Inventaris van de Collectie Han Leune in het gemeentearchief van Hulst
De collectie bevat twee deelbestanden:
I. Pieter de la Rocque en de capitulatie van Hulst in 1747
II. Het fort Sint Anna in de polder van Namen
De inventarissen van deze deelbestanden zijn als volgt:

I Inventaris van documenten betreffende Pieter de la Rocque en de capitulatie van
Hulst in 1747
De navolgende geprinte documenten zijn benut bij het schrijven van het boek:
J.M.G. Leune, Pieter de la Rocque en de capitulatie van Hulst in 1747, uitgegeven door GigaBoek, Broek op
Langedijk, 2014 (ISBN 97890 8548 3878); zie voor de (aangepaste) webversie daarvan:
http://www.hanleune.nl/pieter-de-la-rocque.
NB: deze inventaris omvat niet de geraadpleegde gedigitaliseerde documenten, waaronder diverse
bronbewerkingen; zie voor alle geraadpleegde documenten de noten in het boek.
Nr.
1
2a
2b
2c
3
4a
4b
5
6
7
8a
8b
8c
9a
9b
10
11
12
13

Inhoud
Afstamming van Pieter de la Rocque
Enkele documenten over Jean de la Peij(e)re, heer van La Rocque
Enkele documenten over Samuel Maurits Rombout de la Rocque
Enkele documenten over de familie Swancke
Loopbaan van Pieter de la Rocque
Pieter de la Rocque; divers (I)
Pieter de la Rocque; divers (II) waaronder zijn regiment
Pieter de la Rocque en zijn verblijf in Sas van Gent, Hulst en Voorburg
Correspondentie divers
Veroordeling
Verblijf op Loevestein (I)
Verblijf op Loevestein (II)
Verblijf op Loevestein (III)
Brieven aan Prosper Marchand (I)
Brieven aan Prosper Marchand (II)
Boekuitgave
Verspreiding van boek en reacties
Boekpresentatie 30 juli 2014
Lezing Hulst 1 november 2014
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II Inventaris van documenten betreffende het fort Sint Anna in de polder van Namen
De navolgende geprinte documenten zijn benut bij het schrijven van het boek:
J.M.G. Leune, Het fort Sint Anna in de polder van Namen, Uitgeverij GigaBoek, Broek op Langedijk, 2016
(221 blz.) (ISBN 97890 8548 4202). Voor de digitale versie van het boek en de daarbij behorende 41 bijlagen
wordt verwezen naar: http://www.hanleune.nl/het-fort-sint-anna-in-de-polder-van-namen.
De documenten betreffende het fort en de polder zijn hieronder apart geordend.
NB: deze inventaris omvat niet de geraadpleegde gedigitaliseerde documenten, waaronder diverse bronnen
en bronbewerkingen; zie voor alle geraadpleegde documenten de noten in het boek.

A. Documenten betreffende het fort Sint Anna
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Inhoud
Resoluties van de Raad van State betreffende het fort, 1632-1650
Resoluties van de Raad van State betreffende het fort, 1652-1656
Diverse aantekeningen ten behoeve van het boek over het fort
Diverse stukken over het fort
Literatuur over het fort
Het garnizoen van het fort
Commandeurs van het fort
Andere sleutelpersonen op en rond het fort
Aantekeningen over afbeeldingen van het fort
DTB-gegevens van het fort
Kerkelijk leven in het fort
Diaconierekeningen 1670-1697
Onderwijs in het fort
Convooien en licenten
De molen van het fort
De eindfase van het fort
Correspondentie betreffende het fort (zie ook de andere inventarisnummers)
Documenten betreffende het boek over het fort

B. Documenten betreffende de polder van Namen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Inhoud
Octrooien van de polder van Namen
De ambachtsheerlijkheid van de polder van Namen
Bewoners van de polder van Namen
Religie in de polder van Namen
Diverse andere stukken betreffende de polder van Namen
Kopie van het verbaal van de Raad van State inzake herdijking polder van Namen 1683-1684 (RvS,
inv. 1856; grotendeels)
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