. 10 Het
bleek niet mogelijk om de opmars van de protestantisering hand in hand te laten gaan met
het waarborgen van de vrijheid van de oude kerk, overigens mede vanwege een zwak
verweer van de rooms-katholieke geestelijkheid.
De Unie van Utrecht (die in 1579 de grondslag legde voor de Republiek der Verenigde
Nederlanden) bood de aangesloten gewesten de mogelijkheid om te opteren voor eigen
regelingen op godsdienstig terrein. 11 Het gewest Zeeland heeft daarvan een nadrukkelijk
gebruik gemaakt. Voor de Zeeuwse kerkgeschiedenis was vooral de provinciale synode van
belang die op 1 februari 1591 in Middelburg werd gehouden. 12 Tijdens die synode
namelijk is de kerkorde van de Zeeuwse gereformeerde kerk vastgesteld, die op 13
6

J.I. Israel, De Republiek; 1477-1806, Franeker, 1996, p. 294.
Zie voor de gereformeerde kerk in het fort De Roovere: J. Sinke, Kroniek van de Roovere 16281993; de verlaten schans, Halsteren, 1993, p. 39.
8
C. Dekker, Een Schamele Landstede; geschiedenis van Goes tot aan de Satisfactie in 1577, Goes,
2002, p. 568-572.
9
Encyclopedie van Zeeland, deel 1, Middelburg 1982, p. 507.
10
Israel, op. cit. 1996, p. 397.
11
Idem, p. 403; zie hiervoor ook de bijdrage van W.Th.M. Frijhoff in: E. de Jongh en Th. Van Tijn
(red.), 58 miljoen Nederlanders en hun kerken, Amsterdam, 1979, p. 48.
12
F.W. Grosheide en G.P. van Itterzon (red.), Christelijke Encyclopedie, deel 5, Kampen 1960, p. 9;
M. van Empel en H. Pieters, Zeeland door de eeuwen heen, Arnhem, Vlissingen, 1974, tweede deel,
p. 548-550.
7
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november van dat jaar werd goedgekeurd door de Staten van Zeeland. 13 Deze kerkorde zou
intact blijven tot de komst van de Fransen in 1796. 14 Ze was in de 17de en 18de eeuw ook
van toepassing op de fortkerken van Lillo en Liefkenshoek. De Zeeuwse kerkorde
onderscheidde zich van vergelijkbare reglementen in andere gewesten van de Republiek
door een steviger verbinding tussen de kerk en de overheid. Aan de provinciale overheid
kwam het recht toe om zich te bemoeien met de benoeming en het ontslag van predikanten,
voorlezers en schoolmeesters. 15 Daardoor kon deze overheid zich, zij het indirect, met de
godsdienstige koers van de gereformeerde kerk inlaten. 16 Kenmerkend voor de innige band
tussen overheid en de gereformeerde kerk in het gewest Zeeland was dat in de instructie
voor de Gecommitteerde Raden van deze provincie in 1578 was vastgelegd dat dit dagelijks
bestuur onder meer tot taak had om de gereformeerde kerk als de publieke kerk van het
gewest te beschermen en te steunen en om de katholieke eredienst in heel Zeeland te
verbieden. 17 Dergelijke bepalingen ontbraken in de instructie voor de Gecommitteerde
Raden van Holland. Abels merkt op dat de regenten van dit gewest koste wat kost wilden
vermijden om na een Roomse inquisitie met een Geneefs-calvinistische variant daarvan te
worden opgezadeld. 18 Binnen de Republiek manifesteerde de opvatting dat het
lidmaatschap van de gereformeerde kerk en het burgerschap van de staat geacht worden
samen te vallen zich nergens zo pregnant als in Zeeland. Daar werd de overheid geacht om
de kerk bij te staan bij de vervulling van haar roeping. Overigens tekende Smallegange (die
het kerkelijk leven in Zeeland schetste vanaf de Reformatie tot het einde van de 17 de eeuw)
daarbij aan dat in Zeeland weliswaar de gereformeerde religie werd beschouwd als de
publieke godsdienst, maar dat door de grote vrijheid van de burgers, het belang van de
bevordering van de handel en door het omgaan met andere volken geen ingezetene van dit
gewest van overheidswege in zijn gemoed en geweten werd onderzocht of gekweld.
Bovendien werden volgens Smallegange overtredingen van bepalingen inzake het
“Papisme” oogluikend door de vingers gezien. 19
De positie van de gereformeerde kerk in de Republiek kan niet eenduidig worden
getypeerd. 20 In formeel opzicht was er geen sprake van een zogeheten staatskerk (d.w.z.
een kerk die qua leer en tucht onder toezicht staat van de overheid, die bovendien de
ambtsdragers benoemt en ontslaat), maar de gereformeerde kerk bezette binnen het
maatschappelijk bestel wel een bevoorrechte positie en was de enige kerk die van
staatswege werd gesteund. Daarom kan de Republiek volgens Frijhoff worden getypeerd
13

Zie voor de Zeeuwse kerkorde: C. Hooyer, Oude Kerkordeningen der Ned. Herv. Gemeenten
(1563-1638), 1865, p. 299 e.v..
14
De Zeeuwse kerkorde bleef ook daarna nog, voor zover mogelijk, van kracht tot de invoering van
het Algemeen Reglement van de Nederlandse Hervormde Kerk.
15
H. Uil, Kerk en onderwijs, in: L.M. Hollestelle, e.a. (red.), Werken met Zeeuwse bronnen; tekst en
uitleg bij het lezen van archiefstukken, Amsterdam, 1988, p. 108-109.
16
J.H. Kluiver, De souvereine en independente staat Zeeland; de politiek van de provincie Zeeland
inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de achtergrond van
de positie van Zeeland in de Republiek, Middelburg, 1998, hoofdstuk 2.
17
Israel, op. cit. 1996, p. 309 en 310.
18
P.H.A.M. Abels, Religie in Holland; tussen gewetensvrijheid en kerkelijke dwang, in: Th. de Nijs
en E. Beukers (red.), Geschiedenis van Holland, deel II, 1572-1795, Hilversum 2002, p. 287.
19
M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg 1696, p. 383.
20
J. van Eijnatten en F. van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, Hilversum, 2005, deel III.
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als een protestantse mogendheid, hetgeen niet alleen kan worden afgeleid uit de
gereformeerde signatuur van de regenten maar bijvoorbeeld ook uit het van staatswege
instellen van zogeheten bededagen bij belangrijke gebeurtenissen zoals overwinningen of
nationale rampen, dagen waarop het verboden was om betaalde arbeid te verrichten en
waarop burgers geacht werden om de diensten in een gereformeerde kerk bij te wonen. 21
Daar stond tegenover dat lang niet alle burgers van de Republiek lidmaat waren van de
gereformeerde kerk, waardoor deze niet als een “volkskerk” kan worden gekwalificeerd.
“Men zou het beste kunnen stellen dat ze een twee-eenheid met de staat vormde: beide
waren in Noord-Nederland tegelijkertijd en met elkaars hulp ontstaan en geen van beide
kon het zonder de ander stellen. De kerk niet, omdat ze de staat op financieel en wetgevend
gebied nodig had. De staat niet, zolang deze zich een taak van handhaving van de
godsdienstige orde bleef aanmeten, zijn ambtenaren uit de gereformeerden bleef kiezen en
internationaal prestige bleef ontlenen aan zijn kwaliteit van protestantse mogendheid”,
aldus Frijhoff. 22 Israel signaleert in de eerste helft van de 17de eeuw een kloof in de
Republiek tussen predikanten die streefden naar een in theologisch opzicht streng
geordende samenleving en regenten die overwegend een mild, niet-dogmatisch
protestantisme aanhingen in de geest van Erasmus. “Laatstgenoemden accepteerden dat er
slechts één officiële beschermde kerk bestond, maar niet dat de samenleving en het individu
streng aan haar gezag onderworpen zouden zijn”, aldus Israel. 23 Calvinisten en regenten
interpreteerden volgens hem de betekenis van de Opstand verschillend. Voor de calvinisten
was de Opstand een strijd voor het ware geloof. De regenten daarentegen definieerden de
Opstand primair als een strijd voor de vrijheid, tegen onderdrukking en tirannie. 24 De
aanwezigheid van een gemeenschappelijke vijand stond niet borg voor een eensluidende
exegese en legitimering van de strijd.
Dat de scheidslijn tussen kerk en staat ten tijde van de Republiek niet altijd helder was
blijkt uit periodiek terugkerende verzoeken van de Staten-Generaal om in de gereformeerde
kerken binnen de Republiek zogeheten bededagen te houden, veelal met voorgeschreven
teksten. Deze verzoeken arriveerden via tussenkomst van de Staten van Zeeland ook bij de
kerkenraden te Lillo en Liefkenshoek. Ze werden steeds gehonoreerd. 25
Over de godsdienstige koers van de gereformeerde kerk tekenden zich reeds kort na de
Reformatie in de Republiek tegenstellingen af. Frijhoff typeert die kerk als “een smeltkroes,
een verzamelpunt van allerlei richtingen en stromingen”. 26 Spoedig waren er twisten tussen
“rekkelijken” en “preciezen”. 27 Laatstgenoemden zijn wel getypeerd als rechtzinnige
calvinisten en als steile contraremonstranten. Zij opteerden voor een zodanige verhouding
tussen de staat en de kerk dat de kerk volledig baas zou zijn in eigen huis en dat de staat het
21

Frijhoff, op. cit. 1979, p. 53. Een voorbeeld daarvan is de voorgeschreven dank- en bededag op 27
februari 1782, door de Staten van Zeeland verplicht gesteld op 7 februari 1782, conform een besluit
van de Staten-Generaal (ZA, SZ, inv. 2015).
22
Frijhoff, op. cit. 1979, p. 54; ook: W. Frijhoff en M. Spies, 1650; Bevochten eendracht, Den Haag,
1999, p. 354-355.
23
Israel, op. cit. 1996, p. 405.
24
Idem.
25
Voor de periode 1749 tot en met 1782 zijn de biddagbrieven die in de Scheldeforten arriveerden
bewaard gebleven (RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 12 en 13).
26
Frijhoff, op. cit. 1979, p. 58.
27
Israel, op. cit. 1996, hoofdstuk 16.
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gereformeerde geloof als het enige juiste zou proclameren en de naleving van door de kerk
vastgestelde morele voorschriften zou afdwingen. 28 In de provincie Zeeland domineerden
de “preciezen”. Hun invloed manifesteerde zich vanaf het begin van de 17 de eeuw in het
kader van de Nadere Reformatie. Deze stroming binnen de kerkhervorming kan worden
getypeerd als streng in dogmatisch opzicht. 29 De vertegenwoordigers ervan verzetten zich
volgens Frijhoff zowel tegen het verstandelijk en al te abstract getheologiseer vanaf de
kansel als tegen een huichelachtige schijnvroomheid. Naar hun mening zou de Reformatie
pas voltooid zijn als ze het hart van de mensen zou raken en wel zodanig dat hun
levenswandel ingrijpend zou worden veranderd. Leer en leven dienden met elkaar in
overeenstemming te zijn; een christen diende ook in het alledaagse leven getuigenis af te
leggen van zijn geloof. 30 De invloed van de Nadere Reformatie deed zich ook binnen de
Zeeuwse Scheldeforten gelden. Daar was weinig tot geen ruimte voor het verkondigen van
vrijzinnig protestantse opvattingen.
In landelijk verband kwam er in de jaren 1618 en 1619 ten tijde van de Republiek voor het
laatst een nationale synode van de gereformeerde kerk bijeen. Dat is tekenend voor het
pluralisme binnen die kerk. Opmerkelijk is ook dat een eenduidige, officiële naam van de
gereformeerde kerk in de 17de en 18de eeuw nimmer heeft bestaan. In de kerkelijke
geschiedschrijving komen we die kerk onder verschillende benamingen tegen zoals:






De Nederduits geformeerde kerk
De Nederduits geformeerde gemeenten
De Gereformeerde kerk
De gereformeerde kerk(en)
De (Nederlandse) Hervormde kerk, een omschrijving die ten tijde van de
Republiek zelden werd gebruikt maar in de geschiedschrijving erover
veelvuldig. 31

Laatstgenoemde betiteling kreeg op 7 januari 1816 een officieel karakter toen bij
Koninklijk Besluit (!) de protestantse traditie uit de Republiek der Verenigde Nederlanden
een nieuwe institutionele bedding vond in de vorm van de Nederlandse Hervormde kerk.
Deze verkreeg overigens binnen het Koninkrijk der Nederlanden niet langer een
monopolitie-positie gegeven twee bepalingen in de eerste grondwet van dit koninkrijk (van
augustus 1815), te weten dat er een volledige vrijheid van godsdienstleer zou zijn en dat
alle in het koninkrijk bestaande godsdiensten gelijkelijk beschermd zouden worden,
bepalingen die vijftien jaar later niet konden verhinderen dat een opstand in het zuiden van

28

Frijhoff, op. cit. 1979, p. 50.
Encyclopedie van Zeeland, deel 2, Middelburg 1982, p. 360.
30
Frijhoff, op. cit. 1979, p. 58 en 59.
31
In het woord vooraf bij de tweede druk van zijn boek “Bavianen en slijkgeuzen; kerk en kerkvolk
ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt” (verschenen te Assen in 1974) merkt A. Th. van Deursen
op, na uiteengezet te hebben dat hij ten opzichte van de eerste druk niets had veranderd: “Een ding
zou ik zeker veranderd hebben, en dat is de benaming hervormde kerk. Sindsdien ben ik mij er
eigenlijk pas goed van bewust geworden dat de kerkhistorici voor dat tijdvak liever van de
gereformeerde kerk spreken. Het was beter geweest hen daarin te volgen.”
29
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het Koninkrijk der Nederlanden zou leiden tot de vorming van een door rooms-katholieken
gedomineerde Belgische staat. 32
De gereformeerde kerk was ten tijde van de Republiek zodanig georganiseerd dat de
betekenis van het landelijke beleidsniveau, te weten de Nationale Synode, bescheiden was.
Voor de koers van de kerk in vrijwel alle opzichten waren vooral de lokale en regionale
gremia van belang, te weten de kerkenraden, de classes en de provinciale synodes. Israel
beschouwt deze interne structuur als een afspiegeling van het federale karakter van de
Republiek. 33 Frijhoff typeert dit organisatiepatroon als consistoriaal in plaats van
hiërarchisch-episcopaal. 34
Het bestuur van het gewest Zeeland was bij de organisatie en inrichting van het kerkelijk
leven in Lillo en Liefkenshoek nauw betrokken. Dat gold zeker voor kwesties die de
gereformeerde kerkgebouwen betroffen, omdat deze eigendom van dit bestuur waren. Om
een voorbeeld van die bemoeienis te noemen: op 27 juni 1636 bepaalden de
Gecommitteerde Raden dat in het vervolg niemand meer (ongeacht rang of stand) in de
fortkerk van Lillo begraven mocht worden, tenzij zij hiervoor toestemming hadden
gegeven. 35 Op 5 mei 1662 schreven zij voor dat de commies van de vivres en de
ammunitiën van de Scheldeforten “ten alle tijden” over de sleutels van de fortkerken moest
kunnen beschikken. 36 De invloed van het burgerlijk bestuur van Zeeland op het kerkelijk
leven in dit gewest had ook op het kerkelijk leven zelf betrekking. Soms leek het erop alsof
er sprake was van een hiërarchische relatie. Zo bepaalden dat Gecommitteerde Raden van
Zeeland op 17 mei 1635 dat alle predikanten in hun gewest in hun prediking en gebeden op
20 mei 1635 dienden te gedenken dat een aanval van Spaanse troepen op Philippine (in
Staats-Vlaanderen) succesvol was afgeslagen (de “verlossinge van Philippinen”). 37 En op
11 november 1645 gaven zij de gewestelijke predikanten opdracht om op 22 november
1645 een dankdienst te houden vanwege de verovering van Hulst door eenheden van het
Staatse leger. 38 Veelzeggend is ook de bemoeienis van de Zeeuwse bestuurders met
kerkelijke incidenten. Neem een rel die zich in de fortkerk van Lillo had voorgedaan op
zondag 27 februari 1684, toen Susanna Grant, echtgenote van een luitenant, had
plaatsgenomen op de zitplaats in de kerk die vanouds was toegewezen aan de commandeur
van het fort. De Gecommitteerde Raden bemoeiden zich met deze affaire (die naar hun
mening niet alleen grote onrust, maar ook “verachting” van de godsdienst veroorzaakte)
intensief. De gedelegeerde rechters te Lillo kregen opdracht om voor Susanna Grant een
andere zitplaats aan te wijzen en de predikant werd “geordonneerd” en “gelast” “de
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Zie voor het ontstaan en de kenmerken van de Nederlandse Hervormde Kerk: Grosheide en Van
Itterzon (red.), op. cit. 1960, p. 167-171.
33
Israel, op. cit. 1996, p. 404.
34
W.Th.M. Frijhoff, Protestanten in Frankrijk: republikeinen zonder staat, in: F. Wieringa (red.),
Republiek tussen vorsten, Zutphen, 1984, p. 88.
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ZA, SZ, inv. 496, fol. 109 v; kort daarna kreeg de kapitein Robolle toestemming om zijn vrouw,
indien deze door haar ziekte zou overlijden, in de kerk van Lillo te begraven (ZA, SZ, inv. 496, fol.
122).
36
ZA, SZ, inv. 516, fol. 248, 5-5-1662; hierover had commies Gallieris geklaagd; hij meende uit
hoofde van zijn functie recht te hebben op toegang tot de fortkerken (Idem, fol. 247).
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ZA, SZ, inv. 495, 17-5-1635, fol. 214 v.
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ZA, SZ, inv. 500, 11-11-1645. Hulst werd 5 november 1645 op de Spanjaarden veroverd.
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Godsdienst aldaer ter plaetse waer te nemen naer behooren”. 39 Op een vergelijkbare wijze
bemoeiden de Gecommitteerde Raden zich in 1689 met het aanwijzen van een zitplaats in
deze kerk voor Maria Grand, weduwe van Lieven van der Meerse, commandeur van de
vloot te Lillo van de Admiraliteit van Zeeland. 40
In 1685 bemoeiden de Gecommitteerde Raden zich intensief met een conflict dat was
ontstaan toen de predikant van Lillo, Nathan Vay, was beroepen te Brouwershaven, waarna
de classis Schouwen had geweigerd om met dit beroep in te stemmen. Formeel bezien was
dit een louter kerkelijke aangelegenheid. Maar veelzeggend was het verzoek van het
collegium qualificatum te Brouwershaven aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland om
de classis te bewegen een ander besluit te nemen. Een dergelijk verzoek zou uiteraard
achterwege zijn gebleven indien niet zou zijn verondersteld dat het dagelijks bestuur van de
provincie Zeeland een betekenisvolle invloed op de benoeming van predikanten zou
hebben. De Gecommitteerde Raden reageerden niet met de mededeling dat de kwestie hen
niet aanging, doch eisten van de classis Schouwen dat aan hen “redenen en oorzaken” voor
het weigeren van het beroep werden opgegeven en wel zo snel mogelijk.
Begrijpelijkerwijze reageerde de classis met de mededeling dat de kwestie in kerkelijk
verband diende te worden behandeld en dat ze aan een “hooger kerckelijcke vergaderinge”
zou worden voorgelegd. Of dat ook is gebeurd is niet duidelijk. De Gecommitteerde Raden
toonden zich ontstemd over de reactie van de classis en besloten om dit kerkelijk gremium
hierover opnieuw aan te schrijven. 41 De classis capituleerde niet. Nathan Vay werd
uiteindelijk in Brouwershaven geen predikant.
Dat de Gecommitteerde Raden zich soms direct met het functioneren van een predikant in
een van de Zeeuwse Scheldeforten bemoeiden blijkt ook uit een andere kwestie met
betrekking tot Nathan Vay. Op 12 juli 1685 eisten de Gecommitteerde Raden van Vay dat
hij zou reageren op klachten over hem die bij de Gecommitteerde Raden waren ingediend,
alsof er een gezagsrelatie tussen Vay en het dagelijks bestuur van het gewest Zeeland
bestond. 42
De bemoeienis van dit bestuur met het kerkelijk leven in de Scheldeforten manifesteerde
zich ook in 1748. Toen de predikant van Lillo in augustus van dat jaar moeite had met een
voorgenomen huwelijk van een korporaal kreeg hij opdracht van de Gecommitteerde Raden
om de betreffende huwelijksproclammaties te laten voortgaan. 43 En wat te denken van een
instructie van de Staten van Zeeland d.d. 19 juni 1747 voor alle “bedienaars des
Goddelyken Woords”, werkzaam in de Nederduitse, Waalse en Engelse kerken binnen de
provincie (ook die in Lillo en Liefkenshoek), om in een bepaalde volgorde voor burgerlijke
gezagsdragers tijdens kerkdiensten te bidden. De voorgeschreven volgorde was als volgt: 44
 De heren in de Staten van Zeeland (“zynde de wettige overheid van denzelven
lande”).
 De heren in de Staten van de andere Verenigde Provinciën (“hunne vrienden,
buuren en bondgenoten”).

39
40
41
42
43
44

ZA, SZ, inv. 692, 9-3-1684.
ZA, SZ, inv. 697, 30-8-1689 en 29-9-1689.
ZA, SZ, inv. 693, 12-7-1685, 2-8-1685, 17-8-1685 en 14-6-1685.
ZA, SZ, inv. 693, 12-7-1685 en 17-8-1685.
ZA, SZ, inv. 789, fol. 28 v.
ZA, SZ, inv. 2015.
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Zijne hoogheid de Prins van Oranje-Nassau (stadhouder, kapitein en admiraalgeneraal).
 Hare koninklijke hoogheid de Prinses van Oranje-Nassau en de Hoog-Vorstelijke
familie.
 De heren Gecommitteerde Raden van Zeeland.
 De heren gedeputeerden ter vergadering van de heeren der Staten-Generaal en in
de Raad van State namens het gewest Zeeland.
Voorts in alle steden en plaatsen:
 De magistraat van de stad en de plaats.
Voorts in alle ambachtsheerlijkheden:
 De ambachtsheer.
Ook de burgerlijke en militaire autoriteiten binnen en buiten de Scheldeforten bemoeiden
zich soms direct met het kerkelijk leven of deden pogingen om dit te beïnvloeden. Zo sprak
prins Maurits van Nassau in februari 1602 er zijn afkeuring over uit dat de predikant van
Lillo brieven had gestuurd aan een koopman te Antwerpen, zonder de overheid hierin te
kennen. De predikant kreeg het bevel om dit niet meer te doen. 45
De commandeur van de forten Kruisschans en Frederik Hendrik protesteerde er in oktober
1641 bij de classis Tholen en Bergen op Zoom tegen dat hij door de nieuw benoemde
predikant in “zijn” forten niet was betrokken bij de verkiezing van ouderlingen en
diakenen. De classis besloot om in te stemmen met de reeds verkozenen, doch “maande” de
predikant om de commandeur bij volgende verkiezingen te betrekken. 46 Op 12 april 1667
toonde de classis zich verontwaardigd over twee pogingen van burgerlijke autoriteiten om
het kerkelijk leven te Lillo te beïnvloeden. De kerkenraad van Lillo had geweigerd om aan
jonkheer Francois Cabeliau, toen commandeur op het fort Kruisschans, een attestatie te
verstrekken. Deze was eerder in Liefkenshoek de toegang tot het Avondmaal ontzegd,
toonde zich vervolgens in Lillo een weinig trouwe kerkganger en had zich daar jegens de
kerkenraad “onwaardig” gedragen. 47 De Gecommitteerde Raden gaven de classis opdracht
(sic!) om er zorg voor te dragen dat de verlangde attestatie alsnog werd verstrekt. 48 De
kerkenraad verklaarde zich hiertoe bereid, mits Cabeliau “zich zou schikken”, hetgeen deze
weigerde. 49 Toen de predikant van het fort Kruisschans zich wel bereid toonde om
Cabeliau tot het Avondmaal toe te laten, kreeg hij van de classis opdracht om dit niet meer
te doen.
In het voorjaar van 1667 werd de positie van de classis als kerkelijke autoriteit nog eens op
de proef gesteld. De gedelegeerde rechters en de krijgsraad te Lillo hadden zich beklaagd
over het functioneren van de predikant Van Ceulen en het standpunt betrokken dat hij uit
Lillo diende te vertrekken. Zij hadden zich daarmee, zo stelde de classis, niet te bemoeien.
Het bevreemdde de classis dat “een werelds officie” (dus een burgerlijke overheid) zich
met kerkelijke aangelegenheden inliet. De kerkenraad van Lillo overlegde een attestatie
welke strekte tot lof en eer van de eigen predikant. 50 De classis zond een brief naar de
45
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ZA, SZ, inv. 908, ingekomen brief van prins Maurits van Nassau d.d. 21-2-1602.
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 3.
Idem, inv. 4, 22-2-1667.
Idem, 12-4-1667.
Idem, 10-5-1667.
Idem, 12-4-1667.
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gedelegeerde rechters en de krijgsraad met het verzoek zich voortaan te beperken tot
kwesties betreffende “politieke personen”. 51 Van Ceulen bleef vervolgens als predikant te
Lillo werkzaam. Bijna honderd jaar later deed zich in Lillo een vergelijkbare affaire voor.
In juli 1765 toonden de predikanten van Lillo en Liefkenshoek zich er verontwaardigd over
dat de sergeant-majoor te Lillo (Adolph van Schweinitz) zich kritisch over hun
functioneren had uitgelaten. Zij maakten aan de magistraat van Lillo kenbaar dat een
sergeant-majoor zich niet met kerkelijke zaken diende te bemoeien. 52
In 1673 verzette de kerkenraad van Liefkenshoek zich tegen het voornemen van de militaire
en burgerlijke autoriteit aldaar om vergaderingen van de kerkenraad (anders dan in het
geval van een collegium qualificatum) bij te wonen. De classis Tholen en Bergen op Zoom
oordeelde dat in deze kwestie de kerkorde op basis van de oude praktijk diende te worden
gevolgd. 53
De invloed van de militaire autoriteiten op het kerkelijk leven manifesteerde zich indien
militairen beneden de rang van vaandrig wilden trouwen. Krachtens een door de StatenGeneraal in 1656 vastgesteld “echtreglement” diende de bevelvoerende commandant van
de compagnie waarvan de bruidegom-in-wording deel uitmaakte gehoord te worden
alvorens een huwelijk kon worden gesloten. De commandant diende te verklaren dat de
bruidegom “eerlijk” was en, voor zover bekend, nog niet getrouwd was. 54 Toen de
kerkenraad van Lillo dit voorschrift in 1731 negeerde en de gepasseerde commandant (i.c.
Sebastiaan van Glabbeek) zich hierover bij de Raad van State beklaagde, liet dit
bestuurscollege (krachtens een resolutie van 29 januari 1732) aan de kerkenraad van Lillo
weten dat er “kwalijk” was gehandeld en dat dit kerkelijk orgaan zich in het vervolg aan het
echtreglement diende te houden. 55
12.2 De classis Tholen en Bergen op Zoom
De fortkerken van Lillo en Liefkenshoek (en gedurende hun betrekkelijk korte periode van
hun bestaan ook die van de forten Kruisschans en Frederik Hendrik) waren vanaf hun
ontstaan tot hun ontmanteling (in 1786) aangesloten bij de classis Tholen en Bergen op
Zoom van de Nederduits gereformeerde kerk. 56 Tot die classis behoorden in de 17de en 18de
eeuw (in alfabetische volgorde) ook de gereformeerde kerken te Bergen op Zoom, Gastel,
Halsteren, Heerle 57, Kruisland, Ossendrecht, Oudenbosch, Poortvliet, Putte, Scherpenisse,
Sint Annaland, Sint Maartensdijk, Sint Philipsland, Standdaarbuiten, Stavenisse,
Steenbergen, Tholen, Oud- en Nieuw-Vossemeer en Wouw.
51

Idem, 10-5-1667.
RAA, arch. Lillo c.s., inv. 1, brief van 5-7-1765.
53
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 4, 8-8-1673.
54
Cornelis Cau, Groot placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantiën ende edicten van de Staten
Generaal der Verenigde Nederlanden etc., deel 2, Den Haag, 1664, blz. 2429-2448, artikel 39.
55
Een uittreksel van de betreffende resolutie belandde bij de kerkenraad te Sluis (ZA, arch. Herv.
Gemeente Sluis, inv. 10, 11-2-1732).
56
Deze classis werd in 1816 opgeheven. De Zeeuwse kerken die toen bij deze classis waren
aangesloten, d.w.z. de kerken te Tholen en Sint Philipsland, gingen over naar de classis Zierikzee. De
fortkerken van Lillo en Liefkenshoek waren toen al lang verdwenen. Door de oprichting van de
classis IJzendijke bleef het aantal Zeeuwse classes gehandhaafd op vier.
57
Deze kerk werd op 26 mei 1670 gecombineerd met die te Wouw (ZA, arch. classis Tholen en
Bergen op Zoom, inv. 4, 26-4-1675).
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Sedert 1597 beschikte deze classis over een eigen kerkzegel: een kandelaar met een
brandende kaars met aan weerszijden van de kandelaar de letters C en T (= classis Tholen).
Het randschrift luidde: “D’Licht schynt in de duysternisse”. 58
Een classis (ook wel aangeduid als een classicale vergadering) was (en is in de Protestantse
Kerk van Nederland nog steeds) een kerkelijk orgaan waarbinnen vertegenwoordigers van
kerken die in een bepaalde regio gevestigd zijn elkaar met een zekere regelmaat ontmoeten
teneinde kwesties van gemeenschappelijk belang te bespreken en besluiten te nemen over
een te varen koers. 59 Binnen de organisatiestructuur van de Nederduits gereformeerde kerk
fungeerde de classis als een gremium dat zich bewoog tussen de lokale kerkenraden en de
provinciale synoden. Van een dergelijk tussenorgaan is al sprake in het convent van Wezel
(dat gehouden werd in 1568) en de synode van Emden (die plaatsvond in 1571). 60
Gebruikelijk was dat de afvaardiging van een kerk naar een classicale vergadering bestond
uit de predikant, vergezeld van een ouderling. Gewoonlijk vonden er vier maal per jaar
classicale bijeenkomsten plaats. De classis Tholen en Bergen op Zoom kwam afwisselend
bijeen in een Zeeuwse en een Brabantse locatie, meestal in een consistoriekamer van een
aangesloten kerk. Het kwam zelden voor dat vergaderd werd in Lillo of Liefkenshoek. Op 7
juli 1648 was er een bijeenkomst in Lillo, op 6 juni 1649 en op 5 oktober 1655 in
Liefkenshoek, op 6 juli 1660 in Lillo, evenals op 8 oktober 1675. Daarna werd nimmer
meer in Lillo of Liefkenshoek vergaderd. Eenmaal, te weten op 3 november 1671, kwam de
classis bijeen in het steunfort Kruisschans. Dat slechts zelden in de Scheldeforten werd
beraadslaagd is geenszins verwonderlijk. Het was destijds verre van eenvoudig om de
afstand naar Lillo of Liefkenshoek vanuit West-Brabant, Tholen en Sint Philipsland te
overbruggen. Dat gold natuurlijk omgekeerd evenzeer. Veelvuldig waren de
vertegenwoordigers van de Scheldeforten tijdens classicale bijeenkomsten afwezig omdat
ze vanwege weersomstandigheden of vanwege oorlogsdreiging geen kans hadden gezien
om de reis te ondernemen. 61 De overige leden van de classis beklaagden zich daar soms
over, zoals op 6 februari 1703 en 7 oktober 1704. 62 Op de eerstgenoemde datum tekende
de classis er “ernstig” bezwaar tegen aan dat de kerkenraad van Lillo wel verzocht om
predikbeurten te laten waarnemen, maar zich niet verwaardigde om afgevaardigden te
sturen naar classicale vergaderingen. “Dit schijnt te strekken tot bewuste kleinachting”.
Toen de kerkenraad werd vermaand nam de classis geen genoegen met de verklaring die
voor de afwezigheid was gegeven, te weten de fysieke gesteldheid van de oudste ouderling
en het toenmalige oorlogsgevaar. Besloten werd over deze kwestie wederom een brief naar
Lillo te sturen waarin het misnoegen over de absentie werd geuit en werd aangedrongen op
respect voor de classis. Tevens werd besloten geen vervangende predikbeurten meer aan
58

T.L. Korporaal, Als een lelie onder de doornen; beschrijving van de kerkzegels van de
Nederlandse Hervormde Kerk, Zoetermeer, 1966, p. 30. In de scriptie van Christian David Rom,
getiteld “Het licht schijnt in de duisternis of tweehonderd jaar protestantisme in Lillo” (Schoten, 21
augustus 1995) is foutief gesteld dat dit het zegel was van de fortkerk van Lillo.
59
J.G.J. van Booma, Onderzoek in Protestantse Kerkelijke Archieven in Nederland, Den Haag, 1994,
p. 85-88; Smallegange, op. cit., p. 382-385.
60
F.W. Grosheide en G.P. van Itterzon (red.), Christelijke Encyclopedie, deel 2, Kampen 1957, p.
220.
61
Een voorbeeld is de classisvergadering te Scherpenisse op 12 april 1678; de vertegenwoordigers
van Lillo en Liefkenshoek waren afwezig vanwege “weer en wind” (ZA, arch. classis Tholen en
Bergen op Zoom, nr. 5).
62
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 6.
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Lillo toe te wijzen zolang de kerkenraad aldaar de classis met “disrespect” behandelde.
Indien hierin geen verandering kwam kondigde de classis sancties aan. Tijdens de
daaropvolgende classisvergadering waren twee vertegenwoordigers van de fortkerk van
Lillo aanwezig; zij kregen gedaan dat de classis afzag van de aangekondigde weigering om
predikbeurten aan Lillo toe te wijzen. 63 Een jaar later beklaagde de classis zich opnieuw
over de houding van de kerk van Lillo jegens het classisberaad. Geconstateerd werd dat de
predikant van Lillo, Johannes Cantzius, sedert zijn benoeming nog geen classisvergadering
had bijgewoond. De classis nam geen genoegen met het excuus van Cantzius dat hij
vanwege ziekte en zwakte van zijn vrouw genoodzaakt was haar naar Holland te brengen. 64
De predikanten in Zeeland waren verplicht om classisvergaderingen bij te wonen. Indien zij
zonder een geldig excuus afwezig waren konden zij hiervoor van de classis een boete
krijgen. Dat overkwam de predikant van Lillo in augustus 1660 en enige tijd later zijn
collega te Liefkenshoek. 65 De predikanten van Lillo en Liefkenshoek kregen van het
gewest Zeeland voor het bijwonen van bijeenkomsten van de classis een afzonderlijke
onkostenvergoeding. Deze bedroeg gewoonlijk 6 pond Vlaams per jaar en werd door de
Staten van Zeeland gedeclareerd bij de Generaliteitsrekenkamer. 66
In de 17de en 18de eeuw kwam ook de classis Tholen en Bergen op Zoom gemiddeld vier
keer per jaar bijeen. De belangrijkste kwesties die besproken werden waren de volgende:


Het nemen van besluiten over de goedkeuring van beroepen predikanten binnen de
eigen classis. 67 De classis deed dit op voordracht van een collegium qualificatum
van de desbetreffende kerk. Daarnaast stelde de classis naar de geschiktheid van
kandidaat-predikanten ook zelf een onderzoek in, met name door hen te
onderwerpen aan een examen. Onderdeel daarvan was het houden van een
proefpreek. Incidenteel verzette de classis zich tegen het optreden van “pseudopredikanten”, dit wil zeggen predikers die geen mandaat van de classis hadden
verkregen. 68
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Idem, inv. 6, 20-2-1703 en 6-3-1703.
Idem, inv. 6, 1-7-1704, 7-10-1704, 7-4-1705 en 7-7-1705.
65
Idem, inv. 4, 17-8-1660 en 7-10-1660.
66
NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 147-148 v; op 18-8-1671 besloten de
Gecommitteerde Raden van Zeeland op 18-8-1671 om aan de predikant van Lillo vanwege diens
classicale kosten een vergoeding van 20 pond Vlaams toe te kennen; vermoedelijk betrof het hier een
achterstallige vergoeding van onkosten (ZA, SZ, inv. 667, 18-8-1671).
67
Incidenteel bemoeiden ook de Gecommitteerde Raden van Zeeland zich direct met de benoeming
van predikanten te Lillo en Liefkenshoek; in 1609 besliste de classis Tholen en Bergen op Zoom over
de benoeming van een tweede predikant te Lillo in de persoon van Enoch Sterthemius, predikant te
Axel. De Gecommitteerde Raden besloten op 18-11-1609 hiermee niet in te stemmen, gelet op de
arbeidsvoorwaardelijke verlangens van de voorgedragen predikant en zijn goede diensten in Axel
(ZA, SZ, inv. 480, fol. 231 v). Men bedenke dat de Gecommitteerde Raden de geldkraan konden
hanteren als wapen om de benoeming van een door hen ongewenste predikant in een van de
Scheldeforten tegen te houden. De Gecommitteerde Raden konden ook meer of minder ruimhartig
zijn met het toekennen van een salaristoeslag (“augmentum”) en ook daardoor invloed uitoefenen op
het benoemingsbeleid betreffende de predikanten.
68
Zo protesteerde de classis Tholen en Bergen op Zoom in juli 1646 tegen het optreden van een
soldaat in het fort Hoogerwerf die “in volle vergadering” predikte, Gods woord las en bijbelteksten
verklaarde (ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 3, 10-7-1646).
64
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Het zorgdragen voor de waarneming van vacante predikantsplaatsen, met name
door predikbeurten toe te wijzen aan predikanten die tot de eigen classis
behoorden. 69
Het nemen van besluiten over de toelating van gereformeerde schoolmeesters en
voorzangers die werkzaam waren binnen het territoir van de classis. Ook in dit
geval gebeurde dit op voordracht van een collegium qualificatum en werd een
eigen onderzoek ingesteld. Kandidaten werden onderzocht op hun bekwaamheden
en hun godsdienstige gezindheid.
Het bewaken van een goede gang van zaken in de kerken die bij de classis waren
aangesloten, met name door gedeputeerden aan te wijzen die deze kerken
periodiek bezochten (“visiteerden”) en door aanwijzingen te verstrekken over
verbeteringen.
Het bespreken van problemen die er incidenteel waren met betrekking tot het
functioneren van predikanten en schoolmeesters. Uitvoerig werd gedelibereerd
over affaires met predikanten als Petrus Smytegelt, Lambert Slicher en Renatus
Stenhuis (zie paragraaf 12.5) en schoolmeesters als Leendert Katsman, Huibrecht
Minne en Robbert de Bruyn (zie paragraaf 13.5).
Het uitwisselen van gedachten over theologische kwesties en het bewaken van de
rechtzinnigheid van predikanten, ouderlingen en diakenen. Zo werd er (onder
meer) in 1680 uitvoerig gediscussieerd over de godsdienstige opvattingen van
Pontiaan van Hattem die door sommigen als onrechtzinnig werden gekwalificeerd.
Van Hattem was destijds predikant te Sint Philipsland en werd vanwege zijn
godsdienstige opvattingen door de classis als predikant ontslagen. 70 Zijn
gedachtengoed drong ook door in het fort Lillo.
Het uitwisselen van ervaringen en het geven van advies aan de aangesloten
kerkbesturen over lastige en netelige kwesties. Tijdens de classisvergaderingen
kwamen problemen ter sprake zoals: hoe te handelen met pesterijen van roomskatholieken, wat te doen met de doop van een “onecht” kind, hoe te handelen in
geval van een conflict met burgerlijke (wereldlijke) autoriteiten?
Het behartigen van de belangen van de classis als geheel en van de afzonderlijke
kerken die bij de classis waren aangesloten ten overstaan van derden (bijv. het
bestuur van het Gewest Zeeland of de Staten-Generaal).
Het beslechten van conflicten die waren ontstaan tussen de predikanten en/of de
kerkenraden van de bij de classis aangesloten kerken. 71
Het bijdragen aan het bewaken van de zorg voor de verspreiding van de
gereformeerde religie, onder meer door verzet tegen alternatieve
geloofsopvattingen, in het bijzonder tegen het rooms-katholicisme.
Het beheer van een liefdadigheidsfonds, vooral bestemd voor armlastige weduwen
van predikanten en hun wezen.
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Aanvankelijk bemoeiden ook de Gecommitteerde Raden van Zeeland zich hiermee. Op 18-111609 besloten zij dat de vier Zeeuwse classes bij toerbeurt de kerk van Lillo van een predikant
moesten voorzien (ZA, SZ, inv. 480, fol. 231 v).
70
H. Uil (m.m.v. J.A. Klompe), Sint Philipsland; eiland in de Zeeuwse delta 1487-1987, Sint
Philipsland 1987, p. 88-92; Van Empel en Pieters, op. cit., tweede deel, p. 560-562.
71
Bijv. ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 3, 4-10-1650, 31-1-1650, 9-8-1650 en 172-1751.
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Ook de kwesties die de fortkerken van Lillo en Liefkenshoek betroffen hadden op deze
thema’s betrekking. 72
De classis kwam enkele malen in botsing met de burgerlijke autoriteiten, in het bijzonder in
geval van problemen met predikanten in de forten. De classis meende in die gevallen “baas
in eigen huis” te zijn, c.q. dat het kerkelijk recht dan het primaat verdiende boven het
burgerlijk recht. Vooral in het geval van de affaire Stenhuis (de predikant die veroordeeld
en ontslagen werd wegens malversaties in het fort Lillo en vanwege ernstige klachten over
zijn functioneren in het fort Liefkenshoek; zie paragraaf 12.5) was duidelijk dat het
“wereldlijk gezag” uiteindelijk de boventoon voerde. 73
De fortkerk van Lillo was voor het laatst vertegenwoordigd tijdens het classisberaad op 26
april 1786 te Tholen. Hoewel toen vast stond dat die fortkerk (evenals die in Liefkenshoek)
zou verdwijnen (het fort Lillo was in februari 1786 overgedragen aan de autoriteiten van
Oostenrijk) werd daaraan tijdens die classisvergadering (en evenmin tijdens eerdere en
latere bijeenkomsten), blijkens de acta althans, geen aandacht besteed. 74
12.3 De kerkgebouwen
Het is lastig gebleken om uit de bewaard gebleven archiefstukken betreffende de forten
Lillo een Liefkenshoek een gedetailleerd beeld te krijgen van de kerkgebouwen in deze
forten. Betrouwbare afbeeldingen ontbreken. De schetsen van de gebouwen in deze forten,
waaronder de kerkgebouwen die zijn afgebeeld op een kopergravure van Jacobus Peeters
uit 1674 en in de “Tegenwoordige Staat” van Tirion uit 1751, zijn zeer waarschijnlijk
ontsproten aan de fantasie van de tekenaars (zie hiervoor ook de paragrafen 3.2 en 3.3). 75
Het is onaannemelijk dat de kerkgebouwen in Lillo en Liefkenshoek er hebben uitgezien
zoals ze door Peeters en Tirion zijn afgebeeld. Ze waren met zekerheid minder groot en
minder hoog. Zeker is dat het torentje van Liefkenshoek achtkantig was (zie verderop),
anders dan op de genoemde schetsen is te zien. Vaststaat ook dat de fortkerk van Lillo niet
meerbeukig was, geheel anders dan Peeters ons voorspiegelt. In fragmentarische zin kunnen
over deze gebouwen de volgende (wel gedocumenteerde) bijzonderheden worden vermeld.
Het kerkgebouw in het fort Lillo
Omstreeks 1591 beschikte de gereformeerde kerk in het fort Lillo over een eigen gebouw.
Op 6 mei 1591 namelijk besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om ten behoeve
van dat gebouw een predikstoel met “hemel” (= klankbord) alsmede drie glazen vensters
aan te schaffen. 76 Twee maanden later verzocht de sergeant-majoor van Lillo, Jacques
72

H. Uil en J. Padmos vervaardigden een uitgebreide compilatie van kwesties betreffende Lillo en
Liefkenshoek die tijdens de vergaderingen van de classis Tholen en Bergen op Zoom werden
besproken in de 17de en 18de eeuw; zie het desbetreffende werkdocument, opgenomen in hoofdstuk 3
van deel 3 c.
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A.C. Tramper, De veroordeling van Renatus Stenhuis, predikant te Liefkenshoek van 1736 tot
1754; een voorbeeld van kerkelijk-burgerlijke rechtspraak in Zeeland, in: A. Wiggers e.a. (red.), Rond
de kerk in Zeeland, Delft 1991, p. 209 e.v..
74
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, nr. 9, fol. 60.
75
ZA, Zelandia Illustrata II nrs. 2290 en 2295; I. Tirion, Tegenwoordige staat der Vereenigde
Nederlanden; behelzende eene beschryving van Staats Vlaanderen, Amsterdam, 1751.
76
ZA, SZ, inv. 472, fol. 162.
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Tutelaer, om toezending van 60 “delen” voor het afbouwen van de kerk, waarvan er 20
bestemd zouden worden voor kerkbanken. 77 De bouw van het kerkje verliep klaarblijkelijk
nogal traag, want de predikstoel was er op 8 juli 1592 nog niet. Op die datum kreeg de
commies van de vivres en ammunitiën te Lillo opdracht van de Gecommitteerde Raden om
deze te laten maken. Hij diende eveneens te zorgen voor de aanschaf van boeken “tottet
doen ende hooren van predicatie”. 78 Waarschijnlijk werd het kerkgebouw kort daarna in
gebruik genomen. Het was gebouwd op dezelfde plaats waar zich anno 2005 de roomskatholieke St. Benedictuskerk bevindt, dus op de Havenmarkt in het fort. Het kan verkeren!
De kwaliteit van het gebouw liet ernstig te wensen over. Naast het gebouw woonde op 24
oktober 1601 de smid van Lillo. Deze had kleine kinderen waardoor er overlast ontstond
tijdens kerkdiensten omdat er slechts een “oudt berderen schutsel” was tussen de
panden. 79 Op 8 maart 1607 bogen de Zeeuwse raadsheren zich over een brief van Joris de
Witte, commies te Lillo, waarin werd betoogd dat het noodzakelijk was in het fort een
nieuwe kerk te bouwen omdat de oude niet zonder gevaar kon worden gebruikt. Op de
zolder kon geen turf meer worden gelegd. 80 Vermoedelijk speelde daarnaast een rol dat de
kerkruimte te klein was, vooral vanwege een grote belangstelling van gereformeerde
inwoners van Antwerpen voor de kerkdiensten te Lillo. 81 In de stad Antwerpen was er na
de herovering van die stad door Spaanse troepen in augustus 1585 voor hen geen
gelegenheid meer om in kerkelijk verband bijeen te komen. Het fort Lillo bood hiervoor
een van de weinige alternatieven in de directe omgeving, ook al was het vanwege de
inundatie van de omliggende polders vanuit Antwerpen uitsluitend via het water te
bereiken. Tijdens het Twaalfjarig Bestand zouden volgens Israel niet minder dan zo’n 400
Antwerpenaren de diensten in de garnizoenskerk te Lillo bijwonen. 82 Deze schatting is
hoogstwaarschijnlijk sterk overdreven (de fortkerk van Lillo bood voor zo’n aantal
kerkgangers beslist geen ruimte!), maar plausibel is wel dat de interesse vanuit Antwerpen
beduidend was en vermoedelijk zelfs die van de gereformeerden van binnen het fort
gedurende enige tijd overtrof. 83 Hoe dit ook zij, de Gecommitteerde Raden waren
overtuigd van de noodzaak om in Lillo een nieuwe kerk te bouwen, want op 16 augustus
1607 besloten zij dat dit gebouw er mocht komen en wel van steen. 84 Uit een brief van
Joris de Witte aan de raadsheren, die in 1608 in Middelburg arriveerde, blijkt dat er in dat
jaar in Lillo kerkdiensten werden gehouden in een ruimte waarin munitie werd bewaard. 85
Kennelijk was het oorspronkelijke kerkgebouw dus al niet meer te gebruiken. Hoe hoog de
77

ZA, SZ, inv. 3177.1.
ZA, SZ, inv. 472, fol. 131, 19-1-1590, fol. 153, 9-4-1591, fol. 299 v, 8-7-1592.
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ZA, SZ, inv. nr. 1216II, Ingekomen stukken bij Gec. Raden, Brief van J. de Witte, Lillo, 24-101601.
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ZA, SZ, inv. 479, 8-3-1607.
81
ZA, SZ, inv. 480, fol. 179 en 193.
82
Israel, op. cit. 1996, p. 456. De magistraat van Antwerpen trachtte te verhinderen dat inwoners van
die stad elders (waaronder in Lillo) “protestantse vergaderingen” bijwoonden. Krachtens een plakkaat
van 31-12-1609 werd dit zelfs verboden. In 1610 stuurde de bisschop van Antwerpen spionnen naar
Lillo om vast te stellen wie daar de fortkerk bezochten. Wie werd betrapt kreeg een boete van 25 tot
50 gulden (H. de Schepper en Chr. L. Tümpel (red.), 1648. De Vrede van Münster, Hilversum, 1997,
p. 265.
83
Zie hiervoor ook: ZA, SZ, inv. 481, 9-7-1610.
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ZA, SZ, inv. 1223.
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Idem.
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nood ook gestegen was, de besluitvorming over de nieuwbouw voltrok zich vervolgens
nogal traag. Zo besloten de Gecommitteerde Raden pas op 28 mei 1609 om de bouw aan te
besteden. In augustus 1609 wordt de bouw gegund aan de aannemers Pieter Slinders
(metselaar), die er 490 pond Vlaams voor zou krijgen, en Anthoni de Cram (timmerman),
wiens aandeel in de bouw vermoedelijk fl. 2400 bedroeg, getuige zijn verzoek, behandeld
op 24 augustus 1609, om het derde deel van zijn aanneemsom ad. fl. 800 te mogen
ontvangen. 86 Op 1 oktober 1609 bespraken de Zeeuwse raadsheren het bestek voor de
dakbedekking van het nieuwe gebouw (dat voorzien zou worden van schaliën, d.w.z. van
leisteen) en besloten zij dat dit onderdeel van de bouw publiekelijk aanbesteed zou
worden. 87 Zeer waarschijnlijk was het nieuwe gebouw gereed in december 1609. Op 31
december 1609 besloten de Gecommitteerde Raden om twee van hun leden naar Lillo af te
vaardigen teneinde de kerk aldaar “op te nemen”. 88 Op 2 februari 1610 rapporteerden zij
dat het nieuwe gebouw in orde bevonden was. 89 Het meerwerk bleek een bedrag te belopen
van 10 pond Vlaams en 3 stuivers. Op 19 februari 1610 gaven de raadsheren toestemming
voor het laten maken van een predikstoel (van wagenschot) en van banken langs de muur,
die dienden te worden betimmerd met vurenhout “alles tegen de minste kosten”. 90 Toen op
7 juli 1610 een overzicht werd vervaardigd van de gebouwen in het fort Lillo werd over het
kerkgebouw opgemerkt: “Alnoch soo staet op de Merct een schone gemetste kercke met
schaillien gedeckt, hebbende ter zijde naer de haven eenen schoonen afsaeck ofte logie met
pannen gedeckt, daer men den amunitieturff inneleyt”. 91
Het valt jammer genoeg niet nader te documenteren hoe dit kerkgebouw eruit heeft gezien.
Zeker is dat zich in 1626 boven de kerkzolder (over een toren werd toen niet gerept) een
uurwerk bevond dat eind 1626 door ouderdom bleek te zijn verroest en daardoor
“onbequaem” was geworden. 92 Op 6 maart 1627 werd opdracht gegeven aan Willem
Adriaensen, smid te Middelburg, om voor een bedrag van 14 pond Vlaams het uurwerk te
repareren. 93 In 1629 toonde de commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo zich
ongerust over de kerkzolder die dreigde te bezwijken onder het gewicht van meel, kaas en
brood. 94 Het kerkgebouw fungeerde ook toen dus als opslagruimte. Uit een resolutie van de
Gecommitteerde Raden van 21 december 1638 blijkt dat zich naast het kerkgebouw een
“consistorie” (= een consistoriekamer) bevond. Er werd toen toestemming verleend om
daarin een schoorsteen te laten bouwen en deze te betegelen met plavuizen op voorwaarde
dat in plaats van “schutsel” tussen de kerk en de consistorie een halfsteens muurtje zou
worden gemetseld en de kosten niet meer zouden bedragen dan 60 of 70 guldens. 95
Op 25 juli 1651 berichtte de predikant van Lillo aan de Gecommitteerde Raden dat de
toeloop van gelovigen zo groot was geworden dat het kerkgebouw van Lillo hen niet meer
kon herbergen. Hij stelde voor om het gebouw uit te breiden en hiervoor een naastgelegen
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opbergplaats van materialen te slopen. 96 Zeer waarschijnlijk hield de toename van het
aantal kerkgangers verband met de herbewoning van de polder van Lillo na de herbedijking
daarvan, waarmee in 1650 een begin was gemaakt. Nadat op 11 oktober 1657 was besloten
om de kerk met een galerij uit te breiden, 97 werd nog geen half jaar later de kwestie nog
eens bezien. De predikant van Lillo, Levi Engelsen, toog naar Middelburg, om daar op 5
maart 1658 te pleiten voor een meeromvattende vergroting en verbetering van het
kerkgebouw. 98 Dit pleidooi werd begin 1659 herhaald door de opvolger van Engelsen,
Johannes van Ceulen, vergezeld van de ouderling Jacob Gallieris. 99 De Gecommitteerde
Raden raakten overtuigd van de noodzaak tot uitbreiding, want op 11 april 1659 besloten zij
om de bouw van een nieuwe kerk in het openbaar aan te besteden en wel in Zeeland,
Holland en de aangrenzende kwartieren. 100 Maar, daar kwam het toen nog niet van. Op 24
december 1659 namelijk drong de kerkenraad van Lillo wederom aan op de bouw van een
nieuwe kerk. 101 De classis Tholen en Bergen op Zoom vergaderde erover op 6 april 1660
en besloot alle kerken in Zeeland buiten het eigen territoir aan te schrijven met het verzoek
om een financiële bijdrage. 102 Ook de kerken die tot de eigen classis behoorden werden
aangesproken. Zo besloot de kerkenraad te Sint Maartensdijk op 16 mei 1661 om aan de
predikant van Lillo een bedrag van 12 gulden te schenken “tot den opbouw van de kerke
aldaer”. 103
Op 2 september 1660 toonden de Gecommitteerde Raden zich bereid opnieuw over de brug
te komen, zij het niet eerder dan in het voorjaar van 1661. Hun “bijdrage” zou maximaal fl.
3000 omvatten. 104 Op 27 januari 1661 besloten zij om voor dit bedrag de nieuwbouw op 25
februari van dat jaar publiekelijk aan te besteden. 105 Dat het nu ernst was blijkt uit hun
besluit van 24 februari 1661 om opdracht te geven aan Joannes Burgerhuijs (klok- en
geschutgieter te Middelburg) om voor de nieuwe kerk te Lillo een klok te gieten. 106 Voor
de nieuwbouw moest een oud magazijn worden afgebroken. Voorts een woonhuis,
waarvoor Anthonij de Barrouw (het niet geringe bedrag van) 240 Vlaamse ponden
ontving. 107 Beide panden bevonden zich op de toenmalige Markt, de huidige Havenmarkt.
Tijdens de nieuwbouw, op dezelfde plaats als waar zich het oude gebouw bevond, was er
uiteraard behoefte aan een tijdelijke behuizing. 108 In juni 1661 werd besloten om de
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kerkdiensten te houden in de schuur van de timmerman Gerrit Coole. 109 De door hem
hiervoor verlangde vergoeding werd door de Zeeuwse raadsheren billijk geacht. In maart
1662 werd deze vergoeding aan hem uitbetaald. 110
Aannemer van het nieuwe gebouw werd Louwerens Everssen. Hij verzocht medio 1661 aan
de Gecommitteerde Raden om twee “commissarissen” naar Lillo te zenden voor het
bepalen van de plaats van de fundamenten, waarvoor zij op 30 juni 1661 de raadsheren Van
Vrijberghe en Engelssen afvaardigden. 111 Twee weken later werden Cornelis Hildernisse
(timmerman) en Jan Carre (metselaar) aangewezen om het funderingswerk te inspecteren,
terwijl de timmerman Pieter van den Lande tot taak kreeg om als “opzichter” van de
nieuwbouw te fungeren. 112 Op 15 augustus 1661 behandelden de raadsheren het verzoek
van de kerkenraad van Lillo om voor de nieuwe kerk glazen (= kerkramen) en een
“bekwaam gestoelte” te mogen aanschaffen. 113 Medio 1662 moet het gebouw zo goed als
klaar zijn geweest, want op 18 juli 1662 bespraken de Gecommitteerde Raden een verzoek
van de kerkenraad van Lillo om opdracht te geven aan de aannemers om enkele ontdekte
gebreken te herstellen. Voorts verzocht de kerkenraad om een uurwerk te plaatsen in de
kerktoren (van een toren is, althans in gedocumenteerde zin, voor het eerst sprake in de
geschiedenis van de fortkerk!) en om toestemming voor het gebruik van een klein erf naast
de kerk als kerkhof. Die toestemming werd verleend op voorwaarde dat de kerkenraad zelf
de kosten daarvan zou dragen en ervoor zou zorgen dat de straten en de doorgang ervan
geen hinder zouden ondervinden. Voorts diende het erf met 1,5 tot 2 voet te worden
opgehoogd (een voet stond toen voor ca. 30 cm.) en te worden voorzien van een bestrating
met blauwe stenen. 114 Cornelis (van) Barlaer (glasschilder te Middelburg) leverde een raam
voor het nieuwe gebouw, zoals hij dat in die tijd ook deed voor de kerkgebouwen in
Biervliet, IJzendijke, Poortvliet en Zaamslag. 115 Op 10 oktober 1662 werd besloten dat hij
hiervoor £ 60:3:10 zou ontvangen. 116
Op 4 december 1662 stelde de Raad van State een bedrag van 150 gulden beschikbaar voor
een raam met het wapen van de Generaliteit. 117 In maart 1663 kende de Raad van State
daarenboven 48 gulden toe voor het vernieuwen van de “tralie” van dit raam, net zoveel als
de Gecommitteerde Raden van Zeeland beschikbaar hadden gesteld voor het behoud van
het raam met het wapen van Zeeland. 118
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In april 1664 schonk de Prins van Oranje aan de kerk van Lillo een gebrandschilderde ruit
waarop zijn wapens waren afgebeeld en waarvoor hij fl. 550 betaalde. 119 De StatenGeneraal verleenden op verzoek van de predikant Johannes van Ceulen (Colonius) op 22
april 1664 toestemming tot het plaatsen van een kerkraam met het wapen van de StatenGeneraal. 120
Voor het leveren van het gevraagde uurwerk diende Simon Duijtsch, “stadts
oorlogiemacker” te Rotterdam, een rekening in van £ 144:7:10. 121 Zijn werk zou worden
geïnspecteerd door de horlogemaker Adriaen Willemssen uit Middelburg. In augustus 1686
was het uurwerk stuk, tot “groot nadeel” van de inwoners, zoals commies Van der Hulst
aan de Gecommitteerde Raden liet weten. Deze besloten om “het orlogie” te laten maken,
waarvan de kosten werden geraamd op 20 pond Vlaams. 122 Eind 1687 of begin 1688
repareerde Philips Willemsen (smid te Middelburg) het uurwerk voor £ 28:17:8. 123
Willemsen kwam hiervoor nog eens naar Lillo (en naar Liefkenshoek) in 1694. 124 Het touw
van het uurwerk was regelmatig aan slijtage onderhevig; het moest nogal eens worden
vervangen zoals in 1690 (toen de kosten daarvan £ 1:15 bedroegen) en in 1700 (toen er
£ 2:12:6 voor moest worden neergeteld). 125 In 1709 werd voor het repareren van de
uurwerken te Lillo en Liefkenshoek tezamen 74 pond Vlaams betaald aan Berent
Hoffschmidt, stadshorlogemaker te Utrecht, conform een opdracht van de Gecommitteerde
Raden van Zeeland van 30 maart 1708. 126
In het kerkgebouw bevonden zich zogeheten bochten en voorts “losse” stoelen in de “tuin”,
opgesteld in rijen. 127 Uit een reglement betreffende het schoonmaken van de kerk van 9
april 1715 blijkt dat er toen vier bochten geplaatst waren: een vrouwenbocht (bestemd voor
de echtgenotes van hooggeplaatste functionarissen), een bocht voor de commiezen van de
recherche en voorts twee overige mannenbochten (zie verderop). 128 Medio 18de eeuw is een
bocht bestemd voor de leden van de magistraat (het college van gedelegeerde rechters) van
Lillo; aangezien deze leden veelal tevens commies waren is het aannemelijk dat deze bocht
eerder als de commiezenbocht werd betiteld.
In 1718 werd geconstateerd dat divers houtwerk aan het kerkgebouw (“stijlen, krebeele en
derpels”) verrot was. Ook dienden twee roeden schaliën op het afdak (“afhang”) van het
“torentje” vernieuwd te worden. 129 Op 3 juni 1718 stemden de Gecommitteerde Raden van
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Zeeland met deze reparaties in. 130 Op 16 juli 1718 besloten zij voorts dat er twee nieuwe
wijzers op de toren gemaakt dienden te worden en dat deze moesten worden geschilderd.
De vernieuwing van zowel het schaliedak als de wijzers diende tegen daggeld te worden
uitgevoerd. 131
Het kerkgebouw uit 1662 hield stand tot 1747. Toen werd het tijdens de belegering van het
fort Lillo door Franse troepen zodanig beschoten dat een puinhoop resteerde. Kort nadat het
fort (als uitvloeisel van de Vrede van Aken, gesloten in 1748) weer in het bezit kwam van
de Republiek der Verenigde Nederlanden en de bestuurlijke autoriteiten van het gewest
Zeeland hun bemoeienis met het fort hervatten, werd besloten om een nieuw kerkgebouw
tot stand te brengen. De Gecommitteerde Raden van Zeeland spraken er aan de hand van
een tekening over op 1 oktober 1749. 132 In diverse dorpen en steden van Zeeland werd
voor de nieuwbouw gecollecteerd. 133 Vanaf januari 1749 waren de zondagse kerkdiensten
in het fort provisorisch hervat. De Gecommitteerde Raden hadden toestemming verleend
om deze diensten te houden in het huis van de commandeur van het fort (dat gelegen was in
de Langestraat). 134 Er werd ook gebruik gemaakt van een kamer die Jacob Dronkers
beschikbaar had gesteld en waarvoor hij in 1750 een vergoeding kreeg van 8 pond en 6
schellingen Vlaams. 135 Eind 1750 namen de Zeeuwse raadsheren het principebesluit om de
kerk te herbouwen. 136 Op 23 juli 1751 bogen zij zich gedetailleerd over de inrichting van
het kerkgebouw. 137 Zij droegen de magistraat van Lillo op om ervoor te zorgen dat er
stoelen zouden worden geplaatst van gelijke hoogte, breedte en “fatsoen”, “opdat de
Regulariteyt zooveel doenlijk moge worden geobserveert”. De stoelen dienden 21 duim
breed en 16 duim diep te zijn; een duim is een timmermansmaat die in Zeeland destijds
stond voor 2,5 cm. De voetbanken dienden identiek te zijn (breed 15 duim, hoogte 19 duim)
en tussen de stoelen mochten geen “bogten” worden geplaatst. 138 De stoelen dienden twee
aan twee van achteren gekoppeld te zijn. In de voorste rij dienden acht stoelen te worden
geplaatst. 139 Op 3 september 1751 verstrekten zij een opdracht om voor de fortkerk 40
stoelen van wit essenhout te laten maken en voorts enkele banken. 140 Aan de beslissingen
omtrent de inrichting (waar de kerkenraad van Lillo nauwelijks aan te pas kwam, zoals
overigens destijds gebruikelijk in het gewest Zeeland, gegeven het feit dat de
kerkgebouwen eigendom waren van de burgerlijke en niet van de kerkelijke gemeente) ging
in april 1751 een besluit vooraf over de tarieven die lidmaten zouden moeten gaan betalen
voor een zitplaats in de kerk. Voor de beste plaatsen diende per jaar 2 schellingen en 6
groten Vlaams te worden neergeteld en voor de slechtste 1 schelling en 8 groten Vlaams.
Wie onderhouden werd door de diaconie hoefde niets te betalen, evenals de familie van de
commandeur van het fort.141 Los hiervan stond het zogeheten stoelgeld. Voor iedere stoel
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diende eenmalig 3 gulden, 3 stuivers en 6 penningen te worden betaald. Indien een stoel
overging naar een andere lidmaat dan diende deze voor het overboeken naast dit bedrag een
vergoeding te betalen van 1 gulden en 50 stuivers; deze opslag was bestemd voor de kas
van de diaconie van de fortkerk. 142
Op 23 januari 1752 werd het nieuwe kerkgebouw ingewijd door de predikant Josua van
Iperen met een prediking die was ontleend aan de versen 2 tot 4 uit het bijbelboek
Openbaringen 21. 143 Eind 1751 was reeds een register samengesteld van de bezetting van
de stoelen in de kerk. 144 Een transcriptie daarvan is opgenomen in hoofdstuk 6 van deel
3 c. Deze lijst bevat geen namen van “gewone” soldaten die destijds in het fort gelegerd
waren. Aannemelijk is dat voor hen geen stoelen waren bestemd, doch uitsluitend
zitbanken. Uit het register kan niet worden opgemaakt dat er een speciale “bank” was
gereserveerd voor de magistraat van Lillo. Zeker is dat zo’n bank er wel was want op 7
oktober 1757 werd het Asuerus van Weelden (commies en gedelegeerd rechter) verboden
om in de kerk van Lillo zitting te nemen in de rechtersbank, zulks naar aanleiding van diens
gedrag dat volgens toenmalige kerkelijke en burgerlijke maatstaven als “onzedelijk” en
“schandelijk” werd betiteld. 145
Voor (groene) zitkussens en zeven nieuwe bijbels ontvingen de Gecommitteerde Raden een
rekening van 65 gulden, 8 stuivers en 8 penningen. 146 Zij gaven hiervoor hun fiat op 5 mei
1752. 147 Vermoedelijk betroffen de zitkussens uitsluitend de zitplaatsen van de kerkenraad
en van de magistraat. De bijbels zullen in elk geval bestemd zijn geweest voor de predikant
en de leden van de kerkenraad. Zeker is dat zich ook in de rechtersbank bijbels bevonden
die uit de publieke kas van het gewest Zeeland betaald werden want op 28 oktober 1774
besloten de Zeeuwse raadsheren om drie bijbels uit deze bank opnieuw te laten inbinden
naar aanleiding van het besluit van de Staten van Zeeland om in deze provincie de nieuwe
psalmberijming in te voeren. 148
In het kader van een meeromvattende renovatie en reparatie van gebouwen van het gewest
Zeeland in het fort Lillo werd door de Gecommitteerde Raden in 1771 besloten om diverse
herstelwerkzaamheden aan het kerkgebouw te laten uitvoeren. Daartoe behoorden het
repareren van de vloer (in de tuin aan de noordzijde bij de deur van de tuinhekken), het
vervangen van het verrotte houten beschot aan de westmuur door nieuwe grenen delen, het
repareren van de bocht van de diakenen en van het pleisterwerk en het schilderen van het
(goed geschuurd en met stopverf behandeld) houtwerk met blanke vernis. Voorts werd
opdracht verstrekt om de dakgoten en de kerktoren (met name de klokkenstoel) te repareren
en om een nieuwe stoep voor de ingang van het gebouw te laten plaatsen. 149
In 1774 was het kerkgebouw niet meer exclusief in gebruik voor reformatorische
erediensten want op 11 januari van dat jaar werd door de Gecommitteerde Raden
toestemming verleend voor het wekelijkse gebruik door de Lutherse predikant van Bergen
142
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op Zoom “ter bediening van de Luthersche broederen” te Lillo, nadat daarom op 8
december 1773 was verzocht. 150
In 1775 werd Leendert de Munck, timmerman-aannemer te Lillo, betaald door het maken
van een nieuwe bocht en twee banken voor de echtgenoten van de officieren te Lillo,
krachtens een resolutie van de Gecommitteerde Raden van Zeeland d.d. 30 juni 1774. Hij
ontving er £ 7:7:1 voor. 151
Direct na de overdracht van het fort Lillo aan de Oostenrijkse autoriteiten werd het gebouw
geschikt gemaakt voor de rooms-katholieke eredienst en genoemd naar St. Jozef. Het werd
een “bijkerk” of “kapel” van de parochie Lillo-Kruisweg. Met een intermezzo tussen 1817
en 1827 (toen het tijdelijk buiten dienst was gesteld) vervulde het gebouw deze functie tot
de Belgische opstand in 1830. Daarna fungeerde het gedurende negen jaar als opslagplaats
van levensmiddelen ten behoeve van de in het fort gelegerde Nederlandse militairen. In
1839 werd het gebouw gerestaureerd en (op 23 december van dat jaar) weer als roomskatholiek gebedshuis in gebruik genomen. Op dat moment was de parochiekerk van LilloKruisweg, die door de inundatie van de polder van Lillo in de periode 1830-1839
bouwvallig geworden was, nog niet herbouwd, waardoor de diensten in de fortkerk massaal
werden bezocht. 152 In 1881 brandde de kerk volledig uit. Een volgende restauratie werd
voltooid in 1883. Nadat de parochiekerk in het dorp Lillo-Kruisweg in verband met de
uitbreiding van de haven van Antwerpen op de rechter Scheldeoever in 1965 was gesloopt
(de laatste mis werd er op 25 april van dat jaar gecelebreerd) “verhuisde” de naam van dit
kerkgebouw, St. Benedictus, naar het fort Lillo. 153 De 300 kilogram wegende klok, gegoten
door I.I. Huaert te Antwerpen in 1791, verhuisde mee. 154 In 1995 werd de fortkerk
nogmaals gerestaureerd.
Het kerkgebouw in het fort Liefkenshoek
In Liefkenshoek werden de gereformeerde kerkdiensten in het laatste decennium van de
16de eeuw in een provisorische ruimte gehouden. Op aandrang van de predikant en de
kerkenraad van Liefkenshoek besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 26 juni
1601 dat er in het fort een “hut” gemaakt diende te worden “om alleen tot den Godtsdienst
gebruijct te worden”. 155 Tevens besloten zij dat de jongeman die daar het ambt van koster
vervulde een gage diende te ontvangen. Uit een brief van commies Joris de Witte aan de
Zeeuwse raadsheren van 24 oktober 1601 blijkt dat er op dat moment in het fort gekerkt
werd in het corps du garde van de adelborsten. 156 Vermoedelijk kwam het kerkgebouw er
pas omstreeks 1619. Op 3 augustus 1619 wordt er namelijk melding van gemaakt dat de
timmerman Cornelis Janssen voor de kerk in Liefkenshoek drie banken en een zitplaats in
de predikstoel had gemaakt. 157 Het gebouw was geen lang leven beschoren. Op 5 april
1622 bogen de Gecommitteerde Raden zich over een voorstel van commies Schillemans
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om in Liefkenshoek een nieuw magazijn te bouwen (omdat het bestaande te klein geworden
was) en daarin ruimte te maken voor kerkdiensten. De bestaande faciliteit om “Gods
Woord” te horen werd gekwalificeerd als vuil en slecht; kerkgangers stonden tijdens
kerkdiensten in het slik en het water. 158 Vier jaar later was er aan deze situatie nog niets
veranderd. Commies Schillemans berichtte aan de Zeeuwse autoriteiten dat de bouw van
een kerk in Liefkenshoek dringend gewenst was. 159 Op 16 februari 1627 was een
bestektekening voor het nieuwe gebouw gereed; namens de Gecommitteerde Raden werden
Jacob van den Bossche en Samuel Slinders naar Liefkenshoek afgevaardigd om het bestek
te beoordelen en na te gaan of de grond voor de voorgestelde bouw geschikt was. 160 Op 12
maart 1627 besloten de Gecommitteerde Raden dat het dak van het kerkgebouw met leien
zou worden belegd (in plaats van met pannen), maar ook dat de bouw een jaar zou worden
uitgesteld. 161 Op 27 juli 1627 stelden zij vast dat de bouw stagneerde vanwege de kosten
van de benodigde materialen. 162 Daarin kwam in 1628 geen verandering. Op 29 maart van
dat jaar werd besloten om de bouw opnieuw uit te stellen vanwege de prijzen van hout en
andere “ongelegenheden”. 163 Deze geschiedenis herhaalde zich in 1629. 164 Begin 1630
kwam er opnieuw beweging in de zaak; besloten werd het oorspronkelijke bestek voor de
bouw van de nieuwe kerk nog eens kritisch te bezien. 165 Een opdracht daartoe werd pas op
31 mei 1630 verstrekt. 166 Op 6 juli 1630 machtigden de Gecommitteerde Raden hun
raadsheer Manmaker om zorg te dragen voor een openbare aanbesteding. 167 Het zou nog
bijna een jaar duren voor het zover was. In afwijking van een eerder besluit besloten de
Gecommitteerde Raden op 28 april 1631 om het dak te laten dekken met pannen (en wel
met blauwe, die de voorkeur verkregen boven rode) met daarin een gaatje om ze vast te
kunnen timmeren. 168 De aanbesteding vond plaats op 2 mei 1631. 169 Daarbij waren de
raadsheren Appollonius Ingelsen en Johan van Vosberghen aanwezig. 170 Op 6 mei 1631
rapporteerden zij dat de kerk was aanbesteed voor 815 ponden Vlaams en dat deze uiterlijk
medio oktober 1631 gereed diende te zijn, anders kreeg de aannemer een boete van 300
gulden. 171 Twee weken later gaven de Gecommitteerde Raden opdracht aan de
commandant Severeijn Hoemaecker om het oude kerkgebouw te laten slopen en te
bewerkstelligen dat de sloper het gebouw terstond zou afbreken en de materialen zou
opruimen. 172 Op 31 mei 1631 gaven zij Hoemaecker toestemming om een zeil aan te
schaffen waaronder gedurende de bouw van de nieuwe kerk kerkdiensten zouden kunnen
158
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worden gehouden. 173 Het nieuwe gebouw kwam klaarblijkelijk op de plaats van het oude.
Op 4 juli 1631 berichtte Hoemaecker aan de Zeeuwse raadsheren dat die dag het fundament
was gelegd. De grond bleek zodanig goed dat de aannemer alleen op drie roeden palen van
15 en 16 voet erin moest heien; op de overige plaatsen konden de palen worden ingekort. Er
zou aansluitend met metselen worden begonnen. 174 Aannemer van de nieuwe kerk was
Samuel Cornelissen. Hij kreeg toestemming om in afwijking van het bestek voor de balken
en de ribben eiken- in plaats van grenenhout te gebruiken. 175 De aanneemsom werd hem in
drie termijnen van elk £ 271:13:4 uitbetaald. Op 21 juli 1631 ontving hij de eerste termijn
en op 2 november 1631 de tweede. 176 Op de derde termijn werd (met succes) beslag gelegd
door Matthijs Adriaensen Maet, houtkoper te Bergen op Zoom, die het hout voor de kerk
had geleverd, doch hiervoor door Cornelissen niet of onvoldoende was betaald. 177 Op 30
september 1632 was de nieuwbouw klaar en kregen Jacob van den Bossche en Samuel
Slinders opdracht van de Gecommitteerde Raden om het gedane werk “op te nemen”. 178
Op 3 februari 1633 bleken Samuel Cornelissen en Cornelis Janssen samen de laagste
inschrijvers te zijn op het binnenwerk van de kerk. 179
Van de nieuwbouw is geen bestektekening aangetroffen. Zeker is dat op het dak een
torentje was geplaatst. Op 3 januari 1632 besloten de Gecommitteerde Raden om naar
aanleiding van een desbetreffende brief van commandant Hoemaecker van 30 december
1631 de aannemer op te dragen het “torentje” in plaats van vierkant achtkantig te maken en
het acht voeten van de voorgevel te plaatsen op de twee eerste gebinten. Dit diende echter
zonder verhoging van kosten te geschieden. 180
Over het eindresultaat waren de Gecommitteerde Raden van Zeeland bijzonder te spreken;
de aannemer had “goed en loffelijk” werk verricht. Wel had deze erover geklaagd dat de
aanneemsom niet toereikend was geweest. 181 Het torentje was toen nog niet geheel
voltooid, want op 20 april 1632 bogen de raadsheren zich over het verzoek van commies
Pieter de Gomme om daar bovenop een ijzeren kruis te mogen laten plaatsen met daarop
een meermin of weerhaan, staande op een “vergulden cloot”. 182 Op 18 mei 1632 besloten
zij de gevraagde toestemming te verlenen; het kruis met toebehoren diende echter minder
zwaar dan was voorgesteld te worden uitgevoerd. 183 Het gebouw was intussen nog niet
gereed voor het houden van kerkdiensten getuige de volgende compilatie uit de notulen van
de bijeenkomst van de Gecommitteerde Raden op 21 oktober 1632: “Commies De Gomme
wijst er in zijn remonstrantie op dat in de kerk te Liefkenshoek een predikstoel moet
173
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worden gemaakt met de tuin en lessenaars van wagenschot. In de kerk tegen de muur een
beschieting van gezaagde delen, net zoals te Lillo, en zoveel banken als nodig zijn. Voorts
aan de deur een portaal van “normer delen” en een lessenaar voor de diakenen om te zitten
alsmede van de deur aan de wal tot achter de kerk een palissade of heining van 6 voeten
hoog. Op die wijze kan het erf dienen als kerkhof “’t welck sal geven een luijster ende
versiercel van de kercke. Gepeckte goten aen het dack van de kercke sijn seer noodich om
het waeter aff te keeren van den muijr”. De zolder van de toren moet nodig gedekt worden
met lood. Ook is het schilderen van de toren, deuren, kozijnen, vensters “ende alles dat den
dach beschijnt” nodig. Conform het advies van Van den Bussche en Slinders wordt De
Gomme gemachtigd de zolder van het torentje, waarin de klok hangt, te beleggen met lood
alsmede de stijlen en borstwering rondom. Ook mag het torentje van binnen met
wagenschot worden beschoten zo ver als de borstwering hoog is. De balken van de
borstwering mogen van eikenhout worden gemaakt. Ten aanzien van de predikstoel, tuin en
lessenaars enz. zal de commies eerst een bestek laten maken. Tenslotte wordt machtiging
verleend voor de goten en het schilderwerk.” 184
De besluitvorming over het binnenwerk verliep vervolgens traag. De notulist van de
Gecommitteerde Raden noteerde, weergeven in gecompileerde vorm, op 3 februari 1633
naar aanleiding van een nieuwe “remonstrantie” van commies Pieter de Gomme het
volgende: “Hij zendt onder andere toe het bestek voor het binnenwerk in de kerk te
Liefkenshoek met een begroting. De twee laagste inschrijvers zijn Samuel Cornelissen, die
de kerk heeft gebouwd, en Cornelis Janszn., timmerman te Liefkenshoek. Volgens de
begroting komt het werk op 900 gulden. De gedeputeerden naar de a.s. verpachting worden
gemachtigd het bestek na te zien en indien dit akkoord wordt bevonden mogen zij overgaan
tot openbare aanbesteding. Tevens stelt de rentmeester voor te bepalen dat niemand in de
kerk aldaar mag worden begraven dan alleen indien op het graf een blauwe zerk zal worden
gelegd. Dit om de situatie van een vloer met ‘putten en daelen’ te voorkomen met daarop
gebroken plavuizen. Bovendien moeten die in kalk in plaats van in zand worden gelegd.
Bepaald wordt dat bij het begraven de plavuizen weer gemetseld moeten worden. De
gebroken plavuizen zullen worden vernieuwd, alles buiten kosten van het gewest.” 185
Op 31 maart 1633 gaven de Gecommitterde Raden toestemming om het binnenwerk
openbaar aan te besteden. Het moest op eenzelfde wijze worden uitgevoerd als in de
fortkerk van Lillo, dit wil zeggen in grenen- en vurenhout. 186 Zeer waarschijnlijk is het
gebouw in de verdere loop van 1633 daadwerkelijk in gebruik genomen.
Over het kerkgebouw zijn in de bewaard gebleven archiefbestanden slechts sporadisch
bijzonderheden terug te vinden. Op 8 mei 1637 geven de Zeeuwse raadsheren toestemming
om de “gevelkens” aan de kerk van Liefkenshoek af te breken en met pannen af te
dekken. 187 Hun uiterst gedetailleerde bemoeienis met het kerkgebouw werd op 17 maart
1643 opnieuw gedemonstreerd toen zij toestemming verleenden voor de bouw van een
regenbak aan de kerk. 188
Op 5 april 1657 zegden zij een bedrag van 200 guldens toe voor de aanschaf voor een
uurwerk op de toren, op voorwaarde dat de kerkenraad zelf zou zorgdragen voor het
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onderhoud en de reparaties daarvan. 189 Aan die voorwaarde zou enkele jaren later niet
worden vastgehouden, want in 1664 dienden de Staten van Zeeland bij de
Generaliteitsrekenkamer een declaratie in van £ 15:17:2 betreffende reparatiekosten van dit
uurwerk, waarvan de kosten waren voorgeschoten door de predikant Petrus Smytegelt. 190
In 1691 ontving de horlogemaker Philip Willemsen van het gewest Zeeland £ 34:13:8 voor
het repareren van de uurwerken te Liefkenshoek (en Lillo). 191 En in 1709 werd Berent
Hoffschmidt (horlogemaker te Utrecht) uit de publieke kas van het gewest Zeeland betaald
voor het repareren van het uurwerk te Liefkenshoek (en dat te Lillo). In 1718 werd
eveneens uit deze kas £ 7:13:4 betaald aan Jacob Raef, “meester-horlogiemaker” te
Antwerpen, voor het repareren van dit uurwerk, waarvoor de Gecommitteerde Raden op 4
november 1717 toestemming hadden verleend. 192 In 1725 werd hier ook Johan de Neeff
voor betaald; hij ontving er £ 39:3:10 voor. 193 Negen jaar later ontving de meestersmid
Anthony del Vaux een vergoeding (van £ 4:3:4) voor het maken van een nieuw rad, een
nieuwe lantaarn en het vermaken van de slinger van het uurwerk op de toren van
Liefkenshoek. 194
In de kerktoren bevond zich een luidklok. Op 30 september 1666 werd toestemming
verleend om op kosten van het gewest Zeeland een nieuwe klok te kopen tegen de minste
kosten. 195 Verdere bijzonderheden daarover ontbreken, al zal die klok, evenals die van de
kerk te Lillo, wel geleverd zijn door de klokkengieter Joannes Burgerhuijs uit Middelburg.
De zolder van het kerkgebouw werd in de 17de eeuw gebruikt als opslagruimte, onder meer
van granen. Op 8 oktober 1683 beslisten de Gecommitteerde Raden dat daaraan een einde
moest komen “sonder hier van eenichsints te blyven in gebreke”. 196
Op 21 oktober 1687 kreeg Jan de Clerck (vermoedelijk boekhandelaar te Middelburg)
opdracht van de Gecommitteerde Raden van Zeeland om een nieuwe bijbel te leveren voor
de fortkerk van Liefkenshoek. 197
Zeer waarschijnlijk is het kerkgebouw tijdens de verovering van het fort Liefkenshoek door
Franse troepen in 1747 niet zodanig beschadigd dat een betekenisvolle reparatie of een
volledige herbouw (zoals in het fort Lillo) noodzakelijk was. In Tirion’s “Tegenwoordige
Staat van Staats-Vlaanderen”, verschenen in 1751, werd over het gebouw opgemerkt dat
het er “redelyk wel” uitzag. 198 Mogelijk is deze beschrijving gebaseerd op een waarneming
van vóór 1747.
In het kader van een meeromvattende renovatie en reparatie van gebouwen van het gewest
Zeeland in Liefkenshoek besloten de Gecommitteerde Raden eind 1773 dat het kerkgebouw
in enkele opzichten diende te worden aangepast. Het ging met name om het repareren van
de kerkzolder (die in gebruik was als magazijn), van de plavuizenvloer, de schoorsteen en
het muurbeschot van de consistorie, van de vloer in het kerkgebouw, van het muurbeschot
189
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(o.m. bij de bocht van de majoor annex die van de officieren), van de bocht van de
officiersvrouwen, van de diaconiebocht (tegen het houten portaal aan de ingang), van de
bocht in de noordwesthoek met daarboven een gehemelte, van scheuren in de muur en van
pleisterwerk, van het kerkraam in de muur van de westgevel en van het wapenschild tegen
de zuidmuur boven de majoorsbocht. Ten behoeve van de voorlezer diende een geheel
nieuw “bochtje” gemaakt te worden. Over het kerktorentje werd opgemerkt dat het “zoo
veel bekend is” weinig mankeerde. Aannemer van deze (en van vele andere
werkzaamheden) was Jan van Hessen. 199 In het boekjaar 1777-1778 werden drie tinnen
schotels met een doopbekken aangeschaft. 200 Eind 1781 werd, zoals gebruikelijk, opdracht
gegeven om de muren binnen het gebouw te witten. Voorts diende het wapenbord van
baron Van Wangenheim te worden verplaatst van de noordmuur boven de ingang van de
consistorie naar de ingang van de kerk aan de noordmuur. 201 Op het kerktorentje dienden
de kroonlijst en de klokkenstoel gerepareerd te worden, evenals de ijzeren spil met het kruis
en de ronde bal. De haan diende met het beste “dubbelt ducate goudt” te worden
verguld. 202
Dat het kerkgebouw soms ook werd gebruikt voor de huisvesting van militairen blijkt uit
een betaling (in 1746) van 10 schellingen aan de schoolmeester, voorzanger en koster Jan
Jansen Leerdam wegens het schoonmaken van de kerk van Liefkenshoek en het wegzetten
van stoelen en banken in verband met een verblijf gedurende twee dagen en nachten van
een détachement soldaten. 203
De plaats waar de fortkerk van Liefkenshoek zich bevond is steeds dezelfde geweest.
Blijkens de tekening die W.T. Hattinga omstreeks 1741 van het fort vervaardigde lag het
gebouw aan de linkerzijde (ofwel de zuidzijde) van het Plein (gezien vanaf de entree van
het fort) vlakbij het bolwerk Kruisschans, d.w.z. het linkerbolwerk gezien vanaf de
toegangsbrug c.q. –poort. 204
Vanaf begin 1784 was er geen eigen predikant meer aan de kerk verbonden, hetgeen het
gebouw niet ten goede zal zijn gekomen. Kort na de machtsoverdracht in februari 1786
werd het een pakhuis van granen. 205 In 1789 werd het gebouw op sobere wijze geschikt
gemaakt voor de rooms-katholieke eredienst. Voor een handjevol gelovigen werd er eind
1790 de laatste mis gecelebreerd. Op 20 maart 1791 verliet de dienstdoende kapelaan het
fort. 206 Daarna fungeerde het kerkgebouw enige tijd als pakhuis. Het is tijdens de Franse
bezetting van het fort in de periode 1794-1815 gesloopt in het kader van een ingrijpende
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verbouwing en herinrichting van het vestingwerk.Voor een rooms-katholiek kerkgebouw in
Liefkenshoek bestond op de linkeroever van de Schelde geen draagvlak, gegeven de
aanwezigheid van parochiekerken te Doel, Kallo en Kieldrecht.
De fortkerk van Liefkenshoek beschikte, zoals zoveel gereformeerde kerkgenootschappen,
over een eigen kerkzegel. Zo’n zegel fungeert vooral als een waarmerk van uitgaande
stukken en attestaties. Het heeft tegelijk een symbolische functie; een locale kerkelijke
gemeente, maar ook een classis en een provinciale synode kunnen zich ermee
onderscheiden. 207 Het zegel van Liefkenshoek zag er als volgt uit:

De burcht in het zegel symboliseert het fort. Daarop zijn twee (bekketrekkende) duiven
afgebeeld, waarvan verondersteld kan worden dat ze verwijzen naar het woorddeel “lief” in
de naam van de fortkerk. 208 Het is ook denkbaar dat de duiven symbool staan voor de
Heilige Geest; ze komen als zodanig op diverse kerkzegels van gereformeerde kerken in de
Republiek der Verenigde Nederlanden voor. 209 Ook de tekst op de banderol “Amor Vincit
Omnia” (ofwel: de liefde overwint alles) zou kunnen verwijzen naar de naam van de
fortkerk, doch evenzeer naar een klassiek christelijke spreuk; mogelijk is een meervoudige
betekenis beoogd. Het randschrift bevat niet alleen de naam van het kerkzegel (“Sigillum
Ecclesiae Liefkenshoeck”) doch ook het jaartal 1615, waarbinnen de letters NS zijn
gesitueerd. Vermoedelijk staan deze letters voor Nieuwe Stijl en verwijzen ze naar de
tijdrekening die na oktober 1582 door Gregorius XIII is ingevoerd, de zogeheten
gregoriaanse tijdrekening. Het jaartal kan niet verwijzen naar het jaar waarin de fortkerk
ontstond, doch waarschijnlijk wel naar de herleving (in 1615) van het kerkelijk leven in
Liefkenshoek nadat het fort in 1614 was herbouwd.
Het zegel kwam in 1957 opnieuw in gebruik, nu als het zegel van de Nederlandse
Hervormde Kerk van Rilland-Bath, de kerk die uit de fortkerken van Lillo en Liefkenshoek
is voortgekomen. 210 Uiteraard werd het randschrift aangepast. Op de banderol werd de
207
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tekst gewijzigd in “Caritas Numquam Exedit” (ofwel: de liefde vergaat nimmermeer).
Zo kwam het zegel er als volgt uit te zien:

211

12.4 De kerkenraden
De fortkerken van Lillo en Liefkenshoek werden elk bestuurd door een kerkenraad.
Krachtens de gereformeerde kerkorde uit 1591 werd dit bestuurscollege gevormd door de
predikant (die er voorzitter van was), ouderlingen en diakenen. 212 In het geval van de
Scheldeforten bestonden de kerkenraden naast de predikanten uit twee ouderlingen en twee
diakenen. Laatstgenoemde bestuurders waren in het bijzonder belast met de armenzorg.
Aan de ouderlingen (vroeger ook wel presbyters genoemd) was vanouds primair een
apostolische taak toegekend; zij dienden te waarborgen dat de prediking van Gods Woord
werd doorgegeven aan een volgend geslacht. Hun taak wortelt in het bijbelboek
Timotheus. 213
Door het vrijwel verloren gaan van het kerkelijk archief van Lillo is het niet mogelijk
gebleken een systematisch overzicht samen te stellen van de kerkelijke bestuurders in dit
fort. Slechts incidenteel konden hun namen en achtergronden worden achterhaald. Daaruit
kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de leden van de kerkenraad aldaar veelal werden
gerekruteerd uit de kring van de lokale magistraat. De in het fort werkzame commiezen (die
veelvuldig tevens de functie van gedelegeerd rechter vervulden) waren vaak ook als
ouderling en/of als diaken actief. Maar ook schippers en landbouwers in de omgeving van
het fort waren er als kerkbestuurders werkzaam. Wat de landbouwers betreft kan dit pas
vanaf 1651 het geval zijn geweest, want toen was er in de polder van Lillo weer landbouw
mogelijk.
Voor twee tijdvakken in de kerkelijke geschiedenis van Liefkenshoek is het wel mogelijk
gebleken om de kerkbestuurders in beeld te brengen, te weten voor de periodes 1680-1712
en 1719-1786. In hoofdstuk 4 van deel 3 c is een overzicht van hun namen opgenomen.
De beroepen van de ouderlingen en diakenen te Liefkenshoek waren als volgt (in
aantallen):
landbouwer
31
schipper
13
schoolmeester
5
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Deze tekst verwijst naar het bijbelboek I Corinthe 13 vers 8.
F.W. Grosheide en G.P. van Itterzon (red.), Christelijke Encyclopedie, deel IV, Kampen 1959, p.
219; Van Booma, op. cit., p. 54-64.
213
En wel in het boek Timotheus 2 vers 2; zie: Grosheide en Van Itterzon (red.), op. cit. 1959, p. 223.
212

555

sergeant-majoor
4
bakker
4
timmerman-aannemer
2
winkelier
2
schoenmaker
2
kleermaker
2
wijnhandelaar
2
herbergier
1
luitenant
1
kanonnier
1
commies
1
onbekend of onduidelijk
8
totaal
79
Onderverdeeld in beroepencategorieën ontstaat het volgende beeld:
landbouwers
31
schippers
13
ambachtslieden 214
10
militairen
6
schoolmeesters 215
5
middenstanders 216
5
overigen 217
9
Landbouwers speelden in het bestuur van de fortkerk van Liefkenshoek een belangrijke rol;
40 % van de kerkbestuurders in de onderzochte periode was eigenaar of pachter van een
boerenbedrijf. Daarmee kan tot uitdrukking worden gebracht hoezeer deze kerk met de
directe omgeving van het fort verbonden was. Onder de kerkbestuurders troffen we geen
boerenknechten aan, of ze moeten verborgen zijn in de groep bestuurders waarvan de
beroepen niet bekend zijn. Aannemelijk is dat de toenmalige sociale stratificatie
verhinderde dat landarbeiders zich in hetzelfde bestuurlijke milieu ophielden als hun
“heren”. Daarmee is niet gesteld dat de kerkbestuurders van Liefkenshoek niet uit een brede
maatschappelijke kring werden gerecruteerd. We treffen onder hen schippers,
ambachtslieden, middenstanders en schoolmeesters aan. Opmerkelijk voor een fortkerk is
het uiterst bescheiden aandeel van de militairen; slechts 6 van de 78 getraceerde
kerkbestuurders bleken uit deze kring afkomstig te zijn. Anders gezegd: het leeuwendeel
van het bestuurlijke werk werd verricht door burgers. Daarbij moet bedacht worden dat het
aantal militairen met een min of meer vaste standplaats binnen het fort uiterst beperkt was
(zie hoofdstuk 7). Verreweg de meeste militairen behoorden tot een garnizoen dat met
enige regelmaat werd verplaatst, hetgeen het aangaan van bestuurlijke verplichtingen moet
hebben gehinderd. Dat soms ook schoolmeesters behoorden tot de kerkbestuurders mag
enige verwondering wekken gelet op het feit dat het ambt van schoolmeester steeds werd
gecombineerd met dat van voorlezer en koster. In laatstgenoemde hoedanigheden
functioneerden zij onder het gezag van het kerkbestuur, waarvan zij zelf deel uitmaakten.
214

Tot deze groep zijn gerekend: de bakkers, de timmermannen, de schoenmakers en de kleermakers.
Schoolmeesters die actief waren als kerkbestuurders waren: Gillis Deurwaarder, Johannes,
Cornelis en Pieter van Leerdam en Cornelis Smytegelt.
216
Tot deze categorie zijn gerekend: de winkeliers, de wijnhandelaren en de herbergier.
217
Een commies en kerkbestuurders met onbekende of onduidelijke beroepen.
215
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Daar staat tegenover dat juist schoolmeesters goed in staat waren om de administratie van
de diaconie voor hun rekening te nemen. Het was geen toeval dat de vijf schoolmeesters die
als lid van de kerkenraad actief waren, de functie van diaken vervulden. 218
Sommige families waren frequent “leverancier” van kerkbestuurders, met name de families
Arissen, Dronkers, Van Leerdam, Vercouteren, Verpoorte, Vettens en Visser. Menigmaal
kwam een zoon in de kerkenraad in de plaats van zijn vader.
12.5 De predikanten
In de forten Lillo en Liefkenshoek waren er vanaf 1584 (en mogelijk al direct vanaf hun
ontstaan) tot aan de ontmanteling van de kerken aldaar in februari 1786 predikanten
werkzaam, die in de 17de eeuw ook wel ministers werden genoemd. Vanaf 1633 tot en met
oktober 1684 werkten er ook predikanten in de vlakbij gelegen steunforten Kruisschans en
Frederik-Hendrik, nadat deze op de Spanjaarden waren veroverd.
In de periode 1584 tot 1646 bediende de predikant van het fort Lillo ook het fort
Liefkenshoek. Daarna kreeg Liefkenshoek een eigen predikant. 219 Een poging om gedaan
te krijgen dat de forten Kruisschans en Frederik Hendrik elk (in plaats van tezamen) over
een eigen predikant zouden kunnen beschikken mislukte in 1669. 220
De predikant van Lillo werd aanvankelijk in taalkundig opzicht geacht een veelzijdig man
te zijn. Toen de commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo op 4 november 1589 een
lange lijst opstelde van benodigdheden voor het fort eindigde hij met: “een minister voer
Lillo die in Walsch ende Duytsch predicken can”. 221 De kandidaat diende dus zowel de
Franse als de Nederlandse taal machtig te zijn.
In 1609 was de belangstelling voor het bijwonen van kerkdiensten in het fort Lillo dermate
groot dat er door de classis Tholen en Bergen op Zoom bij de Gecommitteerde Raden van
Zeeland op werd aangedrongen om in Lillo een tweede predikant aan te stellen. Twee
vertegenwoordigers van deze classis (te weten de predikanten Johan Panthen en Geerardt
Schepens) togen op 27 augustus 1609 naar Middelburg om de raadsheren van Zeeland van
het belang daarvan te overtuigen. Zij wezen op “den grooten toeloop van die van Brabant
ende Vlaenderen ter predicatie van Lillo ende Liefkenshouck alsmede om privatelyck in
Godts heijlige Woort geïnstrueert te worden” en meenden dat uitgezien moest worden naar
een ‘gheleert man ende in beijde de taelen als Duijts ende Franchois ervaeren”. 222
De classis had zelfs al een kandidaat op het oog in de persoon van Enoch Sterthemius,
predikant te Axel. Op 18 november 1609 toonden de Gecommitteerde Raden zich niet
bereid om het verlangen van de classis in te willigen vanwege de daarmee gemoeide kosten
en ook omdat men Sterthemius niet graag uit Axel zag vertrekken. Wel besloten zij toen dat
de vier Zeeuwse classes bij toerbeurt de kerk van Lillo van een extra “dienaar” moesten
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Slechts een van hen werd later ouderling.
M.D. Lammerts, De predikanten der Ned. Herv. Kerk te Lillo en Liefkenshoek, in: Nederlandsch
Archief voor Kerkgeschiedenis, jrg. XXX, 1938, p. 44.
220
De Navorscher, 1883, p. 407.
221
ZA, SZ, inv. 1203.
222
ZA, SZ, inv. 480, fol. 193, 27-8-1609; deze wens was reeds in 1589 kenbaar gemaakt door de
commies Gillis Heylinck (ZA, SZ, inv. 1203 I en II, 4-11-1589).
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voorzien, waaruit blijkt hoezeer de burgerlijke autoriteiten in Zeeland zich destijds met het
kerkelijk leven binnen hun jurisdictie bemoeiden. 223
In 1610 toog de predikant Gerardus Schepens (toen werkzaam in Vossemeer en eerder in
Lillo) nog eens naar Middelburg om namens de classis te kennen te geven hoe nodig het
werd geacht dat te Lillo nog een “minister” wordt aangesteld “ter oorsaecke van vele
personen, nyettegenstaende het verboth commende van Antwerpen om Godts Woord te
hooren ende geinstrueert te wesen ende dat den tegenwoirdigen minister aldaer
residerende niet machtich en is alleene zoo tot Lillo als Lieffkenshouck in ’t gene
voorschreven is te voldoen, met meer andere redenen.” 224 De raadsheren maakten hem
opnieuw duidelijk dat zij niet bereid waren om de provincie Zeeland met meer onkosten te
belasten, hoewel zij beloofden het verzoek van de classis in overweging te houden.
In de eerste drie decennia van de 17de eeuw zijn herhaaldelijk pogingen gedaan om in
Liefkenshoek een eigen predikant aangesteld te krijgen. Het probleem was niet zozeer dat
het kerkelijke draagvlak daarvoor ontbrak, maar dat de Gecommitteerde Raden van Zeeland
niet bereid bleken om de kosten daarvan te dragen. 225 In 1634 werd de kwestie besproken
in het periodieke overleg van de vier Zeeuwse classes van de Nederduits-Gereformeerde
kerk, destijds wel omschreven als de “classe correspondentum”. 226
Een gemeenschappelijke actie, die in 1635 en 1636 werd herhaald, leidde tot niets. 227 De
situatie werd nijpender toen de predikant van Lillo in 1637 ernstig ziek werd. 228 Opnieuw
wendden de vier Zeeuwse classes zich tot de Gecommitteerde Raden van Zeeland,
wederom zonder resultaat. 229 Toen de gemeenschappelijke kerkenraad van Lillo en
Liefkenshoek, gesteund door de magistraat van Lillo en de commandeurs van beide forten,
in 1642 wederom pleitte voor een eigen predikant te Liefkenshoek, overwogen de
Gecommitteerde Raden van Zeeland op 6 september 1642 dat een besluit hierover zou
afhangen van de bevindingen van de Rekenkamer van Zeeland “wat alle middelen van de
forten van Lillo ende Liefkenshoek, Oudt Lillo en Blauwgaeren zes ofte zeven iaeren aen
den anderen hebben uutgebracht midsgaders wat oncosten en lasten daer uut sijn betaelt
voor gelijcken tijt.” 230 De traktementen van de predikanten te Lillo en Liefkenshoek
werden namelijk destijds bekostigd uit de opbrengst van de gemeene middelen van
223

ZA, SZ, inv. 480, fol. 231 v, 18-11-1609.
ZA, SZ, inv., 481, 9-7-1610.
225
Aannemelijk is dat was afgetast of de Raad van State bereid was om een desbetreffende declaratie
te honoreren en dat was komen vast te staan dat dit niet het geval was.
226
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 2, 4-7-1634.
227
GA Schouwen-Duiveland, arch. classis Zierikzee, inv. 115, acta van de conventus van de classes
in Zeeland gehouden op 26-7-1634 (te Tholen), 21-23-8-1635 (te Middelburg) en 24-25-6-1636 (te
Zierikzee).
228
In 1637 sprak ook de classis Walcheren zich uit voor de aanstelling van een eigen predikant te
Liefkenshoek. Tot die classis behoorde de gereformeerde kerk te Sluis. De kerkenraad van deze
gemeente betrok op 26 juni 1637 het standpunt dat het instellen van een predikantsplaats te
Liefkenshoek “seer billijc bij ons gevonden [wordt] en dat daer in loco een predijkant soo noodich is
als in eenige frontuijre van ons vaderlant alsoo door de naerbij gelegentheijt van den Doel, een
bequaeme deure geopent is voor veele liefhebbers van Gods Woort in Brabant en Vlaenderen” (ZA,
arch. Hervormde Gemeente Sluis, inv. 2).
229
GA Schouwen-Duiveland, arch. classis Zierikzee, inv. 115.
230
ZA, SZ, inv. 499, 6-9-1642.
224

558

consumptie in die forten (zie hoofdstuk 9 en verderop). Toen werd vastgesteld dat deze
opbrengst toereikend was om een extra predikantsplaats te financieren werd hiervoor
toestemming verleend. Daarbij zal een belangrijke rol hebben gespeeld dat de militaire
situatie in die tijd nog bepaald uiterst gespannen was als gevolg waarvan de garnizoenen in
de Scheldeforten op volle sterkte waren gebracht. Dat leidde niet alleen tot meer
kerkgangers maar ook tot meer consumptie in de forten en daarmee tot een verbreding van
het financiële draagvlak voor een extra predikant. Vanaf december 1646 was er in het fort
Liefkenshoek een eigen predikant werkzaam, hetgeen zo zou blijven tot januari 1784.
Van der Baan heeft, puttend uit de archieven van de classis Tholen en Bergen op Zoom,
overzichten samengesteld van predikanten die in de Scheldeforten werkzaam zijn geweest.
Hij publiceerde ze in 1883 en 1886. 231 In het navolgende overzicht worden per
vestigingsplaats in chronologische volgorde de predikanten vermeld die in de periode 15841786 werkzaam waren in de genoemde forten. In veel gevallen waren zij in de genoemde
jaren slechts gedurende enkele maanden daar als predikant actief. Achter de jaartallen staat
daarom vermeld hoe lang een predikant (vermoedelijk) zijn functie vervulde. Voor een
meer exacte beschrijving van de perioden waarin dat het geval was en voor biografische
bijzonderheden over hen wordt verwezen naar deel 2.
A. Predikanten te Lillo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Joannes Schyve
Daniël Correet
Gerard Pieterszn. Schepens
Cornelis Bosschaert (Busschortius)
Johannes Bosschaert
Levi Engelsen
Johannes van Ceulen (Colonius)
Abraham Duvelaer
Nathan Vay
Johannes van Berlicum (Berlecom)
Johannes Cantzius
Lambertus Slicher
David Coutry
Franciscus Smith
Renatus Stenhuis (waarnemer) 234
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1584
1584-1591
1591-1602
1602-1636
1637-1654
1654-1658
1658-1670
1670-1675
1675-1692
1692-1702
1703-1705
1706-1712
1713-1732
1732-1747
1747-1750

ca. 4 maanden
6 jaar en 10 mnd.
11 jaar en 10 mnd.
33 jaar en 1 mnd. 232
16 jaar en 2 mnd. 233
4 jaar en 1 mnd.
11 jaar en 10 mnd.
4 jaar en 8 mnd .
17 jaar en 6 mnd.
10 jaar en 3 mnd.
2 jaar
5 jaar en 11 mnd.
18 jaar en 1 mnd.
14 jaar en 7 mnd.
3 jaar en 2 mnd.

J. van der Baan, Predikanten in de forten Kruisschans en Frederik-Hendrik bij Antwerpen, in: De
Navorscher, jrg. 33, 1883, p. 406-408 en J. van der Baan, Predikanten te Lillo en Liefkenshoek, in:
De Navorscher, jrg. 36, 1886, p. 5-11 en 135-140. Deze overzichten bleken niet geheel compleet te
zijn.
232
In 1632 was ook Melchior Burs, toen predikant te West-Souburg, als predikant in het fort Lillo
werkzaam; hij kreeg opdracht van de Gecommitteerde Raden van Zeeland om daar voor het garnizoen
Gods Woord te prediken, waarvoor hij via loting was aangewezen! (ZA, SZ, inv. 492, 17-6-1632). In
1633 werd in Lillo het “predikambt” ook vervuld door Jacobus en Johannes Bosschaert, zonen van
Cornelis Bosschaert (ZA, SZ, inv. 493, 7-4-1633).
233
Hij assisteerde reeds in 1633 zijn vader als predikant te Lillo, samen met zijn broer Jacobus (zie
de vorige noot).
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16. Josua van Iperen
17. Johannes Adrianus Toelaer
(Toe Laer; ook: toe Laer)

1750-1765
1766-1786

15 jaar en 11 mnd.
19 jaar en 11 mnd.

1584-1591
1591-1602
1602-1636
1637-1646
1646-1659
1659-1679
1680-1714
1715-1716
1716-1721
1721-1728
1729-1735
1735-1754
1756-1758
1759-1766

6 jaar en 10 mnd.
11 jaar en 10 mnd.
33 jaar en 1 mnd.
8 jaar en 1 mnd.
12 jaar en 6 mnd.
19 jaar en 7 mnd.
34 jaar en 1 mnd.
1 jaar en 1 mnd.
5 jaar
6 jaar en 5 mnd.
5 jaar en 11 mnd.
17 jaar en 10 mnd.
2 jaar en 2 mnd.
6 jaar en 8 mnd.

1766-1770
1770-1775
1776-1782
1782-1784

4 jaar en 1 mnd.
4 jaar en 10 mnd.
5 jaar en 9 mnd.
1 jaar en 4 mnd.

B. Predikanten te Liefkenshoek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Daniël Correet
Gerard Schepens
Cornelis Bosschaert
Johannes Bosschaert
Marinus Huighens
Petrus Smijtegelt (Smytegelt)
Cornelis Bruynvisch
Cornelis Gentman Leydecker
Eco Ecoma
Theodorus Godefridus Denninghof
Barend Waterman
Renatus Stenhuis
Casparus de Mol
Johannes Adrianus Toelaer
(Toe Laer, toe Laer)
Jacobus de Vos
Antonius (Anthonie) Marant
Jacobus Janssen
Martinus Nicolaas Anosy

Anosy overleed te Liefkenshoek op 13 januari 1784, ruim 25 jaar oud. Vanwege het
dreigende oorlogsgevaar (i.c. de te verwachten aanval van Oostenrijkse troepen op het
gebied rondom Antwerpen) en de daarmee gepaard gaande onzekerheid over het
voortbestaan van de gereformeerde fortkerken te Lillo en Liefkenshoek, werd besloten om
geen nieuwe predikant te beroepen. Zo werd Anosy de laatste predikant te Liefkenshoek.
C. Predikanten in de forten Kruisschans en Frederik-Hendrik (en St. Jacob)
Op 5 januari 1633 besloot de classis Tholen en Bergen op Zoom een verzoek in te dienen
bij de Raad van State om ten behoeve van de (door Staatse troepen) veroverde forten
Kruisschans en Frederik Hendrik een gemeenschappelijke predikantsplaats in te mogen
stellen. 235 De Raad van State besliste over dit verzoek positief op 28 januari 1633. De
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De kosten van het waarnemen van de predikdiensten te Lillo in de periode 16-2-1747 tot 5-4-1750
werden door de classis Tholen en Bergen op Zoom gedeclareerd bij de Rekenkamer van Zeeland die
de betreffende rekening doorstuurde naar de Generaliteitsrekenkamer. Deze betaalde bijv. voor de
waarneming in 1750 een bedrag van £ 313:3 (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2910, fol. 51 v-53 v).
235
Dit verzoek had ook betrekking op het fort St. Jacob in de polder van Lillo. Dit fort speelde na
1633 nauwelijks nog een rol van betekenis en werd uiteindelijk niet meer betrokken bij de
totstandkoming van een gemeenschappelijke predikantsplaats voor de forten Kruisschans en Frederik
Hendrik; in juni 1636 werd het fort door de Spanjaarden heroverd.
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vestigingsplaats van de predikant werd het fort Frederik Hendrik, in de polder van
Berendrecht. 236 In elk van de forten werd een kerkenraad geïnstalleerd, bestaande uit twee
ouderlingen en twee diakenen. Het combineren van de predikantsplaats leverde
herhaaldelijk praktische bezwaren op. Het kwam nogal eens voor dat de ene predikant zich
in verband met oorlogsdreiging of weersomstandigheden niet of moeilijk kon verplaatsen.
Het was vooral dit ongemak dat in 1665 aanleiding gaf tot een heroverweging van de
samenvoeging. Daarbij werd ook de gereformeerde kerk te Putte, nabij het fort Frederik
Hendrik, betrokken. 237 Dat impliceerde overigens een complicatie in de gedachtenvorming,
want de predikanten te Putte en in de gezamenlijke fortkerken van Kruisschans en Frederik
Hendrik, in casu Adrianus Ketelaer en Jacobus Regius (ofwel: De Coninck), konden met
elkaar niet goed overweg. 238 Over een onduidelijke kwestie raakten zij in april 1665 met
elkaar in conflict. De classis Tholen en Bergen op Zoom gelastte een verzoening en zette
daar druk op door de predikant die daaraan niet zou willen meewerken te beboeten met
dertig stuivers. 239 Op 10 mei 1667 wendden enkele lidmaten van de kerk in het fort
Frederik Hendrik zich tot de classis met het verzoek om deze kerk samen te voegen met die
te Putte en los te maken van het fort Kruisschans. 240 Vervolgens bepleitte de kerkenraad te
Kruisschans (bij de Raad van State) eveneens een dergelijke separatie, maar dan zodanig
dat de predikantsplaatsen in dat fort en te Putte werden gecombineerd. De kerkbestuurders
in Kruisschans wezen erop dat de predikant Regius vanwege het slechte weer en diens
gezondheid regelmatig niet in staat was om naar de Kruisschans te komen. In Putte zouden
er nog slechts twee lidmaten zijn, te weten een commies en diens echtgenote. 241
Huisvesting van een gemeenschappelijke predikant in het fort Kruisschans zou naar
schatting niet meer dan fl. 600 kosten. De classis Tholen en Bergen op Zoom ondersteunde
dit verzoek. Aan dominee Regius werd toegezegd dat hij zijn volledige traktement zou
behouden indien hij niet langer ook in Kruisschans werkzaam zou zijn. 242 De
Gecommitteerde Raden van Zeeland toonden zich bereid om bij te dragen aan de
236

ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 2, 5-1-1633 en 15-2-1633. In dit fort bestond in
1657 een apart kerkgebouw. Op 24-10-1657 delibereerde de Raad van State over het verzoek van de
kerkenraad aldaar over een vergroting van dit gebouw (NA, Raad van State, inv. 78, fol. 359 v).
Vermoedelijk vond omstreeks 1660 een dergelijke uitbouw plaats, want op 11-12-1660 besliste de
magistraat van Vlissingen bij wijze van gift een bedrag van £ 8:0:8 (ofwel fl. 50) beschikbaar te
stellen voor de opbouw van de kerk in het fort Frederik Hendrik (GA Vlissingen, Stad Vlissingen,
inv. 4951).
237
Putte grenst noordelijk aan Ossendrecht, zuidelijk aan Kapellen en Stabroek, westelijk aan
Berendrecht en Zandvliet en oostelijk aan Kalmthout.
238
Adrianus Ketelaer werd op 11 maart 1657 predikant te Putte (J. Schoonhoven, Protestantse
kerkgemeenschap Ossendrecht-Hoogerheide rond 1800, Bergen op Zoom, 1998, p. 58). Hij volgde
zijn broer Daniel Ketelaer op die op 3 januari 1651 was benoemd tot predikant te Putte en Huijbergen
en daar op 31 augustus 1652 door rooms-katholieke geestelijken was verdreven (Encyclopedie van
Zeeland, deel 2, Middelburg 1982, p. 159; NB: per abuis is in deze bron Huijbergen verward met
Hoogerheide).
239
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 4, 8-4-1665.
240
Idem, inv. 4, 10-5-1667.
241
Van Ham heeft erop gewezen dat het dorp Putte in de 18de eeuw slechts een zestiental huizen
omvatte (W.A. van Ham, Van markiezaat en regio; korte studies over West-Brabant gebundeld, in:
De Geschiedkundige Kring Stad en Land van Bergen op Zoom, Studies uit Bergen op Zoom, Bergen
op Zoom 1975, p. 15). Dat was vermoedelijk omstreeks 1667 niet veel anders.
242
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 4, 3-10-1667.
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financiering van een woning voor de predikant Ketelaer in het fort Kruisschans en stelden
hiervoor 200 Carolus guldens beschikbaar. 243 Vervolgens ontstond er een verwarrende
situatie. Er wordt geklaagd over het functioneren van dominee Ketelaer. De classis maakt
kenbaar dat hij de gemeenten van Putte en Kruisschans naar behoren moet bedienen. 244 Er
wordt hem nalatigheid verweten. 245 Dat verwijt klonk ook uit het fort Frederik Hendrik
waar Ketelaer Regius had vervangen, althans op papier. De kerkenraad aldaar berichtte de
classis dat Ketelaer daar nimmer een kerkdienst had geleid “tot groot ongenoegen en
gevaar voor de gemeente”. 246 Ketelaer bood over zijn functioneren zijn excuses aan. Het
was hem, zo betoogde hij, niet gelukt om in het fort Kruisschans een woning te verkrijgen.
Daarom had hij de predikdiensten daar niet kunnen waarnemen. Inmiddels had hij een
geschikte woning in Putte gevonden. 247
Op 3 april 1669 besloot de classis om het combineren van de predikantsplaatsen te Putte en
Kruisschans te beëindigen. 248 Dominee Regius werd opnieuw belast met de predikdiensten
in zowel Frederik Hendrik als Kruisschans. Het valt door het ontbreken van de kerkelijke
acta van beide fortkerken niet meer na te gaan in hoeverre de logistieke problemen die zich
bij deze combinatie eerder hadden voorgedaan opnieuw de kop op staken. Vaststaat dat de
classis Tholen en Bergen op Zoom zich na april 1669 nauwelijks nog met het functioneren
van beide kerken bemoeide, hetgeen er waarschijnlijk op wijst dat dergelijke problemen
zich niet langer voordeden of minder zorgelijk werden geacht dan enkele jaren eerder.
Het is niet geheel duidelijk of zich in het fort Kruisschans een kerkgebouw bevond. In 1636
rapporteerden gedelegeerden van de Raad van State dat er in het fort werd geklaagd over
“de ongelegen plaats” om “de godsdienst te doen”. Vervolgens besloot de Raad van State
om ermee in te stemmen dat de zolder van het magazijn als kerkruimte werd gebruikt. 249 In
1655 wordt gerapporteerd dat “de kerk” te klein is gelet op de toename van het aantal
“hoorders” uit de herbedijkte polder van Lillo. De predikant verzocht om een “verlenging”
van het gebouw, waarmee 500 gulden zou zijn gemoeid. 250
Het is onduidelijk wat er met het kerkgebouw in het fort Frederik Hendrik gebeurde in
1660. Vaststaat dat de de kerkenraad van de gereformeerde gemeente te Wemeldinge
besloot om een donatie van 2 pond Vlaams beschikbaar te stellen voor “de opbouw van de
nieuwe kerk op het Fort Frederik Hendrick”. 251 Het is de vraag of daar toen inderdaad een
nieuw kerkgebouw verrees.
Vermoedelijk is het draagvlak voor het bestaan van gereformeerde kerken in de steunforten
Frederik Hendrik en Kruisschans, dat vanaf hun ontstaan al smal was vanwege de
243

Idem, 14-2-1668.
Idem, 3-7-1668.
245
Idem, 2-10-1668.
246
Idem, 8-1-1669.
247
Adrianus Ketelaer werd op 27 oktober 1675 predikant te Ossendrecht (Schoonhoven, op. cit., p.
58). Dat gebeurde kort nadat hij door Franse soldaten gevangen was genomen en naar Maastricht was
vervoerd (F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, deel 1, Middelburg 1890, p. 526).
248
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 4, 3-4-1669.
249
NA, arch. Raad van State, inv. 1569, verbaal 1636.
250
Idem, verbaal 1655.
251
GA Kapelle, arch. Hervormde gemeente Wemeldinge, voorl. inv. nr. 5 (rekening van de kerk,
1658).
244

562

bescheiden omvang van de daar gelegerde militairen, geleidelijk aan afgebrokkeld.
Aannemelijk is dat het om die reden niet langer verantwoord werd geacht om voor deze
forten een gemeenschappelijke predikantsplaats in stand te houden. De Raad van State
besloot op 18 juli 1684 om de predikant van het fort Lillo te machtigen om de “registers” en
de “obligatiën” van beide kerken die aan hem waren overgedragen door te geleiden naar de
predikant te Putte. 252 Op 31 oktober 1684 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland
dat de gecombineerde kerken in de forten Kruisschans en Frederik Hendrik werden
opgeheven, bijna vier maanden nadat de predikant Regius was overleden. 253 De classis
Tholen en Bergen op Zoom had vergeefs aangedrongen op een herbezetting van de aldus
ontstane vacature. 254 De actaboeken van de kerkenraad, twee zilveren bekers en twee
avondmaalschotels en een obligatie ten behoeve van de diaconie ad fl. 20.645 kwamen voor
de classis beschikbaar. De classis besloot op 3 juli 1685 dat deze onder het beheer zouden
komen van de kerkenraad te Lillo met de opdracht om de boeken in goede bewaring te
houden. Het avondmaalszilver mocht worden verkocht. De opbrengst ervan diende te
worden gevoegd bij het saldo uit het diaconiefonds. Dit fonds diende beschikbaar te blijven
voor de armen van de ontbonden gemeenten die er toen waren of er later zouden komen. De
classis diende iedere twee jaar over de uitgaven terzake geïnformeerd te worden. Van deze
instructies werd kennis gegeven aan de Staten van Zeeland. 255
Predikanten ten behoeve van de forten Frederik Hendrik en Kruisschans (met hun
zittingsduur) waren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Carolus Schuler
1633-1635
Henricus Sweers (Swerus, Zuéris) Boxhorn
1635-1639
Samuel Schepens
1639
Hermannus Mevius
1639-1640
Marinus Huighens
1641-1646
Franciscus Manteau jr.
1647-1651
Rochus Bruinvisch
1651-1653
(reeds in 1650 werkzaam als waarnemend predikant aldaar).
Jacobus Regius (de Coninck)
1653-1684

2 jaar
3 jaar en 11 mnd.
6 weken
1 jaar en 6 mnd.
5 jaar en 8 mnd.
4 jaar
2 jaar en 1 mnd.
30 jaar en 8 mnd.

De zittingsduur van de predikanten
De predikantsplaatsen in de Scheldeforten bleven veelal zonder onderbrekingen bezet. Als
er een vacature ontstond dan werd deze meestal vrij snel weer vervuld. Een duidelijke
uitzondering is de predikantsplaats in Liefkenshoek in de periode 1759-1766 die (net zoals
vóór 1746) werd waargenomen door de predikant van Lillo. Het was voor predikanten in de
17de en 18de eeuw kennelijk niet onaantrekkelijk om in die forten werkzaam te zijn, ondanks
alle gevaren en ongemakken die kleefden aan het leven in die locaties. Vermoedelijk
speelde daarbij een belangrijke rol dat het ambt van predikant in de Scheldeforten relatief
goed werd betaald (zie verderop).

252
253
254
255

Idem, inv. 489, 18-7-1684, fol. 176.
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 4, 3-4-1669, inv. 5, 31-10-1682.
Idem, 4-7-1684.
De Navorscher, 1883, p. 408; ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 5, 3-7-1685.
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De gemiddelde zittingsduur van de predikanten in deze forten was in de periode 1584 t/m
1786 uitgesplitst naar predikantsplaats als volgt:
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Te Lillo
Te Liefkenshoek
Te Frederik Hendrik en Kruisschans

11 jaar en 6 maanden
10 jaar en 4 maanden
6 jaar en 2 maanden

De lengte van het dienstverband van de predikanten vertoonde een variatie van zes weken
tot 408 maanden. Tot de langstzittenden behoren:
 Cornelis Bruynvisch
34 jaar en 1 maand (in Liefkenshoek)
 Cornelis Bosschaert
33 jaar en 1 maand (in Lillo en
Liefkenshoek)
 Jacobus Regius de Coninck
30 jaar en 8 maanden (in Frederik
Hendrik en Kruisschans)
 Johannes Adrianus Toelaer
19 jaar en 11 maanden (in Lillo)
 Petrus Smytegelt
19 jaar en 7 maanden (in Liefkenshoek)
 David Coutry
18 jaar en 1 maand (in Lillo)
 Renatus Stenhuis
17 jaar en 10 maanden (in Liefkenshoek)
De vermoedelijk allereerste predikant, Johannes Schyve, verbleef slechts enkele maanden
in Lillo. In augustus 1582 was hij predikant in Lier. Daar werd hij beroofd van al zijn
meubels en goederen en met vrouw en kinderen gevangen gezet. Zonder betaling van
losgeld kwam hij vrij. In augustus 1583 werd hij in Steenbergen opnieuw van zijn meubels
en boeken beroofd. In 1584 werkte hij in het fort Lillo. Zeker is dat hij daar in augustus
1584 het evangelie verkondigde. Hij werd in Lillo geconfronteerd met muitende Franse
soldaten en werd weer beroofd van zijn meubels. Zonder voor zijn werkzaamheden betaald
te zijn en zonder schadeloosstelling vertrok hij naar Middelburg. Daar verzocht hij de
Gecommitteerde Raden van Zeeland om financiële steun, mede met het oog op zijn
ziekelijke vrouw. De Zeeuwse raadsheren besloten op 30 januari 1586 (de rentmeester van
de geestelijke goederen op Walcheren gehoord) hem fl. 50 toe te kennen. Schyve werd kort
daarna predikant in Meliskerke. 256
Andere predikanten die betrekkelijk kort in de Scheldeforten actief waren zijn:
 Samuel Schepens: 6 weken (in Frederik Hendrik en Kruisschans); hij was als
waarnemer slechts voor een korte periode benoemd. 257
 Cornelis Gentman Leydecker: 13 maanden (in Liefkenshoek); hij prefereerde al
snel een andere predikantsplaats, te weten in Ritthem.
 Martinus Nicolaas Anosy: 16 maanden (in Liefkenshoek); hij overleed kort na zijn
benoeming.
 Hermannus Mevius: 18 maanden (in Frederik Hendrik en Kruisschans); hij gaf
kort na zijn aantreden de voorkeur aan Sint Maartensdijk.
 Rochus Bruinvisch: 25 maanden (in Frederik Hendrik en Kruisschans); hij volgde
in 1653 zijn broer Adriaan op als predikant in Elkerzee.
 Casparus de Mol: 26 maanden (in Liefkenshoek); hij gaf in 1758 de voorkeur aan
een betrekking in Oostkapelle.

256

ZA, Rekenkamer B, bijlagen rekeningen geestelijke goederen Walcheren, inv. 24372 (met dank
aan H. Uil voor de bronverwijzing).
257
Overigens overleed hij reeds binnen vier maanden na zijn tijdelijke aanstelling (zie deel 2 c).
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Het kwam incidenteel voor dat de predikanten in Lillo en Liefkenshoek tijdelijk werden
belast met de functie van legerpredikant in een andere garnizoensplaats. Dat gold
bijvoorbeeld voor Johannes van Berlecom, David Coutry en Nathan Vay.
De herkomst van de predikanten
Waar kwamen de predikanten vandaan? Voorafgaande aan hun benoeming in een van de
Scheldeforten waren zij in reformatorische kerken binnen uiteenlopende gewesten van de
Republiek werkzaam en in geval van de twee eersten ook daarbuiten (te weten in
Vlaanderen, waar zij actief bij de Reformatie betrokken waren). Zij kwamen uit de
volgende streken:
Herkomstgebied
Frequentie (abs.)
Zeeland
11
Brabant
6
Holland
4
Gelderland
2
Vlaanderen
2
Utrecht
1
Friesland
1
Groningen
1
Limburg
1
Duitsland
1
Onbekend
5
Gezien de ligging van de forten Lillo en Liefkenshoek is het niet verwonderlijk dat relatief
veel predikanten afkomstig waren uit Zeeland, Brabant en Holland.
Van 16 van de predikanten is het beroep van hun vader bekend. In 11 gevallen (= 69 %)
vervulde deze ook het ambt van predikant in een gereformeerde kerk.
De benoeming van de predikanten
De wijze waarop de predikanten in de forten Lillo en Liefkenhoek en hun steunforten
werden benoemd was in formeel opzicht in overeenstemming met de Zeeuwse kerkorde
zoals die op 1 februari 1591 tijdens een in Middelburg gehouden provinciale synode werd
vastgesteld. De procedure was als volgt. In geval van een vacature kwam er een collegium
qualificatum bijeen. 258 Dat was een vergadering van de kerkenraad, aangevuld met twee
vertegenwoordigers van de burgerlijke overheid als uitdrukking van de opvatting dat de
benoeming van een predikant niet slechts een kerkelijke, doch ook een wereldlijke
aangelegenheid was. Dat aan de benoeming van een predikant in de Scheldeforten door de
bestuurlijke autoriteiten in Zeeland zwaar werd getild moge blijken uit het feit dat dit
gewest tijdens zo’n vergadering vrijwel altijd werd vertegenwoordigd door leden van de
Gecommitteerde Raden. 259 Uit verspreide indicaties kan worden opgemaakt dat zij veelal
258

Encyclopedie van Zeeland, deel 1, Middelburg 1982, p. 292. In Zeeland hield het collegium
qualificatum als kerkelijk gremium op 1 januari 1817 op te bestaan.
259
Dat gebeurde bijvoorbeeld op 7 augustus 1670 toen de raadsheren Van der Beke en Ingelsen naar
Lillo togen voor beraad over de opvolging van de predikant Van Keulen (ZA, SZ, inv. 666, 18-71670). Incidenteel werden raadsheren bij deze beraadslagingen vervangen. Zij wezen dan meestal als
hun vertegenwoordigers gezaghebbende personen uit de magistraat en/of de militaire leiding van de
Scheldeforten aan zoals in oktober 1679, toen besloten werd dat de Gecommitteerde Raden tijdens het
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op de beraadslagingen een zwaar stempel drukten. Uit hun resoluties blijkt bijvoorbeeld dat
zij de data vaststelden waarop een collegium qualificatum gehouden werd. 260 Aannemelijk
is dat zij door het bestuurlijke prestige dat zij genoten (de raadsheren waren zonder
uitzondering hooggeplaatste Zeeuwse regenten) een gezaghebbend aandeel in de
gedachtenbepaling hadden. Soms kregen de afgevaardigden van de Gecommitteerde Raden
een opdracht mee zoals op 27 maart 1680, toen aan de raadsheren Hoffer en De Bils werd
meegegeven om erop te letten dat er in de plaats van Pieter Smytegelt, predikant te
Liefkenshoek, een eerlijk, vroom en godvruchtig man werd benoemd. 261
Het collegium qualificatum boog zich over mogelijke kandidaten. De meest wenselijk
geachte kandidaat werd “beroepen”. Gebruikelijk was dat alleen kandidaten werden
benaderd voor wie een benoeming in een van de Scheldeforten een promotie in
arbeidsvoorwaardelijke zin met zich zou brengen. Indien een kandidaat ook bij nader inzien
als de meest verkieslijke werd beschouwd en te kennen had gegeven dat hij genegen was
om het beroep dat op hem gedaan was te aanvaarden leidde dit tot een verzoek bij de classis
Tholen en Bergen op Zoom om daarmee in te stemmen. 262 Dit kerkelijk orgaan diende zijn
goedkeuring te hechten aan besluiten van een collegium qualificatum betreffende de
benoeming en het ontslag van predikanten. De classis stelde naar de geschiktheid van een
voorgedragen kandidaat een eigen onderzoek in dat het karakter had van een examen, zoals
reeds is beschreven in paragraaf 12.2. Onderdeel daarvan was een proefpreek over een
tevoren opgegeven tekst uit de Bijbel. Beoordeeld werd of de kandidaat zuiver in de leer
was en ook of hij in staat was om zijn godsdienstige opvattingen voor het voetlicht te
brengen. De kandidaat diende examengeld te betalen en indien hij werd aangenomen was
een contributie ten behoeve van de kas van de classis verplicht. In het geval van kandidaten
voor een predikantsplaats in een van de Scheldeforten is het nimmer voorgekomen dat de
classis haar goedkeuring aan een voordracht onthield.
Er zijn tal van aanwijzingen dat de Zeeuwse overheid bij het benoemen en het ontslaan van
de predikanten te Lillo en Liefkenshoek een dominante rol vervulde. Op papier was de
invloed van het burgerlijk gezag bescheiden (in formeel opzicht beschikte de provinciale

collegium qualificatum betreffende de opvolging van de predikant Petrus Smytegelt (die van
Liefkenshoek vertrok naar Middelburg) vertegenwoordigd zouden kunnen worden door commandeur
Jan de Vassij en luitenant Jan Blockeel (beide werkzaam in Liefkenshoek) indien raadsheren absent
zouden zijn (ZA, SZ, inv. 683, 30-10-1679). Weers- en oorlogsomstandigheden konden vervanging
onvermijdelijk maken. Soms waren er bij een collegium qualificatum ook vertegenwoordigers van de
burgerlijke magistraat van het fort Lillo (i.c. gedelegeerde rechters) betrokken, zoals op 15 oktober
1714 door de Gecommitteerde Raden werd beslist (ZA, SZ, inv. 722).
260
De data waarop een collegium qualificatum werd gehouden vielen veelal samen met data waarop
leden van de Gecommitteerde Raden van Zeeland toch in Lillo of Liefkenshoek verbleven,
bijvoorbeeld i.v.m. de verpachting van de gemeene middelen van consumptie of i.v.m. het inspecteren
van uitgevoerde reparaties (zie bijv. ZA, SZ, inv. 698, 28-2-1690). Daarom stagneerde de
besluitvorming over de benoeming van predikanten en schoolmeesters soms enkele maanden.
261
ZA, SZ, inv. 684, 27-3-1680.
262
Een predikant die beroepen was kon kenbaar maken dat hij voor de hem aangeboden functie niet
beschikbaar was. Zo bedankte Marinus Huygens, predikant te Liefkenshoek, in 1653 voor een beroep
uit Colijnsplaat (ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 3, 2-9-1653). Barend Waterman,
predikant te Liefkenshoek, werd in oktober 1731 beroepen te Hoek, doch liet eveneens weten in
Liefkenshoek werkzaam te willen blijven (ZA, arch. Herv. Gemeente Hoek, inv. 2).
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overheid slechts over een adviesrol via het collegium qualificatum), maar in de praktijk
drukten de bestuurders van het gewest Zeeland een belangrijk stempel op het kerkelijk
beleid terzake. Dat vloeide deels voort uit de Zeeuwse kerkorde, waarin de kerk met handen
en voeten aan het gezag van de provinciale overheid was gebonden, zoals eerder is
opgemerkt. Daarnaast speelde stellig een rol dat de garnizoensplaatsen Lillo en
Liefkenshoek van een zodanig belang werden geacht voor het gewest Zeeland in militair,
economisch en staatkundig opzicht, dat de bestuurlijke autoriteiten in de hoofdstad
Middelburg er graag zeker van wilden zijn dat het predikantsambt aldaar door bekwame,
loyale en godvruchtige functionarissen werd vervuld. De wijze waarop de
predikantsplaatsen in de Scheldeforten werd bekostigd verschafte hen daarbij een krachtig
drukmiddel. Conform het adagium “wie betaalt, bepaalt” konden zij hun invloed
aanwenden, vermoedelijk reeds in de vroege fasen van de besluitvorming over de
aanstelling van predikanten. De Gecommitteerde Raden van Zeeland namen beslissingen
over het traktement van de predikanten en over de toeslagen (augmenta genoemd)
daarop. 263 In hun resoluties troffen we daarover met enige regelmaat besluiten aan, evenals
overigens over de wijze waarop de predikanten binnen de forten waren gehuisvest.
Indien het functioneren van een predikant binnen de forten als problematisch werd ervaren
was het vooral de burgerlijke overheid die corrigerend optrad en in laatste instantie
bepaalde of een kerkelijk dienaar in functie kon blijven, hoezeer dit ook afweek van de
kerkorde uit 1591! Veelzeggend is in dit verband de wijze waarop een einde werd gemaakt
aan de aanstelling van Renatus Stenhuis als predikant te Liefkenshoek (zie verderop).
Incidenteel bemoeiden de commandeurs van de forten zich met het kerkelijk leven. Zo
toonde commandeur De Vassij zich in mei 1680 verontrust over de toestand van de kerk in
zijn fort (Liefkenshoek) en over de wijze waarop het predikantsambt daar werd
waargenomen. 264
De honorering van de predikanten
Het predikantsambt in Lillo en Liefkenshoek werd relatief goed betaald. Frijhoff maakt er
melding van dat een gereformeerde predikant in een dorp in het midden van de 17 de eeuw in
de Nederlandse Republiek zo’n fl. 400 per jaar verdiende, exclusief toeslagen en faciliteiten
zoals studiebeurzen voor studerende kinderen. 265 Het standaardtraktement van de
predikanten in Lillo en Liefkenshoek bedroeg in de 17 de en 18de eeuw gewoonlijk 100
Vlaamse ponden ofwel fl. 600 per jaar. 266 Dat kwam overeen met het traktement van een
predikant in een stad in Zeeland. Predikanten op het platteland verdienden in dit gewest
263

Blijkens de Staten van Oorlog van de Republiek betreffende de jaren 1597 tot en met 1607
trachtte het bestuur van het gewest Zeeland om de salarislasten van de predikant, de schoolmeester en
de andere kerkdienaren te Lillo te verhalen op de Geestelijke Goederen van (de veroverde delen van
het Hertogdom) Brabant (ZA, SZ, inv. 2683-2688). Vermoedelijk is dit niet gelukt.
264
ZA, SZ, inv. 684, 23-5-1680.
265
Frijhoff, op. cit. 1979, p. 54.
266
Er kon geen verschil worden vastgesteld tussen het predikantstraktement voor en na 1643. Op 13
juni 1643 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om met terugwerkende kracht tot 1 januari
van dat jaar de traktementen van de predikanten te Lillo, Axel, Terneuzen, het Mauritsfort en
Biervliet te verhogen met fl. 100 per jaar (ZA, SZ, inv. 499, fol. 246 v, 13-6-1643). Er is geen
aanwijzing voor dat deze verhoging in Lillo is doorgevoerd. Het basistraktement van 100 pond
Vlaams gold ook voor de predikant die in de 17de eeuw de beide forten Kruisschans en Frederik
Hendrik bediende; zie bijv. NA, Raad van State, inv. 189, 20-6-1647.
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gewoonlijk fl. 100 minder, zulks conform een resolutie van de Staten van Zeeland van 23
maart 1643. 267 Ter vergelijking: het standaardtraktement van de schoolmeesters in Lillo en
Liefkenshoek bedroeg gewoonlijk 25 pond Vlaams (ofwel 150 gulden) per jaar (daar
kwamen overigens steeds honoraria bij die voortvloeiden uit andere functies, met name die
van koster, voorlezer, klokkensteller en begrafenisondernemer), de kapitein van een
garnizoenscompagnie toucheerde meestal 60 ponden en een commies ten behoeve van de
inning van de convooien en licenten veelal 55 pond Vlaams per jaar.
Evenals hun Zeeuwse collega’s kregen de predikanten in de Scheldeforten een vergoeding
voor hun huisvestingskosten en voor kosten die gemoeid waren met het bijwonen van
vergaderingen van de classis (gewoonlijk 6 pond Vlaams per jaar). Voor huisvesting werd
meestal een vergoeding verstrekt van 16 ponden per jaar. 268 In het fort Lillo woonde de
predikant tot september 1681 in een pand dat eigendom was van het gewest Zeeland. Op 25
september 1681 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om deze ambtswoning
voor fl. 1000 aan de toenmalige predikant (Nathan Vaij) te verkopen onder het beding dat
bij overlijden of vertrek deze woning op basis van een “behoorlijke tauxatie” aan zijn
opvolger zou worden verkocht. De predikant kreeg een vergoeding voor zijn huisvesting
van fl. 100 per jaar. 269 Voorts was er een salaristoeslag die augmentum werd genoemd.
Deze had in de eerste plaats het karakter van een toeslag wegens de burgerlijke staat van
een predikant. Op 25 augustus 1634 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat
deze toeslag voor alle gehuwde predikanten in Zeeland 25 pond Vlaams per jaar zou
bedragen. 270 Een ongehuwde predikant verdiende gewoonlijk 3 ponden per jaar minder. 271
Tenslotte fungeerde het augmentum ook en vooral als een kinderbijslag. 272 Dit laatste
bestanddeel varieerde, afhankelijk van het aantal kinderen. In 1634 besloten de
Gecommitteerde Raden van Zeeland dat deze kinderbijslag per kind 8 ponden, zes
schellingen en acht stuivers bedroeg. 273 Uit de rekeningen betreffende de honorering van
de predikanten in de Scheldeforten kan geen scherp onderscheid tussen beide augmentumcomponenten worden opgemaakt. In de onderzochte periode varieerde het augmentum van
ca. 12 tot ca. 60 ponden per jaar. Vermoedelijk hing deze variatie niet alleen samen met het
aantal kinderen, maar ook met het bestaan van studiekosten; als er studerende kinderen
waren was het augmentum hoger. 274 Dat het augmentum variabel was blijkt ook uit het feit
dat het gedurende een jaar kon veranderen. In 1649 bijvoorbeeld werd het augmentum van
267

De Zeeuw, september 1905, feuilleton nr. 41.
Bijv. ZA, SZ, inv. 722, 9-3-1714.
269
ZA, SZ, inv. 687, 25-9-1681 en 10-10-1681.
270
ZA, SZ, inv. 495, fol. 42 v.
271
ZA, SZ, inv. 495, 6-8-1634, fol. 23 v; zie ook het overzicht van de augmenta van de predikanten
in de classis Zuid-Beveland over het jaar 1671 (ZA, Rekenkamer Zeeland B, inv. 33291).
272
Op deze wijze werd het in 1600 aan de predikant Gerard Schepens toegekende augmentum van 50
pond Vlaams gemotiveerd (“toegelecht als draegende eenige oncosten soo aen syne studerende
soons”); daaraan werd overigens toegevoegd dat de toelage ook werd verstrekt omdat de predikant
“eenige siecke en crancke soldaten [had] laten cureren” (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 270, fol.
357 v).
273
ZA, SZ, inv. 495, 6-8-1634, fol. 23 v.
274
De predikant van Liefkenshoek ontving over 1684 i.v.m. de zorg voor drie kinderen een
augmentum van 50 pond Vlaams (ZA, SZ, inv. 693, 9-3-1685); zijn collega te Lillo, die was “belast”
met de zorg voor slechts één kind, ontving over 1684 een augmentum van £ 33:6:8 (ZA, SZ, inv. 693,
11-5-1685).
268

569

Marinus Huyghens (toen predikant te Liefkenshoek) van 25 pond per jaar gehalveerd toen
gebleken was dat zijn in dat jaar geboren kind kort na de geboorte was overleden. 275 Dat de
grondslag van het augmentum niet steeds dezelfde was blijkt uit de honorering van de
predikant Cornelis Bruinvisch. Over 1688 ontving hij een augmentum van £ 58:6:8 in
verband met de zorg voor vier kinderen. 276 Een jaar later bedroeg deze toeslag £ 41:13:4,
waarbij melding werd gemaakt van een zorg voor twee kinderen. 277 Een halvering van de
zorg voor kinderen leidde dus niet een halvering van het augmentum. In 1706 ontving
Lambertus Slicher, die toen ongehuwd was, in Lillo een augmentum van £ 22:10. 278
Het augmentum van de predikanten van Lillo en Liefkenshoek werd door de Staten van
Zeeland gedeclareerd bij de Generaliteitsrekenkamer. 279
Het was niet ongebruikelijk dat de totale som van het traktement, de onkostenvergoeding en
het augmentum zo’n 150 pond Vlaams bedroeg. Petrus Smytegelt ontving in 1674 (in
Liefkenshoek) zelfs een totale vergoeding van ruim 162 pond Vlaams. Johannes van
Berlecom ontving over 1699 bovenop zijn traktement van 100 pond een augmentum van
ruim 58 ponden. 280 Over het jaar 1700 bedroeg zijn totale toelage maar liefst £ 81:13:4,
bestaande uit augmentum, een vergoeding voor huishuur en voor classicale onkosten. 281
Met de licentmeester, de commies van de vivres en de ammunitiën en enkele zakenlieden
behoorden de predikanten tot de best betaalden binnen de Scheldeforten.
De traktementen werden soms niet tijdig betaald, waarover de predikanten zich dan bij de
Gecommitteerde Raden beklaagden. Eind 1686 bracht bijvoorbeeld Nathan Vay onder hun
aandacht dat hij een jaar lang (sic!) geen traktement had ontvangen. Commies Van der
Hulst kreeg opdracht om de achterstand prompt te voldoen en in het vervolg de predikant
iedere drie maanden uit te betalen, met de toevoeging dat hij zich daarbij niet diende te
verschuilen achter de pachters van de gemeene middelen van consumptie. 282 In mei 1687
berichtte Vay aan de Gecommitteerde Raden dat hij over de laatste vier maanden van het
jaar 1686 nog steeds geen traktement had ontvangen. 283 In oktober 1689 klaagde ook de
predikant van Liefkenshoek, Cornelis Bruynvisch, over zijn achterstallig traktement. 284
De traktementen van de predikanten die in de 17de en 18de eeuw in Zeeland werkzaam
waren werden bekostigd uit de middelen waarover de rentmeesters van de geestelijke
goederen in die provincie beschikten. Dat gold niet voor de predikanten in de
Scheldeforten. Hun traktement werd in de periode 1584 tot en met 1671 vrijwel steeds
gefinancierd uit de opbrengst van de gemeene middelen van consumptie in die forten; zie
hiervoor paragraaf 9.5. In de jaren 1672 t/m 1678 kwamen hun traktementen en toeslagen
voor rekening van de ontvanger-generaal van de Rekenkamer van Zeeland. Vanaf 1679
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werden ze weer geboekt ten laste van de gemeene middelen van consumptie behalve de
augmenta, die werden betaald door de ontvanger-generaal. 285
Zowel de ontvanger van de gemeene middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek als
de ontvanger-generaal van der Rekenkamer van Zeeland waren onderworpen aan het gezag
van de Staten van Zeeland en hun Gecommitteerde Raden en daardoor konden de
burgerlijke autoriteiten in dit gewest hun invloed op de arbeidsvoorwaarden van kerkelijke
ambtsdragers uitoefenen en daardoor indirect op het benoemingsbeleid van de kerkenraden
en de (vier) classes op hun grondgebied.
Het functioneren van de predikanten
De fortpredikanten vervulden op kerkelijk en sociaal terrein belangrijke functies. Net zoals
alle andere voorgangers in een gereformeerde kerk waren zij belast met:
 Het tweemaal per zondag (’s morgens en ’s middags) verzorgen van een
kerkdienst.
 Het dopen van kinderen (incidenteel ook van volwassenen).
 Het inzegenen van huwelijken.
 Het leiden van begrafenisplechtigheden.
 Het recruteren van aankomende lidmaten.
 Het verzorgen van catechesatie-bijeenkomsten voor aankomende lidmaten
 Het “bevestigen” van nieuwe lidmaten.
 Het voorzitten van de vergaderingen van de kerkenraad.
 Het schrijven van de notulen (“acta”) van de kerkenraad.
 Het verzorgen van de correspondentie van de kerkenraad.
 Het (veelal vergezeld van een lid van de kerkenraad) afleggen van huisbezoeken
bij de lidmaten.
 Het bewaken van de overeenstemming tussen de gedragsvoorschriften van de kerk
en de gedragingen van de lidmaten, of anders gezegd, het houden van toezicht op
het sociale verkeer van de lidmaten en het zonodig aanwenden van morele en
formele sancties om hen tot wenselijk geacht gedrag te dwingen.
 Het bijdragen aan de vormgeving van de diaconale zorg van de kerk in
samenspraak met de diakenen.
 Het vertegenwoordigen van de kerk in externe kerkelijke gremia, met name in de
regionale classis en de provinciale synode.
 Het bijdragen aan het beschermen van het reformatorisch gedachtengoed door dit
telkens wanneer dit van buitenaf, met name vanuit de dominant rooms-katholieke
omgeving, werd bedreigd, te profileren en af te schermen. De predikanten
belichaamden niet alleen de Reformatie door hun rol als verkondigers van het
Woord, zij fungeerden ook als waakhonden van deze geloofsovertuiging door deze
af te zetten tegen een als vijandig beschouwde “paapse” omgeving.
 Het behartigen van de belangen van de kerk ten overstaan van externe instanties,
waaronder in het geval van de Scheldeforten, vooral de autoriteiten op militair en
bestuurlijk terrein, zowel binnen de forten zelf als daarbuiten.
Door de wijze waarop de predikanten deze functies vervulden drukten zij niet alleen een
belangrijk stempel op het geestelijk leven binnen de forten in de religieuze betekenis, maar
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droegen zij ook in betekenisvolle mate bij aan het bewaken van de sociale orde in ruimere
zin (zie verderop). Gegeven de potentieel spanningsvolle wijze waarop het sociale verkeer
binnen de forten zich voltrok, met een relatief hoge bewoningsdichtheid, moeilijke fysieke
leefomstandigheden, de aanwezigheid van militairen en burgers met soms sterk
uiteenlopende persoonlijke en sociaal-culturele achtergronden en regelmatige bedreigingen
van buitenaf, was het zorgdragen voor sociale orde bij voortduring een noodzakelijke en
een lastige opgave voor de leidinggevenden binnen de forten. De predikanten waren in dit
opzicht zeer behulpzaam. 286 Hun betekenis reikte aanzienlijk verder dan het fungeren als
“dienaren van het Woord”; zie hiervoor verder paragraaf 6.5. 287
Het functioneren van de predikanten in de Scheldeforten verliep nogal eens moeizaam. Er
deden zich soms spanningen voor met de kerkenraden, met lidmaten, met de burgerlijke en
de militaire autoriteiten in de forten en met de schoolmeesters, terwijl soms ook de
verstandhouding tussen de predikanten onderling problematisch was. Door het verloren
gaan van de notulen van de kerkenraden (de zogeheten kerkelijke acta) (op de acta na van
de kerk te Liefkenshoek in de beperkte periode van 21 september 1754 tot 23 mei 1782) is
het niet mogelijk om een systematisch en een in empirisch opzicht grondig overzicht van
deze spanningen en conflicten te presenteren. Incidenteel manifesteerden zich dermate
grote problemen dat ze in andersoortige bronnen zodanig zijn geboekstaafd dat een
verantwoorde reconstructie mogelijk is. In drie gevallen bleek de positie van een predikant
zonder meer onhoudbaar, te weten (in chronologische volgorde) in het geval van de
dienaren Petrus Smytegelt, Lambertus Slicher en bovenal Renatus Stenhuis. Bij elk van de
desbetreffende affaires wordt in het navolgende stilgestaan. In hoofdstuk 31 van deel 3 c
wordt een andere affaire geschetst waarbij een predikant nauw betrokken was, te weten de
strijd van Josua van Iperen tegen de vestiging van een vrijmetselaarsloge in het fort Lillo.
De affaire Smytegelt
Pieter Pieterse (Petrus) Smytegelt werd op 25 mei 1659 als predikant te Liefkenshoek
bevestigd. 288 Hij huwde te Middelburg op 7 oktober 1665 met Rebecca de Ridder. Zij is
een dochter van Martinus de Ridder (de invloedrijke commandeur van Liefkenshoek in de
periode 1659 tot en met 1664) en diens tweede echtgenote Sabina Jolyt en werd in de
fortkerk van Liefkenshoek op 22 december 1647 gedoopt.
Op 23 oktober 1677 beklaagden enkele lidmaten van de fortkerk van Liefkenshoek zich bij
de classis Tholen en Bergen op Zoom over het functioneren van Petrus Smytegelt. Op 7
december 1677 werd verslag gedaan van een onderzoek naar diverse beschuldigingen tegen
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de predikant. Uit de acta van de classis kan het volgende worden opgemaakt; 289 Smytegelt
zou lidmaten onjuist en onheus hebben behandeld. Ook de (door de classis aangestelde)
visitatoren beklaagden zich over de behandeling hen aangedaan door ds. Smytegelt. Uit het
uitvoerige relaas blijkt dat hij de lidmaat Engel Jacobsz. Block uitschold voor “een bock,
een grimmer, die in duijvels naam huijsgehouden hadd''. De weduwe van sergeant De Buff
(toen ds. Smytegelt te Liefkenshoek beroepen werd, was De Buff daar ouderling), genaamd
Martijntje Goemans, 70 jaar oud, werd door de predikant uitgescholden voor “eene
vechtster, een oude coppelersse”. Ook de kapitein en commandeur Francois Cabeljauw
werd door de predikant onder censuur gesteld ondanks het feit dat deze onschuldig bleek te
zijn. Op zijn sterfbed zei Cabeljauw tegen ds. Regius: “seght tegen Smijtegeld dat hij de
oorzake is dat mijn vrouw weduwe ende mijne kinderen weesen werden”. De visitatoren
rapporteerden ook dat de predikant de mensen uit de kerk joeg door zijn “onhebbelijk” en
“lasterlijk” schelden. De lidmate Anna Snoup klaagde erover dat ds. Smytegelt haar in
verscheidene predikaties had beledigd en zijn ogen vast op haar hield en haar met hand en
vinger aanwees tijdens kerkdiensten. Haar man, Paulus Sijwert, klaagde dat de predikant
zijn vrouw vanaf de kansel uitmaakte voor schijnheilige, die “Machiavels streken hadd,
huijshoudens in den bloede settede, den duijvel tot een vader hadde, daar bijvoegende: en
wat moveert mij dat ik se niet en noem, daar sit sij”. De luitenant Uijtrecht, die in het
garnizoen te Liefkenshoek verbleef, gaf te kennen dat de predikant publiekelijk had
opgemerkt dat er valse monsteringen, valse handtekeningen, valse eden werden gedaan,
geplaatst en afgelegd waardoor hij zich persoonlijk beledigd voelde omdat er geen andere
compagnie aldaar was gelegerd.
Smytegelt werd er ook van beschuldigd dat door zijn toedoen mensen “van de religie
afvielen”. Als voorbeeld werd genoemd Lijsebeth, de huisvrouw van Claas Arij Gijse, die
klaagde dat zij “door de opmakinge van ds. Smijtegeld” door haar man bijna was
doodgeslagen. Om die reden had zij “de religie verlaten”. Ook N. Rose verklaarde de kerk
de rug te hebben toegekeerd omdat ds. Smytegelt haar niet wilde bezoeken toen zij ziek
was. Ook anderen klaagden erover dat hij zijn taak als ziekenbezoeker (“ziekentrooster”)
verwaarloosde. In het huis van Wouter Foppen wilde hij voor hem, hoewel doodziek,
aanvankelijk niet bidden tenzij diens vrouw, die hoogzwanger was, uit het huis ging. Toen
zij daartoe niet genegen was, bad de predikant meer tegen de vrouw dan voor de man, aldus
het visitatieverslag.
Met verscheidene officieren lag ds. Smytegelt overhoop, zowel met kapiteins, luitenanten
als vaandrigs, ja, zelfs met zijn schoonvader, commandeur De Ridder. Naburige
predikanten werden door ds. Smytegelt uitgescholden. De visitatoren registreerden talrijke
andere klachten; zij verwezen daarbij naar ondersteunende schriftelijke verklaringen van
klagers.
De classis besloot ds. Smytegelt een scherpe brief te zenden waarin hij ernstig werd
terechtgewezen over zijn handelingen. Alle door hem aan kerkgangers opgelegde censuren
diende hij op te schorten. De klagende lidmaten verkregen een attestatie waarmee zij te
Liefkenshoek of elders mochten deelnemen aan het Avondmaal. Tevens werd de predikant
opgedragen de lidmaten met zachtmoedigheid te onderwijzen en geen heerschappij te
voeren. Op 12 januari 1678 besloot de classis om Smytegelt voorlopig te censureren
wegens door hem getoonde “kleinachting” jegens de gedeputeerden van de classis die een
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onderzoek naar zijn functioneren instelden. Smytegelt diende de door de gedeputeerden
gemaakte onkosten te vergoeden en er zorg voor te dragen dat zij op een behoorlijke wijze
zouden worden ontvangen. Tijdens een bijeenkomst in Liefkenshoek op 15 juni 1678
werden de geschillen bijgelegd, hetgeen tijdens de classisvergadering van 12 juli 1678 met
instemming werd begroet. Smytegelt was echter in Liefkenshoek niet langer te handhaven
en vertrok naar Middelburg, waar hij eveneens predikant werd. Het is aannemelijk dat de
Gecommitteerde Raden van Zeeland het disfunctioneren van Smytegelt te Liefkenshoek
met zorg hadden aanschouwd en hun invloed hebben aangewend om hem elders in hun
gewest als predikant aan de slag te krijgen. Smytegelt beloofde de kerkenraad van
Liefkenshoek pas te vertrekken naar Middelburg (waar hij op 14 januari 1680 was
bevestigd) indien in zijn plaats in Liefkenshoek een ander was beroepen. In strijd met deze
belofte vertrok hij toch en werd vervolgens in de classisvergadering van 23 april 1680
omschreven als een “leugenaar en opstoker”. Op 2 april 1680 werd in de acta van de classis
Tholen en Bergen op Zoom nog aangetekend dat hij “menigerley preuven gegeven [heeft]
van een ondiscreet gemoet hoewel met een gemaeckten schijn van godtsaligheijt geverwt”.
En op 23 april 1680 werd in de vergadering van deze classis gewag gemaakt van diens
“vinnig en vindicatief humeur” en “sijne kerk-verdervende opstokerije” en van “sijnen
schonen schijn en gladde tonge”.
De affaire Slicher
Lambertus Slicher werd beroepen tot predikant te Lillo op 12 maart 1706 en in juni 1706
aldaar bevestigd, nadat hij met goed gevolg op 11 mei 1706 voor de classis Tholen en
Bergen op Zoom het gebruikelijke examen had afgelegd. Hij verliet Lillo op 25 april 1712
heimelijk wegens een overmaat aan schulden en werd uiteindelijk (mede op verzoek van de
lidmaten te Lillo) ontslagen.290 Zijn in het fort nagelaten goederen (waaronder een huis)
werden ten gunste van zijn schuldenaren publiekelijk verkocht. 291 In 1714 vertrok hij als
adelborst met het schip “ Het Vaderland Getrouw” naar Zuid-Afrika. Slicher werd op Kaap
de Goede Hoop rector van “die Kaapse skole” en in 1723 predikant. Hij overleed in ZuidAfrika in juni 1730. 292
Uit de acta van de classis Tholen en Bergen op Zoom kunnen over de affaire Slicher te
Lillo de volgende bijzonderheden worden opgemaakt. 293
Tijdens een vergadering van deze classis op 5 juli 1712 werd een ingekomen brief
besproken van de Gecommitteerde Raden van Zeeland d.d. 23 juni 1712 waarin de classis
was bericht dat ds. Schlicher zijn dienst te Lillo had verlaten en naar elders was vertrokken.
Zij deelden dit aan de classis mede met verzoek het nodige en wenselijke te doen in het
belang van de gemeente van Lillo. Daarop legde ds. Bruinvis (toen predikant te
Liefkenshoek) namens de kerkenraad van Lillo een verklaring af. Ds. Lambertus Schlicher
bleek sedert 25 april 1712 uit zijn gemeente “stil” te zijn weggegaan en tot op heden
weggebleven, zonder iemand daarvan kennis te geven. Het vermoeden bestaat dat dit
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vanwege grote schulden is en de onmogelijkheid om die te voldoen. De magistraat van
Lillo had op verzoek van enige schuldeisers de goederen, die nog in zijn huis waren, in het
openbaar verkocht aannemend dat hij voortvluchtig was. Er is geen verwachting dat hij ooit
terugkomt. De classis gaf de kerkenraad het advies bij de familie van Slicher te informeren
waar deze verbleef en hem te vermanen zo spoedig mogelijk naar Lillo terug te keren. De
classis besloot om zelf een zwager van Slicher (een predikant te Barendrecht) aan te
schrijven. Indien Slicher binnen zes weken niet zou terugkeren of iets van zich had laten
horen werd het collegium qualificatum geadviseerd de predikantsplaats vacant te verklaren.
Tijdens de classisvergadering van 16 augustus 1712 overlegde ds. Bruinvis een brief van
Lambertus Schlicher, geschreven uit ”Duren in Guilykerland” op 2 augustus 1712, waarin
deze zijn schuld beleed over hetgeen hij gedaan had. Hij verliet inderdaad Lillo uit vrees
voor zijn schuldeisers. Slicher verzocht de kerkenraad om medelijden met hem te hebben.
De kerkenraad vroeg hierover advies aan de classis. Daarna werd Lambertus Schlicher
binnengeroepen, die naar de stad Tholen was gereisd om door de classis gehoord te worden.
Hij legde een schuldbelijdenis af “betuigende met traenen daervan te hebben een waragtig
berouw, versoekende dat de classis ontrend syn persoon met betrekkinge op syn ampt en
bedieninge alle sagtmoedigheid, liefde en hulpe wilde bewysen”. Na zijn vertrek besloot de
kerkenraad zijn advies om ds. Schlicher van zijn dienst te “deporteren” in te trekken nu hij
in persoon was verschenen. Gelet op zijn oprechte schuldbelijdenis wordt de kerkenraad in
overweging gegeven om hem op zodanige wijze en tijd tot de predikdienst toe te laten “als
met de meeste stigting harer gemeinte bestaen kan”. Slicher zou evenwel niet in Lillo
terugkeren. Hij was daar niet te handhaven. Dat blijkt uit een petitie die 38 lidmaten op 27
augustus 1712 aan de commandant van het fort Lillo, Charles Lonque, verzonden. Daarin
smeekten zij hem om Slicher zo spoedig mogelijk te ontslaan. 294
Vermoedelijk waren er toen 40 tot 50 lidmaten aan de fortkerk van Lillo verbonden. Het
merendeel van hen wilde dus van hun predikant af. Tot de ondertekenaars behoorden vele
leden die in het fort gezaghebbende posities bekleedden.
De namen van de ondertekenaren, geplaatst in alfabetische volgorde, zijn de volgende: 295
1. Adriaensen, Cornelis
12. Enden, Jan van den
2. Adriaensen, Gabriel
13. Eversdijk, Adrianus
3. Berlecom, Judith van
14. Franke, Catie
4. Bloemendaal, Maria
15. Garbrandus, Johanna Elisabeth
5. Callebach, Maes
16. Geijsen, Johanna van der
6. Court, Janna la
17. Grevelingen, Carel van
7. Daems, Marij
18. Groot, Giliam de
8. Deijs, Marinus
19. Hoorn, J.C. (= Johan Christiaan)
9. Dronkaers, Pieter Woutersen
20. Huijsers, Aernout
10. Ende, Simon van den
21. Jacobs, Meerten
11. Enden, Catharina van den
22. Keijser, Catharina de
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Keijser, D. de
Kuijpers, Hendrik
Mazuer, Magdalena
Oostdorp, Abigail van
Oostdorp, Anthonij van
Pieters, Elisabeth
Pippinck, Jan Willemse
Pottiers, Jacoba

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Pottiers, Johan
Prins, Claes
Verbergh, Jacoba
Verkouteren, Pieternella
Verschuur, J. (= Johan)
Vlascamp, G.F.
With, Mechtel de
Zande, Pieter van de

Slicher had zich naar hun mening schuldig gemaakt aan “grove en aanstotelijke
misslagen”. De dominee werd gekarakteriseerd als “een man aan wien al het stigtelijke te
eenmaal is weg genomen” en als iemand die reeds veel ergernis had opgewekt en die
aanstoot had gegeven zowel in leer als leven. Zijn gedrag werd als “schandaleuslijk”
betiteld.
In het verzoekschrift werd gewezen op de moeilijke omstandigheden waarin de
gereformeerde gemeente in Lillo verkeerde. Geschetst werd hoezeer de gemeente “van
buijten” door “het pausdom” werd omringd, waarmee werd gedoeld op de groeiende
invloed van het rooms-katholicisme in de streek rondom het fort. Van binnen werd het
gezaaide “onkruijt” waargenomen van de “schadelijke, sielverderfelijke en
godtslasterende” gevoelens van dominee Pontiaan van Hattem. 296 Gevreesd werd dat diens
denkbeelden zich door het gedrag van Slicher verder zouden kunnen verspreiden. Daarbij
werd Lonque gewezen op de geloofsafvalligheid die zich in Lillo mede door de als droevig
gekwalificeerde oorlogsomstandigheden had gemanifesteerd en die gereformeerden ertoe
had aangezet om “elders voedsel voor hare sielen te soeken”. Op dat moment had de streek
rond het fort Lillo te lijden van de Spaanse Successieoorlog. Boeren in de polder van Lillo
hadden veel last van inundaties die nodig werden geacht om het fort Lillo aan de landzijde
goed te kunnen verdedigen.
De classis besprak deze petitie op 4 oktober 1712. Dit leidde toen niet tot een formeel
ontslag van Slicher, wel tot afspraken over het waarnemen van het predikantsambt te Lillo
door predikbeurten toe te wijzen aan andere predikanten uit de classis Tholen en Bergen op
Zoom. Op 4 april 1713 besprak de classis een ingekomen brief van Slicher. Daarin deelde
hij mede dat pogingen van de classis om hem hersteld te krijgen als predikant te Lillo
waren mislukt. Daarom had hij besloten om ontslag te vragen aan het collegium
qualificatum aldaar. Aan de classis verzocht hij om een verklaring (“attestatie”) waarmee
hij elders als predikant aan de slag zou kunnen komen. Over het verzoek van Slicher was in
Lillo reeds een collegium qualificatum gehouden. Geconcludeerd was dat Slicher zijn ambt
niet langer “met vrucht of stichting” kon vervullen vanwege de “animositeit” die was
voortgekomen uit zijn absentie. Zijn verzoek om ontslag was ingewilligd “met vrijheit om
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Pontiaan van Hattem (1614-1706) werd op 11-10-1672 bevestigd als predikant te Sint-Philipsland.
Hij werd beschuldigd van onrechtzinnigheid en op 27 mei 1683 om die reden uit zijn ambt gezet door
de provinciale coëtus van Zeeland (een vergadering van afgevaardigden van de vier Zeeuwse classes
met vertegenwoordigers van de Staten van Zeeland). Dit belette hem niet om met preken door te gaan.
De Staten van Zeeland verboden het drukken van zijn geschriften. Zijn volgelingen werden betiteld
als Hattemisten. Vooral door de piëtistische en mystieke wijze waarop Van Hattem zich uitdrukte laat
het Hattemisme zich lastig karakteriseren; zie: Encyclopedie van Zeeland, deel II, Middelburg 1982,
p. 16-17; ook: H. Uil, op. cit. 1987, p. 88-92; Uil merkt op dat de denkbeelden van Van Hattem in
veel opzichten afweken van de toen geldende kerkleer.
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sijn talent elders en tot meerder stigtingh aan te leggen”. De classis stemde daarmee in.
Daarmee was de predikantsplaats te Lillo formeel vacant. Slicher verkreeg van de classis
een “testimonium” en claimde met succes uitbetaling van een deel van zijn traktement tot
aan de datum van zijn formele ontslag.
Op 7 juli 1722 besprak de classis Tholen en Bergen op Zoom een verzoek van Slicher om
een attestatie van zijn “goed gedrag” af te geven aan de classis van de gereformeerde kerk
te Amsterdam of hun gedeputeerden voor Indische zaken.
Besloten werd dit verzoek in te willigen op grond van het testimonium dat in 1713 was
verstrekt (en waarin kennelijk de ernstige bedenkingen van de lidmaten van de fortkerk van
Lillo tegen Slicher waren weggemoffeld) en gelet op de loffelijke attestatie van de
kerkenraad van Kaap de Goede Hoop waar hij zeven jaar verbleef en blijk had gegeven van
zijn “goede leer en leven”.
De affaire Stenhuis
Renatus Stenhuis (Stenhuys, Stenhuijs) kwam in 1735 naar het fort Liefkenshoek en werd
als predikant aldaar in 1755 ontslagen nadat hij in 1754 reeds enige tijd in gevangenschap
had doorgebracht. Zijn bezittingen werden verbeurd verklaard en publiekelijk verkocht. In
1756 werd hij verbannen naar Oost-Indië, van waaruit hij in 1758 terugkeerde naar de
Republiek. Wat aan zijn ontslag en verbanning vooraf ging kan als volgt worden
samengevat. 297
Stenhuis raakte in 1749 in grote moeilijkheden. Over zijn functioneren als predikant te
Liefkenshoek toonde de kerkenraad aldaar zich ontevreden. Dit kerkbestuur was er
bijvoorbeeld ontstemd over dat hij regelmatig de tweede zondagse (middag)dienst liet
vervallen. De kerkenraad achtte Stenhuijs ook nalatig op het terrein van catechisaties en
vond dat hij te weinig huisbezoeken aflegde. Daarenboven werd de wijze waarop Stenhuis
de kerkenraad bejegende als beledigend ervaren. Op 20 januari 1749 klaagden 23 lidmaten
(inclusief de ouderlingen en diakenen) bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland over zijn
functioneren. 298 Dit leidde niet tot een berisping of tot zijn vertrek uit Liefkenshoek.
Opmerkelijk is dat hij op resp. 27 april 1749 en 19 juni 1749 in totaal fl. 337 leende
(gesplitst in afzonderlijke leningen van fl. 120, fl. 119, fl. 59 en fl. 39) bij de pastoor van de
rooms-katholieke parochie te Doel, Carel Francois. 299 Dat was toen bepaald ongebruikelijk,
gelet op de verhouding tussen gereformeerden en rooms-katholieken. De kerkenraad van
Lillo bracht in september 1749 Stenhuys’ relatie met deze pastoor onder de aandacht van de
Gecommitteerde Raden. Daarbij werd erop gewezen dat zij zich overgaven aan “wereltse
plaisieren” door samen te drinken. 300
Begin 1752 verzocht Stenhuis Jan Jacobse om brood het fort Liefkenshoek binnen te
smokkelen. Hij vond het brood van de bakker aldaar (die over een monopolie beschikte)
“volslagen oneetbaar”. 301 Jacobse werd betrapt. De magistraat van Lillo toonde zich over
het gedrag van Stenhuis ontstemd. Er ontstond omstreeks 1752 in Liefkenshoek ook rumoer
over het feit dat Stenhuis materialen van het voormalige armenhuis in het fort had laten
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Zie hiervoor ook: Tramper, op. cit., p. 209-221.
ZA, Verzameling Ermerins-Wiltschut, inv. 2.
299
De lening werd geregistreerd door de notaris van Doel, Joannes Francois de Leeuw; zie: RAA,
oud-archief Lillo, inv. 33, fol. 95, 27-5-1750.
300
ZA, SZ, inv. 1381.2.
301
ZA, SZ, inv. 1985, 1752.
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verwerken in zijn eigen huis aldaar en in zijn “somerhuysje” (dat buiten Liefkenshoek was
gebouwd). 302 Twee jaar eerder ontstond over de positie van Stenhuis als predikant een
forse beroering.
Toen hij de predikantsplaats in Lillo waarnam werd hij op 3 januari 1750 beschuldigd van
diefstal uit de kas van de diaconie aldaar. 303 Jan Romein liet de diaconie van Lillo fl. 6000
na; Stenhuis hield daarvan fl. 499 achter. 304 Volgens Stenhuis was hier sprake van een
lening in verband met een achterstallig traktement. 305 In de eerste helft van 1754 kwam
vast te staan dat Stenhuis fl. 674 uit de diaconiekas van Liefkenshoek had ontvreemd. Ook
dit keer trachtte hij dit te rechtvaardigen door te wijzen op zijn precaire financiële positie en
door de greep in de kas te betitelen als een lening. Daarbij merkte hij onder meer op:
“David at ook van de heilige toonbroden toen hij honger had”. 306 Over deze kwestie werd
op 6 augustus 1754 te Liefkenshoek een collegium qualificatum belegd. 307 Namens de
Gecommitteerde Raden van Zeeland waren daarbij de raadsheren Van Rosevelt en
Steengracht aanwezig. Zich baserend op artikel 59 van de Zeeuwse kerkorde uit 1591 werd
besloten om Stenhuis “..van den predikdienst te ontslaan en hem als predikant met alle
gevolgen vandien te deporteren, den zelven inhabit, eerloos en onbekwaam te
verklaaren”. 308 De magistraat van Lillo en Liefkenshoek meende dat de door Stenhuis
gepleegde “misdrijven” ook onderworpen dienden te worden aan strafrechtelijke
burgerlijke maatstaven en dat een kerkelijke veroordeling niet zou kunnen volstaan. Daarna
ontstond over de wijze waarop Stenhuis bestraft diende te worden een competentiegeschil
tussen de magistraat van Lillo en de classis Tholen en Bergen op Zoom. Deze classis
(waarin toen de broer van Stenhuis, predikant te St. Maartensdijk, een prominente rol
speelde) koos (in afwijking van het collegium qualificatum van Liefkenshoek) de zijde van
Stenhuis (tot ongenoegen van de predikant van Lillo, Josua van Iperen) en meende dat het
hier een louter kerkelijke kwestie betrof. Het primaat in de berechting zou bij de magistraat
(van Lillo) blijken te berusten. Op 26 augustus 1754 beraadslaagde deze over drie
beschuldigingen die tegen Stenhuis waren ingebracht: verwaarlozing van zijn diensten als
predikant, onbehoorlijke bejegening van leden van de kerkenraad (te Liefkenshoek) en
diefstal uit de kas van de diaconie van Lillo (“die met list of geweld was opengebroken”),
waardoor deze diaconie, zo werd gesteld, in grote financiële moeilijkheden was
gekomen. 309 Op 16 oktober 1754 besloot de magistraat om Stenhuis in hechtenis te
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ZA, SZ, inv. 2015, fol. 16, 2-11-1754.
Zie hiervoor uitvoerig: ZA, SZ, inv. 1935, 18-4-1754; idem ZA, SZ, inv. 1949, fol. 1 en fol. 6;
ZA, SZ, inv. 1950, fol. 167; ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 7, 7-7-1750.
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nemen. 310 Op 20 december 1754 protesteerde de classis bij de Staten van Zeeland vergeefs
tegen het ontslag van Stenhuis. 311 Uiteindelijk werd Stenhuis door de magistraat van Lillo
veroordeeld en als predikant ontslagen op 24 maart 1755. 312 Hij werd ertoe veroordeeld om
met gevouwen handen en op zijn knieën God en justitie te smeken om vergiffenis wegens
een door hem gepleegde “misdaad”. 313 Over de jaren 1753 en 1754 ontving hij geen
traktement. Hij kreeg een boete van fl. 1200 en diende de kosten van zijn gevangenschap te
vergoeden (200 ducatons). Hij werd te Lillo gevangen gezet. Provoost Wouter Dronkers
voorzag hem van eten en drinken. Dina Roelands (weduwe van Jacob Dronkers) ontfermde
zich over zijn twee kinderen (Stenhuis was weduwnaar toen hij ontslagen werd). Zij
ontving hiervoor van de magistraat van Lillo fl. 5 en 8 stuivers. 314 Zijn bezittingen werden
op 10 mei 1755 geïnventariseerd en in mei en augustus 1755 publiekelijk verkocht, hetgeen
fl. 895 en 14 stuivers opbracht. 315 Na aftrek van kosten resteerde een bedrag van fl. 713 en
8 stuivers. Dit bedrag werd afgetrokken van de proceskosten (van fl. 2258 en 14 stuivers),
zodat nog een schuld resteerde van fl. 1545 en 6 stuivers. Op 28 september 1756 werden
zijn boeken te Lillo publiekelijk verkocht, waarvoor 150 catalogi waren gedrukt. 316 Zijn
huis op de zuidzijde van het Plein te Liefkenshoek, dat hij in 1745 voor fl. 100 had gekocht,
werd op 13 december 1756 voor fl. 50 verkocht aan Johan Abraham Bodmer, majoor te
Liefkenshoek. 317 In 1756 werd hij verbannen naar Oost-Indië, waarvoor de
Gecommitteerde Raden van Zeeland toestemming hadden verleend. Onder begeleiding van
de provoost Wouter Dronkers werd hij vanuit Lillo op 18 september 1756 vervoerd naar het
schip “Gustaaf Willem” dat voor de rede lag van het fort Rammekens bij Vlissingen, klaar
voor vertrek naar Oost-Indië. Hij werd op dit schip tewerk gesteld als “busschieter”. 318 In
Batavia werd Stenhuis weer predikant. Op 12 oktober 1758 werd in Lillo bekend dat
Stenhuis spoedig uit Indië zou terugkeren. 319 De magistraat aldaar besloot dat hij na
terugkeer wederom in bewaring zou worden gesteld, indien hij zich in Lillo of
Liefkenshoek zou ophouden. 320 Waarschijnlijk liet Stenhuis zich daar niet meer zien. 321
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ZA, SZ, inv. 1949, fol. 125.
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Nadat hij in de Republiek der Verenigde Nederlanden was teruggekeerd (voor het eerst in
Texel, vermoedelijk met een VOC-schip) lukte het hem niet om wederom als predikant aan
de slag te komen. Evenmin zag hij kans op een andere wijze een vaste betrekking, zoals die
van krankenbezoeker, te verwerven. 322 Hij vestigde zich in Leiden en woonde daar bij de
pruikenmaker Louis de la Porte, in elk geval vanaf 25 juni 1761, vermoedelijk al eerder. 323
Hij trachtte met weinig succes in zijn levensonderhoud te voorzien door drukproeven te
corrigeren en voor studenten “dictata” te schrijven. Op steun van zijn kinderen kon hij niet
rekenen; van zijn vier kinderen waren er na zijn terugkeer reeds drie op jonge leeftijd
overleden en op 22 september 1764 stierf ook zijn zoon Adriaan. Op 1 oktober 1768
schreef hij zich te Leiden in als theologie-student teneinde te kunnen profiteren van
bepaalde rechten en gunsten die aan studenten aldaar werden toegekend. Hij liet weten spijt
te hebben uit Batavia te zijn teruggekeerd. Herhaaldelijk verzocht hij diverse kerkelijke
classes, met name in Zeeland, om hem met “liefdegaven” te steunen. Dat gebeurde vooral
door de classis Tholen en Bergen op Zoom, de classis Walcheren en incidenteel door
verscheidene kerken uit Zuid-Beveland en door de classis Schouwen-Duiveland. Uit een
uitvoerige bedelbrief aan de classis Walcheren d.d. 14 maart 1781 blijkt dat hij er toen niet
alleen in financieel, doch ook in lichamelijk opzicht slecht aan toe was; hij berichtte bijna
doof en half blind te zijn. “Zederd langen tijd heb ik zeer weinig kunnen winnen (=
verdienen) en heb groot gebrek aan klederen en lijnwaad, ja, zoude van honger hebben
moeten sterven, zo niet twee weldoenders mij van tijd tot tijd, de een door giften, de ander
door leeningen hadden ondersteund”. 324 De classis Walcheren schonk hem daarop vier
pond Vlaams, waarvoor hij op 16 januari 1783 schriftelijk bedankte. Deze classis zond hem
eind 1784 nog eens een liefdegift (“voor dien ouden en ongelukkige man”), nu van acht
Zeeuwse rijksdaalders, en besloot dit in principe jaarlijks te doen, hetgeen in de daarop
volgende jaren tot aan het overlijden van Stenhuis ook daadwerkelijk gebeurde. 325 De
classis Schouwen-Duiveland besloot op 27 maart 1781 tot een “liefdegift” van fl. 35, 17
stuivers en 10 penningen en op 27 augustus 1782 doneerde deze classis drie
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In de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg bevindt zich de brochure “Originele en authenticque
stukken, die gedient hebben zoo in de kerkelyke als civile en criminele procedures gehouden tegen
Renatus Stenhuis, voormaals predikant te Liefkenshoek, uytgegeven met consent en authorisatie van
de Gecommitteerde Raden van Zeeland,” uitgegeven te Middelburg in 1761; de Gecommitteerde
Raden van Zeeland besloten in 1760 om de processtukken openbaar te maken zodat iedereen kon
zien: ”…den inborst en het ware caracter van Renatus Stenhuijs en hoe zelfs door zijn overklimmende
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rijksdaalders. 326 Stenhuis overleed te Leiden begin 1792 en werd op 21 januari 1792 in
Leiderdorp begraven. 327
12.6 Voorzangers, voorlezers en kosters
Belangrijke functionarissen in het kerkelijk leven waren voorzangers, voorlezers en kosters.
In de fortkerken van Lillo en Liefkenshoek werden deze functies steeds door de lokale
schoolmeester uitgeoefend, zoals in de meeste gereformeerde kerken van de Republiek. 328
Een schoolmeester in de Scheldeforten werd altijd tevens als voorlezer c.q. voorzanger
benoemd. Op deze wijze kon een innige band tussen kerk en school worden onderhouden
en bewaakt. De voorzanger functioneerde in Lillo en Liefkenshoek tegelijk als voorlezer. In
de fortkerken aldaar was geen orgel aanwezig. De voorzanger hield de kerkgangers voor
hoe een kerkelijk lied gezongen behoorde te worden. 329 In zijn functie van voorlezer was
hij belast met het voorlezen van een tekst uit de Bijbel.
De wijze waarop een schoolmeester annex voorzanger/voorlezer in de Scheldeforten werd
benoemd was identiek met de manier waarop een predikantsvacature werd vervuld. Een
collegium qualificatum zocht naar een geschikte kandidaat en droeg deze voor bij de classis
Tholen en Bergen op Zoom die een benoeming diende goed te keuren (zie paragraaf 13.5).
De koster was belast met het schoonmaken van het kerkgebouw, het luiden van de
kerkklok, het zorgdragen voor een goede gang van zaken, waaronder het bewaken van de
orde, tijdens kerkdiensten en fungeerde veelvuldig ook als doodgraver en
begrafenisondernemer. Ten behoeve van zijn kerkenraad verrichtte hij ook boodschappen
en bodediensten. Veelal fungeerde de koster tevens als klokkensteller en soms was hij
belast met het inschrijven van dopen en van huwelijken. De taken van de kosters te Lillo en
Liefkenshoek weken niet of nauwelijks af van die van hun collega’s in andere
reformatorische kerken binnen de Republiek, inclusief de kerken die waren gesitueerd in de
bij de Republiek behorende Generaliteitslanden. De kosters in laatstgenoemde kerken
hadden tot taak: 330


Goed te zorgen voor het kerkgebouw, het kerkhof, de boeken, stoelen, banken en
al het “gereedschap” van de kerk.
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reglement vast; zie: Jacobus Scheltus, Groot placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantiën ende
edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden etc., deel 5, Den Haag, 1725, blz. 615616.
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Tenminste iedere drie maanden het kerkgebouw (inclusief de banken, de wanden
en de predikstoel) schoon te maken.
 Het weren van “insoltien en disordre” tijdens kerkdiensten.
 Het onderhouden van het uurwerk (“het selve behoorlijk stellen, smeeren en ter
regten tyd slaan laaten”).
 Het luiden van de kerkklok.
 Het bijstaan van de predikant tijdens kerkdiensten.
 Het treffen van voorbereidingen voor de bediening van sacramenten. 331
 Het assisteren (“neerstig oppassen”) tijdens consistoriale, classicale en andere
kerkelijke vergaderingen.
Over de wijze waarop de kosters in de fortkerken hun taken uitvoerden is in de bewaard
gebleven documenten weinig terug te vinden. Het vrijwel verloren gaan van de kerkelijke
archieven speelt hier ernstig parten. Zeker is dat hun functioneren niet altijd vlekkeloos
verliep. Dat blijkt uit een instructie voor de koster van Lillo die door de kerkenraad aldaar
op 26 september 1764 werd vastgesteld en die als volgt luidde: 332
1.

2.

3.

4.
5.

6.

De koster sal in deese sijne qualiteit van niemand wie hij sij, ordres ontfangen als
van den predikant of bij deszelfs absentie van den praesident ouderling uit naam
der kerkenraads fungeerende.
Ook sal hij noijt vermogen in gemelde qualiteit schriftelijke attestatien of
memorien aan iemand te geeven ten sij in cas van regten daar toe opgeroepen
worde en daarvan aan den kerkenraad kennisse zal gegeven hebben.
Hij sal telkens wanneer hem iets voorkomt als koster nopens het opgeven van bidof dankbrieftjes op de predikstoel daarvan aan den predikant tot desselfs narigt
verslag doen indien zulks maar eenigsints doenelijk is.
Bij het begraven der dooden zal hij daar telkens rapport van doen zoodra de
begravingge bestelt is, aan den administrerende diaken in den tijd.
De koster sal ook niet vermogen eenige requesten, brieven, memorien of welke
geschriften het ook weesen mogen direct in de Consistorie te behandigen: alwaar
het self, dat hem die eerst bij het uytgaan van de kerk wierden ter hand gestelt:
maar zal diergelijke schriften brengen aan het huys van den predikant of bij
absentie aan dat van den president ouderling.
Wanneer er zondags maar eens zal gepredikt worde, ’t geen hij vrijdagsavonds an
’t huijs van den predikant, of bij absentie, aan dat van den president ouderling
moet komen vragen, zal hij des zaterdags morgens voor negen uuren daarvan bij
biljet aan de kerkdeur de gemeente waarschouwen en bij de leeden des eerwaarde
kerkenraads dat rond seggen, hebbende vrijheid voor sig selve om het ook aan een
iegelijk bekent te maaken, dog hij zal ook daarenboven aan de buytelieden die tot
de gemeente behooren, zonder fout daarvan kennisse geven, zoowel op de
onderhorige schanssen als in den Polder en dat wel zaterdagsnamiddags of
wanneer het hem buijten naadeel zijner schoolhoudinge of dien dag best zal
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Daartoe behoorde het Avondmaal.
Bron: Cultureel Maçonniek Centrum ”Prins Frederik” te Den Haag, archief van de
Vrijmetselaarsloge “De Eendracht” resp. “L’ Harmonie” te Lillo/Hulst, inv. 4488; met dank aan H.
Uil voor zijn hulp bij de transcriptie van de instructie.
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7.

8.

geleegen komen waartoe hij dan ook vrijheid heefd, arme weeskinderen zoo ’ t
gevoegelijk geschieden kan, nu en dan eens te emploijeeren.
Ook zal hij sig niet onderwinden, met voorbijgaan van den predikant deser
plaatse, zoo hij aanwesig en gesond is of anders met voorbijgaan van desselfs
collega den predikant van Liefkenshoek, bij sieken sig te laten gebruyken in
qualiteit van siekentrooster of sig op eene of andere wijse te ingereeren (= in te
mengen) in de functie der predicanten, als met communicatie en uytdrukelijk
versoek van dezelve.
De koster Robbert de Bruyn en zijn opvolgers in den tijd zullen deese instructie
stiptelijk naarkomen op poene van corectie en kerkelijke bestraffingen, naar
bevind van zaaken: zig altoos herinnerende de belofte, bij ’t aanvaarden sijner
bedieningen gedaan voor de Eerwaarde classis van Tholen en Bergen op Zoom,
om den predikant en kerkenraad van Lillo getrouw en gehoorsaam te wezen.

Deze instructie lijkt vooral tot doel te hebben gehad om de koster (en voorlezer en
schoolmeester) Robbert de Bruyn in het gareel van het gezag van de toenmalige predikant
van Lillo (i.c. van Josua van Iperen) te hebben gekregen, nadat er tussen De Bruyn en de
predikant velerlei aanvaringen hadden plaats gevonden, onder meer over het lidmaatschap
van De Bruyn van de Vrijmetselaarsloge “De Eendragt” te Lillo (en Hulst), die aldaar,
mede door toedoen van De Bruyn, in 1763 was opgericht en die op 20 juni 1764 werd
geïnstalleerd. De predikant van Lillo verbood de leden van deze loge om deel te nemen aan
het Avondmaal (zie hiervoor verder hoofdstuk 31 in deel 3 c).
Het is de enige instructie van de koster te Lillo betreffende de 17 de en 18de eeuw die
bewaard is gebleven. Het is dan ook niet duidelijk of de genoemde gedragsregels ook
golden voor de voorgangers van De Bruyn. Vermoedelijk waren zij specifiek voor hem
bedoeld. Opmerkelijk is dat de destijds gebruikelijke bepalingen voor de koster buiten de
instructie bleven, zoals regels voor het schoonhouden van de kerk, het openen van de
deuren en het reinigen van het avondmaalszilver. Dit wijst erop dat de instructie uit 1764
een bijzonder karakter had en voor een specifieke situatie was geschreven.
Er zijn geen systematische gegevens bewaard gebleven over het traktement van de kosters
te Lillo en Liefkenshoek in de 17de en 18de eeuw. Zeker is dat zij in 1716 een
basishonorering genoten van 6 pond Vlaams per jaar. 333 Zij konden dit traktement
aanvullen, omdat zij voor bepaalde werkzaamheden afzonderlijk werden gehonoreerd. Zo
hadden zij het recht, hen toegekend door de Gecommitteerde Raden van Zeeland, om van
de “particuliere ingezetenen” een vergoeding te verlangen voor de zitplaatsen in de kerk.
Bewaard gebleven is de desbetreffende ordonnantie die de Gecommitteerde Raden van
Zeeland op 9 april 1715 vaststelden voor de fortkerk van Lillo. In getranscribeerde en
gecompileerde vorm luidde deze als volgt (de genoemde bedragen betreffen ponden,
schellingen en groten Vlaams): 334
1. Voor iedere zitplaats in de vrouwenbochten in de tuin, voor de familie van de
commies van de vivres en ammunitiën, de familie van de predikant en de familie
van de sergeant-majoor (de “major de la Place”): £ 0:2:6.
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2.

Voor de beste zitplaatsen, naast en omtrent de tuin, aan een particulier vergund, in
de vier eerste rijen: £ 0:2:6.
3. Voor de meest afgelegen of de slechtste zitplaatsen in de volgende rijen: £ 0:1:8.
4. Voor iedere plaats in de bocht waarin de heren commiezen van de recherche
zitten: £ 0:4:2.
5. Voor iedere plaats in de mannenbocht, gelegen naast de bocht van de heren
commiezen: £ 0:4:2.
6. Voor iedere plaats in de mannenbocht daar tegenover: £ 0:2:0.
7. Vrijgesteld van deze jaarpenningen zijn allen die voorheen een politiek, militair of
kerkelijk ambt hebben vervuld of dit nog doen.
8. Vrijgesteld is ook de vrouwenbocht in de tuin die bestemd is voor de familie van
de commandeur.
9. Vrijgesteld van deze jaarpenningen zijn voorts allen die door de diaconie
onderhouden worden.
De kosters werden ook afzonderlijk betaald voor begrafenissen. Bewaard gebleven is een
reglement betreffende de kosten van begrafenissen dat is vastgesteld door de kerkenraad
van Lillo op 7 augustus 1724. 335 Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen begrafenissen
in de fortkerk en op het kerkhof in Oud-Lillo (zie hiervoor ook paragraaf 6.6). Voor een
begrafenis in de kerk van iemand die ouder was dan tien jaar diende fl. 18 betaald te
worden. Daarvan was fl. 12 bestemd voor de diaconie van de kerk. Dit deel werd het
kerkenrecht genoemd. Het arbeidsloon voor het maken en “toeleggen” van het graf bedroeg
fl. 6; daarvan was fl. 4 en 10 stuivers bestemd voor de koster (grafmaker) en fl. 1 en 10
stuivers voor de aannemer of metselaar “welke de steen moet opwenden, de aarde
behoorlijk aanstampen en wederom toeleggen”. Voor het begraven in de kerk van een kind
beneden de tien jaar diende in totaal fl. 9 betaald te worden, te weten fl. 6 aan kerkenrecht
en fl. 3 aan arbeidsloon. Daarvan was fl. 2 en 5 stuivers bestemd voor de koster of
grafmaker en 15 stuivers voor de aannemer of metselaar. Het is aannemelijk dat in
Liefkenshoek vergelijkbare tarieven werden gehanteerd.
In hoofdstuk 13 komt aan de orde wie de personen waren die de gecombineerde functies
van schoolmeester, voorlezer, voorzanger en koster in de fortkerken van Lillo en
Liefkenshoek in de 17de en 18de eeuw vervulden.
12.7 Deelname aan het kerkelijk leven
Het is helaas niet mogelijk gebleken om voor de gehele onderzochte periode betrouwbare
gegevens te verzamelen over de mate waarin aan het kerkelijk leven in de Scheldeforten
werd deelgenomen. Slechts fragmentarisch zijn cijfers bewaard gebleven over het aantal
lidmaten. Over hun kerkgang weten we in het geheel niets, al is het plausibel dat zij
minstens eenmaal per zondag de kerkdiensten bijwoonden. Ook over de mate waarin
militairen die in de forten gelegerd waren deze diensten bijwoonden zijn geen gegevens
aangetroffen. Plausibel lijkt dat zij doorgaans, al dan niet onder druk van de kapitein van
hun compagnie, zondags naar de kerk gingen. In de 17de eeuw ondernamen de
Gecommitteerde Raden van Zeeland diverse pogingen om te bewerkstelligen dat de
soldaten van de Zeeuwse compagnieën aanhangers waren van de “ware Christelijcke
gereformeerde religie”. Daarover vaardigden zij bijvoorbeeld in 1661 een instructie uit
335
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voor de kapiteins van deze compagnieën: het werd verboden om rooms-katholieken als
soldaat aan te nemen. 336
Aannemelijk is ook dat het “bewaken” van hun religieuze gezindheid in de loop van de 18 de
eeuw verminderde. Vermoedelijk kwamen er in deze eeuw meer en meer soldaten naar de
forten die geen lidmaat van de gereformeerde kerk waren. Zeker is dat er incidenteel
soldaten uit het fort Lillo huwden in de parochiekerk van Lillo-Kruisweg. 337
Voor de afzonderlijke forten kan het volgende beeld van de participatiegraad worden
geschetst.
Smessaert heeft een schatting gemaakt van de getalsmatige verhouding tussen
gereformeerden en rooms-katholieken in de polder van Doel in de 17de en 18de eeuw.
Daarbij wordt verderop in dit hoofdstuk nader stilgestaan (zie paragraaf 12.9). Op deze
plaats is de schatting van belang die hij maakte van het aantal gereformeerden en hun
aandeel in de totale volwassen populatie. Deze schatting is als volgt: 338
Periode
1629
1646
1671
1672-1689
1690-1709
1710-1729
1730-1749
1750-1769
1770-1789
1780-1795

aantal
gereformeerden
667
500
990
470
388
258
187
87
60
52

percentage
gereformeerden
100
100
40
40
35
25
15
8
5
4

Het is niet duidelijk welke definitie van een gereformeerde Smessaaert hanteerde.
Vermoedelijk is de schatting van het aantal en het aandeel van de gereformeerden in de
eerste helft van de 17de eeuw overdreven. 339 Dit neemt niet weg dat de door Smessaert
geschetste ontwikkeling in grote lijnen als plausibel kan worden beschouwd. Aanvankelijk
woonden er rondom het fort Liefkenshoek vele honderden protestanten, waarvan mag
worden aangenomen dat ze de diensten in de kerk van dit fort bijwoonden. Nadat er in 1672
in het dorp Doel een parochiekerk was gevestigd nam het aantal gereformeerden daar in de
directe omgeving af, in de 18de eeuw zelfs in versterkte mate. Toen de fortkerk van
336

ZA, SZ, inv. 515, 1-9-1661, fol. 132.
In de periode 1723 t/m 1733 bijvoorbeeld kwam dit zeker twaalf maal voor (RAA,
Parochieregisters Lillo, inv. 3; zie bijv. de huwelijken van Petrus en Thomas Clavaux); in de periode
1716-1736 werden in de r.k. kerk van Lillo-Kruisweg diverse kinderen van militairen uit het fort Lillo
gedoopt (RAA, Parochieregisters Lillo, inv. 2).
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J. Smessaert, Geschiedenis van volk en land van Beveren; bevolkingsevolutie en
bevolkingsstructuren, Beveren, 1986, p. 134 en 136.
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Het was vrijwel onmogelijk om een goed zicht te krijgen op het aantal rooms-katholieken in die
periode. Het staat echter vast dat er in het dorp Doel en in de omliggende polder toen roomskatholieken woonden; zij “kerkten” in Kallo.
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Liefkenshoek in 1786 werd opgeheven was het aantal gereformeerden naar schatting
gedecimeerd tot ca. 60 en was hun aandeel in de totale populatie verschrompeld tot ca. 4 %.
Dat er over de vermelde cijfers ook destijds verwarring kon bestaan blijkt bijvoorbeeld uit
een schatting van het aantal gereformeerden door de pastoor van Doel in 1716. Toen hij
zijn zorgen uitspraak over de herinlijving van zijn dorp in de Republiek der Verenigde
Nederlanden als uitvloeisel van het Barrière-traktaat uit 1715 signaleerde hij op het
grondgebied van Doel wel 600 protestanten op een totaal van 1600 inwoners. 340 Daarover
merkt Smessaert terecht op dat het genoemde cijfer vooral moet worden begrepen als een
noodoproep van de pastoor, die bevreesd was voor een herleving van de Reformatie op zijn
grondgebied. Het getal was ver verwijderd van de werkelijkheid.
Om hun zorgen kenbaar te maken over de oprukkende invloed van de rooms-katholieke
kerk in de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse verstrekten de predikanten van Lillo
en Liefkenshoek in augustus 1720 cijfermatige gegevens over de lidmaten en “belijders”
van de fortkerk van Liefkenshoek naar de situatie van maart 1720. 341 Die situatie was naar
de mening van de predikanten uiterst zorgelijk. Naar hun mening herinnerden de oudste
lidmaten van deze fortkerk zich nog goed dat er in de 17de eeuw aan deze kerk tussen de
300 en 400 lidmaten verbonden waren en “meer als eens zooveel” belijders van de
hervormde religie. Waarschijnlijk werd de term belijder gebruikt in geval van een
kerkganger die (nog) geen belijdenis had gedaan en derhalve nog geen lidmaat was.
Onduidelijk is welke leeftijdsgrens de predikanten hanteerden om de categorie belijders af
te bakenen.
In maart 1720 waren er in totaal 262 personen bij de fortkerk van Liefkenshoek betrokken,
verspreid over 44 families. Daarbij werden de kerkgangers uit het garnizoen buiten
beschouwing gelaten. Het ging bij het samenstellen van die statistiek destijds louter om de
burgers uit de omgeving van het fort. De betrokkenen werden als volgt ingedeeld, waarbij
het begrip familie staat voor een huishouden (gezin):
Afkomstig uit
Het dorp Doel
De polder van Doel
St. Anna-Ketenisse
Totaal

Aantal families
20
20
4
44

Aantal lidmaten
22
44
10
76

Aantal belijders
69
93
24
186

Verreweg de meeste betrokkenen, namelijk 59 %, waren geen lidmaat, doch uitsluitend
belijder. Het merendeel van de lidmaten woonde in de polder van Doel.
Een dergelijke statistiek is na 1720 niet meer samengesteld. Wat de deelname aan het
kerkelijk leven in Liefkenshoek nadien betreft beschikken we nog slechts over twee cijfers,
die elk behoedzaam gehanteerd behoren te worden. Het eerste dateert uit 1749. Toen
klaagden 23 lidmaten (inclusief de ouderlingen en diakenen) bij de Gecommitteerde Raden
van Zeeland over het functioneren van de toenmalige predikant, Renatus Stenhuys (zie
terug). 342 We weten niet hoeveel lidmaten niet bereid waren om zich hierbij aan te sluiten.
Het andere cijfer dateert uit 1763. In het fort woonden toen 23 burgers (huispersoneel
340
341
342
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De Navorscher, 1903, p. 631.
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inbegrepen) die als gereformeerd werden gekwalificeerd. 343 Het is onduidelijk welke
maatstaf daarbij is gehanteerd. Let wel: deze laatste telling betrof uitsluitend de
gereformeerden die binnen het fort woonden.
Zoals in hoofdstuk 6 al is gememoreerd werden in de fortkerk van Liefkenshoek in de
tijdvakken 12 april 1636 tot 26 september 1711 en 1 januari 1715 tot 24 september 1783 in
totaal 295 huwelijken ingezegend. 344 Gemiddeld kwam dat dus zo’n tweemaal per jaar
voor.
Doopgegevens van Liefkenshoek zijn alleen bewaard gebleven voor de periode 19 januari
1715 tot 10 april 1786. 345 In dit tijdvak werden daar 416 kinderen gedoopt, dat is
gemiddeld circa 6 per jaar.
Wat Lillo betreft zijn we globaal geïnformeerd over een als beduidend betitelde deelname
van gereformeerden uit de stad Antwerpen aan het einde van de 16de en het begin van de
17de eeuw (zie paragraaf 12.5). Over het aantal lidmaten van de fortkerk aldaar in de 17 de en
18de eeuw zijn geen exacte gegevens meer beschikbaar. Zeker is dat een petitie uit 1712,
gericht op het aftreden van de toenmalige predikant (Lambertus Slicher), door 38 lidmaten
werd ondertekend. 346 Vermoedelijk tekenden slechts weinig lidmaten niet. 347 Volgens een
andere, betrouwbaar te achten bron waren er in dat jaar 40 tot 50 personen bij de fortkerk
van Lillo betrokken, waarbij de incidenteel in het fort verblijvende militairen uit het
garnizoen niet zullen zijn meegeteld. 348 Vermoedelijk kwam er in de eerste helft van de
18de eeuw in deze situatie nauwelijks verandering, want in 1751 werd er voor 42 zitplaatsen
in de fortkerk van Lillo “stoelgeld” betaald (zie terug). 349
In 1763 werden 148 burgers in het fort gekwalificeerd als gereformeerd (zie verderop). 350
Daartoe behoorden 67 kinderen. Het is onduidelijk hoeveel gereformeerde volwassenen
lidmaat waren van de fortkerk c.q. kerkelijk actief waren.
Gegevens over huwelijkssluitingen in het fort Lillo zijn slechts beschikbaar voor de jaren
1732 tot en met 1785. 351 Zoals in hoofdstuk 6 reeds werd vermeld werden daar in deze
periode 308 huwelijken ingezegend; dat is gemiddeld bijna zes per jaar. Doopgegevens van
Lillo zijn bewaard gebleven voor het tijdvak 14 juli 1706 tot 23 oktober 1785. 352 In deze
periode zijn daar 419 kinderen gedoopt, dat is gemiddeld iets meer dan vijf per jaar.
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12.8 De aard van het kerkelijk leven
Aangenomen kan worden dat het kerkelijk leven in de Scheldeforten gebaseerd was op de
regels die in de Zeeuwse kerkorde uit 1591 zijn vastgelegd. Dit reglement bleef gedurende
de door ons onderzochte periode intact. Het wekt geen verwondering dat in de
overgeleverde documentatie over de aard van het kerkelijk gebeuren in Lillo en
Liefkenshoek (en de bijbehorende steunforten) vrijwel niets is terug te vinden. De uit te
dragen religieuze opvattingen en de na te leven gedragsvoorschriften werden
vanzelfsprekend geacht. Ze hadden een uitgesproken dogmatisch karakter en stonden dus
niet ter discussie. Geschillen over een te varen koers manifesteerden zich niet of
nauwelijks. In alle onderzochte bronnen kon slechts één typisch theologisch dispuut
getraceerd worden en dat deed zich voor toen Cornelis van Schetsen, secretaris van de
magistraat van Lillo en schoolmeester in dit fort (en dus een belangrijk man in het
alledaagse leven), er (in 1687) van werd verdacht te sympathiseren met het gedachtengoed
van Pontiaan van Hattem, destijds predikant te Sint Philipsland (zie over diens theologische
ideeën en de onrust die daarover ontstond paragraaf 12.5). Van Schetsen was over zijn
“Hattemisme” aangesproken door de predikant en de kerkenraad van Lillo, doch gaf
“onvoldoende genoegdoening”. Daarna boog de classis Tholen en Bergen op Zoom zich
over deze kwestie. Van Schetsen beloofde om niet langer met Van Hattem over diens leer
te corresponderen en er met anderen over te spreken. Daar nam de classis echter geen
genoegen mee. Van Schetsen werd opgeroepen voor de classisvergadering van 17 februari
1688, doch verscheen toen niet omdat hij zich voor de kerkenraad van Lillo “nader en beter
had verklaard”. 353
In het tuchtrecht dat gold voor de militairen die in de forten verbleven waren gedragsregels
en sancties opgenomen betreffende hun eerbied voor Gods woord en voor de kerkelijke
dienaren. Het was verboden om de naam van God “ijdelijk” te gebruiken. Militairen die
deze regel voor de eerste maal overtraden konden rekenen op een gevangenisstraf van drie
dagen, gedurende welke ze slechts gevoed werden met water en brood. Deden ze dat nog
eens dan kon hun tong met een gloeiend ijzer worden doorgestoken (zie hiervoor verder
paragraaf 7.8). 354 In november 1639 werd een soldaat te Lillo (Stoffel Caddeman) door de
krijgsraad aldaar tot deze straf veroordeeld. 355
Met enige regelmaat klaagden de predikanten van Lillo en Liefkenshoek erover dat de
zondagsrust in deze forten geweld werd aangedaan en dat inwoners zich niet
overeenkomstig kerkelijke maatstaven in het sociale verkeer gedroegen. Dat kwam toen in
veel garnizoensplaatsen in de Republiek voor. 356 Uiteraard zijn slechts de incidenten op dit
terrein gedocumenteerd waardoor een vertekend beeld van het alledaagse fortleven zal zijn
ontstaan. Hoe bijzonder bijvoorbeeld was de klacht van dominee Schepens, besproken door
de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 26 juni 1601, over het drinken in de herbergen
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tijdens de prediking? 357 Overdreef de predikant van Lillo toen hij in juli 1735 aan de classis
Tholen en Bergen op Zoom de volgende vraag voorlegde: “Wat men met zulke ledemaeten
doen zal, die een soort van een danscollegie houden, waer zij een a tweemael ter week
zamenkomen, beginnende des avonts en eyndigende des ’s morgens tegens twee of drie
uuren en dat wel in een kleine plaetsche daer men alles horen kan, in een plaets daer men
zegt, dat Hattemisten wonen”? 358
Klachten over verstoring van de zondagsrust waren er al vroeg. Reeds in 1601 kreeg de
sergeant-majoor van Lillo opdracht van de Gecommitteerde Raden om ervoor te zorgen dat
er in het vervolg zondags niet meer zou worden geladen en gelost. 359 Een dergelijk verbod
viel vermoedelijk lastig te handhaven. Schepen met bederfelijke waren konden bezwaarlijk
worden geweigerd, sommige schippers (ook de “gepermitteerden” onder hen, waaronder
rooms-katholieken!) hadden niet veel boodschap aan gedragsvoorschriften die wortelden in
het reformatorisch geloof en soms was de bevoorrading van de forten om militaire redenen
noodzakelijk. Een goede gang van zaken in de forten in militair en economisch opzicht
spoorde lang niet altijd met het streven naar bescherming van de zondagsrust.
Op 4 december 1772 behandelde de magistraat van Lillo een verzoek van de kerkenraad
van Lillo om in het fort orde op zaken te stellen. Gewag werd gemaakt van “verval van het
Christendom” en van “het verachten van de verkondiging van het Goddelijk woord”.
Velen, zo werd gesteld, 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.” 360
De magistraat van Lillo vaardigde soms voorschriften uit die tot doel hadden om de
zondagsrust te beschermen of om gedragingen te verbieden die als strijdig werden
beschouwd met een verantwoord godsdienstig klimaat. Voorbeelden daarvan zijn:





19 maart 1753: op verzoek van de predikant wordt het optreden van kwakzalvers
in het fort Lillo verboden. 361
4 oktober 1754: het wordt kinderen verboden om tijdens kerkdiensten buiten te
spelen. 362
7 mei 1756: de herbergier Pieter van Duinkerke moet ervoor zorgen dat er tijdens
kerkdiensten niet wordt gekolfd of gebiljard. 363
5 augustus 1757: tijdens kerkdiensten mag geen groente verkocht worden. 364
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7 december 1759: winkeliers en herbergiers die tijdens kerkdiensten iets verkopen
krijgen een boete per geval van fl. 3; spelende kinderen worden beboet met 12
stuivers. 365
 1 oktober 1773: het wordt kinderen verboden om tijdens kerkdiensten buiten te
spelen. 366
 6 februari 1778: tijdens een dank- of bededag mag er geen handwerk of nering zijn
en in de herbergen geen onbehoorlijkheden. 367
 24 maart 1784: er worden nieuwe regels vastgesteld betreffende de orde in de
herbergen; niet meer tappen ’s avonds na 9 uur voor leden van het garnizoen;
militairen mogen niet kaarten; voor vreemdelingen of passagiers mag niet getapt
worden; niet tappen onder kerktijd; op zondag mogen de herbergiers geen viool
laten spelen. 368
Een speciale kwestie betrof de vestiging van een vrijmetselaarsloge in het fort Lillo en de
reactie daarop van de kerkenraad aldaar. Daarbij wordt apart stilgestaan in hoofdstuk 31
van deel 3 c.
12.9 Spanningen met rooms-katholieken
Vanaf het moment dat het geestelijk leven in de forten Lillo en Liefkenshoek gedomineerd
werd door het reformatorische gedachtengoed (en dat was vermoedelijk reeds ten tijde van
hun eerste bewoning, doch zeker vanaf 1585 het geval) heerste er in de forten een
uitgesproken anti-roomse stemming en waren er frequente spanningen met roomskatholieken in hun omgeving. De forten waren symbolen van de Opstand. De Reformatie
kreeg in, maar ook mede door de forten gestalte. Mede dankzij het bezit van Lillo en
Liefkenshoek kon de gereformeerde Republiek een barrière opwerpen tegen de invloed van
het rooms-katholicisme vanuit de Zuidelijke Nederlanden. Rooms-katholieken werden
vanuit de forten gepercipieerd als vijanden. Veelal werden zij als “papen” betiteld.
Omgekeerd werden de militairen en de burgers in de forten vanuit de directe omgeving van
de forten gezien als vijandige bezetters. Indien zij “geuzen” werden genoemd dan was dat
geen eretitel maar een scheldnaam.
De Zeeuwse autoriteiten die voor het bestuur van de Scheldeforten verantwoordelijk waren
lieten er geen enkele twijfel over welke houding de functionarissen die binnen deze forten
leidinggevende posities bekleedden tegenover rooms-katholieken dienden in te nemen: zij
dienden als aanhangers van een verderfelijk geloof te worden beschouwd en behandeld.
Binnen de Republiek manifesteerden zich in dit opzicht verschillen tussen de gewesten. In
sommige steden en dorpen in Holland en Utrecht namen regenten een tolerante houding aan
tegenover roomsen. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat van de heren die in de periode 16191681 behoorden tot het Hollandse Ridderschap er 39 rooms-katholiek en slechts 14
gereformeerd waren. 369 In Zeeland heerste een ander regime. In 1616 werden er in
Middelburg op een totale bevolking van ca. 35.000 nog slechts 150 katholieken geteld en in
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de steden Vlissingen, Veere, Zierikzee en Tholen vrijwel geen. Alleen in Goes (de stad die
zich relatief laat, namelijk in 1577, schaarde in de gelederen van de Opstandelingen) 370 en
op het Zuid-Bevelandse platteland rondom Goes was toen nog een katholieke minderheid
van enige betekenis aanwezig. 371 In de Zeeuwse dorpen had de gereformeerde kerk zich
tussen 1572 en 1580 stevig genesteld.
Tussen de forten Lillo en Liefkenshoek manifesteerden zich aanvankelijk in de eerste helft
van de 17de eeuw grote verschillen in de mate waarin er spanningen met rooms-katholieken
in hun omgeving optraden. Deze kwamen simpelweg voort uit het feit dat de directe
omgeving van het fort Lillo (met uitzondering van de enclave Oud-Lillo) in de periode
1585 tot de herbedijking in 1650 onder water stond. Pas vanaf ongeveer 1651 kon er in de
polder van Lillo sprake zijn van herlevend katholicisme c.q. konden er spanningen ontstaan
tussen “papen” en “geuzen” rondom het fort Lillo.
Op de linkeroever van de Schelde was de situatie in de eerste helft van de 17 de eeuw anders.
De polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse werden in 1614 herbedijkt en vrijwel
gelijktijdig werden zij bewoond. Tot de eerste bewoners behoorden rooms-katholieken,
vooral in het dorp Doel.
In en rondom de forten Lillo en Liefkenshoek was in de onderzochte periode in hoge mate
sprake van religieuze endogamie. Huwelijkspartners werden gezocht binnen de eigen
geloofskring. Zogeheten gemengde huwelijken waren hoogst zeldzaam. Het lijkt welhaast
zeker dat de gereformeerde predikanten niet toestonden dat een van hun lidmaten trouwde
met een rooms-katholieke partner, tenzij deze zich bekeerde tot het reformatorisch geloof.
Indicatief in dit opzicht is het derde huwelijk van Jan van Wijk, sergeant-majoor te
Liefkenshoek, in de eerste helft van de 18 de eeuw. Zijn bruid (Elizabeth Bosschaard) was
rooms-katholiek. Nadat het paar in Liefkenshoek op 14 september 1737 in ondertrouw was
gegaan, werd Elizabeth naar Nisse gestuurd “om sig te laaten onderwijsen zoo in school als
by den predikant in de gronden van de waare Gereformeerde Christelijke godsdienst”
zodat zij, onder het doen van afstand van de Roomse godsdienst, belijdenis kon afleggen.
Zij zou met het oog hierop gedurende 20 weken in Nisse verblijven. Op 30 maart 1738
werd zij door kerkenraad van Nisse ontboden en ondervraagd. In de notulen van deze
vergadering werd genoteerd dat zij als lidmaat van de gereformeerde kerk werd
aangenomen: “na belofte van volherding in dese goede zaak en in neerstigheid in het
ondersoek van Gods Woort en in een heilige wandel gedaan te hebbe”. 372 Twee maanden
later kon het huwelijk in Nisse kerkelijk worden bevestigd. Toen het paar in ondertrouw
ging werd via huwelijkse voorwaarden vastgelegd dat, als er uit het huwelijk kinderen
zouden voortkomen, deze gereformeerd gedoopt en opgevoed zouden worden. Toen er
inderdaad kinderen kwamen trad deze voorwaarde in werking. Na het overlijden van hun
moeder (die in 1752 weduwe was geworden) verhuisden twee van hen naar een oom en
tante in de stad Antwerpen. Daar bleken zij rooms-katholiek te worden opgevoed. De
magistraat van Lillo diende hierover een klacht in bij de magistraat van Antwerpen en eiste
370

Dekker, op. cit., hoofdstuk IV.
Israel, op. cit. 1996, p. 415-416; zie voor de hardnekkigheid waarmee op het platteland van ZuidBeveland het katholicisme na de Reformatie stand hield: D.M. Martens, Enige Kerkhoeven en hun
bewoners op Zuid-Beveland, in: B. de Keijzer (eindred.), Spelerieë, Kapelle, 1992, p. 150-178.
372
GA Borssele, arch. Herv. Gemeente Nisse, inv. 3.
371

591

dat de kinderen naar Lillo zouden komen, zodat zij daar gereformeerd zouden kunnen
worden opgevoed. Op 25 juli 1755 kwam er inderdaad om deze reden aan het verblijf van
de kinderen in Antwerpen een einde. 373
De door Jan van Wijk en Elisabeth Bosschaard gemaakte afspraken over de religieuze
opvoeding van hun (eventuele) kinderen kwamen destijds vaker voor. Soms werd
vastgelegd dat er onderscheid zou worden gemaakt tussen jongens en meisjes. Toen de in
Lillo geboren Machiel de Koster in Hulst op 27 juli 1746 huwde met Cornelia Heijmans
werd afgesproken dat uit het huwelijk voortkomende jongens rooms-katholiek zouden
worden opgevoed en eventuele meisjes, conform de religie van de moeder, gereformeerd.
Zo’n afspraak was op 10 september 1738, eveneens te Hulst, gemaakt tussen het echtpaar
Jacobus van den Ende (geboren te Liefkenshoek) en Pieternella Koolse. Eventuele zoons
zouden, conform de religie van de vader, gereformeerd worden opgevoed en eventuele
dochters, conform de religie van de moeder, rooms-katholiek.
Gemengde huwelijken van functionarissen in Lillo en Liefkenshoek die daar sleutelposities
van militaire of burgerlijke aard bekleedden kwamen hoogst zelden voor. Een in het oog
springende uitzondering is het huwelijk, in 1705, van Jan Wacker, toen geweldige provoost
in het fort Lillo. Hij liet zijn huwelijk inzegenen in de parochiekerk van Lillo-Kruisweg. 374
Het kwam incidenteel ook voor dat bewoners van of rondom de forten van geloof
wisselden. Een voorbeeld is de metselaar Joannes van den Avond (Avent) die huwde in de
parochiekerk van Lillo-Kruisweg en daar zijn eerste kind liet dopen, maar waarvan het
overlijden van twee andere kinderen is opgetekend in het begraafboek van de
gereformeerde fortkerk van Lillo.
Door de bestuurlijke elite van de Republiek der Verenigde Nederlanden werden gemengde
huwelijken in de 17de en 18de eeuw met argusogen bekeken. Formeel verboden waren ze
niet, ook al was het op het grondgebied van de Generaliteit niet toegestaan dat een huwelijk
door een rooms-katholieke geestelijke werd ingezegend. 375 Blijkens een plakkaat van de
Staten-Generaal van 3 juni 1750 bestond er over de toename van het aantal gemengde
huwelijken wel een grote ongerustheid. Geconstateerd werd dat vooral in de
Generaliteitsgebieden steeds meer huwelijken voorkwamen tussen “persoonen van de
waare Gereformeerde of Protestansche Religie en die van de Roomsche Godsdienst”, dat
daaruit vele twisten en onenigheden tussen echtgenoten voortkwamen, dat kinderen in
dergelijke gezinnen overwegend rooms-katholiek werden opgevoed en dat gereformeerde
partners menigmaal onder druk werden gezet om de “waare” gereformeerde religie te
verlaten en “zich te begeeven tot de Roomsche dwaalingen”. Voorkomen diende te worden,
zo wordt in de considerans van de betreffende resolutie verder uiteen gezet, “dat onze
goede ingezetenen door jonkheid van jaaren, onbezonne driften en zonder overweging van
de beklaaglyke en verderffelyke gevolgen van de voorz. Huwelyken tot het aangaan van
dezelve worden verleid”. Daarom werd bepaald dat een gereformeerde man die met een
373
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rooms-katholieke partner wilde trouwen minstens 25 jaar oud en een gereformeerde vrouw
minstens 20 jaar oud diende te zijn. Wie met het oog op de totstandkoming van een
gemengd huwelijk de gereformeerde religie had afgezworen kon pas na verloop van een
jaar toestemming voor zo’n huwelijk verkrijgen; zo’n lange termijn kon er hopenlijk voor
zorgen dat het bruidspaar op zijn “dwalingen” zou terugkeren. Aangetoond moest dan
bovendien worden dat van het Roomse geloof “professie” was gedaan. Het was toegestaan
om een belofte voor een gemengd huwelijk zonder meer te verbreken. De Staten-Generaal
verzochten alle magistraten, kerkenraden en predikanten die op het grondgebied van de
Republiek werkzaam waren om deze voorschriften nauwgezet na te leven. Op overtreding
ervan werd een boete van 100 zilveren ducatons (= ca. 300 gulden) gesteld. 376
In de loop van de 18de eeuw reduceerde het aantal gereformeerden in de omgeving van Lillo
en Liefkenshoek zodanig en was de kwantitatieve dominantie van de rooms-katholieken er
dusdanig voortgeschreden dat er minder en minder gereformeerde kandidaten op de
huwelijksmarkt kwamen.
Een huwelijk dat zowel tot stand kwam via een gereformeerde fortkerk als een roomskatholieke kerk in de directe omgeving behoefde niet noodzakelijk te wortelen in een
uiteenlopende geloofsovertuiging van de kandidaten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het
huwelijk van Joannes van Puyvelde en Joanna van den Elsacker. Beide waren roomskatholiek. Niettemin werd hun ondertrouw ingeboekt in de gereformeerde kerk van Lillo en
wel op 27 augustus 1735. Op 11 september 1735 volgde de inzegening van hun huwelijk in
de parochiekerk van Lillo-Kruisweg. Waarschijnlijk had deze dubbele constructie een
zakelijke achtergrond. Van Puyvelde was vrijschipper en voor het uitoefenen van deze
functie volledig afhankelijk van de gereformeerde magistraat van het fort Lillo en,
uiteindelijk, van de gereformeerde raadsheren in het Zeeuwse college van Gecommitteerde
Raden. Een ander voorbeeld van een dubbele kerkelijke bevestiging is het huwelijk van de
soldaat Pieter Provoost (Provo) en Catharina Smeyters. Zij huwden in 1745 eerst in de
fortkerk van Lillo en negen dagen later in de kerk van Lillo-Kruisweg.
In de 18de eeuw kwam een dubbele kerkelijke legitimatie van een huwelijk (evenals
trouwens een dubbele doop van een kind) eveneens voor op het eiland Tholen. 377
Soms verkeerden inwoners van het fort Lillo of bewoners van de directe omgeving ervan in
verwarring over hun binding aan een kerkgenootschap. Neem Josephus Garmeijn. Hij liet
in de fortkerk van Lillo twee kinderen dopen, respectievelijk in 1708 en 1710. Toen een van
deze kinderen overleed vond echter de begrafenis plaats op de rooms-katholieke
begraafplaats van Lillo-Kruisweg. In de parochiekerk aldaar werd (in 1719) ook het derde
kind van Josephus gedoopt, nadat deze was hertrouwd. Ook Martijn Kelder(s), soldaat te
Lillo omstreeks 1743, worstelde klaarblijkelijk met zijn kerkelijke binding. Van zijn drie
kinderen werden er twee in de parochiekerk van Lillo-Kruisweg gedoopt, maar twee vanuit
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de gereformeerde kerk in het fort Lillo begraven; dat laatste gold ook voor zijn (in het
kraambed overleden) echtgenote.
De spanningsvolle relatie tussen rooms-katholieken en gereformeerden rondom Lillo en
Liefkenshoek had het karakter van een groepsantagonisme in de betekenis die Den
Hollander daaraan heeft gegeven. 378 Personen worden niet primair gezien en behandeld op
grond van hun eigen persoonlijke kenmerken maar op grond van de kenmerken van de
groep waartoe zij behoren. Daarbij gaat het niet zelden om veronderstelde kenmerken van
die groep. Anders gesteld: groepstegenstellingen wortelen vaak in beeldvorming over en
weer. De empirische basis van veronderstellingen over groepskenmerken wordt vaak zo
vanzelfsprekend geacht dat deze niet (meer) ter discussie staat. Soms is de oorsprong van
een eenmaal gevormd groepsbeeld uit het oog verloren. Tegenover de eigen “binnengroep”
wordt een als vijandig beschouwde “buitengroep” geplaatst; leden van de laatstgenoemde
groep worden geacht om zich welhaast per definitie fout te gedragen. 379
In het navolgende zal eerst afzonderlijk worden stilgestaan bij de ontwikkeling van de
verhouding tussen gereformeerden en rooms-katholieken op de linker- en de rechteroever
van de Schelde bij Antwerpen. Ook bij het reconstrueren daarvan spelen hiaten in
archiefbestanden parten. In uiteenlopende bronnen is over die ontwikkeling (en met name
over de spanningen die daarmee gepaard gingen) echter nog zoveel aan gegevens
aangetroffen dat het verantwoord kan worden geacht om daarbij stil te staan. Daarbij dient
wel bedacht te worden dat in de bewaard gebleven en onderzochte documenten vooral de
problematische kanten van de verhoudingen tussen beide geloofsrichtingen zijn
geboekstaafd. Vooral indien is geput uit bronnen van bestuurlijke autoriteiten is het gevaar
van het uitvergroten van incidenten aanwezig. Wanneer een reformatorisch gezinde boer in
de polder van Lillo probleemloos omging met een of meer van zijn rooms-katholieke
knechten dan is daarover in bijvoorbeeld de resoluties van de Gecommitteerde Raden van
Zeeland of die van de schepenbank van Lillo-Zuidland niets te vinden. Indien dezelfde boer
werd dwarsgezeten door een vertegenwoordiger van het burgerlijke gezag in die polder dat
buiten de jurisdictie van Zeeland viel, en de desbetreffende kwestie had te maken met
spanningen tussen de twee aldaar gevestigde kerkelijke stromingen, dan is de kans groot dat
daarover in de genoemde resoluties (en de bijbehorende documenten) iets te vinden valt.
Het is dan niet altijd duidelijk welke betekenis aan het betreffende incident kan worden
toegekend. Gebeurtenissen die in archivalia zijn gekwalificeerd als spanningen tussen
rooms-katholieken en gereformeerden kunnen een geheel andersoortig karakter gehad
hebben in die zin dat ze niets of weinig te maken hadden met spanningen tussen
geloofsrichtingen. Ze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben gehad op conflicten over
machtsverhoudingen en/of over louter zakelijke kwesties. Het kwam in die gevallen
strategisch soms goed uit om een tegenspeler niet in die termen te omschrijven maar als een
aanhanger van een verderfelijk geacht geloof, die daardoor welhaast per definitie in het
ongelijk gesteld behoorde te worden. De geloofsaanduiding kon dan fungeren als
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hulpmiddel (legitimatie) om iemands gedrag aan de kaak te stellen of om een alibi voor het
eigen gedrag te verschaffen.
De verhouding tussen gereformeerden en rooms-katholieken rondom Liefkenshoek
Tijdens de onderhandelingen die aan de herbedijking van de polders van Doel en van St.
Anna vooraf gingen werd (met een vooruitziende blik) onderkend dat zich op de
linkeroever van de Schelde godsdienstige twisten zouden gaan manifesteren, gegeven de
aanwezigheid van het reformatorisch gezinde fort Liefkenshoek en de waarschijnlijkheid
dat de nieuwe inwoners van beide polders, net zoals vóór de inundaties van 1584 en net
zoals de inwoners van de omringende polders, overwegend rooms-katholiek zouden zijn.
De contrescarp van Liefkenshoek vormde een belangrijke schakel in de buitendijken van
beide polders en het werd ook om die reden van belang geacht dat er een goede
verstandhouding zou zijn tussen de (deels rooms-katholieke) ingelanden en de leiding van
het fort. Dat mondde uit in de bepaling in het bedijkingsoctrooi voor de polder van Doel,
dat er in die polder godsdienstvrijheid zou zijn. Geen inwoner kon worden vervolgd op
basis van zijn religieuze overtuiging. 380
Nog voor de eerste bewoners na de herbedijking er neerstreken waren er spanningen tussen
protestanten en katholieken. Reeds op 3 december 1610 klaagde Pieter Huygens van
Hoogeveen (een van eerste eigenaren van grond in de polder van Doel) mede namens
andere ingezetenen van Doel over het optreden van de baljuw van Beveren die hen
dagelijks zou molesteren en zou trachten om zowel in politieke als in kerkelijke zin macht
over hen uit te oefenen. Hij verzocht de Gecommitteerde Raden van Zeeland om de baljuw
tot de orde te roepen. 381
Direct na de herbedijking kwamen de rooms-katholieke hoofdingelanden van de polders
van Doel en St. Anna-Ketenisse in Antwerpen bijeen om daar (op 7 april 1614) te beslissen
dat zij bij de Sint-Antoniushoek (een gehucht in de zuidwesthoek van de polder van Doel)
een kapel zouden bouwen met een aangehechte woning voor een pastoor. 382 Op dat
moment waren beide polders nog afgesloten van de parochiecentra te Kallo en Kieldrecht
omdat de polders aldaar nog geïnundeerd waren. Ook in het dorp Doel was een initiatief
ondernomen om een rooms-katholiek godshuis te stichten. Op 7 oktober 1614 bespraken de
Gecommitteerde Raden van Zeeland een brief van commandeur De Buvry van Lillo en
Liefkenshoek waarin deze meldde dat de bisschop van Gent (Van der Burch) kort daarvoor
in Doel was geweest en opdracht had gegeven om daar een parochiekerk te bouwen. 383
Daar was de instemming voor nodig van de Zeeuwse bestuurlijke autoriteiten, die hiertoe
niet bereid bleken. Ruim drie maanden later berichtte De Buvry verontrust dat er intussen in
Doel een “paap” werkzaam was die op 11 januari 1615 begonnen was om “enige dienst te
380
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doen” en om huwelijken te voltrekken. De commandant van Liefkenshoek verbood dit. 384
Op 27 april 1615 werd namens de hoofdingelanden van de polder van Doel aan de
Gecommitteerde Raden van Zeeland verzocht om een aanbevelingsbrief te schrijven aan de
Staten-Generaal in Den Haag over het bouwen van een kerk tot uitoefening van de roomse
religie. 385 Zo’n brief zou nimmer geschreven worden. Op 13 november 1615 bogen de
Gecommitteerde Raden zich nog eens over deze kwestie. Zij besloten deze voor te leggen
aan de Staten van Zeeland die, evenals op 21 november 1614, negatief beslisten. 386
Daarmee waren de plannen om in Doel een katholieke kerk te stichten niet van de baan. Op
4 oktober 1619 berichtte commandeur De Buvry aan de raadsheren in Middelburg dat de
bisschop van Gent wederom in Doel was geweest en daar “seer heerlijck” was onthaald
door de ingezetenen. In zijn gezelschap bevonden zich vele “papen”. De komst van de
bisschop hield opnieuw verband met het plan om in Doel een parochiekerk te bouwen.
Daarmee zou volgens De Buvry een meerderheid van de bewoners aldaar kunnen
instemmen, hoewel er volgens hem ook vele waren die zich ertegen verzetten. 387 Opnieuw
verleenden de Zeeuwse autoriteiten aan het plan geen goedkeuring; de verlangde
parochiekerk kwam er vooralsnog niet.
Voor rooms-katholieken in de polder van Doel zat er niets anders op dan ter kerke te gaan
in Kallo. Daarvoor moest het Perelgat worden overgestoken, op zich al een hachelijke en
tijdrovende onderneming, die bovendien na het aflopen van het Twaalfjarig Bestand in
1621 niet zonder gevaar was. De commandeur van Liefkenshoek probeerde nogal eens om
een dergelijke kerkgang te verhinderen of te bemoeilijken. 388 Pas vanaf 1648 (na de Vrede
van Münster), maar vooral vanaf 1653 (toen de Kallopolder was herbedijkt) was het
mogelijk om de parochiekerk te Kallo ongestoord te bereiken, maar dit vergde voor
inwoners van de polder van Doel nog wel het overbruggen van een grote afstand via een
gebrekkige wegeninfrastructuur. 389
De hervatting van de oorlogshandelingen in het zuid-westelijke deltagebied na afloop van
het Twaalfjarig Bestand leidde ook tot het herleven van de tegenstellingen op godsdienstig
gebied. 390 In 1623 werd de reformatorisch gezinde Cornelis van Alphen (landbouwer in de
polder van Doel en schepen van Doel-Kieldrecht) door “de vijand” (de autoriteiten in de
Spaanse Nederlanden) in Gent gevangen was gezet. 391 De commandeur van Liefkenshoek
besloot om als tegenzet twee rooms-katholieken (te weten Baltahasar Antoni, de pastoor
van Stabroek en Franciscus Caerpoel, een “paap” uit het Hulsterambacht) te gijzelen en ze
pas vrij te laten indien ook Van Alphen weer een vrij man zou zijn. 392 Op 6 april 1624
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verzocht de gevangen genomen pastoor de Gecommitteerde Raden van Zeeland vergeefs
om zijn vrijlating. 393 Op 24 juni 1624 besloten de Zeeuwse raadsheren dat hij mocht gaan
zodra Van Alphen terug zou zijn in Liefkenshoek, hetgeen kort daarna gebeurde. 394
Gijzelingen van geestelijken waren destijds middelen die in de geloofsstrijd tussen
protestanten en katholieken vaker gebruikt werden. Ze kwamen in de 17 de eeuw
bijvoorbeeld voor in het grensgebied tussen het westelijk deel van Staats-Vlaanderen en de
Spaanse Nederlanden. Gijzelaars konden soms pas vrijkomen nadat een losprijs was
betaald. Zo werden er eind 1621 in de parochiekerk van Damme aalmoezen ingezameld om
de pastoor van deze kerk, die in Sluis gevangen was genomen, vrij te kunnen kopen. Eind
mei 1634 werden door Staatse troepen diverse priesters in het noorden van Vlaanderen
gevangen gezet (in Sluis, Aardenburg en IJzendijke) met name uit Moerkerke, Sijsele,
Oedelem, St. Joris ten Distel, Eeklo, Kaprijke, Lembeke en Bassevelde. De meeste van hen
werden ruim een half jaar gegijzeld, enkelen meer dan een jaar. 395
In de eerste helft van de 17de eeuw bleven de verhoudingen tussen gereformeerden en
rooms-katholieken op de linkeroever van de Schelde bij Antwerpen uiterst gespannen. Op
20 augustus 1630 verleenden de Staten-Generaal aan de pastoor van Kallo een vrijgeleide
(“sauvegarde”) om de polders van Doel van St. Anna-Ketenisse te betreden, niet om daar
activiteiten als rooms-katholiek geestelijke te ondernemen, maar omdat hij als bestuurder
van de parochiekerk van Kallo een recht bezat om in deze polders belasting te heffen (i.c.
het zogeheten tiendrecht). 396 De Gecommitteerde Raden van Zeeland bleken echter niet
bereid om hem deze handelingsvrijheid zonder meer te gunnen. Nadat de pastoor op 3
februari 1632 de Zeeuwse raadsheren had verzocht om het effect van de hem verleende
vrijgeleide te mogen genieten, maakten zij op 13 augustus 1632 kenbaar dat zij hiertoe niet
bereid waren. 397 Drie maanden later besloten zij dat het verzoek van de pastoor alleen kon
worden ingewilligd indien de predikant van Lillo en Liefkenshoek voortaan op zijn beurt
geheel vrij zou zijn om in de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse te vertoeven. 398
Zeven jaar later herhaalde deze geschiedenis zich, nadat overigens op 16 juni 1634 een
priester (kapelaan) uit Montfort in het fort Lillo gevangen was gezet. 399 Op 22 oktober
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1639 verzocht de pastoor van Kallo (Cornelis Gilbau) de Zeeuwse raadsheren om met enige
regelmaat de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse te mogen bezoeken. Besloten
werd dat dit verzoek nog eens zou worden overwogen indien de predikant van Lillo en
Liefkenshoek “in alle rust en vrede” deze polders mocht betreden, hetgeen kennelijk op dat
moment nog niet goed mogelijk was. 400 In mei 1640 bogen de Gecommitteerde Raden zich
over geruchten betreffende bezoeken die de pastoor van Kallo met zekere regelmaat zou
brengen aan de polder van Doel om daar “allerhande pauselijcken diensten” te verrichten.
Zij gaven de commandeur van Liefkenshoek opdracht om uit te zoeken of die geruchten
juist waren en om na te gaan of de pastoor over een paspoort of vrijbrief van de StatenGeneraal of van de Raad van State beschikte. Indien dit het geval was, ontvingen de
Gecommitteerde Raden hiervan graag een kopie. 401 Zeven jaar later zou blijken dat de
invloed van het rooms-katholicisme in de omgeving van Liefkenshoek verder was
opgerukt, want in april 1647 verzocht de predikant van Lillo en Liefkenshoek de
Gecommitteerde Raden van Zeeland om te bevorderen dat hij in vrijheid in de
aangrenzende polders zou kunnen verkeren en dat zou worden verboden dat roomse
geestelijken zich daar ophielden. Op 23 april 1647 besloten de Gecommitteerde Raden
dienovereenkomstig. De commandeur van Liefkenshoek kreeg opdracht om aan de pastoor
van Kallo te laten weten dat hij niet meer in de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse
mocht komen. 402 Deze instructie verhinderde geenszins dat bewoners van deze polders
rooms-katholiek waren en dat hun invloed daar toenam.
De classis Tholen en Bergen op Zoom volgde deze ontwikkeling met argwaan. Op 9
oktober 1646 besloot de classis om adhesie te betuigen aan een actie van de classis
Walcheren, gericht tegen de uitbreidende invloed van “het pausdom” (en van de
wederdopers) in de “frontieren van Vlaenderen”. 403
Op 16 september 1649 bogen de Gecommitteerde Raden van Zeeland zich over een brief
van de commandeur van Liefkenshoek waarin deze erover klaagde dat gereformeerde
inwoners van deze polders gedwongen werden om “paepsche vierdagen te onderhouden”.
De raadsheren besloten de kwestie voor te leggen aan de Staten van Zeeland. 404 Dit
bestuurscollege gaf vervolgens aan de commandeur opdracht om “de pauselijcke diensten”
in de omgeving van het fort Liefkenshoek te storen en te beletten. Hij diende voorts niet toe
te staan dat gereformeerde omwonenden gedwongen werden om roomse heiligendagen en
andere ceremonieën te respecteren. Mocht dit toch gebeuren, dan verkreeg hij mandaat om
in te grijpen. 405 Ook deze instructie bleek nauwelijks effectief. Op 10 augustus 1651 bogen
de Zeeuwse raadsheren zich over een brief van commandeur Cabeljau van Liefkenshoek
waarin deze meldde dat hij de katholieken in Doel nadrukkelijk had gewaarschuwd voor het
publiekelijk belijden van hun godsdienst doch dat het beoogde effect daarvan was
uitgebleven. 406 In deze kwestie mengde zich vrijwel gelijktijdig ook de kerkenraad van
Liefkenshoek. Dit kerkbestuur verzocht aan de Gecommitteerde Raden om nadere orders te

400
401
402
403
404
405
406

ZA, SZ, inv. 497, fol. 174.
ZA, SZ, inv. 498, fol. 63 v, 11-5-1640.
ZA, SZ, inv. SZ, inv. 501, 23-4-1647.
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 3, 9-10-1646.
ZA, SZ, inv. 502, fol. 97.
ZA, SZ, inv. 503, 29-1-1650, fol. 22.
ZA, SZ, inv. 504, 10-8-1651, fol. 199 v.

598

stellen inzake de publieke uitoefening van de katholieke godsdienst te Doel. 407 Ook deze
oproep haalde weinig uit. Met name vanuit Kallo werden succesvolle pogingen
ondernomen om aanhangers van deze godsdienst in de polders van Doel van St. AnnaKetenisse in geestelijk opzicht bij te staan en om hun invloed daar uit te breiden. Toen een
dienaar van de ambachtsheer van Kallo enkele gereformeerde inwoners van Doel had
aangesproken op hun plicht om roomse heilige dagen mee te vieren (door op deze dagen
niet te werken) en door de commandeur van Liefkenshoek (in overeenstemming met een
desbetreffend mandaat van de Staten van Zeeland) gevangen was genomen kreeg hij
spoedig de opdracht van de Gecommitteerde Raden om de dienaar vrij te laten en naar huis
te zenden; daartoe werd op 29 september 1654 besloten. 408 Vijf jaar later deed zich weer
zo’n wrijving voor. De baljuw van Kallo had een gereformeerde landbouwer in de polder
van St. Anna-Ketenisse (i.c. Willem Quirijnsze Pippinck) gedwongen om zich te schikken
naar de rooms-katholieke heiligendagen, waarna de commandeur van Liefkenshoek de
baljuw verzocht om in het vervolg de landbouwer met rust te laten. 409 Op 6 juli 1655 legde
de predikant van Liefkenshoek (Marinus Huyghens) aan de classis Tholen en Bergen op
Zoom de vraag voor of er geen bekwaam middel gevonden zou kunnen worden om het
“loopen” van gereformeerden naar de “papen” en andere “afgodische superstitien” tegen te
gaan. De classis besloot om dergelijke “overlopers” de toegang tot het Avondmaal te
ontzeggen. 410
Pesterijen over en weer kwamen regelmatig voor. Zo besloten de Gecommitteerde Raden
van Zeeland in april 1661 dat een verzoek van de pastoor van Kallo om vier of vijf maal per
jaar zijn wijn en andere levensmiddelen in het fort Lillo te mogen inkopen af te wijzen. 411
De invloed van het rooms-katholicisme rondom Liefkenshoek breidde zich gestaag verder
uit. 412 Op 10 mei 1664 wordt al melding gemaakt van een priester te Doel in de persoon
van David Brau. 413 Een belangrijke gebeurtenis in de verhouding tussen protestanten en
katholieken in de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse was het totstandkomen van
een overeenkomst tussen de Spaanse Nederlanden en de Republiek der Verenigde
Nederlanden over de grensafbakening tussen beide landen. In het “Tractaet van
Limietscheydinghe” van 20 september 1664 werd bepaald dat de genoemde polders
behoorden tot de Spaanse Nederlanden, met uitzondering van het fort Liefkenshoek en een
strook van 150 roeden (ca. 565 meter) rondom dit fort. De Zeeuwse autoriteiten hadden niet
langer het recht om zich in bestuurlijke zin met de gang van zaken in beide polders te
bemoeien, afgezien dus van hun zeggenschap over Liefkenshoek en een “komme”
daaromheen. De kerkenraad van Liefkenshoek protesteerde ertegen; de classis Tholen en
Bergen op Zoom nam er op 14 november 1664 berustend nota van. 414 Het door de
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kerkelijke autoriteiten gevreesde effect bleef niet uit. Vanaf dat moment verzwakt de positie
van gereformeerden in bestuurlijke gremia, vooral in de schepenbank van Doel-Kieldrecht.
In economisch en militair opzicht echter was hun rol nog geenszins uitgespeeld. Vele rijke
landbouwers en schippers waren protestants en vanuit het fort Liefkenshoek kon door het
hanteren van het inundatiewapen de omringende polders als het ware worden gegijzeld.
Over het rooms-katholieke dorpsbestuur van Doel in die tijd merkt Smessaert op: ”Het fort
had verschillende troeven in handen om al te hevige anti-protestantse reflexen van het
dorpsbestuur zo goed als mogelijk in te tomen”. 415 Daarbij wijst Smessaert terecht ook op
afhankelijkheid van de bestuurders (en de door hen gerepresenteerde economische elite) te
Doel van de bereidheid van de Zeeuwse autoriteiten om landbouwexporten vanuit Doel via
de Schelde naar Vlaanderen en Brabant toe te staan. Vervoer van deze producten via het
land bood geen evenwaardig alternatief vanwege de hoge kosten die eraan verbonden
waren. “Om hun eigen welvaart te bestendigen, moesten de katholieke Doelenaars dus een
zeker modus vivendi met hun gereformeerde dorpsgenoten aanvaarden”, aldus
Smessaert. 416
In 1670 (en vermoedelijk al veel eerder) werden er in de schuur van de landbouwer en
meier Andries de Vinalmont in de polder van Doel geregeld rooms-katholieke kerkdiensten
gehouden. 417 Gereformeerden bleven klagen over de wijze waarop zij door roomskatholieken werden bejegend. 418 De commandeur en de predikant van Liefkenshoek
schreven eind 1671 een gezamenlijke brief aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland
waarin zij gewag maakten van “de groote stoutheijt en insolentie” die volgens hen
dagelijks gepleegd werden door de roomse inwoners van het dorp en de polder van Doel ten
nadele van de gereformeerden. De Gecommitteerde Raden gaven op 11 december 1671 de
fortcommandant opdracht de “gereformeerden christelijcken Godsdienst benevens alle
ledematen van dien voor alle smart en gewelt te helpen protegeren en beschermen”. 419
Reeds elf dagen later bogen zij zich over een brief van commandeur De Vassij waarin deze
melding maakte van de continuatie van de “insolentie” door roomsgezinden en van hoon
jegens gereformeerden. 420 De raadsheren zaten met de kwestie wederom behoorlijk in hun
maag; het opwerpen van een effectieve barrière tegen het oprukkende rooms-katholicisme
werd weliswaar wenselijk geacht, maar bleek zo goed als onmogelijk. Dat bleek
overduidelijk in 1672. In dat jaar werd een aanvang gemaakt met de bouw van een
parochiekerk in het dorp Doel (dat toen 594 inwoners telde), een gebouw dat in 1677 werd
voltooid. 421 Reeds vanaf 1671 was er in Doel een eigen pastoor actief. De komst van een
eigen parochiekerk betekende voor de rooms-katholieken in en rondom Doel een enorme
impuls. De parochie-registers van Doel bewijzen hoezeer de roomse inwoners van dit dorp
aan de Schelde kans zagen hun invloed daarna verder uit te bouwen.
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Eind 1672 klaagde de kerkenraad van Liefkenshoek over “comportementen en proceduren
van de papisten tegen de gereformeerden aldaer”. 422 Vooral de reformatorisch gezinde
schippers ondervonden pesterijen. De commandeur van Liefkenshoek kreeg opdracht van
de Gecommitteerde Raden om de gereformeerden met alle middelen te beschermen tegen
de “violentien” van de katholieken. Gebeurde dit volgens de kerkenraad niet naar volle
tevredenheid dan diende deze zich te wenden tot de Staten-Generaal en de Raad van State.
Eveneens eind 1672 klaagde de commandeur van Liefkenshoek over de wijze waarop de
baljuw van Ketenisse de gereformeerden binnen zijn jurisdictie behandelde. 423 Dat
gebeurde weer in februari 1680. Commandeur Johan de Vassij van Liefkenshoek schreef de
Gecommitteerde Raden over “clachten van de proceduren en gedreychde executien”
jegens de gereformeerde ingezetenen van Ketenisse en de St. Annapolder, begaan door de
roomsgezinden en de baljuw van de St. Annapolder, vanwege het niet “onderhouden” van
de Heiligendagen. 424 Op 6 mei 1681 behandelden de Gecommitteerde Raden een “drouf
geklach” van de kerkenraad van Liefkenshoek over het handelen van priesters en
“papisten” jegens gereformeerden in Doel, Kallo en Kieldrecht. De klacht werd op 28 juli
1681 doorgeleid naar de gedeputeerden bij de Generaliteit. 425
Tanneke Veermans (“de mulster”) verklaarde op 13 augustus 1681 voor de kerkenraad van
Liefkenshoek dat zij door de pastoor van Kallo onder druk was gezet om rooms-katholiek
te worden en als diens standpunt had vernomen dat “geuzen” niet in de polders rondom
Liefkenshoek mochten wonen; de pastoor had haar veertien dagen bedenktijd gegeven en
kondigde aan dat hij haar zou dagvaarden voor “het geestelijk hof” indien zij niet van
religie zou veranderen. 426 In diezelfde maand klaagde de landbouwer Jan Jacobse
Verkouteren erover dat hij was gedaagd voor “het geestelijk hof” te Kallo omdat hij op
rooms-katholieke heiligen dagen werkzaamheden had verricht.
De predikant van Liefkenshoek verklaarde in augustus 1681 dat hij door rooms-katholieken
in de omgeving van het fort werd bedreigd. De classis Tholen en Bergen op Zoom
behandelde op 26 augustus 1681 een brief van de kerkenraad van Liefkenshoek waarin
werd geklaagd over “stoutigheden” van rooms-gezinden in de omgeving van het fort. 427
De kwestie, inclusief de daarbij gehanteerde terminologie, vertoont veel verwantschap met
de manier waarop rooms-katholieken in de meierij van Den Bosch in 1671 pogingen
ondernamen om gereformeerden dwars te zitten. Over de “Stoutigheden des Pausdoms in
den Den Bosch en Quartieren van Oisterwijck en Maeslandt” werd op 7 juni 1671
uitgebreid aan de Staten-Generaal gerapporteerd. 428 Dit bestuursorgaan reageerde met de
uitspraak dat ’s lands wetten tegen de “oeffening des Roomschgezinden Godtsdienst” streng
dienden te worden nageleefd, hetgeen geenszins impliceerde dat aan de invloed van het
rooms-katholicisme in en rondom Den Bosch een einde kwam, evenmin dus als in de
polders rondom Liefkenshoek.
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In de twee laatste decennia van de 17de eeuw veranderde er rondom Liefkenshoek weinig
op het gebied van godsdiensttwisten. Op 21 augustus 1689 gaf Willem Adriaan graaf van
Hoorne, gouverneur der artillerie van het Staatse leger in Staats-Vlaanderen, opdracht aan
de commandeur van Liefkenshoek, om onverwijld duidelijk te maken aan de bestuurlijke
autoriteiten te Doel, dat de gereformeerden in de omgeving van Liefkenshoek hun
godsdienst vrij en ongehinderd dienden te kunnen belijden. In september 1689 maakte de
kerkenraad van Liefkenshoek wederom melding van “grote insolentien” die dagelijks
werden gepleegd jegens gereformeerden in de polder van Doel. 429
In 1690 waren de spanningen zo hoog opgelopen dat een lid van de Gecommitteerde Raden
van Zeeland, i.c. raadsheer Anthony Hoffer (toen ook burgemeester van Zierikzee), naar
Liefkenshoek reisde om te trachten de gemoederen tot bedaren te brengen. In het fort vond
een bijeenkomst plaats waarbij behalve Hoffer aanwezig waren: een vertegenwoordiging
van “de wet van den Doele” (waaronder de stadhouder en de griffier van dit dorp), een
vertegenwoordiging van de kerkenraad van Liefkenshoek (waaronder de fortpredikant
Cornelis Bruinvisch) en de commandeur van het fort, Anthoni de Valk. Op 12 maart 1690
kwamen zij (samengevat) het volgende overeen: 430
 Gerechtelijke procedures die tegen gereformeerden in gang waren gezet (omdat zij
op rooms-katholieke heiligendagen hadden gewerkt) werden stopgezet.
 Het recht van gereformeerden om in de polders van Doel en van St. AnnaKetenisse vrij en ongehinderd hun religie te “oefenen” werd herbevestigd.
 Gereformeerden kregen het recht om in de zaai- en de oogsttijd te werken tijdens
rooms-katholieke feestdagen, zonder daarbij enigerlei last te ondervinden. Wel
dienden zij het mesten van hun land en het ploegen van braakliggende grond
(“braken”) op deze feestdagen na te laten, evenals het dorsen in hun schuren.
Overige werkzaamheden op hun erven en in hun schuren werden toegestaan.
 Gereformeerde winkeliers in het dorp Doel dienden tijdens rooms-katholieke
feestdagen hun winkelvensters gesloten te houden, net zoals hun rooms-katholieke
collega’s. Wel werd het hen toegestaan in hun winkels en huizen met gesloten
vensters te werken en te verkopen “tot haer gerief”.
De aanwezige vertegenwoordigers beloofden dat zij in het vervolg met elkaar zouden
samenleven zonder enigerlei religiedwang en zonder elkaar ergernis te geven. In een
naschrift tekende de griffier van Doel nog aan dat hij deze overeenkomst pas zou mogen
ondertekenen indien hij er met de bisschop van Gent over had gesproken. Het is niet
duidelijk of dit overleg heeft plaatsgevonden en zo ja, tot welke conclusie dit heeft geleid.
Anders dan de rooms-katholieken toen vreesden hadden het Barrièretraktaat van 15
november 1715 en de daaruit voortvloeiende Conventie van Den Haag van 22 december
1718, waarbij de polder van Doel en een deel van de polder van St. Anna-Ketenisse (weer)
in het bezit kwamen van de Republiek der Verenigde Nederlanden, feitelijk geen
betekenisvolle consequenties voor de verhouding tussen katholieken en protestanten in deze
gebieden. In het traktaat was vastgelegd dat niet mocht worden getornd aan bestaande
burgerlijke en religieuze privilegiën. De uitoefening van de katholieke godsdienst diende
gerespecteerd te blijven. De gepriviligeerde positie van rooms-katholieken in openbare
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functies bleef intact. 431 Hoewel de inwoners van Doel vanaf 1715 formeel onderdanen
werden van de Republiek der Verenigde Nederlanden, veranderde er in hun
aanhankelijkheid jegens rooms-katholieke gezagsdragers hoegenaamd niets (zie hiervoor
ook paragraaf 5.6). De positie van rooms-katholieken was in 1715 in getalsmatig en
kwalitatief opzicht dermate sterk dat een verandering in de staatkundige context geen
gevolgen had voor hun maatschappelijke positie en invloed.
In de 18de eeuw liepen de spanningen wel verder op. Het pacificatie-acoord uit 1690 had
deze vermoedelijk slechts gedurende korte tijd kunnen apaiseren. In oktober 1716
rapporteerde de predikant van Liefkenshoek over hetgeen zijn lidmaten vanwege hun
geloofsovertuiging door de stadhouder en het gerecht van Doel werd aangedaan. 432 De
kwestie werd onder de aandacht gebracht van de Gecommitteerde Raden van Zeeland en
van de Staten-Generaal. 433 Uit een rekest dat met het oog hierop werd opgesteld kan onder
meer het volgende worden opgemaakt over de “overlast” die gereformeerden
ondervonden. 434 De gewone toegang tot de gezamenlijke begraafplaats (in het dorp Doel)
was voor gereformeerden gesloten waardoor zij een in de winter onbruikbaar zijpad
moesten gebruiken, terwijl zij tijdens begrafenissen werden bespot en uitgejouwd. 435 Het
lijk van een overleden gereformeerde was “onder een vals voorwendsel” en onder protest
van de “paapse” chirurgijn die de overledene had behandeld, uit de doodkist genomen voor
nader onderzoek “alleen om de Gereformeerden smaadheid aan te doen”. Er werd opnieuw
melding gemaakt van boetes die aan gereformeerden waren opgelegd wegens het werken
op roomse heiligendagen.
Op 2 april 1720 besloot de classis Tholen en Bergen op Zoom om het streven van de
kerkenraad van Liefkenshoek te steunen inzake de vestiging van een gereformeerde kerk in
het dorp Doel alsmede van de benoeming van een schoolmeester aldaar “om de kinderen te
leren lezen, schrijven en de gronden der waarheid van onze godsdienst in te planten”. 436
Besloten werd dat de predikanten van Lillo en Liefkenshoek (i.c. D. Coutry en E. Ecoma)
namens de classis hierover een brief zouden schrijven aan de Staten-Generaal. Deze brief
werd op 9 augustus 1720 verzonden en luidde als volgt: 437
“Aan de Hoogh Mogende Heeren!, onse Heeren! De Staten Generaal der Vereenigde
Nederlanden!
Geeven met schuldige eerbiedigheid te kennen, die van ’t classis van Tholen en Bergen: hoe
dat, ’t de goddelijke voorsienigheid behaaght hebbende, de limiten van de staat uit te
breiden, met ’t dorp de Doele, de Polder de Doele en ’t grootste gedeelte van de Polders St.
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Anna en Ketenisse te brengen onder de Souvereiniteit van Uwe Hooghmoghende; 438de
voornoemde Classis, volgens de plight, haer door Godt en Uw Hooghmogende aanbevolen,
ten eenemaal nootsakelijk geaght heeft, voor de uitbreidinge van Jesus Koningrijke in die
plaatzen, soo veel in haer was, sorge te dragen, met de ondergeschreevene leeden uit haere
Vergaderinge te gelasten van sigh nae ’s Gravenhage te transporteren en aan Uw
Hooghmogende soo bij deesen als bij monde in alle eerbied te vertoonen:
Hoe dat voor deesen in ’t dorp en de polders de Doele en St. Anna en Ketenisse een getal
was van tusschen de 300 en 400 gereformeerde ledematen en meer als een zooveel belijders
van de hervormde religie, het welke nogh in verschen geheugen is van eenige der oudste
ledematen nogh in leeven zijnde: zijnde ook die, die van ’t gerechte eerst alle
gereformeerde en naderhandt half uit gereformeerde en half uit Roomsgesinde bestaande,
dogh zeedert den jaere 1672, wanneer daer op de Doele geduirende de Nederlandse
troubles een kapelle voor de Roomsgesinde gestight wierde, is ’t soo verre verandert dat de
wet van tijdt tot tijdt met Roomsgesinde, bij aflijvigheid van leeden van de gereformeerde
belijdenisse vervult geworden is, so dat er nu niet één gereformeerde meer in de reghtbank
is, waardoor verders veroorsaakt wierde, dat de meeste gereformeerde inwoonders door
vexatiën 439 van dat gereghte (waarvan men veele staalties aen Uw Hooghmogende soude
doen blijken, soo sulk niet alrede geschied was en aan Uw Hoogmogende vertoont bij
gedeputeerde van deese Classis in october 1716) genoodsaakt geworden zijn sigh elders
heen te begeeven en ’t getal derselver voor ’t tegenswoordighe tot een getal van ses en
zeventigh ledematen en hondert en ses en taghtigh belijders van de hervormde Godsdienst
vermindert is; volgens lijste hier annex. 440 Voor welke nogh overgeblevene in sigh selfs
nogh aansienlijke gemeente de classis voornoemt Uw Hoogmogende ootmoedighlijk bidden
en smeeken, ’t moghte dogh Uw vaderen des Vaderlands als voedsterheeren van Gods
kerke behagen, die gemeente, soo lange jaeren verdrukt en nu Uwe Hooghmogendens
onderdanen geworden zijnde, te troosten ende te verblijden met haer een rijkere
toedieninge der genademiddelen te gonnen door aen haer te verleenen tot stightinge der
volwassene en tot een christelijke opvoedinge der jeught een predikant ofte althans
gelegentheid tot predikdienst ende catechizatien ende ten dien einde een kerkplaats en voor
al een schoolmeester van de gereformeerde religie op ’t dorp de Doele; dewijle het
onmogelijke is, dat, sonder die gonste die ledematen en belijders en haere kinderen
behoorlijk onderwesen ende gestight konnen werden om redenen breeder bij monde door
de ondergeschreevene gecommitteerde van de classis te geeven ende diensvolgens de eere
Godts daar ten hooghsten aangelegen is en ’t ook ten uitersten oirbaar en welvoegende
schijnt te zijn, dat in sulk een plaats en onder sulck een volk, nu onder de souvereiniteit van
de Staat gekomen, ook Gods name openbaerlijk voor de Vaderen des Vaderlands en om de
uitbreidinge van Jesus Koningrijke werde aangeroepen.”
De Zeeuwse gedeputeerden bij zowel de Staten-Generaal als de Raad van State
ondersteunden dit rekest, doch zagen geen kans om toestemming voor de vestiging van een
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gereformeerde kerk en een dito school te Doel te verkrijgen. 441 De bestuurlijke autoriteiten
in Den Haag zullen zich gerealiseerd hebben dat het zo goed als onmogelijk was om
inwilliging van het verzoek af te dwingen, hoezeer de kwestie zich ook op “hun”
grondgebied afspeelde. Er gaapte een diepe kloof tussen de formele en de feitelijke
machtspositie van de Republiek in de polder van Doel.
De commandeur van Lillo en Liefkenshoek trachtte vier jaar later de belangen van
gereformeerden rondom Liefkenshoek te behartigen door (op 28 juni 1724) aan de
stadhouder van Doel met een beroep op de toenmalige staatkundige positie van Doel het
volgende te schrijven: 442
“Mij is ghisteren voorgecommen als dat Ued. soude hebbe gecalangieert eenighe boeren
van de Gereformeerde Godsdienst, om redenen dat deselve soude hebben gewerckt op de
soo genoempde heylighe daegen, en aengesien sulckx bij ons niet wordt verboden als alleen
op de Sabbathdaeghen, soo hebbe ik de eere, Mijnheer, Ued. te versoecken die
ongemolesteert te laeten ende de maximen van de Republieck te volgen, aan wie de
Regeringhe van Doel den eedt hebben afgeleydt, en vervolgens haer ende haer Ingesetenen
aen den Weth van den Republiecke verbonden, des halven sal het van de uytterste
nootsaekelijckeit zijn dit werck niet neerder te poucheren, of dat ik amptshalven verplicht
zal sijn aen Haere Hoog Mogende te claegen, waer uyt somtijts soude voortcommen andere
consideratien die niet best souden sijn voor den Doel”.
Hoogstwaarschijnlijk bracht deze brief geen verandering in de opstelling van de stadhouder
van Doel jegens gereformeerde ingezetenen. De spanningen tussen gereformeerden en
rooms-katholieken liepen daarna verder op. Veelzeggend is de volgende compilatie uit de
acta van de classis Tholen en Bergen op Zoom d.d. 1 oktober 1726: 443
“Ds. Denninghof, predikant te Liefkenshoek, klaagt over “zeer zwaare en hooghdravende
stoutigheden der Roomsgesinden in den Doele, lezende daarvan voor eenige
onverdraaglijke, jaa hemeltergende stoutigheden”, zoals bijvoorbeeld: 1. dat ze hun kerk
20 voeten groter willen maken, waarvoor de stenen al gearriveerd zijn en waarmee ze
spoedig willen beginnen; 2. dat ze proberen een uurwerk en klok aan te brengen aan hun
kerk, die bijna reeds vervaardigd zijn. Voor de kosten hebben ze een schelling op ieder
gemet van alle gronden in de polders van den Doel opgelegd zodat zowel Gereformeerden
als Paapsen daaraan zouden moeten betalen; 3. dat ze een nieuwe Paapse schoolmeester
hebben aangesteld in de Oude Doel waar tevoren nooit een is geweest; 4. dat zij zich
onttrekken aan de gewoonte om de armen, die Gereformeerd zijn, te onderhouden. Ook
hebben zij goederen van Gereformeerden, die aan de Armen waren vermaakt, aan zich
getrokken. Bovendien collecteren zij jaarlijks diverse malen voor hun armen, ook bij de
Gereformeerden. Zij onttrekken zich nu geheel aan hun plicht zoals zes weken geleden
bleek toen zij een arme jongen, geboortig van Doel, die zijn ouders had verloren en door
hen van zijn jeugd af aan was onderhouden, naar Liefkenshoek hebben gezonden om die
daar te besteden en te onderhouden; 5. Onder de andere “onverdraagelijke kwellingen”
wordt nog genoemd het feit dat zij op “hunne gewaande Heijligedagen geslotene deuren en
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vensteren zullen hebben en van alle werk hunnes beroeps afstand zullen doen en rusten”.
Ongeveer een half jaar geleden hebben zij de wreedheid gehad om bij gelegenheid van het
kappen en rooien van verkochte bomen op het Gereformeerde kerkhof de graven te hebben
geopend, “de doodkisten van elkander geslagen, de lijken der verstorvene op een
Barbarijsche wijze hebben mishandelt; want de kneght van de Paap een lijk dat nogh niet
lange begraven was geweest, met de bijl het hoofd heeft afgekapt, gelijk hij zelvs over straat
heeft uijtgeroepen, en ten aanhooren van luijden van onze religie heeft vertelt”.
De vergadering neemt er met “een smertelijke aandoeninge” kennis van. Ds. Denninghof
zal van een en ander attestaties laten opmaken waartoe hem de drie predikanten van Bergen
op Zoom worden toegevoegd. Daaruit zal een krachtige remonstrantie worden opgesteld en
naar Den Haag worden toegezonden.”
Vervolgens stuurde de classis in november 1726 de volgende brief naar de StatenGeneraal: 444
“Aan de Hoogh Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden.
Geeft met schuldige eerbiedigheid te kennen, de Classis van Tholen en Bergen op Zoom,
hoe nu eenigen tijdt herwaars in hunne classicale vergaaderinge zijn ingebragt zekere
klachten aangaande sommige Paapsche stoutigheden, ongewone nieuwigheden, jaa
verfoeijelijke wreedheden en boosaardigheden door de Roomschgezinden int Eijland en de
polder van den Doele gelegen bij en onder Liefkenshoek ondernomen en ten deele
uijtgevoerd, waarop gemelde Classis volgens hun plicht ende de zorge hen aanbevoolen,
om tegen alle stoutigheden der Pausgezinden te waken, alle ijver ende omzichtigheid heeft
gebruijkt om de waare geschapentheid dier zaken ende de zekerheid der ingebragte
klachten te doorgronden, en niet als met droefheid en gevoelige smarte heeft
…[verstaan??].
1. Dat de Roomschgezinden in de Doele niet alleen voornemens zijn hun kerkgebouw
aldaar bij de 20 voeten te vergrooten, neen, maar hetzelve te versieren met een
uurwerk en slaande klok, waartoe de bouwstoffen daar toe behorende reets
gekogt, in den Doel overgebragt en alzoo bij der hand zijn. Een zaak zooveel te
ongehoorder, alzoo en nog zelvs voor de Münstersche vrede, tot den jaare 1672
geen Paapsche kerke in den Doele geweest is en dezelve toen bij zekere toeval, bij
ooghluijkinge eerst is gebouwt en tot nogh toe gedult geweest.
2. Dat de Roomschgezinde armmeesters in den Doele zich nu onttrekken om der
armekinderen der Gereformeerden te helpen onderhouden, schoon zulks van oude
tijden af aldaar in gebruijke is geweest uijt inzichte a, dat genoemde Roomsche
armmeesters dikwijls de goederen bij versterf aan den armen gemaakt, naa hen
hebben getrokken en b, dat sij nogh jaarlijks verscheijdene collecten, zoo binnen
als buijten den Doele bij Gereformeerde familien doen om gemelde armen te
onderhouden. Dat sij egter in dit lopende jaar hebben kunnen goedvinden een
arme jongen, wiens ouders Gereformeerd en in den Doele overleden waren, naar
Liefkenshoek te zenden om aldaar ten lasten van den Diakenen te worden
opgevoedt.
3. Dat de Regenten van meergemelde Doele den Gereformeerde ingezetenen alle
overlast ende kwellingen aandoen en daardoor jammerlijk ontrust en willende
dezelve verplichten, jaa dwingende dezelve daadelijk door het afpersen van
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boetens en breuken om de zoogenaamde Paapsche heijlige daagen te vieren met
het sluijten van deuren en vensteren, met het doen stillestaan en naalaten van
hunne handwerken, neeringen en handteeringen tot groot naadeel en verdrukkinge
der Gereformeerden aldaar, gelijk deze drije genoemde bezwarenissen door
genoeghzaame getuijgen bevestitigt, aan u Hoogh Mogende Heren nevens worden
opengelegt in de bijlage litera A. 445
De Classis van Thoolen en Bergen op Zoom, zoo overtuijgende aangaande de waarheidt
der ingebragte klachten onderricht en verzekert zijnde, overwegende de quaade gevolgen
die uijt zulk een schadelijk voorbeeld zouden konnen voorspruijten, niet alleen in en onder
het Marquizaat van Bergen op Zoom, maar ook elders in de Generaliteit onder het bewint
van u Hoogh Mogenden daar de Roomschgezinden verre de meeste in getal zijnde door dit
voorbeeld aangemoedigt, niet onbezocht zullen laten, maar alles aanwenden omme die
voetstappen op te volgen, heeft het haar plicht geoordeelt u Hoogh Mogenden hiervan met
diepe hoogachtinge kennis te doen hebben, te meer alzoo de buijtenspoorigheden der
Roomsgezinden in den Doele alle maate en pale reets schijnen te boven te gaan als welker
wreetheden alreeds zoo hoogh zijn opgesteijgert, dat zelvs de begraavplaatzen der dooden
anderszins voor heijligh en ontschendbaar gehouden, geschonden, jaa wat zeggen wij, de
doode lighaamen der overledenen niet gespaart, maar gruwelijk mishandelt worden. Wiens
haijren moeten niet ten berge rijzen Hoogh Mogende Heeren wanneer hij uijt
geloofwaardige getuijgen hoort hoe ter gelegentheid van het verkopen en uijtroeijen van
eenige boomen op het Gereformeerde Kerkhof in den Doele een knecht van den Roomschen
pastoor aldaar niet alleen de kisten heeft geschonden, maar zich zelvs als hadde hij een
heldenstuk verricht, durfde beroemen, reets een lijk met een bijl de kop te hebben
afgehouwen, daarbij voegende, indien ik er nogh een vindt, zoo zal ik hem wederom den
kop afhouwen. Dat een andere aarbeijder met de bijl het hoofdeijnde van de kist in stukken
slaande, met dezelve bijle het hoofd der begravene daar het haijr nog opzat uijt de kist
rukte, als blijkt uit bijlage Litera B.
Deze stoutigheden Hoogh Mogende Heeren, deze wanbedrijven en buijtenspoorigheden,
verfoeijelijk onder de aller woeste natien dezer waereld, gepleegt in een landtstreeke onder
de souverayne macht van u Hoogh Mogenden staande, geven aan de Classis voornoemd
vrijemoedigheid, jaa spooren dezelve op het allerkrachtigste aan om in deze voorvallen
haare toevlucht tot uwe Hoogh Mogenden te nemen en dezelve met de allergrootmoedighste
onderwerpinge te smeken dat het u Hoogh Mogenden goede geliefte moge zijn, de oogen
der vaderlijke ontferminge neder te slaan op deze gedrukte Gereformeerde inwoonderen
van den Doele die u Hoogh Mogenden alleen voor hunne hooge en wettige overheden en
voedsterheeren erkennen ten eijnde dezelve niet geheel aan de smaat en quellingen, jaa laat
wij er bijvoegen, aan de woede en razernie der pausgezinden worden overgelaten, maar
door u Hoogh Mogende wijze voorzorge en souvereijne macht van alle overlast bevrijdt
mogen blijven, dat in tegendeel de gesmede voornemens der pausgezinden aldaar omtrent
het vergroten en versieren van hun kerkgebouw mogten worden verijdelt, hunne
ondernemingen int verstooten der armen gestremt en hunne gewetensdwangh omtrent het
vieren der zoo genaamde heijlige dagen weggenomen en ingeteugelt mogte worden. Dat het
u Hoogh Mogenden gunstigh welgevallen moge zijn, tzij door de Commandeur van Lillo,
tzij op eenige andere wijse bij u Hoogh Mogenden bekent, daar in te voorzien, dat de
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grafsteden ongeschonden, de doode lighaamen der ontslapene in ruste mogten worden
gelaten en alzoo de Gereformeerde ingezetenen van den Doele onder u Hoogh Mogende
vaderlijke bescherming in een ongestoorde ruste met vrijheid hunne godtsdienst mogen
oefenen ende het werk hunnes beroeps waarnemen.”
Hoewel dit door het ontbreken van relevante documenten niet exact kan worden
gedocumenteerd lijkt veel erop dat de spanningen tussen gereformeerden en roomskatholieken rondom Liefkenshoek in het verdere verloop van de 18 de eeuw zijn afgenomen.
Daarbij zal een rol hebben gespeeld dat de positie van de rooms-katholieken geleidelijk aan
zo sterk en dominant was geworden dat een verzet daartegen vanuit het reformatorisch
gezinde noorden steeds meer als zinloos zal zijn beschouwd. Van de betekenisvolle positie
van de gereformeerden in de 17de eeuw was geleidelijk aan niet veel meer over. Getalsmatig
vormden zij in de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse een onbetekenende
minderheid. Wanneer de predikant van Liefkenshoek zich eind 1733 wendt tot de Zeeuwse
autoriteiten in Middelburg met de vraag hoe hij zich dient op te stellen jegens een
gereformeerde vrouw waarvan een kind is gedoopt door “de Paap van Doel” krijgt hij het
advies dat het hoog opspelen van deze kwestie “vooralsnog geen voordeel zal brengen”. 446
Van een instructie aan de commandeur van Liefkenshoek om tegen de gang van zaken fel te
protesteren en om tegenmaatregelen te nemen is in het geheel geen sprake meer. De
gereformeerden legden zich bij hun onderliggende positie neer. Dat hun negatieve
gevoelens jegens rooms-katholieken nog geenszins waren verdwenen kan uit enkele
incidenten in de periode tot 1786 worden opgemaakt, bijvoorbeeld uit een affaire met een
negerin die “bezwangerd” was door een soldaat uit het garnizoen van Liefkenshoek die
rooms-katholiek was. De predikant van Liefkenshoek legde aan de classis Tholen en
Bergen op Zoom de vraag voor hoe hij in dit geval het beste zou kunnen handelen indien
om de doop van het kind verzocht zou worden. De moeder was volgens hem niet alleen
afkerig van het Christendom, maar hier ook ten enenmale onvatbaar voor. De classis gaf de
predikant unaniem het advies om het kind niet te dopen. 447
De ontstane asymmetrie in de verhouding tussen gereformeerden en katholieken en de
daaruit voortvloeiende berusting van de eerstgenoemden nam niet weg dat zich nu en dan
nog wel degelijk incidenten voordeden die rechtstreeks met religieus antagonisme te maken
hadden. Een daarvan betrof de aanstelling en het functioneren van een reformatorisch
gezinde schoolmeester gedurende de wintermaanden in het gehucht Ouden Doel, dat
bestuurlijk ressorteerde onder de ambachtsheerlijkheid van Doel-Kieldrecht. Omstreeks
1763 maakte de roomsgezinde stadhouder van Doel het functioneren van deze
schoolmeester zo goed als onmogelijk. Als tegenmaatregel besloot de magistraat van Lillo
om met instemming van de Gecommitteerde Raden van Zeeland de akte van de
roomsgezinde veerschipper Carel Brager in te trekken. 448 In paragraaf 13.7 wordt nader bij
deze affaire stilgestaan.
Eind 1777 vreesden de rooms-katholieke schippers te Doel dat zij vanwege hun
geloofsopvatting door de Zeeuwse autoriteiten te Lillo ernstig gehinderd zouden worden in
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de uitoefening van hun beroep. Zij schreven hierover een gezamenlijke brief aan de
“president-rechter” in het fort Lillo. 449
Medio oktober 1783 deed zich in het kader van de strijd tussen de Republiek en het
keizerrijk van Oostenrijk betreffende de zeggenschap over de Zuidelijke Nederlanden nog
een ernstig incident voor in de betrekkingen tussen rooms-katholieken en gereformeerden
op de linkeroever van de Schelde. Een in het fort Liefkenshoek overleden soldaat werd
zoals gebruikelijk begraven op het kerkhof in het dorp Doel, dat zowel werd gebruikt door
rooms-katholieken als door gereformeerden. Een compagnie Oostenrijkse soldaten werd
naar Doel gedirigeerd. De leiding daarvan, gesteund door een vertegenwoordiging van het
dorpsbestuur van Doel, betwistte het recht van de commandant van Liefkenshoek om in
Doel zonder toestemming van de Oostenrijkse autoriteiten iemand te laten begraven,
gegeven een edict van de keizer van Oostenrijk. 450 De delegatie uit Liefkenshoek poneerde
zich op Zeeuwse bodem te bevinden en een dergelijke toestemming niet nodig te hebben,
gelet op het Barrière-Traktaat uit 1715. De begrafenis werd doorgezet. Nadat de militaire
delegatie in Liefkenshoek was teruggekeerd werd met instemming van de leidinggevende
Oostenrijkse luitenant het lijk van de overleden soldaat opgegraven, op een kar
teruggereden naar Liefkenshoek en daar in de gracht rondom het fort gegooid. 451 Dat
leidde tot een rel in de betrekkingen tussen Oostenrijk en de Republiek der Verenigde
Nederlanden, waarbij in hoofdstuk 15 uitvoeriger wordt stilgestaan.
Gebaseerd op uiteenlopende bronnen heeft Smessaert een globale schatting gemaakt van de
veranderingen in de getalsmatige verhoudingen tussen rooms-katholieken en protestanten in
de polder van Doel gedurende de 17de en 18de eeuw. Deze schatting (in percentages) is als
volgt: 452
Periode
eerste helft 17de eeuw
1680-1699
1716
1736
1730-1749
1774
1786

rooms-katholieken
0
60
70
85
85
94
95

449

gereformeerden
100
40
30
15
15
6
5

RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 1.
A.J.L. van den Bogaerde, Het Distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, tweede deel, St.
Nikolaas, 1825, p. 310.
451
De affaire is uitvoerig beschreven door A.M. Wessels; zie diens: Zeeland in de Patriottentijd,
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452
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inwoners. De cijfers betreffende 1774 en 1786 hebben niet het karakter van een schatting, maar zijn
een uitvloeisel van een bevolkingsonderzoek in die jaren. In 1774 bedroeg het totale aantal inwoners
te Doel 1.163 (waarvan er 75 als gereformeerd werden genoteerd) en in 1786 1.320 (waarvan er 71
als gereformeerd werden ingeboekt).
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Afgezien van de schatting van het aandeel van rooms-katholieken in de eerste helft van de
17de eeuw (dat, zoals reeds is opgemerkt, beslist groter was dan Smessaert veronderstelt)
kan de geschetste evolutie (door de degelijkheid van de gehanteerde bronnen en de
ingenieuze wijze waarop de berekeningen zijn uitgevoerd) in hoge mate plausibel worden
genoemd. Aanvankelijk is de positie van gereformeerden in de polder van Doel dominant.
Daarin komt in de tweede helft van de 17 de eeuw een radicale verandering, met name nadat
er, in 1672, in Doel een parochiekerk was gevestigd. In de 18de eeuw holt de positie van
gereformeerde ingezetenen achteruit. In de tweede helft van die eeuw is naar schatting nog
maar 5 tot 6 procent van de inwoners gereformeerd. 453 De genoemde getallen indiceren de
verminderde betekenis van de fortkerk van Liefkenshoek in het godsdienstig leven in de
omgeving van dit fort. De reductie van het protestantisme in de polder van Doel in de 17 de
en 18de eeuw kan overigens niet verklaard worden uit de demografische ontwikkeling
aldaar in beide eeuwen. Tussen 1672 en 1789 veranderde het totale aantal inwoners van
Doel maar weinig, te weten van 1.175 naar 1.200. 454
De verhouding tussen gereformeerden en rooms-katholieken rondom het fort Lillo
In het oorspronkelijke dorp Lillo (waarvan de nederzetting na de bouw van het fort Lillo
verder als Oud-Lillo zou worden betiteld) was een rooms-katholieke parochiekerk
gevestigd. Reeds in 1124 bestond er in de polder van Lillo een kapel (en was er dus sprake
van bewoning) en in 1170 wordt Lillo als een zelfstandige parochie vermeld. 455 Het is
onduidelijk wanneer precies de parochiekerk aldaar werd gebouwd. 456 Door diverse
overstromingen was het kerkgebouw in de 16 de eeuw reeds zodanig aangetast dat de leiding
van het fort Lillo omstreeks 1584 besloot om het gebouw te slopen. 457 Van een roomskatholieke parochie te Lillo was vanaf dat moment geen sprake meer. Nadat het fort Lillo in
Staatse handen gekomen was, was een herbouw van een rooms-katholieke kerk in OudLillo om twee redenen zo goed als uitgesloten. Enerzijds omdat de leiding van het fort in de
directe omgeving ervan geen invloed van rooms-katholieken wilde tolereren (in
overeenstemming met de religieuze signatuur van de Noord-Nederlandse Republiek),
anderzijds omdat de beperkte grondoppervlakte van Oud-Lillo nodig werd geacht voor de
aanleg van een militair steunpunt (veelvuldig als schans betiteld) ten behoeve van het
hoofdfort Lillo (zie paragraaf 4.2). Daarnaast kwam deze locatie in gebruik als
begraafplaats voor overledenen uit dit fort.
In de polder van Lillo waren gedurende de laatste vijf jaren van de 16 de en de eerste helft
van de 17de eeuw alleen het fort Lillo en de relatief hooggelegen nederzetting Oud-Lillo
bewoonbaar. De rest van de polder was geïnundeerd. Het was voor rooms-katholieken dan
ook vrijwel onmogelijk om in die polder in kerkelijk verband actief te zijn. De enkele
katholiek die er toch verbleef werd bediend door de pastoor van Zandvliet, die zich ook
453
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ontfermde over zijn geloofsgenoten in Berendrecht. 458 In dit opzicht verschilde de situatie
aanzienlijk ten opzichte van die aan de overzijde van de Schelde, waar zich al vroeg in de
17de eeuw spanningen tussen gereformeerden en roomsen voordeden. 459
Op de rechteroever kwam daarin verandering vrijwel gelijktijdig met de herbedijking van
de polders aldaar, waaronder die van Lillo, waarmee omstreeks 1651 werd begonnen. Er
bestonden al ruim veertig jaar eerder plannen voor. De leiding van het fort Lillo toonde zich
daar verontrust over, vooral vanwege het risico dat het fort omringd zou worden door
vijandig gezinde rooms-katholieken. De commandeur van Lillo wees begin 1615 op de
eerste ervaringen met de verhouding tussen rooms-katholieken en gereformeerden rondom
Liefkenshoek (na de herbedijking aldaar) en attendeerde de Gecommitteerde Raden van
Zeeland op de “exercitie dat seker pape pretendeert te doen ontrent den fort van
Lieffkenshouck”. 460 De angst voor vijandigheid op godsdienstig terrein was in april 1615
voor de Gecommitteerde Raden van Zeeland een van de redenen om zich fel te keren tegen
de herbedijking van de polder van Zandvliet, die toen was aanbesteed. 461 In aanwezigheid
van de Prins van Oranje besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 20 juni 1616
dat de reeds aangevangen bedijkingswerkzaamheden in het Zuidland nabij Zandvliet
dienden te worden stopgezet, desnoods met geweld. Op 23 juni 1616 meldde de
commandeur van Lillo dat hij kans had gezien om de “nieuwe werken te Santvliet
(Zandvliet)” te vernietigen, zonder daarbij verzet te hebben ondervonden. 462 Vervolgens
beklaagde de schout van Zandvliet zich daarover. Hij achtte het verzet in strijd met het
oktrooi dat aan de ingelanden van het Zuidland was verleend. 463
458

F. Prims, Kerkelijk Lillo in de XVIIde eeuw, in: Antwerpsia, reeks 23, Antwerpen 1953, p. 197.
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Kort na 1651 vestigden zich wederom roomsgezinden in de polder van Lillo en kwam een
proces van rekatholisering op gang, zoals dat zich al enkele decennia eerder krachtig en
succesvol had gemanifesteerd in het totale hertogdom Brabant. 464 De predikant en de
kerkenraad van het fort Lillo toonden zich reeds begin 1652 ongerust over hun invloed op
het geestelijk leven aldaar. Op 23 mei 1652 bogen in verband hiermee de Gecommitteerde
Raden van Zeeland zich over hun gezag in de gebieden rondom het fort Lillo teneinde te
kunnen voorkomen dat er in naam van de Spaanse koning een “godtshuijs off richthuijs”
zou worden gebouwd. De gevreesde parochiekerk kwam er in de eerste jaren na de
inpoldering niet, maar de polder van Lillo (en de nabijgelegen overige Scheldepolders van
de rechteroever) werden wel meer en meer door rooms-katholieken bevolkt. Direct vanaf
1651 waren de protestanten er evident in de minderheid. Een visitator van het bisdom
Antwerpen noteerde in 1653 over de situatie in de polder van Lillo: “Er zou een pastoor
moeten zijn te Lillo. Nu doen de pastoors van Stabroek en van Berendrecht wat ze kunnen
voor de verweesde parochie”. 465
Het beleid van de leiding van het fort Lillo, daartoe geïnstrueerd door de bestuurlijke
autoriteiten van het gewest Zeeland, was er aanvankelijk op gericht om te verhinderen dat
er in de polder van Lillo een nieuwe parochiekerk zou verrijzen en om rooms-katholieken
zo veel mogelijk te hinderen in het belijden van hun geloof. Daarbij was de commandeur
van het fort in niet geringe mate gehandicapt door het gegeven dat de jurisdictie van het fort
Lillo nadrukkelijk was begrensd, krachtens een afspraak tussen de autoriteiten van de
Spaanse Nederlanden en die van de Republiek der Verenigde Nederlanden, bevestigd in een
resolutie van de Raad van State van 15 juli 1655 en in 1664 vastgelegd in het Traktaat van
Limietscheidingen.466 De zeggenschap van de Republiek (c.q. van de Zeeuwse autoriteiten
en de fortleiding) was beperkt tot het fort Lillo, een stuk grond daaromheen tot 565 meter
van de buitenwerken van het fort, de schans Oud-Lillo, het fort Kruisschans, de schans
Blauwgaren en, in de polder van Berendrecht, het fort Frederik Hendrik. Het leeuwendeel
van het grondgebied in de polder van Lillo (dat na de herbedijking in 1655 3.514 gemeten
grond omvatte) 467 ressorteerde onder het hertogdom Brabant, dat in de 17 de eeuw deel
uitmaakte van de Spaanse Nederlanden. De groei van het katholicisme in de polder van
Lillo kon dus slechts in beperkte mate worden beïnvloed door gezagsdragers vanuit de
Noordelijke Nederlanden. En die beperking zou zich daar reeds spoedig manifesteren. Het
was voor pastoors van de omliggende polders, waarin van invloed van gereformeerden geen
sprake was, betrekkelijk eenvoudig om het niet vanuit de Republiek beheerste deel van de
polder van Lillo te betreden en daar zorg te dragen voor het uitdragen en versterken van het
rooms-katholieke gedachtengoed. Dat gold bijvoorbeeld voor de pastoor van Zandvliet.
In 1656 deed zich in de polder van Lillo een zelfde geschilpunt voor als eerder was
gebleken in de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse, namelijk: mocht van
gereformeerden worden verlangd dat zij rooms-katholieke zogeheten heiligendagen in acht
zouden nemen, lees: dat zij op die dagen geen arbeid zouden verrichten? De baljuw van
464
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Zandvliet had enkele gereformeerden in de polder van Lillo gedwongen zich te schikken
naar de roomse tradities terzake en aan hen een boete opgelegd, nadat deze zich niet bereid
hadden getoond om zich dienovereenkomstig te gedragen. De commandeur, de predikant
van het fort en de Gecommitteerde Raden van Zeeland kwamen ermee in hun maag te
zitten. Hun gezag reikte niet zover dat zij er iets tegen konden ondernemen. 468 De kwestie
werd doorgeleid naar de Staten-Generaal die evenmin over de bestuurlijke autoriteit
beschikten om in te grijpen. 469
Eind 1656, begin 1657 werd de predikant van Lillo, Levi Engelsen, door enkele bewoners
van de polder van Lillo op last van de magistraat van Antwerpen gevangen genomen. Hij
schreef aan de commandeur van Lillo dat hij was “bejegent met proceduijren gansch
onbetamelick”. Uiteraard werd deze kwestie voorgelegd aan de Gecommitteerde Raden van
Zeeland. 470 Deze besloten op 21 januari 1657 om in “serieuze en gevoelige” termen hun
beklag te doen bij de Antwerpse magistraat. Geëist werd dat de predikant onmiddellijk in
vrijheid werd gesteld. Zo niet, dan zouden zij overwegen om vrijheden die zij aan de
inwoners van de polder van Lillo hadden toegekend in te trekken. De predikant kreeg
instructie geen voorwaarden voor zijn invrijheidsstelling te aanvaarden. 471 Uit de
behandeling van deze affaire blijkt dat de gevangenneming van de predikant te maken had
met een conflict over de grond in de polder van Lillo die eigendom was van de diaconie van
de fortkerk van Lillo. Conform een oude gewoonte zou deze grond niet onderworpen zijn
aan dijkgeschot (= een waterschapsbelasting). Van Zeeuwse zijde werd geponeerd dat de
desbetreffende grond reeds gedurende 40 jaar bezit was van de armen van het fort Lillo en
dat de diaconie van de fortkerk volledig over deze grond zou mogen beschikken, hetgeen
werd betwist. 472
In 1657 ontfermde de fortkerk van Lillo zich over gereformeerden uit de stad Antwerpen
die gewoon waren om de kerkdiensten in de gereformeerde kerk te Putte bij te wonen, doch
die daar tijdelijk wegens absentie van de predikant niet terecht konden. 473
In die tijd waren de verhoudingen tussen rooms-katholieken en protestanten in de
Zuidelijke Nederlanden uiterst gespannen, met name in de gebieden die in de invloedssfeer
van de Republiek van de Verenigde Nederlanden waren geraakt, zoals Staats-Brabant. Het
werd rooms-katholieken bijzonder moeilijk gemaakt om in kerkelijk verband bijeen te
komen en om vast te houden aan hun aloude geloofsopvattingen. Zo stelden de StatenGeneraal in 1656 een speciaal voor de steden, landen, heerlijkheden en dorpen binnen
Brabant ontworpen “echtreglement” vast waarin het rooms-katholieke geestelijken werd
verboden om huwelijken te voltrekken. Wie wilde trouwen diende te compareren hetzij
voor de magistraat van de plaats waar men woonde, dan wel voor een gereformeerde
kerkenraad. “Geen van de Roomsche Geestelijckheyt, of van eenige Secte, soo se mogen
ghenaemt zijn, sullen haer onderwinden yemandt in ondertrouw op te nemen, te trouwen of
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te hertrouwen”. Wie dit verbod overtrad zou worden verbannen. 474 Weliswaar gold het niet
voor de omgeving van Lillo, maar de geografische afstand tot Staats-Brabant was zo gering,
dat het verbod ongetwijfeld familieleden of andere bekenden zal hebben geraakt van
rooms-katholieken die in de polder van Lillo waren komen wonen en ook daar gevoelens
van verontwaardiging zal hebben opgewekt.
In de jaren die volgden liepen de spanningen tussen gereformeerden en rooms-katholieken
op de rechteroever verder op. Op 2 september 1660 besloten de Gecommitteerde Raden van
Zeeland om de magistraat van Lillo “scherp” aan te schrijven dat hij katholieke geestelijken
op zijn grondgebied diende te weren. 475 De commandeur van het fort zat klaarblijkelijk met
deze instructie in zijn maag getuige zijn vraag, korte tijd later, welke maatregelen hij
precies zou kunnen nemen. 476 Nog geen drie dagen later namen de Gecommitteerde Raden
kennis van het bericht dat een “paep” van Berendrecht een kerkdienst had gehouden aan de
Kruisweg, vlakbij het fort Lillo. 477 Zij reageerden met te wijzen op een plakkaat van de
Staten-Generaal uit 1649 inzake het binnenkomen van “jesuiten, papen en monnicken”; dit
werd nog eens onder de aandacht gebracht van de commandeurs van Axel, Terneuzen,
Biervliet, Lillo en Liefkenshoek met het verzoek om de inhoud ervan in acht te nemen. 478
De Gecommitteerde Raden waren er geenszins zeker van dat hiermee in de polder van Lillo
het gevaar van oprukkend rooms-katholicisme geweken was, want een maand later
verzochten de Zeeuwse raadsheren de Staten-Generaal om een resolutie op te stellen tegen
de oprichting van een broederschap (“of confrerie)“ dat aan de Kruisweg dreigde te worden
georganiseerd “door eenige paepsche persoonen”. 479 Het gehucht Kruisweg (gelegen aan
de weg van het fort Lillo naar het dorp Stabroek) had zich vanaf de herbedijking
ontwikkeld tot een nederzetting waarin vrijwel uitsluitend rooms-katholieken woonden; het
viel buiten de jurisdictie van het fort Lillo. De commandeur van Lillo zag de toenemende
invloed van roomsen rondom zijn fort met lede ogen aan. Een kans op een tegenzet deed
zich voor toen de pastoor van Zandvliet (Egbertus van der Geijn) omstreeks november 1660
zonder toestemming de contrescarp van Lillo passeerde. Commandeur Seijs besloot om de
pastoor gevangen te zetten. Op 7 december 1660 gaven de Gecommitteerde Raden van
Zeeland hem opdracht om de pastoor vrij te laten met de toevoeging dat het plakkaat tegen
katholieke geestelijken van kracht zou blijven en streng diende te worden nageleefd. 480
Direct na zijn vrijlating berichtte pastoor Van der Geijn aan de Gecommitteerde Raden dat
hij als hoofdingeland en heffer van tienden (een belasting op de opbrengst van grond) nog
wel vaker in de polder van Lillo zou willen verblijven en met het oog hierop de contrescarp
van Lillo zou willen passeren. De raadsheren besloten dat de pastoor hiervoor gedurende
drie maanden toestemming kon krijgen op voorwaarde dat hij als priester het fort niet zou
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betreden. Van een automatische verlenging van de verleende toestemming kon geen sprake
zijn. 481
In 1661 werden in de polder van Lillo opnieuw gereformeerden geconfronteerd met een
verbod om op roomse heiligendagen werkzaamheden te verrichten. De drossaard van de
ambachtsheerlijkheid van Lillo-Zuidland stelde hen een boete in het vooruitzicht indien zij
dit verbod zouden negeren. 482 Een jaar later beklaagde de kerkenraad van Lillo zich erover
dat “de regenten van Antwerpen” alsmede de geestelijkheid het uitoefenen van de
christelijk-gereformeerde religie scherp “becommentariëren” en ook geweld aandoen. De
Gecommitteerde Raden besloten op 18 juli 1662 hierover met spoed een missive naar de
Staten-Generaal te zenden, met het verzoek dat hierover met de ambassadeur van de
Spaanse kroon zou worden gesproken. Gelijktijdig werd een protestbrief verstuurd naar de
magistraat van Antwerpen. Zou de situatie niet verbeteren, dan zouden de Zeeuwse
bestuurders zich genoodzaakt voelen om tegenmaatregelen te nemen. 483 Dat zij de kwestie
niet op de spits wilden drijven blijkt onder meer uit hun op 13 mei 1664 genomen besluit
om de priester van Berendrecht (i.c. Cornelis Louwereijnssen) toestemming te verlenen om
via de contrescarp van Lillo naar zijn geboortestad Antwerpen te reizen. 484 Ook in 1676
deed zich in de polder van Lillo een incident voor met een gereformeerde landbouwer die
op een rooms-katholieke heiligendag had gewerkt. 485
In 1674 was het aantal rooms-katholieken in de polder van Lillo dusdanig toegenomen dat
er opnieuw een draagvlak was voor de vestiging van een parochiekerk aldaar. Die kerk zal
kort vóór 25 april van dat jaar zijn ontstaan, want vanaf dat moment werden er in die kerk
huwelijken ingezegend. Het doopregister van die kerk vangt vervolgens aan op 25 juni
1674 en het begraafboek bevat de namen van de overledenen vanaf 1 september 1676. De
parochiekerk werd gevestigd in het dorpje Kruisweg. Dat had veel voeten in de aarde.
Commandeur Ockers van Lillo berichtte de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat het
“minste stuck canon” op de wal van Lillo ver over de plaats zou schieten waar de bouw van
de beoogde kerk moest plaatsvinden. De GR gelastten de commandeur op 22 juli 1675,
indien hij dit nog niet gedaan had, de bouw van de kerk te verbieden. Men kan niet toelaten
dat “onder het canon van die fortresse met soodanige gebouwen soude werden voortgaen.”
De gedeputeerden bij de Generaliteit werden van dit besluit op de hoogte gesteld, opdat zij
duidelijk zouden kunnen maken dat er tussen de koning van Spanje en de Staten-Generaal
nog geen grens overeengekomen was. Kennelijk was het Traktaat van Limietscheidingen
uit 1664 in dit opzicht omstreden; op welke grond is volstrekt onduidelijk. Volgens een oud
recht was het volgens de Zeeuwse raadsheren niet toegestaan dat zo dicht bij een fort door
“eenigh nabuyr” zo’n soort gebouw werd neergezet, “ten sij anders door eenige
limijtscheydinge ware geaccordeert”. 486 Over deze kwestie werden de gedeputeerden bij
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de Generaliteit door de Gecommitteerde Raden van Zeeland nog eens aangeschreven in juni
1679. 487
Het verzet mocht niet baten. Vanaf 1681 beschikte de parochie van Lillo over een eigen
gebouw, gewijd aan St. Benedictus. 488 De komst daarvan betekende uiteraard voor de
verdere ontwikkeling van het rooms-katholicisme in de polder van Lillo een enorme
impuls, vergelijkbaar met de betekenis van de komst van een eigen parochiekerk in Doel in
1672. Ook op de rechteroever van de Schelde bleef het gereformeerde gedachtengoed
alleen op het beperkte territoir van de door Zeeland beheerste forten intact. Zelfs in de
binnen de jurisdictie van het fort vallende nederzetting Oud-Lillo gelukte het niet om
roomse invloed te weren. De bevolking daar was vanaf de herbewoning in de tweede helft
van de 17de eeuw in overweldigende mate rooms-katholiek.
Over de situatie op godsdienstig terrein in de hernieuwde parochie van Lillo tekende een
visitator vanuit het bisdom Antwerpen op 16 mei 1680 het volgende op: 489
“Ik heb de parochie van Lillo bezocht waar thans de kerk opgebouwd wordt op kosten van
het Kapittel van O.L.V. [de Onze Lieve Vrouwenkerk te Antwerpen]. Intussen geschiedt de
goddelijke dienst in een schuur, die er niet voldoende voor geschikt is. Aan de ene kant
grommen verkens, aan de andere hinneken paarden of bulken er koeien…. Er is enkel Mis
op Zon- en feestdagen..Er waren voor de overstroming [in 1584] meerdere beneficiën,
maar hun inkomsten, zoals die van het pastoraat, zijn verzwolgen. De koster doet soms
school. De jeugd loopt meestal naar de school van het fort, waar men de ketterse
catechismus leert. De H. Geestgoederen zijn van de armendis [de diaconie] van het fort en
de katholieken hebben er geen deel in. Te Pasen communiceerden te Lillo 260 gelovigen,
d.i. schier alle getrouwen. Maar een deel der bevolking is ketters, hetgeen tot nu toe hier
altijd is geduld geworden. Er zijn katholieke meiden en dienstbonden in ketterse huizen die
geen vlees derven op de gestelde dagen 490 en die op heiligdagen vaak de Mis
verwaarlozen, want juist op die dagen werken de kettersen het meest, als om te tergen…
Velen zijn getrouwd met kettersen, voor de minister [de predikant in het fort], hetgeen de
pastoor dikwijls voor lastige toestanden stelt”. Zoals uit dit rapport blijkt waren er in die
tijd regelmatig spanningen tussen gereformeerden en rooms-katholieken. Arij Benjamins,
een gereformeerd landman in de polder van Lillo, weigerde in november 1676 om de
rooms-katholieke heiligendagen in acht te nemen. Een deurwaarder dreigde in opdracht van
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de drost en schepenen van Lillo-Zuidland zijn goederen te verkopen. Hij kon dit
voorkomen door 7 ducatons te betalen. De magistraat van het fort Lillo stelde de
Gecommitteerde Raden van Zeeland van deze “quade proceduren” op de hoogte. 491 In juni
1679 zond de kerkenraad van Lillo een brief naar de Gecommitteerde Raden van Zeeland
met klachten over de “harde proceduren en executien” die dagelijks in de polder van Lillo
door “papisten” tegen de gereformeerden aldaar werden ondernomen. 492
In september 1682 liepen de gemoederen wederom hoog op toen de commandeur van Lillo
besloot om een priester uit Antwerpen, die in of rondom het fort Lillo was gesignaleerd,
gevangen te zetten. De priester, Gasper Janssen, schreef de Gecommitteerde Raden van
Zeeland vanuit zijn cel dat hij met enig gezelschap naar Lillo was afgereisd met het
voornemen om ’s anderdaags terug te keren. Nadat hij gevangen was gezet was hij “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 meer in staat was in Antwerpen zijn functie uit te
oefenen, had hij besloten voor enige tijd naar Holland of Utrecht te vertrekken. Hij verzocht
de Gecommitteerde Raden om invrijheidstelling om daarheen te kunnen trekken en te
genieten “alle die vrydommen welcke haer Ed: Mo: gewoon syn aen vremdelingen te
vergunnen”. Op voorwaarde dat de priester de daarmee gepaarde onkosten zou betalen
betaald werd zijn arrest opgeheven. De commandeur van Lillo kreeg opdracht hem in alle
veiligheid naar een schip te brengen dat de priester naar Holland, Zeeland of Antwerpen,
wat deze ook zou verkiezen, te brengen. Daarnaast diende 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 te bieden
voor een veilig vertrek. Desnoods diende hij de priester te beschermen met “de stercke
hant” van de militie. 493
Het aantal parochianen te Lillo liep in de laatste decennia van de 17 de eeuw gestaag op. In
1680 werden er 260 rooms-katholieken geteld, in 1685 300 en in 1698 400, waarbij
militairen die incidenteel kerkdiensten bijwoonden niet werden meegeteld. 494
In 1698 maakten de Gecommitteerde Raden van Zeeland zich ongerust over de religieuze
gezindheid van de vrijschippers te Lillo. Zij vreesden voor een dominantie van roomskatholieken. Weinig schippers bleken gereformeerd te zijn. Op 11 juli 1698 besloten zij dat
zij bij de magistraat van Lillo steeds zouden gaan informeren naar de religie van
sollicitanten. 495
De visitator van het bisdom die de parochie van St. Benedictus te Lillo in het jaar 1700
bezocht noteerde onder meer dat de koster en schoolmeester van de parochie (Petrus van
den Brande) inmiddels was gaan wonen in Oud-Lillo. “Daar komen ook de kinderen van de
kettersen uit het fort naar zijn school, cum catechismo hereticorum”. Er werden in dat jaar
380 communicanten geteld. Daaraan werd toegevoegd dat er in de parochie nog een aantal
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“ketterse familiën” woonden “die hier verdragen worden wegens de nabijheid van het fort”.
Volgens de visitator woonde er binnen het fort slechts één katholieke familie. 496
Rooms-katholieken in de polder van Lillo waren overigens niet exclusief verbonden met de
parochiekerk in Lillo-Kruisweg, maar als dat qua te overbruggen afstand beter uitkwam,
ook met de parochiekerk in het naburige Zandvliet. Dat was, zo signaleert De Mooij, in elk
geval zo in 1769. 497
De dominerende positie van rooms-katholieken in de polder van Lillo in de tweede helft
van de 17de eeuw spoort met een proces van katholieke herleving in het nabijgelegen
westelijk deel van Staats-Brabant, zoals in Bergen op Zoom en omgeving. 498
Reeds aan het einde van de 17de eeuw is, getalsmatig bezien, de positie van gereformeerden
rondom het fort Lillo dusdanig zwak dat het bestuur van het gewest Zeeland, er op
voorspraak van de magistraat en/of de militaire leiding van het fort niet onderuit kon om op
sleutelposten rooms-katholieken te benoemen. Zo mag het opmerkelijk heten dat Jan
Wakker, geweldige provoost te Lillo in de periode 1687-1712 (belast met de handhaving
van de militaire orde en tucht), in 1705 huwde in de parochiekerk te Lillo-Kruisweg.
Vanaf de 18de eeuw manifesteert de invloed van rooms-katholieken zich geleidelijk aan ook
binnen het fort Lillo. Op 15 februari 1736 klaagt de predikant van het fort over
“uitspattingen” die zich hadden voorgedaan op vastenavond. Er werd kennelijk in het fort
carnaval gevierd, naar een aloude roomse traditie. Mannen hadden zich gehuld in
vrouwenkleren. 499 De houding van de fortleiding tegenover rooms-katholieken werd
geleidelijk aan ambivalent. Enerzijds bleven zij krachtens een lange traditie beschouwd
worden als aanhangers van een verderfelijk geloof, dat bestreden behoort te worden,
anderzijds werden er meer en meer rooms-katholieken tot burgers in het fort toegelaten en
ontstond er begrip voor hun geestelijke behoeften.
Dat roomsen in beginsel op het tweede plan kwamen blijkt met name bij beslissingen over
de benoeming van niet-militaire beroepsbeoefenaren en soms ook uit de bejegening van
niet-gereformeerde ingezetenen van het fort. 500 Door het verloren gaan (in 1747) van het
archief van de magistraat van Lillo betreffende de periode 1622-1749 is hierover nog maar
weinig gedocumenteerd terug te vinden. In de notulen van deze magistraat betreffende het
tijdvak 1749-1786 zijn verschillende aanwijzingen te vinden voor de voorkeur die
gereformeerde kandidaten genoten. Het zal geen toeval zijn dat menigmaal de
geloofsovertuiging van sollicitanten in de notulen is terug te vinden. Enkele voorbeelden
daarvan zijn:
 De sollicitatie van Gillis Serverans (uit Bergen op Zoom) naar het chirurgijnschap
te Lillo in 1765. Genoteerd werd dat hij de “roomsche religie” praktiseerde.
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Afgewacht werd of er geen andere kandidaten kwamen. Hij werd uiteindelijk niet
benoemd. 501
 De benoeming van Guillielmus Josephus Hoffman tot chirurgijn te Lillo in 1766.
Genoteerd werd dat hij rooms-katholiek was. 502
 Nadat in 1769 de rooms-gezinde Vincent Brager reeds bij de Gecommitteerde
Raden van Zeeland was voorgedragen voor de functie van veerman op het veer
Doel-Antwerpen solliciteerde alsnog Cornelis Dronkers. Deze was gereformeerd
en werd benoemd. 503
 De toelating van Jan Bareman (Baerdeman) als slager te Lillo in 1770.
Aangetekend werd dat hij “van de gereformeerde religie” was. 504
 De toelating van Arnoldus de Lang als kleermaker te Lillo in 1773. Opgemerkt
werd dat hij “rooms” was. 505
 De toelating van Paulus Janssen en zijn vrouw Anna Maria Adriaensen tot OudLillo in 1773. Aangetekend werd dat beiden “rooms” waren. 506
 De toelating van Willem Zwanen als kleermaker te Lillo in 1782. Genoteerd werd
dat hij gereformeerd was. 507
Het werd in de loop van de 18de eeuw steeds problematischer om gereformeerde kandidaten
te vinden. Noodgedwongen werden dan rooms-katholieken tot het fort toegelaten. Uit
desbetreffende benoemingsbesluiten blijkt soms overduidelijk dat de magistraat van het fort
daartoe met tegenzin besloot. Zo kreeg Johannes Dekkers op 3 oktober 1758 toestemming
om zich als bakker in het fort te vestigen “ofschoon van den Roomsche religie zijnde”. 508
In de loop van de 18de eeuw werden steeds vaker rooms-katholieken aangesteld als veer- en
vrijschipper. 509 Op 17 februari 1778 werd de rooms-katholieke Anthonij Pruijmboom
toegelaten als slager en schoenmaker in het fort Lillo. 510
Hoezeer de invloed van rooms-katholieken in het fort Lillo aan het begin van de tweede
helft van de 18de eeuw was voortgeschreden blijkt uit een petitie van roomse inwoners van
het fort d.d. 5 december 1760 waarin werd verzocht om opheffing van het verbod voor
rooms-katholieke priesters om het fort te betreden. De ondertekenaars (die verklaarden tot
hun verdriet afgesneden te zijn van de “vertroostinge hunner Herders en leeraers”) waren
(tussen haakjes wordt hun beroep vermeld): 511
 Isack Arbon (winkelier)
 Anthonij Brager (slager)
 Joannes Raats (wijnkoper)
 Cornelis Blommen (winkelier)
 Egidius Pantelon (herbergier)
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 Jan Baptist Vermeer (winkelier)
 Pieter van der Goten (schoenmaker)
 Andries Ooms (veerman)
 Johanna Ackermans (weduwe van Willem de Regter; wijnverkoopster)
 Joris Bobbeli (metselaar)
 Vincent Brager (veerman)
 Cornelis Remeijns (molenaar te Liefkenshoek) 512
 Johannes Deckers (bakker)
Het is opmerkelijk dat de meeste van hen monopolieposities bekleedden; menige voor het
leven in de Scheldeforten vitale functie werd toen door niet-gereformeerd gezinde personen
uitgeoefend. 513 Eveneens opmerkelijk is dat de leiding van het fort sympathiek stond
tegenover het verzoek van de ondertekenaren. De magistraat van Lillo verklaarde overtuigd
te zijn van de “billijkheid” ervan. De Gecommitteerde Raden van Zeeland stelden zich
echter afwijzend op. Dat veranderde op 11 juni 1767 toen zij de volgende resolutie
aanvaardden: 514
“Bij resolutie gedelibereerd zijnde op het eerste lid der missive van den commandeur van
Lillo en onderhoorige forten op de Schelde J.M. de Salve in dato 23 mei jongstleden, den
28 daaraan volgende ten Rade ingekomen, waarbij om redenen bij dezelve geallegeert en
uit naam der meeste en wel gegoedste Roomsche Burgers dier plaats verzogt heeft, dat het
Hun Edele Moogende behagen moge, dat dezelve op haar eige kosten een Huijs en Priester
binnen de opgenoemde Fortres of op het dorp Oud-Lillo zouden mogen stigten en houden
tot het bedienen hunner Godsdienst, binnen de muuren der daar toe te appropieerene
schuur of kamer en was het mogelijk, hem commandeur alleen te permitteeren dat hij den
dienst der Roomschen ’t zij in Lillo of wel Oud-Lillo, onder behoorlijke bornes als in
andere garnisoensplaatsen gebruikelijk is, mag toelaten; is goedgevonden en verstaan den
commandeur voornoemd, dunkt het hem goed dit verzoek nader te pousseeren deswegens re
renvoieeren aan Haar Hoog Moogenden gelijk geschied bij dezen”.
De commandeur kreeg dus “groen licht” om de kwestie voor te leggen aan de StatenGeneraal. Of dit ook is gebeurd is niet geheel duidelijk, zeker is wel dat de gevraagde
voorziening er niet kwam, niet binnen het fort en ook niet in Oud-Lillo. Zeker is ook dat er
op beide locaties steeds meer rooms-katholieken kwamen wonen. Het is waarschijnlijk dat
de Staten-Generaal vasthielden aan het standpunt inzake de toelaatbaarheid van het roomskatholicisme binnen de diverse kwartieren van de Generaliteit zoals dit op 8 mei 1666, 27
november 1755 en 18 november 1760 was betrokken en middels plakkaten bekend was
gemaakt. Op de laatstgenoemde datum bepaalden de Staten-Generaal dat aan officieren die
voor het verlenen van medewerking aan het beleven van het roomse geloof binnen hun
garnizoensplaats een geldelijke beloning hadden gekregen (bijvoorbeeld van de vicarisgeneraal van het “soogenaamde” bisdom van Den Bosch) hiervoor streng gestraft zouden
worden. Hun straf bestond allereerst uit een forse geldboete: fl. 600 voor elke vorm van
medewerking plus het vierdubbele van het bedrag dat zij voor het verlenen daarvan hadden
512

Ook zijn opvolger als molenaar te Liefkenshoek, Guillelmus Kouwenberg, was rooms-katholiek
(ZA, SZ, inv. 1944, 2-2-1781).
513
Dat kwam reeds bij hoge uitzondering aan het einde van de 17 de eeuw voor. Zo liet Pieter
Hollander, bakker in het fort Lillo in 1694, zijn kinderen rooms-katholiek dopen in Lillo-Kruisweg
(die deel 2 b van deze studie).
514
ZA, SZ, inv. 2015.
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verkregen. Voorts werd bepaald dat zij zouden worden ontslagen (“gecasseert”). De
stadhouders van de betreffende kwartieren of hun plaatsvervangers zouden worden
bestempeld tot “inhabil, eerloos en infaam” en uit de Republiek worden verbannen. 515
Bewaard gebleven is een statistiek betreffende de geloofsovertuiging van de burgerij
binnen de forten van Lillo en Liefkenshoek per 1 respectievelijk 8 juli 1763. 516 Onduidelijk
is wie de statistiek heeft samengesteld, welke maatstaf is gehanteerd bij de bepaling van
iemands religie en voor welk doel dit is gebeurd. Plausibel is dat de statistiek een
betrouwbaar beeld geeft van de getalsverhoudingen tussen gereformeerden en roomskatholieken in dat jaar. Dit beeld is als volgt: 517
A. Burgers in het fort Lillo per 1 juli 1763 naar religie
gereformeerd
36
31
34
33
2
4
1
7
148

Volwassen mannen
Volwassen vrouwen
Mannelijke kinderen
Vrouwelijke kinderen
Inwonende mannelijke personen
Inwonende vrouwelijke personen
Dienstboden (knechten)
Dienstboden (meiden)
Totaal

rooms-katholiek
10
12
13
10
3
2
4
8
62

Conclusie: van de burgers in het fort Lillo (in totaal 210) werd 70,5 % gekwalificeerd als
gereformeerd en de overige 29,5 % als rooms-katholiek ("rooms"). De rooms-katholieke
gezinshoofden met hun beroepen waren toen:
 Isaac Arbon, winkelier en koopman
 De weduwe van Willem van Dinteren (in leven schipper), Johanna van ‘t Land
 De weduwe van Willem de Rechter (in leven winkelier en wijnhandelaar),
Johanna Akkermans
 De weduwe van Joannes Pantelon (in leven schoenmaker), Catharina Schalkens
 Lambertus Goedemont, slager
 Andries Ooms, schipper
 Jan Baptist Vermeer, aannemer
 Cornelis Blommen, winkelier
 Machiel Willemse, winkelier
 Pieter van der Gooten, schoenmaker
515

RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 16 j, plakkaat van de Staten-Generaal d.d. 1811-1760.
516
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 51 b.
517
In het Rijksarchief te Antwerpen bevindt zich (eveneens in het archief van Lillo, Oud-Lillo en
Liefkenshoek, inv. 51 b) een ongedateerd document, dat waarschijnlijk eveneens medio 1763 is
vervaardigd, waarschijnlijk met het oog op het samenstellen van de navolgende statistiek, waarin de
gegevens per huishouden (gezinshoofd) worden gespecificeerd.
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Joris Boubly, metselaar
Anthony Brager, slager

B. Burgers in Liefkenshoek per 8 juli 1763 naar religie
gereformeerd
5
5
9
4
0
0
23

Volwassen mannen
Volwassen vrouwen
Zonen
Dochters
Knechten
Meiden
Totaal

rooms-katholiek
3
4
3
3
2
5
20

Conclusie: in het fort Liefkenshoek bevonden zich in 1763 vrijwel evenveel gereformeerde
als rooms-katholieke burgers. Dit evenwicht ontstond vooral omdat alle meiden en
knechten, die uit de directe omgeving van het fort gerecruteerd zullen zijn, rooms-katholiek
waren. Wordt het huispersoneel buiten beschouwing gelaten dan waren de gereformeerden
met 64 % in de meerderheid.
De drie rooms-katholieke gezinshoofden in Liefkenshoek waren in 1763: Carel en Vincent
Brager (beide veerlieden) en de molenaar Kornelis Romeijns. Opmerkelijk is dat zij
functies vervulden die voor het functioneren van Liefkenshoek als vitaal kunnen worden
gekwalificeerd.
Aanvaringen met rooms-katholieken bleven in de tweede helft van de 18 de eeuw in en
rondom het fort Lillo incidenteel voorkomen. De gereformeerd gezinde vrijschippers te
Lillo hadden in 1742 al eens geklaagd over hun bejegening door roomsgezinde
landbouwers in de polder van Lillo, in 1767 toonden zij zich hierover wederom
ontstemd. 518 Gebleken was dat roomsgezinde collega-schippers menigmaal de voorkeur
kregen voor het vervoer van granen, in strijd met het geldende toerbeurt-systeem. Er bleven
soms granen liggen in afwachting van de terugkeer van een rooms-katholieke schipper,
terwijl gereformeerde schippers werkloos toekeken. 519 De getoonde ontstemming hierover
leidde ertoe dat de Gecommitteerde Raden van Zeeland bij de vervulling van een
eerstvolgende vacature voor een vrijschipper de voorkeur gaven aan een gereformeerde
kandidaat.
In 1774 was de invloed van de gereformeerde kerk van Lillo op het godsdienstig leven
rondom het fort Lillo dusdanig afgenomen dat in de (onder de jurisdictie van het fort
vallende) enclave Oud-Lillo alle 58 gezinshoofden, zonder uitzondering, rooms-katholiek
waren. 520 In de gehele polder van Lillo was het aantal rooms-katholieken in de 18de eeuw
voortdurend toegenomen. In 1700 waren er (zoals reeds is opgemerkt) in de parochie van
Lillo 380 communicanten, slechts 11 jaar later was dit aantal gestegen tot 580 en in 1787
werden er 897 geteld. 521

518
519
520
521

ZA, SZ, inv. 789, fol. 29, 19-11-1742.
ZA, SZ, inv. 1401.1, 19-12-1767.
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 51 b.
Vlaamse Stam, jrg. 1979, p. 364.
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12.10 De betekenis van de fortkerken
Vanaf hun ontstaan tot hun ontmanteling vervulden de gereformeerde kerken van Lillo en
Liefkenshoek belangrijk te achten functies in het sociale leven binnen deze forten. Zij
oefenden een beduidende invloed uit op de manier waarop deze forten als sociale systemen
functioneerden. Sociologisch bezien kunnen de volgende zes functies van de fortkerken
worden onderscheiden: 522
 Bijdragen aan het geestelijk welzijn van de militairen en de burgers in de forten en
van gereformeerd gezinde bewoners in hun directe omgeving (de spirituele
functie).
 Bijdragen aan de regulering van het sociale verkeer binnen en rondom de forten
door het stellen en bewaken van waarden en normen inzake het onderlinge verkeer
van allen die bij het functioneren van de forten betrokken waren (de sociale
controle functie).
 Zorgdragen voor de armen in de forten (de sociaal-economische functie).
 Zorgdragen voor de registratie van dopen, huwelijken en voor het begraven van
overledenen; voorts: het verstrekken van informatie (‘attestaties”) hierover aan
derden, bijvoorbeeld aan andere kerkenraden in geval van een verhuizing van
lidmaten (de civiele functie). 523
 Fungeren als bestuur van de scholen in de forten, met name door het adviseren
over het benoemen en ontslaan van de schoolmeesters en door het bepalen van de
beleidskaders waarbinnen deze zich dienden te bewegen (de educatieve functie).
 Bijdragen aan het legitimeren van het bestaansrecht van de forten (als belangrijke
machtspolitieke instrumenten ten dienste van de Republiek der Verenigde
Nederlanden) door het scheppen van een vijandbeeld ten opzichte van roomskatholieken (“papen”) (de legitimatie-functie).
Wat de gebouwen van de fortkerken betreft kunnen daar nog twee logistieke functies aan
worden toegevoegd, te weten fungeren als opslagplaats van diverse soorten goederen
(waaronder turf en ammunitie) en als tijdelijke verblijfplaats van soldaten indien de
capaciteit van de barakken in de forten ontoereikend was.

522

Zie voor de theoretische fundering van deze functionele analyse o.m.: E. Durkheim, The
Elementary forms of Religious Life, New York, 1965 (oorspronkelijk verschenen in 1915); T. Bilton,
T, K. Bonnett, P. Jones, D. Skinner, M. Stanworth en A. Webster, Introductory Sociology,
Houndmills, Basingstoke, Hampshire en Londen, 1996 (derde druk), hoofdstuk 16; A. Giddens,
Sociology, Cambridge, 1997 (derde editie), hoofdstuk 16; D. Goldschmidt en J. Matthes (red.),
Probleme der Religionssoziologie, Köln en Opladen, 1962 (Sonderheft 6 van het Kölner Zeitschrift
für Soziologie und Sozialpsychologie).
523
Zie voor deze functie Van Booma, op. cit., p. 213-239.
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13.

Onderwijs

13.1 Inleiding
In de Scheldeforten verbleven gezinnen met kinderen, zowel van militairen als burgers.
Hoewel er bepaald nog geen sprake was van een leerplicht, werd er door de bestuurlijke en
kerkelijke autoriteiten van de Republiek der Verenigde Nederlanden in het algemeen en van
die in het gewest Zeeland in het bijzonder belang aan gehecht dat ook die kinderen
onderwijs zouden genieten. De aard van dit onderwijs werd in de Republiek een
verantwoordelijkheid geacht van de besturen van de gewesten, de steden, de dorpen en de
heerlijkheden. 1 De Staten-Generaal achtten het wel noodzakelijk om centrale voorschriften
uit te vaardigen voor het onderwijs in de Generaliteitslanden. Dat gebeurde voor het eerst
op 3 mei 1655. Op 31 maart 1725 werd deze regeling enigszins aangepast, waarbij de
essentialia volledig intact bleven. De considerans ervan luidde als volgt: 2
“Alzoo het stuk van de scholen en schoolmeesteren eene zaak is van al zulken gewichte, dat
in alle welgestelde steden en plaatsen, en vervolgens in de Gewesten van Brabant, onder de
gehoorzaamheid van deze staat staande, daarop zonderlinge order en opzicht dient gesteld
te worden, ten einde de kinderen (wezende het zaad, waaruit alle geschiktheid in de Kerke
en de Republiek te verwachten is) in de Christelijke Gereformeerde Religie, vreeze des
Heeren, en alle zedigheid en gehoorzaamheid, mitsgaders in de geleerdheid, goede kunsten,
elk naar zijn gelegenheid en bekwaamheid, mogen opgevoed en opgetogen worden tot
Godes eere, welstand der kerken en het gemeene beste, en tot troost en welbehagen van een
iegelijk in het generaal en particulier, die de vruchten daarvan te verwachten hebben en
genieten zullen bij de nakomelingen”. Het onderwijs diende dus primair zorg te dragen
voor de opvoeding van gereformeerd gezinde kinderen. Het was voor “paapsche”
schoolmeesters verboden om het schoolmeestersambt uit te oefenen en het werd
schoolmeesters niet toegestaan kinderen vrijaf te geven op “paapsche feestdagen”.
Israel merkt op dat aan het begin van de 17de eeuw het overheersende motief van de
bestuurlijke en kerkelijke elites in de Republiek om belang te hechten aan het uitbreiden en
reguleren van het onderwijs was “de drang om de bevolking zo snel en effectief mogelijk
voor de gereformeerde kerk te winnen, zowel om het offensief van de afgescheiden
protestantse kerken en de katholieken tegen te gaan, als om het draagvlak voor de
opstandige staat en de nieuwe publieke kerk te verbreden”. 3 Dit is volgens hem de reden
dat het hoofdaccent in het lager onderwijs lag op lezen, het inprenten van de catechismus en
van het belang van een geregelde kerkgang. Aanvankelijk werd het leren schrijven en
rekenen van minder belang gevonden.

1

H.Th.M. Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch van 1648 tot 1795,
Tilburg 1997, p. 46.
2
Cornelis Cau, Groot placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantiën ende edicten van de Staten
Generaal der Verenigde Nederlanden etc., deel 2, Den Haag, 1664, blz. 2409-2418; voor de edtie van
1725 wordt verwezen naar het Groot placaetboek, deel 6, Den Haag, 1746, blz. 448-453; de editie van
1725 is ook gepubliceerd in: G.A. Vorsterman van Oyen (red.), Scaldis; jaarboekje voor de
Oudheidkunde en Geschiedenis van Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen, Middelburg, P.G. Wijtman,
1891, p. 189-202.
3
J.I. Israel, De Republiek; 1477-1806, Franeker, 1996, p. 758.

Er wordt wel verondersteld dat het onderwijs in de 17 de en 18de eeuw als gevolg van
bestuurlijke fragmentatie (afgezien dus van de centrale aansturing van de
Generaliteitsgebieden) het karakter vertoonde van een lappendeken. Uit het ontbreken van
centrale regie kan echter op zich nog niet worden afgeleid dat het schoolonderwijs in de
gewesten, steden en dorpen sterk uiteenliep. Nationaal is niet synoniem met uniform en
decentraal niet met divers. Er waren in de 17 de en 18de eeuw tussen de geografisch
verspreide scholen en schooltjes opmerkelijke overeenkomsten. 4 Als we ons beperken tot
het lager onderwijs in de gewesten van de Republiek dan springen de volgende
overeenkomsten in het oog: 5
 Overal had het onderwijs een uitgesproken calvinistisch karakter; er was een plicht
tot onderwijs in de gereformeerde religie.
 Schoolmeesters leerden overal hun vak in de praktijk (een professionele
onderwijzersopleiding bestond niet), werden (ondanks het ontbreken van een
landelijke salarisregeling) in vergelijkbare omstandigheden veelal op een
vergelijkbare wijze gehonoreerd, waren allen belijdend lidmaat van de NederduitsGereformeerde kerk en combineerden hun functie veelal met de functies van
voorzanger en koster (in de genoemde kerk).
 Nergens waren kinderen verplicht om naar school te gaan, behalve soms kinderen
van bedeelden.
 Het curriculum was beperkt van reikwijdte: kinderen werden onderwezen in de
beginselen van de gereformeerde religie; zij leerden voorts op elementaire wijze
lezen, schrijven en rekenen. Schoolmeesters werden voorts geacht om
eigenschappen als ijver en plichtsbesef te bevorderen.
 Op verreweg de meeste scholen golden dezelfde schooltijden; er waren verschillen
tussen lesroosters voor de zomer- en de wintermaanden.
 Veruit de meeste scholen waren eenmansscholen; slechts incidenteel waren
ondermeesters actief.
 Schoolgebouwen vertoonden sterk overeenkomende kenmerken; niet zelden
bestond het gebouw uit een ongedeelde ruimte in of bij het schoolmeestershuis.
Zeeland was na Friesland het tweede gewest binnen de Republiek dat een gewestelijk
onderwijsreglement uitvaardigde. 6 Dat gebeurde door de Staten van Zeeland op 8 februari
1583. 7 Op 20 juni 1590 werd het enigszins aangepast. Dit reglement, waarin het
reformatorische karakter van het onderwijs op de voorgrond werd geplaatst, fungeerde als
een kaderregeling die door de besturen van de steden, dorpen en heerlijkheden binnen de
4

J.M.G. Leune, Onderwijs en maatschappelijke verandering; een terugblik op 200 jaar onderwijs en
onderwijsbeleid in Nederland, in: P. Boekholt e.a. (red.), Tweehonderd jaar onderwijs en de zorg van
de Staat, Assen, 2002, p. 12.
5
Israel, op. cit. 1996, p. 757-761.
6
Utrecht volgde in 1588, Holland in 1625 en Drente in 1630; zie: J. Kuiper, Geschiedenis der
wording en ontwikkeling van het christelijk lager onderwijs in Nederland, Groningen 1901, p. 12; zie
wat Utrecht betreft: E.P. de Booy, De Weldaet der scholen; het plattelandsonderwijs in de provincie
Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw, Bilthoven, 1977.
7
Zie voor de integrale tekst ervan o.m.: Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Archief;
vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, zevende deel, Middelburg
1894, p. 519-523.
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provincie in acht genomen diende te worden. Het gold in beginsel niet voor StaatsVlaanderen, dat immers ressorteerde onder de Generaliteit; hier golden de voorschriften
van de Staten-Generaal. Daarop werd in 1590 een uitzondering gemaakt. Toen kwam er in
het oostelijke deel van Staats-Vlaanderen een unie tot stand tussen de steden Terneuzen,
Axel en Biervliet die op de Spanjaarden waren veroverd. Dit verbond werd betiteld als het
Committimus (zie paragraaf 5.4). In het bestuurlijk reglement van deze unie, dat in 1590
werd vastgesteld door de Gecommitteerde Raden van Zeeland, werd bepaald dat in het
Committimus de Zeeuwse schoolorde van toepassing zou zijn. Aangezien de forten Lillo en
Liefkenshoek in bestuurlijk opzicht tot het Committimus gerekend werden (hetgeen
gegeven hun ligging ten opzichte van het oostelijk deel van Staats-Vlaanderen alleszins
begrijpelijk was) gold deze schoolorde daar vermoedelijk ook. Spijtig genoeg is er geen
enkel document bewaard gebleven waaruit dit onomstotelijk blijkt. Feit is dat Joannes
Cazelles, schoolmeester te Lillo in 1754, zich beriep op de Zeeuwse schoolorde uit 1583
toen hij klaagde over aantasting van zijn monopoliepositie. 8 Maar feit is ook dat, toen de
schoolmeester Robbert de Bruyn in 1771 protesteerde tegen de hem in Lillo opgelegde
verplichting om burgerdiensten te verrichten (zie paragraaf 13.5), hij de stelling betrok dat
de jeugd in het leren niet gehinderd mocht worden en dat schoolmeesters zich niet met
politiek dienden te bemoeien, met verwijzing naar een artikel uit het schoolreglement voor
de steden, dorpen en heerlijkheden van de Generaliteit, zoals vastgesteld door de StatenGeneraal op 3 mei 1655. 9 Anderzijds staat vast dat dit reglement, zo het al van toepassing
was, in de Scheldeforten niet consequent werd gehanteerd, want het kwam bijvoorbeeld
veelvuldig voor dat schoolmeesters aldaar fungeerden als pachters van de gemeene
middelen van consumptie, hetgeen krachtens dit reglement niet was toegestaan. 10 Al met al
is de juridische grondslag van het onderwijs in Lillo en Liefkenshoek niet geheel duidelijk.
Voor de inrichting van het onderwijs in de Scheldeforten maakte het overigens nauwelijks
verschil welke schoolorde precies van toepassing was. Wat de uitgangspunten en essentialia
betreft kwamen de Zeeuwse schoolorde en die welke gold voor de Generaliteit in hoge
mate overeen. Er was wel een verschil in de mate van detaillering. De Zeeuwse orde was
globaal, die van de Generaliteit uitgebreid.
Mogelijk waren er voor het onderwijs in de Scheldeforten afzonderlijke voorschriften
waaraan de schoolmeesters gebonden waren. Deze zijn in de bewaard gebleven
documenten niet aangetroffen, met uitzondering van de bepalingen die golden voor de

8

ZA, SZ, inv. 1934, 6-9-1754.
RAA, arch. Lillo c.s., inv. 32 (ongefolieerd en ongedateerd ); Vorsterman van Oyen (red.), op. cit.,
p. 191-192, capittel II, artikel 5; zie voor het beroep dat Robbert de Bruyn op dit reglement deed:
RAA, arch. Lillo c.s., inv. 32 (ongedateerd).
10
Artikel 5 uit het capittel II van dit reglement luidde aldus: “En opdat de schoolmeesters hunne
aanbevolen bedieningen te beter en onverhinderd mogen waarnemen, zoo zullen zij, noch hunne
familiën geenszins mogen tappen, gelagen zetten, gemeene middelen pachten binnen of buiten hunne
plaatsen, noch buiten hunne plaatsen mogen collecteeren, noch eenige politieke officiën bedienen,
incompatibel met het schoolambt of neringe en handtneringe doen, waardoor de jonge jeugd in het
leeren en goede manieren eenigszins verhinderd of de kerk ontsticht mochte worden.” Ook in het
gewest Zeeland waren vele schoolmeesters in de dorpen en de kleine steden pachters van de gemeene
middelen.
9
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schoolmeester in het gehucht Ouden Doel in de tweede helft van de 18 de eeuw. Deze
luidden als volgt: 11
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 voor 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.
De artikelen 3 en 4 golden specifiek voor de situatie in Ouden Doel (zie paragraaf 13.7); de
overige voorschriften zijn ongetwijfeld ook van toepassing geweest in Lillo en
Liefkenshoek. Interessant is de bepaling betreffende het toezicht van de predikant van
Liefkenshoek. De schoolmeester had alleen recht op zijn traktement indien de predikant
voor de uitbetaling ervan “groen licht” had afgestoken. Praktisch kwam het er dus op neer
dat de schoolmeester zich conform de gangbare en geldende kerkelijke maatstaven diende
te gedragen, anders ontving hij voor zijn inspanningen geen honorering. Een conflict met de
predikant kon hij maar beter mijden. Het was dan ook bijzonder gewaagd van Jan Jansen
Leerdam (schoolmeester te Liefkenshoek) om in 1749 tot de ondertekenaars te behoren van
een klaagschrift tegen de predikant Renatus Stenhuys, met wie hij bovendien als koster en
voorzanger veelvuldig te maken had. 12
Het ontbreken in de bewaard gebleven archivalia betreffende de Scheldeforten van
gedetailleerde schoolreglementen kan wellicht een indicatie zijn voor het van toepassing
zijn van het Generaliteitsreglement uit 1655, dat immers zodanig was verfijnd dat nadere
regelingen overbodig waren.
Het is waarschijnlijk dat het onderwijs in de Scheldeforten niet of nauwelijks zal hebben
afgeweken van dat in de Zeeuwse dorpen ten tijde van de Republiek. 13 Daar werd volstaan
met lager onderwijs. De kinderen werden onderwezen in de catechismus (en kwamen dus in
aanraking van de geldende gereformeerde geloofsdogma’s) en de tien geboden. Zij leerden
bidden en psalmen zingen. De meester leerde hen lezen en schrijven en soms ook
rekenen. 14 Ze kregen ingeprent dat ze zich ordelijk en zedig dienden te gedragen. In het
11

ZA, SZ, inv. 1956, 22-3-1769, fol. 12; ook fol. 26 en 27.
ZA, Verz. Ermerins-Wiltschut, inv. 5. Men kan er ook uit afleiden hoe problematisch het
functioneren van Stenhuys werd geacht; zie hiervoor paragraaf 12.5.
13
Zie bijvoorbeeld: J.P.B. Zuurdeeg, De dorpsschool van Scherpenisse, in: Nehalennia, aflevering
34, winter 1979, p. 33-40; H. Uil, Sint Philipsland; eiland in de Zeeuwse delta 1487-1987, Sint
Philipsland 1987, p. 107-116; ook: Encyclopedie van Zeeland, deel II, Middelburg 1982, p. 422.
14
Rekenen maakte vermoedelijk geen deel uit van het lesprogamma voor alle kinderen. Het kwam
toen nogal eens voor dat deze kundigheid alleen werd onderwezen aan leerlingen waarvan het
wenselijk was dat ze deze onder de knie hadden met het oog op hun latere beroep, dat veelal reeds
tijdens hun vroege jeugd vaststond, met name bij jongens (zie bijv. H. Uil, Het onderwijs op Sint
12

627

schoolreglement van de Generaliteit was hieromtrent voorgeschreven dat de schoolmeesters
“ook zorg dragen dat de schoolkinderen zich niet komen te verloopen, of in de scholen of
als zij naar huis gaan, in het misbruiken van des Heeren heiligen naam, in vloeken, zweren,
lasteren, ontuchtig spreken, stelen, liegen, dobbelen, kaartspelen, dat ze elkander niet
slaan, bijnamen geven, hunne of hunner ouders en vrienden fouten onderling niet verwijten,
of eenige andere ongeregeldheid, oneerbaarheid, ontuchtigheid en dartelheid, met te
loopen spelen, tieren, gebaren, vechten of roepen en zoo voorts tegen de zedigheid en
Godzaligheid strijdende, te plegen”. 15 In diverse schoolreglementen die van toepassing
waren in Zeeuwse steden en dorpen kwam een vergelijkbare opdracht voor. Zo diende de
schoolmeester van Scherpenisse te letten op de goede manieren van zijn leerlingen, ook
buiten de school. Zij moesten leren om eerbied te tonen aan personen die zij buiten
tegenkwamen “naer dat de weerdicheyt des persoenen sulcx vereyst”, overeenkomstig een
bepaling in de Zeeuwse schoolorde uit 1583. 16 In St. Philipsland werd de schoolmeester
gelast “alle ongebondene losbandigheid der scholieren vooral het schrikkelijk vloeken en
sweeren dat hier onder de jeugt in swang gaat allerstrengst te straffen en de oordeelen
Gods den zulke op het hert te binden”. 17
Er kunnen vier locaties worden onderscheiden waar in de 17 de en 18de eeuw gedurende
kortere of langere tijd gereformeerd schoolonderwijs werd verzorgd op de linker- en de
rechteroever van de Schelde bij Antwerpen. De vermelde perioden vallen samen met de
tijdvakken waarvan vaststaat dat er schoolmeesters werkzaam waren:
 In het fort Lillo in de periode 1593-1786.
 In het fort Liefkenshoek in de periode 1611-1786.
 In de forten Frederik Hendrik en Kruisschans in de periode 1671 tot uiterlijk 1684.
 In het gehucht Ouden Doel, met onderbrekingen in de periode 1763-1784.
Over de als derde genoemde locatie kan het volgende worden opgemerkt. Op 24 maart
1671 werd Wessel Gerritsen vermeld als schoolmeester en voorzanger in de forten Frederik
Hendrik en Kruisschans. De Gecommitteerde Raden van Zeeland gaven toen commandeur
Seijs van Lillo opdracht om hem “te protegeren, soo veel als mogelijck sal sijn, in ’t gaen
en komen tot het doen van sijnen dienst”. 18 Het is onbekend wanneer hij is benoemd en
wanneer zijn functie ophield te bestaan. Als voorzanger kan hij nooit langer dan tot en met
oktober 1684 in functie zijn geweest, want toen werden de kerken in deze steunforten
opgeheven (zie hoofdstuk 12). Vermoedelijk was er vóór 1671 geen schoolmeester in de
forten Frederik Hendrik en Kruisschans werkzaam; er verbleven nauwelijks gezinnen van
soldaten en er woonden evenmin voldoende burgers om een school te kunnen
rechtvaardigen. Voor gereformeerde kinderen in de omgeving van het fort Kruisschans was
de fortschool van Lillo bereikbaar. Vermoedelijk woonden er in de directe omgeving van

Philipsland van 1645-1801, in: Cronicke van den lande van Philippuslandt, jrg. 3, nr. 1, maart 2003,
p. 97).
15
Captittel II, artikel 12 (betreffende “Andere zonden in de scholen te weren”).
16
Zuurdeeg, op. cit., p. 35; C.P.G. de Koning, Het testament van de schoolmeester van Scherpenisse;
“..een kooperen kerkkroone..”, in: Zeeuwse Familiepraet, jrg. 20, nr. 2, december 2005, p. 10-15;
Israel, op. cit. 1996, p. 761.
17
Uil, op. cit. 2003, p. 97.
18
ZA, SZ, inv. 667, 24-3-1671.
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het fort Frederik Hendrik nauwelijks gereformeerden. Berendrecht en Zandvliet waren
dorpen met een vrijwel exclusief rooms-katholieke bevolking.
Bij het onderwijs in het gehucht Ouden Doel wordt in paragraaf 13.7 afzonderlijk
stilgestaan.
Na de overdracht van de forten Lillo en Liefkenshoek aan de Oostenrijkse autoriteiten in
februari 1786 verhuisde een deel van de gereformeerde gezinnen naar het fort Bath. Daar
kregen hun kinderen opnieuw gelegenheid om onderwijs te volgen dat in overeenstemming
was met hun godsdienstige gezindheid. In 1800 werd daar lesgegeven door Johannes van
der Bel, gedoopt in het fort Lillo op 9 april 1780, zoon van Jacob van der Bel en Maria
Dronkers. 19 Hij trad in de voetsporen van zijn vader die eerst schoolmeester was in
Liefkenshoek en later in Lillo (zie paragraaf 13.5).
13.2 Schooltijden
Over de schooltijden die in de Scheldeforten werden aangehouden is er niet veel bekend.
Als wordt aangenomen dat deze niet of nauwelijks afweken van de schooltijden die in de
17de en 18de eeuw gebruikelijk waren dan gingen de kinderen in principe gedurende zes
dagen per week naar school, ’s ochtends van 08.00 tot 11.00 uur en ’s middags van 13.00
tot 16.00 uur. Zoals destijds gebruikelijk mochten de schoolmeesters tweemaal per week
“verlof tot spelen” geven. Gewoonlijk waren de kinderen op woensdag- en zaterdagmiddag
vrij. Voorts mochten doorgaans twee weken per jaar voor vakantie worden bestemd. In het
schoolreglement van de Generaliteit was bepaald dat er “nimmer” vrijaf mocht worden
gegeven op “paapsche” feestdagen. 20 Deze regel zal ook in Lillo en Liefkenshoek in acht
zijn genomen.
Er bestond geen leerplicht. Toch werd van de schoolmeesters gevraagd erop toe te zien dat
hun scholieren de lessen volgden. Indien leerlingen niet op school verschenen dienden zij te
informeren naar de oorzaak daarvan en dan naar bevind van zaken te handelen. 21 Het zal
voor de schoolmeesters in de Scheldeforten niet eenvoudig zijn geweest om deze opdracht
uit te voeren ten aanzien van kinderen die buiten de forten woonden. De loopafstand van
huis naar school kon wel zo’n zes kilometer bedragen, zowel op de linker- als op de
rechteroever van de Schelde.
13.3 Huisvesting
Over de gebouwen waarin het onderwijs in de Scheldeforten werd verzorgd zijn slechts
fragmentarisch gegevens gedocumenteerd. Het was in de 17 de en 18de eeuw in de Republiek
gebruikelijk dat het lager onderwijs werd gegeven in een kamer van het huis waarin de
schoolmeester woonde. Van een afzonderlijk schoolgebouw was meestal geen sprake.
Toen commies Joris de Witte op 5 juli 1610 een overzicht vervaardigde van panden in het
fort Lillo die eigendom waren van het gewest Zeeland (“lantzwoningen”) maakte hij
melding van een dubbele houten hut met een zolder die als school in gebruik was geweest
en die op dat moment diende als logement van soldaten. Dit gebouw was gesitueerd in het
Bolwerk Breevest nabij de Kruittoren. Eveneens in dit bolwerk bevond zich toen een stenen
19
20
21

ZA, Inwonerslijst Fort Bath 1811.
Capittel II, artikel 2.
Capittel II, artikel 1.
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hut, gedekt met stenen pannen, waarin de schoolmeester verbleef. 22 Op 26 september 1613
besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland in beginsel om in het fort Lillo een nieuw
schoolgebouw te laten neerzetten. Commies De Witte kreeg opdracht om er een bestek en
een begroting voor te laten maken. 23 De kosten bleken zodanig hoog te zijn dat op 14
maart 1614 besloten werd om de bouw uit te stellen. 24 Kennelijk kwam het schoolgebouw
er bijna vijf jaar later wel, want op 16 juni 1619 is sprake van een erfje, “gelegen aan het
eind van de nieuw gemaakte school” en op 1 juli 1619 wordt een pand in het fort
omschreven als “de oude school”. 25 De plaatselijke timmerman maakte toen op de zolder
van dit gebouw een “middelschutsel” en vijf “koetsen” (= slaapplaatsen) voor soldaten. 26
Eveneens in augustus 1619 wordt er gewag van gemaakt dat een andere lokale timmerman
een besloten koets had getimmerd in de bovenkamer van “het nieuwe logement” van de
scholaster te Lillo, gelegen naast het nieuwe schoolgebouw. 27
Toen de schoolmeester Herman Meeus in 1634 aan de Gecommitteerde Raden verzocht om
een geschikt huis te Lillo had dit niet te maken met de behoefte aan een groter
schoolgebouw, maar met de uitbreiding van zijn gezin. Hij betoogde dat zijn woning door
“de groothe van sijne familie hem veel te cleijn valt”. 28
Helaas bevat de inventarisatie van panden in het fort Lillo anno 1679 slechts de panden die
door particulieren bewoond werden. Daaruit kan met zekerheid worden afgeleid dat de
toenmalige schoolmeester, Johan Stroobant, een huis bezat in de Langestraat en een huisje
in het Kwartier. 29 Mogelijk werd in een van deze panden schoolgehouden.
In 1711 wordt melding gemaakt van “een school” in het fort. De schoolmeester Andries de
Jager verzocht medio dat jaar om reparatie van dat gebouw. De Gecommitteerde Raden van
Zeeland besloten op 17 juni 1711 dat “het huis” dat door De Jager werd bewoond voor een
bedrag van maximaal 12 pond Vlaams mocht worden gerepareerd. Vermoedelijk was dit
huis identiek met het schoolgebouw dat volgens De Jager gerepareerd diende te worden. In
oktober 1711 wordt toestemming verleend voor reparaties aan het huis van de
schoolmeester te Lillo voor een bedrag van maximaal 5 pond Vlaams. 30
Blijkens de plattegrond van D.W.C. Hattinga van het fort Lillo d.d. 1 november 1746
bevond zich toen op de hoek van de Klinkerstraat en de Langestraat, nabij de
toegangspoort, een schoolgebouw. 31 Dit gebouw werd tijdens de beschietingen van het fort
Lillo door Franse troepen in 1747 deels geruïneerd. 32 Op 14 augustus 1749 werd commies
Ermerins door de Gecommitteerde Raden van Zeeland gemachtigd om het schoolgebouw te
verkopen. Op 27 september 1749 kocht Nicolaas Schuttel het voor een bedrag van
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ZA, SZ, inv. 1225.
ZA, SZ, inv. 482, 26-9-1613.
24
ZA, SZ, inv. 483, 14-3-1614.
25
ZA, SZ, inv. 1234, 16-6-1619 en 11-7-1619.
26
ZA, SZ, inv. 1234, 3-8-1619.
27
Idem.
28
ZA, SZ, inv. 494, 28-2-1634, fol. 211.
29
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 2.
30
ZA, SZ, inv. 719, 2-10-1711.
31
D.W.C. Hattinga, Plan van Lillo, in: Atlas van Staats-Brabant, deel 1, nr. 4; zie voor deze ligging
ook: RAA, oud-arch. Lillo, inv. 33, fol. 61; idem afbeelding 8 in paragraaf 3.2.
32
ZA, Rekenkamer Zeeland II, inv. 1013, fol. 155 v- 163.
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fl. 461. 33 In 1754 kwam het pand in het bezit van de diaconie van de fortkerk van Lillo 34
Naast dit gebouw, op het adres Klinkerstraat 62, woonde de schoolmeester Johannes van
der Jagt. Aan “huis- en schoolhuur” ontving hij een vergoeding van 12 pond Vlaams per
jaar. 35 Zijn pand werd in 1747 voor de helft omver geschoten. 36 De weduwe van Van der
Jagt verkocht het herstelde pand op 16 december 1760 voor fl. 1200 aan de schoolmeester
Robbert de Bruyn. 37 Op 6 februari 1761 werd in het fort Lillo het “schoolmeestershuis”
getaxeerd op fl. 1702, 4 stuivers en 10 penningen. Schoolmeester De Bruyn toonde
belangstelling voor de aankoop ervan (de diaconie van de fortkerk wilde er kennelijk van
af) doch vond de vraagprijs van fl. 1500 te hoog. 38 Hij bezat toen al het pand dat hij in
1760 van de weduwe van Van der Jagt had gekocht. Er was dus (opnieuw) sprake van twee
aparte gebouwen: een school en een schoolmeestershuis.
Toen in 1771, 1776, 1779 en 1781 bestekken werden vervaardigd van diverse reparatie- en
renovatiewerkzaamheden betreffende gebouwen van het gewest Zeeland in het fort Lillo in
de periode 1771-1781 ontbraken, anders dan in het geval van Liefkenshoek in 1773 en
1781, bepalingen betreffende het onderhoud en aanpassingen van het schoolgebouw. Dit is
verklaarbaar omdat dit gebouw toen niet meer in het bezit van het gewest Zeeland was.
In een overzicht d.d. 3 augustus 1786 van de nagelaten bezittingen van de fortkerk van Lillo
wordt melding gemaakt van goederen van de diaconie die zich in het “schoolhuijs”
bevonden en die aan de schoolmeester in bewaring waren gegeven. Voorts werd
aangetekend dat aan huur van dit huis niets meer was ontvangen omdat het door de
Oostenrijkse autoriteiten in beslag was genomen. 39 Het schoolgebouw was dus toen nog
steeds eigendom van de diaconie van de fortkerk.
Ook over de school in Liefkenshoek zijn slechts fragmentarische gegevens overgeleverd.
De eerste schoolmeester daar kreeg in 1617 toestemming om te gaan wonen in het huis
waarin een majoor had gewoond. 40 Van een afzonderlijk schoolgebouw was toen geen
sprake, ook niet in 1627 en 1628 toen de schoolmeester Hendrick Herdthouwer vergeefs
verzocht om een huis van het gewest Zeeland in het fort als schoolgebouw te mogen
gebruiken. 41 In 1641 kreeg een van zijn opvolgers toestemming om een “zeker camerken”
voor dit doel te bestemmen. 42 Het bleek te gaan om een “vierkant” kamertje in het
magazijn. 43 Zeker is dat er medio 1661 in Liefkenshoek een schoolgebouw was, want op
15 augustus van dat jaar bepleitte de toenmalige schoolmeester een reparatie van dat
33

ZA, SZ, inv. 796, fol. 70 v.
ZA, SZ, inv. 801, 18-4-1754.
35
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2910, fol. 51 v-53 v. In 1775 en 1785 is deze vergoeding niet
rechtstreeks aan de toenmalige schoolmeester van Lillo (dat was toen Jacob van der Bel) betaald,
maar aan de diaconie van de fortkerk van Lillo (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 3400, fol. 164-167;
idem, inv. 3600, fol. 171 v-175).
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ZA, SZ, inv. 484, 28-9-1617.
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gebouw. 44 Op 24 februari 1662 besloten de Gecommitteerde Raden om de “houten school”
te laten repareren, die voor een groot deel was vergaan. 45 In oktober 1662 drong de
schoolmeester aan op de bouw van een nieuwe school. 46 Alvorens een besluit te nemen
over reparatie of nieuwbouw wensten de Gecommitteerde Raden van Zeeland geïnformeerd
te worden over eerder gemaakte afspraken met betrekking tot de financiering van het
schoolhouden in Liefkenshoek (en in Lillo). 47 Commies Gallieris berichtte hen dat het
onderhoud van de scholen steeds door het gewest Zeeland was betaald. Daarop besloten zij
(in mei 1663) dat de schoolmeester van Liefkenshoek zou kunnen beschikken over een of
twee barakken “tot het houden van schole”. 48 Toen eind 1665 Cornelis Danckertsen van
Horten tot schoolmeester van Liefkenshoek was benoemd bleek dat deze situatie verre van
ideaal was. Eind januari 1666 berichtte de nieuw benoemde onderwijzer dat hij nog niet aan
het werk kon omdat er voor hem geen onderkomen was om in te wonen en om school in te
houden. 49 In april 1666 was er in deze situatie nog geen verandering gekomen. De
Gecommitteerde Raden gaven de commandeur van het fort opdracht om te zorgen voor een
“provisioneel onderkomen” voor Van Horten. 50 Enige maanden later besloten zij om hem
een vergoeding toe te kennen van fl. 25 per jaar zo lang er voor hem geen huis gebouwd
was. 51 In 1671 was dit huis er nog steeds niet. 52 In 1698 wordt melding gemaakt van een
school. Schoolmeester Gillis Deurwaarder klaagt dan, gesteund door de predikant van
Liefkenshoek, over de slechte staat waarin het gebouw zich bevindt. De Gecommitteerde
Raden gaven op 4 maart 1698 opdracht om het gebouw te laten repareren. 53 In december
1701 waren er in het schoolgebouw 12 tot 16 soldaten ingekwartierd, omdat het garnizoen
van Liefkenshoek tijdelijk was vermeerderd met soldaten uit de compagnieën van de forten
Frederik Hendrik en Kruisschans. De commandeur van Liefkenshoek kreeg opdracht van
de Gecommitteerde Raden om na te gaan of er een andere plaats voor het geven van de
lessen gevonden kon worden. 54
Het bestek van diverse in het fort Liefkenshoek gedurende een periode van zeven jaren uit
te voeren werkzaamheden d.d. 22 november 1773 bevat enkele bepalingen betreffende “de
school” aldaar, te weten: 55
 Het kozijn boven de buitendeur dient te worden gerepareerd.
 Van de lange schrijftafel, strekkende langs de noordwestmuur, van het portaal tot
tegen “het comtoor” van de schoolmeester, dient het bovenblad of lessenaar
voorzichtig losgemaakt en afgenomen te worden, zodat de vier onderleggers of
koppen, waarop het bovenblad steunt, kunnen worden vernieuwd. De lessenaar
dient 2,5 duims (= 6,25 cm) hellend te liggen. De schrijftafel dient op een
zodanige hoogte te worden gebracht als de schoolmeester aangeeft.
44
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ZA, SZ, inv. 515, fol. 93 v.
ZA, SZ, inv. 516, fopl. 110.
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ZA, SZ, inv. 518, 29-3-1663.
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Alle banken en stoelen dienen in een goede staat onderhouden te worden.
Eenmaal per jaar, tegen het zomerseizoen, dienen de muren in de school tweemaal
geschilderd te worden met “wel bereijde witkalk”.
 In het “comtoortje” van de schoolmeester dienen de lessenaar en de vloer
gerepareerd te worden.
In een daaropvolgend onderhoudsbestek d.d. 20 december 1781 (het laatste dat onder regie
van Zeeland is opgesteld) wordt opgemerkt dat er in de school “geene notabele defecten”
zijn. De bepalingen in het bestek d.d. 22 november 1773 betreffende het onderhoud van de
tafels en de banken en het witten van de muren worden herhaald. Toegevoegd wordt dat er
een nieuw dakkozijn van grenenhout (met pennen en gaten) geplaatst dient te worden. 56
Vermoedelijk woonden de schoolmeesters van Liefkenshoek steeds aan de zuidzijde van
het plein in dit fort, dit is de zijde waaraan de fortkerk lag en ook de predikant, de sergeantmajoor, een winkelier, een timmerman en incidenteel ook andere burgers woonden. De
schoolmeester Jacob van der Bel verkocht zijn huis aldaar in 1781 voor fl. 330. 57
13.4 Schoolbezoek
Het onderwijs in de Scheldeforten werd door twee soorten kinderen bezocht: kinderen van
binnen de forten (van militairen en burgers) en kinderen uit gereformeerde gezinnen die in
de omringende polders woonden (dit waren overwegend kinderen van landbouwers en hun
knechten). Het is in hoge mate plausibel dat het schoolbezoek van de laatstgenoemde
categorie regelmatig haperde. Weersomstandigheden konden daaraan ten grondslag liggen,
maar ook het verrichten van kinderarbeid, hetgeen destijds in boerenfamilies veelvuldig
voorkwam, vooral ’s zomers, indien er op het land vele handen nodig waren om te wieden
en te oogsten. De kinderen die binnen de forten woonden zullen bloot hebben gestaan aan
een intense sociale controle. Schoolverzuim zal daar snel in het oog gesprongen zijn. Over
de samenstelling van het leerlingenbestand in de fortscholen zijn geen gegevens bewaard
gebleven. Zeer waarschijnlijk werd de fortschool van Liefkenshoek overwegend bezocht
door kinderen uit de directe omgeving. Er verbleven in dit fort weinig soldaten- en
burgergezinnen. In Lillo lag dit anders. Gedurende de 17 de en 18de eeuw woonden daar
vrijwel steeds enkele tientallen gezinnen met kinderen. De fortschool daar zal vooral door
die kinderen zijn bezocht, temeer daar het aantal gereformeerde gezinnen in de directe
omgeving van het fort steeds gering was, zelfs in Oud-Lillo, dat weliswaar in de nabijheid
en binnen de jurisdictie van het fort lag, maar in overwegende mate was bewoond door
rooms-katholieken (zie paragraaf 4.2).
13.5 De schoolmeesters
Met het verzorgen van het onderwijs in de forten waren schoolmeesters belast die in de
eerste decennia van de 17de eeuw ook wel scholasters werden genoemd. Zij werden op
eenzelfde manier benoemd als de predikanten in de forten. Als er een vacature was ontstaan
kwam er een collegium qualificatum bijeen, bestaande uit de betreffende kerkenraad,
aangevuld met twee leden vanwege het gewest Zeeland, aangewezen door de
56
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Gecommitteerde Raden, vrijwel altijd uit hun midden. 58 Dit gremium beraadslaagde over
mogelijk geschikte kandidaten. Hoe deze in beeld kwamen is in het geval van de
Scheldeforten niet geheel duidelijk. Vaststaat dat er in sommige gevallen sprake was van
een procedure waarbij kandidaten zich konden melden. Zeker is dat Gillis Deurwaarder
naar de functie van schoolmeester te Liefkenshoek solliciteerde. 59 In 1754 kon er bij de
vervulling van de schoolmeestersvacature die in Lillo was ontstaan gekozen worden uit
twaalf sollicitanten. 60 Voor een vergelijkbare vacature in Liefkenshoek in 1771 meldden
zich vier kandidaten. 61 Een jaar later kon er in Lillo gekozen worden uit twee
kandidaten. 62 Vermoedelijk ging het niet altijd zo en kwam het voor dat men middels een
gesloten procedure slechts één kandidaat op het oog had. Hoe dit ook zij, het collegium
qualificatum stelde als een benoemingsadviescommissie een (steeds enkelvoudige)
voordracht op die werd voorgelegd aan de classis Tholen en Bergen op Zoom. Dit kerkelijk
orgaan stelde een eigen onderzoek in naar de geschiktheid van de kandidaat en besliste in
laatste instantie over de benoeming. 63 De kandidaat (die, zoals dat werd genoemd,
beroepen was) werd onderworpen aan een examen. In het schoolreglement dat gold voor de
Generaliteit (en dat dus mogelijk ook in de Scheldeforten van toepassing was) was over de
te onderzoeken kwaliteit bepaald dat ze (i.c. de kandidaten) “niet alleen gedrukte boeken en
geschreven brieven promptelijk lezen, een goede hand schrijven, de psalmen Davids
bekwaam kunnen zingen, ter nooddruft rekenen, maar ook vrome godzalige lieden zijn, in
de fondamenten van de Christelijke gereformeerde religie wel ervaren, om dezelve den
discipelen te kunnen doceeren, en daarin onderwijzen, zijnde met hunne huisvrouwen
lidmaten van de gereformeerde kerk, hebbende een welgeschikte familie en eene goede
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ZA, SZ, inv. 719, 22-12-1711. Het is niet geheel duidelijk of deze procedure in de gehele periode
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59
ZA, SZ, inv. 698, 16-2-1690.
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ZA, SZ, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 8, 8-4-1755.
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Idem, 9-4-1771; ook: RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 32.
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ZA, SZ, inv. 1942, 5-4-1771 en inv. 1943, 7-8-1772.
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In het geval van de benoeming van Jacobus Hugo tot schoolmeester te Lillo kwam het
instemmende besluit van de classis pas tot stand nadat de kandidaat zijn werkzaamheden reeds acht
maanden eerder had aangevangen. Hugo werd beroepen op 9 november 1724. De Gecommitteerde
Raden van Zeeland stemden met zijn benoeming in op 18 januari 1725. De classis boog zich er pas op
3 juli 1725 over. Hugo ontving zijn traktement vanaf 9 november 1724 (ZA, SZ, inv. 534, 18-11725).
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methode om de jeugd ten spoedigste met een getrouwe naarstigheid te kunnen leeren”. 64
Het is niet geheel duidelijk of en in hoeverre de classis Tholen en Bergen op Zoom al deze
selectiecriteria in haar overwegingen betrok en op welke wijze werd vastgesteld of een
kandidaat eraan voldeed. De acta van deze classis bevatten hierover maar weinig
informatie. Plausibel lijkt dat het afgenomen examen veelal weinig diepgaand was. Het zal
verre van eenvoudig zijn geweest om de werkelijke religieuze opvattingen van een
kandidaat te traceren (formeel was deze uiteraard lidmaat van de gereformeerde kerk),
terwijl het ook lastig moet zijn geweest om diens didactische kwaliteiten goed in te
schatten. De bepaling van het vermogen om een (bijbel)tekst te lezen en om psalmen te
zingen zal waarschijnlijk eenvoudiger zijn geweest. Zeker is dat de schoolmeesters Jan
Jansen Leerdam, Robbert de Bruyn, Theunis van Heemst en Jacob van der Bel juist op deze
twee terreinen werden geëxamineerd. 65
In formeel opzicht was de benoeming en het ontslag van de schoolmeesters primair en in
overwegende mate een kerkelijke aangelegenheid. In het geval van de Scheldeforten zijn er
echter vele aanwijzingen voor een stevige invloed van de burgerlijke overheid, i.c. van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland. Deze invloed was vergelijkbaar met de “greep” van
de Zeeuwse raadsheren op de benoeming en het ontslag van de predikanten in deze forten
(zie paragraaf 12.5). Vaststaat dat daar zonder instemming van de Gecommitteerde Raden
geen schoolmeester werd aangesteld. Indien het functioneren van een schoolmeester
problematisch was, dan bemoeide dit bestuurscollege zich er nadrukkelijk mee. Dat gold
stellig ook voor de magistraat in het fort Lillo. De wijze waarop de schoolmeesters in Lillo
en Liefkenshoek werden betaald (zie verderop) verschafte de bestuurlijke autoriteiten in
Zeeland een krachtig drukmiddel.
In 1674 klaagde de kerkenraad van Liefkenshoek over de dominante invloed die de
Zeeuwse raadsheren hadden uitgeoefend bij een (overigens niet geëffectueerde) benoeming
van een schoolmeester. 66 De kerkenraad meende buiten spel te zijn gezet. De
Gecommitteerde Raden lieten daarop weten dat deze kerkenraad alsnog in de gelegenheid
zou worden gesteld om “te supercederen met het doen van deselve beroupinge.” 67 Uiterst
opmerkelijk is de gang van zaken bij de aanstelling van Gillis Deurwaarder als
schoolmeester te Liefkenshoek. Nadat hij naar die functie had gesolliciteerd besloten de
Gecommitteerde Raden van Zeeland op 16 februari 1690 om hem als zodanig te benoemen.
Het desbetreffende collegium qualificatum moest nog plaatsvinden, terwijl ook de classis
zich nog over de kandidatuur van Deurwaarder moest buigen! Dat gebeurde pas in
respectievelijk maart en juli van dat jaar.
Als de schoolmeesters eenmaal benoemd waren dan stonden ze niet alleen bloot aan
controle uit de kring van de gereformeerde kerk (van de predikant, de kerkenraad en de
classis) maar werd hun doen en laten ook door de burgerlijke overheid in de gaten
gehouden. Met hun functioneren was niet alleen een louter kerkelijk, doch ook een civiel
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Vorsterman van Oyen (red.), op. cit., capittel I, artikel 3.
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 7, 1-10-1743; idem, inv. 8, 8-4-1755, 4-4-1769
en 9-4-1771.
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Het betrof de benoeming van Witte Scherpenisse tot schoolmeester te Liefkenshoek, waarmee de
Gecommitteerde Raden op 12-10-1673 instemden (ZA, SZ, inv. 671).
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ZA, SZ, inv. 672, 12-7-1674.
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belang gemoeid. Zij vervulden binnen de forten belangrijke sociale functies, niet alleen als
schoolmeester maar ook vanwege allerlei bijkomende werkzaamheden (zie verderop).
De aankomende schoolmeesters waren voor dit vak niet opgeleid. Zij hadden veelal enige
ervaring opgedaan als aspirant-onderwijzer en ontleenden daar hun kundigheden aan. Er
kon echter ook een andere aanloop genomen zijn. Zo was Heijndrick Hermanssen
Herdthouwer in het fort Lillo eerst kleermaker en portier alvorens hij er schoolmeester
werd. Waarschijnlijk was Dierick Layreyns (Lauwers) soldaat voordat hij in Liefkenshoek
met onderwijs werd belast; hij stond in elk geval op de monsterrol van een compagnie die
in Liefkenshoek gelegerd was. 68
Gebruikelijk was dat kandidaten pas vanaf hun 25ste levensjaar tot schoolmeester werden
beroepen. In het schoolreglement dat gold voor de Generaliteit was hierover aanvankelijk
niets bepaald, maar in een afzonderlijk reglement dat op 20 juli 1709 werd vastgesteld voor
voorlezers, kosters en schoolmeesters in de Generaliteitsgebieden, werd deze
minimumleeftijd voorgeschreven. 69 Bijzonder was dat overigens geenszins, want personen
jonger dan 25 jaar werden destijds nog niet als volwassen beschouwd. Opmerkelijk is dat in
1674 van deze leeftijdsnorm is afgeweken toen de Gecommitteerde Raden van Zeeland
opdracht gaven aan commies Marinus van Vrijberghe te Lillo om te bewerkstelligen dat er
in Liefkenshoek een bekwame schoolmeester zou worden aangesteld “hebbende ten
minsten den ouderdom van 20 à 25 jaren”. 70 De opdracht getuigt overigens van de directe
bemoeienis die het gewestelijk bestuur van Zeeland had met de aanstelling van
schoolmeesters in de Zeeuwse Scheldeforten.
De schoolmeesters in de Scheldeforten hadden daar, zoals in de 17 de en 18de eeuw
gebruikelijk was in de Republiek en in de Generaliteitslanden van de Republiek, een
monopoliepositie. Alleen aan hen kwam het recht toe om onderwijs te verzorgen. Het
kwam incidenteel voor dat zij werden beconcurreerd. Klachten daarover bij de
Gecommitteerde Raden van Zeeland leidden steeds tot een herbevestiging van hun
monopolie. Op 25 april 1625 verboden de Gecommitteerde Raden aan Jacob de Hont,
soldaat te Lillo, om daar activiteiten als schoolmeester te verrichten. Zij gaven de
commandeur opdracht om erop toe te zien dat alleen de door hen erkende school zou
worden toegestaan. 71 In april 1641 klaagde de schoolmeester van Lillo (Willem
Munsterman) erover dat er ook door anderen in het fort school werd gehouden. 72 Op 7 mei
1642 bevestigden de Gecommitteerde Raden de monopoliepositie van Munsterman. 73
Op 15 juli 1649 legden de Zeeuwse raadsheren vast dat in Liefkenshoek “bijscholen” niet
gepermitteerd waren en niet zouden worden getolereerd. 74 In oktober 1689 klaagde
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ZA, SZ, inv. 481, 30-9-1611.
J. Scheltus, Groot-placaetboek, vervattend de placaten, ordonnantiën ende edicten van de Staten
Generaal der Verenigde Nederlanden (etc.), deel 5, Den Haag, 1725, p. 615-616; o.m. aanwezig in de
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ZA, SZ, inv. 672, 2-7-1674.
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ZA, SZ, inv. 488, 25-4-1625.
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ZA, SZ, inv. 498, fol. 231 v, 4-4-1641.
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ZA, SZ, inv. 499, fol. 77.
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ZA, SZ, inv. 502, fol. 68 v.
69

636

Cornelis van Schetsen, schoolmeester te Lillo, over de “bijschoolen die in zyn prejudicie”
werden gehouden. 75
Vijftig jaar later werd in Lillo aan Catharina Imans een verbod opgelegd om school te
houden voor kinderen ouder dan vijf jaar omdat zij de monopoliepositie van de
schoolmeester Johannes Cazelles aantastte. 76 Op 2 januari 1762 klaagde Robbert de Bruyn,
schoolmeester te Lillo, over concurrentie door de soldaat Augustus Wilhelmus die in
“burgerhuizen” kinderen leerde schrijven. 77 Dezelfde schoolmeester protesteerde er twee
jaar later tegen dat Pieternella Dronkers kinderen onderwees in letteroefeningen. 78 In 1776
stond de magistraat van Lillo overigens aan Elisabet Hutjes (echtgenote van Pieter Somers)
toe om in het fort Lillo een “kinderschool” te houden, d.w.z. een school ”van naai- en
breikinderen als mede om jonge kinderen in de letteren en spelkunde te onderwijzen”. 79
Gelet op de als laatste genoemde taakstelling was het monopolie van de schoolmeester te
Lillo klaarblijkelijk aan het wankelen.
Honorering
Het standaardtraktement van de schoolmeesters te Lillo en Liefkenshoek bedroeg in de 17de
en 18de eeuw steeds 25 pond Vlaams (150 gulden) per jaar. 80 Dat was vergeleken met de
schoolmeesters in Zeeland een relatief hoge beloning. De meeste schoolmeesters op het
platteland en in de kleine steden in dit gewest kregen 100 gulden per jaar. 81
Het is niet mogelijk gebleken om te becijferen hoeveel de schoolmeesters in de
Scheldeforten konden verdienen met het heffen van schoolgeld. Vaststaat dat er schoolgeld
betaald werd. Hoeveel dit per leerling betrof viel niet meer te achterhalen en evenmin
hoeveel inkomsten per jaar de onderzochte schoolmeesters ermee verdienden. 82 In de
diaconierekeningen van Liefkenshoek komen soms posten voor die enig houvast bieden. Zo
ontving de rooms-katholieke schoolmeester te Doel (i.c. Jan Bischits) in 1699 van deze
diaconie 2 schellingen voor het schoolgeld gedurende twee maanden van een of meer

75

ZA, SZ, inv. 697, 27-10-1689.
ZA, SZ, inv. 1934, 6-9-1754.
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ZA, SZ, inv. 1937, 2-1-1762.
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ZA, SZ, inv. 1939, 1-6-1764.
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ZA, SZ, inv. 1944, 6-9-1776.
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Blijkens de Staten van Oorlog van de Republiek betreffende de jaren 1597 tot en met 1607 trachtte
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andere kerkdienaren te Lillo te verhalen op de Geestelijke Goederen van (de veroverde delen van het
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Een voorbeeld van een schoolmeester die 100 gulden per jaar verdiende was die te OudVossemeer; zie: A. Delahaye, Vossemeer, Land van 1000 Heren, Oud-Vossemeer 1969, p. 537. Ook
in overige opzichten was de beloning van de schoolmeesters te Lillo en Liefkenshoek in vergelijking
met die van de schoolmeesters in Zeeland royaal te noemen. Zo was het in Zeeland ten tijde van de
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en verwarming. Een vergoeding van transportkosten was in Zeeland evenzeer uitzonderlijk. De
schoolmeester van Lillo verkreeg in 1607 zo’n vergoeding wel (ZA, SZ, inv. 479, 10-8-1607). Een
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onkostenvergoedingen van Zeeuwse schoolmeesters ten tijde van de Republiek verschaffen.
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In Scherpenisse betaalden in de 18de eeuw leerlingen schoolgeld per vak, te weten 4 stuivers per
maand voor het leren lezen, 6 voor het leren schrijven en 10 voor het leren cijferen (Zuurdeeg, op.
cit., p. 36).
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kinderen die door de diaconie werden onderhouden. 83 Als we aannemen dat het hier om
een uitzonderlijk geval ging (let wel: de gereformeerde diaconie maakte het volgen van
rooms-katholiek onderwijs mogelijk!) dan is het plausibel dat het schoolgeld slechts één
leerling betrof. In dat geval zou het schoolgeld dus 1 schelling per maand hebben bedragen.
Cornelis Smytegelt ontving in mei 1688 van de diaconie van Liefkenshoek een vergoeding
van 7 schellingen en 2 groten Vlaams voor het onderwijzen van kinderen die door de
diaconie werden onderhouden (“armenkinderen”); de administrerend diaken noteerde niet
om hoeveel kinderen het ging. 84 Gillis Deurwaarder ontving in april 1700 van deze
diaconie een traktement van £ 2:10, maar ook toen werd niet genoteerd hoeveel
armenkinderen hij had onderwezen. 85
Op 24 juni 1762 besloot de kerkenraad van Liefkenshoek dat de schoolmeester aldaar
voortaan de kinderen van soldaten gratis zou onderwijzen, mits deze zichzelf zouden
voorzien van boeken en papier. 86 Het is onduidelijk of een dergelijk onderscheid eerder
ook gemaakt is en of dit ook in het fort Lillo ooit gehanteerd is.
Tot de honorering van de schoolmeesters in Lillo en Liefkenshoek behoorde ook een
beloning in natura. Zij kregen ieder jaarlijks een last turf gratis. 87 Een last omvatte destijds
een gewicht van ongeveer 2200 pond Vlaams. 88 Soms moesten zij daarom bedelen en was
de toedeling ervan niet vanzelfsprekend. Zo gaven de Gecommitteerde Raden van Zeeland
op 26 juli 1641 aan Wilhelmus Munsterman (toen schoolmeester te Lillo) te kennen dat hij
eerst maar eens moest bewijzen dat aan zijn voorgangers een last turf beschikbaar gesteld
was. 89 In de (tweede helft van de) 18de eeuw nemen kolen meer en meer de plaats van turf
in. In 1782 kreeg de schoolmeester van Liefkenshoek de beschikking over een kachel
waarin hij (op kosten van het gewest Zeeland) ieder jaar een halve hoed kolen kon stoken;
een halve hoed omvatte 765 kilogram (18 “maten”). 90 De kosten van de brandstof die aan
de schoolmeesters van Lillo en Liefkenshoek beschikbaar werd gesteld werden door het
gewest Zeeland gedeclareerd bij de Generaliteitsrekenkamer. In 1782 bijvoorbeeld
bedroegen deze kosten per schoolmeester 5 pond en 5 schellingen Vlaams. 91
Het bleek niet mogelijk om systematisch na te gaan hoe hoog de vergoeding was die de
schoolmeesters in Lillo en Liefkenshoek gedurende de 17 de en 18de eeuw kregen voor hun
huisvesting. Zeker is dat zich in deze periode veranderingen in deze vergoeding voordeden
en dat er verschillen waren tussen het ene en het andere fort. In de tweede helft van de 17 de
83

ZA, RB, inv. 276.
ZA, RB. inv. 275.
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ZA, RB, inv. 276.
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ZA, RB, inv. 259, fol. 126.
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484, 27-6-1617).
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ZA, SZ, inv. 498, fol. 309.
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eeuw (onder meer in 1671 en 1691), en vermoedelijk ook al eerder, kreeg de schoolmeester
te Liefkenshoek een huisvestingsvergoeding van 25 gulden per jaar. 92 In de 18de eeuw is
die vergoeding opgetrokken tot ca. 10 pond Vlaams per jaar. 93 Vermoedelijk bedroeg die
vergoeding voor zijn collega in Lillo doorgaans ca. 10 tot 12 ponden per jaar. 94 Nadat in
1754 was besloten om het schoolgebouw te verkopen aan de diaconie van de fortkerk van
Lillo besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland gelijktijdig om de
huisvestingsvergoeding van toen 12 pond Vlaams per jaar in het vervolg aan deze diaconie
toe te wijzen, die de vergoeding vervolgens uitkeerde aan de schoolmeester, die toen
kennelijk zelf in zijn huisvesting moest voorzien. 95 Deze diende er ook de tafels en de
banken in de fortkerk voor te onderhouden. 96 De vergoeding werd door het gewest Zeeland
gedeclareerd bij de Generaliteitsrekenkamer. 97.
De wijze waarop de schoolmeesters in de Scheldeforten werden uitbetaald was in de 17 de en
18de eeuw aan veranderingen onderhevig. Soms werd hun traktement ten laste gebracht van
de gemeene middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek (zie hiervoor hoofdstuk 9)
en soms belandde de rekening (rechtstreeks) bij de ontvanger-generaal van de Rekenkamer
van Zeeland. 98 Daarbij manifesteerden zich wisselende verschillen tussen de beide
schoolmeesters.
Tot 1638 werden zij betaald ten laste van de gemeene middelen van consumptie, een
belasting op diverse soorten consumptiegoederen die in de forten gebruikt werden (zie
hiervoor hoofdstuk 9). Daarna kwam hun traktement tot en met 1691 ten laste van de
ontvanger-generaal van de Rekenkamer van Zeeland. Vanaf 1692 komt het traktement weer
ten laste van de gemeene middelen, althans wat Liefkenshoek betreft. De schoolmeester
van Lillo werd in de jaren 1680 en 1681 betaald uit de gemeene middelen; later (bijv. in
1710), wordt die van Lillo (weer) betaald door de ontvanger-generaal en die van
Liefkenshoek (tot 1725) uit de gemeene middelen. De traktementen werden gedeclareerd
bij de Rekenkamer van de Generaliteit. Ze werden geacht om te behoren tot de uitgaven ten
behoeve van de fortificaties van de Republiek.
De traktementen van de schoolmeesters van Lillo en Liefkenshoek werden soms vertraagd
uitbetaald. Zo klaagde Cornelis Smytegelt er in augustus 1683 bij de Gecommitteerde
Raden van Zeeland over dat hij nog een bedrag van £ 96:5 van het gewest tegoed had
vanwege voorlezen, klokstellen en huishuur over een periode van twee jaren en zes
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O.m. ZA, SZ, inv. 667, 21-9-1671; idem, inv. 690, 3-8-1683.
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maanden. Hij wees er voorts op dat aan hem over 1679 en 1680 nog het jaarlijkse bedrag
van £ 4:3:4 aan huishuur betaald moest worden. 99
Neventaken en neveninkomsten
De schoolmeesters vervulden in Lillo en Liefkenshoek ook diverse andere taken waarvoor
zij gehonoreerd werden. 100 Zij waren steeds ook koster en voorzanger (zie hiervoor
paragraaf 12.6). 101 Ook hierdoor waren zij innig met de gereformeerde kerk in hun fort
verbonden. Uit hun werkzaamheden als koster vloeiden additionele verdiensten voort, met
name inkomsten vanwege het onderhoud van de zitplaatsen in het kerkgebouw en vanwege
begrafenissen. In 1724 (en vermoedelijk ook al eerder en later) werd de koster te Lillo per
begrafenis als volgt gehonoreerd: 102
 Voor een begrafenis in de fortkerk van iemand die ouder was geworden dan 10
jaren: fl. 4 en 10 stuivers.
 Idem van iemand jonger dan 10 jaren: fl. 2 en 5 stuivers.
 Voor het lichten van een graf in de fortkerk: fl. 1 en 10 stuivers.
 Voor de begrafenis van iemand die ouder was geworden dan 10 jaren op het
kerkhof in Oud-Lillo: fl. 1 en 10 stuivers.
 Voor de begrafenis van een soldaat of een soldatenvrouw te Oud-Lillo: 15
stuivers.
 Idem voor een soldatenkind jonger dan 10 jaren: 1 stuiver en 8 penningen.
 Indien het zo hard had gevroren dat de grond met een bijl bewerkt moest worden
mocht zowel voor een burger als een soldaat een dubbel tarief in rekening gebracht
worden.
 Voor het lichten van een graf te Oud-Lillo: 6 stuivers.
Incidenteel werden de kosters afzonderlijk gehonoreerd voor werkzaamheden die verband
hielden met het inkwartieren van militairen in het kerkgebouw waaraan zij verbonden
waren. Zo ontving de schoolmeester Johannes van der Jagt in 1745 10 schellingen voor het
schoonmaken van de kerk te Lillo, nadat daar gedurende enkele nachten een compagnie
Zwitserse soldaten had gelogeerd omdat er in de barakken in Lillo geen plaats voor hen
was. Voor een vergelijkbare klus ontving hij in 1746 nog eens 10 schellingen. 103 Zijn
collega Jan van Leerdam ontving in 1746 10 schellingen voor het schoonmaken van de kerk
99

ZA, SZ, inv. 690, 3-8-1683.
Dat gold destijds voor alle schoolmeesters in de Republiek der Verenigde Nederlanden; zie
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Uil, Twintig eeuwen Zeeland; de Zeeuwen en hun onderwijs, in: Ach Lieve Tijd; Zeeland, deel 11,
Zwolle 1997, p. 257-258.
101
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te Liefkenshoek en het wegzetten van stoelen en banken in deze kerk in verband met een
verblijf gedurende twee dagen en nachten van een detachement soldaten. 104 In 1751 werd
hij additioneel betaald voor het repareren van de vloer in dit kerkgebouw en het opnieuw
vullen van drie ingestorte graven. 105
Jacob van der Bel toucheerde in het boekjaar 1771-1772 van de diaconie van Liefkenshoek
fl. 1, 10 stuivers en 12 penningen als voorschot op het repareren van de kruiwagen (van de
kerk), het schoonmaken van de goten van het kerkgebouw en de reparatie van vuurtesten
die gebruikt werden door leden van de kerkenraad. 106 Theunis van Heemst ontving in het
boekjaar 1769-1770 een vergoeding van fl. 42 voor zijn functie als koster te Liefkenshoek,
fl. 20 voor het onderwijzen van armenkinderen, fl. 26 en 5 stuivers voor het schoonmaken
van de goten van het kerkgebouw en fl. 3 voor het wassen van het tafelkleed voor het
Avondmaal. Zijn totaalinkomen uit de publieke kas en die van de fortkerk zal
waarschijnlijk toen fl. 241 zijn geweest, gegeven een basistraktement van fl. 150. Daar
zullen zeker bijverdiensten uit particuliere bronnen bij zijn gekomen, vooral schrijflonen.
De schoolmeester Pieter van Leerdam ontving van de kerkenraad van Liefkenshoek over de
periode 20 maart 1780 tot 20 maart 1782 een vergoeding van fl. 168 en 15 stuivers wegens
zijn werkzaamheden als koster, het leren van de armenkinderen, het schoonhouden van de
straten en riolen, het onderhouden van het tafelgoed en het schrijven van de
armenrekening. 107
Aan het begin van de 17de eeuw was de schoolmeester in Lillo incidenteel betrokken bij het
rechtspreken in civielrechtelijke geschillen. 108 Vanaf 1627, toen er in het fort Lillo een vast
magistraatscollege werd gevestigd, tot oktober 1706, fungeerde deze schoolmeester tevens
als secretaris van dit college. Hij maakte de notulen en verzorgde de correspondentie.
Waarschijnlijk is dit de reden waarom hij ook wel als notaris werd omschreven. 109
Gegeven de diverse taken die het magistraatscollege vervulde (die hiervoor paragraaf 5.5)
bezette de schoolmeester van Lillo in de 17 de eeuw niet alleen een betekenisvolle kerkelijke
maar ook een prestigieuze civiele functie. De combinatie van taken werd in 1706 zodanig
zwaar geacht dat besloten werd om van de functie van secretaris van het magistraatscollege
een fulltime baan te maken. Vanaf oktober 1706 trad de schoolmeester van Lillo niet langer
tevens op als secretaris van dit college.
Door te fungeren als magistraatssecretaris kon de schoolmeester van Lillo zijn inkomen
jaarlijks met vele ponden laten stijgen. De secretaris had geen vast traktement doch werd
per handeling betaald (zie hiervoor verder paragraaf 5.5). 110 Voor het opstellen van een
testament kreeg hij bijvoorbeeld (in de tweede helft van de 18de eeuw) fl. 1 en 16 stuivers
en voor het opstellen van een vonnis 12 stuivers. Het viel niet meer te achterhalen hoeveel
de som daarvan per secretaris jaarlijks bedroeg. Ongetwijfeld zal deze hebben gefluctueerd.
Vermoedelijk is deze bijverdienste in de loop van de 17de eeuw sterk toegenomen,
104

ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81300, fol. 97.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81340, fol. 58.
106
ZA, RB, inv. 378.
107
ZA, SZ, inv. 1477.1, lijst of inventaris der effecten van den Armen van Liefkenshoek, 1780-1781.
108
ZA, SZ, inv. 474, 2-10-1600.
109
Deze aanduiding kwam reeds voor in 1596; zie: ZA, SZ, inv. 1211.2, 11-11-1596. Onder meer in
1635 en 1645 werd Willem Munsterman, schoolmeester te Lillo, omschreven als notaris; zie: RHC
Bergen op Zoom, not. arch., inv. 11, akte nr. 70.
110
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 15 b (betreffende het tijdvak 1764-1774).
105
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gelijktijdig met het intensiveren van de werkzaamheden van de magistraat te Lillo. Zeker is
dat de schoolmeester Herman Meeus over het jaar 1631 uit de publieke kas een
bijverdienste als secretaris toucheerde van £ 4:9:10. 111 Zijn latere collega’s zullen daar
waarschijnlijk aanzienlijk meer mee verdiend hebben.
Het was in de 17de eeuw gebruikelijk dat deze secretaris tevens fungeerde als auditeurmilitair (= aanklager en secretaris) van de krijgsraad aldaar; zie hiervoor verder paragraaf
7.8. Deze functie werd tot oktober 1706 steeds vervuld door de schoolmeester van Lillo. De
auditeur kreeg krachtens een resolutie van de Gecommitteerde Raden van Zeeland een
vergoeding van 5 schellingen per maand (vanwege het auditeursrecht) en voorts een
schrijfloon per zitting van de krijgsraad. 112
Gedurende de gehele door ons onderzochte periode vervulden de schoolmeesters in de
Scheldeforten ook vaak de functie van klokkensteller. Deze functionaris was belast met het
onderhoud van het uurwerk op de kerktoren (inclusief het dagelijks verhangen van de
zogeheten bakken van het uurwerk en het geregeld smeren van de raderen) en verdiende
daarmee gewoonlijk 1 pond Vlaams per jaar. Vooral in Liefkenshoek was deze combinatie
gebruikelijk. In het fort Lillo werd het beroep van klokkensteller ook vaak uitgeoefend door
de lokale smid, die in Liefkenshoek ontbrak.
Schoolmeesters probeerden soms ook hun inkomen te vergroten door te fungeren als
pachters van de impost op consumptiegoederen (zie hiervoor hoofdstuk 9). In 1750
bijvoorbeeld pachtte Johannes van der Jagt de imposten op diverse soorten bier, mosterd,
het gemaal, haring en zoute vis. 113 Op dit terrein waren ook actief Herman Meeus, Willem
Munsterman, Andries de Jager en Cornelis van Schetsen. Het kwam nogal eens voor dat
schoolmeesters pachters waren van de belasting op het kleinzegel. 114
In de 17de eeuw werden de schoolmeesters in Lillo en Liefkenshoek incidenteel ook betaald
voor activiteiten die zijn ingeboekt onder de begrotingspost “ommeslagen en publicatiën”.
Ze fungeerden dus soms ook als omroepers (bijvoorbeeld in geval van aanstaande
verpachtingen van de impost op consumptiegoederen) 115 en verdienden geld met het
vervaardigen en ophangen van plakkaten. Daarmee waren sterk wisselende inkomsten
gemoeid. Cornelis van Schetsen bijvoorbeeld verdiende er in 1700 £ 1:17:6 mee en in 1704
£ 3:14:10. Het inkomen van Andries de Jager nam er in 1709 door toe met £ 4:11:4 en in
1718 met £ 2:17:8. In geval van Gillis Deurwaarder varieerde deze bijverdienste nog
sterker, namelijk van £ 3:15:10 in 1704 tot slechts 10 schellingen in 1700. 116
Niet altijd slaagden de schoolmeesters erin om bijbaantjes te bemachtigen. Zo probeerde
Willem Munsterman in 1641 vergeefs om belast te worden met het schrijven van de
kohieren van de verpachtingen van de gemeene middelen van consumptie. 117 In 1642 werd
deze taak wel aan hem toevertrouwd. 118

111
112
113
114
115
116
117
118

ZA, SZ, inv. 492, 13-2-1632.
ZA, SZ, inv. 701, 7-7-1693.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81330, fol. 8 v-10.
Dit was een belasting op een overheidsdocument.
ZA, SZ, inv. 498, 26-2-1641, fol. 214.
Zie voor de gehanteerde bronnen deel 2.
ZA, SZ, inv. 498, fol. 309, 26-7-1641.
ZA, SZ, inv. 499, fol. 77, 7-5-1642.
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Een enkele keer verwijderde een schoolmeester zich van zijn kerntaken. Een voorbeeld is
Hendrick Hermanssen Herdthouwer die in 1622 in het fort Lillo niet alleen schoolmeester
was, maar ook brugwachter. 119 Aan hem werd toegestaan om van elk schip dat daar via de
brug moest passeren een bedrag van drie groten Vlaams te ontvangen. 120 In 1634 werd
Abraham van de Leen apart betaald voor het uitdelen van turf in het fort Liefkenshoek. 121
Gillis Deurwaarder fungeerde in Liefkenhoek tevens als opzichter van de materialen. 122
Voorts was hij er actief als aannemer van aardewerken. Hij kreeg in november 1701 een
vergoeding van £ 228:5 wegens werkzaamheden aan de wallen te Liefkenshoek (die hij als
aannemer ongetwijfeld liet uitvoeren). 123 In juli 1705 (omschreven als voormalig opziener
van ’s lands werken en materialen te Liefkenshoek) ontving hij een vergoeding van £ 75:14
voor de administratie en het verkopen en uitdelen van een scheepslading turf in de periode
20-10-1701 tot 1 oktober 1702. 124 Een vierde voorbeeld is Leendert Katsman die in 1715
een vergoeding ontving van resp. £ 87:18:4 en £ 97:18:4 en in 1716 van £ 16:12:6 voor het
verhogen van de kruin op de contrescarp te Liefkenshoek. 125 Hij had dus, evenals zijn
voorganger Deurwaarder, werkzaamheden verricht als aannemer van dijkwerken (die hij
zeer waarschijnlijk een of meer anderen liet uitvoeren). Onder meer in 1775 manifesteerde
Pieter van Leerdam zich, eveneens in Liefkenshoek, als aannemer van
onderhoudswerkzaamheden aan de wallen van het fort. Hij had deze taak voor de
gebruikelijke periode van zeven jaren aangenomen. 126
Het is aannemelijk dat ook de schoolmeesters in de Scheldeforten incidenteel burgers en
militairen hielpen met het schrijven en kopiëren van stukken en ook daarmee inkomsten
genereerden. Zij zullen menigmaal hun schrijfvaardigheid hebben kunnen verzilveren.
Wie waren de schoolmeesters?
Hoewel de forten Lillo en Liefkenshoek in de periode 1585-1786 ressorteerden onder de
jurisdictie van het gewest Zeeland komen de schoolmeesters die er werkzaam waren niet
voor in het repertorium van schoolmeesters in Zeeland betreffende de periode 1575-1806
zoals samengesteld door H. Drost. 127 Dit komt omdat de schoolmeesters van Lillo en
Liefkenshoek (anders dan de andere Zeeuwse schoolmeesters) niet werden betaald door de
rentmeester van de geestelijke goederen van Zeeland, maar uit de kas van de Generaliteit.
Drost baseerde zijn repertorium op de rekeningen van deze rentmeester. Zoals verderop
wordt verduidelijkt werden de schoolmeesters in de Scheldeforten deels gefinancierd uit de
ontvangsten van de gemeene middelen van consumptie in deze forten en deels uit de kas
van de ontvanger-generaal van de Rekenkamer van Zeeland. Het bleek onvermijdelijk om,
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Deze functie werd toen ook omschreven als boomsluiter.
ZA, SZ, inv. 487, 14-10-1622.
121
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79880.
122
ZA, SZ, inv. 709, 24-10-1701; ook: idem, inv. 709, 19-11-1701.
123
ZA, SZ, inv. 709, 19-11-1701.
124
ZA, SZ, inv. 713, 29-7-1705.
125
ZA, SZ, inv. 723, 1-10-1715; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2210, fol. 26 v-29; ZA,
Rekenkamer Zeeland D, inv. 81000, fol. 74.
126
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 3410, fol. 80 v-82 v.
127
H. Drost, Overzicht van voorzangers, voorlezers, schoolmeesters, kosters, klokluiders,
ziekenbezoekers e.d., 1575-1806, vermeld in de stukken van de rentmeesters van de geestelijke
goederen in Zeeland, Middelburg, 1991 (ZA, NADT 60).
120
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gebruik makend van uiteenlopende bronnen, zelf een overzicht van deze schoolmeesters
samen te stellen.
Gegevens ten behoeve van onderstaand overzicht zijn voor wat betreft de periode 1585-ca.
1744 ontleend aan de archieven van de Staten van Zeeland en de Rekenkamer van Zeeland.
Voor de periode vanaf ca. 1744 tot februari 1786 was reeds een overzicht van
schoolmeesters in Lillo en Liefkenshoek aanwezig in het archief van Lillo en Liefkenshoek,
zoals dit bewaard wordt in het Rijksarchief te Antwerpen. 128 Voor beide tijdvakken is,
afgezien van enkele incidentele bronnen, voorts geput uit de acta van de classis Tholen en
Bergen op Zoom.
Onderscheiden naar de vier locaties die in paragraaf 13.1 zijn vermeld konden de volgende
schoolmeesters getraceerd worden. De data van aantreden, overlijden en/of vertrek bleken
niet altijd exact vast te stellen: 129
A. In Lillo
1. Jan Camerlincx (Camerarius), daar werkzaam als schoolmeester in de jaren 1593
en 1594; 130 keerde in 1598 aldaar als schoolmeester terug.
2. Anthonis Simonsen van Bretagne (Bretaingnie), als “notaris” te Lillo vermeld op
11-11-1596; 131 fungeerde waarschijnlijk toen reeds als schoolmeester aldaar;
vermeld als schoolmeester te Lillo in 1597; werd in augustus 1598 opgevolgd. 132
3. Jan Camerlincx (Camerarius), schoolmeester aldaar vanaf augustus 1598; 133
vertrok in 1604 naar Tholen.
4. Cornelis Bosschaert, nam in 1604 (toen predikant te Lillo) enige tijd het
schoolmeestersambt aldaar waar. 134
5. Henricus Olivarius, was vanaf oktober 1604 schoolmeester aldaar; 135 vervulde het
ambt tot augustus 1607. 136
6. Laurens Uyt(t)endale, schoolmeester (scholaster) aldaar vanaf 9-8-1607 tot
uiterlijk 21-6-1613. 137
7. Jan Anrae(d)t, schoolmeester aldaar vanaf 26 juli 1613 tot en met 1618. 138
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RAA, archief Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 51 a, fol. 7, 8 en 35 (“Memorie van de
Amptenaren in de forten”).
129
Een datum van benoeming correspondeerde niet steeds met een datum van aantreden; de datum
waarop een opvolger aantrad lag soms enige tijd verwijderd van de datum waarop een voorganger
overleed of vertrok.
130
ZA, SZ, inv. 473, fol. 59 en 94.
131
ZA, SZ, inv. 1211.2.
132
ZA, Rekenkamer Zeeland, D 79220 en D 79250.
133
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79250, 79270, 79280, 79320.
134
ZA, Rekenkamer Zeeland, D 79330. Het is goed denkbaar dat hij de functie van schoolmeester
niet zelf vervulde. Mogelijk fungeerde hij slechts als tussenpersoon aan wie het
schoolmeesterstraktement werd uitbetaald.
135
ZA, Rekenkamer Zeeland, D 79340.
136
ZA, Rekenkamer Zeeland, D 79360.
137
ZA, SZ, inv. 479, 9-8-1607; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79410 en 79470; ZA, SZ, inv. 482,
21-6-1613.
138
ZA, Rekenkamer Zeeland, D 79470, 79480, D 79510 en D 79570.
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8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Herman Meeus (de jonge), scholaster en voorlezer aldaar vanaf 19-5-1618 tot 2812-1635, toen hij naar de stad Tholen vertrok. 139
Willem Munsterman, schoolmeester aldaar vanaf 28 december 1635; 140 overleden
vóór 24-12-1647. 141
Machiel Carlier, nam in 1647 gedurende drie maanden (waarschijnlijk in de
tweede helft van dat jaar) de functie van schoolmeester aldaar waar; 142 zie verder
het overzicht van schoolmeesters te Liefkenshoek.
Jan Stroobant, werkzaam aldaar als schoolmeester vanaf 1 januari 1648 tot maart
1682. 143
Cornelis van Schetsen, schoolmeester aldaar vanaf medio 1682 tot 5 oktober
1706. 144
Andries de Jager, schoolmeester aldaar vanaf 5 oktober 1706 tot zijn overlijden op
9 juli 1724. 145
Cornelis Beuvel, als schoolmeester aldaar vermeld op 14-2-1721; 146 was kennelijk
tijdelijk waarnemer.
Jacobus Hugo, schoolmeester aldaar vanaf 9 november 1724 tot en met medio
1732. 147
Johannes van der Jagt, schoolmeester aldaar vanaf medio 1732 tot zijn overlijden
begin 1750. 148
Joannes Cazelles junior, benoemd op 5-10-1751; 149 werkzaam tot 14-11-1754.
Robbert de Bruijn, benoemd op 8-4-1755; 150 op 3-8-1772 vertrokken naar Veere.
Jakob van der Bel, benoemd op 4-8-1772; 151 vertrokken naar St. Annaland op 2710-1785. 152

B. In Liefkenshoek
1. Dierick Laureyns (Lauwers), schoolmeester aldaar vanaf zeker 30-9-1611 tot zijn
overlijden vóór 20-10-1622. 153

139

ZA, NADT 60, p. 34; ZA, SZ, inv. 485, 6-10-1718; idem, inv. 495, inv. 28-12-1635.
ZA, SZ, inv. 495, fol. 370.
141
ZA, SZ, inv. 501, fol. 252 v.
142
ZA, SZ, inv. 502, fol. 10.
143
ZA, SZ, inv. 502, fol. 4 v; ZA, SZ, inv. 688, 13-3-1682.
144
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 6, 5-10-1706; hij bleef daarna aan als secretaris
van de magistraat van Lillo.
145
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 6, 5-10-1706; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv.
80910, fol. 67 v; idem, inv. 81080, fol. 42; ZA, SZ, inv. 534, 18-1-1725. Het traktement van Andries
de Jager ging in op 27-9-1706 (ZA, SZ, inv. 714, 4-12-1706).
146
ZA, SZ, inv. 786.
147
ZA, SZ, inv. 534, 18-1-1725; ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 7, 3-7-1725 en 17-1732; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81090, fol. 65 v; idem, 81180, fol. 65 v.
148
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 7, 1-7-1732.
149
Idem, inv. 8.
150
Idem.
151
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 51 a, fol. 7 en 8.
152
ZA, SZ, inv. 1422, brief van de predikant J.A. toe Laer vanuit Lillo aan de GR van Zeeland d.d.
28-10-1785.
153
ZA, SZ, inv. 481, 30-9-1611, inv. 487, 20-10-1622 en inv. 488, 26-1-1624.
140
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Andries Franck, werd op 20-10-1622 toegelaten als schoolmeester aldaar; 154 was
daar werkzaam tot 17-10-1625. 155
Heyndrick Hermans (Herdthouwer), schoolmeester aldaar vanaf 17-10-1625; 156
hij overleed medio 1633. 157
Abraham van de Leen, schoolmeester aldaar vanaf 4-10-1633 tot vermoedelijk
begin 1647. 158
Johan (Jan) Corneliszn. Bodel, schoolmeester (scholaster) aldaar vanaf 12-41647; 159 op 1-5-1649 was deze functie vacant. 160
Machiel Carlier, schoolmeester (scholaster) aldaar vanaf 15-7-1649 tot zijn
overlijden kort vóór 17-3-1654. 161
Joannes Vleerbosch, benoemd tot schoolmeester aldaar op 20-8-1654; 162 overl.
kort vóór 21-5-1658. 163
Jan Claesen Watervliet, beroepen als schoolmeester aldaar op 17-10-1658; 164
aldaar werkzaam tot medio 1665. 165
Reijnout Plovier, als tijdelijk voorlezer aldaar werkzaam in de periode 1-7-1665
tot 27-6-1666; het is niet duidelijk of hij tevens fungeerde als tijdelijk
schoolmeester. 166
Cornelis Danckersen van Horten, benoemd tot schoolmeester aldaar ca. november
1665; 167 ving zijn werkzaamheden aldaar waarschijnlijk pas in juni 1666 aan;
bleef in Liefkenshoek tot oktober 1673. 168
Cornelis van Siervelt, schoolmeester aldaar van 17-8-1674 tot 12-11-1674. 169
Cornelis Smytegelt, schoolmeester aldaar vanaf 12-11-1674 tot zijn overlijden,
vermoedelijk in februari 1690. 170
Petrus Smytegelt, vermeld als schoolmeester aldaar in 1677; hij was tijdelijk
waarnemer, naast zijn functie als predikant aldaar. 171

154

ZA, SZ, inv. 487, 20-10-1622.
ZA, SZ, inv. 488, 17-10-1625.
156
ZA, SZ, inv. 488, 17-10-1625.
157
ZA, SZ, inv. 494, 19-1-1634, fol. 176.
158
ZA, SZ, inv. 494, fol. 67.
159
ZA, inv. nr. 1289; register van ordonnanties van betaling op de rentmeesters van de geannoteerde
geestelijke en wereldlijke goederen in verschillende kwartieren van Vlaanderen 1592-1699,
vermelding op 15-7-1649.
160
ZA, SZ, inv. 502, fol. 43 v.
161
ZA, SZ, inv. 502, fol. 68 v; ZA, SZ, inv. 1289, 15-7-1649; ZA, SZ, inv. 507, fol. 55, 17-3-1654.
162
ZA, SZ, inv. 507, fol. 151.
163
ZA, SZ, inv. 510, fol. 239.
164
ZA, SZ, inv. 510, fol. 330 v.
165
ZA, SZ, inv. 511, 29-8-1659; idem, inv. 515, fol. 93 v; ZA, SZ, inv. 522, fol. 29, 18-7-1665.
166
ZA, SZ, inv. 523, fol. 265 v.
167
ZA, SZ, inv. 522, 3-12-1665, fol. 374 v en 375.
168
ZA, SZ, inv. 671, 12-10-1673.
169
ZA, SZ, inv. 673. Op 12-10-1673 stemden de Gecommitteerde Raden van Zeeland in met het
beroep op Witte Scherpenisse voor de schoolmeesterspost te Liefkenshoek; deze voorgenomen
benoeming werd niet geëffectueerd; Scherpenisse bleef als schoolmeester werkzaam in Stavenisse,
waar hij ook schepen, ouderling en diaken was.
170
ZA, SZ, inv. 673, 12-11-1674; idem, inv. 698, 16-2-1690.
155
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14. Gillis Pietersen Deurwaarder, benoemd tot schoolmeester aldaar op 16-2-1690; 172
vervulde die functie tot 1-10-1711. 173
15. Van 1-10-1711 tot 1-4-1712 werd de post van schoolmeester, voorzanger,
klokluider en klokkesteller te Liefkenshoek waargenomen door “enige personen”
(waarvan de namen niet bekend zijn). 174 Zij ontvingen tezamen dezelfde
vergoeding als de reguliere bezetter van deze gecombineerde post, te weten
£ 17:11:8. De ontvanger van de gemeene middelen van consumptie te Lillo en
Liefkenshoek vergoedde dit bedrag aan de kerkenraad van Liefkenshoek, die
kennelijk voor de waarneming had gezorgd en de daarmee gemoeide kosten had
voorgeschoten. 175
16. Leendert Catsman, schoolmeester aldaar vanaf 1-4-1712 tot zijn overlijden op 172-1724 (NB: Catsman werd in 1722 geschorst). 176
17. Johannes van der Jagt, vanaf 29-6-1724 werkzaam als schoolmeester aldaar; 177
vertrok medio 1732 naar Lillo.
18. Huibregt Adriaan Samuel Minne, schoolmeester aldaar vanaf oktober 1732 tot 135-1743. 178
19. Jan Janssen van Leerdam, schoolmeester aldaar vanaf 1-10-1743 tot zijn
overlijden op 30-8-1768. 179
20. Teunis van Heemst, schoolmeester aldaar van 29-11-1768 tot zijn overlijden in
januari 1771. 180
21. Jakob van der Bel, benoemd tot schoolmeester aldaar op 9-4-1771; 181 vertrokken
naar Lillo op 4-8-1772.
22. Pieter van Leerdam, werkzaam als schoolmeester aldaar vanaf 7-9-1772; 182
ontslagen op 12-2-1786.
C. In Ouden Doel
1. Jakob Dronkers, als schoolmeester aldaar vermeld eind 1762; vermoedelijk
vervulde hij die functie daar slechts incidenteel. 183

171

ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80610, fol. 53. Het is goed denkbaar dat hij de functie van
schoolmeester niet zelf vervulde. Mogelijk fungeerde hij slechts als tussenpersoon aan wie het
schoolmeesterstraktement werd uitbetaald.
172
ZA, SZ, inv. 698, 16-2-1690.
173
ZA, SZ, inv. 721, 3-1-1713; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80960, fol. 68 v.
174
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80970, fol. 68 v en 69; ZA, SZ, inv. 721, 27-4-1713.
175
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80970, fol. 68 v en 69; ZA, SZ, inv. 721, 3-1-1713.
176
ZA, SZ, inv. 720, 22-7-1712; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80960, fol. 68 v; idem, 81080, fol.
65.
177
Idem; ook vermeld op 22-11-1724.
178
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 7, 7-10-1732; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv.
811990, fol. 56; ZA, SZ, inv. 790.
179
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 7, 1-10-1743.
180
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 51 a, fol. 7, 8 en 35.
181
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 8.
182
ZA, SZ, inv. 1942, 7-9-1772. De classis Tholen en Bergen op Zoom keurde deze benoeming pas
op 20-4-1773 goed, nadat Pieter van Leerdam reeds bijna acht maanden als schoolmeester en
voorlezer werkzaam was geweest ( ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 8, 20-4-1773).
183
ZA, SZ, inv. 1954, fol. 95, 15-12-1762; ook: RAA, arch. Lillo c.s., inv. 51a, fol. 7, 8 en 35.
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2.

3.
4.

Pieter van Leerdam, als schoolmeester aldaar vermeld in 1763; werd belet om zijn
werk te doen; wederom aangesteld op 27-4-1769; beroepen naar Liefkenshoek 69-1772.
Kornelis van Leerdam, benoemd als schoolmeester aldaar in 1772.
Bastiaan Verpoorte, benoemd als schoolmeester aldaar in 1780; zijn werk als
schoolmeester werd in 1784 door de stadhouder van Doel onmogelijk gemaakt, in
het kader van de toenmalige twisten tussen de Republiek der Nederlanden en de
Oostenrijkse Nederlanden (zie de paragrafen 13.7 en 15.2).

D. In de forten Frederik Hendrik en Kruisschans
In de steunforten Frederik Hendriken Kruisschans bleef de schoolmeester officieel soldaat
omdat hij verbonden was aan een compagnie. Pieter Smith was vanaf 1641 schoolmeester,
voorzanger en koster van de forten Frederik Hendrik en Kruisschans bij Lillo. Zijn vaste
traktement bedroeg aanvankelijk niet meer dan 24 gulden per jaar. Dat hij in die functies
werkzaam kon zijn, was te danken aan het feit dat hij op de betaalrol van zijn compagnie
bleef staan. Toen zijn compagnie in 1662 naar Huist vertrok, besliste de Raad van State dat
hij omgewisseld moest worden tegen een soldaat die in het fort Frederik Hendrik was
gelegerd zodat hij kon aanblijven als schoolmeester. Vanwege de groei van het aantal
schoolkinderen werd in 1663 een afzonderlijke schoolmeester in Kruisschans aangesteld.
Dat was tijdelijk, want zes jaar later werden de functies in de beide forten weer
gecombineerd. In ieder geval kwam een einde aan deze combinatie van soldaat en
schoolmeester. 184 In schema:
1. Pieter Smith, 1641- vanaf 1663 alleen Fred. Hendrik.
2. Mels uijt den Boomgaert, 1663-1669 alleen Kruisschans.
3. Wessel Gerritsen, 1668- (1671) vanaf 1669 ook van Kruisschans. 185
De fortkerken aldaar werden in oktober 1684 opgeheven.
Voor biografische bijzonderheden over elk van deze personen wordt verwezen naar deel 2
van deze studie. De schoolmeesters die als tijdelijke vervangers optraden gedurende minder
dan drie maanden en de schoolmeesters te Ouden Doel, Frederik Hendrik en Kruisschans
blijven in het navolgende verder buiten beschouwing. Als vervolgens enkele
dubbeltellingen worden geëlimineerd resteren er 32 personen die vanaf 1597 tot februari
1786 als schoolmeester in Lillo en/of Liefkenshoek werkzaam waren. Over de geografische
herkomst van deze personen (dit wil zeggen de streek waar zij vandaan kwamen voordat zij
in Lillo of Liefkenshoek werkzaam waren) is het volgende bekend:
 Uit de provincie Zeeland
16
 Uit Staats-Vlaanderen
1
 Uit de provincie Utrecht
1
 Uit Brabant
1
184

NA, Raad van State, inv.nrs. 83 (10.3, 3.5, 20.11.1662), 1569 (verbaal 1655), 1571 (verbaal 1657
september, folio 4r.), 1572 (verbalen 1663 maart-1 665 maart), 1573 (verbalen 1661 september, 1663
september, 1664 september), 1575 (verbaal 1669 september).
185
Op 9-4-1668 besloot de Raad van State dat het traktement van de schoolmeester op het fort
Frederik Hendrik werd verhoogd van fl. 100 tot fl. 150 per jaar (NA, Raad van State, inv. 89).
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 Uit Lillo of Liefkenshoek
2
 Onbekend
11
De meesten waren dus afkomstig uit het gewest Zeeland. Van degenen waarvan de
herkomst bekend is (dat zijn er 21) kwam het overgrote deel (namelijk 16) hier vandaan.
Strikt genomen dienen ook de schoolmeesters die uit Lillo en Liefkenshoek zelf kwamen
tot deze groep gerekend te worden, omdat deze Scheldeforten behoorden tot het Zeeuwse
territoir.
Er is onvoldoende bekend over de sociale herkomst van de schoolmeesters om hier, zelfs
maar tentatief, een beeld van te kunnen schetsen. Zo viel het beroep dat hun vader
uitoefende in de meeste gevallen niet te achterhalen. Vaststaat dat enkelen in de voetsporen
van hun vader traden. Dat geldt zeker voor Andries de Jager, Herman Meeus de jonge en
Pieter (van) Leerdam.
Van de in Lillo en Liefkenshoek aangestelde schoolmeesters waren er zeker 15 (= ca. 50 %)
eerder in die functie werkzaam, waarbij de ondermeesters zijn meegeteld.
Over de zittingsduur van de schoolmeesters te Lillo en Liefkenshoek kan geconcludeerd
worden dat zij in Lillo gemiddeld ruim 12 jaar en 4 maanden in functie waren (met een
variatiebreedte van 1 jaar tot 34 jaar en zes maanden) en in Liefkenshoek 9 jaar en 3
maanden (met een spreiding van 1 jaar en 4 maanden tot 24 jaar en 11 maanden). Daarbij
bleven waarnemers en vervangers gedurende een beperkte tijd buiten beschouwing. In
enkele gevallen moest een schatting van de lengte van het dienstverband gemaakt worden.
Tot de langstzittenden in Lillo behoren Jan Stroobant (met 34 jaar en 6 maanden) en
Cornelis van Schetsen (met 24 jaar en 3 maanden). In Liefkenshoek spande Jan Jansen van
Leerdam met 24 jaar en 11 maanden de kroon, gevolgd door Gillis Pietersen Deurwaarder
die er 21 jaar en 6 maanden dienst deed.
De burgerlijke staat van de schoolmeesters te Lillo was als volgt:
 Gehuwd
7
 Ongehuwd of onbekend
8
In Liefkenshoek was hun burgerlijke staat aldus:
 Gehuwd
15
 Ongehuwd of onbekend
3
Van relatief veel schoolmeesters te Lillo, in het bijzonder betreffende de 17 de eeuw, is de
burgerlijke staat niet bekend; hier speelt het verloren gaan van de doop- en trouwboeken uit
de 17de eeuw parten. Voor Liefkenshoek is het beeld in dit opzicht duidelijker; veruit de
meeste schoolmeesters daar waren gehuwd.
Conflicten
Het functioneren van de schoolmeesters verliep soms verre van vlekkeloos. Ongetwijfeld
zijn hierover vele feiten niet of slechts gebrekkig gedocumenteerd. Aannemelijk is dat
vooral de virulente conflicten aan het papier werden toevertrouwd. Door het zo goed als
verloren gaan van de kerkelijke archieven van de beide fortkerken en ook door de beperkte
periode waarvoor het rechterlijk archief van Lillo bewaard is gebleven, is het helaas niet
mogelijk om voor de gehele onderzochte periode een systematisch beeld te schetsen van de
conflicten waarin de schoolmeesters verzeild raakten. Soms kan worden gesignaleerd dat er
met een schoolmeester “iets aan de hand was”, maar wordt niet duidelijk wat en waarom.
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Dat geldt bijvoorbeeld voor de veruit langstzittende schoolmeester Jan Stroobant. Nadat hij
bijna acht jaar in dienst was drongen inwoners van het fort Lillo er bij de Gecommitteerde
Raden van Zeeland op aan dat hij zou worden vervangen, hetgeen niet gebeurde. 186 De
achtergrond van het gerezen probleem kon niet worden getraceerd. Duidelijker was de
reden waarom Cornelis van Schetsen in 1687 als schoolmeester in Lillo in de problemen
kwam. Hij bleek een aanhanger te zijn van het gedachtengoed van de predikant Pontiaan
van Hattem, dat door de classis Tholen en Bergen op Zoom als onrechtzinnig werd
beschouwd en (in 1683) had geleid tot het afzetten van Van Hattem als predikant in Sint
Philipsland. 187 Van Schetsen was over zijn denkbeelden aangesproken door de predikant en
de kerkenraad van Lillo doch gaf “onvoldoende genoegdoening”. Nadat hij erover was
ondervraagd door de classis beloofde hij dat hij niet langer met Van Hattem over diens leer
zou corresponderen en er met anderen over te spreken. Daar nam de classis echter geen
genoegen mee. Toen hij opnieuw bij de classis werd ontboden bleek dat hij zich voor de
kerkenraad van Lillo “nader en beter had verklaard”, waarmee een streep onder de affaire
werd gezet. 188
Onduidelijk is wat er in Liefkenshoek aan de hand was met de schoolmeester Leendert
Catsman die daar vanaf medio 1712 tot zijn overlijden begin 1724 werkzaam was. In 1719
klaagde de kerkenraad van Liefkenshoek bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland over
zijn functioneren en drie jaar later werd op zijn ontslag aangedrongen. Catsman ging in
beroep bij de classis Tholen en Bergen op Zoom. Deze oordeelde dat er in Liefkenshoek
geen correcte ontslagprocedure was gevolgd. Het werd onjuist geacht dat er reeds een
waarnemer was aangetrokken alvorens de classis zich over het ontslag had uitgesproken.
Catsman bracht naar voren dat de kerkenraad hem had “gedeporteerd” maar gelijktijdig
een “kostelijk testimonium van sijn bequaamheden en Christelijk gedrag had gegeven”. Dit
getuigschrift was hem waarschijnlijk uitgereikt met de nadrukkelijke bedoeling om hem
elders aan de slag te laten komen en was hem overhandigd met de mededeling dat hij
Liefkenshoek diende te verlaten. Uiteindelijk bleef Catsman formeel in functie tot zijn
overlijden op 17 februari 1724. 189
Bijna 20 jaar later manifesteerde zich in Liefkenshoek wederom een
schoolmeesterskwestie. Huibregt Minne werd in 1743 door de kerkenraad gedeporteerd als
schoolmeester en gecensureerd als lidmaat van de gereformeerde kerk vanwege “ergerlijk
gedrag”. De predikant van Liefkenshoek schreef enige jaren later aan de kerkenraad van
Baarland (waar Minne toen verbleef) dat Minne was ontslagen vanwege wangedrag als
schoolmeester, kwade bejegeningen van de kerkenraad en omdat hij tot tweemaal toe zijn
eigen kinderen had verlaten zodat die door de diaconie (van Liefkenshoek) moesten worden
onderhouden. De predikant achtte Minne “in verscheijde opsigten gantsch ongeschikt”. Hij
voegde eraan toe dat een kind van Minne gedurende enkele weken ongedoopt was, omdat
Minne er niet in was geslaagd om doopgetuigen te vinden. Minne vertrok in 1743 vanuit
186

ZA, SZ, inv. 508, 14-10-1655.
Encyclopedie van Zeeland, deel 2, Middelburg 1982, p. 16-17; Uil, op. cit. 1987, p. 88-92; M. van
Empel en H. Pieters, Zeeland door de eeuwen heen, Arnhem, Vlissingen, 1974, tweede deel, p. 560562.
188
Zie voor de bronnen van deze reconstructie deel 2 c.
189
Zie voor de bronnen waarop deze reconstructie berust het document Catsman in deel 2 b.
187
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Liefkenshoek naar Brigdamme en woonde daarna in ‘s Heer Hendrikskinderen, Baarland,
Grijpskerke en Meliskerke, waar hij steeds chirurgijn was. In Baarland verzocht hij de
kerkenraad een- en andermaal om weer als lidmaat te worden aangenomen. De kerkenraad
aarzelde om dit verzoek in te willigen en wendde zich hierover op 7 mei 1748 tot de classis
Zuid-Beveland en wees daarbij op “zeer schandelijke getuijgenissen van den kerkenraad
van Liefkenshoek” en op het feit dat Minne “zeer onagtsaam is in ’t waarneemen van den
openbaren Godsdienst”. Minne wendde zich toen eveneens tot de classis met een
uitvoerige brief, waarin hij trachtte om de tegen hem ingebrachte beschuldigingen
betreffende zijn functioneren te Liefkenshoek te weerleggen. Daaruit blijkt onder meer dat
er een onwerkbare verhouding bestond tussen Minne en de toenmalige predikant van
Liefkenshoek, Renatus Stenhuys. Uiteindelijk werd Minne in Baarland niet als lidmaat van
de gereformeerde kerk aanvaard. Hij solliciteerde in 1750 vergeefs naar de functie van
stadsschoolmeester te Veere. Uiteindelijk werd Minne in Meliskerke op 31 augustus 1759
“na voorgaande beproeving” weer aangenomen als lidmaat van de gereformeerde kerk.
In het fort Lillo kwam in de periode 1763-1772 de schoolmeester Robbert de Bruyn
verscheidene malen en op uiteenlopende gronden in opspraak. Eerst raakte hij met de
predikant en de kerkenraad in conflict over het lidmaatschap van een vrijmetselaarsloge in
het fort, bij de oprichting waarvan hij nauw betrokken was en waarin hij zich zeer actief
toonde, zoals in hoofdstuk 31 in deel 3 c is uiteengezet. Vrijwel gelijktijdig toonde de
kerkenraad zich ontevreden over de wijze waarop hij zijn kostersambt vervulde en werd
middels een vermoedelijk speciaal voor hem opgestelde instructie zijn handelingsvrijheid
als koster aan banden gelegd. In 1768 werd hij beschuldigd van "eenige onstigtelijke
gebeerden [= gebaren]" jegens de vrouw van majoor Scheffer, de hoogst geplaatste militair
op het fort Kruisschans. Iemand had gezien dat De Bruyn mevrouw Scheffer “bij het hoofd
had gevat, gesoent en bij den boesem getast had, ja zelfs ter plaats daar de schaamte
gebied te swijgen”. 190 Hij werd hiervan vrijgesproken. Vervolgens raakte hij in conflict
met de magistraat van Lillo over de vervulling van verplichte burgerdiensten zoals
ijskappen en oefenen met de brandspuit. De Bruyn achtte deze diensten ten koste gaan van
het onderwijs en betrok de stelling dat de jeugd in het leren niet gehinderd mocht worden
en dat schoolmeesters zich niet met politiek dienden te bemoeien, met verwijzing naar
artikel 5 van het schoolreglement voor de steden, dorpen en heerlijkheden van de
Generaliteit, zoals vastgesteld door de Staten-Generaal op 3 mei 1655. Zijn verweer werd
niet aanvaardbaar geacht want hij werd voor het niet vervullen van zijn burgerplichten
beboet, evenals voor het niet verschijnen bij de wapenschouwing van de burgerwacht. In
beide gevallen kreeg hij een boete van fl. 3. 191 Hij weigerde aanvankelijk deze boetes te
betalen. Uiteindelijk betaalde hij ze voor de helft. In 1772 werd hij wederom gelast om alle
burgerdiensten te verrichten. Hij kreeg toen te horen dat hij zich “punctueelijk” en zonder
tegenspreken diende te gedragen conform desbetreffende resoluties van de magistraat. Hij
verscheen in dat jaar weer niet bij een wapenschouwing. Een “incommoditeit” aan zijn voet
zou dit hebben verhinderd, hetgeen door de magistraat niet overtuigend werd geacht. De
Bruyn werd opnieuw vermaand en kreeg weer een boete, die wederom niet werd betaald.
Op 23 juli 1772 verzocht De Bruyn om hem van zijn dienst als schoolmeester “behoorlijk”
te ontslaan, waarschijnlijk nadat hem te verstaan was gegeven dat zijn positie in Lillo
190
191

RAA, arch. Lillo c.s., inv. 31, 4-10-1768 en 6-10-1768.
De opbrengst was bestemd voor het onderhoud van de lantaarns en van de brandspuit in het fort.
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onhoudbaar geworden was. Hij vertrok als schoolmeester naar de Kleine Armenschool te
Middelburg (de stad waar hij was geboren) en was in de periode 1778-1780 voorlezer in de
Gasthuiskerk te Middelburg.
13.6 Onderwijs aan rooms-katholieke kinderen in en rondom het fort Lillo
Vanaf 1680, toen er in de polder van Lillo weer een rooms-katholieke parochiekerk was
gevestigd, nadat deze in 1584 bij het onder water zetten van deze polder was verdwenen,
was er ook weer een rooms-katholieke schoolmeester actief. Net zoals zijn gereformeerde
collega’s in de forten Lillo en Liefkenshoek combineerde deze zijn werk met de functie van
koster. Op 16 mei 1680 rapporteerde een visitator van het bisdom Antwerpen dat de
toenmalige koster, Petrus van den Brande, soms school hield. Meestal bezocht de jeugd
[echter] de school in het fort “waar men de ketterse catechismus leert”. 192 Volgens een
visitatieverslag uit 1700 zou de koster-schoolmeester zich inmiddels hebben gevestigd in
Oud-Lillo (de nederzetting tussen het fort Lillo en het gehucht Lillo-Kruisweg) waar toen
overwegend rooms-katholieken woonden. Aangetekend werd dat hij daar ook school hield
en dat deze bezocht werd door “de kinderen van de kettersen uit het fort, cum catechismo
herecticorum”. 193 Het moet onwaarschijnlijk worden geacht dat de leiding van het fort
Lillo toen toestond dat op het eigen grondgebied rooms-katholiek onderwijs werd verzorgd
en dat kinderen uit gereformeerde gezinnen dit onderwijs volgden. Vermoedelijk is het
aangehaalde visitatieverslag in dit opzicht onjuist. Uit geen overgeleverd document blijkt
dat er in de periode 1680-1786 in Oud-Lillo een rooms-katholieke school gevestigd was.
Dat was wel het geval in Lillo-Kruisweg.
13.7 De schoolmeesterskwestie in Ouden Doel
Reeds kort na de herbedijking van de polder van Doel manifesteerde zich daar een
schoolstrijd. In het dorp Doel was in 1635 (en vermoedelijk al eerder) een rooms-katholieke
onderwijzer werkzaam die door de gereformeerd gezinde magistraat van Doel werd
tegengewerkt. 194 Het dorpsbestuur weigerde om het salaris van deze onderwijzer te
bekostigen. De bisschop van Gent toonde zich daartoe wel bereid. 195 Uiteindelijk ontstond
er in Doel een levensvatbare rooms-katholieke school, hoewel de financiële steun van het
bisdom Gent nog lange tijd nodig bleef om de kosten van een onderwijzer te kunnen
betalen. 196
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F. Prims, Kerkelijk Lillo in de XVIIde eeuw, in: Antwerpsia, reeks 23, Antwerpen 1953, p. 197.
Idem, p. 199.
194
Volgens Kok, die zich baseerde op dekenale visitatieverslagen, zou er in de jaren 1626-1628 en in
1646 in het dorp Doel een gereformeerde schoolmeester werkzaam zijn geweest (Th. B.W. Kok,
Dekenaat in de steigers; kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekenaat Hulst 1596-1648, Tilburg,
1971, p. 356-357; zie ook: R. Weemaes, Het Fort van Liefkenshoek en zijn invloed op het
godsdienstig leven van de omwonende bevolking (1585-1648), in: Het Land van Beveren, jrg. 26,
1983, nr. 3, p. 89). Dit moet echter onwaarschijnlijk worden geacht. Vermoedelijk zijn in de door Kok
en Weemaes aangehaalde verslagen de schoolmeestersposten te Doel en Liefkenshoek met elkaar
verward.
195
Rijksarchief Gent, oud-bisschoppelijk archief, B 2039 (brief van 1-10-1635).
196
Idem, B. 2042.
193
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In 1720 ondernam de kerkenraad van Liefkenshoek een poging om gedaan te krijgen dat er
in het dorp Doel zowel een gereformeerde kerk als een gereformeerde school zou worden
gevestigd. Een aan te stellen schoolmeester zou tot taak krijgen om de kinderen te leren
lezen en schrijven en om “de gronden der waarheid van onze godsdienst in te planten” (zie
hiervoor uitgebreider paragraaf 12.9). De hiervoor benodigde steun bleek niet
gemobiliseerd te kunnen worden. Een beroep op de Raad van State bleek in 1721 vergeefs
te zijn. 197 In de Zuidelijke Nederlanden was het onderwijs destijds zo geregeld dat het
verboden was om school te houden zonder voorafgaande toestemming van de plaatselijke
autoriteiten. In Doel kwam dit vetorecht toe aan de schepenbank en de hoogbaljuw van het
land van Beveren. 198 Deze voelden er niets voor om medewerking te verlenen aan het
ontstaan van reformatorisch onderwijs op hun grondgebied.
Tijdens de vergadering van de classis Tholen en Bergen op Zoom op 1 oktober 1726
meldde de predikant van Liefkenshoek dat de autoriteiten te Doel een “Paapse”
schoolmeester hadden aangesteld in Ouden Doel, waar er tevoren nooit een was geweest.
De classis toonde zich hierover ontstemd en zond hierover een “krachtige remonstrantie”
naar de Staten-Generaal in Den Haag. 199 Dat was het prille begin van een affaire die in
verscheidene documenten is geboekstaafd als “de schoolmeesterskwestie in Ouden Doel”.
Op 5 februari 1762 beraadslaagden de Gecommitteerde Raden van Zeeland over een
verzoek van de kerkenraad van Lillo om in Ouden Doel een gereformeerde schoolmeester
aan te stellen. 200 De kerkenraad maakte tot zijn “uitersten leedwezen” melding van een
“groot verval” en een “deplorabele toestand” van de hervormden aldaar. De jeugd in deze
nederzetting werd onvoldoende onderwezen in lezen en schrijven. Uiteengezet werd dat het
fort Liefkenshoek vooral in de wintertijd voor de kinderen te ver weg lag. De te
overbruggen afstand bedroeg ruim 5,5 kilometer. In het dominant rooms-katholieke dorp
Doel ontbrak een school op reformatorische grondslag en in Ouden Doel woonden destijds
nogal wat gereformeerde (boeren)gezinnen.
De Gecommitteerde Raden besloten over deze kwestie onderhandelingen te openen met de
stadhouder van Doel. Die liepen op niets uit, naar de mening van de Zeeuwse raadsheren
vanwege “religiehaat”. 201 Eind 1762 deden zij een wederom vergeefse poging om de
stadhouder op andere gedachten te brengen. 202 Vervolgens besloten zij op 20 januari 1763
dat de schoolmeester er hoe dan ook zou dienen te komen. De ontvanger van de gemeene
middelen van consumptie te Lillo diende hiervoor aan de diaconie van de fortkerk van
Liefkenshoek een vergoeding te betalen, bestemd voor het traktement van een aan te stellen
schoolmeester. 203 In 1768 stond hiervoor in de rekening van die ontvanger een bedrag
genoteerd van £ 4:3:4, hetgeen toen als p.m.-post werd geboekt. Het jaartraktement van de
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ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 6, 2-4-1720 en 1-4-1721.
J. Smessaert, Geschiedenis van volk en land van Beveren; bevolkingsevolutie en
bevolkingsstructuren, Beveren, 1986, p. 130-131.
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ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 7, 1-10-1743 en 12-11-1726.
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ZA, SZ, inv. 1954, fol. 68.
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ZA, SZ, inv. 1954, fol. 74.
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ZA, SZ, inv. 1954, fol. 95.
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ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81510, fol. 70 v.
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schoolmeester in Ouden Doel bedroeg in 1773 krachtens een resolutie van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland van 11 november 1772 10 pond Vlaams per jaar. 204
De nederzetting Ouden Doel ressorteerde onder de Ambachtsheerlijkheid van DoelKieldrecht, maar behoorde ook, krachtens het Barrièretraktaat van 15 november 1715, tot
het grondgebied van de Republiek der Verenigde Nederlanden. 205 Daarmee bevond het
gehucht zich in een spagaat. Het stond bloot aan tegengestelde politieke en
levensbeschouwelijke krachten. De ambachtsheer en in diens kielzog de hoogbaljuw van
het land van Beveren als diens plaatsvervanger, die in Doel werd gerepresenteerd door een
rooms-katholiek gezinde stadhouder, voelden niets voor gereformeerd onderwijs op hun
territoir. Vanuit de Republiek en met name vanuit het gewest Zeeland werd daarop echter
wel aangedrongen. De gereformeerde schoolmeester in Ouden Doel zag zich
geconfronteerd met een overwegend vijandig bestuurlijk klimaat. Hem werd het werken zo
goed als onmogelijk gemaakt. In 1763 maakte de stadhouder van Doel duidelijk dat hierin
verandering zou kunnen komen indien de magistraat van Lillo bereid zou zijn om aan de
rooms-katholieke schoolmeester in Doel een vergoeding te betalen voor het geldelijk
verlies dat deze zou lijden als er in Ouden Doel een gereformeerde collega aan het werk
zou gaan. De magistraat van Lillo toonde zich bereid om hierover te onderhandelen. Daar
kwam niets van terecht omdat de hoogbaljuw van het land van Beveren de stadhouder van
Doel tot de orde riep en opdracht gaf om te bewerkstelligen dat de gereformeerde
schoolmeester (i.c. Pieter van Leerdam) uit Ouden Doel zou vertrekken. 206 De
Gecommitteerde Raden van Zeeland namen een tegenmaatregel. Zolang er in Ouden Doel
geen sprake zou kunnen zijn van onderwijs op gereformeerde grondslag zou de akte van de
rooms-katholieke veerschipper Carel Brager (die in Doel woonde) worden ingetrokken. 207
Deze sanctie (die getuigt van de religieuze achtergrond van de onderhavige kwestie) leidde
niet tot het beoogde effect. Pieter van Leerdam werd gedwongen om zijn werkzaamheden
als schoolmeester te staken.
In 1769 (nadat in Doel een nieuwe stadhouder was aangetreden) werd Van Leerdam
opnieuw als schoolmeester in Ouden Doel aangesteld. Dit was het resultaat van een
overeenkomst tussen de Gecommitteerde Raden en de bestuurlijke autoriteiten te Doel.
Indien er in Ouden Doel wederom sprake mocht zijn van gereformeerd onderwijs zou
worden toegestaan dat de marktschipper van Doel op Antwerpen vrij, dit wil zeggen
ongehinderd door militairen uit Lillo en Liefkenshoek, zijn werk zou kunnen doen. 208
Vanuit het wachtschip in de vloot voor Lillo was de Admiraliteit van Zeeland (zonodig
ondersteund door kanonvuur vanuit Lillo en/of Liefkenshoek) effectief in staat om het
scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen te reguleren (zie hoofdstuk 8).
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ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81560, fol. 73 v.
D. Verelst, Geschiedenis van volk en land van Beveren; politieke en institutionele geschiedenis,
Beveren, 1984, p. 240-241.
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Idem, p. 241; RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 31, 15-12-1762 en inv. 1, 20-31763, fol. 51; RAB, DK, inv. 4, 10-4-1763.
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ZA, SZ, inv. 1954, fol. 138.
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RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 1, brief van stadhouder De Belie van 29-121777.
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Vanaf 1 mei 1770 was de marktschipper van Doel op Antwerpen krachtens een resolutie
van de Gecommitteerde Raden van Zeeland van 27 april 1769 verplicht om jaarlijks een
“recognitie” te betalen aan de ontvanger van de gemeene middelen van consumptie te Lillo
en Liefkenshoek. Deze recognitie, die jaarlijks 5 pond Vlaams bedroeg, was bestemd als
een bijdrage aan de bekostiging van reformatorisch onderwijs in het gehucht Ouden
Doel. 209 Op deze wijze betaalden bevrachters en passagiers die gebruik maakten van deze
veerdienst, waaronder ongetwijfeld vele rooms-katholieken (het overgrote deel van de
inwoners van het dorp Doel behoorde tot deze geloofsrichting), mee aan de instandhouding
van dit onderwijs.
Gedurende de gehele periode waarin deze recognitie van toepassing was, was Cornelis
Dronkers de betreffende marktschipper. Op 10 april 1784 berichtte de magistraat van Lillo
aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat de stadhouder van Doel het hem had
verboden om als marktschipper op Antwerpen te varen. 210 Vanzelfsprekend weigerde
Dronkers vervolgens om nog langer zijn recognitie te betalen. 211 Dronkers, slachtoffer van
de schoolstrijd te Doel, beklaagde zich erover dat hij als gereformeerde in Doel (waar hij
woonde) “zijn brood niet langer (kon) winnen”. 212 Hij was overigens niet de enige
schipper die de gevolgen ondervond van de in de eerste maanden van 1784 aanzienlijk
toegenomen rivaliteit tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en de Oostenrijkse
autoriteiten. Vrijwel gelijktijdig werden alle vrijschippers te Liefkenshoek door de
stadhouder van Doel, uit naam van het Oostenrijkse Gouvernement te Brussel, “ontslagen
en afgezet”. 213
De ambachtsheer van Doel-Kieldrecht, de hertog van Arenberg, maakte in 1784 een einde
aan de in 1769 gesloten overeenkomst. 214 Inmiddels was er in Doel een compagnie
soldaten uit Oostenrijk neergestreken, waarmee het begin werd ingeluid van het verlies van
zeggenschap van de Republiek der Verenigde Nederlanden over de polders van Doel en van
St. Anna-Ketenisse (zie hiervoor verder paragraaf 15.2). Er waren geen machtsmiddelen
meer om gereformeerd onderwijs rondom Doel af te dwingen. 215 Zo werd Bastiaan
Verpoorte de laatste gereformeerde schoolmeester in Ouden Doel.
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ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81520, fol. 33.
ZA, SZ, inv. 1419.1, brief van de magistraat van Lillo aan de GR van Zeeland d.d. 10-4-1784.
211
ZA, SZ, inv. 1944, 10-4-1784; idem, inv. 1958, fol. 507; ook: A.M. Wessels, Zeeland in de
Patriottentijd, Goes, 1947, p. 42.
212
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81680, fol. 41 v en 42.
213
ZA, SZ, inv. 1419.1, brief van de magistraat van Lillo aan de GR van Zeeland d.d. 24-4-1784.
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Verelst, op. cit., p. 242; J. Vandenbroeck, Zeven eeuwen polders van Doel, Beveren 1970, p. 52.
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De Gecommitteerde Raden van Zeeland beraadslaagden vergeefs over de schoolmeesterskwestie
te Ouden Doel op 7-2-1784, 16-2-1784 en 5-4-1784 (ZA, SZ, inv. 773).
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14.

Armenzorg

14.1 Inleiding
In en rondom de forten Lillo en Liefkenshoek manifesteerde zich in de 17 de en 18de eeuw
armoede. Om uiteenlopende redenen raakten zowel burgers als militairen regelmatig
zodanig in financieel opzicht in de problemen dat bijstand noodzakelijk was. Dat gold in
het bijzonder voor ouderen, weduwen, jonge kinderen, langdurig zieken en invaliden.
Indien dit ook maar enigszins mogelijk was werden behoeftigen geholpen door
familieleden, soms ook door vrienden en buren. Zo ontfermden kinderen zich gewoonlijk
over hun bejaarde ouders en ooms en tantes over neven en nichten die hun ouders verloren
hadden. Deze informele vormen van charitas en solidariteit, steunend op de benutting van
zogeheten sociaal kapitaal, zijn, vanzelfsprekend als ze waren, nauwelijks gedocumenteerd
en derhalve qua aard en relatieve betekenis lastig te reconstrueren. 1 We mogen echter
aannemen dat ze, ook binnen en rondom de Scheldeforten, fungeerden als een
eerstelijnsvoorziening in de armenzorg.
Binnen de forten werd de meer geïnstitutionaliseerde bijstand verleend door de diaconieën
van de gereformeerde kerken. In hun directe omgeving waren daarnaast burgerlijke
armbesturen actief. Formeel bezien waren de fondsen waarover laatstgenoemde besturen
beschikten ook toegankelijk voor gereformeerden op hun grondgebied, maar in de praktijk
bleef de armenkas voor hen nogal eens gesloten, zoals in hoofdstuk 12 reeds ter sprake
kwam. Zij waren in de praktijk dan ook aangewezen op diaconale steun uit de kring van de
eigen geloofsgenoten.
De zorg voor weeskinderen in Lillo en Liefkenshoek was onderworpen aan regels die door
de Gecommitteerde Raden van Zeeland werden vastgesteld. Bewaard gebleven is het
reglement (“ordonnantie”) voor de Weeskamer (gevestigd in Lillo, maar ook geldend voor
Liefkenshoek) zoals dat van toepassing was in 1766. Aannemelijk is dat de daarin
opgenomen voorschriften al eerder golden. Het reglement omvat niet minder dan 69
bepalingen die tot doel hadden om de belangen van weeskinderen (en ook die van
krankzinnigen, simpele en “diergelijke persoonen”) op een ordentelijke manier te
waarborgen. De belangrijkste voorschriften waren de volgende: 2




De Weeskamer te Lillo werd gevormd door de president, twee gedelegeerde
rechters en de secretaris van de magistraat van Lillo. Zij werden weesmeesters
genoemd. De president en de secretaris behoorden tot de permanente leden. De
overige twee weesmeesters hadden een zittingsduur van twee jaren en werden dan
vervangen.
Indien een vader of moeder overleed was de overgebleven partner verplicht om
binnen veertien dagen voor de Weeskamer te verschijnen en voogden te

1

Zie hiervoor: I. van der Vlis, Leven in armoede; Delftse bedeelden in de zeventiende eeuw, z.pl.,
2001, hoofdstuk 8.
2
ZA, SZ, inv. 1966 (ook: ZA, SZ, inv. 755); op 6 juni 1768 besloten de Gecommitteerde Raden van
Zeeland om enkele artikelen uit dit reglement buiten werking te plaatsen, in het bijzonder bepalingen
betreffende de verplichtingen van voogden van weeskinderen, waarvan de ouders bij testamentaire
beschikking de Weeskamer hadden “geëxcludeerd” (ZA, SZ, inv. 757).
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presenteren. Indien beide ouders overleden dienden “naaste vrienden” binnen acht
dagen voor de Weeskamer te verschijnen.
De weesmeesters dienden erop toe te zien dat niets uit het sterfhuis ontvreemd zou
worden. Samen met de aangestelde voogden dienden zij een “staat en inventaris”
van nagelaten bezittingen op te maken. Het was ouders en vrienden verboden om,
tot nadeel van de kinderen, te handelen met nagelaten goederen.
Personen die door de weesmeesters waren aangesteld als voogden waren verplicht
om deze rol op zich te nemen. Geëxcuseerd waren personen die reeds met drie
voogdijschappen waren belast, jonger dan 25 of ouder dan 60 jaar waren, negen of
meer kinderen hadden, in staat van grote armoede verkeerden of vorderingen
hadden op de overledene(n).
Nadat de inventaris van nagelaten bezittingen was vastgesteld dienden deze, in
geval van een langstlevende ouder, te worden gedeeld en gescheiden; het aandeel
van de kinderen diende middels een akte door de secretaris van de Weeskamer
geregistreerd te worden. Goederen die aldus in het bezit van de wezen waren
gekomen mochten worden verkocht indien dit in het voordeel van de wezen was,
de naaste vrienden van de kinderen daarover waren gehoord en de verkoop
publiekelijk zou geschieden. Huizen, erven, grond, renten, paaij- of cijnsbrieven
mochten slechts worden verkocht met toestemming van het college van
gedelegeerde rechters.
Indien een weeskind 25 jaar (“mondig”) was geworden of in het huwelijk was
getreden had het recht op afscheiding van zijn eigen aandeel in de erfenis.
De weesmeesters waren verplicht om zich jaarlijks nauwkeurig te informeren over
de behandeling van de wezen. Zou die niet naar behoren zijn, dan dienden zij
passende maatregelen te treffen of daarvan kennis te geven aan het college van
gedelegeerde rechters.
Ook indien de Weeskamer door de ouders bij testament was “geëxcludeerd” (was
uitgesloten) dienden de voogden van weeskinderen te voldoen aan bepaalde
voorschriften, vergelijkbaar met de bepalingen die golden voor voogden van
weeskinderen die wel onder het regime van de Weeskamer vielen, tenzij de ouders
dit testamentair nadrukkelijk hadden verboden.
Boetes die krachtens het reglement konden worden opgelegd bij het niet nakomen
van voorschriften, waren voor de helft bestemd voor de president van het college
van gedelegeerde rechters en voor de andere helft voor het onderhoud van de
brandspuit en de lantaarns te Lillo.

Over het functioneren van de Weeskamer te Lillo zijn gegevens bewaard gebleven
betreffende de periode 1749-1786. 3 Voor zover deze betrekking hebben op de hulp aan
individuele personen zijn deze verwerkt in deel 2 van deze studie.
Op 24 februari 1791 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat het
Weeskamerreglement van Lillo van toepassing zou zijn op de zorg voor weeskinderen in
het fort Bath. 4

3
4

RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 19 t/m 30.
ZA, SZ, inv. 778, 24-2-1791.
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In 1763 bepaalde de magistraat van Lillo dat ten behoeve van de armenzorg op de verkoop
van ieder huis in Lillo en Liefkenshoek een halve stuiver per pond Vlaams diende te
worden geheven. 5 Aangezien het aantal huizen binnen de forten bescheiden kan worden
genoemd en de verkoop ervan slechts sporadisch voorkwam, leverde deze inkomstenbron
niet veel op.
14.2 De armenzorg van de fortkerken; algemeen
Binnen de gereformeerde kerk van de Republiek werd de armenzorg als een kerntaak
beschouwd, in overeenstemming met het beginsel van de christelijke barmhartigheid. 6 Aan
diakenen werd de taak opgedragen om armen in hun nood te hulp te komen, aalmoezen in
te zamelen en het noodzakelijke uit te delen. Zij dienden rijke lidmaten aan te sporen om
armen te ondersteunen. 7 In de 17de en 18de eeuw had de diaconale zorg van de
gereformeerde kerk een publiek karakter. Veelvuldig werkten kerkbesturen en burgerlijke
overheden op dit terrein samen. 8 Geleidelijk aan ontstonden er afzonderlijke burgerlijke
armbesturen. Vanaf de 19de eeuw neemt het relatieve belang van de kerkelijke armenzorg
af. 9
Ook de fortkerken van Lillo en Liefkenshoek waren op het terrein van de armenzorg actief.
Binnen hun kerkbesturen waren diakenen daarmee belast. Indien de fortkerken werden
gevisiteerd door gedeputeerden van de classis Tholen en Bergen op Zoom, gingen deze ook
na hoe het met de armenzorg was gesteld. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de zomer van 1665
toen gedeputeerden rapporteerden dat “de distributie van de middelen van de armen” in de
kerken van de forten Lillo en Kruisschans (en de kerk te Putte) goed verliep. 10
Op de diaconale zorg van de fortkerken werd ook nauwlettend toegezien door de
burgerlijke autoriteit van de forten Lillo en Liefkenshoek en daarmee door de bestuurders
van het gewest Zeeland onder wier verantwoordelijkheid de magistraat van de Zeeuwse
Scheldeforten functioneerde. Dat toezien kwam met name tot uitdrukking in de verplichting
dat de diaconierekeningen jaarlijks ter goedkeuring aan de magistraat werden
voorgelegd. 11 Als deze goedkeuring werd verleend, dan werden die rekeningen mede door
5

RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 33 b.
F.W. Grosheide en G.P. van Itterzon (red.), Christelijke Encyclopedie, deel II, Kampen 1957, p.
398; J.L. Kool-Blokland, Armenzorg, in: L.M. Hollestelle e.a. (red.), Werken met Zeeuwse bronnen;
tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken, Amsterdam 1998, p. 147.
7
J.G.J. van Booma, Onderzoek in Protestantse Kerkelijke Archieven in Nederland, Den Haag, 1994,
p. 65-68.
8
Het samenspel van kerkelijke en burgerlijke armenzorg is bijvoorbeeld uitgebreid onderzocht voor
de stad Delft; zie: Van der Vlis, op. cit., hoofdstuk 2; zie ook: J.L. Kool-Blokland, De zorg gewogen;
zeven eeuwen Godshuizen in Middelburg, Middelburg 1990, p. 376.
9
A. Kort, Geen cent te veel; armoede en armenzorg op Zuid-Beveland 1850-1940, Hilversum 2001,
p. 65.
10
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. nr. 4, 6-7-1665.
11
ZA, SZ, inv. 725, 9-6-1717; ook: RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 10 d en 10 e.
Toen de vertegenwoordigers van de magistraat van Lillo (i.c. de heren W.T. Hattinga en J. van Koten)
aanvankelijk hun goedkeuring onthielden aan de rekeningen van de diaconie van Liefkenshoek
betreffende de jaren 1728 en 1729 ontstond daarover enige commotie, vooral omdat door de
kerkenraad van Liefkenshoek werd verondersteld dat enige leden van dit kerkbestuur waren beticht
6
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een lid van de magistraat ondertekend. Soms werden de diakenen door de magistraat
gemaand om hun rekeningen van een afgelopen boekjaar te overleggen. 12
De bemoeienis van de burgerlijke overheid kwam ook tot uiting bij het legitimeren van
inkomstenbronnen, bijvoorbeeld bij het wel of niet mogen aanvaarden van schenkingen. Zo
verkreeg de fortkerk van Liefkenshoek in december 1663 een legaat van 500 guldens,
nagelaten door een lidmaat van deze kerk ten behoeve “haeren huijs-armen”. De
kerkenraad van Liefkenshoek verkreeg toestemming van de Gecommitteerde Raden van
Zeeland om dit legaat te aanvaarden en conform de wens van de testateur aan de armen ten
goede te laten komen. 13
De greep van het burgerlijke bestuur op het diaconale werk manifesteerde zich ook wanneer
beslissingen moesten worden genomen over steunverlening in individuele gevallen. De
magistraat van Lillo bemoeide zich daar nadrukkelijk mee, in elk geval in de periode 17491786, d.w.z. de periode waarover de resoluties van de gedelegeerde rechters te Lillo
bewaard zijn gebleven; zie hiervoor verder de volgende paragraaf. Incidenteel sprong de
burgerlijke overheid financieel bij. 14 Zo besloten de Gecommitteerde Raden op 9 december
1701 om ten laste van het gewest Zeeland een scheepslading met turf naar het fort
Liefkenshoek te verzenden, ten behoeve van de arme, onvermogende inwoners aldaar. 15
Steun door het openbaar bestuur werd incidenteel ook verleend door aan burgers die ten
laste van de diaconie dreigden te komen om die reden bepaalde baantjes of bijverdiensten te
gunnen. Zo slaagde de kerkenraad van Lillo er in juli 1751 met succes in om gedaan te
krijgen dat Jacoba Moorman, weduwe van Huibregt Kiemans, diens functie als wijn- en
bierdrager nog enige tijd mocht voortzetten, waarbij erop gewezen werd dat zij
onvermijdelijk anders ten laste van de diaconie zou komen gelet op haar “ongesteltenis en
zwakheid van haar lichaam”. 16
Het kwam ook voor dat de burgerlijke overheid indirect de diaconie tegemoet kwam. Dat
gebeurde bijvoorbeeld in 1729. Jan Mosselman jr., zoon van Jan Mosselman sr.
(commandeur van het wachtschip in de vloot te Lillo in de periode 1704-1726), verliet
omstreeks september 1724 heimelijk zijn vrouw en vier jonge kinderen en vertrok vanuit
Amsterdam naar Oost-Indië. Zijn vrouw en kinderen kwamen ten laste van de diaconie van
de fortkerk van Lillo. De kerkenraad van Lillo wendde zich op 14 april 1729 tot de Staten
van Zeeland met het verzoek om te mogen beschikken over het erfdeel dat Jan Mosselman
sr. aan de kinderen van Jan Mosselman jr. had toegekend ten bedrage van fl. 604, 12
stuivers en 4 penningen en dat berustte bij de Weeskamer van Lillo. Jan Mosselman sr. had
op 7 december 1724 testamentair bepaald dat zijn zoon Jan vanwege diens vele schulden
slechts het vruchtgebruik van diens erfportie zou mogen genieten en dat het eigendom van
dit erfdeel zou toekomen aan diens kinderen. Deze waren echter toen hun vader met de
van “ontrouw en malversatie”. Deze veronderstelling bleek op een misverstand te berusten. Het
meningsverschil werd op 4 juli 1731 gepacificeerd (ZA, Verz. Verheye van Citters, inv. 79 b).
12
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 1933, fol. 49, 5-6-1750.
13
ZA, SZ, inv. 519, fol. 234 en 234 v.
14
Daarin slaagden de diaconieën van de fortkerken lang niet altijd; zo wezen de Gecommitteerde
Raden van Zeeland op 7 maart 1664 een verzoek van de kerkenraad van Liefkenshoek af om
“assistentie” voor een “seeckere gebreeckelijcke soldaetendochter” (ZA, SZ, inv. 520, fol. 64 v en
103 v).
15
ZA, SZ, inv. 709, 9-12-1701.
16
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 31, brief van 28-7-1751; ZA, SZ, inv. 1967, fol.
53, 22-8-1750.
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noorderzon vertrok nog niet volwassen en daardoor nog niet gerechtigd om over hun
erfdeel te beschikken. De kerkenraad van Lillo becijferde dat de diaconie aan vrouw en
kinderen reeds een bedrag van fl. 192, 3 stuivers en 6 penningen had uitgegeven en dat deze
last ondraaglijk werd. Het verzoek van de kerkenraad werd door de Staten van Zeeland
ingewilligd op 14 april 1729. 17
De bemoeienis van het bestuur van het gewest Zeeland met het functioneren van de
diaconieën te Lillo en Liefkenshoek manifesteerde zich ook in hun laatste fase. Zo besloten
de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 13 oktober 1785 dat deze diaconieën gerechtigd
waren om hun grondbezit te verkopen. 18
Wie door de diaconie werd onderhouden en in staat was om geld te verdienen, was
verplicht om dit ter beschikking te stellen van de diaconale kas. Dat gold ook voor
kinderen. Zo fungeerde in de tweede helft van de 18 de eeuw een “jongen van den Armen”
als omroeper in het fort Lillo. 19 In 1725, 1750 en 1775 (en waarschijnlijk ook in eerdere,
tussenliggende en latere jaren) was iemand die door de diaconie werd onderhouden in Lillo
belast met het schoonhouden van de straten en de “goten”. De diaconie van Lillo ontving
hiervoor (van de Generaliteit) jaarlijks een vergoeding van aanvankelijk 6 en later 14 pond
Vlaams. 20 Aan de diaconie van Liefkenshoek werd voor hetzelfde doel over de jaren 1781
tot en met 1785 een bedrag van 6 pond Vlaams per jaar vergoed. 21
Indien behoeftigen tot werken in staat waren maar dit niet of onvoldoende deden werden zij
hierover vermaand en kon de diaconale steun worden beëindigd. Begin 1760 verzocht de
diaconie van Lillo aan de magistraat van het fort om borg te staan voor Martha van den
Noord die reeds enige tijd ten laste van de diaconie was gekomen, maar zich niet had
ingespannen om te werken. 22 Het was klaarblijkelijk ook mogelijk dat iemand die door de
diaconie was ondersteund en naar elders vertrok, een schuld jegens de diaconie achterliet.
Dat overkwam Anna Maria Krom. Zij was gedurende tien jaren door de diaconie van
Liefkenshoek “gealimenteerd”. Zodra zij door arbeid de kost kon verdienen was zij echter
naar Walcheren vertrokken en daar gehuwd. Zij verzocht medio 1767 de diaconie van Lillo
om “uitkoop” en toonde zich bereid hiervoor een bedrag van 6 pond Vlaams te betalen,
waarmee de magistraat van Lillo akkoord ging, na een gunstig advies van de kerkenraad
van Liefkenshoek. 23 Eenzelfde regeling werd in december 1781 getroffen met Maria
Konings (de Koning) die dienstmeisje werd in Goes en die in verband hiermee aan de
diaconie een bedrag van fl. 36, 15 stuivers en 8 penningen vergoedde. 24

17

Zie voor deze kwestie: ZA, SZ, inv. 1037, stuk nr. 131 met bijlagen.
ZA, SZ, inv. 774, 13-10-1785; ZA, SZ, inv. 1945, 29-10-1785.
19
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 51 a, fol. 20.
20
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2410, fol. 17 v-18 v; idem, inv. 2850, fol. 48 v-49; idem, inv.
2910, fol. 51 v-53 v; idem, inv. 3400, fol. 164-167; idem, inv. 3600, fol. 171 v-175.
21
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 3600, fol. 171 v-175.
22
ZA, SZ, inv. 1936, 16-1-1760; Martha van den Noord was geestelijk niet geheel in orde, want op
6-8-1762 autoriseerde de magistraat van Lillo het besluit om haar te confineren (= op te sluiten) in het
Simpelhuis te Middelburg (ZA, SZ, inv. 1938, 6-8-1762).
23
ZA, SZ, inv. 1940, 7-8-1767.
24
ZA, SZ, inv. 1477.1, lijst of inventaris der effecten van den Armen van Liefkenshoek, 1780-1781.
18
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Meisjes die door de diaconie werden onderhouden werden veelvuldig ten bate van de
diaconiekas “uitgeleend” als huishoudelijke hulp. Zo was de minderjarige Leuntje Voogd in
1783 dienstmeid bij de predikant Toe Laer in Lillo. 25
Op de diaconale kassen van de fortkerken werd nogal eens zodanig beroep gedaan dat de
beschikbare middelen ontoereikend waren om te voorzien in hulpvragen. Aan nieuwe
lidmaten werd een akte van indemniteit gevraagd, voordat zij als lidmaat werden
geaccepteerd en daardoor het recht verwierven om op de diaconie een beroep te doen. Een
verklaring van indemniteit was destijds een borgstelling, bestemd voor de plaats waar een
immigrant naar toe verhuisde, bedoeld om deze plaats (het lokale bestuur of de kerkelijke
diaconie) te vrijwaren (indemneren) van de verplichting om, indien dit nodig zou blijken,
de nieuw gevestigde inwoner financieel te onderhouden. Zo’n verklaring werd ook wel
borgbrief genoemd en wortelde in een lange traditie waarbij de geboorteplaats van een
ingezetene of lidmaat verantwoordelijk bleef voor diens onderstand, ook indien de
betrokkene naar elders was vertrokken. Door bij binnenkomst een dergelijke verklaring te
eisen kon worden verhinderd dat een lokale armenkas als gevolg van immigratie werd
leeggezogen. Op deze wijze konden nieuwkomers die uit een economisch oogpunt
ongewenst werden geacht buiten de deur worden gehouden. 26 Op 23 september 1705
ordonneerden de Staten van Zeeland dat de vrijwaring van de onderhoudsplicht van
armlastigen maximaal een jaar mocht duren. Na dat jaar kwamen de “officien van
barmhertigheyt of onderhout” wél voor rekening van de diaconie van de plaats waar een
armlastige woonde. 27 Het betreffende besluit luidde aldus:
“De Staten van den Lande ende Graeffelijckheyt van Zeelant, allen den genen, die desen
sullen sien, of hooren lesen, Saluyt; doen te weten, dat Wy, na voorgaende rijpe deliberatie,
voor een Reglement, vast gestelt en gearresteert hebben, soo als Wy vast stellen en
arresteren by desen, dat alle soodanige Persoonen, die uyt eenige Plaetsen, soo in de
Steden, als ten Platten Lande, souden mogen sijn vertrocken, na verloop van een jaer,
sullen werden verstaen niet meer te behooren tot die Plaetse, van waer deselve vertrocken
zijn, tot sulcken effecte, dat die Plaets, van waer deselve vertrocken zijn, niet sal konnen
verobligeert werden, om aen soodanige Persoonen, ofte deselver Familien, die tot armoede
vervallen zijn, te praesteren die officien van Barmhertigheyt, die deselve aen de Arme
Ingesetenen van hare Plaetsen gewoon zijn te laten genieten; en sulcks, dat soodanige
Persoonen, naer dat deselve een jaar uyt een Plaetse vertrocken zijn, sieck of suchtigh
werdende, of komende te overlijden, en Kinderen naer te laten, sonder Middelen, waer uyt
deselve Kinderen onderhouden en gealimenteert souden konnen werden, de voorschreve
Persoonen selfs, ofte hare voorschreve Kinderen, niet en sullen mogen werden gesonden na
die Plaetsen toe, alwaer deselve van daer vetrocken zijn, om aldaer de voorschreve officien
van Barmhertigheyt te erlangen, het zy dat de gemelde Kinderen in de voorschreve
Plaetsen, van waerse vertrocken zijn, geboren moghten wesen ofte niet; maer sullen de
25

ZA, SZ, inv. 1945, 18-11-1783. Ook bij de bakker Louis Gorez was toen een weeskind als
dienstmeid werkzaam (ZA, SZ, inv. 1958, fol. 479, 6-12-1783).
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A. van Noort, Akten van indemniteit en akten van admissie, in: Genealogie; kwartaalblad van het
Centraal Bureau voor Genealogie, jrg. 10, nr. 3, najaar 2004, p. 92-95.
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ZA, SZ, inv. 135, fol. 128 v-129; ook: J. Scheltus, Groot Placaetboeck, vervattende de placaten,
ordonnantiën ende edicten van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenighde
Nederlanden etc., deel 5, Den Haag 1725, p. 1274.

661

voorschreve officien van Barmhertigheyt of Onderhout aen soodanige Persoonen, by
derselver overlijden, aen hare Kinderen moeten werden gepraesenteert van die Plaets, daer
deselve laest haer hebben onderhouden, het zy deselve aldaer vaste Woon-plaetse hebben
gehadt, ofte niet: dat oock geene Persoonen, het zy vrienden ofte vremde, eenige Sterfhysen sullen vermogen te aenveerden, en Kint ofte Kinderen van eenige overleden
Persoonen aen te nemen, alvorens deselve aen de Diaconie vande Plaets, daer het Sterfhuys gevallen is, te hebben bekent gemaeckt, en dat deselve haer consent, tot redden van
sulcke Boedels, en aennemen van eenige Kinderen, sullen hebben gedragen, op poene, dat,
contrarie bevonden werdende, sy sulcke aemgenomen Kinderen noyt sullen mogen
abandonneren, maer gehouden blyven, het onderhouden en alimenteren vande voorschreve
Kinderen, altijt, t’haren laste te besorgen: ordonnerende hier mede allen en een yegelijck,
die het aengaen magh, haer daer naer te reguleren. En op dat een yder wyders vande
bovenstaende Onse intentie soude zijn geïformeert; soo begeeren Wy, dat dese alomme
gepubliceert en geaffigeert sal werden, daer het behoort, en sulcks te geschieden
gebruijckelijck is.” Het recht op indemniteit beschermde een diaconale kas dus na
september 1705 slechts tijdelijk.
Een tweede manier voor de diakenen om te voorkomen dat een vraag om bijstand de
beschikbare middelen overtrof bestond uit pogingen om gedaan te krijgen dat verzoekers
om bijstand werden doorverwezen. Dat gebeurde binnen de Scheldeforten op drie
manieren. Allereerst door te trachten ze een beroep te laten doen op een diaconale kas van
een ander kerkgenootschap indien de armlastige niet gereformeerd was. Zo werden roomskatholieken binnen de jurisdictie van Lillo verwezen naar de armenkas van de parochie van
Lillo-Zuidland. Vervolgens werd in voorkomende gevallen een beroep gedaan op
steunverlening door de magistraat van Lillo en Liefkenshoek, zoals reeds is vermeld. Deze
financierde bijvoorbeeld incidenteel het leveren van turf. Soms sprong de magistraat
indirect bij door te bewerkstelligen dat aan iemand een betaalde functie werd toegekend,
waardoor een beroep op de diaconiekas van de fortkerk kon worden vermeden. 28 Tenslotte
probeerden de diakenen om, in geval van een armlastige militair, de verantwoordelijkheid
voor de armenzorg toe te delen aan de compagnie waartoe de betrokkene behoorde. Door
het vrijwel verloren gaan van de diaconierekeningen is niet mogelijk gebleken om
systematisch na te gaan in welke mate laatstgenoemde substitutiepogingen succesvol
waren. Verspreide gegevens wijzen erop dat dit soms het geval was en soms niet (zie
verderop).
Als de diaconiekassen de vraag om ondersteuning niet meer aankonden dan kwam het ook
voor dat een beroep werd gedaan op de liefdadigheid van andere kerken die bij de classis
Tholen en Bergen op Zoom waren aangesloten. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1672 toen op
deze wijze werd gecollecteerd voor de armenkas van de fortkerk van Kruisschans. 29
In de derde plaats probeerden de diakenen de verhouding tussen vraag en aanbod in
evenwicht te brengen door de armenzorg zo sober mogelijk te houden. Tenslotte kwam het
ook voor dat personen of gezinnen waarvan verwacht kon worden dat ze al dan niet op
28

Dit argument speelde in 1626 een rol bij de aanstelling van Pauwels Denys als poortier en
boomsluiter te Lillo. Denys was kort daarvoor weduwnaar geworden. Hij bleef achter met zeven of
acht kinderen. De commandeur van Lillo wees de Gecommitteerde Raden van Zeeland erop dat
indien Denys de genoemde functie zou verkrijgen, de diaconie van de fortkerk van Lillo zou worden
ontlast (ZA, SZ, inv. 1241, brief van 4-4-1626).
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ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 4, 12-7-1672, 11-10-1672 en 10-1-1673.
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termijn een beroep zouden gaan of moeten doen op de diaconie (ook indien dit risico er
aanvankelijk via een borgbrief niet was) uit de forten werden geweerd. Dat overkwam in
1756 het gezin van Jan Jacobs, dat om toegang tot Liefkenshoek had gevraagd. De
magistraat ontzegde hen het recht om zich daar te vestigen. Over de vader werd genoteerd
dat hij niet van “goet gedrag” was en dat kon worden verwacht dat zijn gezin ten laste van
de diaconie zou komen. 30
14.3 De armenzorg in het fort Lillo
De diaconierekeningen van de fortkerk van Lillo zijn verloren gegaan. Slechts voor de
boekjaren 1765 tot 1771 zijn gegevens over inkomsten en uitgaven bewaard gebleven. 31 Er
kan dus geen systematisch overzicht worden verstrekt van de inkomsten en uitgaven van
deze diaconie en evenmin van de diakenen die in deze kerk actief waren.
De kerkenraad van Lillo ontving in 1599 (mede overigens ten behoeve van Liefkenshoek)
een deel van de opbrengst van de convooien en licenten te Lillo, tot onderhoud van de
armen en ter dekking van andere onkosten van de kerk. Toen het scheepvaartverkeer van en
naar Antwerpen in 1599 voor een belangrijk deel kwam stil te liggen en er geen licenten
meer konden worden geïnd, bepleitte de kerkenraad van Lillo dat op een andere wijze
belasting zou worden geheven ten bate van het werk van de fortkerk. Zo kwam er een
tijdelijke belasting op schepen die riet en stenen vervoerden, een transport dat kennelijk
door de oorlogsomstandigheden niet of minder werd gehinderd en vermoedelijk voor het
reguliere onderhoud van de contrescarpen van Lillo (en Liefkenshoek) bezwaarlijk kon
worden stopgezet. 32
Nadat de polder van Lillo omstreeks 1651 was herbedijkt en geleidelijk aan weer werd
bevolkt, claimde de fortkerk van Lillo het bezit van de goederen die vanouds hadden
toebehoord aan, wat werd genoemd, het gasthuis op Oud-Lillo. 33 Het ging met name om
grondbezit in die polder, dat zou kunnen worden verpacht ten behoeve van de diaconie van
Lillo. Zeer waarschijnlijk was die grond oorspronkelijk eigendom van de parochiekerk die
gevestigd was in het dorp Lillo en die in 1584 door de inundatie van de polder van Lillo in
verval was geraakt. In 1657 is deze grond omschreven als 25 gemeten armenland. 34 Voorts
waren er tiendrechten in het geding, dus het recht (in dit geval van de kerk) om een
belasting te heffen op de opbrengst van landbouwgrond en wel ter grootte van een tiende
daarvan. 35
Toen een visitator van het bisdom Antwerpen in 1627 een bezoek bracht aan de polder van
Lillo tekende hij in zijn verslag aan dat het Kapittel van Antwerpen in 1223 aan de pastoor
te Lillo de helft had toegekend van de lammertienden in die polder, evenals enkele andere
tienden. Hij stelde vast dat een “ketterse minister” (= predikant) op het fort Lillo een claim
van de pastoor van Zandvliet had gepareerd om in de polder van Lillo een cijns van fl. 16
30

ZA, SZ, inv. 1935, 4-6-1756.
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per jaar te innen, met als argument dat de betreffende pastoor daartoe niet bevoegd was. En
in 1680 merkte een andere visitator van hetzelfde bisdom op dat de oorspronkelijke Heilige
Geestgoederen, toebehorend aan de parochie van Lillo, waren overgegaan naar de diaconie
van de gereformeerde fortkerk en dat de rooms-katholieken er geen beroep meer op konden
doen. 36
Het grondgebied van het oorspronkelijke dorp Lillo werd na 1585 geacht te behoren tot de
jurisdictie van het fort Lillo (hetgeen uiteindelijk in 1664 ook formeel zou worden
bekrachtigd) en zo zal de redenering zijn ontstaan dat de bezittingen en rechten van de
parochiekerk van Lillo, zeker indien deze in de directe omgeving van het fort waren
gesitueerd, toekwamen aan de opvolger van deze kerk ter plaatse, in casu aan de
gereformeerde fortkerk van Lillo. Het is goed te begrijpen dat en waarom er van roomskatholieke zijde tegen deze overdracht geheel anders werd aangekeken. De roomskatholieke ingelanden eisten een herstel van de oude rechten van de oorspronkelijke
parochiekerk in hun polder en toonden zich vanzelfsprekend niet bereid om de diaconale
kas van de fortkerk van Lillo te subsidiëren. Over deze kwestie ontstond een geschil tussen
deze ingelanden en de magistraat van Lillo dat gedurende de gehele tweede helft van de
17de eeuw de verhoudingen tussen gereformeerden en rooms-katholieken in de polder van
Lillo danig heeft verstoord. Direct na de herbedijking van de polder van Lillo beriep de St.
Michielsabdij te Antwerpen zich op haar oude rechten aldaar. Namens de kerkenraad van
Lillo bestempelde de predikant van Lillo dit als “onwettig”. 37 Geponeerd werd dat de
oorspronkelijke “armenlanden” in de polder van Lillo in het vervolg ongehinderd door de
diaconie van de fortkerk gebruikt (lees: verpacht) zouden kunnen worden. De dijkgraaf en
de gezworenen van de herbedijkte polder accepteerden deze zienswijze niet. 38 In november
1674 wendde de kerkenraad van Lillo zich tot de Gecommitteerde Raden van Zeeland met
het bericht dat hij wederom door de ingelanden van de polder van Lillo was gehinderd
(“geturbeert”) “in de possessie van de landen, aenkommende het hospitael ofte gasthuijs”.
De Gecommitteerde Raden gaven de commandeur van Lillo opdracht om tegen dit verzet
met harde hand op te treden. 39 Een jaar later ontvingen de Gecommitteerde Raden hierover
vanuit Lillo wederom een brief. Daarin verzocht de kerkenraad van Lillo om het bezit
toegewezen te krijgen van de “kerckelanden geleegen in de Lillosche polder”. 40 Dit
verzoek werd een jaar later herhaald. 41 De kwestie was begin 1683 nog niet opgelost. 42 Pas
op 1 december 1750 sloten de armen van Lillo-Kruisweg en de armen van het fort Lillo een
notarieel bekrachtigde overeenkomst naar aanleiding van gevoerde processen en gerezen
“questien” over hun armenzorg. De overeenkomst had betrekking op het bezit en de
opbrengst van een perceel land in de polder van Lillo ter grootte van 31 à 32 gemeten.
Vastgelegd werd dat deze grond eigendom bleef van de diaconie van de fortkerk, doch dat
de armen van Lillo-Kruisweg het recht behielden om de grond te gebruiken en over de
36
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opbrengst te beschikken. 43 Vermoedelijk had deze afspraak, in elk geval deels, betrekking
op de grond waarover reeds in de 17 de eeuw werd geredetwist.
In de periode 1682 tot en met 1717 bezat de diaconie van Lillo voor een bedrag van
£ 55:9:7 aandelen in de Middelburgse Kamer van de Tweede West-Indische Compagnie
(WIC), een handelscompagnie die vooral geld verdiende met de goud- en slavenhandel op
West-Afrika. 44 De opbrengst van deze belegging fluctueerde jaarlijks van 2 tot 10 %;
gewoonlijk bedroeg deze 5 % (dus £ 2:15:6). 45
Dat er in het fort Lillo in 1639 een “armenhuis” bestond blijkt uit een verzoek van de
kerkenraad van Lillo om een vergoeding van de schade aan dit huis die in dat jaar was
ontstaan als gevolg van fortificatiewerkzaamheden. 46 In 1701 wordt er opnieuw melding
gemaakt van een “armhuis” in het fort. Het was gesitueerd in het bolwerk de Bergse Punt
(thans betiteld als het Vuurbakenbolwerk). Het werd in mei van dat jaar rijp voor de sloop
geacht, met een waarde van fl. 200. 47 Het werd eind van dat jaar afgebroken. 48 Op 21 april
1716 behandelden de Gecommitteerde Raden van Zeeland een verzoek van de kerkenraad
van Lillo om de restwaarde, die toen bleek te zijn bepaald op fl. 250, alsnog aan haar uit te
betalen, ten behoeve van haar diaconie. Het is onduidelijk of dit verzoek is ingewilligd.
Zeker is dat een gelijktijdig verzoek van de kerkenraad wel werd gehonoreerd, namelijk om
het traktement van de klokkenluider te Lillo ad 6 pond Vlaams per jaar, niet langer ten laste
te brengen van de diaconale kas, maar van de kas van het gewest Zeeland. 49 Vijf jaar
eerder had de kerkenraad van Lillo al een noodkreet uitgezonden naar de Zeeuwse
bestuurders in Middelburg. Het aantal mensen dat een beroep deed op armenzorg was
dermate fors toegenomen dat het voor de fortkerk onmogelijk was om aan haar diaconale
plichten te voldoen. 50
Op 10 juni 1734 verzocht de kerkenraad van Lillo de Gecommitteerde Raden van Zeeland
om wederom een arm- of weeshuis te mogen oprichten. 51 Dit huis zal kort daarna zijn
gebouwd. In het zicht van een aanval van Franse troepen in 1747 op het fort Lillo werden
de elf kinderen die zich toen in dat huis bevonden in april van dat jaar (toen het fort
Liefkenshoek reeds door de Fransen was veroverd) in veiligheid gebracht. Zij reisden
43
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vanuit Lillo naar Bergen op Zoom, werden vervolgens opgevangen in het weeshuis te
Tholen en verbleven vanaf 17 augustus 1747 in het weeshuis te Vlissingen. 52
Toen in 1751 een inventarisatie werd gemaakt van de schade die de diaconie te Lillo had
opgelopen door de beschietingen van het fort door Franse troepen in 1747 bleek deze
fl. 3.863, 7 stuiversen 12 penningen te bedragen, zoals in paragraaf 7.10 reeds is
opgemerkt. De schade had betrekking op landerijen, gebouwen (waaronder het verwoeste
weeshuis) en roerende goederen (waaronder de inventaris van het weeshuis). 53
Het weeshuis is zeer waarschijnlijk identiek met “het huis van de armen” waarvan melding
wordt gemaakt in een kohier betreffende de belasting op panden in het fort Lillo in de
periode 1738 tot en met 1746. 54 Dit huis was gesitueerd op de hoek van de Langestraat en
wel in dat deel van deze straat dat later is betiteld als de Burgerstraat (de
Omwentelingsstraat anno 2005). 55 Het is blijkens een inventarisatie van panden in het fort
Lillo anno 1768 na de verwoesting in 1747 niet herbouwd. 56 Weeskinderen werden na hun
terugkeer bij particulieren ondergebracht. Die kregen daar in de tweede helft van de 18 de
eeuw per kind doorgaans zes gulden per maand “alimentatie” voor, plus een vergoeding
van eventueel gemaakte andersoortige onkosten, zoals uitgaven voor de chirurgijn. 57 Soms
werden weeskinderen verwezen naar een weeshuis buiten Lillo, zoals in 1760 het geval was
met een 7-jarig meisje uit Lillo dat na bemiddeling van de predikant van Lillo werd
opgenomen in het weeshuis te Tholen, waarvoor de diaconie van Lillo per jaar 13 pond zou
vergoeden (waaronder 1 pond voor de “binnenvader” van het weeshuis) totdat het meisje 20
jaar oud zou zijn geworden. 58
Uit bewaard gebleven gegevens over de toe- of afwijzing van diaconale steun te Lillo in de
periode 1749-1786 blijkt dat de burgerlijke magistraat aldaar zich intensief met de
armenzorg bemoeide en daarbij nogal eens strenge maatstaven aanlegde, zeker indien werd
getwijfeld aan de gereformeerde gezindheid van een hulpbehoevende. Dat bleek
bijvoorbeeld uit de afwijzing van een verzoek, in 1754, om Marijnis van Thienen ten laste
te brengen van de diaconie. Van Thienen, bakkersknecht, had enkele jaren geleden zijn
been gebroken en was niet meer in staat om te werken. Enkele “goede lieden” bleken bereid
52

De namen van deze kinderen (in de volgorde waarin ze in Vlissingen werden genoteerd) zijn:
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om hem te ondersteunen, maar waren hiertoe niet langer in staat. De magistraat besliste
negatief. Betwist werd dat Van Thienen in Oud-Lillo was geboren en overwogen werd dat
hij een aanhanger was van de roomse religie. 59 Behoeftigen werden soms hardvochtig
geweerd. Dat overkwam in 1770 Anna Catharina Antonissen, de vrouw van de slager
Lambert Goedemond. Haar man was na diefstal uit het fort Lillo gevlucht. Zij bleef achter
met vijf kinderen. De magistraat van Lillo besloot dat zij de jurisdictie van Lillo moest
verlaten en niet ten laste mocht komen van de diaconie van de fortkerk. 60 Ook bij die
beslissing zal overigens een rol hebben gespeeld dat Goedemond en zijn echtgenote roomskatholiek waren.
Dat de armenzorg een kostbare aangelegenheid kon zijn bewijst het geval van Elisabeth
Camerlinck. Zij werd ongehuwd moeder en in de periode 1786 t/m maart 1791 (en mogelijk
ook nog later) onderhouden door de diaconie van de (inmiddels ontbonden) fortkerk van
Lillo. In de jaren 1786 en 1787 kreeg juffrouw Zip (te Bergen op Zoom) hiervoor van de
diaconie een alimentatie van fl. 64, 18 stuivers en 8 penningen. Zij kreeg voorts een
vergoeding van fl. 50, 15 stuivers en 8 penningen voor kleding die zij voor het kind van
Elizabeth had gekocht. Conform een resolutie van de Gecommitteerde Raden van Zeeland
van 7 september 1787 werd Elisabeth “besteed” in het Armziekenhuis te Middelburg in de
periode 22 oktober 1787 tot zeker 20 april 1791. De diaconie van Lillo financierde de
overtocht van Elisabeth van Fort Bath naar Middelburg (fl. 1 en 12 stuivers) en betaalde
aan het Armziekenhuis ruim fl. 363. Vanaf 9 september 1787 tot en met zeker 9 maart 1791
werd haar “onegt kind” besteed bij de weduwe Van Page te Lillo (= verm. Johanna van
Pagé, weduwe van Nicolaas van Pagee), conform een resolutie van de Gecommitteerde
Raden van 24 augustus 1786. Deze ontving hiervoor in totaal ruim fl. 300. In de periode
1786-1791 verbleef Elisabeth ook nog bij Slootje den Hamer, die hiervoor van de diaconie
van Lillo fl. 29 en 3 stuivers ontving wegens 11 weken kostgeld. 61
De bewaard gebleven diaconierekening van het fort Lillo uit het boekjaar 1 april 1765 tot
en met 31 maart 1766 zag er als volgt uit (in guldens, stuivers en penningen): 62
Ontvangsten
 Vanwege de armkist
 Het slot van de vorige rekening
 Aalmoezen in de kerk en collectes
 Rantsoenpenningen en armbussen
 Voor het begraven van de doden
 Legaten en erfenissen
 Interesten en afgeloste kapitalen
 Landpachten en huishuren
 Cijnsen hoven op Oud-Lillo

814:19
348:09:12
227:00:12
84:14
24:08
241:05
350:11
146:05:08
90:07:08
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ZA, SZ, inv. 1949, fol. 121, 12-8-1754; in 1781 (en vermoedelijk al eerder) kreeg Van Thienen
overigens een bescheiden vergoeding uit de burgerlijke armenkas van Oud-Lillo (RAA, arch. Lillo,
Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 10 a).
60
ZA, SZ, inv. 1956, fol. 66, 18-9-1770.
61
ZA, RB, inv. 258, blz. 46-50.
62
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 10 e.
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Uitgaven
 Ordinaire wekelijkse bedelingen
 Arme families en passanten
 Mondkosten van de armekinderen
 Leverantie van kleren e.d.
 Traktementen 63
 Dijkgeschotten en andere lasten
 Brood en wijn voor het Avondmaal
 Uitgaven van diverse aard
 Hout en turf

346:18
22:08:08
397:10
133:00:14
187
117:12
20
297:15:06
67:08:08

Er resteerde eind maart 1766 een positief saldo van fl. 438, 7 stuivers en 4 penningen. Bij
de inkomsten springt het relatief grote aandeel van de rente op en de aflossing van leningen
in het oog, evenals het belang van legaten en erfenissen. Ook de opbrengsten van de
wekelijkse kerkcollectes waren voor de financiering van de armenzorg van groot belang.
Bij de uitgaven is het, gelet op de omvang ervan, merkwaardig dat de rubriek uitgaven van
diverse aard (“verscheide natuuren”) niet nader is gespecificeerd of toegelicht.
In 1784 zag de kerkenraad van de fortkerk te Lillo kennelijk al aankomen dat de positie van
deze kerk uiterst problematisch zou worden, gegeven de dreiging van de Oostenrijkse
autoriteiten om een einde te maken aan de invloed van de Republiek der Verenigde
Nederlanden op de Scheldeoevers in en rondom Lillo en Liefkenshoek. De kerkenraad
besloot om goederen uit het weeshuis te Lillo over te brengen naar het weeshuis te
Middelburg. 64 Daarvan werd de volgende inventarisatie gemaakt: 65
 Een bus waarin het geld van de weeskinderen werd bewaard
 5 pluimen bedden
 5 pluimen peluwen
 5 pluimen kussens
 12 wollen dekens
 12 slaaplakens
 10 teerlingen kussenslopen
 2 katoenen gordijnen
 Een houten kastje
 Een houten kabinet
 Enige kleren van twee weduwen.
In 1786 werden daaraan nog diverse andere goederen toegevoegd (zie verderop).
Er zijn volledige gegevens bewaard gebleven over de diaconale zorg in 1786, toen de
fortkerk van Lillo werd ontmanteld en bezittingen van de diaconie werden overgebracht
naar de fortkerk van Bath. 66 Een overzicht daarvan is opgenomen in hoofdstuk 8 van deel
63

Waarschijnlijk in elk geval van de schoolmeester en de chirurgijn; mogelijk ook van de koster en
van leden van de magistraat in het geval van testamenten e.d..
64
Kool-Blokland, op. cit. 1990, p. 412, noot 23.
65
ZA, RB, inv. 274, 30-3-1784.
66
ZA, RB., inv. 258.
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3 c. Daaruit blijkt onder meer dat de diaconale zorg (zoals in Liefkenshoek) in die laatste
fase vooral bestond uit het financieren van mondkost en kleding en dat na 1786 nog ten
laste van de diaconie bleven komen: een weduwe zonder kinderen die naar Tholen werd
verwezen, een weduwe van een sloeproeier met vijf kleine kinderen en zes ouderloze
wezen, waarvan er vier vertrokken naar het Armenweeshuis te Middelburg, te weten de
broers Diederik, Tobias en Jan Voogd en Jan Leezel. 67 Deze wezen kostten de diaconie van
Lillo in de periode 1786 tot 31 maart 1791 in totaal nog fl. 1574 en 19 stuivers. Zij brachten
uit Lillo een zak mee waarin zich de volgende goederen bevonden: zes bijbels in
kwartoformaat met als opschrift “Liefkenshoek”, twee bijbels in folioformaat, vijf
psalmboeken in groot kwartoformaat, een boek met de oude psalmen in groot
kwartoformaat, twee groene kerkgordijnen en een koperen bel. 68 Voorts kwam er een kist
mee en nog een zak waarin zich bevonden: 11 lakens, 16 hemden, 12 dassen, 10 “taarlinge”
dassen 69, 9 paar kousen, 3 linnen broeken, 5 bedden, 5 hoofdpeluwen, 6 kussens, 12 dekens
en een tapijten kleedje. De administrerend diaken Leendert de Munck had voorts in het
Armweeshuis te Middelburg in bewaring gegeven: 3 pellen, 31 rouwmantels, een stuk
pruijsleer, een lap laken en een kist. 70 Hij kwam deze goederen in maart 1791 halen om ze
naar het fort Bath over te brengen.
Uit het overzicht van bezittingen en schulden anno 1786 kan worden afgeleid dat de
inkomsten van de diaconie van Lillo, afgezien van de wekelijkse kerkcollectes en andere
reguliere inkomsten, onder meer bestonden uit de opbrengst van een armenbus die zich
bevond op het wachtschip (schip van oorlog) in de vloot van de Admiraliteit van Zeeland te
Lillo. Op deze wijze werd bijvoorbeeld op 26 maart 1787 (toen het wachtschip al was
verplaatst naar Bath) een bedrag van fl. 210, 18 stuivers en 14 penningen geïncasseerd.
In april 1786 bleken de schulden van de fortkerk van Lillo overigens aanzienlijk hoger te
zijn dan de getaxeerde waarde van de bezittingen, te weten (afgerond) fl. 4.991 versus fl.
3.598. Tot de bezittingen behoorden: 71






Diverse obligaties, waarvan de totale waarde niet duidelijk genoteerd werd, vooral
niet omdat de zeventien obligaties ten laste van de provincie en de Admiraliteit
van Zeeland zonder waardebepaling bleven. De overige obligaties hadden een
totale waarde van fl. 2.102 (ofwel 350 pond Vlaams).
Zes gemeten en ruim 246 roeden land in de polder van Lillo (in kavel 22, ten
noordwesten van Oud-Lillo).
Tien gemeten en ruim 104 roeden land in de polder van Lillo (eveneens in kavel
22).
Een weiland, gelegen aan de Zoekweg in de polder van Lillo, verpacht voor fl. 32
per jaar
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Deze gegevens zijn deels ontleend aan: ZA, SZ, inv. 1958, fol. 551.
VZS, nr. 32, p. 209.
69
Dit zijn vierkant geblokte dassen.
70
VZS, nr. 39, p. 212.
71
ZA, RB, inv. 258. Het is niet duidelijk of de genoemde percelen grond in de polder van Lillo nu
wel of niet reeds in oktober 1785 waren verkocht. Vaststaat dat in die maand door de kerkenraad van
het fort Lillo drie percelen grond werden verkocht van resp. 13, 10 en 7 gemeten (ZA, SZ, inv. 1422,
brief van de predikant J.A. toe Laer aan de GR van Zeeland d.d. 28-10-1785).
68
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Het grondbezit van de diaconie nam in de periode 1670-1786 aanzienlijk toe. In 1670
omvatte dit 5 gemeten en 150 roeden. 72 In 1785 bedroeg dit in elk geval 30 gemeten.
14.4 De armenzorg in het fort Liefkenshoek
Van de gereformeerde kerk in het fort Liefkenshoek zijn diaconierekeningen bewaard
gebleven betreffende de periode 1681 tot en met 1712 (met enkele onderbrekingen) en van
het tijdvak 1720 tot en met februari 1786, d.w.z. tot het moment waarop de kerk na de
overdracht aan de Oostenrijkse autoriteiten werd opgeheven. 73 Over het functioneren van
de diaconie vóór 1681 is niets bekend, behalve over de inkomsten in de maand augustus
1680 en de uitgaven in de maand juli 1680.
De rekeningen bevatten overzichten van inkomsten en uitgaven zoals ze werden
opgetekend door de administrerend diakenen, ook omschreven als rendanten. Deze
functionarissen, die aanvankelijk vier maanden achtereen per jaar en vanaf 1720 (en
mogelijk al iets eerder) gewoonlijk een heel jaar achtereen in functie waren, fungeerden als
penningmeester van de diaconie. Hun rekeningen werden in de eerstgenoemde periode
iedere vier maanden en vanaf 1720 ieder jaar door het kerkbestuur gecontroleerd
(“afgehoord”). Zij werden dan ondertekend door de predikant, de ouderlingen, de diakenen
en een toezichthoudend lid van de magistraat van Lillo en Liefkenshoek.
De inkomsten van de diaconie bestonden standaard en vooral uit de opbrengst van
kerkcollectes die twee maal per zondag gehouden werden, d.w.z. voor en na de middag en
incidenteel ook op “extraordinaire” tijden. Zij vormden een vaste en uiterst belangrijke bron
van inkomsten. 74 De basis van de kerkelijke armenzorg was de collectieve solidariteit van
de kerkgangers. De collecte-opbrengsten werden regelmatig aangevuld met:







De opbrengst van de “bierbus” in de herberg op de wal van het fort.
De opbrengst van de verkoop van turf, die niet alleen werd ingekocht ten behoeve
van de armenzorg, maar ook om deze brandstof met winst te verkopen, ten bate
van de diaconale kas.
Schenkingen (legaten).
De verkoop van stoelen in de kerk (“stoelgeld”); gewoonlijk werd voor een stoel 2
schellingen gerekend. Na het overlijden van een lidmaat verviel diens stoel terug
aan de diaconie, die de stoel dan opnieuw verkocht.
De verhuur van zitplaatsen in de kerkbocht, het zogeheten “bochtgeld”; dit
bedroeg voor een zitplaats gewoonlijk 5 schellingen per jaar.
Opbrengsten uit begrafenissen, t.w. de verhuur van het “slechte” of het “beste”
doodkleed, al dan niet aangevuld met “kerkeregt” in geval van een begrafenis in
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RAA, arch. Polder van Lillo, inv. 84.
Voor de reconstructie van de bewoningsgeschiedenis van fort Liefkenshoek en omgeving zijn de
diaconie-rekeningen van grote waarde, vooral omdat de primaire bronnen inzake dopen en begraven
voor een belangrijk deel verloren zijn gegaan, in het bijzonder voor wat betreft de periode vóór 1715.
Voor gegevens over uiteenlopende kenmerken van de bewoners in deze periode (zoals over hun
beroepen, welstand, burgerlijke staat, familieverwantschap, woonlocatie, datum van overlijden)
fungeren de rekeningen veelal als enige bron.
74
Vgl. Kort, op. cit., p. 293.
73
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het kerkgebouw. Voor het gebruik van het beste doodkleed werd gewoonlijk 6
schellingen en 8 groten Vlaams gerekend en vanaf 1703 8 schellingen 4 groten
Vlaams. Dat was drie maal zo duur vergeleken met de huur van het slechte
doodkleed. Het “kerkeregt” bedroeg 2 pond Vlaams. Als iemand in de kerk
begraven werd dan kostte dit in totaal 2 pond, 6 schellingen en 8 groten Vlaams,
toen een relatief kostbare aangelegenheid. Op deze wijze werden veelal
hooggeplaatste militairen, rijke landbouwers en predikanten begraven.
Boetes die binnen de jurisdictie van Lillo en Liefkenshoek aan ingezetenen waren
opgelegd (bijvoorbeeld aan vrijschippers) en die ten gunste kwamen van de
diaconie.
De verhuur van onroerend goed dat eigendom van de diaconie was, met name van
(delen van) het armhuis in Ouden Doel en van het armhuis op het Plein van
Liefkenshoek (waarvan soms de zolder apart werd verhuurd).
De verkoop van bezittingen van de diaconie (bijv. van een boot die ten behoeve
van een lidmaat gekocht was of een kerkbijbeltje).
Rente-inkomsten van verstrekte leningen (obligaties, die vrijwel steeds het
karakter hadden van verstrekte hypotheken).
Pachtinkomsten van landerijen; deze bron van inkomsten speelt pas een rol vanaf
medio 18de eeuw, toen de diaconie van Liefkenshoek in het bezit kwam
(vermoedelijk door een legaat) van 2 gemeten en 157 roeden land in de polder van
Doel. Op 29 november 1774 besloot de kerkenraad van Liefkenshoek (daartoe
gedwongen wegens geldgebrek) om deze grond te verkopen, hetgeen toen fl. 893
en 5 stuivers opbracht. 75 In 1780 resteerde nog een lap grond in de polder van
Doel ter grootte van 4 gemeten en 61 roeden. 76
Betalingen van lidmaten voor hun huwelijk (dit kwam sporadisch voor).
Verplichte afdrachten van lidmaten die op een “extraordinaire” tijd huwden.
Onduidelijk is of dit moet worden begrepen als huwen op een andere dag dan een
zondag dan wel als een soort boete vanwege het trouwen (veelal het hertrouwen)
binnen een termijn die daarvoor was gesteld; weduwen en weduwnaren mochten
in de onderzochte periode niet binnen negen maanden hertrouwen. 77
Inkomsten uit arbeid van personen die door de diaconie werden onderhouden (dit
kwam sporadisch voor).
Vergoedingen voor het schrijven van attestaties (gewoonlijk 1 schelling).
Idem voor het opzoeken van een naam in het doop- of trouwboek van de fortkerk
(gewoonlijk 1 schelling).
De opbrengst van (een veelal publieke) verkoop van nagelaten goederen van
lidmaten die door de diaconie waren onderhouden.
Boetes die (met name in 1686) werden opgelegd i.v.m. het houden van varkens.
Cijns op een of meer erven in Ouden Doel.
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ZA, RB, inv. 259, fol. 202.
ZA, SZ, inv. 1477.1, lijst of inventaris der effecten van den Armen van Liefkenshoek, 1780-1781.
77
Soms was het karakter van de betreffende afdracht wel duidelijk, zoals in het geval van de
molenaar Guilliam Kouwenberg die in maart 1781 fl. 3 moest betalen omdat de voorgeschreven drie
huwelijksgeboden op één dag werden afgekondigd (bron: zie de vorige noot). De bruid was op dat
moment reeds zwanger (zie deel 2 a).
76
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Schenkingen van lidmaten die belijdenis gedaan hadden.
De rantsoenpenningen (ook recognities genoemd) die de pachters van de gemeene
middelen van consumptie voor hun pachtrecht moesten betalen. Van deze
opbrengst was steeds 25 % bestemd voor de diaconieën van de beide fortkerken.
De betekenis van deze inkomstenbron schommelde uiteraard met de opbrengst van
de verpachtingen (zie hiervoor verder paragraaf 9.5). 78
Schenkingen ten behoeve van de diaconie die bij de verkoop van huizen werden
overeengekomen.

Een qua omvang uiterst bescheiden, maar niettemin opmerkelijk te noemen legaat was dat
van Agatha (Aagje) Porrenaer (Pornaerts, Pornaar), een nazate uit een vermogend Vlissings
geslacht. Zij overleed ongehuwd in december 1661 en had bij testament van 28 augustus
1658 de diaconieën van alle (!) Zeeuwse gereformeerde kerken (waaronder die te Lillo en
Liefkenshoek) tot haar erfgenamen benoemd. 79 De diaconie van Liefkenshoek ontving
bijv. in juni 1688 ₤ 1:17:7, in juli 1689 ₤ 1:16:7, in augustus 1692 ₤ 1:8:5 en in het boekjaar
1780-1781 fl. 13 en 14 stuivers rente over haar legaat. 80 In de jaren 1785 t/m 1788 bracht
een rente over dit legaat voor de fortkerk van Lillo fl. 46 en 16 stuivers op. 81 Na de
opheffing van de fortkerken te Lillo en Liefkenshoek vloeiden de opbrengsten van dit
legaat in de kas van de classis Tholen en Bergen op Zoom. Op 6 oktober 1801 besloot deze
classis dat deze revenuen in het vervolg ten goede zouden komen aan de fortkerk van
Bath. 82
Een bijzonder te noemen schenking was ook het legateren van een eigen huis aan de
diaconie onder de voorwaarde dat de schenker er tot zijn dood in mocht blijven wonen,
maar tevens met als verzekering dat de diaconie de schenker (zonodig) in zijn of haar
laatste levensfase zou onderhouden. 83
De opbrengsten uit kerkcollectes varieerden volgens een vast patroon. De collectes tijdens
de ochtenddiensten brachten meer op dan die tijdens de middagdiensten. Dit gold ook voor
de avondmaalsdiensten en voor de diensten op kerkelijke feestdagen. Het is niet duidelijk
of laatstgenoemde diensten door meer lidmaten bezocht werden dan wel dat de bezoekers
van deze diensten meer offervaardig waren. Zeker is dat de middagdiensten zo rond 1750
gewoonlijk minder bezocht werden, waardoor zij soms werden afgelast. Mogelijk was dat
al eerder zo. Aannemelijk is dat lidmaten die in de omliggende polders woonden gelet op
de te overbruggen afstand niet meer dan één kerkdienst per zondag bijwoonden.
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In het boekjaar 1780-1781 bijvoorbeeld leverde deze inkomstenbron voor de diaconie te
Liefkenshoek 16 guldens, 3 stuivers en 8 penningen op (bron: zie de vorige noot).
79
F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, deel 2, Middelburg 1893, p. 421; J. van der Baan, Het
legaat van Agatha Porrenaer, Middelburg, 1873.
80
ZA, RB, inv. 275; voorts: ZA, SZ, inv. 1477.1, op. cit..
81
ZA, RB, inv. 258.
82
ZA, acta classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 9, 6-10-1801.
83
Vgl. Kort, op. cit., p. 130. Zo’n begunstiger was de weduwnaar Adriaan Dane (D'hane) in 1739.
(ZA, RB, inv. 264). Hij overleed in 1742 en werd ten laste van de diaconie van Liefkenshoek
begraven. Een publieke verkoop van zijn nagelaten goederen leverde fl. 20, 9 stuivers en een halve
penning op (ZA, RB, inv. 269, 27-6-1742).
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Binnen een boekjaar kon de opbrengst van de wekelijkse kerkcollectes sterk schommelen.
In de periode mei 1780 tot en met april 1782 bijvoorbeeld liep deze uiteen van fl. 4 en 7
stuivers (in september 1780) tot fl. 23 en 5 stuivers (in april 1781). 84
De totale reguliere inkomsten van de diaconie varieerden per maand soms aanzienlijk. Dit
was minder het gevolg van schommelingen in de opbrengst van kerkcollectes doch van
variaties in het aanboren van andere bronnen van inkomsten. Zo konden de inkomsten in de
periode 1681 t/m 1712 uiteenlopen van ruim 1 pond Vlaams (in februari 1702) tot ruim 23
pond Vlaams (in oktober 1686). 85
Uit de diaconale inkomsten werden uitgaven gefinancierd voor lidmaten die niet in staat
waren om te voorzien in de kosten van hun levensonderhoud. Daartoe behoorden
weeskinderen en ouderen, waaronder met name weduwen en weduwnaren. Incidenteel
werden uitkeringen verstrekt aan passanten zoals vluchtelingen. 86
De uitgaven voor levensonderhoud werden veelal genoteerd als weekgeld, als mondkost
dan wel meer concreet benoemd zoals uitgaven voor kleren (hemden, broeken, rokken,
sokken), schoenen of klompen, turf, tarwe, het schoolgaan van weeskinderen, de doodskist
van een overledene of diensten die de chirurgijn had verricht. De directe kosten van
levensonderhoud werden ofwel rechtstreeks aan de behoeftigen uitgekeerd (indien deze
zelfstandig woonden) dan wel aan degenen bij wie deze in de kost waren. Voor zover dit
kon worden nagaan behoorden tot de verzorgenden uitsluitend lidmaten, uitgezonderd
enkele passanten. De hoogte van de uitkeringen varieerde sterk per persoon; er was sprake
van maatwerk in de ondersteuning. Zo werden in 1700 de volgende uiteenlopende
betalingen verricht aan Cornelis Marinisse Nagelkerke, de vrouw van Bastiaan Schalck en
aan Cornelis Pippinck wegens een jaar mondkost ten behoeve van respectievelijk Maarten
Brom, Jan Schalck en Anna Vissers (in ponden, schellingen en groten Vlaams): 6:13:4,
8:6:8 en 2:13:4.
De uitkeringen waren bestemd voor basale kosten van levensonderhoud en hadden daardoor
een uiterst sober karakter. Behoeftigen konden erdoor in leven blijven, d.w.z. wonen, eten
en eenvoudig gekleed worden. Tot de relatief luxe uitkeringen behoorden vergoedingen
voor het schoolgaan, voor het “meesteren” door de chirurgijn en voor de aanloop naar de
uitoefening van een beroep; zo bekostigde de diaconie in maart 1690 een “voorschoot” en
een “kam” voor Jan Cornelissen van der Heijden, attributen die hij voor zijn werk (smid?
kleermaker?) nodig zal hebben gehad.
Opmerkelijk is dat uit de diaconale inkomsten ook andersoortige uitgaven (dan uitgaven ten
behoeve van armlastigen) werden gefinancierd, zoals brood en wijn ten behoeve van het
kerkelijke Avondmaal en uitgaven voor het onderhoud van het kerkgebouw. Mogelijk
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ZA, SZ, inv. 1477.1, lijst of inventaris der effecten van den Armen van Liefkenshoek, 1780-1781.
Vgl. L.M. Hollestelle e.a., Werken met Zeeuwse bronnen; tekst en uitleg bij het lezen van
archiefstukken, Amsterdam 1998, p. 29. Een pond Vlaams had een waarde van ongeveer zes gulden.
Een dagloon van een arbeider bedroeg in de 17 de en 18de eeuw ongeveer 1 gulden.
86
De uitgaven van de diaconie te Liefkenshoek vertonen veel verwantschap met die van de
Nederlands Gereformeerde. Kerk te Putte (in Zuid-West Brabant) in de periode 1758-1776; zie: J.
Schoonhoven, Protestantse kerkgemeenschap Ossendrecht-Hoogerheide rond 1800, Bergen op Zoom,
1998, p. 109-120.
85
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werden dit soort uitgaven met de kas van de kerkvoogdij verrekend. Van laatstgenoemde
kas is geen boekhouding bewaard gebleven. 87
Evenals de inkomsten varieerden de uitgaven van de diaconie per maand aanzienlijk. Soms
(zoals in februari 1683) bedroegen zij niet meer dan ruim 1 pond, soms (zoals in april 1700)
was er ruim 30 pond Vlaams mee gemoeid.
Zoals reeds is opgemerkt werden armen en wezen die (mede) door de diaconie werden
onderhouden door particulieren verzorgd, die hiervoor een onkostenvergoeding ontvingen.
Daarnaast was er de mogelijkheid om gebruik te maken van een “armhuis” in het gehucht
Ouden Doel (waar gedurende de 17de en 18de eeuw nogal wat gereformeerde gezinnen
woonden) en van een “armenhuis” in het fort Liefkenshoek. Het eerstgenoemde huis was
een woning die eigendom was van de fortkerk van Liefkenshoek en die voor een gering
bedrag van de diaconie van deze kerk kon worden gehuurd. Dat gebeurde bijvoorbeeld in
maart 1690, toen Cornelis Beeckman een huur betaalde van £ 1:6:8. 88 In de 18de eeuw
raakte de formele positie van dit huis onduidelijk. Het bestond in 1786, toen de fortkerk van
Liefkenshoek werd ontmanteld, nog steeds en er werd toen door de diaconie nog over een
periode van zes jaren cijns voor betaald (te weten een bedrag van fl. 25), maar bij het
opmaken van de bezittingen en schulden van deze kerk werd opgemerkt dat niet bewezen
kon worden dat het huis nog eigendom van de diaconie was. 89 Het bleef dan ook buiten de
taxatie van diaconale bezittingen. 90
Van een “armenhuis” in het fort wordt melding gemaakt in maart 1699, toen de
glazenmaker Joos de Glaasmaker van de diaconie een vergoeding ontving voor het
repareren van ruiten van dit huis. 91 Het is niet meer te achterhalen door wie het armhuis
werd bewoond. Vermoedelijk is het huis identiek met “het huisje van de diaconie” dat in
1747 gesitueerd was op het Plein binnen het fort. Het werd tijdens de beschietingen van het
fort in 1747 door Franse troepen “veel beschadigd”. Dat gold nog meer voor een huis van
de diaconie, gesitueerd in een van de barakken in het fort, dat toen vrijwel geheel werd
vernietigd en een huis met een koestal van de diaconie, eveneens gelegen in een van de
barakken, dat toen “extra” was beschadigd en overwegend was weggebroken. 92 Het is niet
duidelijk welke van de genoemde panden identiek is met het “groot armenhuis” waarvan de
diaconie in het boekjaar 1750-1751 “pannen” (= vermoedelijk dakpannen) verkocht aan
Pieter Spoorten voor een bedrag van fl. 1 en 10 stuivers. 93 Op 23 november 1751 betaalde
de diaconie aan Nicolaas Floris fl. 1 en 4 stuivers voor het afbreken van de stal van het
“groot armenhuis”. 94

87

Het valt niet uit te sluiten dat van een afzonderlijke boekhouding van de kerkvoogdij geen sprake
was. Het onderhoud van het kerkgebouw kwam voor rekening van het gewest Zeeland. Ook de
betaling van de traktementen van de predikant, de koster en de schoolmeester verliep via de
burgerlijke overheid, te weten via de ontvanger van de gemeene middelen van consumptie.
88
ZA, RB, inv. 275.
89
Het huis was toen bewoond door Jan Janssen.
90
ZA, RB, inv. 279.
91
ZA, RB, inv. 276.
92
ZA, SZ, inv. 1948, fol. 5 e.v..
93
ZA, RB, inv. 278.
94
Idem.
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In oktober 1785 onderhield de diaconie van Liefkenshoek nog een “arme huishouding van
man, vrouw, twee kleine kinderen en twee bejaarde [= volwassen] dogters, die wegens
ouderdom en ziektens in den Doel in eenen beklaaglijken staat gealimenteert worden”. De
Gecommitteerde Raden van Zeeland verzochten de magistraat van Lillo erop te letten dat er
ook na de overdracht van Lillo en Liefkenshoek aan de Oostenrijkse autoriteiten voor deze
familie “voorzieninge” zouden worden getroffen. 95
Administrerend diakenen (rendanten) te Liefkenshoek
In de diaconie speelden de administrerend diakenen (ook omschreven als rendanten) een
belangrijke rol. Zij waren belast met de boekhouding, zorgden voor de betalingen en legden
verantwoording af over de inkomsten en uitgaven. Zij behoorden daarmee tot de
sleutelpersonen in het bestuur van de kerk. Velen van hen dienden de kerk ook als
ouderling. Zij zullen ongetwijfeld hebben behoord tot de trouwe kerkgangers. Vanwege de
aard van hun functie moesten zij kunnen lezen, schrijven en rekenen. Ze zullen door de
lidmaten zijn beschouwd als betrouwbaar en integer. Relatief veel rendanten in
Liefkenshoek waren boeren, zoals Jacob Eyens, Ary Teunis, Matthijs Boenders, Jan Kille,
Willem en Leendert van Oosdorp, Krijn Pippinck, Adriaan van Overbeeke, Jacob Janszn.
Verkouteren, Vincent en Pieter Verpoorte, Anthonij Passchierse, Anthony Arissen, Pieter
Torre en Jan Willem Prins. Ook de schoolmeesters Cornelis Smytegelt, Gillis Deurwaarder,
Johannes van der Jagt, Jan Jansen Leerdam en Cornelis Leerdam waren als zodanig actief.
Onder hen bevonden zich ook diverse winkeliers en ambachtslieden zoals Jacob Snoeck,
Willem Jansen Viser, Johannes van Eeckelen, Cornelis Moorman, Cornelis Pippinck,
Gijsbrecht Kiemans en Dirk Verkouteren. Tot de rendanten behoorden ook schippers zoals
Job Wouterse Dronckert, Ary Leunis, Jacob, Arie en Cornelis Dronkers en Joris van Boven.
Het kwam sporadisch voor dat zij werden gerekruteerd uit militaire kring. Uitzonderingen
zijn Jacobus Rijke(n)bach, Louis van den Berge(n) en Johannes Abraham Bodmer. Leden
van de magistraat van Lillo en Liefkenshoek waren wel actief als kerkbestuurders, maar in
de periode 1681-1786 voor zover dit viel na te gaan niet als rendanten. Mogelijk werd dit
vanwege de toezichthoudende functie van de magistraat als onverenigbaar beschouwd.
In deel 3 c is een overzicht opgenomen van de administrerend diakenen die in de periode
1680-1786 (met een hiaat voor de jaren 1713 tot en met 1718) in de fortkerk van
Liefkenshoek actief waren.
Overzicht van de inkomsten en uitgaven van de diaconie van Liefkenshoek in de
periode (1680) 1681-1712
In de periode 1680-1712 waren de inkomsten en uitgaven van de diaconie te Liefkenshoek
in ponden, schellingen en groten Vlaams als volgt: 96
Jaar
1680
1681
1682
1683
95
96

Inkomsten
8:18:8 *
71:11:5 *
66:03:2
72:10:9 *

Uitgaven
2:16 *
68 *
58:06
70:09:03 *

Jaar
1684
1685
1686
1687

ZA, SZ, inv. 1958, fol. 551-552.
ZA, RB, inv. 276.
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Inkomsten
63:07:11
65:17:4
113:14:5,5 *
91:06:6

Uitgaven
58:15:09
54:05:09 *
118:06
92:15

Jaar
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700

Inkomsten
85:06:3
85:12:10,5
71:15:8 *
80:15:7
93:11:9,75
134:12:4
145:09:7
135:11:3
110:08:10
83:12:09 *
onbekend
51:17:04 *
57:19:06

Uitgaven
87:05:0,5
88:09:04
68:12:07 *
90:03:09,25
96:09
143:03:10,5
130:17:11,5
150:18:06
110:03:03
69:09:06 *
onbekend
55:08:05,5 *
99:05:10

Jaar
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712

Inkomsten
77:10:06
65:08:09
72:02:7
65:08
59:15:07
63:00:06
34:16:09
38:14:05
35:05:02
35:07:01
37:16:07
29:17:08 *

Uitgaven
73:13:00,5
51:13:11
61:15:07
55:13:03
50:04:08
58:10:11
41:07:10
60:02:07,5
43:19:08,25
44:17:08
42:10:08,5
31:13:04 *

* gegevens van het betreffende jaar zijn niet compleet
De gemiddelde inkomsten van de diaconie van Liefkenshoek over de jaren 1681 t/m 1711
(NB: 1680 en 1712 zijn onvolledig, ook 1698 is buiten beschouwing gelaten) bedroegen per
jaar £ 75:17:08. De gemiddelde jaaruitgaven van deze diaconie bedroegen in dit tijdvak £
76:10:10. Inkomsten en uitgaven liepen dus gemiddeld genomen vrijwel parallel. Wat in
het ene jaar overbleef kon veelal benut worden om een tekort in een of meer andere jaren
op te vangen.
In hoofdstuk 5 van deel 3 c is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de aard en
omvang van zowel de inkomsten als de uitgaven van de diaconie in deze periode.
De inkomsten van de diaconie te Liefkenshoek in de periode 1720-1786
Uit de diaconierekeningen betreffende de jaren 1720-1786 kon de opbrengst worden
gedestilleerd van de collectes die tweemaal per zondag ten behoeve van de diaconie in de
fortkerk van Liefkenshoek gehouden werden, de opbrengst van het diaconiebusje
(“bierbusje”) in de herberg op de wal bij het fort Liefkenshoek en voorts de inkomsten uit
begrafenissen, rente van obligaties en verpachting van land dat eigendom van de diaconie
was. Bijzondere, incidentele ontvangsten (bijvoorbeeld als gevolg van legaten) bleven in
het onderstaande overzicht buiten beschouwing. Anders dan voor de periode 1680-1720
zijn de inkomsten nu genoteerd in guldens in plaats van in ponden Vlaams: 97
1720-1721
1721-1722
1724-1725
1725-1726
1729-1730
1730-1731
1731-1732
1733-1734
97

fl. 139, 18 stuivers en 10 penningen
fl. 165, 11 stuivers en 14 penningen
fl. 187 en 18 stuivers
fl. 187 en 1 stuivers
fl. 206 en 18 stuivers
fl. 183, 11 stuivers en 8 penningen
fl. 155, 10 stuivers en 8 penningen
fl. 188 en 1 stuivers

ZA, RB, inv. 277.
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1734-1735
1736-1737
1737-1738
1738-1739
1739-1740
1740-1741
1741-1742
1743-1744
1745-1746
1746-1747
1747-1748
1748-1749
1749-1750
1750-1751
1751-1752
1752-1753
1753-1754
1754-1755
1756-1757
1759-1760
1760-1761
1761-1762
1762-1762
1763-1764
1764-1765
1765-1766
1766-1767
1767-1768
1768-1769
1769-1770
1770-1771
1771-1772
1772-1773
1773-1774
1774-1775
1775-1776
1776-1777
1777-1778
1778-1780
1780-1782
1782-1784
1784-1786

fl. 151 en 16 stuivers
fl. 132 en 14 stuivers
fl. 113 en 12 stuivers
fl. 105 en 10 stuivers
fl. 124 en 3 stuivers
fl. 131 en 7 stuivers
fl. 140 en 13 stuivers
fl. 125 en 17 stuivers
fl. 157 en 5 stuivers
fl. 130
fl. 22, 13 stuivers en 6 penningen (NB: alleen van 12-11-1747 tot 15-41748)
fl. 47, 12 stuivers en 8 penningen
fl. 67 en 2 stuivers
fl. 87, 12 stuivers en 12 penningen
fl. 80 en 14 stuivers
fl. 97 en 12 stuivers
fl. 182 en 5 ½ stuivers
fl. 77, 18 stuivers en 12 penningen
fl. 127 en 9 stuivers
fl. 127, 14 stuivers en 8 penningen
fl. 116 en 6 stuivers
fl. 88 en 9 stuivers
fl. 88 en 13 stuivers
fl. 81 en 4 stuivers
fl. 90 en 10 stuivers
fl. 82 en 2 stuivers
fl. 103 en 11 stuivers
fl. 111 en 5 stuivers
fl. 95, 13 stuivers en 8 penningen
fl. 94, 8 stuivers en 8 penningen
fl. 106, 15 stuivers en 10 penningen
fl. 87, 4 stuivers en 14 penningen
fl. 98 en 11 stuivers
fl. 109 en 10 stuivers
fl. 108 en 19 stuivers
fl. 89 en 15 stuivers
fl. 148 en 15 stuivers
fl. 202 en 6 stuivers
fl. 406 en 18 stuivers (NB: opbrengst over twee jaar)
fl. 241 en 11 stuivers (NB: opbrengst over twee jaar)
fl. 224 en 12 stuivers (NB: opbrengst over twee jaar)
fl. 149 en 2 stuivers (NB: van 1 mei 1784 tot 1 maart 1786)

De gemiddelde reguliere jaarinkomsten van de diaconie van Liefkenshoek in de periode
1720 t/m 1786 bedroegen fl. 121 en 15 stuivers. Omgerekend in ponden is dat ca. 20 pond
Vlaams per jaar. In de periode 1680-1712 waren de gemiddelde jaarinkomsten aanzienlijk
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hoger, te weten ruim 75 Vlaamse ponden per jaar. De ontwikkeling van de diaconale
inkomsten indiceert de verminderde betekenis van de fortkerk van Liefkenshoek in de loop
van de 18de eeuw.
De gemiddelde inkomsten worden in de periode 1720-1786 sterk gedrukt door de zeer lage
opbrengsten in de jaren 1747 en 1748. Die kunnen volledig worden toegeschreven aan de
bezetting van het fort in de periode april 1747 tot en met december 1748 door Franse
troepen, waardoor het kerkelijk leven in het fort kwam stil te liggen. Het duurde vervolgens
nog vijf jaren alvorens de diaconale inkomsten zich enigszins hersteld hadden. Ze kwamen
daarna gemiddeld niet meer op het niveau van de jaren vóór de bezetting. In de tweede helft
van de 18de eeuw bedragen de jaarinkomsten gemiddeld fl. 103, ofwel ca. 17 Vlaamse
ponden per jaar. In 1777 toonde de kerkenraad van Liefkenshoek zich zeer bezorgd over de
terugloop van middelen ten behoeve van de diaconie. 98
Uit het overzicht van bezittingen en schulden van de fortkerk van Liefkenshoek dat werd
samengesteld na de ontmanteling ervan in 1786 blijkt dat er toen geen diaconale schulden
waren. De uitgaven die in de periode 1786-1791 nog gedaan moesten worden konden nog
worden gefinancierd en wel zodanig dat een klein positief saldo (te weten van fl. 248)
resteerde. 99
Toen de fortkerk van Liefkenshoek werd opgeheven waren de belangrijkste bezittingen de
volgende:
 “Obligatien op Zeeland” ter waarde van 550 pond Vlaams met een jaarlijkse
interest van 16 pond Vlaams.
 Andere obligaties ter waarde van 350 pond Vlaams, met een jaarlijkse interest van
9 ponden en 10 stuivers.
 Uitstaande leningen voor een bedrag van 193 Vlaamse ponden. Het valt niet uit te
sluiten dat een deel van deze leningen na 1786 niet is terugbetaald.
In hoofdstuk 5 van deel 3 c worden de uitgaven van de diaconie in de periode 1720-1786
gedetailleerd beschreven.
14.5 De armenzorg in de forten Kruisschans en Frederik Hendrik
Ook in de forten Kruisschans en Frederik Hendrik was sprake van armenzorg die werd
georganiseerd vanuit de kerken in deze forten. De desbetreffende acta en rekeningen zijn
verloren gegaan. Wel is bekend dat het positieve saldo van de diaconale kassen aldaar na de
opheffing van deze kerken werd overgedragen aan de kerkenraad van Lillo. Daartoe is
besloten tijdens een vergadering van de classis Tholen en Bergen op Zoom op 3 juli 1685.
De predikant Stephanus Vaij overlegde toen de “kerkenboeken” van beide forten en voorts
twee zilveren bekers en een obligatie ten voordele van de armen aldaar ten bedrage van 207
guldens en 9 stuivers. Besloten werd deze erfenis ter bewaring te geven aan de kerkenraad
van Lillo met de opdracht om de zilveren bekers te verkopen en om de opbrengsten van de
armenmiddelen in ontvangst te nemen om daarmee, in voorkomende gevallen, de armen
van het “Frederiksfort” en de Kruisschans te bedelen. De “armbezorgers” van Lillo kregen
opdracht om de twee jaar rekening en verantwoording afleggen van deze middelen ten
overstaan van de classis. De Raad van State werd van deze besluiten op de hoogte gesteld,
98
99

ZA, RB, inv. 259, fol. 217, 13-1-1777.
ZA, RB, inv. 279.
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met het verzoek om ermee in te stemmen en medewerking te verlenen om ook andere
obligaties (die er kennelijk nog waren) te bemachtigen. 100
14.6 De armenzorg in Oud-Lillo
De dorpsgemeenschap te Oud-Lillo ressorteerde onder de jurisdictie van het fort Lillo
krachtens het Traktaat van Limietscheidingen uit 1664. Dit impliceerde dat de armenzorg
van de Ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland niet van toepassing was op de inwoners
van deze gemeenschap. De magistraat van Lillo achtte zich verantwoordelijk voor de
armenzorg aldaar en benoemde met het oog daarop speciale armmeesters voor Oud-Lillo.
Het is niet bekend wanneer deze voor het eerst met deze taak werden belast. Waarschijnlijk
traden zij pas aan in 1756, kort nadat de magistraat had besloten dat er voor de inwoners
van Oud-Lillo een speciale armenzorg zou komen (zie verderop). Bewaard gebleven is een
instructie die de gedelegeerde rechters te Lillo in 1776 voor hen vaststelden. 101 Bekend zijn
de armmeesters die in de periode 1756-1786 werden benoemd. Dat waren, met vermelding
van de datum van hun benoeming: 102

100
101
102

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

6-2-1756
6-2-1756
4-2-1757
6-1-1758
5-1-1759
4-1-1760
2-1-1761
2-1-1762
8-1-1763
6-1-1764
4-1-1765
7-2-1766
2-1-1767
4-12-1767
2-12-1768
2-2-1770
4-1-1771
4-12-1771
4-12-1772
3-12-1773

21.
22.

2-12-1774
1-12-1775

23.

6-12-1776

Cornelis Huijbrechts en Jan Janssen
Hendrik Sijmons en Jan Verhulst
Jan van Kaam en Cornelis Sijmons
Hendrik Aarts en Joseph Eijseggers
Cornelis Verheijen en Pieter de Lathouwer
Pieter Kloots en Jan Baptist Nolbertus Doeijgens
Gillis Braams en Jan van Puijvelde
Jan Cleere en Pieter Murtelmans
Pieter van Puijvelde en Cornelis Verbert
Cornelis Stijnen en Johannis Swagemakers
Hendrick Vlamincx en Gerard Blomme
Pieter Jan Swijnen en Francus Bogaars
Wouter de Fié en Joseph van der Linden
Cornelis Vingerhoed en Jacobus van Leuven
Jan Hendriks Koek en Cornelis Wuijten
Jan Maes (= Mees) en Gavinus (= verm. Levinus) de Nijs
Jan Petrus Wils en Cornelis Kuijpers
Dominicus Samoen (= Zano) en Jakobus Taaymans
Jakobus Heijer en Johannes Jakobus Taaymans
Adriaan Vingerhoed en Cornelis Aarts; in diens plaats (na
verhuizing) op 6-1-1774 Jan Driesen
Anthony Lambrechts en Cornelis de Ridder
Jan Baptist Leemans en Cornelis de Vree (na diens overlijden op
14-6-1776 Franciscus van Steen)
Adriaan van Hesbeen (vanaf medio maart 1777 opgevolgd door
Jan Francois de Wolf) en Cornelis Janssen

ZA, acta classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 5.
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 14 h.
Idem, inv. 10 c.
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24.

2- 1-1778

25.

4-12-1778

26.
27.
28.
29.
30.

3-12-1779
1-12-1780
7-12-1781
6-12-1782
5-12-1783

Nicolaas Boogers (na diens overlijden: J.C. Aarts) en Jan
Blommen
Jan Cornelis Aarts (in 1779 opgevolgd door J.H. Koek) en
Christoffel van der Goten
Peeter Jan van Aarden en Christiaan Janssen
Jodocus de Vree en Matthijs van Steen
Jan Baptist van Es en Pieter Janssen
Anthony Swagemakers en Jan Symons
Ferdinand Keulemans en Cornelis Bynaarts (tot en met 1785).

In deze zelfde periode fungeerden als kashouders (ook aangeduid als distributeurs,
boekhouders van de armen en als voortgaande armmeesters): Jan Baptist Pieters (benoemd
op 6-2-1756), Jan Janssen (benoemd op 7-4-1775) en Wouter de Fié (benoemd op 5-51775).
Het mandaat van de armmeesters en de kashouders was bescheiden. De magistraat van
Lillo bepaalde niet alleen de beleidskaders, maar oordeelde ook over de ondersteuning van
individuele burgers.
Verreweg de meeste inwoners van Oud-Lillo waren rooms-katholiek. Zij konden een
beroep doen op de diaconale zorg van de parochiekerk te Lillo-Kruisweg. Waarschijnlijk
was dit niet steeds vanzelfsprekend. Zij behoorden immers tot de jurisdictie van het fort
Lillo. De magistraat van dit fort onderkende in 1755 dat zich op het terrein van de
armenzorg in Oud-Lillo een probleem voordeed. Op 14 februari van dat jaar besloten de
gedelegeerde rechters te Lillo dat er ten behoeve van Oud-Lillo een speciale armenzorg
diende te komen. Zij overwogen dat er in die nederzetting noodlijdende mensen woonden
en dat deze vanwege hun rooms-katholieke geloof geen beroep konden doen op de kas van
de gereformeerde fortkerk. Uit “christelijke liefde” werd een aparte voorziening
noodzakelijk geacht. Besloten werd om wekelijks in Oud-Lillo een collecte te laten houden
ten behoeve van de armenzorg. Daarmee werd de door de magistraat van Lillo aangestelde
armmeester te Oud-Lillo belast. Deze kreeg tot taak om noodlijdenden “behoorlijke
uijtreikingen” te doen en zich hierover jegens de magistraat te verantwoorden. 103 De
wekelijkse collectes brachten doorgaans bedragen op variërend van 15 stuivers tot fl. 1. 104
Uit de bewaard gebleven rekeningen betreffende de periode 1755 tot en met 1781 kan
worden geconcludeerd dat in deze jaren steeds sprake was van een positief saldo. Het batige
saldo groeide elk jaar. In 1756 bedroeg dit saldo fl. 181. Eind maart 1765 was het
aangegroeid tot fl. 814 en 19 stuivers. Op 2 januari 1784 zat er nog fl. 531, 7 stuivers en 2
penningen in kas. In de tweede helft van de 18 de eeuw waren de ontvangsten en uitgaven in
enkele jaren als volgt:
Jaar
1757
1761
1770

103
104

Ontvangsten
fl. 181
fl. 209
fl. 265

Uitgaven
fl. 25
fl. 68
fl. 39

RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 10 a.
Idem.
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In 1781 werden voor het laatst uitgaven uit het fonds voor de armenzorg te Oud-Lillo
gedaan. Dat waren de volgende, samen goed voor een bedrag van fl. 69 en 16 stuivers:
Aan Jan Wolbagh
Aan David Dillis; kostgeld voor het kind van Jan Mees
Aan Catharina Patrijs
Aan Marynis van Tienen
Aan Willem van Valkenburg

fl. 6:10
fl. 36:02
fl. 18
fl. 01:15
fl. 07:09

De fortkerk van Lillo had het recht om ten behoeve van haar diaconie cijns te innen over 43
stukken grond (“erven”) in Oud-Lillo. Ook de commandeur van het fort Lillo beschikte
daar over cijnsrecht; hij mocht deze belasting innen over 16 percelen. 105 Aannemelijk is dat
de cijnsen ten bate van de diaconie mede benut werden om de armenzorg in Oud-Lillo te
bekostigen. Nadat Oud-Lillo in 1784 door Oostenrijkse troepen was bezet ontstond een
geschil tussen de Oostenrijkse autoriteiten en de magistraat van het fort Lillo over de
rechtmatige eigenaar van de diaconiekas die speciaal voor Oud-Lillo was bestemd. In die
kas bevond zich fl. 300 naar Brabantse maatstaf. 106 Dit geld was gehypothekeerd. Het
geschil betrof de vraag wie de rechtmatige eigenaar was van de rente die over deze lening
betaald werd. De magistraat van Lillo weigerde dit “incassorecht” aan de drossaard van de
polder van Lillo over te dragen. 107 Vermoedelijk kwam dit recht in februari 1786 in handen
van de autoriteiten van de Oostenrijkse Nederlanden die vanaf dat moment voor de
armenzorg in Oud-Lillo verantwoordelijk werden.
14.7 De armenzorg van de parochiekerk te Lillo-Kruisweg
In de polder van Lillo was een rooms-katholiek armenbestuur actief dat zetelde in het dorp
Kruisweg, de plaats waar vanaf 1678 tevens de rooms-katholieke parochiekerk van Lillo
gevestigd was. 108 De armmeester daar legde jaarlijks zowel verantwoording over de
inkomsten en uitgaven af aan de pastoor van de parochiekerk aan “Den Cruyswegh” als
aan de schepenbank van Lillo en Zuidland. Hierdoor berustte dit armbestuur zowel op een
kerkelijke als op een burgerlijke grondslag. Zeer waarschijnlijk ontbrak echter de
mogelijkheid van gereformeerden in de polder van Lillo om op de kas van dit bestuur een
beroep te doen en was de reikwijdte van de burgerlijke armenzorg in de
ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland dus kerkelijk begrensd. Gereformeerden waren,
zo niet principieel dan zeker feitelijk, louter aangewezen op de armenzorg van het fort
Lillo. Daar stond tegenover dat rooms-katholieken binnen de jurisdictie van het fort Lillo
een beroep konden doen op de diaconale kas van de parochiekerk in Lillo-Kruisweg. Zo
verklaarde de pastoor van deze kerk in 1749 dat zijn parochie zich zou ontfermen over de
kinderen van het rooms-katholieke echtpaar Jacobus de Meulemeester en Maria Mertens,
woonachtig in het fort Lillo, indien deze ouders overleden zouden zijn of armoedig zouden
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Idem, inv. 31.
ZA, SZ, inv. 1958, fol. 516, 8-9-1784.
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ZA, SZ, inv. 1420, brief van de magistraat van Lillo aan de GR van Zeeland d.d. 9-9-1784.
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Voorheen was deze kerk gevestigd in het dorp dat oorspronkelijk Lillo heette en dat vanaf de
vestiging van fort Lillo gewoonlijk werd betiteld als Oud-Lillo.
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worden. 109 Kennelijk had deze verklaring het karakter van een akte van indemniteit; op
deze wijze kon de magistraat van Lillo het genoemde echtpaar met een gerust hart
binnenlaten.
De boekhouding van het armbestuur van Lillo-Kruisweg betreffende de periode 1712 tot en
met 1796 is integraal bewaard gebleven. 110 Daaruit kan de aard en omvang van de
armenzorg systematisch worden gereconstrueerd. Een globale analyse daarvan voert tot de
conclusie dat die zorg niet of nauwelijks afweek van de armenzorg die destijds gebruikelijk
was en zoals die bijvoorbeeld in en vanuit het fort Liefkenshoek gestalte kreeg. In deel 3 c
is een overzicht opgenomen van de armmeesters die in de periode 1712-1786 in het roomskatholieke armbestuur van Lillo-Kruisweg actief waren. Verreweg de meesten van hen
waren landbouwer.
14.8 De armenzorg van het leger
Op de diaconale kassen van de kerken te Lillo en Liefkenshoek werd regelmatig niet alleen
een beroep gedaan door de gereformeerde burgers in en rondom deze forten, maar ook door
militairen en hun gezinnen. Dat gold met name voor weduwen en kinderen van militairen,
en voor soldatengezinnen die in de forten achterbleven nadat de mannelijke kostwinner in
het kader van een verplaatsing van de compagnie waartoe hij behoorde al dan niet tijdelijk
was vertrokken. Het beslag dat daarmee op de schaarse diaconale middelen werd gelegd
ging nogal eens de draagkracht van de fortkerken te boven. De kerkenraden probeerden dan
steun te verwerven van de burgerlijke overheid (i.c. van het bestuur van het gewest
Zeeland) teneinde hun diaconale plicht toch te kunnen nakomen. Een systematisch
overzicht van dergelijke pogingen valt door het verloren gaan van de acta van de fortkerken
niet samen te stellen, maar vaststaat dat ze soms weinig succesvol waren. Zo verzocht de
kerkenraad van Liefkenshoek in juni 1663 vergeefs bij de Gecommitteerde Raden van
Zeeland om een bijdrage in de opvoeding van vier weeskinderen, achtergelaten door een
arme soldaat. 111 Soms beschermde het provinciale bestuur de diaconale fortkas door
achtergebleven vrouwen en kinderen te verplichten om de forten te verlaten. Zo gaven de
Gecommitteerde Raden op 5 juni 1698 de magistraat van Lillo opdracht om, na een
noodkreet van de kerkenraad aldaar, vrouwen en kinderen van soldaten uit de compagnie
van kapitein Uytterwijck uit het fort te verwijderen. 112 De betreffende compagnie was
reeds twee jaar daarvoor uit Lillo naar Nieuwpoort vertrokken. Overwogen werd dat de
diaconie te Lillo hierdoor ontheven zou worden van de “lasten en moeilijkheden” die deze
groep met zich bracht. 113
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ZA, SZ, inv. 2013, 3-1-1749.
RAA, oud-archief Lillo, inv. 37 en 38.
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ZA, SZ, inv. 518, fol. 277 v, 12-6-1663.
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Dit kwam ook in een garnizoensplaats zoals Heusden regelmatig voor. Soldatenvrouwen dienden
hun echtgenoten te volgen indien deze werden overgeplaatst. Gewoonlijk kregen ze daar nog acht
dagen de tijd om te vertrekken. Daarna werden ze de stad uitgezet, zonder bagage. Op deze wijze
werd voorkomen dat soldatengezinnen ten laste zouden komen van de lokale diaconie; zie: J.L. KoolBlokland, De elite in Heusden 1700-1750, Tilburg 1985, p. 33.
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ZA, SZ, inv. 706, 5-6-1698.
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In 1768 weigerde de diaconie te Lillo om zich te ontfermen over twee “voorkinderen” van
een overleden echtgenote van een korporaal, die behoorde tot een regiment, waaraan een
eigen predikant verbonden was, i.c. het tweede bataljon Schotten van de kolonel Stuart. De
bevelvoerende kapitein van dit bataljon, J. Watson, protesteerde hiertegen bij de
Gecommitteerde Raden van Zeeland. Deze overwogen op 4 juli 1768 dat, in het algemeen
gesteld, kinderen van militairen die behoorden tot een legeronderdeel met een eigen
predikant, garnizoen houdend in Lillo of Liefkenshoek, ten laste van de kerk van die
predikant behoorden te komen. De Zeeuwse raadsheren voorzagen dat dit spoedig ook zou
gelden voor Zwitserse troepen die met een eigen predikant in Lillo en/of Liefkenshoek
gelegerd zouden worden. Zij gelastten de kerkenraad van Lillo om zich, bij wijze van
uitzondering, te ontfermen over de twee wezen uit het Schotse bataljon en om zich voorts te
gedragen conform de zorg voor armen en wezen zoals deze in de stad Tholen werd
gepraktiseerd. 114 Daarmee werd overigens niet voor het eerst de greep van de burgerlijke
overheid op het kerkelijk gezag binnen de Zeeuwse Scheldeforten gedemonstreerd.
Militairen die fysiek niet meer in staat waren om hun militaire taken adequaat te vervullen
en zonder inkomen dreigden te komen konden solliciteren naar de functie van appointé.
Wie als zodanig werd benoemd bleef geplaatst op de monsterrol van een compagnie en was
daardoor verzekerd van een gage. De gewesten van de Republiek hanteerden hiervoor
uiteenlopende regelingen. Pas op 7 september 1792 stelden de Staten-Generaal generieke
bepalingen vast die golden voor alle geappointeerden in de Republiek. 115 De status van
appointé kon in Zeeland in de 17de en 18de eeuw slechts bij hoge ouderdom of vrijwel
volledige verminking worden verkregen. Voorbeelden van militairen die als appointé
werden geplaatst op de monsterrol van een compagnie die in Lillo of Liefkenshoek verbleef
(met hun leeftijd op het moment van plaatsing) zijn: Daniel Gijskens (75 jaar) 116, Hendrick
Rogge (73 jaar) 117 en Lieven de Vleeschouwer (82 jaar). 118 Toen Pieter Hugo in 1669
verzocht om appointé te mogen worden werd hij te jong geacht; hij was toen 68 jaar oud. 119
Het aantal appointés liep soms zodanig op dat besloten werd om te werken met een
wachtlijst; pas na het overlijden van een appointé kon een nieuwe op de monsterrol van een
compagnie geplaatst worden. Het kwam ook voor dat de kapitein van een compagnie
opdracht kreeg om een of meer appointés van zijn monsterrol te verwijderen en te
vervangen door soldaten die wel volwaardig operationeel konden worden ingezet. Een
dergelijke instructie vaardigden de Gecommitteerde Raden van Zeeland bijvoorbeeld op 1
september 1661 uit. 120 Tot 1679 konden op de monsterrollen van de Zeeuwse compagnieën
ook vrouwen en kinderen van omgekomen militairen als appointés worden geplaatst. 121 De
Gecommitteerde Raden van Zeeland besloten op 14 december 1678 dat daaraan een einde
114

ZA, SZ, inv. 2015, 4-7-1768; ZA, SZ, inv. 1955, fol. 83, 4-7-1768.
H.L. Zwitzer, “De militie van den staat”; het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden,
Amsterdam, 1991, p. 99-100.
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ZA, SZ, inv. 665, 7-11-1669.
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ZA, SZ, inv. 665, 7-11-1669.
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ZA, SZ, inv. 693, 13-3-1682.
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ZA, SZ, inv. 665, 7-11-1669.
120
ZA, SZ, inv. 515, fol. 132.
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Zo besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 11-3-1666 om de status van appointé toe
te kennen aan de weduwe van Martin de Ridder, Sabina Jolyt (ZA, SZ, inv. 523, fol. 89 v); zie voor
een ander voorbeeld: ZA, SZ, inv. 525, fol. 80, 10-5-1667.
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moest worden gemaakt. 122 Ten laste van de Zeeuwse schatkist kwamen toen 94 appointés.
Het kwam hoogst zelden voor dat aan verminkte militairen een andersoortige financiële
vergoeding werd verstrekt. Zo’n uitzondering is het besluit van de Gecommitteerde Raden
van Zeeland, genomen op 25 januari 1667, om aan Barent Beecke, soldaat in de compagnie
van commandeur Ockers te Liefkenshoek, iedere week een zilveren dukaat toe te kennen.
Beecke had tijdens een gevecht op zee beide benen verloren. 123
Clement waren de Gecommitteerde Raden in 1673 ook jegens de soldaat Louis Charles le
Saij. Hij nam deel aan de verovering door Zeeuwse militairen van de Engelse kolonie
Suriname in 1667 en keerde ziek terug. Gedurende zijn diensten in Suriname had hij niets
meer ontvangen dan twee broeken en twee hemden. De Gecommitteerde Raden besloten
om hem zijn achterstallige gage alsnog te laten uitbetalen. 124
De gage van een appointé week veelal niet veel af van het gebruikelijke gage van een
soldaat, die doorgaans ca. 16 pond Vlaams per jaar verdiende. Een appointé verdiende
meestal ca. 14 ponden per jaar (ofwel: 10 gulden per maand van 42 dagen). 125
Voor oude, zieke en arbeidsongeschikte militairen werd ook soms ondersteuning op ad hoc
basis georganiseerd. Zo verzocht in september 1674 een aantal hoge officieren van het
Staatse leger, werkzaam in de Spaanse Nederlanden, om in de Zeeuwse steden en dorpen en
collecte te mogen houden ten behoeve van arme en zieke soldaten uit hun compagnieën die
verbleven in gasthuizen en kloosters in Brabant en Vlaanderen. De Gecommitteerde Raden
van Zeeland namen dit verzoek in beraad. Het is niet duidelijk of het ook werd
ingewilligd. 126
Op 6 december 1681 besloten de Staten van Zeeland dat de traktementen van
geappointeerde militairen niet langer door de kapiteins van de betreffende compagnieën
uitbetaald zouden worden maar door een speciaal daartoe aangestelde commies op het
kantoor van de Staten te Middelburg. 127 De uitkeringen bleven nog wel ten laste komen
van de compagnieën van de betrokkenen. Vanaf juli 1732 kwamen de uitkeringen
rechtstreeks ten laste van de kas van de ontvanger-generaal van de Rekenkamer van
Zeeland. In 1798 kwam hieraan een einde.
14.9 De armenzorg in het dorp Doel
In het dorp Doel was een burgerlijk armbestuur actief. 128 Formeel bezien was de
armenzorg bestemd voor alle bewoners van dit dorp, ook voor de gereformeerden onder
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ZA, SZ, inv. 681, 14-12-1678.
ZA, SZ, inv. 525, fol. 19 v.
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hen. 129 Het is echter onduidelijk of en zo ja in welke mate laatstgenoemden die op het
grondgebied van Doel woonden (mede) op steun van dit armbestuur konden terugvallen.
Het is denkbaar dat behoeftigen uit beide hulpbronnen konden putten. Mogelijk vulden ze
elkaar (soms) aan. 130 Slechts een systematische analyse van de rekeningen van de “Doelse
armentafel” kan hierover uitsluitsel geven. Het valt niet uit te sluiten dat de conclusie van
Smessaert, dat de armenkas van het dorpsbestuur van Doel niet toegankelijk was voor
gereformeerden, slechts betrekking heeft op een bepaalde periode in de geschiedenis van dit
steunfonds. 131 Vaststaat dat de rivaliserende verhoudingen tussen rooms-katholieken en
gereformeerden in de polders van Doel en St. Anna-Ketenisse ook tot uiting kwamen in de
armenzorg (zie paragraaf 12.9). Zo signaleerde de predikant van Liefkenshoek in oktober
1726 dat het burgerlijk armbestuur te Doel armlastige gereformeerden trachtte “over te
hevelen” naar de diaconie van Liefkenshoek. 132 Een maand later beklaagde de classis
Tholen en Bergen op Zoom zich in een brief aan de Staten-Generaal in Den Haag erover
“dat de Roomschgezinde armmeesters in den Doele zich nu onttrekken om der
armekinderen der Gereformeerden te helpen onderhouden, schoon zulks van oude tijden af
aldaar in gebruijke is geweest uijt inzichte a, dat genoemde Roomsche armmeesters
dikwijls de goederen bij versterf aan den armen gemaakt, naa hen hebben getrokken en b,
dat sij nogh jaarlijks verscheijdene collecten, zoo binnen als buijten den Doele bij
Gereformeerde familien doen om gemelde armen te onderhouden. Dat sij egter in dit
lopende jaar hebben kunnen goedvinden een arme jongen, wiens ouders Gereformeerd en
in den Doele overleden waren, naar Liefkenshoek te zenden om aldaar ten lasten van den
Diakenen te worden opgevoedt.” 133 Net zoals aan de overzijde van de Schelde werd de
armenzorg op de linkeroever, rondom Liefkenshoek, ook in het geval van steun vanuit de
publieke kas, kerkelijk gekleurd. Religieus antagonisme bleef voor de armenzorg niet
zonder gevolgen.
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De armenrekeningen van het armbestuur van Doel zijn bewaard gebleven voor de periode 16801795 (RAB, DK, inv. 7 t/m 11). Ze zijn niet geanalyseerd in het kader van het onderhavige
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15.

De overdracht van de forten aan Oostenrijk

15.1 Inleiding
Na de Vrede van Aken, waarmee in 1748 een einde kwam aan de Oostenrijkse
Successieoorlog, brak voor de forten Lillo, Liefkenshoek, Frederik Hendrik en Kruisschans
allereerst een periode aan van herstel. Vooral Lillo was door de Franse belegering en
bezetting zwaar beschadigd; het fort lag grotendeels in puin (zie paragraaf 7.10). Ook al
was het fort in 1749 als vestingwerk weer volledig in gebruik en werd het vanaf dat jaar
weer volop bewoond, de herstelwerkzaamheden waren pas omstreeks 1755 zo goed als
voltooid. Daarna brak een periode aan van betrekkelijke rust. Externe bedreigingen bleven
achterwege. 1 Het leven in de forten vertoonde veel gelijkenis met dat in de periode 17151740.
Daarin kwam eind 1780 een radicale verandering. Keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk
werd opgevolgd door haar zoon Jozef II. Deze had andere opvattingen over de betrekkingen
tussen de Oostenrijkse Nederlanden en de Republiek der Verenigde Nederlanden dan zijn
moeder. Hij maakte spoedig duidelijk dat hij een einde wilde maken aan de aanwezigheid
van eenheden van het Staatse leger in de zogeheten barrière-vestingen in het grensgebied
tussen de Oostenrijkse Nederlanden en Frankrijk. 2 Ook maakte hij kenbaar voorstander te
zijn van een volledig vrije vaart op de Schelde. Daarmee problematiseerde hij de
bestuurlijke greep van de Republiek der Verenigde Nederlanden op de forten Lillo,
Liefkenshoek, Frederik Hendrik en Kruisschans. De nieuwe koers van het Oostenrijks
bewind kwam tot uiting tijdens een reis die Jozef II van 31 mei tot 27 juli 1781 door de
Zuidelijke Nederlanden ondernam. Tijdens zijn bezoek aan Antwerpen werd hij indringend
geconfronteerd met de schadelijke gevolgen voor de handelspositie van de Antwerpse
haven van de fiscale barrière in de Schelde. De keizer realiseerde zich goed dat het
opruimen van die blokkade in strijd zou zijn met het aan de Republiek der Verenigde
Nederlanden toegekende recht van zeggenschap over het scheepvaartverkeer op de Schelde,
zoals dit bij Vrede van Münster in 1648 was vastgelegd en was herbevestigd bij de Vrede
van Utrecht in 1713, toen een einde kwam aan de Spaanse Successieoorlog. Hij aarzelde
dan ook aanvankelijk om de kwestie langs militaire weg op te lossen. 3 Dat dit op deze
manier zou kunnen was evenwel in 1781 duidelijk, ook bij de militaire en bestuurlijke
autoriteiten die voor de forten Lillo c.s. verantwoordelijk waren. Tegen een gewapend
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Incidenteel speelde de vleesvoorziening vanuit de directe omgeving parten. Eind 1773 werd,
waarschijnlijk vanwege de varkenspest, het aantal varkens per huishouden gerantsoeneerd (ZA, SZ,
inv. 2016, 20-12-1773). Medio 1776 kwam er een verbod op het te Lillo lossen van varkens vanuit
Brabant en Vlaanderen (ZA, SZ, inv. 1944, 14-6-1776). Op 5 april 1780 constateerde de magistraat
van Lillo dat de besmetting van het rund- en hoornvee voorbij was (ZA, SZ 1980, fol. 148). Mogelijk
stak de veepest enige maanden later weer de kop op; op 9 juni 1780 werd een overzicht samengesteld
van het aantal “gezonde koebeesten en ander rundvee” per landbouwer in de polder van Lillo (RAA,
arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 51 b; zie ook hoofdstuk 25 in deel 3 c).
2
Deze opvatting werd in 1782 gehonoreerd. Reeds in 1751 (en mogelijk nog eerder) waren er
conflicten tussen de Oostenrijkse autoriteiten en de garnizoenen van de Republiek in de barrièrevestingen; zie: NA, arch. Raad van State, inv. 2192.
3
F. Prims, Antwerpen door de eeuwen heen, Antwerpen, 1951 (derde druk 1974), p. 534.
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ingrijpen van het Oostenrijkse leger zou het Staatse leger niet bestand zijn. 4 Deze
mogelijkheid kwam als een zwaard van Damocles boven de Scheldeforten van de
Republiek te hangen. Daarom kreeg het leven in die forten vanaf dat moment een
“Unheimisch” karakter.
De nieuwe dreigingen waarmee de Zeeuwse Scheldeforten werden geconfronteerd
voltrokken zich in een context van forse economische, bestuurlijke en politieke problemen
die zich in de 18de eeuw, en zeker in de tweede helft daarvan, in de Republiek der
Verenigde Nederlanden voordeden. Israel typeert het tijdvak 1702-1806 als de periode van
“verval” van deze Republiek. 5 Het lukte na het overlijden van de koning-stadhouder
Willem III niet om consensus te bereiken over de aanwijzing van de Friese stadhouder
Johan Willem Friso tot stadhouder in alle gewesten van de Republiek en opperbevelhebber
van het Staatse leger. Zo ontstond in de Republiek het tweede stadhouderloze tijdperk, dat
zou duren tot mei 1747.
Ook in economisch opzicht manifesteerden zich in de Republiek in de loop van de 18 de
eeuw grote problemen, in het bijzonder op het terrein van de buitenlandse handel. 6 In de
tweede helft van die eeuw namen die problemen toe. Weliswaar bleef de Republiek tijdens
de Zevenjarige Oorlog tussen de meeste Europese staten in de jaren 1756-1763 neutraal,
maar de economische schade die geleden werd was aanzienlijk. Op de Amsterdamse beurs
ontstond een crisis. Vele handelshuizen gingen failliet. Dat gebeurde tien jaar later nog
eens. Tijdens de Vierde Engelse Oorlog tussen de Republiek en Engeland in de periode
1780-1784 verslechterde de handelspositie van de Republiek verder. Zo moest de
Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1781 surséance van betaling aanvragen. Gevoed
door de economische achteruitgang ontstond er een patriottische beweging, gericht op de
omverwerping van de politieke macht van de dynastie van Oranje-Nassau en haar aanhang,
de orangisten. 7 De bestuurlijk-politieke spanningen die daaruit voortvloeiden
manifesteerden zich precies op het moment waarop het bestaansrecht van de forten Lillo en
Liefkenhoek en de bijbehorende steunforten door de Oostenrijkse autoriteiten ter discussie
werd gesteld. Het valt niet te bewijzen welke invloed de wankeling van de positie van de
stadhouder Willem V vanaf 1784 heeft uitgeoefend op het vermogen van de Republiek om
deze forten te behouden, maar het lijkt zeker dat de binnenlandse politieke onlusten dit
vermogen hebben gereduceerd. De Republiek verkeerde in een staat van ontreddering toen
het voortbestaan van de forten op het spel kwam te staan. Van Sas merkt op: “De Republiek
was een staatkundig atavisme dat tegelijk vroegmodern was geweest en het economische en
culturele wonder van de Gouden Eeuw had gedragen. Dit culmineerde in een vroege en
verrassend radicale Verlichting, met Spinoza en zijn kring als brandpunt. Maar ook deze

4

Zie voor de kwaliteit van het Oostenrijkse leger in de 18 de eeuw o.m. H.W. Koch, Europa in oorlog;
1618-1815, Helmond 1988, p. 42-43.
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J.I. Israel, De Republiek; 1477-1806, Franeker, 1996, deel IV.
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J. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw, Amsterdam, 1959
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Amsterdam, 1989 (Nederlandse editie; oorspr. New York, Londen, 1977); ook: E.H. Kossmann, De
Lage Landen 1780-1940; anderhalve eeuw Nederland en België, Amsterdam, Brussel, 1976,
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vroege radicaliteit werd gesmoord in het proces van verstarring dat de achttiende-eeuwse
Republiek haast op elk terrein doormaakte.” 8
15.2 De roerige periode 1781-1786
Reeds vóór 1780 deden zich spanningen voor tussen de bestuurlijke en militaire leiding van
het fort Lillo enerzijds en de autoriteiten van het omringende Oostenrijkse gebied
anderzijds. Incidenteel, zoals in 1776 en 1779, klaagden de Oostenrijkers over schending
van hun territoir door militairen uit het garnizoen van Lillo. 9 Wederzijds waren er (nog
steeds) irritaties op godsdienstig terrein (zie paragraaf 12.9). Het lukte echter steeds om
wreveligheden over en weer te apaiseren. Wederzijds werd getracht werd om conflicten te
voorkomen of vreedzaam op te lossen. Toen in 1780, om een voorbeeld te noemen, de kans
bestond dat het vee van landbouwers in Oud-Lillo besmet zou raken met de veepest, kon
van het Oostenrijkse Gouvernement in Brussel toestemming worden verkregen om deze
beesten “te laten weiden op het keizerlijk territoir”. 10 Vanaf 1781 werden de verhoudingen
als gevolg van de machtswisseling in Oostenrijk grimmiger. Steeds vaker deden zich in de
onderlinge betrekkingen incidenten voor. Zo werd in februari 1781 vastgesteld dat brieven
die vanuit Lillo naar Antwerpen werden gestuurd door de Oostenrijkse autoriteiten waren
geopend alvorens ze werden bezorgd. 11
Zakelijk ging het met de middenstanders in het fort Lillo in de tweede helft van de 18 de
eeuw langzaam bergafwaarts. Vanaf ongeveer 1775 wordt regelmatig melding gemaakt van
insolvente en geabandonneerde boedels, zoals die van de winkelier Gerrit van Dongen, de
herbergier Pieter Duinkerke, de herbergier en slager Pieter van der Goten en de timmerman
Johannes Voogd. 12
Op 15 maart 1783 behandelde de magistraat van Lillo een verzoek van pachters, winkeliers,
bakkers, herbergiers en burgers van Lillo en Liefkenshoek om op 1 september 1783 en in
het vervolg ieder jaar een jaarmarkt te mogen houden. De indieners wezen op de slechte
economische omstandigheden ter plaatse en maakten gewag van een noodzaak tot herstel
van hun “geheel vervallen negotie”. Zo’n verzoek was eerder gedaan door enkele
“Hollandsche Joden”. De magistraat besloot om de kwestie met een negatief advies voor te

8

N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland; van oude orde naar moderniteit, 1750-1900,
Amsterdam, 2004, p. 18.
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NA, arch. Raad van State, inv. 2192; ook: ZA, SZ, gedrukte notulen van de Staten van Zeeland, 122-1784, p. 91 en 92; eveneens: NA, arch. van de Legatie in de Oostenrijkse Nederlanden, 1717-1810,
inv. 144, brief van A. ‘t Hooft d.d. 9-10-1771 en brieven van A. van Schweinitz d.d. 22-3-1772 en 54-1772. Vooral vanaf 1770 klaagden protestantse inwoners van de polders rondom Lillo en
Liefkenshoek over de wijze waarop zij door de Oostenrijkse autoriteiten werden bejegend; zie: NA,
arch. van de Legatie in de Oostenrijkse Nederlanden, 1717-1810, inv. 226 (brief d.d. 21-11-1770),
inv. 254 (brieven van 18-9-1770 en 7-12-1770) en inv. 322 (brieven van 23-12-1770 en 20-3-1771).
Reeds in 1756 manifesteerden zich problemen met de inkoop door inwoners van Lillo en
Liefkenshoek van goederen (waaronder granen) op het grondgebied van de Oostenrijkse Nederlanden
in de directe omgeving van beide forten (idem, inv. 254, brieven van 5-11-1756 en 16-11-1756).
10
ZA, SZ, inv. 1958, fol. 366, 9-6-1780.
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Idem, fol. 401, 2-2-1781.
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Zie voor bijzonderheden hierover deel 2.

688

leggen aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland. 13 Het organiseren van een jaarmarkt
werd voor de veiligheid van de forten riskant geacht. Zo’n markt zou ongetwijfeld vele
vreemdelingen trekken. De ruimte in het fort werd er ongeschikt voor geacht. Voorzien
werden spanningen tussen bezoekers en militairen. Het werd niet denkbeeldig geacht dat
“Joden en andere vreemde kramers” er baat bij zouden hebben (“met het contante geld
zullen vertrekken”) en niet de winkeliers uit het fort. Het was de magistraat uit overlevering
bekend dat er in het fort tachtig jaar geleden een kermis had bestaan die nog geen drie jaar
had kunnen standhouden. 14 Daarop wendden de initiatiefnemers zich tot de
Gecommitteerde Raden van Zeeland. Zij wezen op het belang van een jaarmarkt voor hun
winkels en herbergen (“de negotie is de ziel van ons Vaderland”) en wisten zich gesteund
door een positief advies van de toenmalige commandant te Lillo, kolonel Van Mannteuffel,
die, in afwijking van de magistraat van Lillo, aan de Zeeuwse bestuurders in Middelburg
liet weten “dat het zoowel voor ’t guarnisoen als de Burgerij voordeelig zoude zijn en de
comptoiren van ’s lands gemeene middelen daar merkelijk bij zoude profiteeren”. 15 Het
dagelijks bestuur van Zeeland besliste uiteindelijk conform het advies van de magistraat. 16
Geleidelijk aan werd de militaire capaciteit te Lillo en Liefkenshoek versterkt. In de eerste
helft van 1783 verbleven er zeven compagnieën uit het tweede bataljon van het tweede
regiment van de Prins van Oranje-Nassau, gecommandeerd door kolonel Van Mannteuffel.
Zij vertrokken op 3 september 1783 per schip naar Den Bosch met als voorlopige
bestemming Grave. In Lillo werden zij afgelost door het tweede bataljon van het regiment
van kolonel A. van Pabst. De staf van dit regiment, de grenadier-compagnie, de
fuseliercompagnieën van de kolonel De Fumal, de majoor Van Asten en van kapitein
Spiegel Elias werden in Lillo geplaatst. De compagnieën van kolonel Ticquet en van
kapitein Cambier werden naar Liefkenshoek gestuurd. Naar elk van de forten Kruisschans
en Frederik Hendrik werden gedirigeerd: een sergeant, een korporaal en 14 fuseliers. 17
De begrafenisaffaire in Doel
In 1783 betwistte de keizer van Oostenrijk het recht van de Republiek der Verenigde
Nederlanden op de zeggenschap over de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse,
inclusief het dorp Doel, en meende dat deze, in afwijking van het Barrièretraktaat uit 1715,
behoorden tot het rechtsgebied van de Oostenrijkse Nederlanden. Hij concretiseerde deze
opvatting onder meer door in mei 1783 een edict uit te vaardigen waarbij het aan onderofficieren en soldaten van het Staatse leger werd verboden om het grondgebied van de
Oostenrijkse Nederlanden te betreden. Dit leidde ertoe dat Oostenrijkse militairen in
augustus 1783 een sergeant, drie soldaten en een kanonnier uit het garnizoen van Lillo, die
13

ZA, SZ, inv. 1945, 15-3-1783. Op 3-1-1783 had de magistraat van Lillo een verzoek van vijf
kooplieden uit Gouda, Haarlem, Rotterdam en Leiden afgewezen om in Lillo een kermis of jaarmarkt
te mogen houden. Mogelijk speelde daarbij overigens de Joodse achtergrond van de verzoekers een
rol; zie hun namen, vermeld in hoofdstuk 3 van deel 3 b.
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Over de klaarblijkelijk omstreeks 1703-1705 gehouden jaarmarkten konden geen gegevens
getraceerd worden. In 1717 verzocht de commandeur van Lillo om toestemming voor het gedurende
vier dagen in de maand september houden van een jaarmarkt in dit fort. Op 4-11-1717 kwalificeerden
de Gecommitteerde Raden van Zeeland dit verzoek vooralsnog als “bedenkelijk” (ZA, SZ, inv. 725,
4-11-1717).
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ZA, SZ, inv. 1418.1, brieven van 20-3-1783 en 25-5-1783.
16
ZA, SZ, inv. 1958, fol. 455 en 465.
17
ZA, SZ, inv. 1418.2, brief van A. van Schweinitz aan de GR van Zeeland d.d. 3-9-1783.
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zich buiten de jurisdictie van dit fort hadden begeven, arresteerden (en vervolgens kort
daarna weer vrijlieten). 18 Het verbod veroorzaakte voor de garnizoenen en de burgers in de
forten Lillo, Liefkenshoek, Frederik Hendrik en Kruisschans veel ongemak. Hun
toegankelijkheid, met inbegrip van het onderlinge verkeer, werd bemoeilijkt. De
waarnemend commandant van Lillo en Liefkenshoek schreef er op 3 september 1783 een
verontruste brief over aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland. De forten dreigden
“opgesloten” te worden. Het vervoer van zieken, het begraven van doden en de inkoop van
levensmiddelen uit de directe omgeving werden problematisch. 19
Als uitvloeisel van dit edict werd het de commandant van Liefkenshoek (dat was toen
luitenant-kolonel Van Baars) door het dorpsbestuur van Doel verboden om militairen van
Liefkenshoek in het vervolg nog op de begraafplaats van Doel te begraven. Het wachten
was op een precedent. Dat diende zich enige maanden later aan. Op 16 oktober 1783
overleed Johannes Rasschen, soldaat in de compagnie van kolonel Johannes Ticquet te
Liefkenshoek. De commandant van Liefkenshoek raadpleegde Van Schweinitz, grootmajoor te Lillo en sinds 3 september 1783 waarnemend commandant van de forten Lillo en
Liefkenshoek, die meende dat de begrafenis op de gebruikelijke manier, dit wil zeggen in
Doel (zie paragraaf 6.6), diende plaats te vinden, zonodig met geweld. 20 Onder protest van
de stadhouder van Doel, zich beroepend op het aangehaalde edict van de Oostenrijkse
keizer, vond de begrafenis daar vervolgens op 17 oktober 1783 plaats en wel met krijgseer.
De begrafenisstoet bestond uit een detachement van 40 militairen uit Liefkenshoek (onder
leiding van kapitein Montanus) die elk met drie scherpe patronen waren toegerust. Reeds
een dag later werd er vanuit Gent een detachement soldaten van het Oostenrijkse leger, 500
man sterk, naar Doel gestuurd. Op 28 oktober 1783 verzocht een commanderend officier
van dit detachement toestemming aan de sergeant-majoor van Liefkenshoek, Van Baars,
om deze militaire eenheid door de buitenwerken van Liefkenshoek, in het bijzonder over de
zeecontrescarp te laten marcheren, omdat zij door voorafgaande marsen zeer vermoeid
waren geraakt en op deze wijze een slecht begaanbare weg naar Kallo kon worden
vermeden, zo werd medegedeeld. Verzekerd werd dat er geen “kwaade oogmerken” waren
en dat de soldaten “in stilte” langs Liefkenshoek zouden trekken. Van Baars verleende
hiervoor toestemming. Tijdens de passage van Liefkenshoek bleek zich in de kolonne een
kar te bevinden met daarop de doodskist van de op 17 oktober te Doel begraven soldaat, die
met toestemming van het dorpsbestuur van Doel was opgegraven. Het lijk werd vervolgens
gedeponeerd in de gracht van het fort. In Doel werd deze actie als een overwinning
gevierd. 21 De relaties tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en het keizerrijk
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ZA, SZ, inv. 1418.2, brief van A. van Schweinitz aan de GR van Zeeland d.d. 3-9-1783.
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Oostenrijk werden er danig door verstoord. Over en weer werd gewag gemaakt van een
schending van het eigen grondgebied.
Van Schweinitz stuurde er op 28 oktober 1783 een bezorgde brief over naar de leden van de
Staten-Generaal. 22 Hij maakte zich grote zorgen over de implicaties van de rel: “Ik vinde
my hoelangs hoe meer in eene seer gevaarlyke omstandigheid, indien geene formeele
ordres bekome, hoe voortaan, indien er dergelyke of nog sterker gevallen gebeuren, te
moeten ageeren”. Hij verdedigde de handelwijze van zijn collega (en zwager!) Van Baars
te Liefkenshoek. Deze had niet kunnen vermoeden dat hij werd misleid en bedrogen toen
hij toestemming voor het marcheren door de buitenwerken van Liefkenshoek verleende.
Van Baars had getracht te handelen conform instructies van de Prins van Oranje en de
Gecommitteerde Raden van Zeeland die erop waren gericht “soo veel mogelyk alle questien
te moeten myden, opdat wy nimmer als Agresseurs kunnen aangemerkt worden”. Tenslotte
klaagde Van Schweinitz over de verdigbaarheid van Liefkenshoek: er waren op dat moment
niet meer dan 30 soldaten gelegerd en er was geen enkel kanon aanwezig. 23 Op deze wijze
konden z.i. de souvereiniteitsrechten van de Republiek niet worden gehandhaafd. 24
Over de begrafenisaffaire stuurde het Gouvernement-Generaal van de Oostenrijkse
Nederlanden op 4 november 1783 een brief naar de de Staten-Generaal waarin de volgende
zes klachten werden verwoord: 25
 Dat de begrafenis had plaatsgevonden op het Oostenrijks grondgebied.
 Dat de begrafenisstoet had bestaan uit gewapende militairen.
 Dat de begrafenis een demonstratief karakter had gehad (“dat de begravenis is
geschied met formaliteiten en demonstratien, waar van men met opsigt tot de
begravenis van een Soldaat nergens een denkbeeld heeft”).
 Dat de militairen in de begrafenisstoet voorzien waren van scherpe patronen.
 Dat de militairen kenbaar hadden gemaakt dat zij opdracht hadden om zich te
verweren indien zij aangevallen zouden worden of indien de begrafenis zou
worden verhinderd.
 Dat de commandant van Liefkenshoek aan de baljuw van Doel had kenbaar
gemaakt dat Doel tot het grondgebied van de Republiek der Verenigde
Nederlanden behoorde en dat het een oud gebruik was dat doden uit Liefkenshoek
in Doel werden begraven.
In Den Haag werd de kwestie als netelig beschouwd. Op 10 november 1783 besloten de
Staten-Generaal dat een grondig onderzoek gewenst was, met name naar het optreden van
22

Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, deel 19, Leiden en Amsterdam, 1784, band 1, p. 43-49.
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Van Schweinitz (in zijn hoedanigheid van waarnemend commandeur van Lillo en
Liefkenshoek) en van Van Baars (in zijn rol als sergeant-majoor te Liefkenshoek). Dit
onderzoek werd door de Prins van Oranje op 14 november opgedragen aan de advovaatfiscaal van de Generaliteit, Johan Gerard van Oldenbarnevelt genaamd (Witte) Tullingh.
Deze vertrok vanuit Den Haag op 17 november naar Lillo waar hij twee dagen later
arriveerde. Nadat hij zich grondig in de kwestie had verdiept rapporteerde hij zijn
bevindingen reeds op 2 en op 7 december 1783 aan de Prins van Oranje. 26 Deze werden op
10 december 1783, voorzien van niet minder dan 47 bijlagen, door de Prins met een
neutraal advies aan de Staten-Generaal aangeboden.
De bevindingen van Van Oldenbarnevelt kunnen als volgt worden samengevat. De klachten
van het Oostenrijkse Gouvernement werden ongegrond verklaard. Er kon geen twijfel over
zijn, aldus de rapporteur, dat Doel tot het grondgebied van de Republiek der Verenigde
Nederlanden behoorde en dat de begrafenis derhalve rechtmatig was geweest. Teneinde tot
deze conclusie te kunnen komen stond Van Oldenbarnevelt uitgebreid stil bij de
geschiedenis van de territoriale soevereiniteit van het gebied rondom Liefkenshoek. Vooral
sedert het Barrière-Traktaat van 15 november 1715 stond vast dat het dorp en de polder van
Doel (evenals de polder van St. Anna-Ketenisse) tot het grondgebied van de Republiek
behoorden (zie hiervoor ook paragraaf 5.6). De Vrede van Aken had daarin in 1748 geen
verandering gebracht. Van Oldenbarnevelt toonde zich kritisch over de toerusting van de bij
de begrafenis betrokken militairen met scherpe patronen en over de opdracht die zij hadden
gekregen om zonodig geweld te gebruiken (het was nog nimmer gebleken dat in Doel een
begrafenis van een militair uit Liefkenshoek was verhinderd, waardoor er “geene gegronde
vrees konde zyn dat het Detachement aldaar zoude worden geattaqueert”), doch
concludeerde dat er ook in dit opzicht door de militaire leiding formeel correct was
gehandeld.
Alles overziende meende Van Oldenbarnevelt niettemin dat er “gewigtige poincten van
accusatie” tegen Van Schweinitz en Van Baars waren aan te voeren. Van Schweinitz werd
“strafbaar” geacht omdat hij had verzuimd over de begrafeniskwestie “aanstonds” kennis te
geven aan “zyne hooge Souvereinen”, lees: aan de Prins van Oranje en de Staten-Generaal.
Hij had zich beperkt tot een onmiddellijk verslag aan de Gecommitteerde Raden van
Zeeland (en wel op 18 oktober 1783) en de “hooge Souvereinen” pas geïnformeerd een dag
nadat het lijk van de betrokken soldaat naar Liefkenshoek was teruggebracht (dus op 29
oktober 1783). Aanzienlijk scherper en negatiever oordeelde Van Oldenbarnevelt over de
handelwijze van Van Baars. Hij had geen toestemming mogen verlenen, zeker niet zonder
permissie van zijn superieuren, aan “een corps vreemde gewapende Troupes” om over het
grondgebied van de Republiek en door de buitenwerken van Liefkenshoek te marcheren.
Van Oldenbarnevelt gaf in overweging om tegen zowel Van Schweinitz als Van Baars een
gerechtelijke procedure te starten en wel door het instellen van een “superieuren Militaire
Rechter”. Zij dienden dus naar zijn mening voor een bijzondere Krijgsraad te worden
gedaagd.
Vooral op aandrang van de Staten van Holland aanvaardden de Staten-Generaal op 30
december 1783 het advies van Van Oldenbarnevelt, waarvan de Oostenrijkse autoriteiten
direct op de hoogte werden gesteld. In afwachting van het onderzoek door een in te stellen
Krijgsraad werden Van Schweinitz en Van Baars geschorst en kregen zij huisarrest. Op 5
26
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januari 1784 berichtte Van Schweinitz vanuit Lillo aan de Gecommitteerde Raden van
Zeeland dat hem door de Staten-Generaal was gelast “in mijn huijs in arrest te gaan met
onthouding van eenige diensten, tractementen of andere voordeelen als groot major van
Lillo, tot nader ordre”. Hij hoopte “dat de tijd alles zal ten voorschijn brengen”. 27
Uit de bespreking van de kwestie in de Staten-Generaal blijkt dat aan Van Schweinitz een
“misslag” werd verweten omdat hij “onvoorzigtig genoeg is geweest van niet te
confidereeren, dat de interdictie van Zyne Keizerlyke en Koningkyke Majesteit, raakende de
passage van vreemde Onder-Officieren en gemeene Militairen op Hoogstdesselfs Territoir,
ook tot het quaestieuse Territoir van den Doel zou kunnen betrekkelyk gemaakt worden”. 28
Het besluit om hem “te suspendeeren van zijn functie” werd gebaseerd op zijn
“onvoorzigtig gedrag” in de begrafenisaffaire, dat aanleiding had gegeven tot
“onaangenaamheden met den Keizer”. 29 Het bezwaar tegen Van Schweinitz was dus dat
hij de betrekkingen tussen de Republiek en Oostenrijk op het spel had gezet. Daarbij werd
vooral gedoeld op het advies dat Van Schweinitz aan zijn collega te Liefkenshoek had
verstrekt om de begrafenis desnoods met geweld door te zetten.
Wat zich daarna in Brussel heeft afgespeeld is niet geheel duidelijk. Vermoedelijk is daar
succesvol getracht om de opgelopen spanning te deëscaleren. Vaststaat dat het Oostenrijkse
Gouvernement aldaar zich “voldaan” toonde over de wijze waarop de Staten-Generaal over
de begrafenisaffaire te Doel hadden geoordeeld. Kenbaar werd gemaakt dat de schorsing
(“suspensie”) van Van Schweinitz een zware sanctie werd geacht. 30 Op 10 januari 1784
berichtte de magistraat van Lillo aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat de
schoonzoon van Van Schweinitz, de luitenant Gideon van den Berg, zojuist uit Brussel was
teruggekeerd, waar hij “uit kinderlijke liefde” was heengereisd (mogelijk om een goed
woordje voor zijn schoonvader te doen), met de mededeling dat het Gouvernement aldaar
reeds een “declaratie” over de kwestie had opgesteld, die spoedig naar Den Haag zou
worden verzonden. 31 Op 24 januari 1784 besloot de Prins van Oranje om het arrest van
Van Schweinitz ongedaan te maken en om hem in zijn functie als groot-majoor van Lillo te
herstellen. 32 De kwestie werd niet meer aan een bijzondere Krijgsraad voorgelegd. De
houding van het Gouvernement te Brussel speelde klaarblijkelijk een sleutelrol in de manier
waarop de handelwijze van Van Schweinitz door de autoriteiten van de Republiek
uiteindelijk werd beoordeeld.
De Staten van Zeeland toonden zich over de schorsing van Van Schweinitz
verontwaardigd; deze werd als “onbehoorlijk” gekwalificeerd, overigens nadat deze reeds
ongedaan was gemaakt. 33 Zij waren er niet in gekend en dat was naar hun mening een
schending van het mandaat betreffende het bestuur van Lillo en Liefkenshoek dat aan dit
27
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gewest (in 1588) was toevertrouwd. Gewezen werd op de vele verdiensten van Van
Schweinitz. Deze had naar de mening van de Zeeuwse bestuurders formeel correct
gehandeld, geheel in overeenstemming met zijn instructies. Gewezen werd op een resolutie
van de Staten-Generaal d.d. 5 september 1780 naar aanleiding van klachten van het
Gouvernement-Generaal van de Oostenrijkse Nederlanden over een schending van het
Oostenrijkse grondgebied te Doel door militairen uit het garnizoen van Liefkenshoek. De
Staten-Generaal maakten kenbaar dat dit grondgebied “in volle en volkomen Souverainiteit
aan den Staat [= de Republiek der Verenigde Nederlanden] is gecedeerd”. Van “eenige
violatie” van het keizerlijk territoir kon dus geen sprake zijn. Van Schweinitz had niet de
vrijheid om “het Territoir van den Doel als quaestieus te confidereeren”.
Van Schweinitz heeft na zijn eerherstel in Lillo nog maar gedurende een beperkte tijd een
rol van betekenis kunnen spelen, want hij overleed er op 6 december 1784. Het is niet
duidelijk of Van Baars daadwerkelijk is vervolgd; vermoedelijk was dit niet het geval. 34
Zeker is namelijk dat hij in Liefkenshoek als majoor werkzaam bleef. De rekening van de
commies van de vivres en de ammunitiën van Lillo en Liefkenshoek betreffende het jaar
1784 vermeldt betalingen aan hem wegens het verrichten van werkzaamheden (als
ondercommies) gedurende zes maanden in het magazijn te Liefkenshoek (21 ponden, 15
schellingen en 7 groten Vlaams) en wegens het smeren van sloten, hetgeen hij overigens
vermoedelijk had laten uitvoeren (1 pond Vlaams). 35 Van Baars was in de leiding van
Liefkenshoek nog slechts korte tijd actief, want hij overleed er op 24 november 1784. Het
lijkt er sterk op dat Van Baars en Van Schweinitz zijn gemangeld in een diplomatiek
conflict tussen Oostenrijk en de Republiek. Uiteindelijk konden zij op een eervolle wijze
hun werkzaamheden als majoors voortzetten.
Oostenrijk voert de druk op
Eind 1783 werd de militaire capaciteit van het Oostenrijkse leger in Vlaanderen versterkt.
Extra troepen bereikten op 4 november de forten St. Donaas, St. Paul en St. Job vlakbij de
grens met Staats-Vlaanderen, hetgeen grote onrust veroorzaakte in het nabijgelegen Sluis
en het land van Cadzand. 36 Ook in Lillo werd deze ontwikkeling met argusogen gevolgd.
De dienstdoende commandant, Van Pabst, toonde zich op 30 november 1783 uiterst
verontrust over de hoeveelheid en de kwaliteit van het geschut en de ammunitie te Lillo en
Liefkenshoek. Met de kanonnen te Lillo zouden alleen nog slechts ereschoten afgevuurd
kunnen worden en in Liefkenshoek was zelfs geen enkel kanon operationeel. 37 Van Pabst
maakte zijn zorgen hierover ook kenbaar aan de Prins van Oranje. Deze verzocht op 2
december 1783 aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland “om niets te te laaten van het
geene vereischt word, ten einde de twee forten Lillo en Liefkenshoek, die men als de sleutel
van de Schelde kan en moet zien, in een behoorlijke staat van defensie worden gebragt en
van het nodige geschut en amunitie voorzien om teegen eenen aanval teegenstand te konnen
34
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bieden”. 38 Op 6 december 1783 toonde het dagelijks bestuur van Zeeland zich bereid om
de gevraagde inspanning te leveren. 39 Er werd extra geschut en munitie naar Lillo
gestuurd. 40 Op 30 december 1783 verzonden de Zeeuwse bestuurders een brief aan de
Prins van Oranje waarin zij diens advies vroegen over wat er “in de tegenwoordige
omstandigheden” gedaan behoorde te worden. 41
In Lillo en Liefkenshoek tezamen bevonden zich tegen het einde van 1783 niet minder dan
ruim 1100 militairen. Op 11 december 1783 waren er in het fort Lillo 659 militairen (600
infanteristen en 59 artilleristen) ingekwartierd. In Liefkenshoek bedroeg de sterkte toen 457
man (400 infanteristen en 57 artilleristen). 42 De commandant van Lillo en Liefkenshoek
drong erop aan dat deze capaciteit (verder) werd uitgebreid, zodat de forten in een
behoorlijke staat van defensie gebracht zouden kunnen worden. 43
Daarover maakte de magistraat van Lillo maakte zich zorgen. Aan de Gecommitteerde
Raden van Zeeland werd op 10 januari 1784 bericht dat, vooral gelet op de houding van het
Oostenrijkse Gouvernement te Brussel in de begrafenisaffaire, “de bevorens gevreesde
vijandelijkheden niet zullen te wagten zijn, hetwelk dan ook de noodzakelijkheid voor zulk
een bovenmatig garnizoen in deze Plaatzen geheel doet vervallen”. 44 Van een versterking
van het garnizoen zou, vooral voor de burgers, meer last dan voordeel te verwachten zijn.
Gewezen werd op het ontbreken van huisvestingsfaciliteiten.
De ambitie van de Oostenrijkse keizer om een vrije vaart op de Schelde mogelijk te maken
werd in maart 1784 verduidelijkt toen de ambachtsheer van Doel en Kieldrecht in nauw
overleg met de Oostenrijkse autoriteiten had besloten om de (mede door de
Gecommitteerde Raden van Zeeland benoemde) marktschipper van Doel op Antwerpen te
ontslaan en te vervangen door een schipper die als instructie meekreeg om zich niets
gelegen te laten liggen aan de verplichting om de goederen die hij vervoerde te laten
inspecteren door de commiezen in de vloot te Lillo en daarover belasting te betalen: “Het is
verboden, om eenige aangevinge te doen van de levensmiddelen of andere waaren, welke
hij zou mogen laden; veel min eenige betaling te doen van regten of iets degelijks aan wien
het ook zou mogen wezen, behalve aan de comptoiren of bedienden van Zijne Keizerlijke
Majesteit”. 45 De instructie behelsde dus een aanval op de door de Republiek der Verenigde
Nederlanden gelegde fiscale barrière in de Schelde. Toen de nieuw aangestelde
marktschipper op 31 maart 1784 conform deze instructie handelde, aarzelde de bemanning
van het oorlogsschip van de Admiraliteit van Zeeland in de vloot te Lillo om op te treden.
De schipper bleek ongehinderd door te kunnen varen, ook op zijn terugreis. Twee dagen
later passeerde de schipper weer en werd een waarschuwingsschot gelost, hetgeen opnieuw
niet verhinderde dat werd doorgevaren, waarbij de schipper kenbaar maakte geen
38
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“Schelderechten” van Zeeland of Holland te erkennen. De dienstdoende commandant van
Lillo, Van Pabst, stuurde een ijlbode naar de Staten-Generaal in Den Haag. 46 Hij was zich
goed bewust van de diplomatieke implicaties van een eventueel militair ingrijpen, zo goed
als van de waarschijnlijk kleine kans dat het Staatse leger in staat zou zijn om een aanval
van het Oostenrijkse leger effectief af te slaan.
De Oostenrijkse autoriteiten stuurden op hun beurt vanuit Brussel een missive naar Den
Haag waarin zij hun visie ontvouwden op het incident met de marktschipper. Deze
zienswijze (kennelijk stoelend op het adagium dat de aanval de beste verdediging is) luidde
als volgt: “Dit is nu weer een gebeurtenis, ten eenemaale onbegrijpelijk, en onverwagt, die,
indien zij het gevolg ware der Orden en Instructiën van hun Hoog-Mogenden, ’t welk zelfs
niet mogelijk was te denken, een zeker kenteeken zou zijn van een genomen Besluit om alle
banden van Vriendschap en Agting te verbreeken…De vrye Doorvaard te beletten, aan de
Onderdaanen zyner Majesteit, over zyn eigen Grondgebied, en in hare Souverainiteit de
Vaard te belemmeren; dezelve te onderwerpen aan hindernissen en aan visitatien, dwang te
gebruiken by wyze van een beslag van eene vreemde en onbevoegde authoriteit en geweld;
de Schepen van de Onderdaanen zyner Majesteit aan te houden; te dreigen om los te
branden; het kanon tegen dezelve aan te richten; hun het lont te vertoonen; zich, tot twee
herhaalde reizen toe, in gereedheid te stellen, en die bedreiging ten uitvoer te brengen; de
wettige hoedanigheid des Schippers te veragten met de vordering der Regten van zyne
Majesteit; van een uitdrukkelyk verbod op Hoogstderzelver Naam bygebragt; en zich te
beroepen dat men geordoneerd was dus te handelen; dit was de maat volmeeten, van al wat
er beledigendst kon worden uitgedagt, tegen de Regten der Souverainiteit van zyne
Majesteit en er was geen voorbeeld van een gedrag zo vermetel en zo misdaadig!…Het
Gouvernement was verschuldigd aan de Regten, welke zyne Majesteit des noods zou weeten
te handhaven, om eerstlyk voor hun Hoog-Mogenden de kennisse van het gebeurde open te
leggen, en zich verzekerd houdende, dat het niet mogelijk ware, dat dezelve zulke Orders
hadden gegeeven, noch kunnen denken te geeven, om dus openlyk de Souverainiteit zyner
Majesteit aan te randen, en dus haare Onderdaanen te behandelen, verwagtte het
Gouvernement van hunne Regtmaatigheid en van hunne Gevoelens, dat zy niet in
overweeging zouden neemen, noch een oogenblik verzuimen om de Bewerkers en
Medestanders dier gewelddaadigheden en buitenspoorige handelwyzen ten allerstrengste te
straffen; en dat zy aan zyne Majesteit vergoeding zouden geeven, even prompt als volledig
en plegtig. Daarenboven hunne schikkingen derwyze maakende, van zodanige Orders te
geeven als hunne Wysheid en hunne Voorzigtigheid hun aan de hand zou bieden, dat de
Geëmployeerden van de Republiek zich noch onderneemingen, noch tegenstreevingen,
46
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noch vorderigen, veroorloofden, strydig met het Verbod in de daad aan de Onderdaanen
zyner Majesteit gegeeven, van geen vreemd Gezag te erkennen op de Schelde tusschen den
Doel en Antwerpen; van zich aan geenige Opeisching te leenen; van zich aan geene
Visitatie te onderwerpen, dan aan die der Tollen en der Geëmployeerden van Zyne
Majesteit”. 47
De Staten-Generaal toonden zich onder de indruk van deze zienswijze en de daarin
opgenomen eisen. Zij maakten de Admiraliteit van Zeeland kenbaar “dat door ’s Lands
Wachtschip te Lillo geen onderzoekingen, hoegenaamd, zou gedaan worden van enige
schepen, heen en weer varende uit Oostenrijks Vlaanderen op de zogenaamde vrije
Polders, maar dat men dezelve, tot nader order, een vrije vaart zou laten”. Aan de
dienstdoende commandant te Lillo werd bericht dat men diens “voorzichtige” houding
jegens de Oostenrijkers ondersteunde. Hem werd geadviseerd daarin te volharden en alles
te vermijden “welke enige Agressie van de zijde van de Staat zou kunnen zwemen”. Het
oorlogsschip van de Zeeuwse Admiraliteit te Lillo werd daar vervolgens teruggetrokken en
geposteerd in het Hulstergat.
In Zeeland werd met verontwaardiging van de reactie van de Haagse autororiteiten
kennisgenomen. Zo diende de Republiek der Verenigde Nederlanden niet met zich te laten
sollen! En met het behoud van de forten Lillo en Liefkenshoek was zeker niet uitsluitend
een algemeen belang van de Republiek, maar ook een specifiek Zeeuws belang gemoeid.
Rondom Liefkenshoek liepen de spanningen in de eerste maanden van 1784 fors op. De
stadhouder van Doel verbood het verzorgen van gereformeerd onderwijs in Ouden Doel
(zie hiervoor verder paragraaf 13.7) en het werd de door de Zeeuwse autoriteiten benoemde
vrijschippers van de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse onmogelijk gemaakt om
hun beroep uit te oefenen. 48 Vanuit Lillo werd verzocht om de zending van méér
ammunitie, in het bijzonder buskruit, “handligtcoogels” (200 stuks) en 2000 kogels van 4
pond. 49 Op 17 april 1784 informeerde Van Pabst de Gecommitteerde Raden van Zeeland
erover dat er in Antwerpen extra Oostenrijkse troepen waren gearriveerd en dat hij een
officier naar Den Haag had gestuurd om “stellige orders” te vragen, gelet op de
omstandigheden waarin de aan zijn leiding toevertrouwde forten zich bevonden. 50 Hoe
ongerust men toen in de Scheldeforten was blijkt uit een brief van de kerkenraden van Lillo
en Liefkenshoek d.d. 15 april 1784 aan het dagelijks bestuur van Zeeland waarin werd
gemeld dat in verband met een mogelijk vijandelijke aanval was besloten om de roerende
bezittingen van de diaconieën van beide kerken in Middelburg in veiligheid te brengen. Ze
waren meegegeven aan de bode van de Gecommitteerde Raden. 51
De magistraat van Lillo en Liefkenshoek trachtte de betrekkingen met representanten van
de Oostenrijkse Nederlanden in rustig vaarwater te brengen door (op 21 april 1784) te
verordonneren dat “keizerlijke bedienden” niet mochten worden beledigd en “met alle
vriendelijkheid” dienden te worden bejegend. 52
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De toegeeflijkheid van de Staten-Generaal jegens Oostenrijk begon te wankelen toen het
steeds duidelijker werd dat de Oostenrijkers erop uit waren om de forten Lillo en
Liefkenshoek uit de greep van de Republiek der Verenigde Nederlanden te krijgen teneinde
een vrije vaart op de Schelde mogelijk te maken. Veelzeggend was de bezetting van de
schans en het bijbehorende dorp Oud-Lillo op 22 april 1784 door Oostenrijkse troepen. 53
De Oostenrijkse commandant verstrekte direct de opdracht om de wallen van de schans te
slopen, waarvoor enige honderden werklieden werden ingehuurd. 54 Toen er in 1778 in
opdracht van de keizer van Oostenrijk een kaart was vervaardigd van de Oostenrijkse
Nederlanden werd daarop nog vermeld dat Oud-Lillo buiten het Oostenrijks territoir was
gelegen. 55 Sinds het Traktaat van Limietscheidingen uit 1664 was het duidelijk dat OudLillo behoorde tot de jurisdictie van het fort Lillo en daarmee tot het grondgebied van de
Republiek der Verenigde Nederlanden (zie paragraaf 4.2).
Eveneens in april 1784 werd deze Republiek door de keizer van Oostenrijk geconfronteerd
met een eisenpakket (een “kort tafereel der 14 eischen”). Vier elementen daarvan betroffen
Lillo en Liefkenshoek en hun steunforten: 56
 De jurisdictie van Liefenshoek dient te worden gereduceerd tot het gebied, zoals
vastgelegd in het Traktaat van Limietscheidingen uit 1664, hetgeen impliceerde
dat de uitbreiding van dit gebied tot de polders van Doel van St. Anna-Ketenisse,
overeengekomen bij het Barrière-Traktaat uit 1715, ongedaan gemaakt diende te
worden (“en dat zy tevens zullen doen ophouden alle Usurpatien, welke men
toegelaten heeft voornaamlyk op het uitgestrekte Land van de Polder den Doel”).
 De forten Kruisschans en Frederik Hendrik dienen te worden gesloopt en
ontruimd, verwijzend naar de desbetreffende bepalingen in het Verdrag van
Münster uit 1648. 57
 De jurisdictie van het fort Lillo dient te worden beperkt tot het terrein, zoals het in
1664 door de Staten-Generaal werd beheerst. Deze eis had kennelijk vooral
betrekking op de zeggenschap over de schans en het dorp Oud-Lillo en betrof
derhalve de vraag waar precies de grens lag van de “buitenwerken” van het fort
Lillo.
 De keizer van Oostenrijk claimt de volstrekte soevereiniteit over de Schelde vanaf
Antwerpen tot aan het Land van Saftinge en eist in verband hiermee dat het
oorlogsschip van de Zeeuwse Admiraliteit bij Lillo niet slechts provisioneel maar
blijvend zal worden teruggetrokken en dat op het genoemde Scheldetraject geen
53
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enkel vreemd gezag of onderzoek zal worden geduld. Deze eis impliceerde dus het
verdwijnen van de fiscale barrière in de Schelde bij Lillo en kon niet zonder
gevolgen blijven voor het bestaansrecht van Lillo en Liefkenshoek als
vestingwerken van de Republiek.
Ditmaal kon een reactie van de Republiek niet uitblijven, mede gelet op diverse provocaties
van “keizerlijke bedienden” in de omgeving van het fort Lillo. 58 In mei 1784 werd besloten
om de vestingen in Staats-Vlaanderen te versterken. De opperbevelhebber van het Staatse
leger gaf bevel aan de gouverneurs, de commandanten en de plaatselijke majoors in de
steden en frontieren in Staats-Vlaanderen om zich zonder uitstel naar hun posten te
begeven. Militairen van het Staatse leger die op verlof waren werden teruggeroepen. De
bevelhebbers van de vestingen langs de grenzen kregen de instructie om, indien zij zouden
worden aangevallen, terug te slaan. Gerust op een goede afloop was men niet, want nog in
diezelfde maand werd de bemiddeling van Frankrijk ingeroepen. De keizer van Oostenrijk
toonde zich hierover verbaasd en maakte kenbaar niet uit te zijn op een oorlog tegen de
Republiek. Dit nam niet weg dat er in het Waasland extra Oostenrijkse militairen werden
gelegerd, onder meer in Kallo, Doel en Kieldrecht, dus vlakbij Liefkenshoek. 59
Het “kort tafereel der 14 eischen” kon moeilijk anders dan als een oorlogsverklaring
worden begrepen. Dat werd extra duidelijk, toen de keizer op 4 juni 1784 zijn bedoelingen
nader uiteenzette en zeker op 23 augustus 1784 toen hij de gezant van de Republiek in
Brussel een ultimatum liet overhandigen met de navolgende boodschap: “Ik zal geen uitstel
over mij nemen, om aan hun Hoog-Mogenden het Middel mee te deelen, ’t welk de
Gemaatigdheid en Edelmoedigheyt Zijner Majesteit aan de hand geven, om die orde van
zaken daar te stellen, welke moeten dienen tot den grondslag van Bevreediging en ’t
Vertrouwen. Zijne Majesteit heeft, in ’t beramen van dit middel, het welzijn zijner
Onderdaanen, en de aangelegenheden van de Republiek zelve, de voorkeur gegeven boven
Zijne Regten en Belangens; dan het valt hem niet zwaar eenige Opofferingen te doen,
indien hij in zijne Belangeloosheid gelegenheid vindt om blyken te geeven van de
gevoelens, welke hy voor de Republiek bezit en van zyne geneigdheid om met haar in eene
goede verstandhouding te leeven. Dat middel bestaat daar in, dat hun Hoog-Mogenden
erkennen, dat de Rivier de Schelde open, en de Vaard op dezelve geheel en volstrekt vry is
en dat het aan de Onderdaanen van den Keizer vry staat, rechtstreeks te vaaren en te
handelen uit de Havens der Nederlanden na de beide Indien en dat zyne Majesteit het Regt
heeft de Tollen, naar zyn goedvinden te betaalen. Als deeze erkentenis geschiedt, als de
Grensscheidingen van Vlaanderen bepaald blyven op den voet by de Conventie van den
Jaare MDCLXIV [= 1664] vast gesteld, en men vaste schikkingen maakt om in ’t vervolg
alle moeilijkheden en hindernissen in den Waterloop in dier Landen te voorkomen; en als
hun Hoog Mogenden de Forten Lillo en Liefkenshoek en die van de Kruisschans en
Frederik Hendrik doet ontruimen om geslegt te kunnen worden wil zyne Majesteit wel
afzien van zyne Landlyke Eisschen, welke in het Opstel 60 genoemd zyn, en bepaaldlyk van
zyne Regten en Eisschen op Mastricht, het Graafschap Vroenhove en het Land van
Hollandsche Overmaaze, gelyk ook van zyne Geldeischen met compensatie van die der
Republiek. Wat aangaat de Eischen der regeeringen en byzondere Onderdaanen van zyne
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Majesteit, gelyk ook die kleine Verschillen, welke er ten opzigte van de Grensscheidingen
van Brabant, het Land van Overmaaze en van Gelderland mogen plaats hebben; deze
Onderwerpen kunnen in de Onderhandelingen behandeld en geschikt worden, naar de
billykheid en wederzydsche aangelegenheden”. 61 Mocht het nog niet duidelijk zijn, dan
stond het nu zwart op wit. De vaart op de Schelde diende geheel vrij te zijn en de forten
Lillo en Liefkenshoek (en niet slechts de steunforten Frederik Hendrik en Kruisschans)
dienden te worden ontruimd.
Tijdens de overhandiging van het betreffende memorandum werd te verstaan gegeven dat
de keizer van Oostenrijk niet bereid was om nog meer concessies te doen. Van de StatenGeneraal werd nu verwacht dat zij zich zouden haasten om de gestelde voorwaarden te
accepteren, in het besef dat die voorwaarden blijk gaven van “goedwilligheid” en
“toegenegenheid” van de keizer jegens de Republiek. Er werd nog aan toegevoegd dat
indien de vlag van de keizer zou worden “beledigd”, dit als een oorlogsverklaring zou
worden opgevat. Deze toevoeging betekende dat de Republiek schepen die met de
Oostenrijkse vlag waren uitgerust en die zich op de Schelde begaven, ongehinderd diende
te laten doorvaren.
Voor de Staten-Generaal was de eis van een vrije vaart op de Schelde onaanvaardbaar.
Orangisten en patriotten verenigden zich op dit standpunt. 62 Met verwijzing naar het
Verdrag van Münster werd een aantasting van het recht van de Republiek op zeggenschap
over de scheepvaart op deze rivier afgewezen. Er werd opdracht gegeven om in de vloot bij
Lillo wederom een oorlogsschip te posteren. Voorgesteld werd om de kwestie voor te
leggen aan een internationaal “scheidsgerecht”. De keizer van Oostenrijk wees dit af en
maakte kenbaar dat hij de oorlog aan de Republiek zou verklaren, indien een van zijn
schepen met geweld zou worden verhinderd om de Schelde te bevaren. Het wachten was op
een precedent, dat zich spoedig aandiende.
De Keteloorlog
Commandeur Bedaulx van Lillo en Liefkenshoek kreeg opdracht om ieder Oostenrijks
schip dat de vloot bij Lillo dreigde te passeren aan te houden, zo niet goedschiks dan wel
met geweld. Op 8 oktober 1784 werd een keizerlijke brik (ook brigantijn genoemd), die
voer onder de naam “Louis” en die opdracht had gekregen om vanuit Antwerpen naar zee te
varen, gesommeerd om voor Lillo halt te houden. Toen de kapitein, Van Iseghem, dit bevel
negeerde werd er geschoten waarna het schip werd opgebracht en aan de ketting gelegd. 63
Het incident is de geschiedenis ingegaan als de Ketel- of Marmietenoorlog vanwege het feit
dat een kanonskogel die op de “Louis” was afgevuurd in een ketel was beland die was
gevuld met soep. 64
Tijdens een spoedberaad van de Staten-Generaal, de Raad van State en afgevaardigden van
de Admiraliteiten van de Republiek werd besloten om jegens Oostenrijk een verzoenend
gebaar te maken door aan de kapitein van het in beslag genomen schip toestemming te
verlenen naar Antwerpen terug te zeilen, hetgeen op 17 oktober 1784 gebeurde. Een
61
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van Nederland 1550-2000, Amsterdam, 2003, p. 187.
64
Cools en Van Meirvenne, op. cit., p. 30-31.
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vergelijkbaar incident had zich eveneens op 8 oktober 1784 voorgedaan, maar dan in een
omgekeerde richting. Een Oostenrijks schip trachtte vanuit zee naar Antwerpen te varen,
hetgeen met geweld werd verhinderd door de Zeeuwse Admiraliteit. 65
Zodra het bericht aangaande de gebeurtenissen op de Schelde Wenen bereikte besloot Jozef
II met een leger op te trekken naar de Republiek. De diplomatieke betrekkingen werden
verbroken; wederzijds werden de ambassadeurs teruggetrokken. 66 De leiding van het
Staatse leger dirigeerde extra militairen, geschut en ammunitie naar Lillo en Liefkenshoek,
conform een resolutie van de Staten-Generaal van 15 oktober 1784. 67 Krachtens een
beproefd recept werd de defensie van deze forten ook op een andere wijze versterkt: de
omliggende polders werden in oktober resp. november 1784 onder water gezet (zie
paragraaf 3.6). 68 Op 21 november 1784 werd vanuit Lillo aan de Gecommitteerde Raden
van Zeeland bericht dat de inundaties aan de beide zijden van de Schelde volledig gelukt
waren in die zin dat de vereiste waterhoogte was bereikt. 69 Een poging van Oostenrijkse
militairen om met inschakeling van ca. 500 boeren de inundatie van de polder van Lillo
ongedaan te maken (door het water nabij het fort Kruisschans af te tappen) werd vanuit het
fort Lillo, waar zich toen 1100-1200 militairen bevonden (“volkomen in staat om een
wakkeren tegenstand te bieden”), verhinderd. 70
De commandant van Lillo en Liefkenshoek maakte zich medio oktober 1784 zorgen over
de foeragering van zijn manschappen. Hij verzocht de Gecommitteerde Raden van Zeeland
om zo spoedig mogelijk voor de magazijnen van de vier forten te sturen: 71

60 zakken Alkmaarse gort

70 zakken groene erwten

2800 pond stokvis

500 zakken meel om brood te bakken

5000 pond gezouten of gerookte spek
65

Wessels, op. cit., p. 51-52.
Prims, op. cit. 1951, p. 536.
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Tot de extra militairen behoorde een detachement onder leiding van majoor Willem Adriaan van
Nahuys (uit het regiment van de kolonel Frederik August prins van Holstein-Gottorp) dat op 18-101784 vanuit Bergen op Zoom naar Lillo was gezeild (ZA, SZ, inv. 1420, brief van W.A. van Nahuys
aan de GR van Zeeland d.d. 27-10-1784). Dit detachement bestond uit: een hoofdofficier, drie
kapiteins, negen officieren, twaalf sergeanten, zes tamboers en driehonderd musketiers (ZA, SZ, inv.
1420, brief van A. van Pabst aan de GR van Zeeland d.d. 21-10-1784). Voorts arriveerde gelijktijdig
in Lillo een artillerie-compagnie bestaande uit: een officier, drie bombardiers, twee timmerlieden en
zesendertig kanonniers (bron: idem). In de forten Lillo, Liefkenshoek, Frederik Hendrik en
Kruischans bevonden zich op 26-10-1784 voorts militairen uit de regimenten van Van HolsteinGottorp, Van Salm en Van Saksen-Gotha (Leeuwarder Courant, 30-10-1784).
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In verband hiermee waren naar Lillo gestuurd conform een verzoek van ingenieur A.W. Kiers: 400
stuks Noorse dorsvloerdelen, ieder 12 voet lang; 200 stuks “morsdelen” en 140 zware Noorse
“juffers”, elk 24 voet lang (ZA, SZ, inv. 1420, verzoek van A.W. Kiers aan de GR van Zeeland d.d.
27-10-1784). De inundatie veroorzaakte een forse schade aan gewassen en gebouwen in de Polder
van Lillo (Leeuwarder Courant, 24-11-1784, bericht van 15-11-1784). De spanningen liepen verder
op toen twee inwoners van Lillo die op weg waren naar Bergen op Zoom om daar brieven te bezorgen
werden gearresteerd door Oostenrijkse militairen en gedurende enkele dagen in Antwerpen gevangen
werden gezet (Leeuwarder Courant, 4-12-1784, bericht d.d. 23-11-1784).
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5000 pond boter

5000 pond kaas
 700 pond koffiebonen (“want het water hier is slegt”; zo kon de vieze smaak
worden weggespoeld)

300 pond thee (idem)
Het dagelijks bestuur van Zeeland toonde zich vervolgens bezorgd over de financiering van
deze bevoorrading. Vooral gelet op de gevraagde en vereiste hoeveelheid kon in
redelijkheid niet worden verlangd dat deze provincie volledig voor deze kosten zou
opdraaien. De verantwoordelijkheid hiervoor werd doorgeleid naar de Raad van State (zie
hiervoor ook paragraaf 5.8). 72
De Staten-Generaal vaardigden een verbod uit op de uitvoer van oorlogsmaterieel (salpeter,
buskruit, zwavel, geschut, kogels, schroot, snaphanen, pistolen en andere wapenen) naar de
Oostenrijkse Nederlanden. 73 In Lillo werden op verzoek van de magistraat aldaar twee
vaartuigen beschikbaar gehouden om bij een vijandige aanval op het fort vrouwen, kinderen
en andere ingezetenen naar een veiliger plaats te brengen. 74 De inwoners van het fort
kregen opdracht van de magistraat om te zorgen voor voldoende proviand gedurende de
winter. 75 Sommige inwoners vertrokken. Zo “vluchtte” de vroedvrouw naar Bergen op
Zoom. 76 Hoe ongerust de inwoners van het fort Lillo waren blijkt onder meer uit een brief
van Jakobus Hoffman (toen ontvanger van de convooien en licenten in de vloot te Lillo
vanwege het gewest Zeeland) aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland d.d. 27 oktober
1784 waarin hij meldt “dat wij tusschen hoop en vrees zijn leevende” en hoopt op een
vreedzame oplossing omdat anders “ons lieve vaderland in beklaagenswaardige
omstandigheden wordt gebragt”. 77
De oorlogsdreiging bleef in Zeeland en West-Brabant niet onopgemerkt. Op 7 november
stuurde de luitenant-generaal Johan Adolf baron van Hardenbroek, die garnizoen hield in
Bergen op Zoom, met een ijlbode een brief naar de luitenant-kolonel Wolphert Simon van
Hogenheim te Tholen met de mededeling dat de forten langs de Schelde “geattaqueert”
werden. Van Hogenheim stuurde dit bericht direct door naar de Zeeuwse bestuurders in
Middelburg. 78
Eveneens op 7 november toog een delegatie van inwoners van Krabbendijke naar het
stadsbestuur van Goes om verontrust te melden dat in de voorafgaande nacht in de
Reigersbergse Polder schoten waren gehoord uit de richting van Lillo die leken op een
gedurig bombardement. Verondersteld werd dat Lillo werd aangevallen. De magistraat van
Goes stuurde een ijlbode naar de Gecommitteerde Raden van Zeeland met het dringende
72

ZA, SZ, inv. 1620, brief van de GR van Zeeland aan Willem Carel Hendrik baron van Lynden van
Blitterswijk d.d. 15-10-1784; ook: ZA, SZ, inv. 1621, brief van de GR van Zeeland aan de Raad van
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verzoek om ermee in te stemmen dat twee compagnieën uit het garnizoen te Goes naar
oostelijk Zuid-Beveland zouden worden gestuurd, gelet op een mogelijke aanval van
Oostenrijkse troepen op het Zeeuwse grondgebied. Reeds een dag later (op 8 november)
arriveerde in Goes het bericht uit Middelburg dat er inderdaad extra militairen richting
Reigerbergse Polder zouden worden gestuurd en wel uit het garnizoen te Veere. Gelijktijdig
werd aan de Goese magistraat gerapporteerd dat het gesignaleerde “bombardement”
betrekking had op een schotenwisseling bij het fort Kruisschans. Ter geruststelling werd
daaraan toegevoegd “dat de sluijsen op alle de forten werkten” en dat inmiddels de rust
was teruggekeerd. 79
Aan de onderhandelingstafel in Parijs werden vervolgens pogingen gedaan om een escalatie
van het conflict te voorkomen. In dit kader werd van de zijde van de Republiek wederom
een verzoenend gebaar gemaakt door aan te bieden dat, indien een vredesovereenkomst tot
stand zou komen, alle schade die door de inundaties was aangericht zou worden vergoed. 80
Dat de gebeurtenissen te Lillo en Liefkenshoek elders in de Republiek bezorgd en
belangstellend werden gevolgd blijkt onder meer uit een brief die de dienstdoende
commandant van deze forten eind 1784 ontving van een collega hoofdofficier van het
Staatse leger, garnizoen houdend in Schiedam, die berichtte dat enige kooplieden uit die
stad genegen waren om, in aanmerking nemend het gure jaargetijde en gelet op het feit dat
het krijgsvolk aan de Schelde, meer dan andere militairen, aan gedurige vermoeienissen
was blootgesteld, “ter verkwikkeling van die brave lieden” een “Vaderlandsch” geschenk
aan te bieden, bestaande uit vijf tot zes oxhoofden jenever, indien hier althans prijs op
gesteld zou worden. De commandant van Lillo (Van Pabst) antwoordde dat “zulks met
groote blydschap en dankbaarheid door de krygsbezettingen zal worden tegemoet
gezien”. 81
Op 3 december 1784 riep de magistraat van Lillo en Liefkenshoek alle inwoners van de
forten op om te zorgen voor voldoende proviand vanwege het risico dat de toegang door
vorst en ijsgang zou worden bemoeilijkt. 82 Op 23 januari 1785 deed zich een incident voor
bij het fort Kruisschans. Een officier van het Oostenrijkse leger plaatste daar twee
schildwachten, alsof deze vesting reeds in Oostenrijkse handen was. De commandant van
Lillo, Van Pabst, protesteerde heer succesvol tegen bij de commandant-generaal van het
Oostenrijkse leger in Brussel. Deze bood voor het indicent zijn verontschuldigingen aan. 83
In februari 1785 werd het Staatse garnizoen in Lillo en Liefkenshoek verder versterkt. Er
werden nu ook militairen gedetacheerd uit de regimenten van Frederik Christoffel Willem
graaf van Bylandt en van Frederik Adriaan graaf van Efferen. Op de Schelde tussen Lillo
en Saaftinge werd de marine-capaciteit versterkt, onder meer door het fregat Harlingen,
79

GA Goes, arch. stad Goes, inv. 38 (resoluties van burgemeesters en raden), 7 en 8 november 1784,
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Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, deel 20, Leiden en Amsterdam, 1785, band 1, p. 741.
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bericht van 10-1-1785).
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toegerust met 44 kanonnen en gecommandeerd door de kapitein graaf van Rechteren. Er
waren nog diverse kotters en andere oorlogsvaartuigen op komst. 84
Om het provoceren van de Oostenrijkers te vermijden werd op 8 maart 1785 besloten om
het afvuren van de gebruikelijke vreugdeschoten tijdens de verjaardag van de Prins van
Oranje te verbieden. 85 En op 23 maart 1785 berichtte de dienstdoende commandant van
Lillo dat de inundatie van het omringende Oostenrijkse territoir gedeeltelijk was beëindigd,
conform een instructie van de Raad van State. 86
Twee maanden later toonde stadhouder Willem V zich overigens bezorgd over de
bereidheid van Zeeland en de overige gewesten van de Republiek om aan een mogelijk
kostbare verdediging van de Scheldeforten financieel bij te dragen. In een brief van 6 mei
1785 merkte hij op: "la Zeelande ne veut pas que l’on cède Lillo et Liefkenshoek, les
raisons qu’elle allègue pour cela sont très bonnes, mais comment la guerre peut elle se
soutenir si la Zeelande ne veut pas contribuer sa quote part et que cela fournit la prétexte à
d’autres provinces pour en faire autant ". 87
Over en weer liepen soldaten in 1785 over naar de andere partij. De geweldige provoost te
Lillo ontving in 1785 een vergoeding van 8 ponden en 17 schellingen Vlaams voor het
opvangen van “keizerlijke deserteurs”. 88 In dat jaar werden er wederom diverse
vestingbouwkundige versterkingen aan de forten aangebracht. 89 De magazijnen van Lillo
en Liefkenshoek waren in juli 1785 van alle goederen voorzien die nodig waren voor een
effectieve defensie. 90 De forten waren berekend op een belegering. Ze waren enkele jaren
eerder in vestingbouwkundig opzicht nog grondig gerenoveerd (zie hoofdstuk 9 in deel
3 c).
Op 1 juli 1785 was in het fort Lillo het volgende geschut aanwezig: 91
 6 metalen stukken van 6 pond
 16 ijzeren stukken van 12 pond
 8 idem van 6 pond
 4 metalen houwitsers van 16 pond (steens)
 6 ijzeren handmortieren van 6 pond
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In Liefkenshoek was de schietkracht aldus:
 8 ijzeren stukken van 12 pond
 12 ijzeren stukken van 6 pond
 1 metalen houwitser van 16 pond (steens).
In 1785 speelden drie hoofdofficieren van het Staatse leger een belangrijke rol tijdens de
opmaat naar de overdracht van de forten Lillo en Liefenshoek: Arnold Jacob Hendrik
Maurits baron van Pabst, Karel graaf van Dam en Pieter Richard de Fumal. Van Pabst was
vanaf februari 1772 als kolonel werkzaam in het regiment van Francois Cornelis van
Aerssen van Sommelsdijk. 92 Op 10 januari 1784 was hij commandant van het garnizoen te
Lillo. 93 Hij maakte zich toen zorgen over de komst van extra militairen; er waren
onvoldoende faciliteiten om hen in te kwartieren. 94 Zijn tweede bataljon verliet Lillo in
november 1785 conform een opdracht van de Prins van Oranje. 95 Op 30 november 1785
berichtte hij dat hij het commando over de vier forten aan de Schelde (wederom) had
overgedragen aan kolonel De Fumal. 96 Hij vertrok op 1 december 1785 vanuit Lillo naar
Delft. 97 Op 15 oktober 1787 werd hij bevorderd tot generaal-majoor. 98 Karel graaf van
Dam nam op 5 juni 1785 het commando te Liefkenshoek over van majoor Daniel
Mackaij. 99 Hij was op 22 oktober 1776 bevorderd tot majoor in het regiment van Rudolf
van Leusden en op 9 maart 1778 bevorderd tot luitenant-kolonel in het regiment van
Frederik Adriaan graaf van Efferen. 100 Pieter Richard de Fumal werd op 7 februari 1779
benoemd tot kolonel in het regiment Nationalen 18, toen onder bevel van Francois Cornelis
van Aerssen van Sommelsdijk en vanaf 1781 onder Arnold Jacob Hendrik Maurits baron
van Pabst. In augustus 1785 werd hij tot 1 september 1785 belast met “het commando van
de Forten aan de Schelde” als vervanger van A. van Pabst. 101 Hij verving deze als zodanig
weer vanaf 30 november 1785. 102 Als bevelvoerend officier was hij belast met de
overdracht van Lillo en Liefkenshoek aan de Oostenrijkse autoriteiten op 12 resp. 13
februari 1786. Hij vertrok op 16 februari 1786 vanuit Lillo naar Den Haag. 103 Op 10
januari 1794 werd hij bevorderd tot generaal-majoor der infanterie van het Staatse leger. 104
Opmerkelijk is dat de formeel aangestelde commandeur van Lillo en Liefkenshoek, Jan
Henry (Johan Hendrik) (soms alleen Henry) Bedaulx, in de leiding van deze forten in de
laatste fase van hun bestaan als vestingwerken van de Republiek der Verenigde
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Nederlanden geen enkele rol van betekenis meer speelde. 105 Uit een brief d.d. 27 oktober
1785 die hij van de Gecommitteerde Raden van Zeeland over de ontruiming van de forten
ontving wordt duidelijk waarom dit het geval was. Bedaulx werd “buiten verantwoording”
voor de ontruiming gesteld gelet op zijn “hooge jaaren en lighaamszwakheid”, waardoor
hij zich reeds geruime tijd “buiten staat” bevond. Wat de Gecommitteerde Raden betreft
behoefde Bedaulx zich geen “moeite te geeven met de onaangenaame occupatien, welke
deeze ontruiming noodwendig moeten vergezellen”. 106
In een uitvoerige brief aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland toonde Van Pabst zich
op 26 juli 1785 uiterst verontrust over de verdediging van Liefkenshoek. Zijn zorgen bleken
vooral te stoelen op twijfel aan de militair-strategische en –technische inzichten van Karel
graaf van Dam. Over de militaire merites van inundaties bijvoorbeeld merkt Van Pabst op
“welke de Graaf nimmer gesien heeft, dus ook niet over kunnende oordeelen”. Van Dam
zou van plan zijn om ingrepen te plegen in de vestingbouwkundige kenmerken van
Liefkenshoek (zoals het afgraven van de bedekte weg) die naar de mening van Van Pabst
uiterst onverstandig waren. 107 Het rommelde dus in de militaire leiding van de
Scheldeforten.
Begin september 1785 toonde Van Pabst zich verontrust over de voornemens van het
Oostenrijkse leger. 108 Hij vernam dat de magazijnen te Antwerpen waren voorzien van
grote voorraden haver, hooi en stro en dat er veertig roeiboten waren gevorderd. Het
gerucht ging dat Oostenrijkse troepen spoedig zouden worden verplaatst naar StaatsVlaanderen. 109 Van Pabst stuurde de commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo,
Anthony Hattinga, naar Brussel om de Oostenrijkse autoriteiten (de “heeren gedeputeerden
op ’t congres”) zijn zorgen kenbaar te maken over de komst van Oostenrijkse troepen
rondom Lillo. 110
In de verhouding tussen de leiding van de forten Lillo en Liefkenshoek enerzijds en de
omringende Oostenrijkse autoriteiten anderzijds kwam een radicale verandering toen
duidelijk werd dat er in Parijs een vredestraktaat in de maak was. Op 3 oktober 1785
beraadslaagde de magistraat van Lillo over een “preliminaire vrede” tussen “de Staat” en
“den Keizer”. 111 Na ondertekening van een vredesverdrag zouden de forten binnen zes
weken dienen te worden overgedragen. 112 Kort daarna bracht de bevelvoerende officier van
het Oostenrijkse leger te Doel het bericht naar Liefkenshoek dat het betreden van het
“keizerlijk gebied” weer vrij en ongehinderd was toegestaan, evenals het inkopen van
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706

levensmiddelen op dit gebied. 113 Op 22 oktober berichtte Van Pabst aan de
Gecommitteerde Raden van Zeeland dat hij naar aanleiding van ongeregeldheden te
Antwerpen een bevredigend overleg had gevoerd met acht officieren van het Oostenrijkse
leger die jegens hem beleefdheid in acht namen. 114 Twee dagen later arriveerde in Lillo een
instructie van de Prins van Oranje om enkele daar gelegerde eenheden van het Staatse leger
te laten vertrekken (zie verderop). 115 Het was een eerste stap op weg naar een volledige
terugtrekking van dit leger uit de Scheldeforten van de Republiek.
Het Traktaat van Fontainebleau
Dankzij de Franse diplomatie kon inderdaad een oorlog tussen de Republiek en Oostenrijk
worden afgewend. Alle betrokken partijen kwamen op 8 november 1785 tot de
ondertekening van het Traktaat van Fontainebleau. De belangrijkste bepalingen uit dit
verdrag betreffende Lillo en Liefkenshoek zijn de volgende:
 De Republiek behoudt het recht op zeggenschap over de scheepvaart op de
Schelde vanaf Saaftinge tot aan de zee. Deze bepaling impliceerde dat de
Republiek haar greep behield op de scheepvaart vanuit en naar Antwerpen. Anders
gezegd: van een vrije vaart op de Schelde zou opnieuw geen sprake zijn.
 Oostenrijk verkrijgt zeggenschap over de vaart op de Schelde richting Antwerpen
vanaf Saaftinge. De Republiek verliest dus haar controle over de scheepvaart nabij
Lillo en Liefkenshoek. De aldaar gelegen fiscale barrière dient te worden
opgeruimd.
 De forten Frederik Hendrik en Kruisschans worden afgebroken.
 De forten Lillo en Liefkenshoek worden door de Republiek overgedragen aan
Oostenrijk. Met dit traktaat kwam dus een einde aan ruim twee eeuwen
zeggenschap van de Republiek der Verenigde Nederlanden over deze forten.
 Er wordt in Staats-Vlaanderen een bescheiden grenscorrectie doorgevoerd ten
gunste van de Oostenrijkse Nederlanden.
 De Republiek betaalt voor het sluiten van de vrede aan Oostenrijk een bedrag van
10 miljoen gulden. 116 Frankrijk beloofde om hiervan 45 % voor zijn rekening te
nemen.
Gelet op de deplorabele toestand waarin de Republiek zich eind 1786 in menig opzicht
bevond kon men daar over de afloop per saldo niet ontevreden zijn. Een oorlog met
Oostenrijk (die men nooit had kunnen winnen) was afgewend en het lucratieve
Scheldemonopolie was goeddeels overeind gebleven. Daar stond vooral het verlies van de
forten op de oevers nabij Antwerpen tegenover. Dat was in de geschiedenis van de
113

Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, deel 20, Leiden en Amsterdam, 1785, band 2, p. 1500-1501.
ZA, SZ, inv. 1422, idem 22-10-1785.
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ZA, SZ, inv. 1422, idem 21-11-1785.
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NA, arch. Raad van State, inv. 2192. Het door de Republiek te betalen bedrag van 10 miljoen
gulden was als volgt gespecificeerd (blijkens de artikelen XV en XVI van het Traktaat): 9,5 miljoen
gulden voor het afstaan door de keizer van aanspraken op de stad Maastricht, het graafschap
Vroenhoven, het grondgebied van St. Servaas en de Landen van Overmaas. Voorts: 0,5 miljoen
gulden ter vergoeding van de schade die de onderdanen van de Oostenrijkse Nederlanden hadden
geleden als gevolg van inundaties. Vermoedelijk betrof dit deel van het bedrag vooral de schade van
de inundaties rondom Lillo en Liefkenshoek.
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Republiek in het algemeen en die van het gewest Zeeland in het bijzonder een majeure
gebeurtenis en een pijnlijk offer.
Direct na de totstandkoming van het vredesakkoord kwam in en rondom de Scheldeforten
een einde aan de vijandelijkheden tussen de Republiek en Oostenrijk. Reeds acht dagen
later gaf de Raad van State opdracht aan de dienstdoende commandant te Lillo om de
inundaties van de polders van Lillo en van St. Anna-Ketenisse te beëindigen. 117 Vijf dagen
later berichtte deze dat de opdracht was uitgevoerd; het water in de poldersloten bevond
zich weer op het oorspronkelijke peil. 118 Op 25 november 1785 was er weer een reguliere
postroute tussen Lillo en Antwerpen in gebruik. 119 Het beleid van de militaire en
burgerlijke leiders te Lillo en Liefkenshoek kwam nu volledig in het teken te staan van de
machtsoverdracht, die gewoonlijk werd betiteld als “de evacuatie”.
De overdracht
Nog voor er een akkoord met Oostenrijk was gesloten hadden de Gecommitteerde Raden
van Zeeland zich uitgebreid en gedetailleerd verdiept in de wijze waarop Lillo en
Liefkenshoek dienden te worden ontruimd en overgedragen. In oktober 1785 zonden zij
daarover een “memorie” naar Lillo. 120 Toen was al wel duidelijk dat er spoedig aan het
Zeeuwse bestuur van Lillo en Liefkenshoek een einde zou komen. In algemene zin maakte
het dagelijks bestuur van Zeeland kenbaar dat zo weinig mogelijk goederen in de forten
achter dienden te blijven. Wat maar enigszins kon worden gedemonteerd diende naar
Zeeland te worden verscheept, bijvoorbeeld ook nagelvaste kasten, bedsteden, planken e.d.
in de barakken van de militairen en de kerkklokken en uurwerken op de beide kerktorens en
de luidklok in het poortgebouw van Lillo. Uiteraard diende de volledige administratie van
het “politicq bestuur” (dus van de magistraat) en van de Weeskamer te worden
meegenomen, evenals het geld dat bij de ontruiming nog in kas van de magistraat was (dat
was in oktober 1785 niet meer dan ca. fl. 100). Overwogen diende te worden of het register
van eigendomsbewijzen van particuliere panden in Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek niet
achter diende te blijven, hetgeen uiteindelijk ook zou gebeuren. 121 Diverse bezittingen die
waren gefinancierd uit het “Fonds der Brandspuit en Lantaarns” dienden te worden
meegenomen, te weten: een brandspuit, 14 stadslantaarns, 7 quarto-bijbels, zitkussens in de
“kerkbogt” (= waarsch. de bank voor de rechters in de fortkerk van Lillo), een tafel met
groen kleed (= waarsch. de tafel in het “Rechthuis”), 2 zilveren handzegels van Lillo, 2
inktpotten, een losse secretarie-kas, stoelen, een spiegel en verdere meubelen in het
Rechthuis. Gedetailleerd werd aangegeven wat er met de goederen en andere bezittingen
van de beide fortkerken diende te gebeuren; zie hiervoor paragraaf 15.3. Dat gold ook voor
de bezittingen van de diaconieën van deze kerken; zie hiervoor de paragrafen 14.3 en 14.4
en de hoofdstukken 7 en 8 in deel 3 c. Het garnizoen werd gemachtigd om “uit te
117

ZA, SZ, inv. 1422, brief van A. van Pabst aan de GR van Zeeland d.d. 16-11-1785; deze kondigde
aan hiervoor een Oostenrijkse ingenieur uit te nodigen en deze “met pleizier” te zullen ontvangen.
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Idem, brief van Van Pabst d.d. 21-11-1785.
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ZA, SZ, inv. 1945, 25-11-1785. Op 23 november 1784 kregen de postbodes van Lillo, Jacob
Dronkers en Laurens van Pagee, instructie om op weg naar Antwerpen het keizerlijk territoir te
mijden, teneinde te voorkomen dat zij nog eens zouden worden aangehouden en verplicht werden om
hun brieven te openen (ZA, SZ, inv. 1945, 23-11-1784; zij waren op 11-11-1784 aangehouden).
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ZA, SZ, inv. 1958, fol. 539-558.
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RAA, arch. Lillo c.s., diverse inventarisnummers.

708

marcheren” en om de artillerie en de ammunitie en andere voorraden in de magazijnen in te
schepen op basis van nog te verstrekken orders. Nader zou moeten worden bepaald wat er
diende te gebeuren met een kist met resoluties en papieren die tot “het commandement”
behoorden. Dat gold ook voor de stukken van de “militaire griffie” [= het archief van de
Krijgsraad van Lillo]. 122 De kantoren (“comptoiren”) ten behoeve van de inning van de
convooien en licenten en van de Tol van Zeeland dienden te worden verplaatst om “lager
de Rivier af op het onbetwiste en op nieuw erkend Grondgebied van den Staat te worden
gecontinueerd en waar omtrent dus nog overgifte, nog vernietiging plaats zal hebben”. 123
De bedienden van de Admiraliteit dienden hiertoe nadere orders af te wachten “terwijl dan
maar eerst zal kunnen worden ondervonden, welke de gevreesde inconvenienten zijn en die
ondervinding zal noodig zijn, eer men de regte middelen tot dezelver wegneming of
verbetering zal kunnen uitvinden en aanwenden”. 124 De Gecommitteerde Raden van
Zeeland waren er dus kennelijk niet gerust op dat een verplaatsing van de fiscale barrière in
de Schelde probleemloos zou verlopen.
Wat de gevolgen van de ontruiming voor de burgers betreft werd onderscheid gemaakt
tussen burgers met en zonder “ampten”. Tot de eerste groep behoorden: de commandeur,
de rechters, de secretaris, de ontvanger van de gemeene middelen, de predikanten, de
schoolmeesters en voorzangers, de vendumeester en poortier, de gerechtsbode, de postbode,
de vroedvrouw, de gezworen wijn- en bierwerkers, de chalouproeiers, de stroomroeiers, de
veerlieden, de plaatsmajoors, de auditeur-militair, de commies van ’s lands magazijnen, de
ondercommiezen, de geweldige provoost, de lijkebidders en de turftonder. Aangekondigd
werd dat zij allen zouden worden ontslagen en “van hunne broodwinning [zullen] ontzet
wezen”. 125 Voorzien werd dat de “amptelooze” burgers, zoals de chirurgijn, de bakkers, de
kleer- en schoenmaker, de herbergiers, de tappers, de winkeliers etc. eenzelfde lot
122

Er werd bij vermeld dat aandacht diende te worden besteed aan twee “onafgedane” boedels, t.w.
die van majoor Willem Scheffer en die van majoor Louis Hitzacker. Laatstgenoemde boedel zou
insolvent zijn. Het is onduidelijk wat er uiteindelijk met het archief van de Krijgsraad van Lillo is
gebeurd. Nadat dit “provisioneel” vanuit Lillo naar Middelburg was overgebracht, besliste de Raad
van State op 7-3-1786 dat de betreffende stukken “bij de eerste bekwame gelegenheid” dienden te
worden gedeponeerd bij het secretariaat van de Raad van State. De stukken omvatten: een register van
Zeeuwse ordres en resoluties, twee tot drie registers van resoluties van de Generaliteit, een register
van resoluties, ordres en patenten van de Prins van Oranje (“Zijne Hoogheid”) sedert 1772, twee tot
drie registers met protocollen van gepasseerde akten voor de auditeur en getuigen, drie registers of
boeken met notulen van de gehouden krijgsraden en circa 40 pakken met afgedane criminele en
civiele procedures, alles na de wederinneming van de forten in 1748 (ZA, SZ, inv. 1423.1, brief van
H. Kluit (gewezen auditeur-militair te Lillo) aan de GR van Zeeland d.d. 13-3-1786, geschreven vanaf
’s lands poon “De Triton” in de haven van Reigersberg). Op 22-3-1786 besloten de GR van Zeeland
om aan het verzoek van de Raad van State tegemoet te komen. Kluit werd gemachtigd om de stukken
over te dragen (ZA, SZ, inv. 775, 22-3-1786). De desbetreffende documenten zijn anno 2005 in het
Nationaal Archief niet aangetroffen. Ze bevinden zich evenmin in het Zeeuws Archief. Het is
raadselachtig waar ze zijn gebleven.
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Over de bouw van fort Bath was toen nog niet beslist. Op de locatie waar dit fort gebouwd zou
worden waren toen al wel enkele batterijen geplaatst.
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ZA, SZ, inv. 1958, fol. 554.
125
Idem, fol. 556. In een brief van 24-11-1785 vroegen de GR van Zeeland de speciale aandacht van
de Staten-Generaal voor de positie van de burgers met een ambtelijke status (de “officianten”). Zij
zouden in aanmerking moeten komen voor een “redelijke vergoeding” (ZA, SZ, inv. 1621).
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beschoren zou zijn. “Zoo is het zeker dat geen burger, nog winkelier aldaar zijn brood zal
kunnen winnen, vermits de plaatzen tot hiertoe hun bestaan en welvaren gevonden hebben
in eene kleine negotie van Hollandsche waren, welke aldaar naar buiten werden gesleten,
en waardoor de een weer door en om den ander bestond, en dit zal moeten ophouden
zoodra men van Heer zal verandert zijn, uit hoofde van de belastingen die op het inkomen
van dergelijke winkelwaren in Braband gelegd zijn: waaruit notoir moet voortvloeien dat
de woonhuizen in deze twee plaatzen, door gebrek aan inwoonders, voor den afbraak zullen
moeten blijven staan, indien dan nog al gepermitteert zal worden om dezelven te mogen
afbreken en welke bijzonderheid die bij andere verkoopingen, verruilingen of lessien van
landen en steden altijd geen plaats heeft, het verlies te grooter en te gevoeliger maakt voor
den inwoonder die reeds te veel geslagen door het verlies van zijne brood- en kostwinning,
bij het verlaten van dezen zijnen vaderlandschen grond, nog het verdriet moet hebben van
zijn eigen erf te moeten zien vervallen, zonder daarvoor eenige vergoeding te kunnen
verkrijgen, ten ware zulks te hopen zij van de goedertierenheid van onzen Souverein, dien
het te verwagten is, dat daarin evenmin onverschillig zal zijn, als in het opnieuw
emploieren dergenen, die door deze overgifte van hunne brood- en kostwinning beroofd
zullen wezen”. 126 Verreweg de meeste ambteloze burgers trokken conform deze
voorspelling inderdaad weg. Of de voorziene waardedaling van hun huizen zich voordeed is
de vraag (zie verderop). Aan het pleidooi van de Gecommitteerde Raden om de ex-burgers
van de forten opnieuw te “emploieren” werd van overheidswege in zoverre tegemoet
gekomen dat verscheidene ambtenaren onder hen een baan verwierven in het fort Bath en
dat aan alle ex-ingezetenen van Lillo en Liefkenshoek fiscale faciliteiten werden gegund
indien zij zich in dit nieuwe fort vestigden, hetgeen verhoudingsgewijze velen deden (zie
paragraaf 15.4). 127
Op 13 oktober 1785 verleenden de Gecommitteerde Raden van Zeeland toestemming aan
de diaconieën van de beide fortkerken om hun landerijen te verkopen (zie verder paragraaf
15.3). 128 Ook daarmee liepen zij op de overdracht van de forten vooruit.
In november 1785 werd uitvoering gegeven aan de reeds gememoreerde instructie van de
Prins van Oranje d.d. 24 oktober om eenheden van het Staatse leger uit de Scheldeforten te
laten vertrekken. Het ging om detachementen uit de regimenten van generaal Berent baron
Lewe van Aduard, generaal-majoor Frederik Christoffel Willem graaf van Bylandt, kolonel
Frederik Adriaan graaf van Efferen en het tweede bataljon van kolonel Arnold Jacob
Hendrik Maurits baron van Pabst. Op 30 november berichtte Van Pabst dat al deze
eenheden waren vertrokken en dat hij, gelet op een desbetreffend besluit van de Prins van
Oranje, het commando van “de vier forten aan de Schelde” had overgedragen aan de
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ZA, SZ, inv. 1958, fol. 556-558.
Op 28-12-1785 berichtte de Staten-Generaal aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland het
“reedelijk” te achten indien de ontslagen ambtenaren (“officianten”) van Lillo en Liefkenshoek hun
vaste traktement “by weegen van pensioen” zouden behouden “en sulx haar leeven lang geduurende,
of dat zy weederom met de een of andere post zullen zyn gebeneficeerd geworden” (ZA, SZ, inv. 775,
5-1-1786). Er werd niet bij vermeld of de desbetreffende kosten uit de kas van de Generaliteit betaald
zouden worden of voor rekening van het gewest Zeeland zouden komen. Het is niet bekend of aan de
ex-ambtenaren van Lillo en Liefkenshoek, voor zover zij uiteraard ambteloos bleven, inderdaad het
door de Staten-Generaal gesuggereerde pensioen is uitbetaald.
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ZA, SZ, inv. 1945, 29-10-1785; idem, inv. 1958, 13-10-1785, fol. 559.
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kolonel De Fumal.129 Deze werd met de verdere voorbereidingen van de machtsoverdracht
(de “evacuatie”) belast. 130 Er resteerden nog slechts een bataljon uit het mariniersregiment
van de kolonel Frederik Johan Otto rijngraaf van Salm, garnizoen houdend in
Liefkenshoek, en een bataljon van het infanterieregiment van de kolonel Friedrich prins van
Saksen-Gotha, gelegerd in het fort Lillo, elk 125 man sterk. Deze detachementen zouden er
blijven tot de machtsoverdracht, zij het in gereduceerde vorm (zie verderop).
In december 1785 werden de transportabele goederen en documenten uit de forten naar
Zeeland vervoerd. Daartoe behoorden bijvoorbeeld op 17 december grote hoeveelheden
nog bruikbaar hout. 131 Op 30 december berichtte De Fumal aan de Gecommitteerde Raden
dat de complete inhoud van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek was overgebracht naar
het stapelmagazijn te Veere. Ook alle kanonnen en affuiten waren al verwijderd. Ten
behoeve van de tot de machtsoverdracht nog verblijvende militairen waren nog niet
verstuurd: 100 dozijn patronen, koetsen [= slaapplaatsen], matrassen, banken en tafels. De
Fumal roemde de medewerking en de “goede orders” van de door het gewest Zeeland
aangestelde commies Robeijn. 132
Op 5 januari 1786 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland over de ontruiming van
de goederen die toen nog aanwezig waren. Daarbij volgden zij hun reeds aangehaalde
memorie terzake uit oktober 1785. In de kas van de gedelegeerde rechters bleek zich nog
steeds een bedrag van fl. 100 te bevinden, in die van de Weeskamer fl. 400 en in de kas van
het Fonds van de Brandspuit fl. 231. 133 Zij gaven De Fumal opdracht om de “evacuatie”
verder voor te bereiden, waarbij zij hem erop wezen dat in Fontainebleau was
overeengekomen dat de overdracht uiterlijk binnen zes weken na de ratificatie van het
vredesverdrag zou dienen plaats te vinden. Die termijn ging in op 24 december 1785. 134
Eind januari 1786 hadden verreweg de meeste burgers de forten verlaten. Nu vele huizen en
andere gebouwen leeg stonden waarschuwde de magistraat voor dieverij. 135
Op 9 februari 1786 beraadslaagden de gedelegeerde rechters van Lillo over de naderende
overdracht. 136 Conform de eerder aangehaalde “memorie” van de Gecommitteerde Raden
van Zeeland besloten zij om naar Middelburg te laten vervoeren: alle boeken en papieren
van de secretaris van de magistraat en van de Weeskamer, alle meubelen van het Rechthuis,
de brandspuit met toebehoren en de losse goederen van de kerk en van de diaconie-armen.
Niet verzonden dienden te worden, doch overgegeven aan de commissarissen van de
Keizer: de registers van transporten van de huizen en van de vaste goederen in de forten. 137
Gelijktijdig besloten de rechters om afscheidsbrieven te sturen naar de Gecommitteerde
Raden van Zeeland en naar hun president die in Nijmegen verbleef.
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ZA, SZ, inv. 1422, brief van A. van Pabst aan de GR van Zeeland d.d. 30-11-1785.
ZA, SZ, inv. 1422, brief van P.R. de Fumal aan de GR van Zeeland d.d. 4-12-1785.
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Idem, brief van 30-12-1785.
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Diezelfde dag gaf de leiding van het Staatse leger opdracht om met de militaire aftocht een
begin te maken. Een deel diende tot de evacuatie nog te blijven. Dit gold uit het regiment
van Saksen-Gotha voor: 1 officier, 1 tamboer, 3 sergeanten, 3 korporaals en 30 soldaten. Zij
maakten de overdracht van het fort mee aan de Oostenrijkse autoriteiten op 12 februari
1786. In Liefkenshoek bleven na 9 februari de volgende militairen uit het regiment van Van
Salm achter: 1 officier, 1 tamboer, 3 sergeanten, 3 korporaals en 30 soldaten. Zij maakten
de overdracht van Liefkenshoek mee aan Oostenrijk op 13 februari 1786. 138
Loco-secretaris Delzenne berichtte over de gang van zaken tijdens de overdracht te Lillo op
12 februari 1786 dat de klok van de fortkerk had geluid en dat namens de burgerij de eed
van getrouwheid jegens de keizer van Oostenrijk was afgelegd door Machiel Willemsen en
Pieter Slootmans. 139 Zij waren beide rooms-katholiek.
In gedramatiseerde vorm beschreef Wessels deze “gedenkwaardige” overdracht als volgt:
“Toen de wederzijdse gevolmachtigden te Lillo waren aangekomen, werd, nadat de sleutels
waren overgegeven, de klok geluid. Van alle kanten stroomde men op de Markt voor het
Rechtshuis te zamen. Een der afgevaardigden der Staten [Wessels bedoelde de Staten van
Zeeland] nam nu het woord. Hij schetste in ’t kort het verloop der zaken en deelde mede,
dat afstand van Lillo werd gedaan. Zij die liever in hun dorp wilden achterblijven, mochten
dit doen en voor zover zij in relatie met de Staten stonden, werden zij dan van hun eed
ontslagen. 140 De Wapenborden der Republiek die boven het Rechtshuis hingen, werden
plechtig weggenomen. Onze bezetting, ongeveer 200 man vertrok naar Ossendrecht en
Bergen op Zoom. De Rechters en andere ambtenaren verdwenen per schip. 141 Velen viel
het scheiden zwaar. De andere dag kwam een Oostenrijkse bezetting uit Antwerpen
opdagen. Met vliegend vaandel en slaande trom trokken zij Lillo binnen en betrokken de
Hoofdwacht. De Keizerlijke wapenborden werden aan de officiële gebouwen bevestigd.
Weder deed klokgelui vele inwoners van Lillo samenstromen en nam de ProcureurGeneraal van Brabant van de overgeblevenen de eed van trouw en hulde aan Zijne
Keizerlijke en Apostolische Majesteit Jozef II af”. 142
In Liefkenshoek voltrok de overdracht zich een dag later, dus op 13 februari 1783.
Weersomstandigheden (een storm op de Schelde) verhinderden dat dit ook op 12 februari,
zoals de bedoeling was, gebeurde. 143 Een kroniekschrijver noteerde over die transitie het
volgende: “Het Hollands garnizoen trok met al de wapens en de munitie, en bij slaande
trommen, er uit, terwijl de keizerlijken immarcheerden, en dit als volgt: zodra de Hollandse
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ZA, SZ, inv. 1423.1, brief van P.R. de Fumal aan de GR van Zeeland d.d. 9-2-1786.
ZA, SZ, inv. 1945, 12-2-1786.
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Alle burgers van Lillo hadden ooit de burgereed jegens het gewest Zeeland afgelegd (zie
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Dat gold ook voor de militairen.
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schildwachten zagen dat de Oostenrijkers naderden, verwittigden zij de commandant… die
de trommel deed roeren en zijn mannen onder het geweer liet komen aan de hoofdwacht om
dadelijk in te schepen. De heren Dierickx [president van de Raad van Vlaanderen] en Belly
[of De Belie, stadhouder en baljuw van Beveren] met de executie belast, kwamen reeds
binnengereden, met ’n halve compagnie van Clerfayt [een officier van het Oostenrijkse
leger], met slaande trommel en spelende fluit. De soldaten werden in ’t gelid gesteld vóór
het huis van den Plaatsmajoor, rechtover het Hollands garnizoen. De sleutels van het fort,
van de sluizen en van de buitenwerken werden door luitenant-colonel Salaris de
commandant afgevraagd, waaraan, na veel hoffelijke complimenten, werd voldaan.
Dadelijk daarna commandeerde de stafofficier de aftocht naar de brug, bij slaande
trommel, om, aan het hoofd van Liefkenshoek, het schip te vinden, dat hen naar Bergen-opZoom zou voeren. Zo hebben ze voor eeuwig en naar best menen, aan Liefkenshoek vaarwel
gezegd. Nog op hetzelfde uur werden de burgers, die alsdan op de sterkte woonden,
opgeroepen om in handen van twee keizerlijke commissarissen (Dierickx en Belly) en in
tegenwoordigheid van de Oostenrijkse officieren de eed van trouw aan Jozef II af te leggen.
Ze waren er allen toe bereid, en hebben met grote blijdschap aan het verzoek voldaan”. 144
Wat de eed betreft: zeer waarschijnlijk werd die slechts door twee burgers afgelegd: de
molenaar Guillielmus Couwenberg en de bakker Jan Baptist de Roos. 145
Op 15 februari 1785 rapporteerde De Fumal de overgave van de forten. Hij vertrok een dag
later, als de laatste hoofdofficier van het Staatse leger in de Scheldeforten van de
Republiek, vanuit Lillo naar Den Haag. 146
Zoals reeds in paragraaf 12.3 is vermeld werd het kerkgebouw van Liefkenshoek in 1789
op sobere wijze geschikt gemaakt voor de rooms-katholieke eredienst. Voor een handjevol
gelovigen werd er eind 1790 de laatste mis gecelebreerd. 147 Op 20 maart 1791 verliet de
dienstdoende kapelaan het fort. 148 Volgens Cools en Van Meirvenne raakte Liefkenshoek
snel daarna in een deplorabele toestand. De Oostenrijkers lieten het vervallen en vervuilen.
De fortkerk werd een pakhuis van granen voor de gouverneur van Antwerpen. Het fort
werd een schuilhoek voor “bankroetiers en defaillanten”. 149 Dat was anders in Lillo. Daar
braken spoedig nieuwe roerige tijden aan. De inwoners van dit fort maakten vanaf 1789
opnieuw diverse transities mee (zie voor een globaal overzicht daarvan hoofdstuk 2).
Op weg naar de overdracht van het fort Lillo aan de Oostenrijkse autoriteiten voltrok zich
in de voorafgaande jaren in de polder van Lillo een proces van dé-protestantisering.
Reformatorisch gezinde landbouwers (en vermoedelijk in hun kielzog ook gelijkgestemde
knechten) trokken er weg, veelal richting West-Brabant en Zeeland. Zij waren er niet meer
zeker van dat zij hun beroep op een voor hen aanvaardbare manier konden uitoefenen,
bevreesd als zij waren voor de gevolgen van een (voortgaande) machtsverschuiving ten
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Cools en Van Meirvenne, op. cit. 2005, p. 33-34.
ZA, SZ, inv. 1945, 12-2-1786.
146
ZA, SZ, inv. 1423.1, brief van P.R. de Fumal aan de GR van Zeeland d.d. 15-2-1786.
147
Vermoedelijk behoorde de molenaar Willem Couwenberg nog enige tijd tot de inwoners van het
fort. In 1793 was hij molenaar te Ossendrecht (GTMWB, jrg. 29, nr. 2, juni 2005, p. 95).
148
J. van den Broeck, Een R.K. kerk op Liefkenshoek, in: Het Land van Beveren, jrg. 12, 1969, nr. 2,
p. 34-38.
149
Cools en Van Meirvenne, op. cit. 2005, p. 34.
145
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gunste van rooms-katholieken. Het stond bovendien vast dat er voor een gereformeerde
kerk in hun directe omgeving geen plaats meer zou zijn. Als ze zouden zijn gebleven,
zouden ze voor hun kerkgang aangewezen zijn geweest op het verder weggelegen dorp
Putte. Zo emigreerden met hun gezinnen onder meer de landbouwers Geert van Putten,
Johannes Huijzers, Anthony van Oosdorp en Johannis Quist.
Na de machtsoverdracht werd het proces van dé-protestantisering snel voltooid, zowel in en
rondom Lillo als Liefkenshoek. Voor zover er toch nog protestanten achterbleven waren
deze wat Lillo betreft voor hun kerkgang aangewezen op de gereformeerde kerken te Putte,
Ossendrecht en Woensdrecht. 150 Wat de te overbruggen afstand betreft was de situatie voor
de protestanten rondom Liefkenshoek problematischer. Dit blijkt onder meer uit de acta van
de kerkenraad van de gereformeerde kerk te Hulst. Op 6 november 1786 werd daarin het
volgende genoteerd: “De praeses brengt in dat de gereformeerden wonende op den Doel,
omdat Liefkenshoek thans ressorteert onder het gebied van de keizer, en zij dus van de vrije
uitoefening van hun godsdienst zijn beroofd, zich van tijd tot tijd beijveren om hier ter kerk
te komen. Maar omdat zij daarvoor wel vier uur moeten lopen en het wel gebeurt dat zij
voor een gesloten poort staan [wordt] besloten dat de praeses aan de heer Logo,
commandant, 151 zal verzoeken dat deze desnoods ook tijdens de godsdienst mag worden
geopend”. Een week later rapporteerde de praeses van de kerkenraad dat dit verzoek was
ingewilligd. De poort zou in het vervolg tijdens kerkdiensten voor “de bewuste lieden uit
den Doel” worden geopend, zowel ’s morgens als ’s middags. 152 In 1790 waren de
problemen met de kerkgang van protestanten uit Doel en omgeving in Hulst nog niet over.
Dat blijkt onder meer uit een opmerkelijke resolutie van het stadsbestuur van Hulst d.d. 2
juli van dat jaar betreffende het voorgenomen huwelijk van Johannes Dronckaert
(Dronkers) en Jacoba de Munck, beiden gereformeerd en wonend te Doel. De kerkenraad te
Hulst toonde zich aanvankelijk niet bereid om hen in ondertrouw aan te nemen omdat ze
buiten het grondgebied van “de staat” woonden. De magistraat van Hulst gelastte de
kerkenraad zulks toch te doen, omdat er voor het aanstaande bruidspaar in Doel en
omgeving geen mogelijkheid meer bestond om gereformeerd te huwen. Wel werd het paar
gedwongen een attestatie van “de regering van Doel” te overleggen en “een akte van goed
gedrag” van de pastoor van Kieldrecht (sic!). 153
Voor de hoofdlijnen van de geschiedenis van Lillo en Liefkenshoek na februari 1786 wordt
verder verwezen naar hoofdstuk 2.
Schepenen van de fortificatie van Lillo
Direct nadat de forten Lillo en Liefkenshoek in februari 1786 waren overgedragen aan de
Oostenrijkse autoriteiten installeerden deze in het fort Lillo een schepencollege dat de
bestuurlijke taken overnam van het college van gedelegeerde rechters dat in de periode
1622 tot februari 1786 door de Gecommitteerde Raden van Zeeland was belast met het
dagelijks bestuur van de forten, in het bijzonder op het terrein van civielrechtelijke
aangelegenheden. De leden van dit schepencollege werden omschreven als “schepenen der
150

Zie voor deze kerken: J. Schoonhoven, Protestantse kerkgemeenschap Ossendrecht-Hoogerheide
rond 1800, Bergen op Zoom, 1998.
151
Dit was Christiaan van Logau, benoemd tot groot-majoor van Hulst op 1-10-1773 (ZA, SZ, inv.
1673, fol. 251).
152
GA Hulst, arch. Herv. Gemeente Hulst, inv. 59.
153
GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 1, resoluties van de magistraat, 2-7-1790.
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fortificatie van Lillo”. Via personele unies werd gezorgd voor een nauwe band met de
schepenbank van Lillo en Zuidland. In het nieuwe schepencollege was, als drossaard, een
prominente plaats ingeruimd voor Bernardus Smout die deze functie ook vervulde in het
schepencollege van Lillo en Zuidland. Ook via de schepenen Joannes Jacobs en Jan Baptist
Bril kwam er een personele unie tot stand. Zonder uitzondering waren de nieuwe leden van
de magistraat van Lillo rooms-katholiek. Vermoedelijk is deze schepenbank tijdens de
Franse bezetting van Lillo ontbonden.
Aannemelijk is dat de bestuurlijke taken van het college van gedelegeerde rechters te Lillo
die betrekking hadden op Liefkenshoek vanaf maart 1786 werden overgenomen door de
schepenbank van Doel-Kieldrecht.
In de periode maart 1786 tot en met februari 1797 maakten in elk geval de volgende
personen (voor kortere of langere tijd en vermeld in alfabetische volgorde) deel uit van het
schepencollege van de fortificatie van Lillo, afgezien van de drossaard Smout: 154
 Akkermans, Isaac (president-schepen op 10-2-1789) 155
 Bril, Jan Baptist
 Dillen, Jan Baptist
 Jacobs, Joannes
 Mol, Jean Louis van
 Slootmans, Pieter
 Vergouts, Antonius
 Willems, Michiel
Ze waren zonder uitzondering rooms-katholiek en met de situatie in en rondom Lillo goed
bekend. De eigendomsrechten van de inwoners van Lillo en Oud-Lillo werden door de
nieuwe autoriteit erkend. Hoewel hiervoor een grondiger onderzoek noodzakelijk zou zijn,
wijzen verspreide gegevens erop dat de prijzen van onroerend goed na de machtsoverdracht
fors omhoog gingen, mogelijk omdat een einde was gekomen aan een periode van
onzekerheid. 156
Reeds in maart 1786 was er in het fort Lillo een “ontvanger-principaal van de inkomende
en uitgaande rechten van de majesteit (= de keizer van Oostenrijk)” werkzaam, een functie
die toen werd vervuld door Egidius de Negrij. 157 Deze kocht toen voor fl. 700 van Frans
Conrad Bodmer, voormalig lid van de magistraat van Lillo, het huis “Bohemen” in de
Langestraat binnen het fort. 158

154

Bron: RAA, oud-arch. Lillo, inv. 34, fol. 825-1062; volledigheid kan niet worden gepretendeerd;
genoteerd werden de namen van de schepenen die in de genoemde periode betrokken waren bij het
opstellen en ondertekenen van schepenakten. Dat waren er steeds twee. Een compleet overzicht van
de samenstelling van het schepencollege is in het oud-archief van Lillo niet aangetroffen.
155
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 34, fol. 900.
156
Op 28-4-1786 en 22-9-1786 werden huizen in de Langestraat van het fort verkocht voor resp.
fl. 1400 en fl. 1050 (RAA, oud-arch. Lillo, inv. 34, fol. 829 en 843-844).
157
Het fort Lillo fungeerde dus ook voor de Oostenrijkse Nederlanden enige tijd als douane-kantoor.
158
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 34, fol. 825; de betreffende transportakte was de eerste in zijn soort,
opgesteld door de “schepenen der fortificatie van Lillo”.
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15.3 De ontmanteling van de fortkerken
Nog voordat zeker was dat de forten Lillo en Liefkenshoek in Oostenrijkse handen zouden
komen verkeerden de kerken in deze forten al in een staat van ontbinding. Het moet ook de
kerkbesturen omstreeks 1784 (maar vermoedelijk al wat eerder) duidelijk zijn geweest dat
het einde in zicht was. Veelzeggend in dit verband is dat er na het overlijden van Martinus
Nicolaas Anosy in 1784 geen nieuwe predikant in Liefkenshoek meer werd benoemd. Op
31 juli 1785 werd in de fortkerk van Lillo voor het laatst een kind gereformeerd gedoopt, te
weten Johanna Francina Dronkers, dochter van Frans Dronkers en Jacomina van
Fraassen. 159
Op 13 oktober 1785 verleenden de Gecommitteerde Raden van Zeeland toestemming aan
de diaconieën van de beide fortkerken om hun landerijen te verkopen. 160 Nog diezelfde
maand verkocht de kerkenraad van Lillo de volgende percelen grond (zaai- en weiland) in
de polder van Lillo: 13 gemeten voor fl. 190, 10 gemeten voor fl. 240 en 7 gemeten voor fl.
200. 161
Een inventarisatie van bezittingen en schulden van de fortkerk van Liefkenshoek, opgesteld
door Leendert Jakobszn. de Munk en Pieter van Leerdam en vastgelegd in een akte die op
17 augustus 1791 in het fort Bath werd ondertekend, laat zien dat deze kerk voor een
bedrag van 550 Vlaamse ponden “obligatien op Zeeland” bezat tegen een jaarlijkse rente
van 16 ponden. Voorts werden diverse obligaties nagelaten ter waarde van 350 Vlaamse
ponden tegen een jaarrente van 9 ponden en 10 stuivers. Er waren voorts nog diverse
ontvangsten (vooral wegens afgeloste leningen) ten bedrage van fl. 3556. Daar stonden
diverse schulden tegenover (die overwegend betrekking hadden op alsnog te betalen
vergoedingen aan lidmaten die armen hadden verzorgd) ten bedrage van fl. 3308. Het
positieve saldo van de lopende inkomsten en uitgaven (exclusief de waarde van het
obligatiebezit) bedroeg fl. 248. 162
De bezittingen van de fortkerk van Lillo werden in augustus 1786 geïnventariseerd. 163 Een
overzicht daarvan is opgenomen in deel 3 c. De totale uitgaven bedroegen fl. 4991, 4
stuivers en 10 penningen. Zij bleken nagenoeg uitsluitend betrekking te hebben op de
armenzorg. In hoofdstuk 14 zijn deze nader toegelicht. Het saldo van de ontvangsten en de
uitgaven was negatief en wel voor een bedrag van fl. 1392, 9 stuivers en 6 penningen.
Op 5 januari 1786 gaven de Gecommitteerde Raden van Zeeland opdracht aan de
magistraat van Lillo om ervoor te zorgen dat de transportabele goederen uit de fortkerken
vervoerd zouden worden naar Middelburg. 164 Op 11 februari 1786 maakte de predikant van

159

In het doopboek van de fortkerk van Liefkenshoek werd na 13 februari 1786 nog een doop
opgetekend, te weten de doop van Pieter van der Ham op 10 april 1786, zoon van Leendert van der
Ham en Geerdina Tilborg. Deze doop moet elders hebben plaatsgevonden; de gereformeerde kerk van
Liefkenshoek was toen al ontmanteld.
160
ZA, SZ, inv. 1945, 29-10-1785; idem, inv. 1958, 13-10-1785, fol. 559.
161
ZA, SZ, inv. 1422, brief van de predikant J.A. toe Laer vanuit Lillo aan de GR van Zeeland d.d.
28-10-1785.
162
ZA, RB, inv. 279; zie voor een transcriptie van de betreffende rekeningen hoofdstuk 8 in deel 3 c.
163
ZA, RB, inv. 258. Uitgezonderd de goederen uit het kerkgebouw die naar Middelburg waren
vervoerd.
164
ZA, SZ, inv. 1945, 9-2-1786; ook: inv. 1962, 5-1-1786 en 10-2-1786.
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Lillo hiervan het volgende overzicht.
verscheept:

165

Uit de kerk van Lillo werden naar Middelburg




















Tien banken
Een toegespijkerde kist met het koperwerk van de kronen 166
Twee ijzers waaraan de kronen waren opgehangen
Twee geschilderde borden met het geloofsformulier en de Wet 167
Een kapje van latten (?) behorende bij de lijkbaar
Een doodgraversbaar
Een grote tafel ten dienste van het Avondmaal
Een kleine tafel met linnengoed
Zeven stoelen uit de consistoriekamer
Twee ramen van latwerk
Een zwart bord
Een koolijzer
Twee loden baren
Twee glasgordijnenroeden
Vier koppels kerkstoelen en een enkel koppel
Twee voetenbanken uit de preekstoel
De lessenaar van de voorzanger
Een kist met de doop- en de trouwboeken, geld en andere effecten van beide
diaconieën 168
 Een pak met twee glasgordijnen en bijbehorende koorden
 Een kachel
 Een ladder
 Twee ijzeren platen
 Een blauwe gootsteen
 Twee brandemmers
Uit de kerk van Liefkenshoek kwamen daarbij: 169
 Negen banken
 Een tafel met schragen
 Een officiersbank.
Deze goederen (of een deel daarvan) zouden spoedig bestemd worden voor de nieuw
gebouwde kerk in het fort Bath, waar ze in april 1786 arriveerden. Verscheidene lidmaten
van de voormalige fortkerken van Lillo en Liefkenshoek hadden zich in de eerste maanden
165

ZA, SZ, inv. 1423.1, brief van J.A. toe Laer aan de GR, 11-2-1786.
Waarschijnlijk bevatte deze kist twee kroonluchters.
167
Blijkens een omschrijving van deze borden uit oktober 1785 bevatte het ene de Tien Geboden en
het andere het “Symbolum Apostolocum”, beide geschreven met Romeinse letters.
168
Dus ook van de diaconie van Liefkenshoek.
169
In Liefkenshoek bleven achter: de predikstoel, een wandbord (“tafereel”) met de Tien Geboden,
enige rouwborden en de stoelen. In 1789 werden de grafstenen verwijderd, toen het gebouw
(kortstondig) geschikt werd gemaakt voor de rooms-katholieke eredienst (J. van den Broeck, Een
R.K. kerk op Liefkenshoek, in: Het Land van Beveren, jrg. 12, 1969, nr. 2, p. 34-38).
166
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van 1786 in het fort Bath gevestigd, waar ze veelal dezelfde soort militaire en
maatschappelijke taken vervulden als ze in Lillo en Liefkenshoek hadden gedaan. Dat was
niet verwonderlijk, want het fort Bath kreeg eenzelfde soort functie als de laatstgenoemde
forten gedurende tweehonderd jaar hadden vervuld: fungeren als een vestingwerk van
waaruit het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen effectief kon worden beheerst,
vooral met het oog op de inning van belasting ten behoeve van de Republiek der Verenigde
Nederlanden.
In de fortkerk van Bath kwam vanuit Lillo het volgende zilverwerk terecht: 170
 Een ovalen zilveren schotel met geschulpte rand en het wapen van Catharina van
Vosmaer (te weten: drie vossen). 171 Zij werd in de fortkerk van Lillo op 30 januari
1739 begraven, 22 jaar oud. Zij schonk de schotel “tot ’t godvruchtig gebruik der
gemeinte Jesu Christi tot Lillo”. 172
 Een gegraveerde zilveren schenkkan uit 1782, geschonken door Jan Grant, met aan
de ene zijde zijn familiewapen met drie kronen en het devies "te favente virebo" en
aan de andere zijde gegevens over zijn persoon, waaronder de mededeling dat hij
stamt van een aanzienlijk Schots geslacht "en wel van die Branche welke zig
onderscheidt met den naam van Grant van Gartenbeg, de laatste van dien stam in
deze Nederlanden" met de toevoeging "vivit poot funera virtus". 173
 Een zilveren doopbekken uit 1759, geschonken door de toenmalige commandeur
van het fort Lillo, Sigismond Gross de Trevelin. 174
 Twee ovale zilveren borden (ook kleine schotels genoemd) met geschulpten rand
uit 1772, geschonken door Johanna Jacoba de Hollander ter nagedachtenis aan
haar man Simon van den Enden, in leven commies en gedelegeerd rechter te Lillo;
in de borden zijn drie vogels gegraveerd die verwijzen naar zijn familiewapen.
 Twee gegraveerde zilveren bekers met bloemrand (uit het midden van de 17de
eeuw).
 Twee gegraveerde zilveren bekers met medaillons en bloemrand (idem).
Daarbij voegden zich: een koperen zandloperhouder (uit de eerste helft der 18 de eeuw) en
een kanselbijbel van J.P. Wachter (Amsterdam, 1643) met een koperen beslag. 175
170

Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van
geschiedenis en kunst, deel VI, de Provincie Zeeland, Utrecht, 1922, p. 212. Deze goederen werden
vanuit Lillo eerst verplaatst naar de Ned. Herv. Kerk te Krabbendijke en belandden in het fort Bath in
1791, toen daar een provisorisch kerkgebouw ontstond in een voormalig pakhuis (P.J. Aarssen, op.
cit., p. 157). In 1829 werd deze “pakhuiskerk” vervangen door een gebouw dat speciaal voor
kerkelijke erediensten was bestemd.
171
Zij is een dochter van de Karel van Vosmeir (wijnkoopman te Lillo) en Sara de Meeuw.
172
De Nederlandsche Leeuw, 1888, p. 95. In het overzicht dat bij noot 167 is vermeld is deze schotel
foutief gedateerd. Deze stamt uit 1739 niet uit 1779.
173
De Nederlandsche Leeuw, 1888, p. 95. Deze schenkkan heeft de kerkenraad van Lillo laten
maken uit een legaat van Jan Grant ten bedrage van fl. 300 (ZA, SZ, inv. 1958, fol. 550). De schenker
is een zoon van Willem Grant (Grand) (wijnkoopman te Lillo) en Maria Hayman(s). Hij werd in
Zierikzee schepen en raad (zie verder deel 2 b).
174
Diens naam is in het geciteerde overzicht van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg
foutief vermeld, te weten als Fievelin.
175
P.J. Aarssen, op. cit., p. 157.
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De fortkerk van Bath werd afgebroken in 1890. De restanten van het gebouw werden
gebruikt bij de bouw van een nieuwe Nederlandse Hervormde Kerk te Rilland. Dit gebouw
kwam in 1891 gereed. Het zilverwerk uit de fortkerk van Lillo verhuisde mee en werd in
het laatste decennium van de 20ste eeuw uit dit gebouw gestolen.
Het is de vraag of er uit de voormalige fortkerken van Lillo en Liefkenshoek anno 2005 nog
meer resteert dan een bijbel (uit de kerk van Liefkenshoek, die bestemd was voor leden van
de kerkenraad) die via overerving in het bezit is gekomen van een familie Schot in
Zierikzee en een van de kroonluchters uit de fortkerk van Lillo, die eerst belandde in de
fortkerk van Bath, vervolgens in de Ned. Herv. Kerk te Rilland-Bath en tenslotte in de kerk
“De Levensbron” aldaar. 176
15.4 Fort Bath
Door de overdracht van de forten Lillo, Liefkenshoek, Frederik Hendrik en Kruisschans aan
de Oostenrijkse autoriteiten werd een gat werd geslagen in de fortificatielinie in StaatsVlaanderen en daarmee in de verdediging van de Republiek der Verenigde Nederlanden
tegen een aanval vanuit het zuiden. Als gevolg van het verdwijnen van het
ontvangstkantoor van de convooien en licenten en van de Zeeuwse Tol te Lillo ontstond er
bovendien behoefte aan de vestiging van een nieuw, goed te verdedigen belastingkantoor,
van waaruit het scheepvaartverkeer op de Schelde, in het bijzonder het verkeer naar en
vanuit Antwerpen, fiscaal kon worden belast. 177 Daarmee was de behoefte aan een nieuw
fortificatiewerk langs de Schelde geboren. Zo’n militaire locatie werd bovendien nodig
geacht om eventuele pogingen van de Oostenrijkse autoriteiten om via de Brabantse oever
van de Schelde een aanval op Zuid-Beveland te ondernemen, het hoofd te bieden.
Proefondervindelijk was vastgesteld dat het niet zo moeilijk was om bij laag water vanuit
Zandvliet de Schelde te voet over te steken. 178
C.D. du Moulin, directeur-generaal der Fortificatiën van de Republiek, werd met het
onderzoek tot de oprichting van een nieuw verdedigingswerk belast, nadat Pieter Paulus,
176

Het gebouw van de Ned. Herv. Kerk te Rilland-Bath uit 1891 raakte in 2004 in verval na het
totstandkomen van de fusie met de Gereformeerde Kerk aldaar in het kader van de vorming van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN), waarna de kerkdiensten werden voortgezet in het gebouw van
de voormalige Gereformeerde Kerk. Dit gebouw draagt anno 2005 de naam “De Levensbron”.
177
De formele grondslag daarvoor werd gelegd in een resolutie van de Staten-Generaal d.d. 12-11786. De Gecommitteerde Raden van Zeeland verordonneerden vervolgens op 20-2-1786 dat “het
Comptoir van Lillo provisioneel is verplaatst geworden op het Schip de Vigilantis, leggende voor de
Haven van de Badsche Kade, op vier à vyf vademen Water; zo worden by dezen alle de Schippers, de
Oosters- of Westers-Schelde op of afkomende, geordonneert aldaar te stryken, de betaling der
verschuldigde Rechten te doen en de behoorlyke recherche te ondergaan, alles op dien voet, zoals
zulks voor dezen en tot hier te Lillo heeft plaats gehad, zullende niet vermogen hunne reize
eenigszints voort te zetten of Anker te ligten, voor dat zulks hen door de Commisen ter Recherche zal
zyn gepermitteerd”.
178
P.J. Aarssen, Rilland, Bath en Maire in de loop der eeuwen, Kruiningen, z.j., p. 74. In 1572
slaagde de Spaanse veldheer Mondragon erin om met een compagnie soldaten vanuit Zandvliet via de
schorren en slikken van Ossendrecht en Woensdrecht Zuid-Beveland te bereiken; zie: J. Baalbergen
en J.M. Smits, Groeiend naar eenheid; de staatkundige en militaire geschiedenis van Zeeland in
hoofdlijnen, in: T. de Kruijf e.a. (red.), Atlas van historische vestingwerken in Nederland; Zeeland,
Utrecht, 2004, p. 24.
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advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit op de Maze (en Zeeuw van geboorte), daar sterk op had
aangedrongen. Opvallend snel wist Du Moulin een ontwerp aan te dragen voor de
oprichting van een kustbatterij. Omdat dit plan volgens de Staten van Zeeland de
beveiliging van Zeeland onvoldoende waarborgde, kreeg hij het verzoek een ander plan op
te stellen. Op 4 januari 1786 diende hij een nieuw plan in. Dit omvatte de oprichting van
een geheel nieuw fort in de zuidoostelijke hoek van de Reigersbergsche polder in Zuid
Beveland. Deze relatief jonge polder (zij was pas dertien jaar te voren bedijkt) was
strategisch gunstig gelegen. De polder werd namelijk aan noordelijke zijde begrensd door
een smalle vaargeul, het Nauw van Bath, vlak langs de kust. 179 Bovendien grensde het
nieuwe fort aan de vaargeul tussen de Wester- en de Oosterschelde en daarmee aan de
toenmalige Schelde-Rijnverbinding. 180 De besluitvorming over de aanleg van het fort
kwam vervolgens in een stroomversnelling. Op 6 januari 1786 verzocht de Raad van State
de Gecommitteerde Raden van Zeeland om met het plan in te stemmen, hetgeen op de 23 ste
van diezelfde maand gebeurde. 181 De situering van het fort Bath was als volgt:

179

A. de Kraker en P. Stockman, De Westerschelde als stategische waterweg, in: A.M.J. de Kraker,
de (red.), De Westerschelde, een water zonder weerga, Kloosterzande, 2002, p. 128.
180
De schorren en slikken tussen het oostelijke deel van Zuid-Beveland en het westelijke deel van
Noord-Brabant waren toen nog niet ingepolderd. Het scheepvaartverkeer van Noord naar Zuid en vice
versa liep via een vaargeul die binnen het bereik lag van de kanonnen op de wallen van het fort Bath.
181
ZA, SZ, inv. 775, 19-1-1786 en 23-1-1786.
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afb. 28: de situering van het fort Bath
De naam van het nieuwe fort werd verbonden aan het in 1551 in zee vergane dorp Bath. 182
Middels een resolutie van de Staten van Zeeland van 28 maart 1786 werd de aanbesteding
van het grondwerk goedgekeurd.
De bouw van het fort tussen 1786 en 1787 stond onder leiding van kapitein-ingenieur J.J.
von Freijtag. Op 12 juli 1786 bracht prins Willem V (stadhouder van Holland en Zeeland)
met zijn echtgenote en hun drie kinderen een bezoek aan de bouwwerkzaamheden. 183 Het
fort verkreeg een nagenoeg vierkante vorm met in drie van de vier zijden een bastion. 184

182

J.M. de Nooijer, Het Fort Bath en zijn sprekend wapen, in: Ons Zeeland jrg. 1929, nr. 3. De naam
van het fort wordt op twee verschillende manieren beschreven. Indien het louter gaat om een duiding
of karakterisering van het betreffende vestingwerk is de schrijfwijze fort Bath correct. Indien echter
wordt geduid op het vestingwerk als (autonome) bestuurlijke entiteit binnen het gewest Zeeland
behoort het te worden omschreven als Fort Bath.
183
Dit bezoek was onderdeel van een verblijf van prins Willem V in Zeeland van 18 juni tot 25 juli
1786; Aarssen, op. cit., p. 78.
184
De oostzijde was niet gebastioneerd.
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Het was omgeven met een natte gracht.
als volgt: 186

185

De oorspronkelijke plattegrond van het fort was

afb. 29: de oorspronkelijke plattegrond van het fort Bath
Naast de aanleg van de verblijven voor zo’n driehonderd soldaten werden ook huizen voor
een burgerbevolking gerealiseerd, net zoals in het ontruimde fort Lillo. 187 De Zeeuwse
bouwmeester Conrad Kaijser had een belangrijk aandeel in het ontwerpen van de gebouwen
in het vestingwerk. 188 Verscheidene families uit Lillo en Liefkenshoek, daartoe
gestimuleerd door gunstige belastingvoorwaarden, vestigden zich in het fort Bath. Zij
185

De Kruijf e.a. (red.), op. cit., p. 94.
Idem.
187
In de Napoleontische tijd is de garnizoenscapaciteit van het fort uitgebreid. In 1811 verbleven er
700 Franse soldaten. In 1834 was de bezetting berekend op 700 tot 1000 manschappen (Encyclopedie
van Zeeland, deel 1, Middelburg 1982, p. 99).
188
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 8060, blz. 268-269.
186
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werden tot 1806 vrijgesteld van het betalen van lokale belastingen. 189 Daartoe behoorden
onder meer personen uit de families Akkerman, Van der Bel, Van Boven, Delzenne,
Dronkers, Jansen, Van Leerdam, Van Pagee, Poelemans, Roelands, Verkouteren en
Voogd. 190 Zonder uitzondering waren deze families gereformeerd. 191
De Gecommitteerde Raden van Zeeland stelden voor het nieuwe fort een zelfstandig
bestuur in, bestaande uit een schout en vijf schepenen. Daaraan werd ook een
rechtsprekende taak toegekend.
In 1809 is het fort Bath kortstondig bezet door Engelse troepen, als uitvalsbasis voor een
aanval op Antwerpen. 192 Aan de Franse bezetting van het vestingwerk kwam een einde in
april 1814.
In verband met de Belgische Opstand werd het fort in de jaren 1830-1831 versterkt en
gemoderniseerd. Van 7 maart 1831 tot 26 juni 1839 verkeerde het in staat van beleg.
Op 29 mei 1867 werd het bij Koninklijk Besluit vervallen verklaard, vier jaar nadat de
Belgische staat de tol op de Schelde had afgekocht. Hoewel de oorspronkelijke bebouwing
grotendeels intact bleef, sloeg de watersnoodramp in 1953 een deel van de noordelijke
omwalling weg. In dat jaar werd het douanekantoor van het fort Bath opgeheven en
verplaatst naar Terneuzen. Thans (2005) zijn nog slechts de contouren van het vestingwerk
in het terrein waarneembaar. Het oorspronkelijke stratenplan is nog intact. 193
189

Aarssen, op. cit., p. 78.
GA Schouwen-Duiveland, Verzameling Van der Baan, inv. 132, aantekeningen uit het doopboek
van de Hervormde gemeente in het Fort Bath betreffende de periode 13-2-1791 t/m 2-2-1814. In deze
periode werden er in de kerk van het Fort Bath 100 personen gedoopt; 49 van hen behoorden tot het
geslacht Dronkers. In diezelfde periode werden er in Fort Bath 28 huwelijken gesloten; 8 van de
bruidegoms en 10 van de bruiden behoorden tot het geslacht Dronkers. Van de 27 gezinshoofden in
de leeftijd van 20 tot en met 60 jaar die in 1813 in het Fort Bath woonden waren er 17 afkomstig uit
Lillo, Liefkenshoek of Doel (ZA, arch. Prefectuur, inv. 1127, lijst Garde Nationale Zuid-Beveland
Oost 1813).
191
Niet alle gereformeerde bewoners van het fort Lillo vertrokken overigens na februari 1786. Zo
bleef het echtpaar Jacob Dronkers en Margaretha Schakels nog enige tijd in Lillo wonen; op 20
september 1789 lieten zij in de gereformeerde kerk te Putte hun dochter Jozina dopen. Ook de
weduwe van Andries Dronkers (= Jozina Dronkers) vertrok niet. Zij kreeg op 17 augustus 1786
toestemming van de Oostenrijkse autoriteiten om de veerdienst Lillo-Liefkenshoek-Doel voor een
periode van zeven jaren te pachten (Polderheem, jrg. 32, nr. 2, 1997, p. 18-19).
192
De Kraker en Stockman, op. cit., in: De Kraker (red.), op. cit. 2002, p. 128.
193
Via het fort Bath overleefde gedurende lange tijd (te weten van 1791 tot 1970), aanvankelijk
integraal, later partieel het wapen dat als gemeente-wapen in gebruik was in het fort Lillo ten tijde van
het Zeeuwse bestuur van dit fort, in elk geval in de 18 de eeuw. Op 24 februari 1791 besloten de
Gecommitteerde Raden van Zeeland dat het wapen van het voormalige Zeeuwse fort Lillo diende te
worden gebruikt als wapen van de toen zelfstandige gemeente Bath. Zoals in paragraaf 5.5 reeds is
beschreven bestond dit wapen uit twee delen: bovenin het middendeel uit het wapen van Zeeland
(d.w.z. een leeuw op stromend water), onderin een boom met aan de voet twee vogels. De boom
verwijst hoogstwaarschijnlijk naar de herkomst van de naam Lillo (= Lindelo ofwel lindenbos), de
vogels zijn vermoedelijk tortelduiven of zeemeeuwen. In de Verzameling Zegelstempels “Schutte”
van het Zeeuws Archief bevindt zich een lakzegel van Lillo, gedateerd 17de eeuw, met daarop een
geplante boom met aan weerszijden op de grond een vogel en als omschrift: sigillum ad causas
Lilloenses.
Op 18 december 1819 kreeg de gemeente Fort Bath (waaraan in 1816 de gemeente Maire was
toegevoegd) een ander wapen, dat deels nog verwees naar het wapen van het fort Lillo. De liggende
leeuw werd vervangen door een badkuip vol water (een zinspeling op de naam van de gemeente); de
190
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afb. 30: het wapen van de ambachtsheerlijkheid Lillo-Zuidland.

lindeboom met de vogels bleef gehandhaafd. In 1876 werden de gemeenten Bath en Rilland-Maire
samengevoegd tot Rilland-Bath. Er kwam een nieuw gemeente-wapen; de badkuip en de lindenboom
bleven gehandhaafd in een kwartdeel ervan, te weten linksonder (J.C.W. Jobse, Het wapen van
Rilland-Bath, in: Varia Zelandia, jrg. XVIII, 1982, p. 4-12). Bij K.B. van 24 november 1966 werd aan
dit nieuwe wapen een gouden kroon toegevoegd. In het wapen van de gemeente Reimerswaal (waarin
de gemeente Rilland-Bath op 1 januari 1970 opging) is geen spoor meer van het wapen van het fort
Lillo aanwezig.
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16.

Epiloog

16.1 Inleiding; hoofdlijnen van de geschiedenis van Lillo en Liefkenshoek
Het is niet de bedoeling om in dit hoofdstuk de bevindingen uit de voorafgaande
hoofdstukken integraal samen te vatten. In plaats daarvan wordt bij wijze van
nabeschouwing nog stilgestaan bij drie aspecten van het functioneren van de forten Lillo en
Liefkenshoek, te weten:

Hun functioneren als vestingwerken

De wijze waarop zij als sociale systemen functioneerden

Hun betekenis voor de Republiek der Verenigde Nederlanden
Alvorens dat te doen wordt hun geschiedenis in hoofdlijnen als volgt gerecapituleerd. 1
Tot de bouw van de forten Lillo en Liefkenshoek werd in 1578 besloten nadat de stad
Antwerpen de zijde van de Opstand in de Nederlanden had gekozen en een aanval van
Spaanse troepen op deze Scheldestad, die zich had ontwikkeld tot veruit de grootste
wereldhaven en tot een belangrijk bolwerk van de Reformatie, te verwachten viel. Het fort
Lillo werd gesitueerd op de Brabantse oever van de Schelde en het fort Liefkenshoek aan
de overkant, dus op de Vlaamse zijde. In de jaren 1579 en 1580 werden ze beide
operationeel. Vijf jaar later zou blijken dat hun aanleg (conform de principes van het OudNederlandse vestingstelsel) niet kon verhinderen dat Antwerpen opnieuw volledig in
Spaanse handen kwam. Deze gebeurtenis is bekend geworden als “de Val van Antwerpen”.
Vrijwel gelijktijdig veranderde de functie van Lillo en Liefkenshoek radicaal. Ze kwamen
in handen van de opstandelingen in de Noordelijke Nederlanden. 2 Vanaf augustus 1585
werden het vestingwerken van de Republiek der Verenigde Nederlanden (in wording) en
werden ze aangestuurd vanuit het Staatse leger. Hun taak werd niet langer om Antwerpen te
beschermen, maar om deze rijke koopmanstad na de exodus van overwegend
reformatorisch gezinde kooplieden en van handelskapitaal additionele schade te berokkenen
in het belang van de havens in de Noordelijke Nederlanden, die van Amsterdam voorop, en
wel door in de Schelde, circa 20 kilometer noordelijk van Antwerpen, een fiscale barrière
(ook wel betiteld als een slagboom) aan te brengen en die zonodig met geweld vanaf de
forten, ondersteund door een of meer oorlogsschepen, te handhaven. Vanaf de
zeecontrescarpen van de forten kon het scheepvaartverkeer vanuit en naar Antwerpen
volledig worden gecontroleerd. Antwerpen onderging als handelsstad een gevoelige
achteruitgang vanwege belastingen die over in- en uitgevoerde goederen dienden te worden
betaald. Bij het afdwingen daarvan speelden Lillo en Liefkenshoek een sleutelrol. Vanuit de
Zuidelijke Nederlanden, in het bijzonder vanuit Antwerpen bezien werden het vijandige,
verachte bolwerken in handen van een bezettende macht. Toen in 1578 over de bouw van
de forten werd gedelibereerd hadden sommige Antwerpse kooplieden dit effect gevreesd.
De vroege historie van Lillo en Liefkenshoek is een illustratie van de paradoxale wijze
waarop de geschiedenis kan verlopen.

1

In dit slothoofdstuk worden feiten of citaten die reeds in de voorafgaande hoofdstukken via
voetnoten zijn verantwoord niet nog eens onderbouwd.
2
Men kan ook stellen dat dit reeds het geval was vanaf de bouw van de forten, gegeven het feit dat
Antwerpen in 1578-1580 behoorde tot de opstandige steden in de Nederlanden.

726

In 1588 besloot de Raad van State dat de Gecommitteerde Raden van Zeeland met het
bestuur en beheer van Lillo en Liefkenshoek werden belast. Dat gebeurde op praktische
gronden. Middelburg was dichterbij dan Den Haag. Wel bleven de beide forten formeel
onderdeel van de Generaliteit (onder meer qua financiering) en werden zij bestuurd in naam
van de Staten-Generaal.
De adempauze in de Tachtigjarige Oorlog die geboekstaafd is als het “Twaalfjarig Bestand”
is benut om de forten te versterken. In beide gevallen gebeurde dat onder regie van de
vestingbouwer David van Orliëns. Lillo onderging in 1609 een ingrijpende aanpassing
(onder meer door de toevoeging, aan de zeezijde, van een vijfde bolwerk), Liefkenshoek
werd in 1614 (gelijktijdig met de herbedijking van de polders van Doel en van St. AnnaKetenisse) nagenoeg volledig herbouwd.
De positie van het fort Lillo werd in 1628 verder versterkt door de bouw van het fort
Frederik Hendrik op de grens van de polders van Lillo en Berendrecht. Vier jaar later
kwamen het nabij fort Lillo gelegen fort Kruisschans en de forten St. Jacob, Stoofgat (ofwel
St. Ambroise), St. Martin (ofwel Hoogerwerf) en St. Anna (in de polder van Namen) in
handen van het Staatse leger, waardoor de positie van dit leger in de zuidwestelijke delta
aanzienlijk werd verstevigd. Toen er in 1648 een einde kwam aan de Tachtigjarige Oorlog
werd in het vredesverdrag (het Verdrag van Münster) vastgelegd dat Spanje en de
Republiek de gebieden behielden die ze op dat moment militair beheersten. Voorts werd
bepaald dat de Republiek het recht had om de Schelde gesloten te houden voor de zeevaart.
De rivier mocht wel gebruikt worden voor handels- en passagiersvervoer tussen de
Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. De forten Lillo en Liefkenshoek bleven in bezit
van de Republiek, evenals de forten Kruisschans en Frederik Hendrik. Pas in 1664 werd
een akkoord gesloten over de grensafbakening tussen de Republiek en Spanje in de directe
omgeving van de forten. Zowel in Lillo als Liefkenshoek omvatte het grondgebied van de
Republiek een omtrek van 150 roeden (= ca. 565 meter), gerekend vanaf de buitenwerken.
In de periode 1585-1648 zijn door het Spaanse leger diverse mislukte pogingen gedaan om
Lillo en Liefkenshoek te veroveren. In de tweede helft van de 17 de eeuw en tijdens de
Spaanse Successieoorlog (1700-1713) trachtten ook Franse troepen vergeefs om deze
vestingwerken in hun bezit te krijgen. Vanaf 1713 werden de Zuidelijke Nederlanden
getransformeerd van de Spaanse in de Oostenrijkse Nederlanden. De leiding van de forten
werd in bestuurlijk opzicht geconfronteerd met een nieuwe omringende autoriteit.
In 1747, tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), slaagden de Fransen erin om
Lillo en Liefkenshoek te bezetten, doch reeds een jaar later kwamen de forten, als
uitvloeisel van de Vrede van Aken, terug in handen van de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Vooral het fort Lillo was zwaar beschadigd.
Vanaf 1780 kwam er een verandering in de opvatting van de Oostenrijkse autoriteiten over
de invloed van de Republiek der Verenigde Nederlanden in de Zuidelijke Nederlanden. In
1785 kwam in Fontainebleau onder internationale, vooral Franse, druk een verdrag tot
stand, waarbij er een einde werd gemaakt aan de militaire bemoeienis van de Republiek met
de gang van zaken in de Zuidelijke Nederlanden, zoals deze in 1713 (bij de beslechting van
de Oostenrijkse Successieoorlog) was overeengekomen en in 1748 (bij de Vrede van Aken)
was herbevestigd. Overeengekomen werd dat de forten Lillo en Liefkenshoek vanaf 12
februari 1786 gingen behoren tot het grondgebied van de Oostenrijkse Nederlanden. Wel
behield de Republiek het recht om het scheepvaartverkeer op de Schelde te reguleren. Met
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name in verband hiermee werd het fort Bath gebouwd. Dit fort nam de militaire en de
economische functies van Lillo en Liefkenshoek over.
In de periode 1795-1814 kwamen Lillo en Liefkenshoek in Franse handen en werden ze
ingrijpend verbouwd. Na de hereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden in
1815 (als uitvloeisel van het Verdrag van Wenen) kwamen de forten in het bezit van het
Koninkrijk der Nederlanden. Na de Belgische Opstand van 1830 bleven zij nog gedurende
negen jaren als militaire bolwerken van Nederland intact. Pas nadat de autonomie van de
Belgische staat volkenrechtelijk was geregeld (dat gebeurde op 19 april 1839) verdwenen
Nederlandse militairen er definitief. De rol van de forten als betekenisvolle vestingwerken
was inmiddels uitgespeeld. Bij Koninklijk Besluit van 15 januari 1894 werden Lillo en
Liefkenshoek als militaire vestingwerken buiten gebruik gesteld, vrijwel driehonderd jaar
nadat zij als zodanig waren aangelegd. Toen er na de Tweede Wereldoorlog plannen
werden gemaakt voor een aanzienlijke uitbreiding van de haven van Antwerpen op beide
Scheldeoevers heeft het weinig gescheeld of de beide forten zouden, net zoals diverse
polderdorpen op de Brabantse oever, worden gesloopt. De stadsbestuurders van Antwerpen
konden uiteindelijk overtuigd worden van de monumentale betekenis van beide
vestingwerken. In 1981 werd het fort Lillo door de Belgische regering aangewezen als
beschermd monument. Vier jaar later verwierf Liefkenshoek eenzelfde status. Anno 2005
vormen beide voormalige forten op de Scheldeoevers bijzondere enclaves, omringd door
multinationals. Lillo behoort thans tot het grondgebied van de stad Antwerpen en
Liefkenshoek tot dat van de stad Beveren.
16.2 De militaire kwaliteit van de forten
Het mag opmerkelijk worden genoemd dat Lillo en Liefkenshoek in de periode augustus
1585- februari 1786 slechts eenmaal succesvol zijn belegerd. Vooral gelet op hun positie
als frontiervestingen van de Republiek der Verenigde Nederlanden in het grensgebied
tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden en gegeven de schadelijke werking van
de forten voor de handelspositie van Antwerpen zijn er, vooral in de 17de eeuw, diverse
voornemens tot belegering geweest. Zowel Spaanse als Franse leidinggevende militairen
bogen zich over de mogelijkheid om de forten te veroveren en daardoor een einde te maken
aan de beknelling van Antwerpen als handelsstad. Ongetwijfeld is slechts een deel van de
belegeringsplannen uitgelekt en zijn er veel meer geweest dan in hoofdstuk 2 is vermeld.
Indien de periode 1579-1585 in het overzicht wordt betrokken kan worden vastgesteld dat
het fort Lillo vanaf zijn ontstaan tot 1786 slechts eenmaal in “vijandige” handen is geraakt
als resultaat van een belegering. Liefkenshoek kwam in Spaanse handen in de periode 10
juli 1584 tot 3 april 1585. In de periode 1579-1786 werd dit fort dus slechts tweemaal langs
militaire weg veroverd.
Waarom hielden Lillo en Liefkenshoek zo lang stand? Allereerst speelde hun defensieve
kwaliteit als vestingwerken een rol. Zij werden ontworpen volgens doorwrochte en
beproefde principes van de vestingbouw zoals die door Italiaanse ingenieurs in de tweede
helft van de 16de eeuw in de Nederlanden werden geïntroduceerd. Vervolgens werden zij,
conform de principes van het Oud-Nederlandse vestingbouwstelsel, vervolmaakt door de
vestingbouwkundig ingenieur David van Orliëns, Lillo in 1609 en Liefkenshoek in 1614. In
nauwe samenhang met deze kwaliteit speelde hun uitgekiende ligging een rol. Aan hun
landzijde waren zij lastig te belegeren en te veroveren vanwege de mogelijkheid om de
omringende polders onder water te zetten. Dat gebeurde met inundatiesluizen die vanuit de
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forten konden worden bediend. In het geval van Liefkenshoek konden gelijktijdig zowel de
polder van Doel als die van St. Anna-Ketenisse ontoegankelijk voor een belegeraar worden
gemaakt. De polder van Lillo kon niet alleen vanuit het fort Lillo worden geïnundeerd,
maar vanaf 1628 ook vanuit het steunfort Frederik Hendrik. Indien de inundatiesluizen niet
tijdig konden worden bediend of indien met het via deze sluizen instromende water teveel
tijd was gemoeid kon ook nog beslist worden om de zeedijken langs de forten door te
steken.
Ook vanaf het water waren de forten lastig te veroveren. Het was voor een belegeraar verre
van eenvoudig om, gegeven de stroming op de Schelde, langs die weg via geschut de
contrescarpen van de forten te belagen. Voor zeilschepen op de Schelde ter hoogte van
Lillo was (en is) het bijzonder lastig om te manoeuvreren. De maritieme kwaliteit van de
landen die in de periode 1585-1786 hebben getracht om Lillo en Liefkenshoek met geweld
te veroveren (te weten Spanje in de periode 1585-1648, Frankrijk in de periode 1672-1713
en Oostenrijk in de jaren 1780-1785) was niet van dien aard dat voor een belegering vanaf
het water behoefde te worden gevreesd. Veelzeggend is dat zo’n belegering in de
onderzochte periode nimmer heeft plaatsgevonden.
In 1747 bleek dat de zwakke schakel in de verdediging van de forten gelegen was in de
verbinding tussen hun land- en hun waterzijde. Het was voor de Franse veroveraars
mogelijk om via de zeedijken langs de Schelde de forten effectief te beschieten en
uiteindelijk binnen te trekken. De op deze dijken geplaatste traversen waren tegen dit
geweld niet bestand. Op deze wijze konden de belegeraars een einde maken aan de
inundaties rondom de forten, waardoor verovering via hun landzijde toch mogelijk werd.
De draagwijdte van het geschut was halverwege de 18 de eeuw zodanig ontwikkeld dat het
mogelijk was om met kanonnen van het zwaarste kaliber vanaf een van de forten ook de
overzijde van de Schelde te bereiken. Toen dan ook in april 1747 Liefkenshoek was
veroverd kon van daaruit het fort Lillo worden belaagd. Ook dit fort werd uiteindelijk
veroverd door een belegering vanaf de naastgelegen zeedijk, de Blauwgarendijk. Door te
opereren via de Scheldedijken konden dus de inundaties rondom de forten worden
ontweken.
Voor de verdediging van Lillo en Liefkenshoek was het samenspel cruciaal tussen hun
militaire leiding en de Admiraliteit van Zeeland. Deze was bestuurlijk met het dagelijks
bestuur van het gewest Zeeland verstrengeld. In de periode 1585-1786 waren er ter hoogte
van het fort Lillo steeds een of meer oorlogsschepen van deze Admiraliteit aanwezig.
Vanuit deze schepen konden aanvallen op de contrescarpen van de forten vanaf de Schelde
worden gepareerd. In tijden van spanningen werd de capaciteit van de Admiraliteit van
Zeeland in de vloot te Lillo versterkt. Men kan dus stellen dat de forten steeds door middel
van water werden beschermd; aan hun landzijde via inundaties die aanvallen langs die route
vrijwel onmogelijk maakten en aan hun zeezijde door de oorlogsvloot van de Zeeuwse
Admiraliteit, die incidenteel door schepen van de andere Admiraliteiten van de Republiek
(in het bijzonder vanuit Holland) werd ondersteund. De forten waren voor hun defensie dus
niet uitsluitend op hun eigen toerusting aangewezen, maar konden daarnaast vertrouwen op
de slagkracht van de Zeeuwse marine. Deze was in de onderzochte periode, doch vooral in
de 17de eeuw, op de Zeeuwse wateren heer en meester.
De ligging van de forten aan het Scheldewater was ook uitgekiend vanwege de
mogelijkheid om ze te bevoorraden vanuit Zeeland. Dat was via het land vrijwel
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uitgesloten. Er kon bovendien niet worden vertrouwd op bevoorrading vanuit hun directe
omgeving, gegeven de gespannen betrekkingen die met de omringende landbouwers en
naastgelegen bestuurlijke autoriteiten werden onderhouden. In dit opzicht waren de forten
overwegend afhankelijk van toevoer vanuit Zeeland en deels ook vanuit West-Brabant,
bijvoorbeeld op het terrein van de turfvoorziening. Daar stond tegenover dat hun situering
zo vlakbij het woelige Scheldewater hen bijzonder kwetsbaar maakte voor natuurgeweld. In
de onderzochte periode werden ze veelvuldig geteisterd door hoge vloeden en zware
stormen. Vooral de zeecontrescarpen raakten dan menigmaal zwaar beschadigd. De forten
moesten in de 17de en 18de eeuw vaker tegen natuurgeweld dan tegen een vijandige
legermacht worden beschermd.
De defensieve kwaliteit van de Scheldeforten werd vanzelfsprekend ook bepaald door hun
garnizoenssterkte. Die varieerde in de onderzochte periode aanzienlijk, afhankelijk met
name van ontwikkelingen op het militaire, handelspolitieke en staatkundige terrein. De
leiding van het Staatse leger hield voortdurend scherp in de gaten of het noodzakelijk was
om het aantal militairen dat binnen de forten garnizoen hield uit te breiden. Veelvuldig was
er hierdoor sprake van krimp en groei. In de 17 de en 18de eeuw varieerde de
garnizoenssterkte in het hoofdfort Lillo van ca. 50 tot ca. 650 en in Liefkenshoek van ca. 30
tot ca. 450 manschappen. Uiteraard leverde dit incidenteel aanzienlijke logistieke
problemen op, met name qua huisvesting en bevoorrading.
Gewoonlijk waren beide forten goed toegerust met geschut (kanonnen, houwitsers en
mortieren). In de periode 1648-1785 schommelde het aantal vuurmonden in Lillo tussen 11
en 50 en in Liefkenshoek tussen 10 en 33. Het zwaarste geschut bestond gewoonlijk uit
kanonnen met een kaliber van 12 pond. Incidenteel werden ook “24-ponders” gebruikt.
Een verklaring voor de standvastige wijze waarop Lillo en Liefkenshoek in de periode
1585-1786 als militaire bolwerken van de Republiek intact bleven kan ook gevonden
worden in de veroveringen door het Staatse leger van militair strategisch gezien belangrijke
plaatsen in Staats-Vlaanderen en in West-Brabant en de formele erkenning daarvan in 1648
bij de Vrede van Münster. De diverse vestingsteden, forten en schansen in StaatsVlaanderen (waaronder de “sterckten” te Axel, Biervliet, Hulst, Philippine, Sluis,
Terneuzen en het fort St. Anna in de Polder van Namen) waren mede van belang voor het
voortbestaan van Liefkenshoek als vestingwerk van de Republiek. In West-Brabant
vervulde vooral Bergen op Zoom een bufferfunctie ten opzichte van de forten van de
Republiek op de Brabantse oever van de Schelde. Lillo werd minder kwetsbaar toen deze
stad in 1622 op de Spanjaarden was veroverd. Voor de verdedigbaarheid van Lillo waren
indirect ook de linie van de Eendracht en de vesting Steenbergen van belang. 3
Dat Lillo en Liefkenshoek zo moeilijk te veroveren waren had ook te maken met de
aanwezigheid in hun directe omgeving van goed uitgeruste en strategisch goed gelegen
steunforten. Dat gold met name voor de forten Kruisschans en Frederik Hendrik en in de
17de eeuw ook voor de schans Blauwgaren en het fort Hoogerwerf (St. Martijn). Vooral
voor de verdediging van het fort Lillo waren deze steunpunten van belang. De leiding van
het Staatse leger zorgde er dan ook voor dat zij in belangrijke mate vanuit Lillo werden
3

W.A. van Ham, De vesting Steenbergen en bijbehorende werken, in: J. Sneep e.a. (red.), Atlas van
historische vestingwerken in Nederland; Noord-Brabant, Utrecht 1996, p. 67-76; W.A. van Ham, De
linie van de Eendracht, in: Sneep e.a. (red.), op. cit., p. 77-84.
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aangestuurd. Ze boden additionele mogelijkheden om het scheepvaartverkeer vanuit en naar
Antwerpen te beheersen. Vanaf elk van deze locaties konden schepen op deze vaarroute
worden beschoten. Indien de artillerie van Lillo zou zijn uitgeschakeld dan konden de
kanonnen aan de zeezijde van de genoemde steunpunten de controle over de scheepvaart
overnemen.
Vervolgens hielden de forten lange tijd stand als gevolg van internationale erkenning en
steun. Bij drie belangrijke internationale verdragen werden de forten als vestingwerken van
de Republiek der Verenigde Nederlanden erkend:
 Bij het Verdrag van Münster in 1648, waarmee een einde kwam aan de
Tachtigjarige Oorlog.
 Bij het Verdrag van Utrecht in 1713, waarmee de Spaanse Successieoorlog werd
beslecht.
 Bij het Verdrag van Aken in 1748, waarmee een einde kwam aan de Oostenrijkse
Successieoorlog.
Toen vanaf 1780 de internationale steun voor de zeggenschap van de Republiek over de
forten afnam, was het daarmee binnen korte tijd gedaan, getuige het Traktaat van
Fontainebleau dat in 1785 tot stand kwam en waarbij werd bepaald dat Lillo en
Liefkenshoek in Oostenrijkse handen kwamen. De positie van de Scheldeforten van de
Republiek dient derhalve ook te worden geplaatst en begrepen in een meeromvattende
context van machtsverhoudingen in Europa.
Voor hun langdurige voortbestaan als forten van de Republiek was stellig ook de intensieve
en serieuze aandacht van belang die de bestuurders van het gewest Zeeland aan het beheer
ervan besteedden, conform het mandaat dat de Raad van State aan hen in 1588 had
toevertrouwd. De Gecommitteerde Raden van Zeeland (en incidenteel ook de Staten van
Zeeland) volgden nauwgezet en gedetailleerd wat zich in en rondom de forten afspeelde en
bewaakten de vestingbouwkundige kwaliteit ervan. Daarvan getuigen vele duizenden (!)
resoluties van dit bestuurlijk gremium betreffende de Scheldeforten in de periode 15881786 evenals de frequente en periodieke bezoeken die Zeeuwse bestuurders aan deze forten
brachten. De bestuurlijke elite in Zeeland was zich goed bewust van het belang van een
goed beheer van Lillo en Liefkenshoek voor de defensie én de welvaart van het eigen
gewest.
Gegeven het belang van de forten voor de gehele Republiek ontfermden ook de bestuurlijke
en militaire Haagse elites van de Republiek zich regelmatig over hun wel en wee. Daarvan
getuigen de vele bemoeienissen met de gang van zaken in de forten van de Staten-Generaal,
de Raad van State, de stadhouders en de militaire hoofdofficieren van de Republiek. In de
periode 1579-1648 (die voor de greep van de Republiek op Lillo en Liefkenshoek
beslissend is geweest) toonden de achtereenvolgende Prinsen van Oranje (Willem, Maurits
en Frederik Hendrik) een bijzondere belangstelling voor deze forten. Zij kwamen er met
enige regelmaat op bezoek en hielden nauwlettend in de gaten of deze vestingwerken nog
over de vereiste kwaliteit beschikten.
In de onderzochte periode trad een verschuiving op in de greep van de Zeeuwse en die van
de Haagse bestuurders van de forten ten gunste van laatstgenoemden. In de 18 de eeuw
werden er steeds vaker compagnieën gelegerd die niet ten laste kwamen van het
oorlogsbudget van het gewest Zeeland en werd het steeds minder gebruikelijk dat de
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militaire leiding in handen kwam van (hoofd)officieren met een Zeeuwse achtergrond. Dit
proces ligt in het verlengde van de verminderde economische en militaire betekenis van het
gewest Zeeland binnen de Generaliteit. De reductie van laatstgenoemde betekenis kan niet
los worden gezien van het verminderde belang van de maritieme oorlogsvoering (waarin de
Zeeuwen uitblonken) in de 18de eeuw vergeleken met de twee laatste decennia van de 16 de
en de gehele 17de eeuw. Ook speelde de tendens tot centralisatie binnen het Staatse leger,
vooral vanaf de tweede helft van de 18de eeuw, een rol.
16.3 De forten als sociale systemen
In de onderhavige studie zijn Lillo en Liefkenshoek niet alleen bestudeerd vanuit een
vestingbouwkundige, militaire, staatkundige en economische invalshoek, maar zijn ze ook
geanalyseerd als samenlevingsverbanden van mensen, dus als sociale systemen. Dit sociaalwetenschappelijke gezichtspunt is niet los te zien van het functioneren van beide forten als
vestingwerken. Zonder een specifieke, op de beoogde functies toegesneden sociale
ordening was het onmogelijk geweest dat de forten als effectieve vestingwerken konden
functioneren. In die zin was hun sociale vormgeving een bestanddeel van hun defensie. Dat
gold vanzelfsprekend allereerst voor de wijze waarop de in de forten gelegerde militairen
zich in sociaal opzicht gedroegen. Als zij zich niet uiterst gedisciplineerd in de beperkte
sociale ruimte bewogen, was een ordentelijk leven binnen de forten onmogelijk. In dit
opzicht waren de forten kwetsbaar, gegeven de achtergrondkenmerken van de militairen die
er garnizoen hielden (zie verderop).
In Lillo en Liefkenshoek verbleven ook burgers. Hun werkzaamheden stonden in het teken
van het ondersteunen van de militairen in tal van opzichten. Voorts vervulden zij
belangrijke taken bij de effectuering van de economische functies van de forten, in het
bijzonder bij het innen van convooien en licenten.
De burgerbevolking werd streng geselecteerd. Zonder toestemming van de magistraat was
vestiging binnen de jurisdictie van Lillo en Liefkenshoek niet toegestaan. Daarmee was
uiteraard een vitaal belang gemoeid. Burgers dienden competent te zijn om de aan hen
toevertrouwde taken adequaat te vervullen. Indien zij in dit opzicht disfunctioneerden
konden de belangen die de forten geacht werden te dienen ernstig worden geschaad. Denk
aan het tekortschieten van de middenstanders die belast waren met de voedselvoorziening
(zoals de bakkers en slagers), van de smid in verband met de wapenrusting van de
militairen, van de chirurgijns in verband met de gezondheidstoestand van de garnizoenen,
van de commiezen in verband met de belastinginning, van de aarde- en rijswerkers in
verband met veiligheid van de omwallingen en van de predikanten met het oog op het
geestelijk heil van de fortpopulatie en de disciplinering ervan op het morele vlak.
Burgers dienden loyaal te zijn jegens de militaire en de bestuurlijke autoriteiten. Daarvan
moesten zij getuigen door het afleggen van een burgereed, waarbij zij trouw beloofden aan
de heren in de Staten van Zeeland, aan de Prins van Oranje, aan de Gecommitteerde Raden
van Zeeland en aan de gedelegeerde rechters te Lillo. Bepaalde burgers legden een op hun
ambt of taak toegesneden eed af. Dat gold voor de gedelegeerde rechters, de secretaris van
de gedelegeerde rechters (tevens auditeur-militair), de procureur, de gerechtsbode, de wijnen bierwerkers, de turftonders, de vroedvrouw, de ijk- en waagmeester, de vendumeester ,
de voogden van weeskinderen en de postbode van Lillo op Antwerpen.
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Het vermogen van burgers om te werken en te leven in een fortgemeenschap, met al zijn
beperkingen en gevaren, werd periodiek op de proef gesteld, met name in situaties van
oorlogsdreiging, oorlog en omringende inundaties.
Het aantal burgers dat in de forten woonde was in de 17 de en 18de eeuw vooral in het
hoofdfort Lillo redelijk constant. Vaststaat dat er in juli 1763 (kinderen, meiden en
knechten meegeteld) in Lillo 210 burgers verbleven en in Liefkenshoek 43. In de
laatstgenoemde vesting liep de burgerpopulatie in de 18 de eeuw geleidelijk terug. In Lillo
gebeurde dit vooral in de tweede helft van deze eeuw.
Het leven in de forten Lillo en Liefkenshoek was spanningsvol. Het tegelijk vertoeven van
relatief veel mensen op een beperkte grondoppervlakte impliceerde een hoge
bevolkingsdichtheid. Er was weinig bewegingsvrijheid en er was sprake van compacte
sociale betrekkingen en verhoudingen en een onvermijdelijk sterke sociale controle. Zowel
in fysiek als in sociaal opzicht was de handelingsvrijheid uiterst beperkt. Door de hoge
bevolkingsdichtheid en de specifieke fysieke leefomstandigheden waren de bewoners
vatbaar voor besmettelijke ziekten. Het leven in de forten was ongezond. De voortdurend
aanwezige mogelijkheid dat de forten belegerd zouden worden en dat men er, lastig
bereikbaar vanuit Zeeland, opgesloten zou raken maakten het leven er “Unheimisch”.
Daarbij kwam dat de betrekkingen die met de directe omgeving werden onderhouden
overwegend problematisch waren. Vanuit die omgeving werden de forten vooral
beschouwd als een bezettende macht. Er kon niet op worden vertrouwd dat de
voedselvoorziening vanuit de omgeving was gegarandeerd. Spanningen op godsdienstig
terrein gaven daaraan een extra dimensie. De fortpopulaties waren overwegend
gereformeerd en de bewoners in de directe omgeving dominant rooms-katholiek. Vooral in
de 17de eeuw was sprake van virulent religieus antagonisme. “Paapsen” en “geuzen”
stonden geregeld fel tegenover elkaar.
Spanningsvol waren ook de betrekkingen met de landbouwers in de omgeving. Deze
hadden het karakter van een haat-liefde-verhouding. De landbouwers fungeerden enerzijds
regelmatig als leveranciers van goederen (bijv. stro) en diensten (bijv. het uitlenen van
paarden), waardoor ze belang hadden bij vriendschappelijke betrekkingen met de
fortleiding, doch zij ondergingen anderzijds regelmatig de nadelen van de aanwezigheid
nabij hun landerijen van een vestingwerk, vooral in tijden van oorlog(sdreiging). Inundaties
waren voor hun bedrijfsvoering ronduit rampzalig.
De orde binnen de forten werd in stand gehouden door drie regelsystemen: het militaire
tuchtrecht, kerkelijke gedragsregels en gedragsvoorschriften voor burgers die
publiekrechtelijk waren opgelegd. Deze regelsystemen vertoonden een innige
verwantschap. Militaire, kerkelijke en burgerlijke normen spoorden met elkaar. De
inwoners werden geconfronteerd met convergerende gedragsvoorschriften. Personen die
waren belast met het bewaken van de sociale orde konden dit doen vanuit verschillende
rollen, maar met dezelfde maatstaven, bijvoorbeeld als sergeant-majoor, gedelegeerd
rechter en als ouderling. Inwoners die zich niet gedroegen zoals van hen werd verwacht
konden daarop met verwijzing naar uiteenlopende, doch inhoudelijk symbiotische
normatieve kaders worden aangesproken. Dat gold met name voor gedragsvoorschriften op
het terrein van de directe intermenselijke betrekkingen, in het bijzonder voor normen op het
terrein van seksualiteit, huwelijkstrouw, fatsoen en moraal. Godslastering (blasfemie)
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bijvoorbeeld was zowel krachtens het militaire tuchtrecht als op grond van kerkelijke
gedragsnormen verboden.
Op kerkelijk terrein golden in de forten de gedragsnormen van de gereformeerde kerk.
Sociologisch bezien kunnen de volgende zes functies van de fortkerken van Lillo en
Liefkenshoek worden onderscheiden:
 Bijdragen aan het geestelijk welzijn van de militairen en de burgers in de forten en
van gereformeerd gezinde bewoners in hun directe omgeving (de spirituele
functie).
 Bijdragen aan de regulering van het sociale verkeer binnen en rondom de forten
door het stellen en bewaken van waarden en normen inzake het onderlinge verkeer
van allen die bij het functioneren van de forten betrokken waren (de sociale
controle functie).
 Zorgdragen voor de armen in de forten (de sociaal-economische functie).
 Zorgdragen voor de registratie van dopen, huwelijken en voor het begraven van
overledenen; voorts: het verstrekken van informatie (‘attestaties”) hierover aan
derden, bijvoorbeeld aan andere kerkenraden in geval van een verhuizing van
lidmaten (de civiele functie).
 Fungeren als bestuur van de scholen in de forten, met name door het adviseren
over het benoemen en ontslaan van de schoolmeesters en door het bepalen van de
beleidskaders waarbinnen deze zich dienden te bewegen (de educatieve functie).
 Bijdragen aan het legitimeren van het bestaansrecht van de forten (als belangrijke
machtspolitieke instrumenten ten dienste van de Republiek der Verenigde
Nederlanden) door het scheppen van een vijandbeeld ten opzichte van roomskatholieken (“papen”) (de legitimatie-functie).
Nauw verbonden met de fortkerken waren de scholen binnen de forten. Het onderwijs daar
stond primair in het teken van de overdracht van het reformatorische gedachtengoed en de
bijbehorende waarden en normen. Schoolmeesters speelden in het sociale leven binnen de
forten een belangrijke rol. Lange tijd (te weten van 1628-1706) fungeerden zij bijvoorbeeld
tevens als secretaris van de magistraat te Lillo en daarmee ook als auditeur-militair van de
lokale krijgsraad.
Binnen de sociale structuur van de forten namen ook de predikanten een vooraanstaande
plaats in. Indien zij hun taak als kerkelijk leider zodanig vervulden dat dit in strijd kwam
met normen uit de beide andere regelsystemen, was hun positie al snel problematisch en in
enkele gevallen onhoudbaar. Het gedrag van een van de predikanten werd zelfs dusdanig
onaanvaardbaar geacht dat deze niet alleen werd ontslagen maar direct daarna naar OostIndië werd gedeporteerd. Kerkelijke leiders dienden te functioneren binnen een
meeromvattend kader van sociale beheersing.
Bij het opleggen van civielrechtelijke gedragsnormen speelden de gedelegeerde rechters (de
magistraat) in het fort Lillo een sleutelrol. Zij ontleenden hun bestuurlijke bevoegdheid aan
het mandaat dat de Gecommitteerde Raden van Zeeland aan hen toekende; in deze
betekenis waren zij gedelegeerd bestuurders. Zij vaardigden herhaaldelijk ordonnanties uit
met gedetailleerde voorschriften over de wijze waarop de ingezetenen van de forten zich
dienden te gedragen. Het sociale leven binnen Scheldeforten was in hoge mate gereguleerd.
Er waren weinig handelingen van burgers en van militairen niet onderworpen aan

734

voorschriften. De magistraat liet in dit opzicht nauwelijks iets aan het toeval over. In de
periode 1714-1786 waren er reglementen betreffende: 4
 het ondertrouwen en trouwen
 het maken van doodskisten
 het gebruik van doodskleden en van de baar bij begrafenissen
 het dragen van rouwmantels bij begrafenissen
 de betaling van kerkrechten bij begrafenissen
 de (betaling van) zitplaatsen in de kerk
 het werk van de balans- of waagmeester
 diverse arbeidslonen (onder meer voor het laden en lossen van brandhout, turf,
kalk en steen)
 het ijken van maten en gewichten
 het monopolie op de schoenenhandel in de forten
 de taak van de wijn- en bierwerkers
 de taak van de turftonders
 de boter-, hoender- en eiermarkt
 de armenzorg in Oud-Lillo
 het poortgeld
 de brandveiligheid en de brandspuit
 het werk van de vendumeester
 de verplichting tot het betalen (door de koper) van een halve stuiver per pond ten
behoeve van de armenzorg in geval van de koop van een huis of een tuin
 de kwaliteit van het vlees dat de forten mocht binnenkomen
 de inkwartiering van militairen bij burgers
 de taak van de postbode van Lillo op Antwerpen
 het schoonhouden van de straten
 het functioneren van de Weeskamer
 het branden van de straatlantaarns
 de taak van de politiemeesters te Oud-Lillo
 de positie van de dienstboden
 de taak van de chirurgijn
 het vervoeren van mee (uit de meekrapteelt) door de vrijschippers.
Vanzelfsprekend was ook de toegang tot de forten streng geregeld. Een po(o)rtier was met
de toegangscontrole belast. Op vastgestelde tijden werden de toegangspoorten gesloten.
Het bestaan van uitgekiende en convergerende regelsystemen nam niet weg dat de
handhaving van de opgelegde gedragsregels lastig was. Er was een onvermijdelijke
spanning tussen de noodzaak van een strenge sociale orde enerzijds en de behoefte van
ingezetenen met uiteenlopende persoonlijkheden, behoeften en belangen om zich in
overeenstemming met persoonlijke preferenties te gedragen anderzijds. Ook in de
onderzochte forten manifesteerde zich de klassieke spanningsverhouding tussen
gemeenschap en individu, tussen orde en vrijheid. In de forten verbleven personen met
4

Daarbij kwamen diverse reglementen die door de Staten-Generaal en het gewestelijk bestuur van
Zeeland waren vastgesteld.
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uiteenlopende sociaal-culturele kenmerken. Dat gold in het bijzonder voor de militairen.
Dat waren overwegend huurlingen, avonturiers, die uit velerlei windstreken gerekruteerd
werden. De compagnieën die in de forten garnizoen hielden kwamen niet alleen uit de
diverse gewesten van de Republiek der Verenigde Nederlanden, maar bijvoorbeeld ook uit
Schotland en Zwitserland. Het was niet eenvoudig om hen in het gareel te laten lopen, hoe
streng het militaire tuchtrecht ook was. De fortpredikanten toonden zich daarover
herhaaldelijk bezorgd. Vaak moest worden opgetreden tegen onregelmatigheden in de
herbergen. Herbergiers waren gebonden aan strenge gedragsregels. Zo bepaalde de
magistraat van Lillo in 1784 dat zij niet meer mochten tappen na 21.00 uur, dat tappen aan
vreemdelingen of passagiers verboden was, evenals tappen onder kerktijd, dat militairen in
de herbergen niet mochten kaarten en dat het verboden was om zondags viool te laten
spelen. Herbergiers die de regels overtraden kregen forse boetes.
In Lillo en Liefkenshoek was geen sprake van een unidimensionele sociale stratificatie. Er
was niet één, exclusief criterium dat bepalend was voor de toedeling van status en prestige.
Precieze en systematische gegevens daarover bleken lastig te traceren, doch vermoedelijk
speelden de volgende criteria een belangrijke stratificerende rol: beroepsprestige, sociale
herkomst (de sociale status van het gezin, of ruimer, de familie waaruit iemand afkomstig
was), bevoegdheid (in de betekenis van de mogelijkheid om het gedrag van anderen
beslissend te beïnvloeden), inkomen en vermogen, kerkelijke positie en prestige gebaseerd
op een of meer eigenschappen van louter persoonlijke aard, bijvoorbeeld moed,
leiderschapskwaliteit en vakmanschap. Bij het rekruteren van leidinggevende
functionarissen in de forten speelde de sociale herkomst van kandidaten een belangrijke rol.
Afgemeten aan het inkomen was er binnen de forten sprake van een aanzienlijk te noemen
sociaal-economische ongelijkheid. Tot de best betaalden behoorden de ontvanger van de
convooien en licenten te Lillo en de beide fortpredikanten (exclusief toelagen toucheerden
zij gewoonlijk 100 pond Vlaams per jaar). De vroedvrouw van Lillo en Liefkenshoek
verdiende met 12 pond Vlaams per jaar het minst. Er waren functionarissen die nog minder
verdienden (zoals de koster, de klokkensteller en de sluiswachter) doch zij zagen kans om
uiteenlopende laagbetaalde functies te combineren.
In de jurisdictie van Lillo en Liefkenshoek bleken drie soorten elites te kunnen worden
onderscheiden:
 De militaire gezagsdragers, in het bijzonder de commandeur(s), de sergeantmajoors en de kapiteins van de in de forten gelegerde compagnieën.
 Het burgerlijke patriciaat, waartoe steeds de in Lillo werkzame licentmeesters en
commiezen behoorden en de daar werkzame gedelegeerde rechters. Ook enkele
vooraanstaande kooplieden (zoals wijnhandelaren) kunnen tot deze sociale
categorie worden gerekend.
 De kerkelijke gezagsdragers, waartoe de predikanten behoorden en de leden van
de kerkenraden.
Deze elites hadden elk hun eigen belangen en hun eigen, specifieke aandeel in de bewaking
van de sociale orde binnen de forten. Iedere elite ontfermde zich over een regelsysteem
zoals dit in dit hoofdstuk is onderscheiden. Potentieel liepen daarbij hun referentiekaders
uiteen. Hun wederzijdse afhankelijkheid was echter zodanig groot, dat de spanningen die
daaruit voortvloeiden gewoonlijk werden gepacificeerd, al dan niet na tussenkomst van de
bestuurders van het gewest Zeeland.
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In de 17de en 18de eeuw was er veelvuldig sprake van personele unies tussen de
onderscheiden drie soorten elites, met name tussen de militaire en de kerkelijke
gezagsdragers (vooral in het fort Lillo) en tussen laatstgenoemde elite en het burgerlijke
patriciaat. Ingenieus was de wijze waarop de militaire en de burgerlijke leiding gekoppeld
waren. De commandeur van Lillo fungeerde tevens als president van het burgerlijke college
van gedelegeerde rechters. Op deze wijze kon er sprake zijn van een eenduidig
sturingsregime. Verstrengelingen kwamen ook via huwelijksbanden tot stand. Op deze
wijze ontstonden er veelvuldig verbindingen tussen de militaire en de burgerlijke elite. Die
zetten zich door binnen de diverse sociale netwerken in de forten, zoals in het kerkelijk
leven. Vooral in de 18de eeuw waren in Lillo belangrijke burgerlijke functies in handen van
geparenteerde families. Het meest pregnante voorbeeld betreft de wijze waarop in de
periode 1703-1767 de belangrijke functie van commies van de vivres en de ammunitiën
werd bezet, te weten steeds door een van de leden van de geparenteerde families Ferleman
en Ermerins.
Binnen elk van de onderscheiden elites manifesteerden zich incidenteel spanningen, zoals
tussen de commandeurs en de sergeant-majoors, tussen de commiezen en de kooplieden en
tussen de predikanten en de leden van de kerkenraden. Die hadden in overwegende mate
een persoonlijke achtergrond. Van groepsvorming binnen de elites, althans volgens een
vast patroon, was veelal geen sprake. De sociale structuur van de forten was in dit opzicht
niet verregaand gedifferentieerd.
Binnen de sociale structuur van de forten namen vrouwen een bijzondere positie in. Hun
leven werd vooral door drie karakteristieken beïnvloed. In de eerste plaats functioneerden
zij in een minisamenleving die in hoge mate door mannen werd gedomineerd, zowel
kwantitatief als sociaal-cultureel. Getalsmatig waren vrouwen veruit in de minderheid,
althans binnen de totale fortpopulatie, gegeven het feit dat in de garnizoenen uitsluitend
mannen werkzaam waren. Uiteraard was het relatieve aandeel van vrouwen in hoge mate
afhankelijk van de omvang en het aantal compagnieën dat in de forten verbleef. In het fort
Lillo bedroeg het aandeel van de volwassen vrouwen in de fortpopulatie hooguit 25 % en in
Liefkenshoek hooguit 12 %, in tijden althans waarin daar slechts één compagnie verbleef.
Tijdens een verblijf van meer dan één compagnie liepen deze aandelen sterk terug. Ook in
sociaal-cultureel opzicht bewogen de vrouwen zich binnen de forten in een
mannengemeenschap, en dan nog wel één van een bijzondere soort, namelijk een
gezelschap van soldaten. Hoewel hierover systematisch niets is gedocumenteerd is het in
hoge mate aannemelijk dat vrouwen, ook de gehuwden onder hen, regelmatig in seksueel
opzicht werden uitgedaagd. Incidenteel kwamen buitenechtelijke geboortes voor. 5
Vaststaat dat ongehuwde jonge dienstmeiden in dit opzicht kwetsbaar waren. Als zij
zwanger werden, werden zij meestal uit de jurisdictie van de forten verbannen.
In de tweede plaats waren de gehuwde vrouwen in de forten in sterkere mate afhankelijk
van hun mannen dan destijds gebruikelijk was binnen meer reguliere samenlevingskaders.
Berustte er destijds so wie so al een taboe op echtscheiding (die naar een kerkelijke
maatstaf verboden was), de kans dat vrouwen in de forten hun man konden verlaten in
geval van wangedrag zoals mishandeling en drankmisbruik was praktisch uitgesloten. In dit
opzicht waren de forten betrekkelijk gesloten bolwerken. Het was voor vrouwen bijzonder
5

De nog beschikbare bronnen over de geboorte van kinderen binnen de forten maken het helaas niet
mogelijk hiervan een systematisch beeld te schetsen.
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moeilijk om te vluchten. Schuil- of opvangadressen in de directe omgeving waren er
nauwelijks. Een terugkeer naar de eigen familie vergde veelal een reis waarvoor de
medewerking vereist was van een of meer vervoerders (zoals de veer- en de vrijschippers)
die hiervoor forse straffen konden krijgen. Een vlucht via het omringende vijandelijke
gebied was uiterst risicovol. Gehuwde vrouwen waren door dit alles de gevangenen van
hun man. Hierdoor verkreeg de reeds bestaande sekseongelijkheid en de nauw daarmee
verbonden economische afhankelijkheidsrelatie een extra dimensie.
In de derde plaats werd het leven van vrouwen binnen de forten sterk beïnvloed door de
fysieke beperkingen die aan het fortleven inherent waren. Het moet voor hen verre van
eenvoudig zijn geweest om hun huishoudelijke taken te vervullen, gegeven de gebrekkige
beschikbaarheid van faciliteiten, zoals water om te koken en te wassen.
In de onderzochte periode manifesteerden zich in beide forten vier soorten van endogamie,
d.w.z. van trouwen binnen een bepaalde groepering. Er was in sterke mate sprake van
huwen binnen:
 een afgebakend geografisch domein (geografische endogamie).
 een bepaalde kerkelijke kring (religieuze endogamie).
 een bepaalde familie-kring (familiale endogamie).
 een bepaalde statusgroep (standsendogamie).
Hierdoor traden er in de sociale structuur in en rondom de forten nauwelijks grote
veranderingen op. In sociaal opzicht bleven de bewoners veelal binnen de kaders waarmee
zij van huisuit vertrouwd waren.
In deel 2 worden deze vormen van endogamie voor de afzonderlijke families in en rondom
de forten zichtbaar gemaakt.
16.4 De betekenis van de forten
Over de betekenis van de forten Lillo en Liefkenshoek (en de bijbehorende steunforten)
voor de Republiek der Verenigde Nederlanden (in wording) in de (onderzochte) periode 15
augustus 1585 tot 12 februari 1786 kan, samenvattend, het volgende worden
geconcludeerd.
In de eerste plaats fungeerden de forten als machtsinstrumenten in handen van deze
Republiek om het scheepvaartverkeer vanuit en naar Antwerpen te beheersen. Zonder die
forten was het niet mogelijk geweest om in de Schelde een fiscale barrière op te werpen en
te handhaven, ten nadele van Antwerpen en ten voordele van de havens in de Noordelijke
Nederlanden. Ze droegen er in betekenisvolle mate aan bij dat er in de 17 de eeuw in de
Republiek een spectaculaire welvaartsgroei op gang kon komen. De forten legden mede de
basis voor de Gouden Eeuw in de Republiek.
Bij het trekken van een conclusie over deze economische betekenis van Lillo en
Liefkenshoek dient onderscheid te worden gemaakt tussen hun directe en hun indirecte
betekenis. Hun directe economische betekenis kan worden afgeleid uit hun functioneren als
douanekantoor in de scheepvaartroute naar en vanuit Antwerpen. Deze betekenis kan
operationeel worden geduid als de opbrengst van de belastingen die in de Schelde nabij het
fort Lillo werden afgedwongen, in het bijzonder de Tol van Zeeland en de convooien en
licenten. Van deze twee kan de eerstgenoemde belasting als bescheiden worden
gekwalificeerd. In de periode 1629 t/m 1785 bedroeg de gemiddelde opbrengst ervan te
Lillo slechts 259 pond Vlaams per jaar. Daarentegen brachten de convooien en licenten te
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Lillo in de 17de en 18de eeuw gemiddeld 4.120 pond Vlaams per jaar op, dat is dus bijna 16
keer zoveel. Bezien over de gehele periode 1597 tot en met 1787 werd er in het
ontvangstkantoor te Lillo een bedrag aan convooien en licenten geïncasseerd van 786.972
pond Vlaams. In de ontvangstkantoren binnen de provincie Zeeland bedroeg die opbrengst
in dat tijdvak 5.817.597 pond Vlaams. Worden de ontvangsten in de Zeeuwse kantoren
buiten de provincie Zeeland meegeteld dan bedroeg die opbrengst 8.172.942 pond Vlaams.
Het aandeel van het kantoor te Lillo in de Zeeuwse ontvangsten bedroeg dus respectievelijk
13 en 10 procent. Het ongewogen jaargemiddelde van dit aandeel bedroeg respectievelijk
28 en 13 procent. Er is een groot verschil tussen de opbrengsten van de convooien en
licenten te Lillo in de 17de en de 18de eeuw. In de 17de eeuw bedroegen zij gemiddeld 3270
pond en in de 18de eeuw 5100 ponden Vlaams per jaar. Deze verschuiving indiceert de
intensivering van het handelsverkeer via de Schelde vanuit en naar Antwerpen in de 18de
eeuw.
Het relatieve aandeel van de opbrengsten te Lillo in het geheel van de Zeeuwse ontvangsten
liep tussen de twee onderzochte eeuwen nog sterker uiteen. In de 17 de eeuw bedroeg dit
aandeel in de Zeeuwse opbrengsten in beperkte zin 7 % en in ruime zin 6 %; in de 18 de
eeuw liepen deze percentages op tot respectievelijk 44 en 21. 6 Het belang van Lillo als
douanekantoor nam dus in de loop van de tijd sterk toe, met name vanaf de beslechting van
de Spaanse Successieoorlog in 1713, al deden zich ook in de 18 de eeuw diverse
schommelingen in de relatieve positie van Lillo als belastingkantoor voor.
Het relatieve belang van het ontvangstkantoor te Lillo, vergeleken met vergelijkbare
kantoren in andere Zeeuwse havenplaatsen, was in de 17 de eeuw bescheiden te noemen. In
de 18de eeuw nam het belang van dit kantoor aanzienlijk toe en is het gemiddeld genomen
belangrijker dan elk van de afzonderlijke Zeeuwse kantoren. Verscheidene malen werden er
in Lillo meer convooien en licenten geïncasseerd dan in de qua belastingheffing twee
grootste Zeeuwse havenplaatsen, te weten die te Middelburg en te Zierikzee.
De indirecte economische betekenis van de forten Lillo en Liefkenshoek kan worden
gedefinieerd als hun bijdrage aan de beteugeling van (de groei van) de haven van
Antwerpen, c.q. hun bijdrage aan de groei en bloei van de havens elders in West-Europa,
waaronder die in de Noordelijke Nederlanden, in het bijzonder die van Amsterdam. Het
vaststellen van deze betekenis is verre van eenvoudig, omdat de groei en bloei van
concurrerende havens ook door andere factoren is bepaald dan door de fiscale barrière die
vrijwel direct na de Val van Antwerpen in de Schelde is opgeworpen. Het bepalen van het
relatieve gewicht van die barrière viel buiten het bestek van het onderhavige onderzoek; een
analyse van het totale handelsverkeer tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden
in de 17de en 18de eeuw vormde immers geen bestanddeel van de probleemstelling. Indien
men zich niettemin zou willen wagen aan een schatting van dit gewicht, dan lijkt de
conclusie plausibel dat de indirecte economische betekenis van de forten Lillo en
Liefkenshoek, met name voor de ontwikkeling van het handelsverkeer in de Noordelijke
Nederlanden, in de periode 1585-1786 beduidend is geweest. Deze vanuit Holland en
6

Zoals in paragraaf 11.8 is uiteengezet omvatten de opbrengsten in de beperkte betekenis de
convooien en licenten die werden ontvangen in de Zeeuwse havenplaatsen, d.w.z. in Middelburg,
Vlissingen, Veere, Zierikzee, Goes, Tholen, Brouwershaven en Arnemuiden. Bij de opbrengsten in de
ruime zin zijn daaraan toegevoegd: de opbrengsten van de kantoren in Staats-Vlaanderen en van
diverse Zeeuwse kantoren in Brabant en Holland waar het zogeheten halflicent werd geïncasseerd.
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Zeeland beheerste Scheldeforten hebben verhinderd dat de haven van Antwerpen na 1585
haar positie als veruit de grootste wereldhaven kon herwinnen. Dit effect was dus niet
slechts de resultante van de exodus van een koopmanselite en van kapitaal direct na de Val
van Antwerpen, maar ook van de wijze waarop de haven van Antwerpen aansluitend in de
economische (wurg)greep van de Republiek der Verenigde Nederlanden belandde. Zonder
beheersing van de forten Lillo en Liefkenshoek en de bijbehorende steunforten was dit,
militair gezien, vrijwel onmogelijk geweest.
Smit heeft deze betekenis onvoldoende onderkend toen hij over het belang van het fort
Lillo na het Verdrag van Münster het volgende opmerkte: “Met wederzijds goedvinden
werd [daarom] de overlading te Lillo in 1648 geschorst: de enige “sluiting” der Schelde
bestond in verbod van direct verkeer tussen Antwerpen en de zee. M.a.w. de slagboom
bevind zich niet langer te Lillo, de werkelijke grenslijn tussen de Republiek en de
Zuidelijke Nederlanden, doch dwars voor de monding van de rivier tussen Vlissingen en
Cadzand. Wat te Lillo plaats vond was niet meer dan wat aan elke andere grensrivier
geschiedde: toepassing der gebruikelijke douaneformaliteiten en betaling der in- en
uitvoerrechten”. 7 Ook na 1648 bleef de “slagboom” in het handelsverkeer vanuit en naar
Antwerpen via de Schelde in belangrijke mate bij Lillo gesitueerd. Via de monding van de
Schelde tussen Vlissingen en Cadzand kon het intensieve handelsverkeer tussen de
Republiek en de Zuidelijke Nederlanden, dat verliep via de verbinding tussen de Schelde en
de Rijn, niet worden beheerst. Bovendien was het militair gezien, gelet op de draagwijdte
van het geschut in de 17de en 18de eeuw en de breedte van de Schelde, aanzienlijk
eenvoudiger en effectiever om het scheepvaartverkeer vanuit en naar Antwerpen bij Lillo te
beheersen dan bij de monding van de Schelde.
In de tweede plaats waren de forten, vooral tijdens de periode 1585-1648, van belang als
uitvalsbases voor acties van het Staatse leger, met name richting Antwerpen en het
noordwestelijke deel van Brabant en het noordoostelijke deel van Vlaanderen. De
samenhang tussen het bezit van het fort Liefkenshoek enerzijds en de verovering en daarna
de verdediging van plaatsen in het laatstgenoemde gebiedsdeel werd in 1580 onderkend
door Willem van Oranje toen hij het stadsbestuur van Gent verzocht om erop te letten dat
de steden Hulst en Axel niet in handen van de Spanjaarden zouden komen, onder meer
vanwege het belang daarvan voor het behoud van het fort Liefkenshoek. Dit fort werd dus
niet alleen gezien als een toegangspoort vanuit het noorden richting Antwerpen, maar ook,
omgekeerd, als een vestingwerk dat van belang was voor militaire acties (zowel offensieve
als defensieve) in dat deel van Vlaanderen dat vanaf het laatste decennium van de 16 de
eeuw als Staats-Vlaanderen is betiteld. Het fort Lillo vervulde in 1622 als uitvalsbasis een
belangrijke rol bij het ontzetten, door het Staatse leger, van Bergen op Zoom. Tien jaar later
vervulde dit fort een sleutelrol bij de verovering, door dit leger, van de forten Kruisschans,
St. Jacob, Stoofgat (St. Ambroise), St. Martin (Hoogerwerf) en St. Anna (in de polder van
Namen), waardoor de positie van het Staatse leger in de zuidwestelijke Delta aanzienlijk
werd versterkt, zoals in paragraaf 16.2 reeds is opgemerkt.
Dat deze tweede functie van Lillo en Liefkenshoek niet steeds succesvol werd vervuld
blijkt uit mislukte pogingen om vanuit deze vestingwerken Antwerpen te veroveren en uit
de dramatische nederlaag die het Staatse leger in dit verband in juni 1638 bij Kallo leed.

7

C. Smit, De Scheldekwestie, Rotterdam, 1966, p. 13.
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Na de verovering van plaatsen en streken in Brabant en Vlaanderen droegen Lillo en
Liefkenshoek in meer defensieve zin bij aan de stabilisering van de machtspositie van het
Staatse leger in het grensgebied tussen de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden. Het
belang daarvan bleek met name in 1648 toen bij het sluiten van de Vrede van Münster werd
overeengekomen dat de door het Staatse leger op de Spanjaarden veroverde gebiedsdelen in
het bezit van de Republiek der Verenigde Nederlanden mochten blijven. Lillo en
Liefkenshoek leverden dus een bijdrage aan het vaststellen van de demarcatielijn, in
staatkundige zin, tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, zoals deze heden ten
dage nog in overwegende mate de grens markeert tussen Nederland en België.
In de derde plaats fungeerden Lillo en Liefkenshoek in de 17 de en 18de eeuw als
vestingwerken met een logistieke functie ten behoeve van het Staatse leger, onder meer
door te functioneren als uitwisselingsplaats van krijgsgevangenen, bevoorradingsplaats van
gevechtseenheden en opvangplaats en doorvoerlocatie van militairen van het Staatse leger
die tijdens gevechten in het zuidwestelijke deltagebied waren gesneuveld of gewond. Deze
functie manifesteerde zich met name in de periode 1585-1609 en tijdens de Spaanse
Successieoorlog, in het bijzonder in de jaren 1701-1709.
In de vierde plaats fungeerden Lillo en Liefkenshoek als exclusieve bolwerken en enclaves
van de gereformeerde religie op de oevers van de Schelde ten noorden van Antwerpen en
daardoor als vooruitgeschoven posten in de godsdienststrijd tussen de Zuidelijke en de
Noordelijke Nederlanden. Ook in dit opzicht functioneerden zij als frontier- c.q. als
barrière-vestingen. De uiterst spanningsvolle betrekkingen tussen de forten en hun
omgeving hadden niet alleen een militaire, economische en staatkundige, maar ook een
kerkelijke achtergrond. In de loop van de 18 de eeuw namen de spanningen op dit terrein af,
nadat de positie van de gereformeerde fortkerken alsmaar zwakker was geworden en
rooms-katholieken zelfs binnen de forten sleutelposities verwierven.
Mede als uitvloeisel van de reeds vermelde functies, maar ook te beschouwen als een
betekenis sui generis, fungeerden de forten tenslotte als symbolen van de macht en de
invloed van de Republiek der Verenigde Nederlanden binnen West-Europa in het algemeen
en het zuidwestelijke deltagebied in het bijzonder. Deze functie manifesteerde zich vooral
in de bloeitijd van de Republiek, dus tijdens de Gouden Eeuw, in het bijzonder in de eerste
helft daarvan. Lillo en Liefkenshoek behoorden tot de bezittingen waarmee de “triomf van
de Republiek” kon worden gedemonstreerd. 8 Het is geen toeval dat ze deze functie in
1786, toen de Republiek in een staat van verval verkeerde, verloren.

8

Israel reserveert deze kwalificatie voor de periode 1629-1647; J.I. Israel, De Republiek; 1477-1806,
Franeker, 1996, hoofdstuk 22.
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Bijlage 1: Overzicht van de inhoud van deel 2
Deel 2 omvat een repertorium van personen en families die in de periode 1585-1786 in en
rondom de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek verbleven. Het valt uiteen in de volgende
drie subdelen:


Deel 2 a: dit omvat een verantwoording van de opzet van het repertorium en
gegevens over personen waarvan de familienamen beginnen met de letters A t/m
F.



Deel 2 b: dit omvat gegevens over personen waarvan de familienamen beginnen
met de letters G t/m O.



Deel 2 c: dit omvat gegevens over personen waarvan de familienamen beginnen
met de letters P t/m Z.
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Bijlage 2: Overzicht van de inhoud van deel 3
Deel 3 omvat compilaties en transcripties van documenten die voor de reconstructie van de
geschiedenis van de forten Lillo en Liefkenshoek in de periode 1585-1786 van belang
kunnen worden geacht. Ook dit deel valt uiteen in drie subdelen. De inhoud daarvan is als
volgt:

Inhoudsopgave van deel 3 a
Vooraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.

2.

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

6

9

D. Hart, Aantekeningen uit de resoluties van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende Lillo en
Liefkenshoek 1633-1671 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Over de auteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
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Inhoudsopgave van deel 3 b
Vooraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Bestuurlijke aangelegenheden
1.

2.

3.

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

12

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

179

J.M.G. Leune, Aantekeningen uit het rechterlijk archief
van Lillo 1749-1786 (met personenindex achterin dit
boekdeel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

392

Bewoners van de forten
(vanaf hoofdstuk 4 zijn de compilaties in dit deel vervaardigd door
J.M.G. Leune, met uitzondering van hoofdstuk 11)
4.

De ‘capitale schattinge’ in het fort Lillo op 8 april 1665 . . . . . . . . . . .

478

5.

Het kohier van de huisschattingen betreffende de huizen in
Lillo en Liefkenshoek anno 1679 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

480

Gebouwen en hun eigenaren binnen het fort Lillo in de
periode 1738-1746 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

484

7.

Gezinshoofden in het fort Lillo op 20 december 1773 . . . . . . . . . . . . .

487

8.

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

489

6.

Schippers en bakenaars
9.

Veerschippers te Lillo en Liefkenshoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

506

10.

Vrijschippers te Lillo en Liefkenshoek in de periode
1622-1783 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

513

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

524

11.

744

Chirurgijns en vroedvrouwen
12.

Chirurgijns te Lillo en Liefkenshoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

542

13.

Vroedvrouwen te Lillo en Liefkenshoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

545

Overige beroepsbeoefenaren
14.

Gerechtsbodes te Lillo in de 17de en 18de eeuw . . . . . . . . . . . . . . . . . .

550

15.

Pachters van de gemeene middelen van consumptie
1673-1784 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

552

Bewoners van Oud-Lillo
16.

Cijnsplichtigen in Oud-Lillo op 11 juli 1755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

556

17.

Gezinshoofden te Oud-Lillo op 11 maart 1774 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

558

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

562

19.

Overledenen fort Lillo 1773-1784 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576

20.

Overledenen fort Liefkenshoek 1773-1784 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

584

Enige aantekeningen uit de Verzameling Ermerins en
Wiltschut inzake Lillo-Liefkenshoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

588

22.

Huisnamen in het fort Lillo 1679-1746 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

592

23.

Gebouwen van het gewest Zeeland in Lillo, Oud-Lillo en
Liefkenshoek in 1768 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

594

Dodenlijsten
18.

Varia
21.

Inventarissen van archiefbestanden
24.

Inventaris van het oud-archief van Doel en Kieldrecht . . . . . . . . . . . . .

598

25.

Inventaris van het oud-gemeentearchief van Lillo . . . . . . . . . . . . . . . .

604

26.

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

609

745

27.

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

614

Verzameling Verheye van Citters betreffende Lillo en
Liefkenshoek 1648-1731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

615

Personenindex bij hoofdstuk 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

620

Over de auteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

629

28.

746

Inhoudsopgave van deel 3 c
Vooraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Financiële aangelegenheden
1.

J. Padmos, Declaraties bij de Generaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

2.

J. Padmos, Convooien en licenten (met personenindex) . . . . . . . . . . . .

122

Kerkelijke aangelegenheden
3.

4.

5.

6.

7.

8.

H. Uil en J. Padmos, Acta van de classis Tholen en Bergen op
Zoom betreffende Lillo en Liefkenshoek (met personenindex) . . . . . . .

240

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

295

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

300

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

362

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

364

J. Padmos, Bezittingen en schulden van de fortkerk te
Lillo 1786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

366

Vestingbouwkundige en militaire zaken
9.

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

372

10.

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

468

11.

J.M.G. Leune, Ontwikkelingen op Blauwgaren . . . . . . . . . . . . . . . . . .

476

12.

J.M.G. Leune, Ontwikkelingen op Hoogerwerf . . . . . . . . . . . . . . . . . .

483

13.

D.A.C.M. Leune-Wijnen, De artillerie en de ammunitie
in Lillo en Liefkenshoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

501

D. Hart en J. Padmos (m.m.v. H. Uil), Een monsterrol
betreffende Liefkenshoek uit 1625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

546

14.

747

15.

16.

D. Hart, De bevelhebbers van de Zeeuwse onderdelen
van het Staatse leger in juli 1676 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

553

J.M.G. Leune, Legeronderdelen in Lillo en Liefkenshoek
1715-1786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

556

Bewoners in de omgeving
17.

J.M.G. Leune, Schepenen van Doel en Kieldrecht 1577-1791 . . . . . . .

566

18.

J.M.G. Leune, Schepenen van Lillo en Zuidland 1658-1786 . . . . . . . .

579

19.

J.M.G. Leune, Armmeesters in het r.k. armbestuur van
Lillo-Kruisweg 1712-1786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

590

J.M.G. Leune, Eigenaren van grond in de polders van
Lillo c.s. 1670-1671 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

592

J.M.G. Leune, Belastingplichtigen in de polder van
Lillo 1728 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

599

22.

J.M.G. Leune, De Koningsbede te Lillo 1743-1744 . . . . . . . . . . . . . . .

602

23.

J.M.G. Leune, Vergoedingen in verband met de oorlog in
1746 in Lillo-Zuidland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

608

J.M.G. Leune, Landbouwers in een deel van de polder van
Lillo 1779 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

611

J.M.G. Leune, Landbouwers en hun rundvee in de polder van
Lillo 1780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

612

J.M.G. Leune, Personen vermeld in boedelinventarissen
Lillo-Zuidland 1659-1768 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

614

J.M.G. Leune, Personen en hun beroepen in een
boedelinventarisatie te Lillo uit 1712 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

619

W. D’hooge, Testamenten van rooms-katholieken te
Lillo 1701-1780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

623

29.

J.M.G. Leune, Grondeigenaren in de polder van Doel 1614 . . . . . . . . .

633

30.

J.M.G. Leune, Grondeigenaren in het Peerdeschor ca. 1700 . . . . . . . .

635

20.

21.

24.

25.

26.

27.

28.

748

Addendum
31.

J.M.G. Leune, Een vrijmetselaarsloge te Lillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Over de auteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

749

638
657

Geraadpleegde literatuur
Afkortingen
ANF
GTMWB
VS
VZS

Algemeen Nederlandsch Familieblad
Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant
en de Bommelerwaard
Vlaamse Stam (tijdschrift)
Van Zeeuwse Stam (tijdschrift)

Geraadpleegde archiefstukken (waaronder diverse genealogische bronnen) blijven in dit
overzicht buiten beschouwing.
Aa, A.J. van der, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, 12 delen, Haarlem 18521878.
Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, Gorinchem, 1839-1851,
(14 delen).
Aarssen, P.J., Rilland, Bath en Maire in de loop der eeuwen, Kruiningen, z.j..
Abels, P.H.A.M., Religie in Holland; tussen gewetensvrijheid en kerkelijke dwang, in: Th.
de Nijs en E. Beukers (red.), 2002, p. 287-329.
Acker, J. van, Antwerpen; van Romeins veer tot wereldhaven, Antwerpen, 1975.
Aerts, E. e.a. (red.), De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden,
Brussel, 1994 (twee delen).
Aerts, E., Welvaart en welzijn in de Ongelukseeuw, in: R. van Uytven e.a. (red.), 2004, p.
421-443.
Agterberg, M., De bodebus in het Zuiden; inventarisatie van bodebussen van gemeenten,
waterschappen en ambachtsgilden in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en België,
Schipluiden, 1981.
Akihary, H. en M. Behagel, De verdedigingsbouw in Nederland tussen 1795 en 1914, in: J.
Sneep, H.A. Treu en M. Tydeman, 1982, p. 83-110.
Asaert, G., 1585; de val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders, Tielt,
2004.
Baalbergen, J. en J.M. Smits, Groeiend naar eenheid; de staatkundige en militaire
geschiedenis van Zeeland in hoofdlijnen, in: T. de Kruijf e.d. (red.), 2004, p. 21-34.
Baan, J. van der, Het legaat van Agatha Porrenaer, Middelburg, 1873.
Baan, J. van der, Predikanten in de forten Kruisschans en Frederik-Hendrik bij Antwerpen,
in: De Navorscher, jrg. 33, 1883, p. 406-408.
Baan, J. van der, Predikanten te Lillo en Liefkenshoek, in: De Navorscher, jrg. 36, 1886, p.
5-11 en 135-140.
Bachiene, W.A., Nieuwe Tegenwoordige Staat en Geographie der Nederlanden, deel 4
(betreffende o.m. Staats-Vlaanderen en Staats-Brabant), Amsterdam, 1791.
Baert, J.R.G. en P.H.E.M. van Dun, Gids voor grensoverschrijdende bronnen in Vlaamse
en Zeeuwse archieven, Brussel, Middelburg, 1999.
Baute, D., Cort relaas sedert den jare 1609; de avonturen van een Zeeuws koopman in
Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog, Hilversum, 2000 (ingeleid door R. M. Dekker
en R. Kuiper, met medewerking van J.H. Kluiver en J. Vermeulen).

750

Bauwens, A.R., Gijzelingen van protestantse en rooms-katholieke geestelijken in het
grensgebied tussen Staats-Vlaanderen westelijk deel en de Spaanse Nederlanden
tijdens de zeventiende eeuw, in: A. Wiggers e.a. (red.), 1991, p. 159-176.
Becht, H.E., Statistische gegevens betreffende den handelsomzet van de Republiek der
Vereenigde Nederlanden gedurende de 17e eeuw (1579-1715), Den Haag, 1908.
Belonje, J., Beplantingen op vestingwerken, in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse
Oudheidkundige Bond, jrg. LXX, 1971, p. 91-97.
Belonje, J., Liefkenshoekia Arx, in: Het Land van Beveren, jrg. 23, 1980, nr. 4, p. 152-164.
Berg, H.A. van den, Vroedvrouwen: beeld en beroep. Ontwikkelingen in het
vroedvrouwschap in Leiden, Arnhem, ’s-Hertogenbosch en Leeuwarden 1650-1865,
Amsterdam, 1992.
Bervoets, J.A.A., De registratie van militairen in Nederland en haar weerslag in de
archieven, berustend in het Algemeen Rijksarchief, in: Gens Nostra, jrg. 27, nr. 12,
december 1972, p. 368-375.
Bijl, M. van der, Idee en Interest; voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de
politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715, Groningen,
1981.
Bijleveld, W.J.J.C., De Roomsch-Catholieken in de oude Hollandsche Ridderschap, in: De
Nederlandsche Leeuw, jrg. 45, 1927, p. 227-228.
Bilton, T. K. Bonnett, P. Jones, D. Skinner, M. Stanworth en A. Webster, Introductory
Sociology, Houndmills, Basingstoke, Hampshire en Londen, 1996 (derde druk).
Blaas, P.B.M., Geschiedenis en nostalgie. De historiografie van een kleine natie met een
groot verleden. Verspreide historiografische opstellen, Hilversum, 2000.
Blink, H., Nederland en zijne bewoners, deel 1, Amsterdam, z.j. (verm. 1891).
Blockmans, W.P., De Spaanse Nederlanden, in: F. Wieringa (red.), 1994, p. 39-48.
Blokker, B., G. van Es en H. Spiering, De vaderlandse geschiedenis in jaartallen;
Nederland in een handomdraai, Meppel/Leuven, 2005.
Blondé, B. en M. Limberger, De gebroken welvaart, in: R. van Uytven e.a. (red.), 2004, p.
307-330.
Bloys van Treslong Prins, P.C., Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en
uit de kerken van de provincie Zeeland, Utrecht 1919.
Boekholt, P. e.a. (red.), Tweehonderd jaar onderwijs en de zorg van de Staat, Assen, 2002.
Bogaerde, A.J.L. van den, Het Distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, tweede deel,
St. Nikolaas, 1825.
Bois, J.P.J. du, De Pligten, Wetten of Algemeene Reglementen der Vrije Metzelaaren; in
een nieuwe order geschikt en goedgekeurt bij de Groote Loge der Zeeven Vereenigde
Neder-Landen, Den Haag, 1761.
Bollen, M. (red.), Lillo in goede en in slechte dagen, Antwerpen (Ekeren), 1997, p. 125-130
(een bijzondere uitgave van het blad Polderheem, jrg. 32, nr. 2, 1997).
Booma, J.G.J. van, Onderzoek in Protestantse Kerkelijke Archieven in Nederland, Den
Haag, 1994.
Booy, E.P. de, 58 miljoen Nederlanders en de lagere school, in: A.F. Manning en M. de
Vroede (red.), 1977, p. 113-140.
Booy, E.P. de, De Weldaet der scholen; het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht
van 1580 tot het begin der 19de eeuw, Bilthoven, 1977.
Bottema, J., Naar school in de Ommelanden; scholen, schoolmeesters en hun onderwijs in
de Groninger Ommelanden ca. 1500-1795, Bedum, 1999.

751

Bottomore, T.B., De elite in de maatschappij, Rotterdam, 1965 (oorspronkelijk: Elites and
society, Londen, 1964).
Brand, K.J.J., Over het ontstaan van de fortificaties in Oost Zeeuws-Vlaanderen en
aangrenzend gebied, in: Zeeuws Tijdschrift, jrg. 31, 1981, p.10-29.
Braster, J.F.A., De kern van casestudy’s, Assen, 2000.
Broeck, J. van den, Een R.K. kerk op Liefkenshoek, in: Het Land van Beveren, jrg. 12,
1969, nr. 2, p. 34-38.
Brood, P. en K. Delen (red.), Het vaderlandse geschiedenisboek, Zwolle/Den Haag, 2003.
Bruijn, J.R. en C.B. Wels (red.), Met man en macht; de militaire geschiedenis van
Nederland 1550-2000, Amsterdam, 2003.
Bruijn, J.R., Varend verleden; de Nederlandse oorlogsvloot in de zeventiende en achttiende
eeuw, Amsterdam, 1998.
Brunet de Rochebrune, W.H.F., Het geslacht Brunet de Rochebrune; kroniek eener
hugenotenfamilie in Nederland, Amsterdam, 1947.
Buddingh, H., Broedertwist om een zeearm, in: NRC Handelsblad, 24-2-2001.
Buisman, J., Bar en boos: zeven eeuwen winterweer in de Lage Landen, Baarn, 1984.
Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, deel 4, 1575-1675,
Franeker, 2000.
Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, deel 5, 1675-1750,
Franeker, 2006.
Burema, L., 58 miljoen Nederlanders en hun voedsel, in: A.F. Manning en M. de Vroede
(red.), 1977, p. 85-112.
Callenfels, G.W., Antwoord over de Najaars-Koortsen in de Garnizoensplaatsen van StaatsVlaanderen, in: Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1784, X,
p. 1-132.
Cazaux, Y., De geboorte van een natie; de Nederlanden in de 16 de en 17de eeuw,
Antwerpen, Kampen, 1985.
Centraal Bureau voor Genealogie, Jaarboek 2004 (thema “Vrouwen, familie en
maatschappij”), Den Haag, 2004.
Clercq, de C., Kerkelijk leven, in: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis, Antwerpen
in de XVI-de eeuw, Antwerpen, 1975, p. 64.
Cools, M., O. Hesse en F. Yzermans, Wandelen in Lillo-Fort en het Poldermuseum, Lillo,
z.j.
Cools, H., 1584-1585. Tussen reus en geus. Het Land van Beveren en het beleg van
Antwerpen, Beveren, 1985.
Cools, H. en R. van Meirvenne, Het Fort Liefkenshoek te Beveren, Gent, 2005.
Coppens, H., De financiën van de centrale regering van de Zuidelijke Nederlanden aan het
einde van het Spaanse en onder Oostenrijks bewind (ca. 1680-1788), Brussel, 1992.
Daeter, B., Het Bergs Protestants Weeshuis 1597-1997, Bergen op Zoom, 1998.
Dale, J.H. van, Tijdtafel van de geschiedenis der provincie Zeeland, Schoonhoven, 1866.
Degryse, K., De Antwerpse fortuinen; kapitaalaccumulatie, -investering en –rendement te
Antwerpen in de 18de eeuw, in: Bijdragen tot de Geschiedenis, jrg. 88 (2005), voorjaar
2006 (oorspronkelijk een ongepubliceerde dissertatie uit 1985).
Dekker, C., Een schamele landstede; geschiedenis van Goes tot aan de Satisfactie in 1577,
Goes, 2002.
Dekker, C., Zuid-Beveland; de historische geografie en de instellingen van een Zeeuws
eiland in de middeleeuwen, Assen, 1971.

752

Dekker, J. en K. Heyning (red.), De Abdij van Middelburg, Utrecht, 2006.
Delahaye, A., Vossemeer; Land van 1000 Heren, Oud-Vossemeer, 1969.
Delahaye, A., Nieuw-Vossemeer tot 1809, Zevenbergen, 1976.
Denig, C., Van aakschipper tot zwikker; gids van historische beroepen, Utrecht, 2004.
Deursen, A. Th. van, Bavianen en slijkgeuzen; kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en
Oldenbarnevelt, Assen, 1974.
Deursen, A.Th. van, Staatsinstellingen in de Noordelijke Nederlanden 1579-1780, in:
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 5, Haarlem 1980, p. 350-387.
Deursen, A.Th. van, Mensen van klein vermogen; het kopergeld van de Gouden Eeuw,
Amsterdam, 1996.
Deursen, A.Th. van, Maurits van Nassau, 1567-1625; de winnaar die faalde, Amsterdam,
2000.
Deursen, A.Th. van, De last van veel geluk; de geschiedenis van Nederland 1555-1702,
Amsterdam, 2004.
Dielemans, G.A.J., Loge nr. 3 van “Het Hollandsche Grootmeesterschap”, in: Thoth, jrg.
1999, p. 115.
Dijk, H.J. van en D.J. Roorda, Het patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek, in: Archief;
mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen,
Middelburg, 1979.
Doorn, J.A.A. van, Geschiedenis en sociologie uit het gezichtspunt van de socioloog, in: K.
Kuypers, H. Baudet en J.A.A. van Doorn, Sociologie en geschiedenis; jaarboek van de
Nederlandse Sociologische Vereniging, deel XIV, aflevering 2, Assen, 1961.
Doorn, J.A.A. van en C.J. Lammers, Moderne Sociologie; een systematische inleiding,
Utrecht, Antwerpen, 1976, dertiende druk.
Dorreboom, M.L., “Gelijk hij gecondemneert word mits deezen”; militaire
strafrechtspleging bij het krijgsvolk te lande 1700-1795, Amsterdam, 2000.
Dreiskämper, P., “Redeloos, radeloos, reddeloos”; de geschiedenis van het rampjaar 1672,
Hilversum, 1998.
Dronkers, D.J., Notities betreffende het geslacht Dronkers, Velp, 1980 (NB: in 2006
verschijnt van dit boek een geheel herziene en uitgebreide editie).
Drost, H., Overzicht van voorzangers, voorlezers, schoolmeesters, kosters, klokluiders,
ziekenbezoekers e.d., 1575-1806, vermeld in de stukken van de rentmeesters van de
geestelijke goederen in Zeeland, Middelburg, 1991.
Durkheim, E., The Elementary forms of Religious Life, New York, 1965 (oorspronkelijk
verschenen in 1915).
Duyck, A., Journael van tgeene daegelijcx gepasseert is in de oirlogen der Staeten Generael
tegens de Spangiaerden ende andere vianden van de Vereenichde Nederlanden, eerste
en tweede boek, Den Haag, Arnhem, 1862.
Duyck, A., Journael van tgeene daegelijcx gepasseert is in de oirlogen der Staeten Generael
tegens de Spangiaerden ende andere vianden van de Vereenichde Nederlanden, Den
Haag, Arnhem, zesde en zevende boek, 1866.
Eijnatten, J. van en F. van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, Hilversum, 2005.
Elias, N., Sociologie en geschiedenis en andere essay’s, Amsterdam, 1971.
Els, J.H. van, De gezondheidstoestand van de Engelse troepen hier te lande in de jaren
1746, 1747 en 1748, in: Nederlandse Historiën, jrg. 1981, p. 16-23.
Emmer, J., De grenzen van Nederland, van de Wielingen tot aan de Rijn, Haarlem, 1937.

753

Empel, M. van en H. Pieters, Zeeland door de eeuwen heen, Arnhem, Vlissingen, 1974
(twee delen).
Engbersen, G. en J. de Haan, Sociologische perspectieven in de Nederlandse sociologie, in:
G. Engbersen en J. de Haan (red.), Balans en toekomst van de sociologie, Amsterdam,
2006, p. 9-21.
Enthoven, V., Zeeland en de opkomst van de Republiek; handel en strijd in de
Scheldedelta, c. 1550-1621, Leiden, 1996.
Enthoven, V., De jonkvrouw van Zeeland; de goederenstroom in de Scheldemonding rond
1600, in: A.M.J. de Kraker (red.), 2002, p. 69-86.
Essenboom, C., Onderwysinghe der jeught; onderwijs en onderwijstoezicht in de 18 e eeuw
op het eiland van Dordrecht, Ridderkerk, 1995.
Ferguson, J., Scots Brigade in Holland, Edinburgh, 1899-1901 (drie delen).
Flipse, J.M., Geschiedenis van een Zeeuws-Vlaamse Vrijmetselaarsloge, deel 1; Sluis
1784-1818, z.pl., z.j.
Fockema Andreae, S.J. en H. Hardenbergh (red.), 500 jaren Staten-Generaal in de
Nederlanden: van statenvergadering tot volksvertegenwoordiging, Assen, 1964.
Fockema Andreae, S.J., De Nederlandse staat onder de Republiek, Amsterdam, 1972.
Francke, J., Utiliteyt voor de Gemeene Saake; de Zeeuwse commissievaart en haar
achterban tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688-1697, Middelburg, 2001.
Frijhoff, W.Th.M., hoofdstuk 2 (onbetiteld), in: E. de Jongh en Th. van Tijn (red.), 1979, p.
37-63.
Frijhoff, W.Th.M., De toekomst van het verleden: genealogie als sociale wetenschap, in:
De Nederlandsche Leeuw, jrg. 100, 1983, p. 538-552.
Frijhoff, W.Th.M., Protestanten in Frankrijk: republikeinen zonder staat, in: F. Wieringa
(red.), 1984, p. 75-92.
Frijhoff, W. en M. Spies, 1650; Bevochten eendracht, Den Haag, 1999.
Frijhoff, W. en M. Prak (red.), Geschiedenis van Amsterdam; centrum van de wereld 15781650, Amsterdam, 2004.
Fruin, R., Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, Den
Haag (tweede, bijgewerkte druk), 1980.
Geerts, G., Berendrecht in West-Brabant, in: Polderheem, jrg. 17, nr. 2, tweede kwartaal
1982.
Geerts, G., Lillo in de Europese diplomatie 1830-1839, in: M. Bollen (red.), 1997, p. 29-31.
Gelderblom, O., Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse
stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000.
Gerhardt, M.I. (red.), Het “Testament” van Adriaan Bommenee, Middelburg, 1988.
Gerven, R. van, Forten en schansen doorheen de geschiedenis van het Land van Beveren,
in: Het Land van Beveren, jrg. XII, 1969, nr. 3, p. 67-90.
Gerven, R. van, Historische lektuur over Liefkenshoek, in: Het Land van Beveren, jrg. XII,
1969, nr. 3, p. 91-92.
Gerven, R. van, De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en Land van
Beveren); bijdrage tot de geschiedenis van natuur, land en volk, Beveren, 1977.
Geyl, P., Godsdienst en nationaliteitsgevoel in Noord en Zuid tijdens Frederik Hendrik, in:
P. Geyl, Verzamelde opstellen, deel 2, Utrecht/Antwerpen, 1978, p. 3-15.
Ghijsen, H.C.M., Woordenboek der Zeeuwse Dialecten, Den Haag, 1974 (vierde druk).

754

Gibbs, G.B., The role of the Dutch Republic as the intellectual entrepôt of Europe in the
seventeenth and eighteenth centuries, in: Bijdragen en mededelingen betreffende de
geschiedenis der Nederlanden, jrg. 86, 1971, p. 323-349.
Giddens, A., Sociology, Cambridge, 1997 (derde editie).
Gielens, A., Onderhandelingen met Zeeland over de opening der Schelde (1612-1613), in:
Antwerpsch Archievenblad, deel 6, Antwerpen 1931, p. 194-221.
Gils, R., De Kruisschans, een verdwenen Scheldefort, in: Vesting, vierde kwartaal 1997, p.
3-13.
Goddijn, W., Katholieke minderheid en protestantse dominant; sociologische nawerking
van de historische relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland en in het
bijzonder in de provincie Friesland, Assen, 1957.
Goldschmidt, D. en J. Matthes (red.), Probleme der Religionssoziologie, Köln en Opladen,
1962 (Sonderheft 6 van het Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie).
Goolenaerts, J., Hoe de familie Van Dale, heren van Stabroek-Lillo, aan de Canarische
eilanden geraakte, in: Polderheem, jrg. 28, 1993, nr. 3, p. 3-10.
Goris, J.M., E. Persoons en H. van der Haegen, Een kaartboek van de St. Michielsabdij
Antwerpen 1640-1793, Brussel, 2003.
Gottschalk, M.K.E., De Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeuwen;
een historisch-geografisch onderzoek betreffende Oost Zeeuws-Vlaanderen c.a., Assen,
1984.
Graaf, R. de, Oorlog, mijn arme schapen; een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 15651648, Franeker, 2004.
Groenman, Sj., Met vallen en opstaan; de vrijmetselaarsloge “Le Préjugé Vaincu” te
Deventer 1784-1984, Deventer, 1983.
Groenveld, S., Beeldvorming en realiteit. Geschiedschrijving en achtergronden van de
Nederlandse Opstand tegen Filips II, in: P.A.M. Geurts en A.E.M. Janssen (red.),
Geschiedschrijving in Nederland, deel II, Geschiedbeoefening, Den Haag 1981, p. 5584.
Groenveld, S., “Een doore geopent”; Noord-Nederlandse tijdgenoten over de positie en de
verovering van Sluis, 1604, in: Archief; mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, Middelburg, 2004, p. 5-48.
Groenveld, S., De “Heren van Ter Goes” in de zeventiende eeuw, in: C. Dekker, S.
Groenveld en A.L. Kort, Goes zeshonderd jaar stad; drie studies over zijn geschiedenis
(1405-2005), Goes, 2005, p. 27-65.
Grol, H.G. van, Het Zeeuwsche Prijzenhof te Vlissingen 1575-1577, in: Bijdragen en
Mededelingen van het Historisch Genootschap, jrg. 37, 1916, p. 233-369.
Groot, H. de, Belegeringh der stadt Grol, met den aenkleeven des jaers MDCXXVII (=
1627), in: Hugo de Groots Nederlandtsche Jaerboeken en Historien sedert het jaer
MDLV tot het jaer MDCIX, tweede boekdeel, Amsterdam, 1681.
Grosheide, F.W. en G.P. van Itterzon (red.), Christelijke Encyclopedie, deel 1, Kampen,
1956.
Grosheide, F.W. en G.P. van Itterzon (red.), Christelijke Encyclopedie, deel 2, Kampen,
1957.
Grosheide, F.W. en G.P. van Itterzon (red.), Christelijke Encyclopedie, deel 4, Kampen,
1959.
Grosheide, F.W. en G.P. van Itterzon (red.), Christelijke Encyclopedie, deel 5, Kampen,
1960.

755

Grosheide, F.W. en G.P. van Itterzon (red.), Christelijke Encyclopedie, deel 6, Kampen,
1961.
Habermehl, N., De zeestrijdkrachten in de nadagen van de Republiek en in de BataafsFranse periode (1763-1815), in: J.R. Bruijn en C.B. Wels (red.), 2003, p. 179-196.
Ham, W.A. van, Van markiezaat en regio; korte studies over West-Brabant gebundeld, in:
De Geschiedkundige Kring Stad en Land van Bergen op Zoom, Studies uit Bergen op
Zoom, Bergen op Zoom 1975, p. 1-55.
Ham, W.A. van, De vesting Bergen op Zoom en bijbehorende werken, in: J. Sneep e.a.
(red.), 1996, p. 47-66.
Ham, W.A. van, De vesting Steenbergen en bijbehorende werken, in: J. Sneep e.a. (red.),
1996, p. 67-76.
Ham, W.A. van, De linie van de Eendracht, in: J. Sneep e.a. (red.), 1996, p. 77-84.
Ham, W.A. van, Macht en gezag in het Markiezaat; een politiek-institutionele studie over
stad en land van Bergen op Zoom (1477-1583), Hilversum, 2000.
Havermans, R., De verdwenen kerk van Oud-Lillo, in: Noordgouw, jrg. 13, 1973, p. 181184.
Havermans, R., De kerk van Lillo-Kruisweg, in: Noordgouw, jrg. 13, 1973, p. 185-192.
Havermans, R., Kruisschans, in: Polderheem, jrg. 26, nrs. 3-4, 1991.
Havermans, R., De oudste kerk, in: M. Bollen (red.), 1997, p. 124 en 125.
Havermans, R., Historisch-geografische sprokkelingen uit het Antwerpse polderland, z.pl.,
1967.
Heeringa, K., Het Archief van de Staten van Zeeland en hunne Gecommitteerde Raden,
Den Haag, 1922.
Heeringa, K., Stukken betreffende de inkomsten van Zeeland in 1572 en volgende jaren en
de invoering der gemeene middelen, in: Bijdragen en mededeelingen van het
Historisch Genootschap, Utrecht, 1877.
Heeringa, K., Het aandeel van Zeeland in het bestuur van Staats-Vlaanderen, in:
Nederlandsch Archievenblad, jrg. 23, 1914-1915, nr. 2, p. 45-60.
Heijden, M. van der, Huwelijk in Holland; stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht 15501700, Amsterdam, 1998.
Heuvel, Ch. van den, De verspreiding van de Italiaanse vestingbouwkunde in de
Nederlanden in de tweede helft van de zestiende eeuw, in: J. Sneep, H.A. Treu en M.
Tydeman (red.), 1982, p. 9-17.
Heuvel, C.M.J.M. van den, Papiere bolwercken; de introductie van de Italiaanse stede- en
vestingbouw in de Nederlanden (1540-1609) en het gebruik van tekeningen, Alphen
aan den Rijn, 1991.
Heyning, C.E., “Kostelycke waren”; Zeeuwse kooplieden en de Antwerpse luxenijverheid
in de zeventiende eeuw, in: Archief 2003; mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, Middelburg 2004, p. 5-30.
Hoeven, G.G. van der, Geschiedenis der vesting Breda, Breda, 1886.
Hollander, A.N.J. den, Het andere volk, een verkenning van groepsoordeel en groepsbeeld,
Leiden, 1946.
Hollestelle, L. en A. Meijer (red.), Zeeuwen Gezocht; gids voor stamboomonderzoek in
Zeeland, Middelburg, Den Haag, 2003.
Hollestelle, L.M. e.a. (red.), Werken met Zeeuwse bronnen; tekst en uitleg bij het lezen van
archiefstukken, Amsterdam, 1988.
Hollestelle, L.M., Maten en gewichten, in: L.M. Hollestelle e.a. (red.), 1998, p. 38-47.

756

Hollestelle, L.M., Belastingen, in: L.M. Hollestelle e.a. (red.), 1998, p. 134-137.
Hoof, J. van, Langs wal en bastion; hoogtepunten uit de Nederlandse vestingbouw, Utrecht,
1991.
Hoof, J.P.C.M. van, “Veilig” achter een wankele barriere en slecht te verdedigen frontieren
1702-1795, in: J. Sneep e.a. (red.), 1982, p. 67-81.
Hoof, J. van, Menno van Coehoorn 1641-1704; vestingbouwer, belegeraar, infanterist, Den
Haag, 2004.
Hoof, J.P.C.M. van, Procedures en problemen rond de aanleg en het onderhoud van de
vestingwerken in de Republiek in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw, in: R.
Fagel en D. Onnekink (red.), Oorlog & Samenleving in de Nieuwe Tijd, Maastricht,
2005, p. 101-109.
Hoof, M.C.J.C. van, E.A.T.M. Schreuder en B.J. Slot (red.), De Archieven van de Nassause
Domeinraad 1581-1811, Den Haag, 1997.
Hoogendoorn-Beks, W.J.M. en J.C.M. Hattinga Verschure, De Hattinga’s en hun
topografische atlassen, Utrecht/Alphen a.d. Rijn, 1977-1983.
Hooyer, C., Oude Kerkordeningen der Ned. Herv. Gemeenten (1563-1638), Zaltbommel,
1865.
Houtte, J.A. van, Economische en sociale geschiedenis van de lage landen, Zeist,
Antwerpen, 1964.
Huisman, C., Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de
achttiende eeuw, Dordrecht, 1983.
Idenburg, Ph. J., Schets van het Nederlandse Schoolwezen, Groningen, 1964.
Israel, J.I., Spanje en de Nederlandse Opstand, in: F. Wieringa (red.), 1984, p. 51-60.
Israel, J.I., De Republiek; 1477-1806, Franeker, 1996.
Jongh, E. de en Th. Van Tijn (red.), 58 miljoen Nederlanders en hun kerken, Amsterdam,
1979.
Jansen, E., Fort op Hoogerwerf 1627-1650, in: Tijding, jrg. 1988, nr. 3, p. 48-58.
Jansen, E., Dickmaels voor qùaet; de polder van Ossendrecht 1651-1682, Hoogerheide,
2001.
Jansen, E., “Accoord” zei Van Putte; de geschiedenis van de Oude-Hinkelenoordpolder van
Woensdrecht 1685-2004, Hoogerheide, 2004.
Janssen, J., Kort en beknopt verhaal van ’t gepasseerde ten tyde van de overrompeling der
stad Bergen op den Zoom op den 16 september 1747, als mede de detailje van ’t
guarnizoen en de dispositie des daags te voren gemaakt, Rotterdam en Bergen op
Zoom, 1777.
Jobse, J.C.W., Het wapen van Rilland-Bath, in: Varia Zelandia, jrg. XVIII, 1982, p. 4-12.
Jong, M.J. de, Grootmeesters van de sociologie, Amsterdam, Meppel, 1997.
Jong, M. de, “Staat van Oorlog”; wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek der
Verenigde Nederlanden, 1585-1621, Hilversum, 2005.
Juten, G.C.A., Het protestantisme in westelijk Noord Brabant tijdens het Twaalfjarig
Bestand, in: Taxandria, jrg. 1915, p. 87-101.
Kamps, P.J.M., P.C. van Kerkum en J. de Zee (red.), Terminologie Verdedigingswerken;
inrichting, aanval en verdediging, Utrecht, tweede herziene druk, 2004.
Keijzer, B. de (eindred.), Spelerieë, Kapelle, 1992.
Kerkum, P.C. van, Accessen in inundatiestellingen; de betekenis en de wijze van aanval en
verdediging, in: Stichting Menno van Coehoorn, Jaarboek 1990/1991, Den Haag, 1991,
p. 82-95.

757

Kist, J.B., De militaire technologie en de vestingbouw, in: J. Sneep e.a. (red.), 1982, p. 161166.
Klerk, A.P. de (eindred.), Werken met Zeeuwse kaarten; handleiding bij het gebruik van
oude topografische kaarten, Utrecht, 2002.
Klerk, F.H. de en L. Moerland, De Bevelanden, in: T. de Kruijf, e.a. (red.), 2004, p. 81-101.
Klompmaker, H., Handel in de Gouden Eeuw, Bussum, 1966.
Kluiver, J.H., De Souvereine en Independente Staat Zeeland; de politiek van de provincie
Zeeland inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog
tegen de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiek, Middelburg, 1998.
Koch, H.W., Europa in oorlog; 1618-1815, Helmond, 1988 (oorspr.: Rise of Modern
Warfare, 1981).
Kok, T., Dekanaat in de steigers. Kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekanaat Hulst
1596-1648, Tilburg, 1971.
Koning, C.P.G. de, Het testament van de schoolmeester van Scherpenisse; “..een kooperen
kerkkroone..”, in: Zeeuwse Familiepraet, jrg. 20, nr. 2, december 2005.
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Encyclopedie van Zeeland, delen 1
en 2, Middelburg, 1982.
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Encyclopedie van Zeeland, deel 3,
Middelburg, 1984.
Kool-Blokland, J.L., De elite in Heusden 1700-1750, Tilburg 1985.
Kool-Blokland, J.L., De zorg gewogen; zeven eeuwen Godshuizen in Middelburg,
Middelburg, 1990.
Kool-Blokland, J.L., Armenzorg, in: L.M. Hollestelle e.a. (red.), 1998, p. 147-160.
Kool-Blokland, J.L., Twintig eeuwen Zeeland; de Zeeuwen en hun armen en zieken, in:
Ach Lieve Tijd; Zeeland, deel 17, Zwolle 1998, p. 395-414.
Kool-Blokland, J.L., De Rand van ’t Land; waterschapsgeschiedenis van Schouwen en
Duiveland, Middelburg, 2003.
Koops, R., A. Meijer en A. Wiggers, Twintig eeuwen Zeeland; de Zeeuwen en hun
bestuurders, in: Ach Lieve Tijd; Zeeland, deel 15, Zwolle 1997.
Koppejan, A.R., Sturen en turen; de laatste beurtschippers van Zeeland, Vlissingen, 2002.
Korporaal, T.L., Als een lelie onder de doornen; beschrijving van de kerkzegels van de
Nederlandse Hervormde Kerk, Zoetermeer, 1966.
Kort, A., Geen cent te veel; armoede en armenzorg op Zuid-Beveland 1850-1940,
Hilversum, 2001.
Korthals Altes, J., Sir Cornelius Vermuyden; the life work of a great Anglo-Dutchman in
land reclamation and drainage, Den Haag, 1925.
Kossmann, E.H., De Lage Landen 1780-1940; anderhalve eeuw Nederland en België,
Amsterdam, Brussel, 1976.
Kraker, A.M.J. de, Landschap uit balans; de invloed van de natuur, de economie en de
politiek op de ontwikkeling van het landschap in de Vier Ambachten en het Land van
Saeftinghe tussen 1488 en 1609, Utrecht, 1997.
Kraker, A.M.J. de (red.), De Westerschelde, een water zonder weerga, Kloosterzande,
2002.
Kraker, A. de, Duizend jaar Honte of Westerschelde; een poging tot reconstructie van de
Westerschelde in grote lijnen, 1000 tot 2000, in: A.M.J. de Kraker (red.), 2002, p. 1736.

758

Kraker, A. de en P. Stockman, De Westerschelde als stategische waterweg, in: A.M.J. de
Kraker (red.), 2002, p. 111-132.
Kruijf, T. de e.a. (red.), Atlas van historische vestingwerken in Nederland; Zeeland,
Utrecht, 2004.
Kuiper, G. Hzn., Rangen en standen; een studie in sociale stratificatie, Zeist, Arnhem,
1965.
Kuiper, J.,Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het christelijk lager onderwijs in
Nederland, Groningen, 1901.
Kuipers, J.J.B., Maritieme geschiedenis van Zeeland; water, werk, glorie en avontuur,
Middelburg/Vlissingen, 2002.
Kwaadgras, E. (red.), Overzicht van Loges die onder het Grootoosten der Nederlanden en
zijn voorlopers gewerkt hebben of werken, Den Haag, 2003.
Kwaadgras, E.P., P. de Rijcke en G.Ch. Dupuis, Een boom vol levenskracht. Acacia, een
Rotterdamse Vrijmetselaarsloge 1872-2003, Rotterdam, 2005.
Laan, C., Drank & Drinkgerei; een archeologisch en cultuur-historisch onderzoek naar de
alledaagse drinkcultuur van de 18de-eeuwse Hollanders, Amsterdam, 2003.
Lagendijk, J.C., Vrijmetselarij in Zeeland, Hulst, 1992.
Lammers, C.J., Vreemde overheersing; bezetten en bezetting in sociologisch perspectief,
Amsterdam, 2005.
Lammerts, M.D., De predikanten der Ned. Herv. Kerk te Lillo en Liefkenshoek, in:
Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, jrg. XXX, 1938, p. 44.
Landeghem, P. van, Doel in heden en verleden, Kloosterzande, z.j.
Lantsheer, M.F. en F. Nagtglas, Zelandia Illustrata; verzameling van kaarten, portretten,
platen enz. betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, eerste deel,
Middelburg, 1879.
Lauret, A.M., 58 miljoen Nederlanders en hun ziekten, in: A.F. Manning, en M. de Vroede
(red.), 1977, p. 29-56.
Leenders, K.A.H.W., Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde; ontginnings- en
nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas-Schelde-Demergebied
(400-1350), Zutphen, 1996.
Leeuwen, S. van, Groot placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantiën ende edicten
van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden etc., deel 3, Den Haag, 1683.
Lenders, P., Instellingen, de permanente kaders in de Zuidelijke Nederlanden 1700-1780,
in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 5, Haarlem 1980, p. 406-418.
Lepage, J.D., Vestingbouw stap voor stap; het bastion hoekpunt in oude stadsomwallingen,
Den Haag, 1992.
Lesger, C., Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand; kooplieden, commerciële
expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca.
1630, Hilversum, 2001.
Lesger, C., De wereld als horizon; de economie tussen 1578 en 1650, in: W. Frijhoff en M.
Prak (red.), 2004, p. 103-187.
Leune, J.M.G., Een predikantsrel te Lillo in 1712, in: VZS, nr. 111, december 2000, p. 223226.
Leune, J.M.G., Onderwijs en maatschappelijke verandering; een terugblik op 200 jaar
onderwijs en onderwijsbeleid in Nederland, in: P. Boekholt e.a. (red.), 2002, p. 11-49.
Lieburg, F.A. van, Repertorium van Nederlandse Hervormde predikanten tot 1816, deel 1,
Dordrecht 1996.

759

Lijphart, A., Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek, Amsterdam,
1968.
Loo, I. van, Hollandse belastingnijd, in: Provinciale Zeeuwse Courant, 1-10-2003, p. 19.
Mac Lean, J., Gegevens over militairen, behorende tot het tweede Regiment van de Schotse
Brigade in Nederland, ontleend aan het Archief van de Raad van State vanaf 1698 tot
1784, in: Jaarboek C.B.G. 19780, deel 24, Den Haag, 1970, p. 165-190.
Mac Lean, J., De garnizoenen der Schotse compagnieën voor 1665, in: Gens Nostra, jrg.
27, nr. 12, december 1972, p. 382-386.
Macionis, J.J. en K. Plummer, Sociology; a global introduction, New York c.s., editie 1998.
Maes, H., Fort Liefkenshoek: exponent van het verzet tegen de vrije Scheldevaart, in: Het
Land van Beveren, jrg. 29, nr. 1, maart 1986, p. 5-13; eveneens in: Hinterland, jrg.
1985, nr. 21, p. 21-27.
Maes, H., Het fort Liefkenshoek als militair bouwwerk, in: Het Land van Beveren, jrg. 30,
nr. 2, juni 1987, p. 59-72.
Maes, H., Fort Liefkenshoek: vindplaats van kleipijpen, in: Het Land van Beveren, jrg. 31,
1988, nr. 1, p. 24-34.
Maes, H. De Quarantainedienst op de Schelde, in: Het Land van Beveren, jrg. 39, 1996, nr.
2, p. 71-87; idem in nr. 3, p. 115-130; idem in nr. 4, p. 177-190.
Maire, O. le, Seigneuries de Berlaer et de Lillo, in: Le Parchemin, jrg. 2, 1937, nr. 9, p.
423-427.
Manning, A.F. en M. de Vroede (red.), 58 miljoen Nederlanders; kaleidoskoop van de
vaderlandse geschiedenis, Amsterdam, 1977.
Manning, A.F. en M. de Vroede (red.), Spectrum Atlas van Historische Plaatsen in de Lage
Landen, Utrecht, Antwerpen, 1981.
Marnef, G., Antwerpen in de tijd van de Reformatie; ondergronds protestantisme in een
handelsmetropool 1550-1577, Antwerpen, Amsterdam, 1996.
Martens, D.M., Enige Kerkhoeven en hun bewoners op Zuid-Beveland, in: B. de Keijzer
(eindred.), 1992, p. 150-178.
Meijer, A., Verworven rechten, in: J. Dekker en K. Heyning (red.), 2006, p. 104-123.
Mensema, A.J., De Broederschap der Vrijmetselaren, in: Thoth, jrg. 1991, p. 219.
Mertens, F.H. en K.L. Torfs, Geschiedenis van Antwerpen, Antwerpen 1976 (herdruk),
delen 5 en 6.
Minet, W. en W.C. Waller, Registers of the Church of Guines, Londen, Huguenot Society
of London, publ. vol. III, 1891.
Mooij, Ch. de, Geloof kan bergen verzetten; reformatie en katholieke herleving te Bergen
op Zoom 1577-1795, Hilversum, 1998.
Mooij, Ch. de, Reformatie tegen wil en dank, in: R. van Uytven e.a. (red.), 2004, p. 398409.
Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen, eerste deel, Middelburg, 1890.
Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen, tweede deel, Middelburg, 1893.
Nagtglas, F., Zelandia Illustrata; verzameling van kaarten, portretten, platen enz.
betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, tweede deel, Middelburg, 1880.
Nave (red.), F. de, Antwerpen en de scheiding der Nederlanden (17 augustus 1585),
Antwerpen, 1986.
Nieuwenhuizen, J. van den, Antwerpen in 1585, Antwerpen 1985.
Nijenhuis, H.D., De ambachtsheerlijkheid Polder van Namen, in: B. de Keijzer (eindred.),
1992, p. 260-272.

760

Nijman, J.H. en A. Somsen, Landschapsvisie West-Brabantse Waterlinie, Wageningen,
2001.
Nijs, Th. de en E. Beukers (red.), Geschiedenis van Holland, deel II, 1572-1795,
Hilversum, 2002.
Nimwegen, O. van, De subsistentie van het leger; logistiek en strategie van het Geallieerde
en met name het Staatse leger tijdens de Spaanse Successieoorlog in de Nederlanden
en het Heilige Roomse Rijk (1701-1712), Amsterdam, 1995.
Nimwegen, O. van, De Republiek der Verenigde Nederlanden als grote mogendheid;
buitenlandse politiek en oorlogvoering in de eerste helft van de achttiende eeuw en in
het bijzonder tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), Amsterdam, 2002.
Nimwegen, O. van, Het Staatse leger en de militaire revolutie in de vroegmoderne tijd, in:
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 118,
aflevering 4, 2003, p. 494-519.
Nipper, G.J.C., 18 eeuwen meten en wegen in de Lage Landen, Zutphen, 2004.
Nooijer, J.M. de, Het Fort Bath en zijn sprekend wapen, in: Ons Zeeland, jrg. 1929, nr. 3.
Noort, A. van, Akten van indemniteit en akten van admissie, in: Genealogie; kwartaalblad
van het Centraal Bureau voor Genealogie, jrg. 10, nr. 3, najaar 2004, p. 92-95.
Nuyens, W.J.F., Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw, Amsterdam,
1865-1870 (acht delen).
Okkema, J.C., Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland, Weesp, 1986.
Ottenheym, K., De ronde van de Abdij, in: J. Dekker en K. Heyning (red.), 2006, p. 124141.
Page, H. le, De vesting Lillo, Antwerpen, 1977 (uitgegeven als maandschrift van de
Vlaamse Toeristische Bibliotheek).
Parker, G., Het Spaanse Leger in de Lage Landen, Bussum, 1978.
Parker, G., Van beeldenstorm tot bestand, Bussum, 1978.
Pirenne, L.P.L., De voorgeschiedenis vanaf de Opstand, 1578-1796, in: H.F.J.M. van den
Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant, deel 1; traditie en modernisering 17961890, Amsterdam, Meppel, 1996, p. 29-58.
Poel, J. van der, Het particularisme van Zeeland en de Convoyen en Licenten, in: Archief,
vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven
door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Breskens, 1929.
Potter, F. de en J. Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenten der provincie OostVlaanderen, Gent, tweede deel, 1878.
Prak, M., Gouden eeuw; het raadsel van de Republiek, Nijmegen, 2002.
Presser, J. (red.), De Tachtigjarige Oorlog, Amsterdam, Brussel, vijfde druk, 1975.
Presser, J., Spieghel Historiael van de Tachtigjarige Oorlog, in: J. Presser (red.), 1975, p.
11-54.
Priester, L.R., Inventaris Rekenkamer Zeeland , Rekeningen en bijbehorende stukken
ingebracht door de (tresorier) ontvanger-generaal betreffende zijn administratie te
lande 1573-1805, p. 8-19; deze inventaris is aanwezig in het Zeeuws Archief te
Middelburg (toegangsnr. 508).
Priester, L.R., Gewestelijk Bestuur, in: L.M. Hollestelle e.a. (red.),1998, p. 48-50.
Prims, F., Geschiedenis van Antwerpen, Brussel, 1927-1949 (28 boekdelen).
Prims, F., De schrikkelijke jaren van de retorsie (1632-1642), in: Taxandria, jrg. 39, 1932,
p. 71-84.

761

Prims, F., Het fort van Lilloo, in: Antwerpiensia 1943, reeks nr. 16, serie Beelden uit den
Cultuurstrijd II, p. 320-333.
Prims, F., Antwerpen door de eeuwen heen, Antwerpen, 1951 (derde druk 1974).
Prims, F., Kerkelijk Lillo in de XVIIde eeuw, in: Antwerpsia, reeks 23, Antwerpen 1953.
Provincie Zeeland, Zilver in gemeentelijk bezit, Den Haag, 1981.
Prud’homme van Reine, R., De Republiek als grote en kleine mogendheid ter zee (16481763), in: J.R. Bruijn en C.B. Wels (red.), 2003, p. 105-139.
Put, E., Religie in het Spaanse Brabant, in: R. van Uytven e.a. (red.), 2004, p. 443-451.
Raa, F.J.G. ten en F. de Bas, Het Staatsche leger, 1568-1795, Breda etc., 1911-1964 (8
delen).
Reynaerts, F., Lillo’s Lief en Leed, Ekeren, 1971.
Rietstap, J.B., Wapenboek van den Nederlandsche adel, Groningen, 1883 en 1887.
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, Voorlopige lijst der Nederlandsche
monumenten van geschiedenis en kunst, deel VI, de Provincie Zeeland, Utrecht, 1922.
Ringoir, H., Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940, Den Haag, 1980.
Ringoir, H., Nederlandse generaals van 1568 tot 1940, Den Haag, 1981 (aangehaald als
1981 a).
Ringoir, H., Hoofdofficieren der infanterie van 1568 tot 1813, Den Haag, 1981 (aangehaald
als 1981 b).
Rodger, N.A.M., Instignators or spectators; the British government and the restoration of
the Stadholderate in 1747, in: Tijdschrift voor geschiedenis, jrg. 106, 1993, p. 496-514.
Rodríguez Pérez, Y., De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen; de Nederlanden in Spaanse
historische en literaire teksten (circa 1548-1673), z. pl. (uitgeverij Vantilt), 2003.
Roegiers, J. (red.), Arenberg in de Lage Landen; een hoogadellijk huis in Vlaanderen en
Nederland, Leuven, 2002.
Roegiers, J., Politiek, religie en samenleving, in: R. van Uytven e.a. (red.), 2004, p. 457479.
Roey, J. van, Antwerpen als protestants centrum in het laatste kwart van de 16de eeuw, in:
F. de Nave (red.), Antwerpen en de scheiding der Nederlanden (17 augustus 1585),
Antwerpen, 1986, p. 35-54.
Roey, J. van, Zeeland en de Val van Antwerpen, in: Nehelennia, aflevering 60, lente 1986,
p. 2-22.
Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16de en 17de
eeuw, Amsterdam, 1947 (twee delen).
Rogier, L.J., Eenheid en scheiding: geschiedenis der Nederlanden 1477-1813, Utrecht,
1976 (vijfde druk).
Rom, Christian David, Het licht schijnt in de duisternis of tweehonderd jaar protestantisme
in Lillo, Schoten, 1995 (ongepubliceerde scriptie) .
Romeijn, A., Kroniek van een Zeeuws dorp; het geslacht De Later in Scherpenisse 16021723, Spijkenisse, 1993.
Romeijn, A., De stadsregering van Tholen (1577-1702); bestuur en bestuurders van de stad
Tholen vanaf de Satisfactieovereenkomst met prins Willem van Oranje in 1577 tot de
dood van koning-stadhouder Willem III in 1702, Giessen, 2001.
Roorda, D.J., Prosopografie, een onmogelijke mogelijkheid, in: Bijdragen en Mededelingen
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, jaargang 1979, p. 212-226.
Roos, D., Een nachtelijke overval op Spaanse oorlogsschepen te Antwerpen (1600)
herbezien door zeemansogen, in: Zeeland, jrg. 9, nr. 4, december 2000, p. 140-143.

762

Roos, D., Twee eeuwen varen en vechten 1550-1750; het admiralengeslacht Evertsen,
Vlissingen, 2003.
Roosbroek, R. van, Antwerpen de vermaarde koopmansstad; geschiedenis van de opstand
in de Nederlanden, Antwerpen, 1988.
Roosenboom, H.Th.M., De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch van 1648 tot
1795, Tilburg, 1997.
Rooze-Stouthamer, C., Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572), Goes, 1996.
Roy van Zuydewijn, R. de, Neerlands Veste; langs vestingsteden, forten, linies en
stellingen, Den Haag, 1988.
Sandberg, G.F., F. Fierst van Wijnandsbergen en J.H.F. Schwartz, Overzicht van de
rekeningen van de Tol van Zeeland gedurende de periode 1584-1805, aangetroffen in
de stukken van de rentmeesters-generaal der domeinen bewesten- en beoosten Schelde,
Middelburg, 1990.
Sandberg, G.F., Overzetveren in Zeeland; zevenhonderd jaar vervoer te water, Arnhem,
1978.
Sanderus, A., Verheerlykt Vlaandre, Leiden, tweede deel, Rotterdam en ’s Gravenhage,
1735.
Sas, N.C.F. van, De metamorfose van Nederland; van oude orde naar moderniteit, 17501900, Amsterdam, 2004.
Sasse van Ysselt, A. van, De uitoefening van den katholieken godsdienst in de stad en
meierij van ‘s Hertogenbosch in 1671, in: Taxandria, jrg. 45, 1938, p. 105-129.
Saunders, A., Sir Bernard de Gomme: a Dutch military engineer in English service, in:
Stichting Menno van Coehoorn, Vestingbouw overzee; militaire architectuur van
Manhattan tot Korea, Utrecht, 1996.
Schama, S., Overvloed en onbehagen; de Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw,
Amsterdam, 1988.
Schama, S., Patriotten en bevrijders; revolutie in de Noordelijke Nederlanden 1780-1813,
Amsterdam, 1989 (Nederlandse editie; oorspr. New York, Londen, 1977).
Schepper, H. de (m.m.v. P. Janssens), De overheidsstructuren in de Koninklijke
Nederlanden 1580-1700, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 5, Haarlem
1980, p. 388-407.
Scherft, P., Leven en werken van Adriaan Bommenee, in: M.I. Gerhardt (red.), 1988, p. 110.
Schöffer, I., H. van der Wee en J.A. Bornewasser (red.), De Lage Landen van 1500 tot
1780, Amsterdam, Brussel, 1983 (tweede druk).
Schöffer, I., De opstand in de Nederlanden, 1566-1609, in: I. Schöffer, H. van der Wee en
J.A. Bornewasser (red.), 1983, p. 103-165.
Scholten, F.W.J., Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland
1579-1795, Alphen a.d. Rijn, 1989.
Schoonhoven, J., Protestantse kerkgemeenschap Ossendrecht-Hoogerheide rond 1800,
Bergen op Zoom, 1998.
Schrans, G., Vrijmetselaars te Gent in de 18de eeuw, Gent, 1997.
Schukking, W.H., De oude vestingwerken van Nederland, Amsterdam (vierde druk), 1947.
Dit boek is nagenoeg ongewijzigd in 1988 herdrukt onder de titel:
Schukking, W.H., Vestingwerken in Nederland, Zutphen, 1988.
Schulten, C.M. en J.W.M. Schulten, Het Leger in de zeventiende eeuw, Bussum, 1969.

763

Schulten, K., Ontstaan van de Republiek en het Staatse Leger, in: J.R. Bruijn en C.B. Wels
(red.), 2003, p. 13-43.
Schultink, R., Een onthutsende brief uit 1764, in: Thoth, jrg. 34, 1983, p. 41-45.
Schuursma, R.L., Het onaannemelijk tractaat; het verdrag met België van 3 april 1925 in de
Nederlandse publieke opinie, Groningen, 1975.
Seyn, E. de, Dictionnaire historique et géographique des communes Belges, Turnhout,
1924-1925.
Sigmond, J.P., Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800, Amsterdam, 1989.
Sijnke, P. en T. van Gent, Geestelijken, regenten en kooplieden; meer dan 1000 jaar
geschiedenis van Middelburg, Vlissingen/Middelburg, 2001.
Sinke, J., Kroniek van de Roovere 1628-1993; de verlaten schans, Halsteren, 1993.
Smallegange, M., Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg, 1696.
Smessaert, J., Geschiedenis van volk en land van Beveren; bevolkingsevolutie en
bevolkingsstructuren, Beveren, 1986.
Smit, C., De Scheldekwestie, Rotterdam, 1966.
Smits, J.M., Oorlogsvoering en landsverdediging, in: L.M. Hollestelle e.a. (red.), 1998, p.
186-189.
Snacken, G., Bijdragen tot de geschiedenis der gemeente Lillo; tijdvak der omwenteling
van 1830, z. pl., 1931.
Sneep, J., H.A. Treu en M. Tydeman (red.), Vesting; vier eeuwen vestingbouw in
Nederland, Den Haag, 1982.
Sneep, J. e.a. (red.), Atlas van historische vestingwerken in Nederland; Noord-Brabant,
Utrecht, 1996.
Soly, H., Metropool in de Scheldedelta; Antwerpen: wereldhaven in de 16 de eeuw, in: A.F.
Manning en M. de Vroede (red.), Spectrum Atlas van Historische Plaatsen in de Lage
Landen, Utrecht, Antwerpen, 1981, p. 83-89.
Stockman, P. en P. Everaers, “Frontier Steden en Sterckten”; vestingwerken in OostVlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839, Hulst, 1997.
Stone, L., Prosopography, in: Historical Studies Today, New York 1971.
Stuij, P.W., De relatie tussen Zeeland, Staats-Vlaanderen en het Barrièretraktaat, in:
Zeeland, jrg. 10, nr. 3, september 2001, p. 99-105.
Tichelen, J. van, Geschiedenis van Lilloo, Brussel, 1937.
Tielhof, M. van, De economische ontwikkeling van Holland; een open economie, in vooren tegenspoed, in: Th. de Nijs en E. Beukers (red.), 2002, p. 135-180.
Tirion, I., Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren, deel XII
(betreffende o.m. Staats-Brabant en Staats-Vlaanderen), Amsterdam, 1740 (en 1751).
Tirion, I., Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, behelzende eene beschryving
van Staats Vlaanderen, Amsterdam, 1751.
Toebak, P.M., Kerkelijk-Godsdienstig Leven in Westelijk Noord-Brabant 1580-1652,
Breda, 1995.
Tramper, A.C., De veroordeling van Renatus Stenhuis, predikant te Liefkenshoek van 1736
tot 1754; een voorbeeld van kerkelijk-burgerlijke rechtspraak in Zeeland, in: A.
Wiggers e.a. (red.), 1991, p. 209-222.
Uijterschout, I.L., Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de
Nederlandse krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden, Den Haag, 1937.
Uil, H. (m.m.v. J.A. Klompe), Sint Philipsland; eiland in de Zeeuwse delta 1487-1987, Sint
Philipsland, 1987.

764

Uil, H., Twintig eeuwen Zeeland; de Zeeuwen en hun onderwijs, in: Ach Lieve Tijd;
Zeeland, deel 11, Zwolle 1997, p. 251-270.
Uil, H., Kerk en onderwijs, in: L.M. Hollestelle, e.a. (red.), 1998, p. 108-120.
Uil, H., Het onderwijs op Sint Philipsland van 1645-1801, in: Cronicke van den lande van
Philippuslandt, jrg. 3, nr. 1, maart 2003.
Ultee, W., W. Arts en H. Flap, Sociologie; vragen, uitspraken, bevindingen, Groningen,
1992.
Unger, W.S., Catalogus van den historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, eerste deel; gedrukte kaarten en plattegronden,
Middelburg, 1931.
Unger, W.S., Catalogus van den historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, tweede deel; topografische prenten en teekeningen,
Middelburg, 1940.
Unger, W.S., Catalogus van den historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, derde deel; historie en leven, Middelburg, 1950.
Unger, W.S., Catalogus van den historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, vierde deel; portretten en personalia, Middelburg,
1957.
Unger, W.S., De tol van Iersekeroord; documenten en rekeningen 1321-1572, Den Haag,
1939.
Uytven, R. van e.a. (red.), Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden, Zwolle,
2004.
Valkenburg, W.W. van, De kapitein-commandeur Johan Veijser (John Vizer) uit Engeland,
zijn nakomelingen en hun verwanten, in: De Nederlandsche Leeuw, 1976, p. 5-260.
Vandenbroeck, J., Zeven eeuwen polders van Doel, Beveren, 1970.
Verbeet, G.J.B., “La Perseverance” 225 jaren standvastig in Maastricht, in: Thoth, jrg.
1988, nr. 1, p. 9.
Verelst, D., Geschiedenis van volk en land van Beveren; politieke en institutionele
geschiedenis, Beveren, 1984.
Verhoeff, J.M., De oude Nederlandse maten en gewichten, Amsterdam, 1983 (tweede
druk).
Vermeiren, H., De Schelde in Kunst en Cultuur, in: Polderheem, jrg. 34, nr. 3, 1999, p. 2425.
Visser, C., Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland in de eerste helft van de
negentiende eeuw, Vlissingen, 1995.
Vliet, A.P. van, Van “wangedrogt” naar Comité. De Zeeuwse marine-organisatie (15721795), in: J.R. Bruijn, A.C. Meijer en A.P. van Vliet (red.), Marinekapiteins uit de
achttiende eeuw. Een Zeeuws elftal, Den Haag, Middelburg, 2000, p. 9-16.
Vliet, A.P. van, De Staatse vloot in de Tachtigjarige Oorlog, in: Bruijn en Wels (red.),
2003, p. 44-62.
Vliet, A.P. van, Vissers in Oorlogstijd; de Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648,
Middelburg, 2003.
Vlis, I. van der, Leven in armoede; Delftse bedeelden in de zeventiende eeuw, z.pl., 2001.
Voet, L., De gouden eeuw van Antwerpen; bloei en uitstraling van de metropool in de
zestiende eeuw, Antwerpen, 1973.
Vooren, G.A.C. van, De magistraat van Aardenburg in de 17 de en 18de eeuw, in: Vlaamse
Stam, jrg. 3, 1967, p. 27-34.

765

Vorsselmans, J., Rond de herindijking van het polderland van Lillo, Stabroek, Berendrecht
en Zandvliet in 1650, in: Polderheem, jrg. 33, 1998, nr. 4, p. 3-5.
Vorsterman van Oyen, A.A., Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche
Familieën met genealogische en heraldische aantekeningen, Groningen, 1885, 1888 en
1890; ook: Den Haag (collectie C.B.G.), z.j., diverse delen.
Vorsterman van Oyen, G.A. (red.), Scaldis; jaarboekje voor de Oudheidkunde en
Geschiedenis van Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen, Middelburg, 1891.
Vos, L. de (red.), Burchten en forten en andere versterkingen in Vlaanderen, Leuven, 2002.
Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16 e eeuw tot 1795,
Middelburg, 1931.
Vries, J. de, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw,
Amsterdam, 1959 (tweede druk, Leiden, 1968).
Walle, P. van de, Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en
Limburg, Gent, 1984.
Wee, H. van der, De economie als factor bij het begin van de Opstand in de Zuidelijke
Nederlanden, in: C.B. Wels (red.), Vaderlands Verleden in Veelvoud, deel 1, Den
Haag, 1980, p. 55-70.
Weemaes, R., Het Fort van Liefkenshoek en zijn invloed op het godsdienstig leven van de
omwonende bevolking (1585-1648), in: Het Land van Beveren, jrg. 26, 1983, nr. 3, p.
78-93.
Welten, J.B.V., Droogleggers aan de Oosterschelde; bewint der dijckagie 1594-1610,
Amsterdam, 1993.
Wesseling, J., De geschiedenis van Terneuzen, Terneuzen 1962 (tweede druk).
Wessels, A.M., De veroordeling van Ds. Renatus Stenhuis, Bruinisse, 1933.
Wessels, A.M., Ons Zeeuwsch Verleden, Bruinisse, 1933.
Wessels, A.M., Zeeland in de Patriottentijd, Goes, 1947.
Westra, F., Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de
Tachtigjarige Oorlog, 1573-1604, Alphen aan den Rijn, 1992.
Wielema, M., The march of the libertines; Spinozists and the Dutch Reformed Church
(1660-1750), Hilversum, 2004.
Wieringa, F. (red.), Republiek tussen vorsten, Zutphen, 1984.
Wieringen, J.S. van, De overgang van het Oudnederlandse naar het Nieuwnederlandse
stelsel 1648-1704, in: J. Sneep, H.A. Treu en M. Tydeman (red.), 1982, p. 37-51.
Wiggers, A. e.a. (red.), Rond de kerk in Zeeland, Delft, 1991.
Wijn, J.W., Het krijgswezen in den tijd van Prins Maurits, Utrecht, 1934.
Wijn, J.W., Het Staatsche Leger, deel 8, band 1 en 3, Den Haag, 1964.
Wilderom, M.H., Tussen Afsluitdammen en Deltawerken, deel III, Midden-Zeeland,
Vlissingen, 1968.
Willemsen, R., De kerkramen van Biervliet, in: Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken,
nr. 51, september 2003, p. 18-24.
Witt Huberts, F. de, De beul en z’n werk, Amsterdam, 1937.
Woud, A. van der, Het lege land; de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848,
Amsterdam, 2004 (vijfde druk).
Zeijden, A. van der, Katholieke identiteit en historisch bewustzijn; W.J.F. Nuyens (18231894) en zijn “nationale” geschiedschrijving, Hilversum, 2002.
Zomer, G., De vissersschepen van de Westerschelde, in: A.M.J. de Kraker (red.), 2002, p.
87-100.

766

Zuurdeeg, J.P.B., De dorpsschool van Scherpenisse, in: Nehalennia, aflevering 34, winter
1979, p. 33-40.
Zuurdeeg, J.P.B., Plaatselijk bestuur, in: L.M. Hollestelle e.a. (red.), 1998, p. 50-56.
Zuurdeeg, J.P.B., De stenen tuin; grepen uit de geschiedenis van 400 jaar Stavenisse, Sint
Maartensdijk, 1999.
Zwitzer, H.L., Voetvolk en vestingen, in: F. Wieringa (red.), 1984, p. 109-118.
Zwitzer, H.L., “De militie van den staat”; het leger van de Republiek der Verenigde
Nederlanden, Amsterdam, 1991.
Zwitzer, H.L., J. Hoffenaar en C.W. van der Spek (redactie), Het Staatse leger, deel IX; de
achttiende eeuw 1713-1795, Amsterdam, 2012.

767

Personenindex
NB: zie aanvullend ook de lijst van geraadpleegde literatuur op blz. 750 e.v..
Aa, van der, 106, 181
Aarden, van, 680
Aarschot, van, 225, 229,
280, 285
Aarssen, 719, 721, 723
Aarts, 309, 457, 679,
680
Abels, 530
Acker, van, 28, 35, 40
Adolphus, 143, 505, 509
Adriaensen, 400, 403,
542, 575, 619
Aelbrechts, 330
Aerssen van
Sommelsdijk, van,
705
Aerts, 11, 28, 29, 188,
190, 221, 498
Aertssen, 507
Aertz, 97
Agterberg, 218, 219
Akihary, 145, 146
Akkerman(s), 324, 346,
620, 621, 715, 723
Albrecht (van
Oostenrijk), 50, 221,
222
Allart, 340, 593
Alnexado, 242
Alphen, van, 142, 211,
222, 223, 487, 499,
503, 596, 597
Alva, 21, 40
Alvaris, (zie
Hoe(de)maecker),
342
Ameau, d', 393, 458
Ameren, van, 509
Andriessen(s), 17, 43,
84, 86, 164
Anjou, van, 44, 45

Anna (van Hannover),
371, 521
Anosy, 560, 565, 716
Anrae(d)t, 329, 644
Anthoniszn., 80, 98
Antoni, 596
Antonissen, 667
Appelman, 222
Arbon, 262, 304, 324,
421, 437, 619, 621
Arenberg, van, 225,
226, 228, 229, 285,
286, 426, 655
Arissen, 557, 675
Arts, 329
Asaert, 24, 27, 40, 48,
189
Asseliers, 48
Assen, van, 507
Assendelft, van, 220,
323, 346, 439
Asten, van, 689
Avent, van den, 592
Avesaet, van, 391
Avond, van den, 592
Ayala, d', 329
Baalbergen, 174, 446,
719
Baan, van der, 559, 672
Baars, van, 68, 386,
391, 690, 691, 692,
694
Bachiene, 363, 367,
431, 435
Bachman, 384
Bacx, 511
Badous, 186
Badoux, 511
Baeke, 185
Baerdeman, 619
Baert, 221
Bailliaert, 385, 386, 389

Bakker, 273
Balen, van, 513
Balfour, 46
Balle(e), 513
Banckert, 446, 451, 452
Baradat, 383
Bareman, 619
Barlaer, (van), 544
Barrau (Brou), 287
Barrouw, de, 543
Bartelsen, 430
Bas, de, 55, 257, 336,
340, 358, 369, 382,
404, 704
Baudoux, de, 183, 393
Bauwens, 597
Beaufort, de, 329
Beaufort, du, 342
Beaumont, 304
Becht, 481, 493, 494,
500, 501, 504, 505,
510
Becius, 126
Becque, de la (le), 507
Bedaulx, 356, 357, 375,
376, 384, 388, 700,
705, 706
Bedloo, 373
Beecke, 684
Beecke, de la (le), 507
Beeckman, 674
Beekman, 146
Behagel, 145, 146
Beijdaels, 204, 487,
507, 508
Beke, van der, 279, 566
Bel, van der, 629, 631,
633, 635, 641, 645,
647, 723
Belcastel, de, 64, 362
Belie, de, 654, 713
Bellot, 47, 200

Belly, 713
Belonje, 72, 82, 415
Benjamins, 616
Benthem, van, 211, 281,
312, 313, 487, 503,
504
Berchem, van, 329
Bercq, de la (le), 507
Berg, van den, 126, 289,
307, 389, 513, 675,
693
Berkenbosch, 386, 390
Berlecom, van, 559,
566, 570, 575
Bernage, 241
Bervoets, 406
Beton, 386, 389
Beton de Jonge, 212,
214
Beukers, 26, 530
Beuvel, 645
Bevelander, 211, 487
Beveren, van, 452
Beverlandt, 211, 487
Beverlant, 503, 509
Beydaels, 210, 211, 511
Bie, de, 220, 306
Bijl, van der, 525
Bijleveld, 590
Bils, de, 374, 567
Bilton, 623
Bischits, 637
Blaas, 34
Blaeu, 113, 184
Bleeckers (Bleijckers),
313
Bleijckers, 313
Bleu, le, 212, 439, 510
Blink, 23
Block, 573
Blockeel, 567
Bloemendaal, 575
Blokker, 39
Blomme(n), 438, 547,
619, 621, 679, 680
Blondé, 23, 24

Bloys van Treslong
Prins, 126
Blusee, 212, 406
Bobbeli, 620
Bock, de, 126, 241
Bodel, 329, 634, 646
Bodmer, 208, 213, 389,
391, 431, 438, 579,
675, 715
Boekholt, 625
Boenders, 675
Bogaars, 679
Bogaerde, van den, 105,
148, 240, 244, 409,
609, 690, 699
Bois, du, 352, 354, 374,
381, 457
Bollandt, 342
Bollen, 124, 149, 233,
247, 266, 610
Bommenee, 666
Bommenee, van, 200,
544
Bonaparte, 71
Boni Pellezuoli, de, 78
Bonnet, 94, 171, 177
Bonnett, 623
Boogers, 680
Boom, 451, 452
Booma, van, 537, 555,
623, 658
Boone, 208, 211, 324,
329
Booy, de, 581, 625, 640
Bornewasser, 26
Borsselaer, 508
Borssele van der Hooge,
van, 378, 384
Borssele, van, 376
Bosschaard, 591, 592
Bosschaert, 241, 242,
559, 560, 565, 644
Bossche, van den, 549,
550
Bossmans, 242
Boterdroger, 98, 393
Bottema, 640

Bottomore, 323
Boubly, 622
Boucher, 306, 346
Boven, van, 329, 675,
723
Boxhorn, 563
Braams, 679
Braem(s), 509
Brager, 282, 438, 463,
608, 619, 620, 622,
654
Brakel, van, 424
Brand, 148
Brande, van den, 329,
413, 617, 652
Branden, van den, 416
Brantsen, 314
Bras, 329, 508, 509
Brassaert, 458
Braster, 32
Brau, 599
Brauw, de, 123, 142,
412, 431, 460
Breen, van, 42, 86, 142
Brest, 342
Bretagne, van, 644
Bril, 715
Broeck, van den, 553,
713, 717
Broeckaert, 105
Brom, 280, 673
Brood, 315
Brosius, 404
Broucqsaut, 304, 342,
358, 372, 380, 382
Broucsaulx, 372
Brouwer, 329
Brugmans, 313, 476
Bruijn, 336, 337, 430,
444, 446, 450, 700
Bruijn, de, 645
Bruijnincx, 245
Bruijs, 213, 331, 439,
452
Bruinvisch, 563, 565,
570, 574, 575, 602

Brunet de Rochebrune,
367, 377, 383
Bruyn, de, 242, 266,
314, 539, 583, 626,
631, 635, 637, 651
Bruyne, de, 513, 666
Bruynvisch, 560, 565,
570
Buat, 360
Buck, de, 329
Buddingh, 25
Buff, de, 573
Buijs, 349, 517
Buisman, 150, 151, 152,
153, 431
Burch, van der, 595
Burema, 295
Burgerhuijs, 543, 552
Burgerhuys, 131
Burgers, 391
Burgt, van der, 509
Burmania, van, 432, 435
Burs, 559
Busschaert, 97
Busschortius, 559
Buvry, 97
Buvry, de, 97, 312, 342,
343, 345, 351, 353,
366, 367, 378, 380,
381, 382, 390, 595,
596
Bylandt, van, 710
Bynaarts, 680
Cabeljau, 329, 338, 342,
344, 359, 360, 367,
378, 379, 382, 404,
519, 535, 573, 598
Caboort, 329
Caddeman, 404, 588
Caerpoel, 596
Calcar, 367, 380, 382
Calcar, (van), 358
Callebach, 575
Callenfelds, 305
Calsada, de, 426
Cambier, 689
Camerarius, 644

Camerlinck, 667
Camerlincx, 329, 644
Campe van Bruheze,
342
Campen, van, 342
Canisius, 431
Cantzius, 538, 559
Carels, 517
Carlier, 645, 646
Carre, 544
Cats, 144, 378, 380, 382
Catsman, 647, 650
Cau, 340, 536, 592, 614,
624
Cau, van der, 513
Caulier, 380, 381
Cauw, 342
Cauwert, 388
Cavalier, 392
Cazaux, 40
Cazelles, 626, 637, 645
Ceulen, van, 535, 536,
543, 559
Chantraines, de, 342,
358, 372, 380, 382
Chassé, 72
Chassin, 386, 387, 388,
391, 462
Cheeuwen, 389
Christoffels, 550
Citters, van, 321, 378
Claeren, 457
Claessen, 507, 509
Claijssen, 507
Clarisse, 210, 211
Clavaux, 585
Cleere, 679
Clerck, de, 552
Clercq, de, 44, 528
Clerfayt, 713
Cock, (de), 143, 211,
212, 459, 460, 475,
487, 488, 501, 503,
513, 515
Cocq, (de), 211, 503,
512, 513, 518, 520
Cocquiel, de, 230, 231

Cocquijt, 245
Coehoorn, van, 62, 64,
81, 144, 146, 159,
168, 256, 367, 369,
417
Colonius, 559
Colve, 321, 345, 349,
358
Condé, de, 43, 86
Coninck, de, 9, 561,
563, 565
Constant, 425
Constant-Rebecque de
Villars, de, 425
Coole, 544
Coolhem, van, 487, 501,
503, 507
Cools, 17, 20, 24, 27,
46, 47, 48, 71, 72,
76, 88, 105, 106,
107, 108, 113, 117,
138, 298, 350, 553,
690, 700, 713
Coorne, 329, 508
Coppens, 97, 221, 400,
402
Coppins, 517
Cornelissen, 123, 281,
393, 405, 550, 551
Cornet, 403
Correet, 559, 560
Costerius, 312, 487,
503, 507, 511
Coten, van, 463
Court, 575
Coutry, 559, 565, 566,
603
Couwenberg, 713
Couwerve, van, 329
Covijn, 508, 517
Cram, de, 542
Cramer, 208, 213, 331,
332, 513
Crijnssen, 59
Croese, 513, 519
Cromstrien, 379, 380
Cronenburgh, 314

Croy, de, 229
Cruyce, van den, 248
Cuchet, 426
Cuyper(s), 283, 288
D’hooge, 12
Daems, 402, 575
Daeter, 666
Dale, van, 40, 84, 121,
156, 230, 231
Dalen, van, 212, 510
Dam, van, 705, 706
Damme, van, 242
Dane, 672
Davids, 458
Davidsen, 404
Deckers, 414, 620
Dedem, van, 383
Deens, 302, 305
Degryse, 29
Deijs, 386, 389, 575
Dekker, 194, 195, 197,
325, 444, 453, 482,
529, 591
Dekkers, 439, 619
Delahaye, 106, 144,
145, 637
Delen, 315
Delzenne, 213, 220,
438, 463, 712, 723
Denck, 316
Denig, 202
Denis, 331
Denninghof, 560, 605,
606
Denys, 662
Deursen, van, 25, 26,
103, 188, 189, 532,
640
Deurwaarder, 556, 632,
634, 635, 638, 642,
643, 647, 649, 675
D'hane, 672
Diamant, 666
Diaz, 242
Diemen, van, 212, 214,
386, 389
Dierickx, 713

Diericxssens, 84
Dijk, van, 37, 331, 514
Dille, 316
Dillen, 715
Dillis, 681
Dingemans, 391
Dinter, van, 438
Dinteren, van, 421, 423,
435, 619, 621
Doboch, 242
Doeijgens, 679
Doelman, 512, 514
Does van Noordwijk,
van der, 342
Domis, 509
Domus, 509
Dongen, van, 688
Donik, van der, 242
Doorn, van, 30, 310
Dorreboom, 218, 378,
398, 399, 403
Dorth, van, 411
Doude, 143, 460, 509,
511
Dregge, 301
Dreiskämper, 343
Driesen, 679
Driessen, 457
Dronckaert, 242, 281,
282, 393, 575, 675,
714
Dronkers, 119, 267,
270, 272, 274, 279,
280, 281, 282, 283,
286, 289, 292, 306,
309, 328, 329, 332,
346, 401, 402, 403,
419, 436, 438, 468,
546, 557, 579, 619,
629, 637, 647, 655,
675, 695, 702, 708,
714, 716, 723
Drost, 643
Ducq, le, 108, 390
Duijtsch, 545
Duinkerke, 439, 589,
688

Duissel, van, 597
Dun, van, 221
Durkheim, 623
Dusselen, van, 597
Duvelaer, 362, 381, 559
Duyck, 108
Ecoma, 560, 603
Eeckelen, van, 675
Eerenbeemt, van den,
21, 40
Efferen, van, 705, 710
Egmond, 359
Egmond, van, 57
Eijcken, van der, 509
Eijnatten, van, 530
Eijseggers, 457, 679
Elias, 30
Els, van, 305, 432
Elsacker, van den, 412,
593
Emmer, 226, 228
Empel, van, 54, 59, 73,
203, 529, 539, 650,
694
Ende, van den, 179,
213, 329, 438, 575,
592
Enden, van den, 487,
575, 718
Engbersen, 29
Engelsen, 543, 559, 613
Engelssen, 544
Enthoven, 11, 24, 25,
294, 481, 485, 488,
493, 494, 495, 498,
499, 500, 517
Envie, d', 424
Erasmus, 531
Ermerins, 82, 102, 143,
144, 212, 213, 214,
216, 218, 262, 294,
297, 304, 325, 331,
332, 363, 414, 420,
421, 424, 426, 427,
430, 431, 432, 433,
435, 460, 462, 463,
487, 627, 630, 737

Es, van, 39, 680
Essenboom, 640
Everaers, 47, 48, 73, 82,
105, 108, 441, 442
Eversdijk, 575
Everssen, 342, 544
Evertsen, 51, 195, 341,
443, 446, 450, 451,
508
Everwijn, 426
Exter, den, 329, 508
Eyckelberg, van, 27
Eyens, 675
Faber, 504, 509
Fagel, 191, 409
Farnese, 35, 46, 47, 163,
164
Fasseau, 392
Febvre, le, 108
Ferguson, 339
Ferleman, 126, 143,
144, 145, 203, 212,
214, 325, 440, 460,
737
Fié, de, 679, 680
Fierst van
Wijnandsbergen,
483, 484, 487
Fievelin, 718
Filips II (van Spanje),
35, 40, 43, 44, 50,
221
Filips III (van Spanje),
51, 497
Flap, 329
Flodorf, van, 387
Flodroff, van, 219
Floris, 122, 674
Fockema Andreae, 188,
199
Foppen, 286, 573
Fourment, 241
Fraassen, van, 716
Franck, 646
Francke, 192, 446
Franckel, 507
Francois, 577

Francq, le, 98, 401, 402
Franke, 575
Frans I (van Frankrijk),
78
Freijtag, von, 721
Frijhoff, 26, 27, 29, 188,
320, 529, 530, 531,
532, 533, 568, 572
Fruin, 188, 190, 371
Fumal, de, 376, 689,
705, 711, 712, 713
Fus(e)leij, 389
Gallieris, 143, 211, 272,
281, 286, 460, 470,
533, 543, 632
Garbrandus, 575
Garmeijn, 593
Geerts, 174, 179
Geertssen, 367
Geijn, van der, 614
Geijsen, van der, 575
Gelder, van, 438
Gelderblom, 26
Gelre, van, 213, 244,
329
Gent, van, 27
Gentman Leydecker,
560, 565
Gerhardt, 200, 544
Gerritsen, 628
Gershoven, 165
Gerven, van, 40, 56, 58,
105, 106, 108, 153,
154, 221, 226, 234,
238, 349, 362, 382,
550, 595
Geurts, 34
Geyl, 611
Gheel van Spanbroeck,
van, 426
Ghijsen, 319
Ghijsselinck, 342
Gibbs, 27
Giddens, 623
Gijse, 573
Gijsen, 326
Gijskens, 683

Gilbau, 598
Gilissen, 143
Giljam, 593
Gilliard, 405, 435
Gils, 163, 164, 166, 168,
427, 430, 431
Glaasmaker, de, 674
Glabbeek, van, 536
Goddaert, 210, 265,
301, 302, 305
Goddijn, 594
Godin, 198, 241, 321,
376, 378, 380, 383
Goedemond, 667
Goedemont, 621
Goemans, 573
Goldschmidt, 623
Gomme, de, 113, 142,
143, 144, 211, 302,
303, 338, 460, 508,
550, 551
Gommerszoon, 499
Goolenaerts, 231
Goossens, 11
Gooten, van der, 621
Gorez, 661
Goris, 179, 186
Goten, van der, 620,
680, 688
Gottschalk, 22, 149, 482
Goudt, 389, 390
Graaf, de, 20, 48, 87,
164, 398
Gracht, van der, 12
Graeff, de, 288
Graeuwe, de, 108
Grahame, 426
Grand, 534, 718
Grand, de, 212, 213,
458
Grant, 324, 438, 533,
718
Grant van Gartenbeg,
718
Gravenhage, 's (van),
208, 212, 216, 514
Greeven, 420

Grevelingen, van, 102,
217, 218, 219, 220,
331, 435, 438, 439,
463, 575
Groeningen, van, 514
Groenveld, 34, 51, 197,
497
Groesbeek, van, 285,
286
Grol, van, 445
Groot, de, 179, 180,
213, 391, 510, 575
Grosheide, 529, 533,
537, 555, 658
Gross de Trevelin, 375,
384, 718
Güldner, van, 428
Gunthart, 403
Haan, de, 29
Haar, van der, 415, 417
Habermehl, 700
Haegen, van der, 179,
186
Haene, 121
Haer, van der, 415
Haes, de, 514
Halcx, 242
Hale, van, 230
Halewas, 346
Halmale, van, 84
Hals, 24
Ham, van, 417, 561, 730
Ham, van der, 716
Hamer, den, 667
Hamilton, 362
Hammerberg, 159
Hane, d', 121
Hania, van, 205, 379,
381
Hardenbergh, 188
Hardenbroek, van, 702
Harduijn, de, 514
Hart, 11
Harthoorn, 11
Hattem, van, 386, 539,
576, 588, 650

Hattinga, 88, 94, 102,
118, 139, 141, 143,
145, 159, 160, 163,
212, 289, 293, 295,
304, 307, 331, 348,
371, 405, 414, 438,
460, 510, 553, 630,
658, 697, 706
Hattinga Verschure, 94
Hattum, van, 390, 391
Haultain, 154
Haulthain, de, 154
Havermans, 103, 121,
156, 157, 158, 163,
172, 173, 175, 178,
179, 231, 293, 331,
347, 363, 392, 548,
610, 616
Hayman(s), 718
Heemst, van, 635, 641,
647
Heeringa, 142, 192, 200,
203, 215, 453, 459
Heijden, van der, 326,
673
Heijer, 679
Heijlborghause, 424
Heijlinck, 142, 460, 487
Heijmans, 592
Heijns, 437
Hein, 426
Heitfeld, 548
Helmare, 242
Hendrijcx, 404
Hendriks, 457
Hendrikse, 443
Henselmans, 186
Hentzenberger, 514
Herdthouwer, 631, 636,
643, 646
Hermans, 288, 438
Heronville, d', 66, 414
Herreijns, 242
Hesbeen, van, 679
Hesse, 298, 350
Hessen, 422, 426
Hessen, van, 553

Heuvel, de, 242
Heuvel, van den, 78,
427, 509
Heylinck, 202, 374, 457,
458, 557
Heyning, 194, 195, 325,
444, 484, 485, 498,
500
Heyns, 289
Hildernisse, 302, 544
Hille, van, 192, 288,
338, 352, 354, 362,
373, 374, 381, 572
Hilspach, 143, 460, 475
Hirsel, 424, 425
Hittinga, van, 352, 354,
381
Hitzacker, 392, 709
Hoemaecker, 97, 342,
549, 550
Hoemaker, 304, 358,
359, 367, 382, 390,
403
Hoeven, van der, 55
Hoffenaar

J., 767
Hoffer, 198, 240, 241,
248, 567, 572, 602
Hoffman, 213, 503, 619,
702
Hoffschmidt, 545, 552
Hofman, 488, 503
Hogenheim, van, 702
Hohenlohe-Neuenstein,
von, 48, 108
Hollaer, 508
Hollander, 620
Hollander, de, 718
Hollander, den, 594
Hollare, 54, 165, 182,
508
Hollemans, 436
Hollestelle, 11, 192,
229, 274, 340, 364,
365, 430, 454, 482,
530, 638, 658, 673

Holstein-Gottorp, van,
701
Holwarder, 379
Hont, de, 636
Hoof, van, 11, 21, 62,
78, 79, 80, 81, 130,
191, 408, 409
Hooft, 't, 208, 213, 331,
439, 513, 514
Hoogendoorn-Beks, 94
Hoogeveen, van, 222,
595
Hoomis, 242
Hoorn, 575
Hoorn, van, 97
Hoorne, 57, 359
Hooyer, 530
Hop, 690
Hornes, van, 602
Horten, van, 632, 646
Houtenborch, 184
Houtte, van, 500
Huaert, 548
Hubert, de, 389
Hugo, 634, 645, 683
Huighens, 560, 563
Huijbert, de, 211, 212,
214, 280, 287, 384,
386, 389
Huijbrechts, 679
Huijbregts, 457
Huijmen, 476
Huijsers, 250
Huijzers, 714
Huisman, 34
Hul, 301
Huls(t)hout, 514
Huls, van, 376
Hulst, van, 143, 460
Hulst, van der, 545, 570
Hurler, 425
Hutjes, 637
Huybert, de, 285, 321,
385, 387
Huygen, 514
Huygens, 97, 567

Huyghens, 329, 570,
599
Huyssen van
Cattendijck, 144
Idenburg, 581
Idsinga, 203
Idsinga, van, 355, 357,
375, 377, 378, 383
IJsselstein, van, 411
Imans, 637
Imanse, 451
Ingelsen, 321, 347, 549,
566
Iperen, van, 101, 547,
560, 572, 578, 579,
583, 616
Isabella (van Spanje),
35, 50, 174, 221, 222
Iseghem, van, 700
Israel, 20, 65, 78, 103,
188, 189, 194, 199,
201, 311, 350, 358,
408, 445, 489, 528,
529, 530, 531, 533,
541, 588, 591, 595,
624, 625, 628, 687,
699, 741
Itterzon, van, 529, 533,
537, 555, 658
Jacobs, 575, 663, 715
Jacobse, 124, 577
Jacobssen, 123, 312
Jacobus II (van
Engeland), 504
Jager, de, 463, 630, 642,
645, 649
Jagt, van der, 439, 463,
631, 640, 642, 645,
647, 675
Jamees, 244
Jansen, 12, 181, 274,
723
Janssen, 34, 307, 330,
402, 417, 457, 508,
548, 550, 560, 617,
619, 674, 679, 680
Janszn., 507, 551

Jobse, 724
Jolyt, 572, 683
Jones, 623
Jong, de, 30, 253, 336,
406, 443, 444
Jongh, de, 529
Joossen, 507
Jooszn., 122
Joris, 299
Jozef II (van
Oostenrijk), 67, 228,
409, 686, 712, 713
Juten, 595
Kaam, van, 679
Kaijser, 722
Kamps, 129, 185, 441
Karel II (van Spanje),
62
Karel V, 78, 189, 231
Karel VI (van
Oostenrijk), 66, 411
Katsman, 539, 643
Keijser, de, 212, 575,
576
Keijzer, de, 202, 510,
591
Kelder(s), 593
Kellenaer, 405
Kerkum, van, 129, 146,
185, 441
Kessele, van, 393
Ketelaer, 509, 561, 562
Keulemans, 680
Keulen, van, 504, 566
Kiemans, 329, 659, 675
Kiers, 179, 257, 363,
376, 396, 691, 695,
701
Kille, 675
Kinschot, van, 415, 420,
422, 423, 424, 425,
426
Kist, 129, 131
Klerk, de, 145, 174
Klompe, 539
Klompmaker, 24
Kloots, 457, 679

Kluit, 102, 138, 208,
213, 215, 216, 325,
348, 349, 371, 467,
704, 709, 711
Kluiver, 23, 57, 58, 147,
192, 359, 442, 481,
483, 484, 485, 495,
497, 498, 511, 518,
524, 530
Knijff, 248
Knockaert, 458
Kock, 414, 418, 435
Koek, 457, 679, 680
Koene, 431
Kok, 420, 437, 595, 652
Koning, de, 628, 660
Konings, 660
Konink, de, 510
Kool-Blokland, 37, 150,
152, 153, 300, 303,
304, 305, 306, 320,
324, 326, 658, 668,
682
Koolse, 592
Koops, 325
Kooten, van, 212
Korporaal, 537
Kort, 197, 658, 670, 685
Kossmann, 74, 687
Koster, 88
Koster, de, 592
Koten, van, 324, 438,
463, 658
Kouwenberg, 620, 671
Kouwenbergh, 126
Kraker, de, 23, 71, 149,
269, 485, 720, 723
Krom, 660
Kruijf, de, 31, 174, 446,
719, 722
Kruijt, 439
Kuijpers, 576, 679
Kuijser, de, 212, 488,
501, 503
Kuiper, 320, 625
Kuipers, 446
Kwaadgras, 12

Kwist, 419
Laan, 295
Laen, van der, 401, 403
Laer, toe, 325, 560, 565,
645, 661, 669, 716,
717
Lalier, 517
Lambrechts, 679
Lambrechtsen, 452
Lambregtse, 126
Lammers, 220, 310
Lammerts, 557
Land, van 't, 304, 621
Lande, van de, 313
Lande, van den, 373,
404, 544
Landeghem, van, 122,
600
Lanfferman, 208, 213,
510
Lang, de, 619
Lanoy, de, 388, 390
Lathouwer, de, 679
Latum, van, 509
Lauret, 305, 307
Laureyns, 645
Lauwers, 636, 645
Layreyns, 636
Leemans, 679
Leen, van de, 643, 646
Leenders, 85, 230, 610
Leenderts, 666
Leerdam, van, 553, 556,
557, 627, 635, 639,
640, 641, 643, 647,
648, 649, 654, 675,
716, 723
Leeuw, de, 515, 577
Leeuwen, van, 315, 616
Leewer, 420
Leezel, 669
Leicester, 103, 444
Lemannigh, 392
Lemens, van, 42, 86
Lemmanich, 392
Lemmenich, 392
Lenningh, 392

Lepage, 79, 82, 122
Lesger, 26, 27
Letteren (Letter, Lattre),
de, 312
Leu, de, 515
Leune, 9, 12, 219, 507,
574, 587, 625
Leune-Wijnen, 12
Leunis, 675
Leunisse, 507
Leusden, van, 705
Leuven, van, 679
Lewe van Aduard, 710
Leydecker, 329
Lieburg, van, 530
Liens, 329
Lier, la, 517
Lijphart, 324
Limberger, 23, 24
Linden, 242
Linden, van der, 515,
679
Lindtman, van, 411,
415, 416, 423
Lion, de, 342, 515
Lippens, 202
Lith, van, 391, 392
Lodewijk XV (van
Frankrijk), 66, 411
Lodewycx, 242
Loenen, van, 306
Logau, van, 714
Logier, 358
Loncke, 325, 342, 344
Loncq, 308, 310
Lonque, 203, 250, 286,
345, 354, 355, 360,
367, 369, 374, 376,
378, 379, 383, 575,
576, 587
Loo, van, 392, 520
Looper, 342
Louisse, 393
Louwe, 507
Louwereijnssen, 615
Louwijsen, 393

Löwendal, von, 417,
427
Löwenthal, von, 66
Lubbers, 405
Luijt, 219
Luycken, 88
Lynden van
Blitterswijk, van,
257, 702, 704
Mac Lean, 339
Macionis, 320
Mackaij, 705
Maertens, 211
Maes, 43, 71, 73, 105,
106, 112, 298, 410,
679
Maet, 550
Magnus, 97
Maire, le, 230, 231
Male, van, 230
Maleprade, de, 387
Mander, van, 24
Manmaker, 549
Manning, 23, 295, 305,
581
Mannteuffel, van, 689,
690
Mansfeldt, van, 46
Manteau, 329, 563
Manteuffel, von, 294
Marant, 560
Margriete, (van
Brabant), 230
Maria Theresia (van
Oostenrijk), 66, 228,
411, 686
Markeij, 390
Marnef, 22, 40, 528
Martens, 591
Mascamp, 392
Massieu, 231
Massieu van Dale, 231,
285
Matthes, 623
Mauregnault, de, 198,
321, 342

Maximiliaan II (van
Duitsland), 221
Mazuer, 576
Meer, van, 439
Meerkamp van Embden,
21
Meerop, 316
Meerse, van der, 452,
534
Meertens, 206, 211
Mees, 679, 681
Meeus, 216, 630, 642,
645, 649
Meeussen, 543
Meeuw, de, 262, 421,
437, 458, 718
Meijer, 12, 194, 197,
208, 213, 325, 332,
340, 436, 444, 487
Meijer(s), (de), 214,
386, 389
Meijer, (de), 211, 386,
389
Meijne, 248
Meirstraten, van, 241
Meirvenne, van, 17, 20,
71, 72, 76, 105, 106,
107, 108, 113, 117,
138, 553, 690, 700,
713
Melun, van, 46, 108
Merode, van, 597
Mertens, 681
Metten Eije, 211
Meulemeester, de, 294,
439, 681
Mevius, 543, 563, 565
Meyers, 390
Minne, 539, 647, 650,
651
Moerland, 174
Moerman, 349
Moermans, 347
Mogge, 342
Mol, de, 560, 565
Mol, van, 17, 43, 86,
715

Mondragon, 41, 46, 86,
163, 174, 719
Montanus, 690
Montenacq, 515
Mooij, de, 612, 618
Moor, de, 224, 302
Moorman, 118, 349,
413, 419, 435, 439,
440, 476, 659, 675
Moormans, 347, 436,
438, 439, 440
Morgan, 166
Mosselman, 452, 659
Moucheron, de, 27
Moulin, du, 719, 720
Mourik, van, 396
Muilman, 403
Mulder, de, 283
Mulders, 314
Mulert, 426
Mulert tot de Leemkuil,
423, 424
Mullert, 424, 425
Munck, de, 279, 281,
282, 283, 288, 434,
436, 438, 439, 548,
669, 714, 716
Munninck, de, 262, 331,
421, 438, 439
Munsterman, 211, 214,
216, 634, 636, 638,
641, 642, 645
Murtelmans, 679
Nagelkerke, 673
Nagtglas, 91, 105, 163,
166, 174, 175, 179,
184, 527, 545, 562,
578, 672
Nahuys, van, 701
Nassau, van, 48, 51, 55,
108, 182, 342, 528
Nassau-Odijk, de, 144
Nassau-Odijk, van, 198
Nassau-Siegen, van, 54,
55, 165, 182, 196
Nave, de, 528
Ne(p)veu, le, 507

Nebbens, 321, 487, 503,
512, 515
Neeff, de, 552
Negrij, de, 715
Nes, van, 507
Nesten, van, 306
Nicolai, 97, 507
Nier, van, 509
Nieuwenhuizen, van
den, 40, 172
Nijenhuis, 202, 232
Nijman, 53, 175
Nijs, de, 26, 329, 530,
679
Nimwegen, van, 253,
336, 339, 397, 408,
411, 412, 417, 418,
427, 430
Nipper, 227, 274
Nisse, van der, 198
Nooijer, de, 721
Noom, 507
Noord, van den, 213,
660
Noort, van, 205, 661
Noort, van de, 438, 463
Nuyens, 34, 35, 40, 46,
48, 108, 254, 337,
370, 528
O(o)stwalt, 402
Ockers, 237, 247, 347,
352, 353, 354, 360,
368, 372, 373, 375,
381, 382, 404, 615,
684
Ockerse, 343, 361, 451
Ockerssen, 342
Odet de la Noue, 46
Oldenbarnevelt
(genaamd Tullingh),
van, 227, 303, 691,
692
Olivarius, 644
Onnekink, 191
Ooms, 346, 619, 620,
621
Oorloge, 144

Oort, van, 457
Oosdorp, van, 329, 331,
675, 714
Oostdijck, 509
Oostdorp, 576
Oranje-Nassau, (Johan)
Willem Friso van,
371, 687
Oranje-Nassau, Frederik
Hendrik van, 53, 54,
55, 157, 174, 377,
731
Oranje-Nassau, Maurits
van, 48, 50, 51, 52,
53, 80, 87, 109, 166,
193, 222, 223, 227,
244, 370, 377, 444,
535, 731
Oranje-Nassau, van, 21,
102, 112, 131, 137,
139, 148, 170, 177,
261, 336, 363, 369,
370, 371, 373, 377,
378, 379, 384, 387,
405, 420, 425, 436,
535, 545, 611, 687,
689, 691, 692, 693,
694, 695, 704, 705,
707, 709, 710, 732
Oranje-Nassau, Willem
I (koning) van, 72
Oranje-Nassau, Willem
III van, 61, 119, 193,
242, 343, 367, 370,
373, 378, 381, 383,
504, 520, 687
Oranje-Nassau, Willem
IV van, 370, 371,
378, 412, 521
Oranje-Nassau, Willem
V van, 69, 257, 267,
371, 687, 704, 721
Oranje-Nassau, Willem
van, 17, 21, 23, 40,
41, 42, 43, 44, 45,
47, 84, 86, 106, 108,
164, 192, 342, 370,

377, 410, 444, 529,
731, 740
Orliëns, van, 52, 80, 81,
87, 88, 108, 156,
157, 165, 727, 728
Osseweijer-Boshuizen,
12
Ottenheym, 444
Oude, d', 143, 460, 509,
511
Overbeeke, van, 675
Overstraten, van, 216,
348
Pabst, van, 148, 295,
304, 376, 396, 689,
691, 693, 694, 695,
696, 697, 701, 703,
705, 706, 707, 708,
710, 711
Padmos, 11, 540
Paesschen, van, 17, 84,
164
Pagé, 309
Page, le, 71, 86
Page, van, 667
Pagé, van, 309, 667
Pagee, van, 327, 329,
667, 708, 723
Pain, 143, 144, 460, 475
Palinkx, 125
Palm, 406
Panneel, 508
Pante, 288
Pantelon, 346, 438, 619,
621
Panthen, 557
Parker, 20, 339, 528
Pas, van der, 289
Passchierse, 675
Patrijs, 681
Paulier, 211, 212, 324,
482, 517
Paulus, 719
Pauwels, 403
Pauwelszn., 302, 403
Peeters, 96, 117, 309,
540

Peeters dit Cats, 329
Perre, van de, 321, 507
Persoons, 179, 186
Petri, 93, 116
Pettin van Atrecht, 47,
108
Pfarrer, 82, 403
Philips II (van Spanje),
192
Pierlinck, 176, 392, 421,
423
Pieters, 54, 59, 73, 97,
203, 382, 457, 529,
539, 576, 650, 680,
694
Pietersen, 286
Pieterszn, 405
Pippinck, 329, 576, 599,
673, 675
Pipping, 329
Pirenne, 21, 23, 40
Piroole, 402
Plankeel, 12
Plovier, 646
Plummer, 320
Poel, van der, 495, 496,
504, 517, 521
Poelemans, 220, 439,
723
Pollier, 511
Pols, 153
Poortvliet, 12, 452
Porrenaer, 672
Porte, de la, 580
Potter, de, 105
Pottey, 382
Pottiers, 289, 576
Poulier, 329, 511, 517
Poulus(sen), 211
Praetorius, van, 423,
424
Prak, 26, 27, 445
Presser, 35
Pretorius, 415, 424, 425
Priester, 192, 194, 199,
463
Pril, de, 508

Prims, 19, 20, 24, 28,
34, 35, 40, 43, 44,
45, 46, 48, 49, 73,
84, 85, 86, 87, 88,
106, 121, 164, 295,
408, 432, 484, 499,
528, 611, 612, 616,
617, 618, 652, 664,
686, 701
Prins, 288, 289, 348,
458, 576, 675
Pronkes, 666
Provo, 386, 387, 389,
426, 593
Provoost, 579, 593
Prud’homme van Reine,
446
Pruijmboom, 619
Puijevelde, van, 279,
283, 284, 679
Pullaer, 282
Putte, van, 235, 329
Putten, van, 714
Putter, de, 211, 515
Puyvelde, van, 279, 593,
619
Pyron, 449
Queillerie, de la, 528
Quist, 329, 418, 419,
438, 714
R(e)ijckenbach, 391
Raa, ten, 55, 336, 340,
358, 369, 381, 382,
383, 404
Raats, 619
Raef, 552
Raet, (de), 313
Randenrode van der Aa,
van, 245
Ras, 392
Rasschen, 690, 691
Rebenscheidt, 392, 393
Rechter, de, 262, 621
Rechteren van Hemert,
der (den), 510
Rechteren, van, 431

Regius, 561, 562, 563,
565, 573
Regter, de, 421, 438,
439, 620
Reijgersbergen, 518
Reijnders, 451
Reijneris, 487
Reijnerius, 511
Reijniers, 358, 367, 379,
380
Reijnierse, 452
Reinerus, 211
Reischach, van, 711
Remeijns, 620
Remer, 281
Rennerus, 211, 487, 511
Reynaerts, 72, 84, 124,
149, 231, 274, 548
Richard(t), 385, 388,
389
Ridder, de, 183, 299,
368, 378, 382, 389,
395, 572, 573, 679,
683
Rijck, de, 316
Rijcke, de, 507
Rijk, de, 316
Rijke(n)bach, 386, 675
Rijp, van de, 426
Rijswijck, van, 108
Ringoir, 388, 406, 407,
417, 425, 705
Robeijn, 711
Robolle, 533
Rocque, de la, 412
Rocque, la, 426
Rodger, 430
Rodríguez Pérez, 35
Roegiers, 229
Roeijers, 312
Roelands, 144, 270,
437, 438, 579, 723
Roevens, 125
Roeveroy, 329
Roey, van, 24, 528
Rogge, 683
Rogier, 34

Rogier(s), 211
Roij, van, 515
Rom, 537, 616
Romeijn, 303, 342, 527
Romeijns, 126, 622
Romein, 578
Rommens, 126
Romp, de, 404
Rontvisch, 509
Roorda, 37
Roos, 41, 51, 408, 410,
441, 442, 443, 444,
445, 446, 448, 449,
450, 498
Roos, de, 713
Roosbroek, van, 22
Roosenboom, 624, 640
Rooze-Stouthamer, 22,
40, 528
Rose, 573
Rosevelt, van, 578
Rottiers, 289, 290, 439,
440
Roubergen, van, 329
Rouck, de, 514
Rouveroy, 439
Rubens, 35, 241, 242
Rusthoff, 437, 439
Ruyl, 393
Ruyter, de, 60, 446
Rychardt, 97
Ryckers, 394
Saij, le, 684
Saksen-Gotha, van, 425,
711, 712
Saksen-Hildburghausen,
van, 424
Salaris, 713
Salle, la, 405
Salm, van, 711, 712
Salve, de, 356, 367, 375,
376, 378, 384, 620
Samoen, 679
Samuelse, 288
Sandberg, 284, 468,
483, 484, 487
Sanden, van den, 125

Sanderus, 113
Sappius, 451
Sas, van, 687, 688
Sasse van Ysselt, van,
601
Saunders, 144
Schakels, 723
Schalck, 119, 440, 673
Schalkens, 621
Schama, 315, 687
Scheffer, 169, 314, 387,
392, 421, 427, 651,
709
Scheltus, 317, 581, 593,
636, 661
Schepens, 329, 557,
558, 559, 560, 563,
569, 588
Schepper, 438
Schermere, de, 230
Scherpenisse, 635, 646
Schetsen, van, 143, 215,
216, 462, 463, 588,
637, 642, 645, 649,
650
Schille, van, 17, 43, 86
Schillemans, 142, 144,
460, 548, 549
Schlicher, 574, 575
Schlippenbach, van,
102, 137, 170, 177,
356, 366, 375, 378,
383, 387, 405, 420,
436
Schöffer, 26
Scholten, 145
Schoonhoven, 561, 562,
673, 714
Schorer, 212, 321, 510
Schot, 516, 719
Schotte, 62, 321, 342
Schoutens, 436
Schreuder, 21
Schrijver, 515
Schuler, 563

Schulten, 127, 336, 337,
339, 357, 360, 366,
377, 378, 398
Schuttel, 630
Schuursma, 75
Schwartz, 483, 484, 487
Schweinitz, van, 68,
101, 136, 137, 386,
387, 388, 389, 431,
536, 689, 690, 691,
692, 693, 694
Schyffbane, van, 403
Schyve, 559, 565
Sedlenitsky, 342
Seijlmaker, van, 392
Seijs, 151, 231, 321,
342, 351, 352, 353,
360, 361, 372, 377,
381, 386, 614, 628
Senij, 224
Serooskercke, van, 312
Serverans, 618
Seylmaecker, van, 392
Seyn, de, 84
Siervelt, van, 646
Sigmond, 482
Sijmons, 679
Sijmonsz., 97
Sijms, 97, 515
Sijnke, 27
Sijwert, 573
Simons, 126
Simons(sen), 503
Simonsen, 503, 511
Sinke, 417, 529
Sino, 309
Sittaerts, van, 159, 331
Skinner, 623
Slicher, 64, 539, 559,
570, 572, 574, 575,
576, 577, 587
Slijk, van der, 309
Slinders, 542, 549, 550,
551
Slootmans, 346, 712,
715
Slot, 21

Smallegange, 117, 265,
441, 482, 530, 537,
579
Smessaert, 223, 227,
228, 302, 303, 328,
408, 585, 586, 595,
596, 599, 600, 603,
605, 609, 610, 653,
685
Smeyters, 593
Smit, 25, 73, 498, 700,
740
Smith, 559
Smits, 174, 430, 446,
719
Smout, 715
Smytegelt, 242, 329,
539, 552, 556, 560,
565, 567, 570, 572,
573, 574, 638, 639,
646, 675
Snacken, 72
Sneep, 78, 81, 83, 129,
145, 157, 175, 408,
417, 730
Snelder, 384, 391, 393
Snellen, 391, 393
Snoeck, 329, 675
Snouck, 386
Snoup, 573
Soly, 23, 24
Somer, 142, 299, 460
Somers, 637
Somsen, 53, 175
Sondts, 338
Sotomayor, Massieu et
van Dale, de, 231
Sousse, 406
Soute, 412, 414, 416,
423, 431
Spar, van, 362, 405
Sparre, de, 352, 354,
367, 375, 378, 383
Spek

C.W. van der,
767

Spiegel Elias, 689
Spiegel, van de, 272
Spiering, 39
Spies, 26, 188, 320, 531
Spilbergen, van, 27
Spinola, 53, 174
Spinoza, 687
Spoorten, 674
Spreij, 391
Stanworth, 623
Steen, van, 679, 680
Steengracht, 505, 578
Steenhuysen, van, 405
Stel, van der, 434, 435,
436
Stempel, 509
Stenhuys, 67, 206, 316,
401, 440, 539, 540,
559, 560, 565, 568,
572, 577, 578, 579,
580, 581, 586, 627,
651
Sterthemius, 538, 557
Stevens, 507
Stevin, 24, 80
Stijnen, 457, 679
Stock, 98
Stockem, van, 515
Stockman, 47, 48, 71,
73, 82, 105, 108,
441, 442, 720, 723
Stoffels, 550
Stolberg, van, 387
Stone, 37
Stoop, 286
Stroobant, 216, 630,
640, 645, 649
Stuart, 370, 683
Stuij, 408
Sturm, 141
Suchtelen, van, 148,
161, 363, 418, 419,
421, 427
Suerendonk, van, 144
Suerij, 640
Surij, 373
Surrij, 393

Swaga, 392
Swagemakers, 679, 680
Swager, 392
Swanenburg, van, 411,
431
Swarcken, 19, 42
Swart, 145
Swijnen, 679
Symoens, 503
Symons, 680
Taaymans, 679
Tacitune, le, 84
Tameyden, van, 403
Tamminga, 338
Teelinckx, 200
Temet, 208, 216, 282,
396, 413, 435, 438,
439, 440
Tesselaar, 308
Teunis, 675
Teunissen, 242
Thiel, van, 458
Thienen, van, 618, 666,
667
Thierry, 427, 431
Ticquet, 689, 690
Tielhof, van, 26
Tienen, van, 681
Tijn, van, 529
Tijsmans, 76
Tilborg, 716
Tilly, du, 405
Timmermans, 242, 281
Tirion, 105, 165, 199,
201, 203, 206, 363,
367, 443, 540, 552,
597
Toebak, 601, 612
Torre, 675
Tramper, 12, 540, 577,
579, 581
Treslong, van, 70
Treu, 78, 81, 83, 145,
157, 175
Trevelin, de, 356, 357
Trijssens, 399
Tutelaer, 388, 541

Tuyll van Serooskerke,
329
Twist, van, 515
Tydeman, 78, 81, 83,
145, 157, 175, 426
Uffelen, van, 211, 511
Uijterschout, 336
Uijtrecht, 573
Uil, 11, 97, 216, 229,
530, 539, 540, 565,
573, 574, 575, 576,
582, 627, 628, 637,
640, 650
Ultee, 329
Unger, 482
Uyt(t)endale, 644
Uytterwijck, 682
Uytven, van, 23, 28, 40,
230, 499, 612
Vaem, 241
Vaen, 241
Vaeuij, 126
Vaij, 569, 678
Valck, de, 205, 368,
373, 383
Valcke, 200
Valk, de, 515, 602
Valkenburg, van, 151,
182, 186, 289, 366,
393, 457, 681
Valtman, 391
Van der Poel, 520
Vandenbroeck, 655
Vassy, de, 66, 148, 161,
176, 234, 237, 289,
312, 342, 355, 362,
363, 368, 376, 378,
381, 383, 405, 412,
413, 414, 418, 419,
420, 421, 422, 423,
424, 425, 426, 567,
568, 600, 601
Vauban, 63, 409
Vaux, del, 552
Vay, 534, 559, 566, 570,
572
Veermans, 601

Veijser, 183, 366, 393
Velde, van de, 119, 439
Veldtman, 415, 423,
424, 425
Velle, 12
Venne, van de, 144
Verbeke, 45, 346
Verbergh, 576
Verbert, 457, 679
Verboom, 452
Vercouteren, 329, 557
Verelst, 222, 223, 227,
228, 229, 230, 654,
655, 684
Vergouts, 715
Verheijden, 179
Verheijen, 245, 679
Verheurst, 248
Verhoeff, 226, 274
Verhoeven, 179, 288
Verhulst, 679
Verkouteren, 488, 576,
601, 675, 723
Verlet, 175, 392
Vermeer, 306, 439, 477,
620, 621
Vermeiren, 484
Vermuyden, 329
Veron, 164
Verpoorte, 557, 648,
655, 675
Verschuur, 208, 212,
331, 487, 576
Verstrate, 288
Verweelde, 97
Verwilde, 97, 508, 511
Veth, 321
Vettens, 557
Vinalmont, de, 242, 600
Vinckenborch, van, 241
Vingerhoed, 457, 679
Viser, 675
Visier, 183, 393
Visscher, 179, 442
Visser, 557
Vissers, 673
Vizer, 183, 366, 393

Vlamincx, 679
Vlamings, 91, 154, 173
Vlascamp, 576
Vleerbosch, 646
Vleeschouwer, de, 683
Vleugels, 245
Vliet, van, 12, 51, 293,
444, 446, 448, 450,
496
Vlis, van der, 656, 658
Voet, 498
Vol, 404
Vondel, van den, 24
Voogd, 661, 669, 688,
723
Voorbeijtel, 329
Vooren, van, 201
Vorsselmans, 244
Vorsterman van Oyen,
144, 581, 624, 626,
635
Vos, de, 31, 42, 106,
560
Vosberghen, van, 549
Vosmaer, van, 718
Vosmair, van, 262, 421,
437
Vosmeir, van, 718
Vossemeir, van, 324,
463
Vredeman de Vries, 17,
19, 42, 43, 86, 106
Vree, de, 679, 680
Vrient, de, 313, 393
Vries, de, 687
Vrijberghe, van, 143,
211, 280, 287, 321,
329, 342, 460, 544,
636
Vrijman, 666
Vroede, de, 23, 295,
305, 581
Vurst, de, 666
Waardenburg, van, 439
Wacker, 402, 592
Wael, de, 402
Waerseggers, 202

Waeyer, de, 329
Waignier, de, 242
Wakker, 401, 618
Waldeck, van, 417, 424
Wale, de, 402
Walle, van de, 274
Walraven, 367, 380
Waltman, 391
Wangenheim, van, 553
Wassenaar-Obdam, van,
408, 409
Wassij, de, 342
Wassy, de, 381
Waterman, 560, 567
Watervliet, 329, 646
Watson, 683
Webster, 623
Wee, van der, 22, 26
Weelden, van, 213, 314,
331, 515, 547
Weemaes, 596, 652
Weerdt, de, 248
Wels, 22, 336, 337, 357,
446, 700
Welten, 300
Wennekes, 144
Werckendet, 329
Wessels, 68, 148, 161,
172, 179, 579, 581,
609, 655, 693, 695,
698, 700, 701, 711,
712
Westerloo, van, 597
Westerwijck, 279
Westra, 17, 78, 108
Wichmans, 245

Wielen, van de, 458
Wieringa, 78, 336, 533
Wieringen, van, 81
Wiert, van, 438
Wiggers, 325, 540, 597
Wijck, van, 212, 214,
386, 391
Wijckaert, 205, 406
Wijckersloot, van, 392
Wijk, van, 314, 386,
387, 391, 413, 439,
591, 592
Wijn, 17, 19, 41, 42, 78,
127, 129, 130, 131,
305, 336, 348, 358,
377, 398, 408, 409
Wijnbergen, van, 342,
343
Wijnen, (van der), 312
Wilde, de, 392
Wilhelmus, 637, 666
Willems, 402, 715
Willems(en), 299
Willemse, 344, 621
Willemsen, 242, 402,
499, 508, 544, 545,
552, 712
Willemssen, 545
Wils, 399, 402, 679
Wiltschut, 451
Winckelman, 342
Winkelman, 198
Wint, de, 517
Wispelaer(e), de, 122,
123, 126
Wit, de, 92, 184

With, de, 576
Withagen, 11
Witt Huberts, de, 403
Witte, de, 96, 97, 142,
230, 460, 503, 507,
509, 541, 548, 629,
630
Wolbagh, 457, 681
Wolf, de, 679
Wolflingen, van, 424
Wood, 212, 452, 504,
510, 511
Woud, van der, 29, 310
Wuijten, 679
Wyckerslooth, van, 392
Ysenburg, van, 431
Yzermans, 298, 350
Zano, 679
Zee, de, 129, 185, 441
Zeijden, van der, 34
Zeilmaker, van, 392
Zeppel, 418
Zerraerts, ‘t, 84
Zip, 516, 667
Zoete, (de), 508
Zomer, 269
Zuchtelen, van, 426
Zuijdlandt, van, 329
Zuurdeeg, 12, 219, 229,
627, 628, 637
Zwalme, van der, 342
Zwanen, 619
Zwitzer, 127, 130, 189,
253, 336, 337, 339,
358, 371, 372, 397,
456, 683

783

Plaatsnamenindex
NB: exclusief de toponiemen Doel, Liefkenshoek, Lillo, Lillo-Kruisweg en Oud-Lillo.
Aardenburg, 481, 482, 484, 494, 505,
597
Aken, 20, 66, 188, 221, 257, 336, 357,
411, 432, 448, 467, 523, 546, 686,
692, 727, 731
Alkmaar, 80
Amsterdam, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 48,
129, 144, 179, 184, 444, 445, 494,
506, 511, 512, 518, 522, 577, 659,
726, 739
Antwerpen, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57,
58, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 78, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 92,
103, 106, 108, 121, 139, 149, 154,
155, 156, 157, 163, 164, 165, 167,
172, 174, 179, 180, 187, 189, 210,
219, 223, 225, 226, 230, 231, 233,
238, 240, 241, 245, 248, 254, 259,
262, 265, 272, 274, 275, 276, 281,
282, 283, 284, 285, 287, 288, 289,
291, 292, 294, 295, 297, 303, 342,
346, 369, 371, 373, 380, 408, 409,
411, 413, 417, 423, 427, 432, 435,
440, 441, 459, 468, 482, 483, 484,
485, 487, 489, 491, 493, 496, 497,
498, 499, 500, 505, 516, 522, 523,
528, 535, 541, 548, 552, 558, 560,
572, 587, 591, 592, 594, 595, 597,
611, 612, 613, 615, 616, 617, 621,
628, 644, 652, 654, 655, 663, 664,
686, 688, 695, 697, 698, 700, 701,
706, 707, 708, 712, 713, 718, 719,
723, 726, 728, 731, 732, 735, 738,
739, 740, 741
Arnemuiden, 27, 481, 482, 483, 494,
502, 505, 506, 522, 525, 526, 739
Arnhem, 295
Arras, 42
Assemansbroek, 482

Assenede, 149, 507
Atrecht, 42
Axel, 40, 43, 49, 50, 80, 106, 193, 199,
200, 221, 302, 305, 331, 345, 364,
365, 381, 410, 412, 414, 453, 505,
521, 538, 557, 568, 614, 626, 730,
740
Baalstrooy, 275
Baarland, 650, 651
Barendrecht, 575
Bassevelde, 597
Bath, 15, 23, 69, 70, 74, 263, 442, 448,
484, 488, 492, 503, 510, 629, 657,
667, 668, 669, 672, 709, 710, 716,
718, 719, 720, 721, 722, 723, 724,
728
Bellingwolde, 358
Berendrecht, 75, 85, 155, 230, 244, 561,
611, 612, 614, 615, 629
Bergamo, 78
Bergen op Zoom, 11, 21, 33, 52, 53, 55,
62, 65, 66, 80, 81, 86, 103, 109, 166,
175, 176, 179, 185, 187, 189, 195,
206, 219, 228, 274, 275, 276, 277,
284, 304, 312, 314, 331, 405, 407,
410, 411, 417, 418, 420, 424, 427,
431, 482, 494, 502, 505, 506, 511,
521, 522, 529, 535, 536, 537, 538,
540, 543, 548, 550, 557, 559, 560,
561, 562, 563, 567, 572, 574, 576,
577, 578, 580, 581, 583, 588, 589,
598, 599, 601, 603, 605, 606, 607,
608, 611, 618, 634, 635, 644, 650,
653, 658, 662, 666, 667, 672, 678,
685, 701, 702, 712, 713, 730, 740
Beveren, 11, 12, 31, 33, 48, 76, 138, 222,
595, 621, 653, 654, 713, 728
Biervliet, 41, 50, 193, 199, 200, 221,
268, 410, 453, 481, 494, 505, 508,
520, 544, 568, 614, 626, 730
Blauwgaren, 31, 51, 54, 60, 151, 154,
155, 158, 172, 173, 174, 204, 231,

784

296, 302, 331, 336, 359, 368, 381,
394, 395, 410, 456, 469, 471, 558,
612, 730
Bodegraven, 343
Bouillon, 70
Bourtange, 408
Brasschaat, 427
Breda, 21, 55, 106, 189, 358, 483, 611
Bremen, 24, 74
Brielle, 516
Brigdamme, 650
Brouwershaven, 255, 494, 505, 522, 525,
526, 534, 739
Brugge, 24, 80, 188, 498
Bruinisse, 527
Brussel, 23, 24, 31, 41, 57, 59, 221, 226,
275, 276, 277, 284, 336, 342, 432,
497, 611, 655, 688, 690, 693, 695,
696, 699, 706
Cadzand, 694, 740
Chatham, 60
Coevorden, 408
Colijnsplaat, 300, 452, 567
Coudensteyn, 84, 164
Couwensteyn, 17
Cruijsschans, zie Kruisschans, 165, 384
Damme, 597
Delfshaven, 494, 511
Delft, 45, 47, 108, 445, 482, 516, 529,
658, 705
Den Bosch, 54, 189, 408, 494, 511, 522,
601, 620, 689
Den Briel, 103, 338
Den Haag, 12, 31, 33, 49, 80, 102, 187,
188, 192, 200, 221, 222, 225, 226,
228, 232, 237, 244, 259, 273, 291,
337, 340, 364, 374, 387, 420, 431,
436, 466, 499, 521, 596, 602, 604,
605, 606, 653, 685, 691, 692, 693,
696, 697, 705, 713, 727
Den Helder, 11
Dendermonde, 275, 497
Diest, 497
Dijon, 431
Dinteloord, 21
Dokkum, 445
Doornik, 65, 408, 411

Dordrecht, 41, 144, 270, 275, 276, 277,
344, 445, 481, 494, 506, 511, 516,
518
Duinkerke, 58, 499
Duren, 575
Dwars in de weg (fort), 64, 154, 237,
362, 412
Eeklo, 597
Ekeren, 12, 63, 408
Elkerzee, 565
Emden, 24, 537
Enkhuizen, 445
Fijnaart, 83
Fleurus, 70
Fontainebleau, 20, 69, 161, 172, 179,
188, 295, 707, 711, 727, 731
Fontenoy, 411
Frederik Hendrik (fort), 31, 58, 60, 61,
66, 69, 71, 72, 91, 96, 123, 139, 145,
147, 148, 154, 155, 157, 158, 159,
161, 166, 168, 169, 170, 172, 173,
174, 175, 176, 178, 179, 182, 201,
203, 204, 234, 245, 246, 247, 248,
273, 283, 284, 286, 289, 302, 303,
322, 336, 342, 348, 362,363, 366,
367, 368, 369, 384, 385, 387, 388,
392, 393, 394, 395, 396, 407, 410,
412, 418, 419, 420, 421, 422, 423,
425, 426, 427, 429, 430, 431, 432,
434, 441, 456, 535, 536, 543, 557,
560, 561, 562, 563, 565, 568, 612,
628, 629, 632, 648, 678, 686, 689,
690, 698, 699, 700, 707, 719, 727,
729, 730
Frederiksfort, 174, 678
Gastel, 536
Geertruidenberg, 358, 396, 494, 511, 522
Gembloers, 23, 41
Gent, 41, 43, 52, 106, 222, 275, 410,
411, 428, 498, 595, 596, 599, 602,
652, 690, 740
Goes, 41, 69, 73, 82, 174, 192, 193, 198,
219, 255, 268, 275, 276, 277, 301,
304, 331, 365, 367, 384, 445, 482,
494, 502, 505, 511, 522, 525, 526,
529, 591, 660, 702, 703, 739
Gorcum, 109, 494, 511

785

Gorinchem, 516
Gotenburg, 24
Gouda, 270, 494, 511, 689
Grave, 21, 689
Grijpskerke, 650
Groningen, 408
Grotendorst, 106
Haamstede, 123
Haarlem, 48, 689
Halsteren, 536
Hamburg, 24, 74
Harderwijk, 80, 589
Harlingen, 408, 445
Haultain, 154
Heer Hendrikskinderen ‘s, 650
Heerle, 536
Heerlen, 503
Hellevoetsluis, 304
Henricus (fort), 53, 529
Heusden, 300, 324, 326, 358, 682
Hoek, 567
Hoogerheide, 181, 561
Hoogerwerf (fort), 31, 54, 61, 139, 151,
154, 165, 167, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 256, 304, 322,
366, 368, 384, 385, 388, 393, 395,
410, 457, 468, 471, 472, 538, 727,
730, 740
Hoorn, 445
Huijbergen, 181, 561
Hulst, 22, 43, 50, 55, 57, 106, 168, 193,
219, 221, 305, 307, 309, 338, 345,
374, 410, 412, 427, 494, 502, 505,
506, 533, 583, 592, 597, 714, 730,
740
Hulsterambacht, 21
Ieper, 65, 411
Ieperen, 408
Iersekeroord, 246, 481, 482, 483
IJsselmonde, 281
IJzendijke, 305, 411, 412, 414, 481, 484,
494, 505, 508, 536, 544, 597
Kaap de Goede Hoop, 574, 577
Kallo, 105, 127, 164, 224, 328, 554, 585,
595, 596, 597, 598, 599, 601, 690,
699
Kalmthout, 561

Kamerijk, 485
Kapellen, 561
Kaprijke, 597
Kensington, 383
Kieldrecht, 223, 280, 328, 554, 595, 599,
601, 714
Knokke, 411
Knokke (fort), 65
Konijnenberg, 46
Krabbendijke, 69, 174, 702
Kruiningen, 73
Kruisland, 536
Kruisschans, 15, 17, 31, 47, 54, 55, 56,
58, 60, 61, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 84,
96, 123, 139, 148, 151, 154, 155, 157,
158, 161, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 171, 172, 174, 175, 179,
182, 186, 201, 203, 204, 234, 245,
246, 247, 249, 271, 273, 322, 336,
338, 341, 342, 348, 359, 362, 363,
366, 367, 368, 369, 384, 385, 387,
388, 392, 393, 395, 396, 404, 407,
410, 412, 418, 419, 420, 421, 422,
425, 427, 428, 429, 430, 431, 432,
441, 456, 535, 536, 537, 543, 557,
560, 561, 562, 563, 565, 568, 612,
628, 632, 648, 651, 658, 662, 678,
686, 689, 690, 698, 699, 700, 701,
703, 707, 719, 727, 730, 740
Kruisweg, 124, 158, 232, 331, 614, 615,
681
Kuik, 189
Leeuwarden, 377, 408
Leiden, 28, 48, 80, 307, 348, 580, 581,
689
Leiderdorp, 581
Lembeke, 597
Leuven, 11, 275, 276, 497, 611
Lier, 275, 497, 565
Lille, 486
Lokeren, 275
Londen, 60, 73, 303
Lubeck, 74
Luik, 21, 70
Maassluis, 494, 511
Maastricht, 70, 408, 562
Madrid, 221

786

Maeslandt, 601
Maire, 723, 724
Mauritsfort, 494, 506, 507, 508, 509, 568
Mechelen, 275, 276, 482, 497, 611
Meliskerke, 565, 650, 651
Menen, 65, 411
Meurs, 358
Middelburg, 22, 27, 31, 33, 40, 48, 105,
131, 135, 138, 141, 144, 183, 187,
192, 193, 195, 197, 198, 202, 203,
219, 222, 224, 232, 239, 255, 259,
266, 268, 270, 272, 273, 274, 276,
277, 295, 296, 298, 301, 303, 304,
313, 316, 329, 337, 339, 341, 345,
364, 365, 372, 373, 391, 403, 405,
422, 434, 435, 436, 442, 444, 445,
459, 463, 481, 482, 483, 484, 485,
494, 495, 499, 502, 505, 506, 508,
520, 522, 525, 526, 529, 541, 542,
543, 544, 545, 552, 557, 558, 565,
566, 567, 568, 572, 574, 580, 590,
596, 608, 652, 660, 665, 667, 668,
669, 689, 697, 702, 703, 709, 711,
716, 717, 727, 739
Moerkerke, 597
Moermont, 53
Mondragon (fort), 47, 163
Montfort, 597
Münster, 19, 20, 57, 58, 65, 68, 108, 158,
166, 172, 173, 179, 186, 201, 225,
244, 357, 358, 359, 395, 410, 481,
497, 498, 499, 500, 518, 596, 603,
686, 698, 700, 727, 730, 731, 740,
741
Namen, 62, 65, 408, 611
Neerwinden, 70
Neuzen, 200
New York, 345
Nieuw-Amsterdam, 345
Nieuwerkerk, 452
Nieuwpoort, 367, 380, 682
Nieuw-Vossemeer, 536
Nijmegen, 60, 350, 357, 388, 408, 466,
706, 711
Nisse, 314, 515, 591
Nonsuch, 103
Oedelem, 597

Oisterwijck, 601
Oordam, 47, 164
Oostende, 51, 80, 367, 411, 499
Oosterland, 250
Oostkapelle, 565
Ordam, 91
Ormuzd, 485
Ossendrecht, 154, 181, 185, 186, 536,
561, 562, 712, 713, 714, 719
Oudenbosch, 536
Oud-Vossemeer, 536, 637
Paalschans, 47, 164
Parijs, 23, 67, 184, 185, 703, 706
Peerel, de (fort), 119, 228, 302, 414, 416
Pekgat, 47, 164
Philippine, 55, 296, 305, 345, 399, 410,
481, 482, 484, 494, 497, 505, 506,
507, 512, 533, 730
Pinssen (fort), 53
Poortvliet, 536, 544
Prinsenland, 21, 189
Putte, 181, 505, 536, 561, 562, 613, 658,
673, 714, 723
Rammekens, 103, 143, 343, 364, 365,
401, 482, 579
Reigersberg, 709
Reimerswaal, 192, 193, 482, 494, 522,
724
Rijssel, 486
Rijswijk, 62
Rilland, 179, 719, 724
Ritthem, 565
Rome, 220
Roovere, de, 53, 529
Rotterdam, 10, 11, 12, 145, 275, 276,
277, 279, 444, 445, 481, 494, 499,
506, 511, 512, 514, 516, 518, 519,
520, 521, 522, 545, 689
Rupelmonde, 270, 275, 276
Saaftinge, 22, 40, 69, 239, 707
Saftinge, 420
Santa Cruz, 47, 163
Sas van Gent, 57, 305, 345, 382, 412,
481, 482, 483, 494, 498, 502, 505,
506, 509, 510, 519
Scherpenisse, 274, 536, 537, 628, 637
Schiedam, 494, 511, 512, 516, 703

787

Schouwen-Duiveland, 11
Sijsele, 597
Sint Ambroise, 54, 182, 727, 740
Sint Ambrosius, 457
Sint Andries, 47, 164
Sint Anna (fort), 54, 153, 165, 182, 183,
185, 202, 345, 410, 481, 494, 727,
730, 740
Sint Annaland, 536, 645
Sint Antoniushoek, 595
Sint Barbara, 47, 164
Sint Donaas, 694
Sint Jacob, 47, 54, 55, 164, 165, 166,
182, 456, 727, 740
Sint Jacob (fort), 560
Sint Job, 694
Sint Joris, 47, 164
Sint Joris ten Distel, 597
Sint Maartensdijk, 452, 536, 543, 565,
578
Sint Martijn, 154, 410, 730
Sint Martin, 31, 53, 54, 179, 181, 182,
471, 727, 740
Sint Martyn, 472
Sint Michiel, 189
Sint Paul, 694
Sint Philipsland, 216, 536, 537, 539, 576,
588, 628, 650
Sluis, 49, 51, 80, 154, 196, 300, 305,
331, 340, 345, 358, 410, 414, 431,
481, 482, 484, 494, 502, 505, 506,
512, 536, 558, 597, 694, 730
Sluis, Vrije van, 189
Sommelsdijk, 482, 494, 505, 525, 526
Stabroek, 17, 84, 85, 155, 156, 158, 160,
164, 230, 244, 294, 561, 596, 612,
614
Standdaarbuiten, 536
Stavenisse, 219, 536, 646
Steenbergen, 21, 53, 175, 189, 312, 418,
529, 536, 565, 611, 730
Stevensweert, 189
Stoofgat, 54, 165, 182, 456, 727, 740
Terneuzen, 45, 50, 122, 193, 199, 221,
345, 381, 410, 453, 568, 614, 626,
723, 730
Theemst, 275, 276

Tholen, 11, 12, 27, 33, 40, 41, 49, 65,
109, 118, 185, 187, 192, 193, 195,
198, 206, 215, 216, 219, 228, 275,
276, 277, 303, 304, 314, 374, 412,
418, 433, 445, 452, 482, 494, 502,
505, 506, 516, 520, 522, 525, 526,
527, 535, 536, 537, 538, 540, 543,
557, 558, 559, 560, 561, 562, 563,
567, 572, 574, 575, 576, 577, 578,
580, 581, 583, 588, 589, 591, 598,
599, 601, 603, 605, 606, 607, 608,
634, 635, 644, 645, 650, 653, 658,
662, 666, 669, 672, 678, 683, 685,
702, 739
Utrecht, 19, 20, 41, 64, 78, 159, 224,
254, 257, 337, 453, 454, 456, 483,
495, 529, 545, 552, 580, 625, 686,
731
Veere, 21, 27, 49, 59, 102, 135, 138, 139,
144, 145, 187, 192, 193, 199, 255,
268, 275, 276, 277, 329, 331, 360,
362, 364, 365, 370, 378, 444, 445,
452, 481, 482, 483, 494, 502, 505,
506, 522, 525, 526, 591, 651, 703,
711, 739
Venlo, 70, 189, 408
Veurne, 65, 411
Vlaardingen, 276, 277, 494, 511
Vlissingen, 12, 21, 27, 40, 64, 71, 78,
103, 122, 143, 164, 192, 193, 199,
255, 268, 275, 276, 277, 304, 329,
331, 338, 360, 362, 364, 365, 370,
378, 394, 418, 442, 444, 445, 449,
452, 457, 481, 483, 494, 502, 505,
506, 507, 522, 525, 526, 549, 579,
591, 666, 739, 740
Vossemeer, 144, 145, 558
Waasten, 65
Wedde, 358
Wenen, 71, 221, 728
Westminster, 60
West-Souburg, 559
Wezel, 537
Willebroek, 19, 42, 276, 277, 295
Willemstad, 83, 189, 275, 276, 277
Woensdrecht, 181, 185, 327, 714, 719
Woerden, 589

788

Wouw, 536
Zaamslag, 544
Zandvliet, 53, 75, 85, 174, 179, 180, 182,
186, 231, 244, 303, 561, 610, 611,
612, 613, 614, 618, 629, 663, 719
Zierikzee, 27, 109, 192, 193, 198, 255,
274, 276, 277, 304, 329, 365, 404,

444, 445, 449, 452, 494, 502, 505,
506, 522, 525, 526, 527, 536, 558,
591, 602, 718, 719, 739
Zijpe, 506, 520, 527
Zutphen, 80, 408

789

Over de auteur
Prof. dr. J.M.G. Leune (geb. Sint Philipsland 1945) is als
hoogleraar Empirische Sociologie verbonden aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Hij studeerde sociologie aan de
Nederlandse Economische Hogeschool met als specialisatie
sociaal-economisch beleid. Het doctoraal examen werd in 1968
cum laude afgelegd. Na zijn afstuderen specialiseerde hij zich in
de onderwijssociologie, met een bijzondere belangstelling voor
de sociologie van het onderwijsbeleid. In 1976 promoveerde hij
(eveneens cum laude) op een onderzoek naar de invloed van
lerarenverenigingen op het onderwijsbeleid in Nederland. Op zijn
naam staan ruim honderd publicaties over onderwijs en
onderwijsbeleid.
In de afgelopen 35 jaar was hij lid van diverse gremia op sociaal-wetenschappelijk terrein.
Hij was onder meer lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, lid van diverse beoordelingscommissies van
de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs en de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek, voorzitter van de redactie van The Netherlands’ Journal of
Sociology, voorzitter van de landelijke Stuurgroep Onderwijssociologie, lid van de redactie
van Pedagogische Studiën en voorzitter van de Commissie van Advies voor de
Onderwijsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Naast zijn werk als hoogleraar was hij actief als beleidsadviseur van de Nederlandse
overheid. In de periode 1979 tot april 2004 was hij (als voorzitter en lid van commissies en
werkgroepen) betrokken bij de totstandkoming van adviezen van de Sociaal-Economische
Raad, in het bijzonder op het terrein van het onderwijs- en het arbeidsmarktbeleid. Hij
vervulde in deze Raad de functie van plaatsvervangend kroonlid in de periode april 1990 tot
april 2004. Van juli 1992 tot januari 2001 was hij voorzitter van de Onderwijsraad. Sinds
2003 is hij voorzitter van de Politieonderwijsraad.
Van zijn hand verschenen diverse publicaties op het terrein van de genealogie van Zeeuwse
families. Hij is lid van de Raad van Advies van het Centraal Bureau voor Genealogie te
Den Haag.

790

