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Voorwoord
Tijdens mijn onderzoek naar de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek stuitte ik op het fort St.
Martijn op Hoogerwerf, kortweg ook wel aangeduid als het fort Hoogerwerf. 1 Deze vesting
werd door de Spanjaarden in nauwe samenhang met de fortificatie van het nabijgelegen dorp
Zandvliet in 1627 gebouwd, door eenheden van het Staatse leger in de zomer van 1632
veroverd en als gevolg van de stormvloed van 26 januari 1682 ontmanteld. In mijn
onderzoeksverslag over de genoemde Scheldeforten is enige aandacht aan dit fort besteed,
maar dit gebeurde min of meer terloops, niet systematisch en verspreid over en daardoor
enigszins verstopt in de acht boekdelen waaruit dit verslag uiteenvalt.
In de historiografie van vestingwerken in de Nederlanden is het fort St. Martijn verwaarloosd.
Het kreeg geen plaats in de aflevering Zeeland van de Atlas van historische vestingweken in
Nederland, gepubliceerd door de Stichting Menno van Coehoorn. Gegeven de ligging van
het fort was aandacht ervoor denkbaar geweest in de aflevering Noord-Brabant van deze
atlas, maar ook daarin komt het fort St. Martijn niet aan bod.
De geschiedenis van het fort trok de aandacht van de Heemkundekring “Het Zuidkwartier”
dat het gebied ten zuiden van Bergen op Zoom bestrijkt met de plaatsen Hoogerheide,
Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht. In 1988 verscheen in het blad Tijding van
deze kring een artikel over het fort naar aanleiding van een poging van de Werkgroep
Archeologie om de locatie ervan te traceren. Het was tot dan toe de enige publicatie over de
geschiedenis van het fort.
De verwaarlozing van het fort in het historiografisch onderzoek, in het bijzonder het
onderzoek op militair-historisch terrein, mag verwondering wekken. Het fort lag op een
strategisch gezien belangrijke plaats in de verbinding tussen de Schelde en de Rijn. Vanuit
het fort kon de scheepvaart vanuit en naar Antwerpen zowel in militair als in economisch
opzicht worden gecontroleerd en beheerst. Voor de Spanjaarden was de vesting een
belangrijk bruggenhoofd voor operaties richting Zeeland en West-Brabant. Nadat het fort in
Staatse handen was gekomen vervulde het voor de Republiek der Verenigde Nederlanden
zowel een buffer- als een waakhondfunctie in de zuidwestelijke delta, vooral in de periode
1632-1648.
In dit boek doe ik verslag van mijn poging om de geschiedenis van het fort St. Martijn op
Hoogerwerf vanuit diverse gezichtspunten te reconstrueren: militair, vestingbouwkundig,
staatkundig, economisch, sociologisch, bestuurskundig en genealogisch. In dit opzicht komt
de opzet overeen met mijn onderzoek naar de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek.
Het boek valt uiteen in vier delen:
•
•

Deel 1 (het “Compendium”); hierin wordt de geschiedenis van het fort thematisch
geordend beschreven.
Deel 2 (het “Calendarium”); dit bevat een chronologisch overzicht van gebeurtenissen
en ontwikkelingen op of betreffende het fort.

1 In dit boek zullen de aanduidingen fort St. Martijn en fort Hoogerwerf beide, afwisselend, gebruikt
worden. Incidenteel zal de vesting ook voluit worden omschreven als Sint Martijn op Hoogerwerf.
Het toponiem Hoogerwerf heeft soms geen betrekking op het fort maar op het omringende
eilandelijke schor.
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•
•

Deel 3 (het “Repertorium”); dit bevat biografische bijzonderheden over personen die bij
het fort betrokken waren.
Deel 4 (het “Addendum”); hierin worden enkele bijlagen opgenomen.

De volgende personen waren zo vriendelijk om mij bij de uitvoering van mijn onderzoek
behulpzaam te zijn:
• Han Bos te Bergen op Zoom.
• Dr. Willem A. van Ham, oud-archivaris van de gemeente Bergen op Zoom.
• Drs. Joep P.C.M. van Hoof, wetenschappelijk medewerker van het Nederlands Instituut
voor Militaire Historie.
• Wim D’hooge, medewerker van het Documentatiecentrum van de Antwerpse
Noorderpolders te Ekeren.
• Eugene Jansen, lid van de Heemkundekring “Het Zuidkwartier”.
• Drs. Jan Peeters, verbonden aan het Markiezenhof Historisch Centrum te Bergen op
Zoom.
• Adrie Raats, lid van de Heemkundekring “Het Zuidkwartier”.
• Huib Uil, archivaris van de gemeente Schouwen-Duiveland.
Vele medewerkers van het Zeeuws Archief faciliteerden mijn zoektocht in de rijke archieven
van het gewest Zeeland, waarin velerlei bijzonderheden over het fort St. Martijn te vinden
bleken.
Mijn echtgenote, Dinette Leune-Wijnen, stond wederom geduldig en creatief aan mijn zijde
bij de eindredactie. Onze zoon Bart Leune vervaardigde en bewerkte diverse afbeeldingen.
De uitgave van dit boek was mogelijk dank zij de zeer gewaardeerde steun van:
• De gemeente Reimerswaal.
• De Stichting Menno van Coehoorn.
Ik ben er voorts dankbaar voor dat ik dit boek tot stand heb kunnen brengen in het kader van
een gastvrijheidsovereenkomst met de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarmee ik na mijn
emeritaat (in 2007) verbonden ben gebleven.
Voor zijn bereidheid ook dit boek van mijn hand uit te geven door het Algemeen Rijksarchief
van België zeg ik de algemeen rijksarchivaris van België, dr. Karel Velle, hartelijk dank. Het
hoofd van de drukkerij van deze archiefdienst, Ronald Van der Gracht, was mij in de
productiefase van het boek bijzonder behulpzaam.
J.M.G. Leune
januari 2011
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Verantwoording van bronnen
De reconstructie van de geschiedenis van het fort St. Martijn steunt overwegend op een
analyse van de volgende archiefbronnen betreffende de periode 1627-1683:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De resoluties van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden.
Idem van de Raad van State der Verenigde Nederlanden.
Idem van de Staten van Zeeland.
Idem van de Gecommitteerde Raden van Zeeland.
De ingekomen stukken bij de Staten van Zeeland en de Gecommitteerde Raden van
Zeeland.
Het archief van de Rekenkamer van Zeeland.
Het archief van de Rekenkamer van de Generaliteit.
Het notarieel archief van de gemeente Bergen op Zoom.
Het stadsarchief van de gemeente Bergen op Zoom.
Het rechterlijk archief van de vroegere gemeente Ossendrecht.
Het archief van de Raad van Brabant.
Uiteenlopende genealogische bronnen. 2

Het was voor de empirische fundering van de onderhavige studie lastig dat het potentieel
relevante bronnenmateriaal vele hiaten vertoont:
•
•

•
•
•

•

De rekening van de eerste commies-majoor van het fort is niet bewaard gebleven,
hetgeen parten speelde bij een systematische reconstructie van gebeurtenissen in de
periode juli 1632 tot 8 oktober 1633.
De rekening van de commies-majoor die in 1633 aantrad betreffende de periode 16331640 is slechts een distributierekening (met gegevens over ontvangen en gedistribueerde
goederen) en bevat geen gegevens over inkomsten en uitgaven, anders dan de
commiesrekeningen betreffende de periode 1641-1671.
Voor de periode 1632-1637 ontbreken de rekeningen van de ontvanger van de gemene
middelen van consumptie betreffende het fort St. Martijn.
Het archief van de Rekenkamer van de Generaliteit vertoont grote hiaten.
De namen van de op het fort garnizoen houdende militairen zijn in het bronnenmateriaal
niet systematisch terug te vinden. De militairen werden op het fort gedetacheerd vanuit
uiteenlopende, vooral Zeeuwse compagnieën. Wie dat waren werd zelden genoteerd. Dit
geldt vooral voor de soldaten. 3
De doop-, trouw- en begraafgegevens van de (gecombineerde) gereformeerde kerken
van Ossendrecht en Woensdrecht (daar vooral bezochten gereformeerden van het fort
kerkdiensten, deden zij belijdenis, huwden zij en lieten zij hun kinderen dopen) zijn pas

2 Deze bronnen zijn nagenoeg identiek met de bronnen die zijn onderzocht voor de reconstructie van
de bewoningsgeschiedenis van de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek; zie voor een
verantwoording daarvan: Leune, 2006, deel 2 a, p. 18-23.
3 Het is in dit licht bijzonder dat uit diverse secundaire bronnen toch nog diverse namen van soldaten
konden worden getraceerd (zie hiervoor deel 3).
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•

•

•
•
•

overgeleverd vanaf 1653; dat geldt ook voor de acta van de kerkenraad aldaar. Dit was
een handicap bij het analyseren van het sociale leven op het fort.
Er zijn geen gegevens bewaard gebleven over veroordelingen van militairen; er was op
het fort geen aparte krijgsraad actief. Militairen die het tuchtrecht overtraden werden
veroordeeld door de krijgsraad van het garnizoen waartoe zij behoorden. Gegevens
daarover konden nauwelijks worden getraceerd. Ook dit maakte het reconstrueren van
het sociale leven op het fort bijzonder lastig.
Monsterrollen (betaalrollen) van compagnieën waarvan soldaten op het fort verbleven
zijn nauwelijks bewaard gebleven en voor zover dit wel het geval was leren ze ons
vrijwel niets over de personen op het fort, omdat op de monsterrollen niet werd genoteerd
welke soldaten op het fort St. Martijn verbleven; voor de kapiteins van de desbetreffende
compagnieën was het met het oog op het declareren van soldij niet noodzakelijk om te
boekstaven welke manschappen naar het fort waren gestuurd.
De relevante resoluties van de Raad van State zijn uiterst summier verwoord, anders dan
bijvoorbeeld de resoluties van de Staten van Zeeland en van de Gecommitteerde Raden
van Zeeland.
De ingekomen stukken bij de Raad van State betreffende de periode 1627-1648 bleken
tijdelijk ontoegankelijk voor onderzoek. 4
Gedetailleerde afbeeldingen en beschrijvingen van het fort (bijv. bouwtekeningen)
betreffende sommige perioden gingen verloren.

Deze hiaten brachten in menig opzicht beperkingen met zich bij de empirische onderbouwing
van het onderzoek. Gelukkig bevatten de wel bewaard gebleven archiefbronnen voldoende
houvast om de historie van het fort in hoofdlijnen en in velerlei opzicht te kunnen beschrijven
en duiden. Uiterst inzichtelijk waren met name de bewaard gebleven besluiten (en de daaraan
ten grondslag liggende stukken) van de verantwoordelijke bestuurlijke gremia (de StatenGeneraal, de Raad van State, de Staten van Zeeland en de Gecommitteerde Raden van
Zeeland). Voorts kon ruimhartig worden geput uit het rijk geschakeerde archief van de
Rekenkamer van Zeeland, waarin systematische gegevens zijn te vinden over de uitgaven
van het gewest Zeeland ten behoeve van het fort en de declaraties daarvan bij de
Generaliteitsrekenkamer. In dit archief bevinden zich voorts de jaarrekeningen van de
commies van de vivres en de ammunitiën van de vesting, met gedetailleerde gegevens over
de wijze waarop het fort in tal van opzichten functioneerde, onder meer qua personele
bezetting, leveranties (bijv. van stro en turf), belasting op consumpties, reparaties, externe
dreigingen en munitieverbruik.
Voor het traceren van afbeeldingen van het fort St. Martijn en zijn omgeving zijn de volgende
beeldcollecties geraadpleegd:
•
•
•
•

De beeldbank van het Nationaal Archief te Den Haag.
De kaartencollectie van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
De beeldbank van het Markiezenhof Historisch Centrum te Bergen op Zoom.
De collectie Bodel Nijenhuis van de bibliotheek van de Universiteit Leiden.

4 Deze ontoegankelijkheid (ten tijde van het onderhavige onderzoek) werd veroorzaakt door de
slechte staat van de desbetreffende stukken.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De beeldcollectie van en berustend bij het Zeeuws Archief te Middelburg.
De Brabant-Collectie van de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg.
De collectie kaarten, prenten en tekeningen van het Brabants Historisch Informatie
Centrum te Den Bosch.
De Atlas van Stolk te Rotterdam.
De kaartencollectie van het Documentatiecentrum van de Stichting Menno van
Coehoorn te Utrecht.
De kaartencollecties van het Algemeen Rijksarchief te België, in de vestingen te
Antwerpen, Beveren en Brussel.
De kaartencollectie van de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel.
Het prentenkabinet van het museum Plantin-Moretus te Antwerpen.
De kaartencollectie van het Stadsarchief te Antwerpen.
De kaartencollectie van de British Library te Londen. 5
Het Koninklijk Huisarchief te Den Haag. 6
De kaartencollectie van de Biblioteca Laurenziana te Florence.

5 In de British Library te Londen bevindt zich een verzameling afbeeldingen van vestingwerken in
Nederland, vervaardigd door Bernard de Gomme en in 1695 gebundeld door zijn stiefzoon
Adrianus Beverland (Hadrianus Beverlandus); zie voor De Gomme deel 3; voorts: Saunders, 2004,
p. 338-340.
6 Daarin bevindt zich een verzameling kaarten van vestingwerken in de Republiek der Verenigde
Nederlanden, opgenomen in het archief van Johan Maurits, vorst van Nassau-Siegen.
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afb. 1: het gebied tussen Antwerpen en Zandvliet ca. 1635; links het fort St. Martijn op
het schor Hoogerwerf (links het noorden, rechts het zuiden, boven het oosten en onder
het westen). 7
7 Fragment uit een kaart van Joannes Janssonius, gepubliceerd ca. 1635 (HCM, Beeldbank KG 45 C;
Gittenberger en Weiss, 1983, p. 54-55).
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Deel 1
COMPENDIUM
Hoofdlijnen van de geschiedenis van het
fort Sint Martijn

afb. 2: de belegering van Bergen op Zoom in 1622. 8

8 HCM, Beeldbank KG 80 AA.

1. Het begin
1.1 Na het Twaalfjarig Bestand
Op 9 april 1609 werd in Antwerpen een wapenstilstand in de Tachtigjarige Oorlog gesloten
tussen de aartshertogen Albertus en Isabella van de Zuidelijke Nederlanden en de StatenGeneraal van de gewesten in de Noordelijke Nederlanden. De overeenkomst werd medeondertekend door de koning van Spanje en was gedurende twaalf jaar van kracht. 9 De
bestandsovereenkomst was een belangrijke stap op weg naar een definitieve vrede, die in
1648 tot stand kwam. Toen het Twaalfjarig Bestand in april 1621 afliep werd de oorlog snel
hervat. In de staatkundige positie van de Zuidelijke Nederlanden ontstond in augustus van
dat jaar een formele wijziging door het overlijden van aartshertog Albertus. Hierdoor
kwamen de Zuidelijke Nederlanden weer te ressorteren onder de souvereiniteit van de
Spaanse koning. Aartshertogin Isabella fungeerde vanaf dat moment als gouverneur-generaal
en moest haar macht delen met de bevelhebber van de Spaanse troepen in de Nederlanden,
de Italiaanse markies Ambrogio Spinola. Na het bestand kon hij beschikken over een
legermacht van 60.000 soldaten tegenover 48.000 aan Staatse zijde. 10 De Staatse troepen
werden direct na afloop van het bestand primair ingezet om de steden en gebieden te
verdedigen die vóór 1609 op de Spanjaarden waren veroverd. Daartoe behoorde het
noordelijke deel van het kwartier van Antwerpen, gevormd door de steden Bergen op Zoom,
Steenbergen, Willemstad en Breda en hun directe omgeving. In Staatse handen waren toen
voorts enkele strategisch belangrijk gelegen plaatsen in het noordelijk deel van Vlaanderen,
waaronder met name Axel, Biervliet, IJzendijke, Sluis en Terneuzen. 11 Aan Spaanse zijde
waren de inspanningen gericht op de herovering van de plaatsen en streken die in Staats bezit
waren geraakt in de periode 1568-1609. De adempauze in de oorlog was van Staatse zijde
aangegrepen om de positie van de Staatse vestingen, vooral aan de grenzen, te versterken. Zo
werd het Scheldefort Liefkenshoek volledig herbouwd en werd het tegenover gelegen fort
Lillo grondig gerenoveerd. 12 Ook aan Spaanse kant bleef het Bestand niet onbenut. Zo werd
hun sterke vesting te Hulst tussen 1618 en 1621 verder afgebouwd. 13
Een van de eerste oorlogsgebeurtenissen in het kwartier van Antwerpen was de Spaanse
herovering van Steenbergen in juli 1622 als opmaat naar de aansluitende belegering van
Bergen op Zoom. 14 Deze Scheldestad, belangrijk voor de doorgang tussen Noord en Zuid en
voor de beheersing van de toegang tot Zeeland, had in 1577, evenals de stad Antwerpen, de
zijde gekozen van de opstandelingen in de Nederlanden. 15 Zonder bloedvergieten kwam de
stad toen in Staatse handen. In december 1581 ondernamen Spaanse troepen een vergeefse
poging om Bergen op Zoom te heroveren. Twee maanden later werd de leider van de Opstand

9 Groenveld, 2009 a, p. 87-127; Groenveld, 2009 b.
10 De Mooij, 2004, p. 371.
11 Tot de Staatse bezittingen in Staats-Vlaanderen behoorden toen nog niet de steden Hulst,
Philippine en Sas van Gent; in 1604 was de strategisch belangrijke haven- en grensplaats
Oostende na een belegering vanaf juli 1600 in Spaanse handen gekomen.
12 Leune, 2006, deel 1, p. 86-87 en 106-107.
13 Brand, 1993, p. 791.
14 Delahaye, 1975, p. 25-26. De Spaanse bezetting van Steenbergen werd in oktober 1622 beëindigd.
15 De Mooij, 1998, hoofdstuk 4.
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in de Nederlanden, Willem van Oranje, door de Staten van Brabant met het Markiezaat van
Bergen op Zoom beleend. In 1588 ondernamen de Spanjaarden een nieuwe poging om de
stad in handen te krijgen hetgeen wederom mislukte. Daarin slaagden zij ook in 1622 niet. 16
In oktober van dat jaar zagen eenheden van het Staatse leger onder aanvoering van Maurits
van Nassau kans om een belegering van Bergen op Zoom door Spaanse troepen onder leiding
van Spinola op te breken. 17 Deze slaagde er in juni 1625 wel in om Breda te heroveren, dat
in 1590 via een turfschip in Staatse handen was geraakt. 18
De positie van het Spaanse leger ten noorden van Antwerpen was na het Twaalfjarig Bestand
hachelijk. Dit werd vooral veroorzaakt door het in Staatse handen zijn van de forten Lillo en
Liefkenshoek. Via deze vestingen kon door het Staatse leger de scheepvaart op de Schelde
vanuit en naar Antwerpen in militair en economisch opzicht volledig worden gecontroleerd.
Het was voor de Spanjaarden praktisch uitgesloten om vanuit Antwerpen via de Schelde
acties te ondernemen in noordelijke richting. De Schelde kon, afgezien van verderweg
gelegen routes via Vlaanderen en Brabant, op twee manieren worden ontweken. Enerzijds
via het verdronken land in de polders van Kallo en St. Anna dat via het Gat van Kallo (ook
omschreven als het Gat van de Peerel) en het Saftingergat uitmondde in de Honte. Deze route
was met platbodems bevaarbaar en zou in 1631 benut worden voor de tocht van een Spaanse
armada die voortijdig in de “Slag op het Slaak” eindigde (zie paragraaf 2.1).
De andere mogelijkheid om vanuit het kwartier van Antwerpen militaire acties te
ondernemen in de Noordelijke Nederlanden was het benutten van het strategisch belangrijk
gelegen dorp Zandvliet. Van daaruit kon in tweeërlei richting worden geopereerd, te weten
richting Zeeland (vanuit Zandvliet was het oostelijk deel van Zuid-Beveland via het
tussengelegen schorrengebied bereikbaar) en richting westelijk Brabant. Vanuit Zandvliet
kon met name Bergen op Zoom worden aangevallen en zou dit lukken dan bood dit voor de
Spanjaarden interessante perspectieven op vervolgacties in oostelijke, westelijke en
noordelijke richting. In 1622 besloot Spinola om het dorp Zandvliet uit te bouwen tot een
sterke Spaanse vesting. Daarvoor werden arbeiders en boeren uit een verre omgeving
gemobiliseerd. De werkzaamheden werden in 1627 voltooid. De voor de bouw vereiste
menskracht en materialen konden Zandvliet niet via de Schelde bereiken. Hiervoor werd een
vaart gegraven langs de Couwensteinsedijk (tussen de polders van Lillo en van Oorderen),
beginnend bij het fort Kruisschans en eindigend bij het fort St. Jacob. 19 Goederen en mensen
bestemd voor Zandvliet werden eerst via de Schelde vervoerd richting het fort Kruisschans,
vervolgens via de nieuwe vaart naar St. Jacob en van daaruit met wagens via de dorpen
Stabroek en Berendrecht naar hun eindbestemming. Een verkorte variant daarvan was een
route, beginnend noordelijk van het fort Kruisschans, via het krekengebied in de
geïnundeerde polder van Lillo richting Zandvliet. Transporten van mensen en goederen via
deze route waren voor de Spanjaarden riskant, want vanuit het fort Lillo werd deze
16 Van Ham, 1972, p. 100-120; Iriks, 2001, p. 10-13.
17 Deze gebeurtenis was voor Adriaen Valerius aanleiding om het geuzenlied “Merck toch hoe
sterck” te componeren, dat in 1626 werd opgenomen in zijn bundel “Nederlandtsche gedenckclanck”.
18 Van der Hoeven, 1886, hoofdstuk III en IV.
19 Het fort St. Jacob was gesitueerd op de Couwensteinsedijk. Het dient niet verward te worden met
het gelijknamige fort dat ten zuiden van Axel lag; dit werd in 1634 door de Spanjaarden gebouwd
en kwam in 1645 in Staatse handen ( De Kraker, 1996, p. 15; Stockman en Everaers, 1997, p. 75).
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vervoersstroom nauwlettend in de gaten gehouden. ’s Nachts en bij mistig weer ontstonden
voor de Spanjaarden mogelijkheden om zich aan het oog van Staatse wachtposten in de
polder van Lillo te onttrekken.

afb. 3: het fort Lillo ca. 1650. 20

20 Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78 N 76. De afbeelding is getekend door
Bonaventura Petri.
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afb. 4: het fort Liefkenshoek ca. 1650. 21

21 Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78 N 76. De afbeelding is getekend door
Bonaventura Petri.
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In 1627 was de positie van het Spaanse garnizoen in en rondom Zandvliet bijzonder sterk.
De Spaanse gouverneur van dat dorp, Don Louis de Borneville, kon beschikken over een
strijdmacht van 18.000 man. Het dorp Zandvliet, ook wel omschreven als een “stadt” (de
destijds gebruikelijke benaming voor een gefortificeerde locatie), was een lastig te belegeren
vesting. 22 W.T. Hattinga merkte daarover op: “Santvliet is in den jare 1627 door Spinola
wegens Spanjen gemaakt tot een sterke vesting en stad met een haven om meester te sijn van
de Schelde een uer beneden Lillo, en om van Antwerpen langs een vaart en verdronken land
met schepen op de Zeeúse stromen te komen”. 23
Tijdens de stormramp van 7 december 1627 werd Zandvliet zwaar getroffen. In januari 1628
werd begonnen met de wederopbouw. De bolwerken werden tot 20 voeten (ca. 6 meter) hoog
opgetrokken en de grachten werden niet minder dan 140 voeten breed. 24 Het werd nog
lastiger om deze vesting in te nemen.
In 1628 is van de vesting Zandvliet de volgende afbeelding gemaakt: 25

22 Havermans, 1978, p. 30-38; Nemery, 1896-1897 en 1897-1898. Helaas maakt Nemery geen
melding van de door hem gehanteerde bronnen.
23 Universiteit Leiden, Coll. Bodel Nijenhuis, Port 78 N 113.
24 Nieuwe Tijdinghen, 10-3-1628.
25 Atlas van Stolk, inv. 6988 (fragment; bewerkt door B. M. Leune).
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afb. 5: Zandvliet anno 1628 (bewerking).
Binnen de vesting bevond zich toen een afzonderlijk verdedigbare, met een wal en bolwerken
omringde ruimte. Daarin bevond zich de oorspronkelijke vesting, zoals die in het centrum
van het dorp omstreeks 1622 gestalte kreeg. Daarna is de vesting aanzienlijk uitgebreid
(“uitgelegd”).
De tekens op deze (bewerkte) kaart hebben de volgende betekenis:
•
•
•
•
•

De cijfers 1 /m 9 verwijzen naar negen bolwerken (die op de kaart zijn omschreven als
redouten); daarop prijkt de Spaanse kruisvlag.
X = de huizen van de gouverneur en van vijf sergeant-majoors.
Y = de huizen van de commies van financiën, de rentmeester en de controlleur.
Z = de huizen en barakken voor de kapiteins en de soldaten. 26
AA = opslagplaats voor ammunitie.

Aan het begin van de 18de eeuw was de vorm van de vesting Zandvliet nog overeenkomstig
de vorm uit 1628. 27 Anno 2011 zijn nog slechts vage contouren van de eens zo sterke vesting
Zandvliet waarneembaar. Sommige straatnamen (zoals Conterscherp en Zuidwal) herinneren
aan de periode waarin het dorp gefortificeerd was.
Medio 1627 (vóór de bouw van het fort St. Martijn) bestonden ten noorden van de stad
Antwerpen de volgende forten en schansen zoals schetsmatig geduid op de volgende
bladzijde. 28 Van de vijftien vestingen waren er elf in Spaanse en vier in Staatse handen.
Verreweg de meeste lagen op de Brabantse zijde van de Schelde (veelal aangeduid als de
rechteroever, bezien vanuit Antwerpen) in de streek tussen Antwerpen en Bergen op Zoom.

26 Het kwartier van de bootsgezellen bevond zich niet in maar ten noordwesten van de vesting,
richting Agger en Hoogerwerf. Dit kwartier lag bij de plaats die als de marinehaven van de
vesting Zandvliet kan worden omschreven. Deze haven was via een kreek vanuit de Agger
bereikbaar. Van daaruit werden aanvallen ondernomen op Staatse schepen in de omgeving, met
name op de Schelde en de Agger. Deze haven was voor de Spanjaarden in de periode 1627-1632
ook van belang als uitvalsbasis voor de verdediging van het nabijgelegen fort St. Martijn. Nadat
dit fort in Staatse handen was gekomen werd het bootsgezellenkwartier van Spaanse zijde
incidenteel benut als uitvalsbasis van acties die tegen het fort gericht waren (zie paragraaf 8.8).
27 Blijkens een door Cornelis van Sittaert op 29 juli 1709 getekende kaart, waarvan F. Vander
Straeten op 6 september 1728 een verkleinde versie vervaardigde, die op 22 oktober 1735 door de
landmeter P. Ricquier werd gekopieerd (Goris, Persoons en Van der Haegen, 2003, p. 192). Dit
spoort met een afbeelding van Zandvliet die W.T. Hattinga in 1737 vervaardigde, gebaseerd op
een eerdere afbeelding van de landmeter Paulus Hasenberg uit 1693 (Universiteit Leiden, Coll.
Bodel Nijenhuis, Port 78 N 113). Hattinga vermeldde in een kadertje op de kaart dat de vesting
Zandvliet in 1705 door de geallieerden [in het kader van de Spaanse Successieoorlog] op verzoek
van het gewest Zeeland was geslecht, doch zodanig dat herstel mogelijk was. In 1747, tijdens de
Oostenrijkse Successieoorlog, werd de vesting opnieuw zwaar beschadigd, nadat deze twee jaar
eerder nog was versterkt.
28 Atlas van Stolk, inv. 6988 (bewerkt door B.M. Leune); zie ook afbeelding nr. 27.
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afb. 6: Forten en schansen ten noorden van Antwerpen medio 1627.
De betekenis van de cijfers op deze kaart is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

St. Marie (Spaans)
St. Philippe (Spaans)
De Peerel (Kalloschans) (Spaans)
Kruisschans (Spaans) 29
Lillo (Staats)
Liefkenshoek (Staats)
Oud-Lillo (Staats)
Blauwgaren (Staats)
St. Jacob (Spaans)
Peckgat (Spaans)
Het Sluisken (Spaans) 30
St. Filipus (Spaans)
Zandvliet (Spaans)
Vingerling (Spaans)

29 De oorspronkelijke naam van dit fort was vermoedelijk Santa Cruz, genoemd naar een Spaanse
legeraanvoerder. Met de bouw ervan werd in 1584 begonnen. Het kwam in 1585 gereed. In mei
van dat jaar waren er vier Spaanse compagnieën gelegerd met een sterkte van 220 man (Leune,
2006, deel 1, p. 47).
30 In 1628 ook omschreven als het “Morales Quartier” (Atlas van Stolk, inv. 6988).
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15. St. Ambrosius (ofwel Stoofgat) (Spaans) 31
In augustus 1628 vervaardigde de militair ingenieur Philips Vlamings in opdracht van de
Staten van Zeeland de volgende kaart van de omgeving van het fort Lillo: 32

afb. 7: de omgeving van het fort Lillo in augustus 1628.
De op deze kaart aangebrachte cijfers hebben de volgende (door Vlamings omschreven)
betekenis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

de Schelde
het fort Lillo
de redoute Oud-Lillo
riet
rietland
een fort van de vijand [linksboven de redoute het Sluisken en rechts daarvan een schans
nabij Berendrecht]
de dijk van Zandvliet
het Stoofschor
het fort Frederik Hendrik

31 Mogelijk ontstond dit fort pas in de tweede helft van 1627, vrijwel gelijktijdig met het fort St.
Martijn.
32 Universiteit Leiden, Coll. Bodel Nijenhuis, P 78 N 85; Nagtglas, 1880, p. 744.
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10.
11.
12.
13.

het “groote gadt” 33
de redoute Haultain 34
het Gat van Blauwgaren
de redoute Blauwgaren

Op deze afbeelding is het grillige krekenpatroon in de polder van Lillo, veroorzaakt door de
inundatie uit 1584, duidelijk zichtbaar.
1.2 De bouw van het fort St. Martijn
In het kader van hun streven om hun machtspositie in het zuidwestelijke deltagebied zowel
defensief als offensief te versterken besloten de Spanjaarden, gelijktijdig met een uitbreiding
en versterking van hun vesting te Zandvliet, om op het schor Hoogerwerf, westelijk van
Zandvliet, een fort te bouwen dat zij de naam St. Martijn (Martinus) gaven en dat later vaak
kortweg als het fort Hoogerwerf is betiteld of, voluit, als het fort Sint Martijn op Hoogerwerf.
35
Met de aanleg van dit vestingwerk werd in augustus 1627 een begin gemaakt.
Een uitgebreid verslag van de aanleg van het fort verscheen als toelichting bij een door Josua
van den Ende vervaardigde en door Claes Janszn. Visscher in 1627 te Amsterdam uitgegeven
nieuwskaart van de “verdroncken, overwaterde Landen, nieuw aengewasse gorsigen en de
kreeken oft killen in en door de selve tussche Bergen op Zoom en Antwerpen”. 36 Een
transcriptie daarvan, voorzien van een enkele toelichting, luidt als volgt:
“Vertooninghe van de Schantse by de Spaenschen op de Stelle Hoogherwerve tusschen
Cromvliet en d’Agger aenghevanghen.
Hoe dapper de Spaenschen haer bevlijt [beijverd] hebben om die van de vereenichde
nederlanden op de rivieren en de groote wateren het uytzeylen en ’t invaren te beletten is een
yder genoechsaem bekent: wat yver sy daer toe noch hebben is bij haer onlancx getoont.
Terwijl de Prince van Orangien hem voor Grolle [Groenlo] ghecampeert hadde is bij haer
aengevangen om te stercken de Stelle op Hoogherwerve gelegen tusschen Cromvliet ende
d’Agger ter neffens den Batsen Thooren daer van Don Francisco de Buena Villa de
commissie af hadde. Dit Hoogherwerf, de heeren van Seraeskercke toebehoorende, 37 is ’t
33 NB: Deze aanduiding werd toen ook gebruikt voor het gat in de Scheldedijk rechts naast het fort
Lillo, bezien vanaf de Schelde.
34 Dit fort (veelal omschreven als een schans) is in 1628 gebouwd en reeds in 1631 ontmanteld
(Leune, deel 1, 2006, p. 149; ZA, SZ, inv. 1246.1, brief van de commandeur van Lillo aan de GR
d.d. 11-8-1631).
35 Nagtglas, 1880, p. 312. Het is niet duidelijk waarop Nagtglas zich baseerde toen hij opmerkte dat
het fort Hoogerwerf vermoedelijk eerder dan in 1627 werd gebouwd. In 1627 zou het fort dan
aanmerkelijk zijn versterkt (Nagtglas, 1880, p. 751). In de geraadpleegde archivalia is geen enkele
aanwijzing gevonden voor de bouw van een fort (of een vergelijkbare vesting) op het schor
Hoogerwerf vóór 1627. Op geen enkele afbeelding van het schor Hoogerwerf van vóór 1627 is
een verdedigingswerk (schans of fort) te zien.
36 HCM, Beeldbank KG 372.
37 Vermoedelijk is gedoeld op de heren van ’s Heer Arendskerke, maar het is ook mogelijk dat in de
tekst Serooskercke had moeten staan.
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oostelijckst stuck van ’t verdroncken lant van der Goes, van Brabant door den Agger
gescheyden, d’uytganc van de Schelde, so genoemt na een van de verdroncken dorpen daer
te neffens, wijdt omtrent 4 of 5 roen [roeden] en diep 3 voeten met laech water soo dat men
met ’t laech water dat overgaen kan, ghelijck als ’t gantsche Cromvliet van Bergen tot daer
toe.
Dit Hoogerwerf is een verdroogingh of opwerping van slijc naest al vele jaren van die van
Brabant tot een schaepsstalle ghebruyckt by ’t welcke mede in pacht de visscherie ende de
volgeljacht ghegheven wiert. Aldaer rontom en omtrent in de kille en kreken die veel aldaer
aen de Brabantsche zijde zijn, ja, al tot voorby Lillo.
’t [= Hoogerwerf] leyt onbedijckt, gelijck als andere gorsingen daer omtrent, blijvende met
de vloet van ’t dagelijcx getijde drooch en met springh [springvloed] onder [water], uytgeseyt
[uitgezonderd] de Berghheuvel of Stelle daer op. De gront is kley bewassen met soutenelle
[postelein], crabbequaet [zeekraal], lamsooren 38 ende diergelijcke kruyderen [kruiden,
groenten].
De Spaenschen lange tijdt beraemt hebbende of sy Woensdrechts gorse oft Hoogerwerve
sterck maken souden lieten ’t Antwerpen veel chaloupen toeruste die sy op wagens van de
schantse S. Jacob na Santvliet door Stabroeck en Berendrecht voerdeden, ’t Dorp Santvliet
tot een Stadt willende maken. Om in dit doens verseeckert int gaen ende komen te zijn hebben
de Spaenschen den wech van de Cruysschants na [naar] Santvliet met Redouten en
Trenchementen doen stijve en zijn noch besich om voorts d’omliggenden dorpen met
trenchen en geschut te stercken.
’t Antwerpen waren veele chaloupen gemaeckt die sy sommige op wagens geheel, eenige
oock aen stucken, konden voeren daer sy 17 seer groote chaloupen te water van Antwerpen
door een gat recht by noorden de schantse van Oordam [het fort Kruisschans] door het
verdroncken lant achter Lillo door een kreke van 8 voeten diep gebrocht zijn.
’t Welck bequamelijc by haer gedaen konde werden dat die van Lillo daer van niets vernemen
en konden door de groote ruychte van biesen [hoog gras] en riet opt verdroncken lant [in de
polder van Lillo] seer langh wassende en zijn alsoo voortgeloopen na de kreken van Santvliet.
Aldaer wesende ende alle haer macht van chaloupen tot het getal van 52 t’ samen gevoecht
met omtrent 2000 koppen gemant zijn sy inden nacht uytgeloopen over ’t verdroncken ZuytBevelant na [naar] ’t lant van der Goes, dicht aen of by ’t selfde lant. Also het water haer
begon t’ontvallen ende eenighe de gront gheraeckteden, bevonden mede dat op den Dijck
[van Staatse zijde] goede wacht gehoude wiert, hoewel met weynige of geen soldaten. Dies
sy haer gekeert door Vijnkenisse gat 39, de Hont of Westerschelde sochten te gewinnen doch
quamen teghens Rylland een ghetijde drooch te sitten. Met het naeste ghetijde weder ’t zeyl
gaende, vonden sy neffens de gorsingen van den Doel een uytlegger [oorlogsschip], van
Zierickzee ghesonden om voor Lillo op de wacht te gaen. Die verschoot al syn kruyt op dese
chaloupen, die sonder teghenweer voorby sochten te drijven, het Spaensch volck vlack op
den buyck in de chaloupen nederligghende om niet ghetroffen te worden.
D’ uitleggher noch schuyt of boot by hem hebbende, bequaem van dese vloot maer vier ledige
chaloupen, daer in schoppen, spaden en kruywagens bevindende, waar uyt besloten wiert dat
sy van sinne waren geweest eenich werc [een versterking] tot haerder defensie op de kant
van ’t lant van der Goes op te werpen.
38 Op zilte klei groeiende plant die als groente wordt gegeten.
39 Een kreek, zijtak van de Honte tussen Rilland en Valckenisse.
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Op ’t gherucht van dese Spaensche tocht en de vergaderingh van dit volck [deze
troepenverzameling] hebben die van Zeelant twee oorloch-schepen op den Agger ghesonden
om toe te sien en soo veel als sy konden verhinderen dat hy die van de chaloupen voorders
[van voren] geatcenteert [aangevallen] soude konnen worden. Aen ’t hooft van Bergen op
Zoom [= verm. bij de ingang van de haven aldaar] waren oock eenige jachten en schepen
gheleydt om de wacht aldaer te houden.
Als de Spaenschen van de tocht na ’t landt van der Goes by Santvliet wederom gekomen
ware, hebben sy dien [de fortificatie van Santvliet?] hervattet en de voors. [eerder genoemde]
oorloch-schepen, te weten een schip en een jacht, uyt d’Agger verjaecht ende [zijn] voorts
gheloopen op de gorsinge of hoochte van Hoogerwerve alwaer sy met alderhaest een
schantse den 4 augusti opwierpen. Om dien vastigheyt te gheven of teghens den stroom van
een hooge vloet te bevrijden, zijn der [er] steenen van [door] haer [hen] van den vervallen
Batzen Toorn ghehaelt. Ondertusschen de schepen uyt d’Agger en voor Cromvliet met het
geschut ’t welck sy by ’t werck op de Hoogerwerve hadden verdrijvende, ghelijck sy, terwijl
de Schants in defensie was, de Statische [Staatse] wacht op [de] Westerscheld met haer
geschut verscheydenmael hebben verjaecht.
Ondertusschen werdt dagelijcx by de Spaenschen ghearbeyt om de kreken van de Schantse
[de schans Hoogerwerf] na Santvliet streckende te verwijden, diepen ende tot een gereede
vaert te maken voor haer chaloupen, soeckende met dit werck de Schants aen Santvliet te
binden ende t’samen tot een roof-gat te maken, daer toe sy de voors. [eerder genoemde]
chaloupen vorder [verder] ghebruycken ende de vaert van Zeelant op Lillo of den Doel soo
onvry maken, dat de schepen niet gaen of wederkomen moghen, dan met goet convoy, op het
welcke wel sal gelettet werden.
Tot Amsterdam, ghedruckt by Claes Jansz. Visscher in de Kalverstraet in den Visscher anno
1627.”
Een sterk overeenkomstige reconstructie van de bouw van fort St. Martijn, maar dan
verwoord vanuit een Spaanse optiek, is te vinden op een tekst, behorende bij de vermoedelijk
in 1627 door Abraham Verhoeven te Antwerpen gepubliceerde kaart “Claere afbeeldinge
van Santvliet ende schanssen daer ontrent met de stelle Hoogherwerff tusschen Cromvliet en
d’Agger al waer sConincx volck hen sterck beschanst”. 40 Er is vanaf gezien om deze tekst
integraal weer te geven omdat deze vanaf de alinea waarin de ligging van het schor
Hoogerwerf wordt beschreven geheel identiek is met de uitgave van Claes Jansz. Visscher
uit 1627. De beginnende alinea luidt als volgt:
“Alsoo de Staten van Hollandt en Zeelandt hun crijschvolck onder tbeleyt van Prince
Hendrick van Orangien hadden ghesonden naer Grolle in de maent Julia ende dat beleghert,
soo is sconincx volck [= het Spaanse leger] in de maent Augusti naer Santvliet ghetrocken
ende hebben hun daer beghinnen sterck te beschanssen gelijck sij noch thegenwoordich doen
ende alsoo apparent is van Santvlliet een stadt te willen maken waer door die van de neersijde
[de Staatsen] groote afbreucke sullen lijden ghelijck het dagelijckx ghebeurt. Alsoo dat
sConinckx volck ten eersten aenghevanghen hebben hun te verstercken op de Stelle
40 Deze kaart kon in de onderzochte kaartencollecties niet getraceerd worden en daardoor niet
bibliografisch verantwoord worden. Een kopie ervan bevindt zich anno 2011 in een particuliere
collectie. Er kon wel een afschrift van worden bemachtigd, inclusief de bijbehorende toelichting.
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ghenaempt Hoogerwerff gheleghen tusschen Cromvliet ende d’Agger ter neffens den Batzen
Toren daer van den Maestre del Campo de Commisse hadde. 41 Op de gorssinghen van
Enersweert is de stelle genaempt Hoogerwerff die de schippers soo noemen om datter een
hooghe schau is ende een schaepskoeye op stont daer menichte van schaepen ghinghen
weyden met den hooghen springvloet oft wat er de schapen haer naer retireeren. De wachter
van den Hoogerwerff was ghenoempt Plun ende die den stellen daer ontrent in pachtte hadde
was ghenaempt Willem Helmans, beenhouwer van Berghen op Zoom. Daer laeghen noch bij
de gorssinghen van Schraeszhoeck ende Scheeck waer ooc menighte van schapen op ginghen
weyden”.
De jurist, geschiedschrijver, nieuwsagent en diplomaat Lieuwe van Aitzema schreef over het
ontstaan van het fort St. Martijn en hetgeen in de omgeving daarvan gebeurde het volgende.
42
Na hun terugtocht uit Zuid-Beveland gingen de Spanjaarden “te Lande op een schor (soo
noemt men d’eylandekens daer geen menschen woonen) genaemt Hoogerwerve, ende een
ander genaemt Stof-schor: beyde gheleghen aende kreeken die van Santvliet afkomen; ende
hebben op yder van de selve eylandekens ghebouwt forten met vier punten: dat van
Hoogerwerf oock met vier ravelins ende Santvliet self wiert met ses a seven bolwercken
ghefortifeceert; oock met eenighe redouten aen Hogherwerf [en] Stof-schor gheheght: ende
om te schepe alle behouften derwaerts te brenghen soo wierden oock schansen gelegt aen ’t
eynde van den Kouwensteynschen dijcke ende te Barendrecht [= Berendrecht], met een
nieuwe vaert van de Cruysschants af: alles om eensdeels Lillo te benauwen/ anderdeels oock
om te nader op der handt te zijn ende den toevoer te konnen hebben wanneer de Spaensche
eens wederom Bergen [op Zoom] souden willen belegeren. Men heeft getracht met
oorlogsschepen de wercken op Hogerwerf ende Stof-schor te verjagen: maer de Spaensche
verdreven de selve lichtelijck door haer kanon op den oever vande Brabantsche kant geplant.
En eer de prins weder in Holland quam so waren de Spaense in defensie. ’t Gheen men dan
daer teghen dede ende koste doen was dat men op den selven oever op seeckere twee andere
schorren legde het fort Frederick Hendrick ende de reduyt [redoute] Blaeugaren. En op het
eynde van ’t Landt van der Tholen tot Valckenisse, maecte men een retranchement. 43 Ende
wiert langhs den dijck soo met redouten als lantvolck geduerigh wacht ghehouden. Ende in
’t ghesicht van de Spaensche forten laghen oorlochsschepen of uytleggers. In ’t volgende jaer
[1628] wiert oock de stadt Bergen op Zoom ende Steenbergen door drie forten ende seeckere
linien alsoo aen elck ander gheheght: dat de belegeringh van de selve plaets onmoghelijck
gemaeckt wiert. Soo dat het maecken van de selve forten [Aitzema bedoelde de forten
Stoofgat en St. Martijn] den Spaenschen niet veel gebaet maer een vuyl ende ongesont
guarnisoen gegeven heeft: totdat [deze] eyntlijck in ’t jaar twee en dartigh sijn inghenomen
41 De omschrijving “maestre del campo” is niet eenduidig. Er kan zijn gedoeld op de kapiteingeneraal van het Spaanse leger. Deze functie (toen vervuld door Ambrosius Spinola) werd
destijds omschreven als “maestre de campo general” (Parker, 1978, p. 111). Denkbaar (en
waarschijnlijker) is evenwel dat is gedoeld op de Spaanse gouverneur van Zandvliet. Deze is ook
omschreven als “maestro de campo” (zonder de toevoeging: “general”; zie bijlage nr. 6). Die
functie werd toen vervuld door Don Luys de Benavides.
42 Van Aitzema, 1669, p. 684-685.
43 Vermoedelijk doelde Aitzema op de aanleg van het fort Keizershoofd bij Valckenisse. Daartoe
werd in 1628 door de Staten van Zeeland besloten. Met de aanleg werd in 1629 een begin
gemaakt en pas in 1632 was de vesting voltooid (De Kruijf e.a. (red.), 2004, p. 92).
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ende geslecht, behalven Santvliet [alleen fort Stoofgat werd uiteindelijk geslecht; zie
verderop].”
Interessant is het door Aitzema veronderstelde dubbelmotief voor de aanleg ervan: enerzijds
om het fort Lillo te kunnen belagen (dat nu in zekere zin ingeklemd raakte tussen de forten
Kruisschans (toen nog een Spaanse vesting) en St. Martijn), anderzijds om een bruggenhoofd
te scheppen voor een mogelijk hernieuwde poging om Bergen op Zoom in bezit te krijgen.
De rechtsgeleerde Hugo de Groot (Grotius) schreef over het ontstaan van fort St. Martijn 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 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…”. 44 In dit verslag is de koppeling tussen
de op 4 augustus 1627 veronderstelde bouw van een fort op het schor Hoogerwerf enerzijds
en de overtocht van een Spaanse legermacht naar Zuid-Beveland op 27 augustus 1627
anderzijds niet geheel duidelijk, tenzij deze reconstructie zo dient te worden gelezen dat eerst
het fort werd aangelegd, waarna de tocht naar Zuid-Beveland plaatsvond, waarvoor het fort
een bruggenhoofd had geschapen. Bevredigend is deze exegese niet, omdat de bouw van het
fort zich onmogelijk in 23 dagen (tussen 4 en 27 augustus) kan hebben voltrokken.
De Zeeuwse kroniekschrijver Smallegange schreef over het ontstaan van het fort:
“…. hebbende de Spaensche in den oorloog daar op [= Hoogerwerf] eerst een Fort gemaekt,
om over het verdronkken land uit Santvliet, en andere gaten daer omtrent, onse Seeuwsche
Stroomen met Chaloupen etc. te konnen bespringen en beschadigen”. 45
De aangehaalde reconstructies van de aanleg van het fort St. Martijn op Hoogerwerf vertonen
opmerkelijke overeenkomsten. Dat geldt in het bijzonder voor de beschrijving en duiding
van:
• De ligging en de karakteristieken van het schor Hoogerwerf.
• Het verband tussen de fortificatie van het dorp Zandvliet en de bouw van het fort St.
Martijn.
• De maand waarin het fort St. Martijn is aangelegd.

44 De Groot, 1681, (aanhangsel, p. 18 en 19). Staatse troepen belegerden in de periode 18 juli tot 19
augustus 1627 succesvol de stad Grol (Groenlo).
45 Smallegange, 1696, p. 278; zie voor de bouw van het fort Hoogerwerf ook: Van Wyn,1801, p. 11
en 12.
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De aanleg van het fort vond plaats in een periode waarin Staatse en Spaanse troepen weer
volop met elkaar in gevecht waren geraakt. 46
Het fort St. Martijn was voor de Spanjaarden niet alleen van belang in verband met de greep
op de Schelde-Rijnverbinding maar ook als bruggenhoofd vanuit westelijk Brabant naar
oostelijk Zuid-Beveland. Het was mogelijk om via de schorren van Zandvliet het gewest
Zeeland aan te vallen. Dat was in 1572 gebleken. Eind oktober van dat jaar had het Spaanse
leger onder aanvoering van Mondragon kans gezien om vanuit Zandvliet met ongeveer 3000
soldaten naar Zuid-Beveland te trekken, waar ze een einde maakten aan een belegering van
de stad Goes door geuzen, die daarbij ca. 200 man verloren. 47 De bouw van het fort op
Hoogerwerf viel samen met een hernieuwde poging van de Spanjaarden om vanuit Zandvliet
via een oversteek van het schorrengebied tussen het westelijk deel van Brabant en het
oostelijk deel van Zuid-Beveland het gewest Zeeland binnen te vallen. Deze poging mislukte.
Spaanse eenheden onder aanvoering van Spinola, ca. 2000 man sterk, zagen in de nacht van
27 augustus 1627 wel kans om langs deze route naar Krabbendijke te trekken, maar liepen
met hun ca. 52 chaloupen in het verdronken land tussen Rilland en Valckenisse vast en
keerden noodgedwongen terug naar Zandvliet. 48
De aanleg van het fort kan, in samenhang met de versterking van Zandvliet, ook niet los
worden gezien van een hernieuwde Spaanse poging om het markiezaat van Bergen op Zoom
te heroveren, hetgeen in 1622 was mislukt. 49 Daarom werd de bouw van het fort in die
Scheldestad met verontrusting aanschouwd. De gouverneur aldaar hield de aanleg
nauwlettend in te gaten en rapporteerde erover aan de Staten-Generaal. 50 Voor Bergen op
Zoom hield de bouw van het fort niet alleen in militair, maar zeker ook in economisch opzicht
een groot risico in. De voor Bergen op Zoom zo belangrijke scheepvaart via de Schelde van
noord naar zuid en vice versa zou in een Spaanse wurggreep kunnen belanden, vergelijkbaar
met de wijze waarop de scheepvaart op de Schelde langs de forten Lillo en Liefkenshoek in
een fiscale klem van Staatse zijde was gekomen vanaf de Val van Antwerpen. 51
Ook in Zeeland waren de bestuurlijke autoriteiten over de aanleg van het fort St. Martijn diep
bezorgd. De Gecommitteerde Raden van dit gewest maakten dit kenbaar aan de StatenGeneraal op 4 september 1627. Dit bestuurscollege besloot twee dagen later om aan de Prins
van Oranje op te dragen om zoveel troepen onder een bekwame leiding naar Hoogerwerf te
sturen als nodig zou zijn ter verhindering van de bouw van het fort. Het werd “uiterst
belangrijk” geacht dat de Spanjaarden daar geen voet aan de grond zouden krijgen. Anders
zouden zij de vaart over de Schelde (de Oosterschelde) en de Honte (de Westerschelde)
kunnen belemmeren. 52 Daarover toonden zich ook de Staten van Holland bezorgd. 53 Hoe
bedreigend zij de Spaanse vestingen in Zandvliet en op Hoogerwerf vonden bleek eind 1629
46 Groenveld, 2008, p. 242-262.
47 De Klerk. en Moerland, 2004, p. 87; Dekker, 2002, p. 554; Rooze-Stouthamer, 2009, p. 200-208.
48 De Klerk en Moerland, 2004, p. 82; Baalbergen en Smits, 2004, p. 27; De Graaf, 2004, p. 448; de
mislukte aanval op Zuid-Beveland is uitgebreid geschetst op de reeds aangehaalde kaart uit 1627
van Josua van den Ende, aanwezig in de Beeldbank van het HCM onder nummer KG 372.
49 Groenveld, 2008, p. 251-252.
50 NA, Resoluties Staten-Generaal, 9-9-1627, fol. 6.
51 Leune, 2006, deel 1, met name hoofdstuk 11.
52 NA, Resoluties Staten-Generaal, 6-9-1627, fol. 1.
53 Stellingwerff en Schot, 1957, deel 3, p. 447.
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toen zij zich bogen over de eisen die aan Spanje dienden te worden gesteld in het kader van
onderhandelingen over een vredesverdrag, waarvan de mogelijkheden reeds toen voorzichtig
werden verkend. Tot die eisen behoorde een ontmanteling van de Spaanse forten te Zandvliet
en op Hoogerwerf (en de Spaanse vestingen te Lingen, Berck (Rijnberk ofwel Rheinberg) en
Papenmuts). 54
Er zijn van Staatse zijde inderdaad pogingen ondernomen om de bouw te verhinderen; zie
voor bijzonderheden deel 2. Er werd onder meer getracht om de aanvoer van bouwmaterialen
tegen te gaan. De samenwerkende Admiraliteiten van Zeeland en Holland bleken niet bij
machte om effectief in te grijpen. Hun oorlogsschepen werden vanaf de dijk bij Zandvliet
beschoten. De Spanjaarden konden vooral dank zij hun machtspositie in en rondom Zandvliet
de bouw van het fort St. Martijn ter hand nemen en voltooien.
Uiteindelijk kreeg het fort in de tweede helft van 1627 gestalte. Aannemelijk is dat in deze
korte periode met man en macht aan de bouw is gewerkt. Uitzonderlijk was dit niet, want de
volledige herbouw van het Scheldefort Liefkenshoek voltrok zich in een vergelijkbaar
tijdsbestek, namelijk van maart tot september 1614. Mogelijk werden de gebouwen binnen
het fort St. Martijn pas in 1628 voltooid.
Op 2 november 1627 aanvaardden de Staten-Generaal een voorstel van de Raad van State
om als tegenzet een “retranchement” bij het Blauwgarense Gat te bouwen en er vijftien (sic!)
compagnieën soldaten te legeren. 55 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. 56 Met dit besluit werd de basis gelegd voor de bouw van het fort Frederik
Hendrik op de grens tussen de polders van Berendrecht en van Lillo, dat vermoedelijk in
oktober 1628 gereed kwam. Op 12 februari 1629 verkreeg de eerste sergeant-majoor annex
commies aldaar commissie van de Gecommitteerde Raden van Zeeland. 57 Tussen de Spaanse
vesting Zandvliet, met de steunforten St. Ambrosius en St. Martijn enerzijds en het Staatse
fort Lillo, ondersteund door de schans Blauwgaren anderzijds, was een voor de Staatse
machtspositie op de Brabantse zijde van de Schelde belangrijk nieuw steunpunt ontstaan.
Van daaruit kon de vesting Zandvliet worden aangevallen en Spaanse acties vanuit Zandvliet
worden gepareerd. De vestingen Blauwgaren en Lillo konden door de komst van het fort
Frederik Hendrik beter worden verdedigd. De Staatse greep op de Schelde werd verstevigd.
Omstreeks 1635 is het fort Frederik Hendrik (vermoedelijk door Quirijn van Lobbrecht) als
volgt afgebeeld: 58

54 Idem, deel 4, p. 321-322, p. 344 en 351-352.
55 Een dergelijke militaire sterkte zou niet worden gerealiseerd, getuige onder meer de opbrengsten
van de verpachting van de gemene middelen van consumptie op het fort Frederik Hendrik in de
periode 1-10-1628 tot 1-4-1631 (ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81820, 81830 en 81840).
56 NA, Resoluties Staten-Generaal, 2-11-1627, fol. 8.
57 Leune, 2006, deel 1, p. 168-172. Commissie betekent hier: werd benoemd tot c.q. verkreeg
bevoegdheid om.
58 NA, Vestingen en versterkte steden 1642, 1661; bibliotheeknummer 187 B 1. De afbeelding is
bewerkt door B. M. Leune.
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afb. 8: het fort Frederik Hendrik ca. 1635.
De cijfers op deze afbeelding hebben de volgende betekenis:
1. gorsing aan de noordzijde.
2. rietveld en gorsing.
3. de “snelle creeck”.
4. gorsing aan de zuidzijde.
5. pad naar Blauwgaren.
6. gorsing aan de oostzijde.
7. een kroonwerk. 59
8. een kreek komende van Zandvliet.
9. een hof [een moestuin].
10. de haven.
11. de Schelde
De bouw van het fort Frederik Hendrik (ook wel omschreven als het Frederiksfort) viel samen
met een aanzienlijke versterking van de Staatse vestingplaatsen Bergen op Zoom en
Steenbergen. In Bergen op Zoom werden drie nieuwe forten gebouwd als onderdeel van een
linie tussen deze vestingsteden: De Roovere (genoemd naar de Hollandse gedeputeerde
59 Een buitenwerk van een vesting (Kamps, Van Kerkum en De Zee, 2004, p. 28).
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Pompejus de Roovere, heer van Hardinxveld), Pinssen (genoemd naar de kolonel Willem
Pinssen) en Moermont (genoemd naar de Zeeuwse gedeputeerde te velde Iman van Zuytland,
heer van Moermont). 60 In Steenbergen werd bij de ingang van de haven het fort Henricus
(gebouwd in de jaren 1626-1627) versterkt. 61 Gelijktijdig verkreeg de stad een nieuwe
omwalling. Een jaar later werd Steenbergen verdergaand gefortificeerd. 62 Het werd voor de
Spanjaarden aanzienlijk lastiger om vanuit het zuiden en oosten de Zeeuwse stromen en
eilanden aan te vallen en om vanuit de zuidwestelijke delta noordwaarts op te rukken. 63
Over de omvang en aard van de Spaanse bezetting op het fort St. Martijn zijn in de archivalia
nauwelijks gegevens aangetroffen. Zeker is dat zich er op 15 november 1628 minstens 50 tot
60 soldaten bevonden. 64 Op die dag werd vanuit het fort een aanval ondernomen op een nabij
het schor Hoogerwerf vastgelopen Noord-Nederlands schip, waarbij 20 Staatse militairen,
die te hulp waren gekomen, werden gedood en 25 gevangen werden genomen. Aanvallen
vanuit het fort op voorbijvarende Staatse schepen kwamen vaker voor, zoals op 4 juli 1630
toen een lading hout in beslag werd genomen van een schipper uit Hoorn. 65
Aannemelijk is dat de sterkte van het Spaanse garnizoen vanuit de nabijgelegen vesting
Zandvliet snel en flexibel kon worden aangepast. De leiding van het fort St. Martijn zal in de
periode 1627-1632 in handen zijn geweest van de gouverneur van Zandvliet. Van de Spaanse
legermacht aldaar maakten toen niet alleen soldaten uit Spanje deel uit, maar ook Walen,
Italianen en Kroaten (zie deel 2). Ook die zullen zich op Hoogerwerf hebben gemanifesteerd.
Eenheden van de Staatse marine zagen kans om de toegang tot de Kromvliet, zowel aan de
zuid- als aan de noordzijde, zodanig te beveiligen dat langs die route scheepvaartverkeer van
noord naar zuid en omgekeerd na de aanleg van het fort St. Martijn mogelijk bleef. Spaanse
pogingen om vanuit Hoogerwerf de scheepvaart op deze route te beïnvloeden zijn vooral
door de Admiraliteit van Zeeland, incidenteel ondersteund door oorlogsschepen van het
gewest Holland, effectief bestreden. De Spanjaarden zagen wel kans om de ScheldeRijnverbinding via de Agger te beheersen. Die route was voor de Zeeuwen aanzienlijk
lastiger te beveiligen dan de route via de Kromvliet, gegeven de Spaanse greep op Zandvliet
en Hoogerwerf. Het was voor de Spanjaarden betrekkelijk eenvoudig om via geschut vanaf
een nabij de Agger, op het schor Hoogerwerf gelegen, redoute en vanaf de vesting Zandvliet
de scheepvaart over deze tak van de Schelde volledig te controleren. Voor het
scheepvaartverkeer over de Schelde van noord naar zuid en omgekeerd was dit geen obstakel
60 Van Ham, 2001, p. 160.
61 NA, Resoluties van de Staten-Generaal 24-5-1628 en 27-9-1628.
62 Door de Spanjaarden werd op uiteenlopende manieren getracht om dit tegen te gaan. Zo werden in
augustus 1628 ca. 40 arbeiders die bij de werkzaamheden in Steenbergen betrokken waren en
afkomstig uit de omgeving van Zandvliet door Spaanse soldaten gevangen genomen. Na klachten
hierover van de magistraat van Steenbergen werd van Spaanse zijde verklaard dat de arbeiders als
rechtmatige gevangenen werden beschouwd. De Staten-Generaal verzocht de gouverneur van
Bergen op Zoom op 4-9-1628 om als tegenmaatregel 40 arbeiders, woonachtig in het kwartier van
Antwerpen, die in Spaanse dienst hadden gewerkt of werkten, gevangen te zetten (NA, Resoluties
Staten-Generaal 4-9-1628, fol. 1).
63 Van Ham, 1996, p. 47-66; Van Ham, 1996, p. 67- 76; Van Ham, 2001, p. 157-162.
64 Nieuwe Tijdinghen, 24-11-1628.
65 ZA, SZ, inv. 1245.1, brief van de commandeur van Lillo aan de GR van Zeeland d.d. 7-9-1630.
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omdat de route via de Kromvliet een goed alternatief bood. De Kromvliet was toen bovendien
beter bevaarbaar dan de Agger. Omdat van Staatse zijde de Kromvliet stevig onder controle
was is het al met al plausibel dat de Spanjaarden in militair en economisch opzicht weinig
profijt van hun nieuwe vesting in het deltagebied hebben gehad. Daar komt nog bij dat het
fort in de periode 1627-1632 door natuurgeweld veel schade opliep (zie hoofdstuk 4).
1.3 De ligging van het fort
Oorspronkelijk stroomde de rivier de Schelde vanaf Sa(a)ftinge noordwaarts om nabij Bergen
op Zoom en Tholen westwaarts af te buigen en in zee, tussen Schouwen en Walcheren, uit te
monden. Wat nu de Oosterschelde heet werd vroeger gewoonlijk kortweg als de Schelde
betiteld, terwijl de huidige Westerschelde vroeger meestal werd omschreven als de Honte.
De Schelde stroomde vanaf Antwerpen noordwaarts tussen het westelijk deel van Brabant en
het oostelijk deel van Zuid-Beveland. De rivier was daar doorgaans ca. 1 kilometer breed en
markeerde de grens tussen Brabant en Zeeland. 66 Op het traject tussen Saaftinge en de
westwaartse afbuiging naar de Noordzee ter hoogte van Bergen op Zoom was de Schelde
ongeveer 15 kilometer lang. Na 1530 kwam in de loop van dit deel van de rivier door elkaar
snel opvolgende overstromingen verandering. 67 Dat begon met de stormvloed van 5
november 1530 die veelal is opgetekend als “St. Felix quade saterdach” of kortweg als de
Sint-Felixvloed. Een groot deel van oostelijk Zuid-Beveland verdween onder water. Nadat
pogingen waren gedaan om een deel van dit gebied te herdijken werd het op 2 november
1532 opnieuw door een stormvloed getroffen. Daarbij werden ook de polders van Agger,
Bath en Hinkelenoord, die met de daarin gelegen dorpen in 1530 als een apart eiland waren
blijven bestaan, geïnundeerd. In de jaren 1535 en 1536 lukte het om deze weer droog te
krijgen.
De met deze herdijkingen gemoeide forse investeringen bleken al spoedig niet rendabel te
zijn. Oostelijk Zuid-Beveland werd namelijk op 13 januari 1552 opnieuw zwaar door een
stormvloed getroffen, de Sint Pontiaansvloed. Daarbij gingen de herdijkte polders verloren.
Er werden geen pogingen meer gedaan om de polders van Agger, Bath en Hinkelenoord
wederom droog te krijgen. Van Oost-Zuid-Beveland resteerde nog slechts Reimerswaal. 68
Op 1 november 1570 sloeg in de zuidwestelijke delta de Allerheiligenvloed toe. Ook deze
had ingrijpende gevolgen voor de loop en de bevaarbaarheid van de Schelde tussen Saaftinge
en Bergen op Zoom. Reeds na de rampen van 1530 en 1532 toonden de belanghebbenden bij
de scheepvaart over de Schelde zich daarover diep bezorgd. Het was voor het handelsverkeer
van en naar Antwerpen van groot belang dat de rivier bevaarbaar bleef, zowel richting zee
als richting Maas en Rijn. In 1549 visiteerde een speciaal daartoe ingestelde Antwerpse
commissie de stroom van de Schelde. Bezorgd werd vastgesteld dat de stroom tussen
Saaftinge en Bergen op Zoom zeer nauw geworden was door het ontstaan van zandplaten.
De diepte was op dit traject niet meer dan twee vadem [2, 46 meter] bij laag water “welcke

66 Smallegange, 1696, p. 232-233.
67 De navolgende compilatie is merendeels ontleend aan Van Ham, 1975 a, p. 4-28; Van Ham, 1987,
p. 7-17; Dekker en Baetens, 2010.
68 Deze Zeeuwse stad werd uiteindelijk in 1632 prijsgegeven; in dat jaar werden op last van de
Staten van Zeeland de kasseien, de overgebleven poorten en muren publiekelijk verkocht (Dekker
en Baetens, 2010, hoofdstuk XI).

40

diepte nyet wijt maer zeer enge is, sulcx dat een scip daer nyet meer dan gevaerleken en can
laveren ofte gewenden”. 69 Daar waar de Honte in de Schelde kwam was, zo constateerde de
commissie, een hoge plaat ontstaan “streckende van Santvliet ende also vast van den
Brabantschen cant aff tot na het gerichte van Saeftingenslot jegenover den Hogerwerff”. 70
Die plaat had de Schelde “verstopt”, zodat de vaargeul verplaatst was: tussen de plaat en het
voormalige dorp Agger lag “een enge ende nauwe diepte, geheeten die Boomcreke, door
dewelcke nu ter tijt alle scepen, van voerbij Bergen uuyt Hollant ende elders na Antwerpen
ende van Antwerpen derwaert willende, voerbij moeten”. Door de Boomkreek (in het
verlengde van de Agger, soms ook kortweg Agger genoemd) kwamen de schepen bij
Saaftinge in de Honte en vandaar konden zij in de richting van Antwerpen varen. De
Boomkreek, zo werd vastgesteld, werd steeds ondieper. Het diepste deel bedroeg bij laag
water nog slechts 4 tot 6 voet [= ca. 1,25 tot ca. 1,9 meter]. De vermelding “jegenover den
Hogerwerff” verwees op dat moment nog niet naar een eilandelijke zandplaat in de Schelde.
In 1549 moet zijn gedoeld op een, gelet op de naam, verhoogd deel van de zuidoostpunt van
de in 1536 herdijkte gemene watering van Agger, Bath en Hinkelenoord. Pas vanaf de Sint
Pontiaansvloed zal de naam Hoogerwerf zijn gebruikt voor een eilandelijk schor ten
noordwesten van Zandvliet, dat, bezien vanuit het zuiden, rechts omringd werd door de
Boomkreek ofwel de Agger en links door de Kromvliet. Het schor Hoogerwerf verkreeg na
1552 een strategische ligging in de loop van de Schelde van noord naar zuid en vice versa.
Dat gold ook voor het fort dat daar in 1627 zou worden gebouwd.
De vorm van het schor Hoogerwerf onderging onder invloed van weersinvloeden regelmatig
veranderingen. Daardoor varieerde zowel de lengte als de breedte, was de vorm meer of
minder niervormig, viel het schor soms in aparte delen uiteen, waren zowel de noordelijke
als de zuidelijke uiteinden meer of minder rondvormig, varieerde de hoogte onder invloed
van aanslibbing en werd het schor soms wel en soms niet doorsneden door een of meer
kreken, die qua breedte ook nog aanzienlijk konden variëren. Dergelijke variaties konden
zich binnen een betrekkelijk kort tijdsbestek voordoen. Dit verklaart waarom de vorm van
het schor op diverse afbeeldingen die de (beperkte) periode 1627-1632 betreffen uiteenloopt,
al zullen daaraan ook de fantasie van de kaartenmakers en de precisie waarmee zij te werk
gingen ten grondslag hebben gelegen. Ook zal bepalend zijn geweest of het schor werd
waargenomen tijdens laag of hoog water. Bij vloed liepen delen van het schor onder. Op
diverse kaarten is het noordoostelijke deel van het schor (ter hoogte van Ossendrecht)
omschreven als de “Schreyershoeck of Schreyhoeck” en het zuidwestelijke deel (nabij
Zandvliet) als “de Plaete of Platje”. 71
In 1627 (waarschijnlijk in de tweede helft daarvan) vervaardigde Josua van de Ende een door
Claes Janszn. Visscher uitgegeven kopergravure van de omgeving van Zandvliet waarop het
volgende fragment van het schor Hoogerwerf voorkomt: 72
69 Dekker en Baetens, 2010, p. 175.
70 De bedoelde plaat is afgebeeld op een kaart die D.W.C. Hattinga in 1748 vervaardigde van de
Rillandse en Batse schorren (ZA, Atlas van Zeeland, deel 3 nr. 5; NA, Beeldcollectie Hingman,
inv. 4504).
71 De ligging van het het schor Hoogerwerf is onder meer beschreven in: Dautun, 1771, p. 28-29;
Smallegange (1696, p. 278) situeert het schor “op den grooten en kleenen Agger” .
72 HCM, Beeldbank, KG 372; NA, VTH Kaarten Hingman, inv. 3687.
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afb. 9: het schor Hoogerwerf en omgeving in 1627.
Op deze fragmentkaart ligt het noorden links, het zuiden rechts, het westen onder en het
oosten boven.
Deze afbeelding van het schor spoort met de kaart van Zandvliet en omgeving die in 1629
door Willem Blaeu werd gepubliceerd. 73 Daarop is het volgende fragment van het schor
Hoogerwerf afgedrukt: 74

73 Deze kaart is in overwegende mate gebaseerd op de afbeelding van Van den Ende uit 1627.
Laatstgenoemde afbeelding legde ook de basis voor latere kaarten van het gebied tussen
Antwerpen en Bergen op Zoom, in het bijzonder voor wat betreft Zandvliet en omgeving.
74 HCM, Beeldbank, KG 45. Deze kaart is door Johannes Janssonius bewerkt en uitgebreid en
omstreeks 1635 uitgegeven; zie hiervoor o.m. HCM, Beeldbank, KG 45 C; KB Brussel,
Kaartencollectie III 8395; Gittenberger en Weiss, 1983, p. 54-55.
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afb. 10: het schor Hoogerwerf en omgeving, 1629 (Blaeu).
Op deze afbeelding ligt het noorden links, het zuiden rechts, het oosten boven en het westen
onder. Rechts ligt het Stoofschor met daarop het fort St. Ambrosius. Tussen het Stoofschor
en het schor Hoogerwerf ligt een schorgebied dat “Stockagter” werd genoemd (zie ook
afbeelding nr. 9). Het fort op Hoogerwerf is afgebeeld met de Spaanse vlag. Waarschijnlijk
berusten de vier afgebeelde driehoekjes in de gracht rondom het fort, die als ravelijnen
bedoeld zullen zijn, op de fantasie van de kaartmaker.
Omstreeks diezelfde tijd vervaardigde de van oorsprong Noord-Nederlandse maar in de
Zuidelijke-Nederlanden werkzame cartograaf Michael Florentius van Langren een kaart van
Zandvliet en het land van Hulst waarop het schoreiland Hoogerwerf is vermeld; zie het
navolgende fragment van deze kaart: 75

75 Deze kaart bevindt zich anno 2011 (in een kwetsbare staat) in het Prentenkabinet van het Museum
Plantin-Moretus te Antwerpen onder nr. IV ON.100/inv. 17.849. Op de kaart is, voorzien van een
vraagteken, het jaartal 1640 vermeld. Dit gebeurde niet door Van Langren, doch is er later foutief
aan toegevoegd. Dit jaartal kan geen betrekking hebben op de afgebeelde situatie, want die dient
te worden gedateerd op ca. 1627; het fort Frederik Hendrik, gereedgekomen in 1628, ontbreekt op
de afbeelding, evenals het fort St. Anna in de polder van Namen, waarvan de bouw in 1630 werd
aangevangen. De letter A op deze kaart verwijst naar een Spaanse vesting en de letter B naar een
Staatse. De kaart werd vervaardigd in opdracht van Don Diego Filippe de Guzman, toen kapiteingeneraal van de cavalerie van het Spaanse leger te Vlaanderen en van de artillerie van Spanje. Hij
was lid van de Raad van State van de Spaanse koning.
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afb. 11: Zandvliet en Hulst en omgeving anno 1627 (Van Langren).
Door natuurgeweld (zoals in 1682) en diverse inpolderingen veranderde het stroomgebied
tussen de Honte en de Oosterschelde en daarmee de vorm van het schor Hoogerwerf in de
17de en 18de eeuw. 76
In maart 1748 vervaardigde de cartograaf D.W.C. Hattinga een kaart van de Rillandse en
Batse schorren, inclusief de schorren van Hoogerwerf. Het voormalige fort is daarop niet
meer te zien (voor zover er na de ontmanteling in 1683 nog resten waren overgebleven waren
deze waarschijnlijk in 1748 onder het slik bedolven), nog wel de nabijgelegen stelle
(drinkput), zoals blijkt uit het volgende fragment van deze kaart: 77

76 Van Ham, 1987, p. 13 en 14.
77 ZA, Topografische Kaarten en Plattegronden van de Hattinga’s 1724-1755, map 8; NA, VTH
Kaarten Hingman, inv. 4504. Op de getoonde fragmentafbeelding zijn de toponiemen Agger,
Kromvliet en Schelde toegevoegd.
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afb. 12: het schor Hoogerwerf en omgeving anno 1748.
Na 1748 voltrokken zich in het stroomgebied tussen de Wester- en de Oosterschelde nieuwe
veranderingen, vooral als gevolg van achtereenvolgende bedijkingen: de Kabeljauwpolder
(1768), de Reigerbergsepolder (1773), de polder Nieuw Hinkelenoord en Hoogerwerf (1801),
de Nieuwe Zuidpolder (1809), de Vijdtpolder (1860), de Caterspolder (1861), de Van der
Duijnspolder (1861), de Hagemanpolder (1863) en de Anna Mariapolder (1897). 78
Medio 19de eeuw waren de schorren van Hoogerwerf binnen het meeromvattende gebied van
de slikken van Hinkelenoord niet meer afzonderlijk aanwijsbaar, deels als gevolg van de
bedijkingen aan de Brabantse zijde, deels door het veranderen van de vorm van het
slikkengebied tussen Zuid-Beveland en West-Brabant onder invloed van natuurlijke
transities zoals het verzanden en verplaatsen van stroomgeulen.
Op de navolgende kaart anno 1850 zijn nog wel restanten zichtbaar van de Kromvliet (die
erop is omschreven als de “Kromvlietsche Kreek”) en de Agger (aangeduid als “den Agger
of Ossendrechtsche Gat”). Daartussen lag ooit het fort St. Martijn.

78 Van Ham, 1975 b, p. 25. Deze bedijkingen volgden op inpolderingen in 1651 (Neerland van
Woensdrecht), Nieuwland te Zandvliet (1651), Ossendrecht (1652), Woensdrecht en Oud
Hinkelenoord (1685), Noordpolder van Ossendrecht (1685), Prins Carelspolder te Woensdrecht
(1728) en de Zuidpolder van Ossendrecht (1741).
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afb. 13: de slikken van Hinkelenoord anno 1850.
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Anno 2011 bevindt de locatie waar het fort heeft gelegen zich in de Anna Mariapolder
(bedijkt in 1897 en anno 2011 behorend tot de gemeente Reimerswaal, provincie Zeeland)
nabij de grens met de polder Nieuw-Hinkelenoord en Hoogerwerf (bedijkt in 1801 en
behorend tot de provincie Noord-Brabant). 79 Enkele meters diep bedolven onder de
kleigrond is de ligging van het voormalige fort St. Martijn anno 2011 waarschijnlijk als volgt:
80

afb. 14: de ligging van het voormalige fort St. Martijn anno 2011, gemarkeerd in de Anna
Mariapolder.

79 HCM, arch. van het waterschap De Agger, 1985-1995, inv. 481; idem, arch. van het waterschap
Nieuw-Hinkelenoord gemeen met De Hoogerwerf, 1811-1988, inv. 497; Van der Aa, 1844, deel
V, p. 617 en 769; Jansen, 1988, p. 48-58; ook: Jansen, 2004, p. 41-42. De Anna Mariapolder
wordt gerekend tot de Kreekrakpolders (Wilderom, 1968, p. 173-174). Over de ligging van het
fort op Hoogerwerf kan verwarring ontstaan door de benaming van de polder NieuwHinkelenoord en Hoogerwerf. Het woord Hoogerwerf in deze benaming verwijst naar het
voormalige schor Hoogerwerf, niet naar (de locatie van) het gelijknamige fort.
80 Deze locatie is op verzoek van de auteur van dit boek getraceerd door Han Bos. Deze baseerde de
localisering op een kaart van het Zuidkwartier van het Markiezaat van Bergen op Zoom uit 1787,
vervaardigd door Johannes Baptiste Adan. Op deze kaart is de locatie van het voormalige fort
Hoogerwerf (nog net!) aangegeven, evenals de nabij dit fort gelegen “stelle” (drinkput) (Storms,
2008, afb. 37, p. 71; zie ook Storms, 2008, afb. 23, p. 62, vervaardigd in 1776). De door Han Bos
berekende locatie komt vrijwel geheel overeen met de locatie waar de Werkgroep Archeologie
van de Heemkundekring “Het Zuidkwartier” opgravingen heeft verricht waarvan de vondsten aan
het fort Hoogerwerf worden toegeschreven (zie afbeelding nr. 16).
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De namen van twee in de Anna Mariapolder gesitueerde wegen (t.w. Fortweg en Sint
Martijnsweg) verwijzen naar het voormalige fort.

afb. 15: de naamborden van de Fortweg en de Sint Martijnsweg in de Anna Mariapolder.
De plaats waar het fort St. Martijn heeft gelegen is in 1988 onderzocht door de Werkgroep
Archeologie van de Heemkundekring “Het Zuidkwartier”. Geconcludeerd werd dat het fort
moet hebben gelegen nabij de grens van de polders Nieuw-Hinkelenoord en Hoogerwerf
enerzijds en de Anna Mariapolder anderzijds. De werkgroep legde resten bloot van kruiken
(van Rijnlands- en Westerwald steengoed), pijpen (van aardewerk met een kleine kop),
kookpotten en kannen (aardewerk met bruinkleurig loodglazuur), majolica (met tinglazuur),
polychroom (veelkleurig) majolica en voorts veel resten van stenen en dakpannen die aan het
voormalige fort werden toegeschreven. 81 Daarvan werd de volgende compositiefoto
gemaakt: 82

81 Anno 2011 zijn deze vondsten aanwezig in het Streekheemmuseum “den Aanwas” te
Ossendrecht.
82 Jansen, 1988, p. 48. In 2010 is op de locatie van het fort St. Martijn een sleuf gegraven ten
behoeve van de aanleg van een gasleiding. In de aarde die toen werd verplaatst trof de auteur van
het onderhavige boek enkele scherven aan die geheel overeenkomen met de scherven die door de
genoemde werkgroep van “Het Zuidkwartier” zijn gevonden.
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afb. 16: enkele tastbare herinneringen aan het fort St. Martijn. 83
In het landschap is (anders dan diep in de grond) thans geen spoor meer van het fort te
ontdekken. Het gebied waar het fort heeft gelegen is in gebruik als landbouwgrond. Daarop
staan enkele windturbines. In juli 2011 is hiervan de volgende foto gemaakt:

83 De compositiefoto is gemaakt en beschikbaar gesteld door Adrie W. Raats.
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afb. 17: de plaats waar het fort St. Martijn heeft gelegen, anno 2011.
Anno 2011 zijn in het landschap nog wel enige sporen zichtbaar van de loop van de Agger.84
Van de Kromvliet daarentegen zijn anno 2011 in het landschap geen uiterlijke tekenen meer
aanwijsbaar.
Het schorren- en slikkengebied tussen oostelijk Zuid-Beveland en westelijk Noord-Brabant
is relatief laat integraal bedijkt. In 1850 bestond er nog een open verbinding tussen de Westeren de Oosterschelde (zie afbeelding 13).
Daaraan kwam met de afdamming van het Kreekrak in verband met de aanleg van een
spoorlijn tussen Roosendaal en Vlissingen in 1867 een einde. Teneinde een
scheepvaartverbinding tussen Antwerpen en de Rijn te behouden werd (als uitvloeisel van
het verdrag tussen Nederland en België inzake het openhouden van deze verbinding) het
Kanaal door Zuid-Beveland gegraven, dat in 1866 werd geopend.

afb. 18: de (donker gekleurde) verbinding tussen de Schelde en de Rijn via
het Kanaal door Zuid-Beveland.
Daarna zag het gebied tussen de Wester- en de Oosterschelde er als volgt uit:

84 Jansen, 2001, p. 27.
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afb. 19: het gebied tussen de Wester- en de Oosterschelde omstreeks 1900.
Een kortere verbinding tussen de Schelde en de Rijn ontstond in 1975 toen het ScheldeRijnkanaal tot stand kwam, waarvoor de Eendracht werd gekanaliseerd en bij Rilland (in
1967) de Kreekraksluizen werden gebouwd. Het kanaal loopt ten westen van de plaats waar
ooit het fort St. Martijn lag.

afb. 20: de (donker gekleurde) Schelde-Rijnverbinding vanaf 1975.
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2. Van Spaans naar Staats bezit
2.1 Spaanse machtsvorming rondom Antwerpen
In 1628 was op de Brabantse zijde van de Schelde een in militair opzicht gespannen situatie
ontstaan. De Staatse forten Lillo, Blauwgaren en Frederik Hendrik waren ingeklemd geraakt
tussen het sterke Spaanse fort Kruisschans (met de achterliggende forten St. Jacob en
Peckgat) en de Spaanse fortificaties te Zandvliet, op Hoogerwerf en het Stoofgat. Met een
Spaanse aanval op het fort Lillo (en daarmee indirect op het fort Liefkenshoek aan de
overzijde) diende serieus rekening te worden gehouden. Er was een groot economisch belang
gemoeid met het verwijderen van de fiscale klem waarin de haven van Antwerpen vanaf 1585
was beland. Omgekeerd konden de Spanjaarden vrezen voor een aanslag op hun vestingen.
Fort Kruisschans kon relatief eenvoudig worden belaagd vanuit fort Lillo en de fortificaties
te Zandvliet en omgeving dienden rekening te houden met aanvallen vanuit zowel de Staatse
Scheldeforten als vanuit de Staatse stad Bergen op Zoom. Wederzijds was de stemming
nerveus. Vanuit de forten Lillo en Liefkenshoek brachten de commandeurs met grote
regelmaat, soms vrijwel dagelijks, de Gecommitteerde Raden van Zeeland op de hoogte van
ontwikkelingen rondom hun vestingen, ook als het louter ging om geruchten daarover. In
deel 2 wordt een gedetailleerd overzicht van deze correspondentie verstrekt. Daaruit blijkt
dat de bewegingen van het Spaanse leger in en rondom Antwerpen via spionnen nauwlettend
en systematisch in de gaten werden gehouden. Vanaf medio 1630 werd duidelijk dat de
Spanjaarden in Antwerpen druk doende waren om een of meer grootscheepse militaire
operaties voor te bereiden. Het was voor de Staatse autoriteiten in Middelburg en Den Haag
niet duidelijk met welke Spaanse acties rekening diende te worden gehouden. Zeker drie
mogelijkheden werden plausibel geacht:
• een versterking van het Spaanse leger in Vlaanderen, vooral met het oog op het
beheersen van de havens aan de kust en het verdedigen en deels heroveren van plaatsen
en streken in het noordelijk deel van Vlaanderen zoals Sluis.
• een aanval op het gewest Zeeland, zoals in augustus 1627 vergeefs was beproefd.
• een aanval op het westelijk deel van Brabant, vooral om, na het mislukte beleg van 1622,
wederom in het bezit te komen van het markiezaat van Bergen op Zoom.
Deze mogelijkheden impliceerden dat aan Staatse zijde over een breed front defensieve
tegenmaatregelen getroffen dienden te worden.
In mei 1631 werd duidelijk dat de Spaanse inspanningen in elk geval waren gericht op het
realiseren van de als eerste genoemde optie. Niet minder dan 34 Spaanse compagnieën
trokken op 25 mei 1631 vanuit Antwerpen naar Vlaanderen. 85 In Zeeland werd er rekening
mee gehouden dat Spaanse troepen via het Gat van de Peerel en het Gat van Saftinge
noordwaarts zouden optrekken, teneinde op deze wijze de Staatse forten Lillo en
Liefkenshoek te ontwijken. Marinus Hollare, vice-admiraal van Zeeland, attendeerde de
Gecommitteerde Raden van Zeeland met enige regelmaat op deze mogelijkheid. Die bleek
door de Spanjaarden inderdaad te worden benut.
Op 10 september 1631 vertrok vanuit Antwerpen een Spaanse vloot onder leiding van de
markies van Aytona [Francisco de Moncada, graaf van Osona] en de graaf Jan van Nassau-

85 ZA, SZ, inv. 1246.1, brief van de commandeur van Lillo aan de GR van Zeeland d.d. 27-5-1631.
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Siegen, bestaande uit 96 sloepen, 10 pontons, 18 pleiten en diverse andere platbodems en
bemand met 1250 bootsgezellen, 4300 soldaten en tientallen officieren via het Gat van de
Peerel, het verdronken land in de polders van Kallo en Sint Anna, achter langs het fort
Liefkenshoek, richting het Saftinger Gat en van daaruit noordwaarts, met als doel om de
plaatsen Ooltgensplaat (op Overflakkee) en Willemstad (in West-Brabant) te veroveren
teneinde de scheepvaart op het Volkerak (en daarmee de verbinding tussen de Schelde en de
Rijn) te kunnen beheersen en de gewesten Holland en Zeeland in militair opzicht van elkaar
te scheiden (“die van Zeelandt en Hollandt van malkanderen te separeren”). Een Zeeuws
vlooteskader onder leiding van Marinus Hollare zag geen kans om de Spaanse armada bij het
Saftinger Gat tegen te houden. 86 Maar de Spanjaarden bereikten hun finale doel niet. Door
een gecombineerde Hollandse en Zeeuwse vloot onder leiding van Hollare werd de Spaanse
armada tijdens mistig weer twee dagen later verslagen op het Slaak nabij Sint Philipsland (de
“Slag op het Slaak”). Naar schatting 1500 Spaanse opvarenden sneuvelden. Ruim 4000
Spaanse militairen werden gevangen genomen en gedeporteerd naar Reimerswaal. 87 De
markies van Aytona en graaf Jan van Nassau-Siegen wisten te ontkomen. Vele Spaanse
schepen werden tot zinken gebracht. 77 schepen werden veroverd en met buitgemaakt
geschut, waaronder bijna 190 scheepskanonnen, naar Dordrecht vervoerd. De positie van de
Spaanse marine in de zuidwestelijke delta werd er aanzienlijk door verzwakt. 88 De Spaanse
oorlogsvloot te Antwerpen werd gedecimeerd. Deze zou daarna niet meer op de volle sterkte
uit de periode vóór september 1631 worden gebracht. Hierdoor verzwakte niet alleen de
maritieme capaciteit van de Spanjaarden, maar ook de slagkracht van hun infanterie en
cavalerie in de streek tussen Antwerpen en Bergen op Zoom; zonder maritieme ondersteuning
waren hun landtroepen niet in staat om succesvolle acties in de richting van Zeeland, WestBrabant en de noordelijke delen van de Republiek te ondernemen. De Slag op het Slaak werd
zo de opmaat naar een ingrijpende volgende nederlaag die aan het Spaanse leger een jaar
later in de zuidwestelijke delta werd toegebracht (zie de volgende paragraaf). 89

86 Beukelaer, 1631; Van Beylen, 1995, p. 3-23; De Boer, 1941, p. 161-184; Luijks, 2010, p. 18-27.
Daarbij zal de overmacht van de Spanjaarden een rol hebben gespeeld, maar ook hun greep op de
westelijke oever van het Saftingergat bij de uitmonding ervan in de Honte. Op die oever, in de
polder van Namen, waren zij toen bezig met de bouw van het fort St. Anna.
87 Ten Raa en De Bas, 1918, p. 52. Lang kunnen zij in Reimerswaal niet zijn verbleven, want in
1632 werd deze stad ontmanteld en verlaten (Dekker en Baetens, 2010, p. 259). Het is onduidelijk
wat er verder met de Spaanse gevangenen is gebeurd.
88 Van Empel en Pieters, 1974, deel 2, p. 457-458.
89 Prims noemt de Slag op het Slaak terecht de inzet van een reeks verliezen van het Spaanse leger in
de zuidwestelijke delta (Prims, 1951, p. 456). Door de verovering van ’s Hertogenbosch op 11
september 1629 door Staatse troepen onder leiding van prins Frederik Hendrik hadden de
Spanjaarden in het frontiergebied tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden reeds een
gevoelige nederlaag geleden. In het noordelijk deel van Brabant beheersten zij vanaf dat moment
alleen nog de Baronie van Breda, die zij in oktober 1637 ook moesten prijsgeven.
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afb. 21: titelblad van een pamflet dat in 1631 over de Slag op het Slaak verscheen. 90
2.2 Staatse veroveringen in 1632
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 de volgende vestingen op de Spanjaarden te veroveren: de
forten Kruisschans, St. Jacob (beide nabij de Couwensteinsedijk), Stoofgat ofwel St.
Ambrosius (nabij Zandvliet), St. Anna (in de polder van Namen) en St. Martijn
(Hoogerwerf). 91 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 en vereerd met vier okshoofden wijn, te weten twee met rode en twee
met witte wijn. 92 De ligging van de veroverde vestingen was schetsmatig als volgt: 93

90 Het pamflet werd in opdracht van Jan van Hilten gedrukt te Amsterdam door Jan Frederikszn.
Stam. In een bijlage worden de namen vermeld van de gevangen genomen Spaanse militairen.
91 Gelijktijdig was het Staatse leger actief in Limburg. Op 3 juni 1632 werd daar Venlo veroverd en
een dag later Roermond. Op 10 juni begon het beleg van Maastricht dat duurde tot 23 augustus
van dat jaar, toen de stad zich overgaf. De acties in Limburg vergden veel van het Staats leger.
Het is dan ook opmerkelijk dat er menskracht en materieel konden worden vrijgemaakt om
vrijwel gelijktijdig in de zuidwestelijke delta Spaanse vestingen te belegeren.
92 ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, 5-7-1632, p. 131.
93 Deze schetskaart is vervaardigd door B.M. Leune op basis van de afbeeldingen nr. 6 en 27.
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afb. 22: de ligging van de forten die in 1632 door het Staatse leger werden veroverd in de
zuidwestelijke delta.
De betekenis van de cijfers op deze schetskaart is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

St. Martijn op Hoogerwerf
St. Ambrosius ofwel Stoofgat
Kruisschans
St. Jacob
Peckgat
St. Anna in de polder van Namen

Over de wijze waarop de genoemde veroveringen in de zomer van 1632 tot stand kwamen
zijn geen gedetailleerde gegevens overgeleverd. 94 Ten Raa en De Bas vermelden hierover in
globale zin het volgende. Vanwege het gevaar dat Zeeland door de Spanjaarden vanuit
Vlaanderen bestookt zou worden verliet graaf Willem van Nassau-Siegen op 30 mei 1632
Mook met 25 compagnieën, behorend tot de regimenten van onder meer [Ernhardt]
Erentreyter en van [Holger] Rosencrants. Vanuit fort Rammekens bij Vlissingen zeilde hij
op 7 juni 1632 naar de Couwensteinsedijk tussen Lillo en Antwerpen waar hij twee dagen
later aan land ging. Op 9 juni zouden de forten Kruisschans en St. Jacob zijn veroverd. De
schansen St. Ambrosius, Hoogerwerf en St. Anna (in de polder van Namen) zouden volgens
Ten Raa en De Bas in juli 1632 op de Spanjaarden zijn veroverd. Daarna keerde Willem van
Nassau naar Nijmegen terug. 95
Over de veroveringen is in 1897 gepubliceerd door P. Nemery, destijds luitenant van de
artillerie te Oorderen. Hij vermeldde de volgende feiten. 96 De Staatse verovering van de
genoemde Spaanse forten begon op 10 juni 1632 (dus een dag later dan Ten Raa en De Bas
vermeldden), toen eerst het fort Kruisschans werd overmeesterd. Daar gaven zich 100
94 Het is opmerkelijk dat de genoemde veroveringen in de historiografie van de Tachtigjarige Oorlog
nauwelijks aan bod komen. Voor het verdere verloop van die oorlog in de zuidwestelijke delta
waren zij stellig van betekenis. Deze duiding ontbreekt zowel in de Noord-Nederlandse als in de
Zuid-Nederlandse geschiedschrijving. Zo maakt Prims in zijn standaardwerk over de geschiedenis
van Antwerpen voor wat betreft het jaar 1632 wel melding van de veroveringen door het Staatse
leger van Venlo, Roermond, Sittard en Maastricht, maar blijft het Spaanse verlies van forten in de
zuidwestelijke delta (nabij Antwerpen!) buiten beeld (Prims, 1951, p. 456). Ook Van Nimwegen
(2006, p. 195-196) laat deze onbesproken. In de omgeving van Antwerpen zagen de Spanjaarden
na 1632 nog slechts één keer kans om de Staatsen een betekenisvolle nederlaag toe te brengen en
wel tijdens de Slag bij Kallo tussen 17 en 20 juni 1638. Van de Staatse troepen (die een aanval
wilden uitvoeren op de stad Antwerpen) sneuvelden toen 600 tot 800 militairen (waaronder de 17jarige zoon van legeraanvoeder graaf Willem van Nassau-Siegen) en werden er ca. 2500
krijgsgevangen gemaakt. Voor hun vrijlating werd een losgeld betaald van fl. 150.000. Deze
Spaanse overwinning werd in Antwerpen (op 22 juni 1638) luisterrijk gevierd (Leune, 2006, deel
1, p. 55; idem, 2009, p. 11; Van Nimwegen, 2006, p. 66 en 215; Prims 1951, p. 458; Ten Raa en
De Bas, deel IV, 1918, p. 105-106).
95 Ten Raa en De Bas, deel IV, 1918, p. 61. Zij verwijzen naar een resolutie van de Raad van State
van 1-6-1632 en naar resoluties van de Staten-Generaal van 11-6-1632 en 19-7-1632.
96 Nemery, 1896-1898, p. 28 en 29.
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soldaten en 30 matrozen over. De Spanjaarden verloren er 11 stukken geschut. 97 Een
tegenaanval vanuit Antwerpen onder leiding van Charles de Colombo mislukte. Deze
mobiliseerde 5000 Walen, 13 kornetten van de cavalerie, formeerde drie compagnieën uit de
Antwerpse burgerwacht en trok bewapend met enige artillerie richting Kruisschans. Nabij
een boerderij ( het “Melckhuys”), noordoostelijk van het fort St. Philippe (dat in Spaans bezit
bleef), werd hij tegengehouden door de troepen van graaf Willem van Nassau. 98 Hij keerde
terug naar Antwerpen. Eveneens op 10 juni werden de forten Peckgat en St. Jacob veroverd.
99
Deze waren bezet met 70 manschappen die kapituleerden. Op 11 juni 1632 ontscheepten
de eenheden van Willem van Nassau bij het fort Frederik Hendrik. Van daaruit werden nog
die dag de forten St. Ambrosius (Stoofgat) en St. Martijn (Hoogerwerf) veroverd. Over de
verovering van het Stoofgat merkt Nemery op dat de dienstdoende Spaanse commandant bij
het begin van de aanval zelfmoord pleegde, dat 80 Spaanse militairen krijgsgevangen werden
gemaakt en dat de Spanjaarden drie kanonnen verloren. Hoogerwerf zou zijn ingenomen
nadat een honderdtal kanonschoten waren gewisseld. “Le fort St.-Martin, après avoir échangé
avec l’ennemi une centaine de coups de canon capitula”. De Staatsen zagen vervolgens geen
kans om Zandvliet te veroveren, terwijl volgens Nemery hun finale doel, de verovering van
Antwerpen, evenmin werd bereikt. Op 12 juni zouden zij de lunette “des Heureux” op het
eiland van Saftinge hebben veroverd. Mogelijk doelt Nemery hier op de verovering van het
fort St. Anna in de polder van Namen. Een Spaans verdedigingswerk onder de naam “des
Heureux” kon nabij Saftinge niet worden getraceerd, wel het fort St. Anna, waarvan de bouw
door de Spanjaarden bij het “Saeftingher Gat” in 1631 werd aangevangen. 100 Dit fort werd
echter niet op 12 juni 1632, maar op 17 juli 1632 veroverd, zoals opgetekend en
gedocumenteerd door de vestingbouwkundig ingenieur Jacob Vleugels. 101

97 Uit een inventarisatie op 26-7-1632 van door de Spanjaarden achtergelaten geschut blijkt dat geen
11 maar 10 kanonnen werden aangetroffen.
98 De locatie van het “Melckhuys” is getekend op een nieuwskaart van Egbert Haubois betreffende
de verovering van de Kruisschans en omgeving door Staatse troepen in 1632 (Westra, 2010, p.
60-61). Uit deze kaart blijkt dat bij de veroveringen van de forten Kruisschans, St. Jacob en
Peckgat niet alleen infanteristen maar ook mariniers betrokken waren. Zo is tussen de forten
Kruisschans en St. Philippe de “vlote van oversten Rosencrants ” afgebeeld. Ook bij het kwartier
van graaf Willem van Nassau-Siegen op de Couwensteinsedijk zijn, in het verdronken land van de
polder van Lillo, ettelijke Staatse schepen afgebeeld.
99 De loopafstand tussen de forten Kruisschans en St. Jacob bedroeg 300 passen (ZA, SZ, inv.
1245.2, stuk nr. 75).
100 In de literatuur hierover wordt gewoonlijk als aanvangsjaar 1630 vermeld; zie bijv. Stockman en
Everaers, 1997, p. 66 en Stockman, 2004, p. 258; Nijenhuis, 1992, p. 263; Encyclopedie van
Zeeland, 1984, deel III, p. 67; Brand, 1981, p. 10-29. Vermoedelijk werd met de bouw pas
begonnen in de tweede helft van 1631 (ZA, SZ, inv. 1246.1, brief van Marinus Hollare aan de
GR van Zeeland d.d. 6-8-1631). Het fort werd tijdens de stormvloed van 26-1-1682 zwaar
beschadigd. Dit gebeurde nog eens in 1715 op 3 maart en 25 en 26 december, toen de polder van
Namen verging. Het fort werd in 1717 verlaten; in de fortkerk vond de laatste doop plaats op 16
mei van dat jaar.
101 KHA, arch. van Johan Maurits vorst van Nassau-Siegen, inv. 1476, afbeelding nr. 98 verso
behorend bij afbeelding nr. 47.
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Prins Frederik Hendrik toonde zich met de veroverde forten bijzonder ingenomen en
omschreef ze in een brief aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland als “seer importante
plaetsen”. 102
Het waren voor de Spanjaarden gevoelige nederlagen. Hun machtspositie in de
zuidwestelijke delta werd er danig door verzwakt. Dat gold voor het verlies van elk van de
genoemde forten, maar wellicht nog het meest voor de machtswisseling op het fort
Kruisschans. 103 Via dit fort konden militairen en goederen, achter langs Lillo, deels via water
en deels via land, naar de voor het Spaanse leger belangrijke vesting Zandvliet worden
getransporteerd. De mogelijkheid om Zandvliet te bevoorraden verzwakte aanzienlijk toen
de Kruisschans op 10 juni 1632 in Staatse handen kwam. Door herovering, in 1636, van het
fort St. Jacob, op de Couwensteinsedijk, werd het voor de Spanjaarden weer wat beter
mogelijk om vanuit Antwerpen Zandvliet te bereiken, maar lastig was dit wel omdat de
polders ten noorden van Antwerpen toen nog geïnundeerd waren, waartoe in de zomer van
1632 door graaf Willem van Nassau-Siegen opdracht was gegeven. Toen deze polders in
1651 werden herbedijkt was er drie jaar eerder een einde aan de strijd gekomen. Kruisschans
was voor de Spanjaarden ook van belang als een buffervesting tegen mogelijke uitvallen van
het Staatse leger vanuit Lillo in zuidelijke richting. Het fort droeg daarenboven samen met
de Spaanse forten St. Marie, St. Philippe en de Peerel bij aan de borging van de toegang
vanuit de Schelde tot het Gat van de Peerel richting het Saftingergat en de Honte. De
Kruisschans beheerste ook de toegang tot de Couwensteinsedijk, de dijk die niet alleen in
waterstaatkundig maar ook in militair opzicht een belangrijke bufferfunctie vervulde tussen
de polder van Lillo en de polders ten noorden van de stad Antwerpen. Wie deze dijk beheerste
had de mogelijkheid om laatstgenoemde polders te inunderen dan wel weer droog te krijgen.
104

De bijzonder sterke vesting Zandvliet werd niet alleen bedreigd door het verlies van de
Kruisschans maar ook door het verlies van de steunforten St. Ambrosius en St. Martijn.
Zandvliet werd in militair opzicht geïsoleerd. De vesting werd ingeklemd tussen de Staatse
forten Hoogerwerf, St. Ambrosius (Stoofgat) en Frederik Hendrik. Van vrijwel alle kanten
werd bevoorrading met mensen en materieel bijzonder lastig. Militaire operaties vanuit deze
vesting waren nauwelijks nog effectief mogelijk. De machtspositie van de vesting Zandvliet
was geërodeerd, nog geen vijf jaar nadat deze op volle sterkte volledig operationeel was
geworden. In het verdere verloop van de Tachtigjarige Oorlog zou deze “stadt” nauwelijks
nog een rol van betekenis spelen. Voor de Staatse militairen op Hoogerwerf was het Spaanse
garnizoen te Zandvliet tot de beslechting van de Tachtigjarige Oorlog nog wel wat lastig
(incidenteel waren er schermutselingen over en weer; zie paragraaf 8.8), maar per saldo niet
echt bedreigend.
102 ZA, SZ, inv. 1247.1, brief van prins Frederik Hendrik (vanuit Maastricht) d.d. 15-9-1632.
103 Na 1632 zijn door de Spanjaarden dan ook diverse plannen beraamd om het fort Kruisschans te
heroveren zoals in 1637. Op 24 augustus 1640 belegerden zij het fort vergeefs.
104 Op 26 mei 1585 vond een veldslag plaats tussen Staatse en Spaanse troepen om het bezit van de
Couwensteinsedijk. Van Staatse zijde werd vergeefs getracht om deze dijk door te steken
waardoor de polders ten noorden van Antwerpen onder water zouden komen te staan en
bevoorrading van deze door de Spanjaarden belegerde stad via water mogelijk zou worden (de
route vanuit het Noorden via de Schelde was door een zogeheten schipbrug (de “brug van
Farnese”) onmogelijk gemaakt). Van de ca. 4000 Staatse militairen sneuvelden er ca. 1400. Aan
Spaanse zijde vielen er ca. 600 doden (Leune, 2006, deel 1, p. 48).
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Het verlies van het fort St. Martijn was voor de Spanjaarden pijnlijk omdat een belangrijk
bruggenhoofd richting Zuid-Beveland kwam weg te vallen, evenals de mogelijkheid om het
handelsverkeer op de Schelde-Rijnverbinding zowel militair als economisch in de greep te
krijgen. Dit laatste was weliswaar in de voorafgaande periode 1627-1632 nog nauwelijks het
geval gebleken, maar de kans dat dit alsnog zou lukken was gelet op de strategische ligging
van het fort op Hoogerwerf aanzienlijk.
Door het verlies van het fort St. Anna in de polder van Namen werden de Spanjaarden beroofd
van een voor hen belangrijke vesting in Staats-Vlaanderen, niet ver verwijderd van de
strategisch gelegen vestingstad Hulst. Ze beheersten nu niet langer de toegang tot het
Saftinger Gat vanuit de Honte en beschikten niet meer over een bruggenhoofd voor zowel
offensieve als defensieve acties in het noordelijk deel van Vlaanderen. Het verlies van het
fort St. Anna was extra pijnlijk omdat deze vesting met veel moeite en ongetwijfeld hoge
kosten tot stand was gekomen.
Visitatie van de veroveringen
In de periode 28 juni tot 9 juli 1632 bezochten twee gedeputeerden van de Staten-Generaal,
Johan Veltdriel en Abel Coenders van Helpen, vier van de op de Spanjaarden veroverde
forten, te weten de forten Kruisschans, St. Jacob, St. Ambrosius (Stoofgat) en
Hoogerwerf. 105
Blijkens hun uitvoerige verslag bezochten zij tijdens deze inspectie ook enkele andere Staatse
“sterckten”, omdat zij daar toch in de buurt waren. Hun reisschema was als volgt: 106
Inspectieschema van gedeputeerden van de Staten-Generaal, zomer 1632
Datum

Bestemming

28 juni

vertrek vanuit Den Haag

28 of
29 juni

een bezoek aan “het leger” [de niet genoteerde verblijfplaats;
Dordrecht?] van graaf Willem van Nassau-Siegen

30 juni

’s avonds gearriveerd op het fort Henricus te Steenbergen

1 juli

visitatie van de vesting Steenbergen; daarna vertrek naar Bergen op
Zoom

2 juli

visitatie van de vesting Bergen op Zoom

3 juli

visitatie van de forten St. Ambrosius (Stoofgat), Frederik Hendrik
en Blauwgaren; ’s avonds gearriveerd in fort Lillo

105 NA, Staten-Generaal, toegang 1.01.05, inv. 9176. De gedeputeerden bezochten tijdens deze
visitatie ook de vestingsteden Steenbergen en Bergen op Zoom en de Staatse forten Lillo,
Liefkenshoek, Frederik Hendrik en Luis. Hun verslag is bewaard gebleven, helaas zonder
bijlagen, waaronder schetsen van situaties die zij aantroffen en door hen samengestelde lijsten
met ammunitie die door de Spanjaarden was achtergelaten. Het fort Sint Anna in de polder van
Namen bleef buiten hun missie, want dit kwam pas op 17 juli 1632 in Staatse handen.
106 Zij noteerden niet van dag tot dag waar zij verbleven. Daar waar data in hun verslag ontbreken
zijn deze geschat op basis van hun reisschema.
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4 juli

visitatie van Liefkenshoek

5 juli

visitatie van het kwartier van de overste Rosencrants bij de
Couwensteinsedijk en van de forten St. Jacob en Kruisschans

6 juli

een ontmoeting (vermoedelijk in het fort Lillo) met o.m. graaf
Willem van Nassau-Siegen; inspectie van de schans Oud-Lillo

7 juli

een tweede visitatie van het fort Frederik Hendrik; daarna
overgevaren naar het Luisfort 107 en tenslotte naar het fort op
Hoogerwerf; van daaruit teruggezeild naar Den Haag

9 juli

terug in Den Haag

In hun verslag tekenden zij over het fort op Hoogerwerf het volgende op:
“Van t’Luis [het Luisfort] sijn wij voort overgevaren nae het fort Hoogerwerve alwaer men
met het schuijtgen niet conde aencomen, vermits het leege [lage] water. Moesten aen den
halve knie door ‘t slijck gaen. Is een seer irregulier fort, van buijten met twee grachten, daer
tusschen beijden nochtans een rugge staen gebleven is, die met pinpalissaden versien was.
Van binnen versien met een seer hooge vijffhoeckich batterije. De andere wallen van geen
fatsoen, gelijck alhier aengeteeckent te sien is. 108 Heeft maer een aencomste op een smallen
leegen [lage] wech. Indien het met canon ende volck versien ware geweest, soude veel schade
van de baterije gedaen connen hebben ende voor een tijt tegengehouden. Hoeveel magasijns

107 Het Luisfort (kortweg ook wel gedocumenteerd als “’t Luis” en ook als het Liesfort), gelegen in
de (in 1568 bedijkte en in 1570 gedeeltelijk vergane) Luyspolder (ook omschreven als het Leus
of Leys; Van Gerven, 1977, p. 264), was in 1632 reeds een Staatse vesting. Toen de forten
Hoogerwerf, St. Ambrosius (Stoofgat), Kruisschans, St. Jacob en St. Anna op de Spanjaarden
werden veroverd waren er herstelwerkzaamheden in gang. De contrescarp was toen deels
weggespoeld. Een aannemer had hiervoor reeds fl. 1000 ontvangen maar maakte nauwelijks
vorderingen, ook niet met het planeren en ophogen van het plein. De gedeputeerden van de
Staten-Generaal toonden zich hierover, samen met ingenieur Jacob Vleugels, zeer ongerust.
Indien de herstelwerkzaamheden niet vóór de aanstaande winter gereed zouden komen diende
naar hun mening voor het voortbestaan van het fort gevreesd te worden, een vrees die spoedig
bewaarheid zou worden. Op de locatie van het fort heeft mogelijk reeds in 1583 een schans
gelegen die in 1584 als gevolg van de inundatie van de Luyspolder wegspoelde (De Feijter,
Hamelink, Sarneel en Stockman, 2004, p. 259). Op diverse kaarten van dit gebied uit 1627
ontbreekt op die plaats een vesting. In 1631 is daar een Staats fort gebouwd, tegenover het toen
nog Spaanse fort Ambrosius (Stoofgat), vooral als bruggenhoofd voor offensieve acties in
Staats-Vlaanderen en ook om te voorkomen dat de Spanjaarden daar een fort zouden bouwen
(zie hiervoor deel 2). Op een kaart uit 1631 staat deze vesting vermeld als “t nieuwe Fort op
Leus” (HCM, Beeldbank, KG 340; zie ook afb. 1 in dit boek). Het had de vorm van een
vijfhoekige gebastioneerde vesting. Ook toen was dit fort geen lang leven beschoren, want nadat
het op 1-11-1633 door een zware storm en een hoge vloed ernstig was beschadigd werd enkele
weken later besloten om het fort niet te repareren en volledig te ontmantelen.
108 Deze bijlage is in het archief van de Raad van State niet aangetroffen en waarschijnlijk verloren
gegaan.
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alhier bevonden is sullen U. Ed. Mo. [Uwe Edele Mogendheden] uijt dese bijgevoechde
aenteeckeninge connen sien.” 109
In het verslag van de gedeputeerden staan enkele bijzonderheden over de wijze waarop het
fort Hoogerwerf op de Spanjaarden is veroverd. Deze zijn door hen deels opgetekend uit de
mond van graaf Willem van Nassau-Siegen en deels uit de mond van Jacob Vleugels,
vestingbouwkundig ingenieur in Staatse dienst en als zodanig nauw betrokken bij de
inspectie en de reparatie van Staatse vestingen in de omgeving van Bergen op Zoom.
Van Nassau-Siegen vertelde over de problemen die hij had ondervonden om voldoende
compagnieën te mobiliseren voor de diverse veroveringen en maakte gewag van de grote
moed die was getoond door de overste Rosencrants. Hij beklaagde zich over de karige
(“sobere”) penningen die door het gewest Zeeland beschikbaar waren gesteld. Hij had zich,
noodgedwongen, persoonlijk voor de betaling van soldij borg moeten stellen en drong erop
aan dat er zo spoedig mogelijk (“met den eersten”) extra geld zou worden gestuurd.
Uit het gesprek met Vleugels kan worden opgemaakt dat het fort Hoogerwerf ’s nachts is
veroverd. Ook Vleugels drong bij de gedeputeerden aan op extra geld om “de legerwercken”
te kunnen betalen. Het was in tijd van nood niet mogelijk gebleken om enig “volck” te
mobiliseren om noodzakelijke reparaties te verrichten. In de nacht die volgde op de
verovering van het fort St. Martijn was volgens Vleugels niet één soldaat bereid om te werken
zonder de toezegging (die gepaard moest gaan met een “persoonele borgstellinge”) dat
ervoor betaald zou worden. Er waren volgens hem vele soldaten die wegens voorafgaande
arbeid nog geld tegoed hadden. De oversten en officieren waren onwillig om “het volck tot
wercken te commanderen” vanwege een gebrek aan geld. Vleugels beklaagde zich erover
“geen penningen te connen crijgen”. De gedeputeerden rapporteerden naar aanleiding
hiervan aan de Raad van State dat het gewest Zeeland diende te worden gemaand (“soo met
missiven als besendingen”) om zijn legerlasten “prompte” te betalen. 110 Zeeland werd voor
het gebrek aan geld verantwoordelijk gehouden.
Uit hun verslag kan voorts worden afgeleid dat er volgens hen geen Spaanse bezetting op het
fort aanwezig was toen het werd veroverd en vermoedelijk ook geen (operationeel) geschut;
dit laatste spoort niet met de mededeling van Nemery dat tijdens de verovering een honderdtal
kanonschoten werden gewisseld, tenzij werd bedoeld dat deze werden afgevuurd vanuit
Zandvliet.
Het fort St. Ambrosius
Over het fort Sint Ambrosius ofwel Stoofgat merkten de gedeputeerden op: “welcke een
desolate plaetse bevonden wierde, geen fatsoen van eenige fortificatie nae de manier van
109 Idem.
110 Uit diverse passages in het verslag van de gedeputeerden kan worden opgemaakt dat er destijds
spanningen waren tussen het gewest Zeeland en de Haagse autoriteiten van de Republiek der
Verenigde Nederlanden. Deze hadden primair betrekking op financiële aangelegenheden, maar
er waren ook andersoortige gevoeligheden, vooral op het vlak van competenties en
gezagsverhoudingen. Zo toonden de gedeputeerden van de Staten-Generaal zich verbaasd en
verontwaardigd toen zij bij hun bezoek aan het fort Lillo vaststelden dat boven de toegangspoort
wel het wapen van Zeeland was bevestigd, maar niet dat van de Generaliteit. Vernomen werd
dat het laatstgenoemde wapen ooit wel boven de poort had gehangen maar was verwijderd. Het
bevond zich daarna op een zolder in het fort.
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deser Lande. Wat vivres ende ammunitie van oorloge nae goede examinatie alhier bevonden
is, wort in dese bijgevoegde lijste aengewesen [deze lijst is waarschijnlijk verloren gegaan].
Hebben ons mede geinformeert hoeveel oncosten de begravinge ende aproches, gelijck mede
het maecken van de batterijen, bedragen zal hebben blijckende uijt dese bijgaende [ook deze
bijlage is waarschijnlijk verloren gegaan].”
Over de verovering van het Stoofgat tekenden de gedeputeerden nog op dat door militairen
van het gewest Zeeland gebruik was gemaakt van ammunitie uit het “generaliteitsmagazijn”
van het fort Frederik Hendrik. Zij wilden daarvan [in verband met de verrekening van de
kosten] een exact overzicht, hetgeen door de commies van het laatstgenoemde fort werd
verstrekt.
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Het fort St. Ambrosius zag er als volgt uit: 111

afb. 23: het fort St. Ambrosius ofwel Stoofgat, ca. 1633.
Het fort St. Jacob
Ook het fort St. Jacob troffen zij aan in een deerniswekkende staat. Zij rapporteerden dat deze
vesting “zeer sober” was ingericht en “van geen waarde” was. De vorm van het fort werd
omschreven als “niet regulier”; de vesting was langwerpig met op elke hoek een bolwerk. De
111 Deze afbeelding komt voor op een kaartenvel dat is opgenomen in de atlas “Toonneel der steden
van de Vereenighde Nederlanden” met hare beschrijvingen, samengesteld in 1648 en uitgegeven
door Joan Blaeu te Amsterdam in 1649. Het genoemde kaartenvel is onder meer opgenomen in
de kaartencollectie van het HCM onder nr. KG 46. De afbeelding zal betrekking hebben op de
situatie omstreeks 1633, kort voor de ondergang van de vesting.
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naar buiten gerichte schuine zijden van de bastions (de “facen”) waren even lang als de
courtines (de waldelen tussen de bolwerken). Ze voegden er een schets bij die naar alle
waarschijnlijkheid verloren is gegaan.
De forten St. Jacob en Peckgat zagen er (verm. ca. 1633) als volgt uit: 112

afb. 24: de forten St. Jacob en Peckgat.

112 HCM, Beeldbank KG 46.
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Het fort St. Jacob was in de Couwenstijnsedijk gebouwd, het fort Peckgat ten noorden
daarvan richting Stabroek. Links van de Couwenstijnsedijk is de geïnundeerde polder van
Lillo afgebeeld, rechts het verdronken land van de polder van Oorderen.
Van het fort St. Jacob heeft het Staatse leger slechts kort profijt gehad, want op 29 april 1636
zagen de Spanjaarden kans om deze vesting te heroveren, nadat zij dit in 1635 enkele malen
vergeefs hadden geprobeerd. 113 Na de Vrede van Münster verloor dit fort zijn militaire
betekenis.
Het fort Kruisschans
Verhoudingsgewijs bezien verkeerde het fort Kruisschans in een iets betere staat. Weliswaar
werd vastgesteld dat de wallen en bolwerken “vervallen” waren [opgehoogd dienden te
worden] en dat de palissaden [puntige houten palen] rondom de vesting merendeels waren
verrot, maar daar stond tegenover dat de gracht op de vereiste diepte was en dat de staat van
de contrescarp als “tamelick” [redelijk] werd gekwalificeerd.
Omstreeks 1633 zag het fort Kruisschans er als volgt uit: 114

113 ZA, SZ, inv. 1251.1, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 30-4-1636; zie verder deel 2.
114 HCM, Beeldbank KG 46.
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afb. 25: het fort Kruisschans ca. 1633.

67

Het fort was (in de periode 1584-1585) aan de Schelde gebouwd op de verbinding tussen de
Oordamsedijk en de Couwensteinsedijk. Het grootste deel van de vesting lag in de polder
van Lillo, een klein deel in de polder van Oorderen. De toegangsbrug was gesitueerd aan de
zuidelijke courtine van het vestingwerk. Aan de Scheldezijde lag een haventje.
De commandeur van Liefkenshoek informeerde de GR van Zeeland op 23 juli 1632 over een
(vermoedelijk kort daarvoor) door graaf Willem van Nassau opgestelde instructie inzake de
voorlopige bezetting van de forten Kruisschans, St. Jacob, St. Ambrosius en Hoogerwerf en
de “nodige behouften” aldaar. Deze instructie bevatte de volgende bepalingen: 115
A. Betreffende de forten Kruisschans en St. Jacob
• Tot nader order van prins Frederik Hendrik zal kapitein [Severijn] Hoemaker
[commandeur van Liefkenshoek] commandant zijn van het fort Kruisschans met
twee “sterke” en drie “kleine” compagnieën. 116
• Op de Couwensteinsedijk [bedoeld werd: op de forten St. Jacob en Peckgat] zullen
drie compagnieën blijven.
• Op de Ordamschendijk [de Scheldedijk tussen de forten Kruisschans en St. Philippe]
zullen drie compagnieën blijven.
• Alle sloepen die uit Dordrecht zijn gekomen met de soldaten van het schip van
oorlog moeten bezet worden.
• De 10 tonnen kruit die op de Kruisschans aanwezig zijn dienen daar te blijven en te
worden aangevuld met 8000 pond.
• Het fort St. Jacob zal naar evenredigheid worden voorzien van kruit, lood [kogels]
en lonten.
• De benodigde materialen zullen van Lillo en Liefkenshoek gehaald worden.
• De “wercken” [de fortificaties] zullen “versien” [onderzocht] worden door [de
vestingbouwkundig ingenieur] David van Orliens.
B. Betreffende de forten Hoogerwerf en St. Ambrosius
• In elk fort zal één compagnie gelegerd worden.
• Ze dienen elk te beschikken over zes tonnen kruit.
• Ze zullen tezamen door één majoor bediend worden.
• De levensmiddelen zullen vanuit Lillo geleverd worden.
• De “wercken” [de fortificaties] zullen “versien” [onderzocht] worden door David
van Orliens.
Op 24 juli 1632 gaven de Gecommitteerde Raden van Zeeland opdracht aan de commies van
de vivres en de ammunitiën te Lillo (deze functie werd toen vervuld door Pieter de Gomme)
om alle geschut, munitie, levensmiddelen en andere zaken te inventariseren die waren
aangetroffen op de forten die op de Spanjaarden waren veroverd. 117 Deze instructie
115 ZA, SZ, inv. 1247.2, bijlage bij een brief van de commandeur van Liefkenshoek aan de GR van
Zeeland d.d. 23-7-1632.
116 Onder een sterke compagnie werd destijds gewoonlijk een compagnie verstaan bestaande uit 100
man; een kleine compagnie omvatte de helft daarvan.
117 ZA, SZ, inv. 493, 24-7-1632.
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markeerde het begin van een beheersmatige bemoeienis van de leiding van het fort Lillo met
de gang van zaken op het fort Hoogerwerf. De commies voerde deze opdracht reeds twee
dagen later uit. Hij inventariseerde toen niet alleen de goederen die door de Spanjaarden
waren achtergelaten, maar ook de goederen die inmiddels van Staatse zijde naar het fort
waren gebracht. Zijn “staat en inventaris” betreffende het fort Hoogerwerf bevat de volgende
gegevens: 118
A. Achtergelaten door de Spanjaarden
• 172 pond droog kruit.
• 50 pond nat kruit.
• 8 tonnen beschuit.
B. Gezonden door graaf Willem van Nassau
• 330 pond kruit.
C. Gestuurd vanuit het magazijn van fort Lillo
• 200 pond kruit.
• 2 halve “saeckers” (kanonnen) voor kogels van 4 pond, met affuiten en toebehoren
zoals lepels, wissers, aanzetters, stelhouten en spaken.
• 100 kogels van 4 pond.
• 100 pond musketlood (een ton).
• 200 pond lonten (4 bossen).
• Een ijzeren varkensstaart. 119
• 2 schaapsvachten. 120
• Een brilton [een ton met een deksel] met een leren zak (“borse”). 121
• Een last turf waarvan nog maar weinig over is.
• 100 kaarsen waarvan er nog maar weinig over zijn.
Klaarblijkelijk was er door de Spanjaarden geen geschut achtergelaten. Van Staatse zijde
werd de “bewerktuiging” van het fort na de verovering voortvarend ter hand genomen.
Op het fort St. Ambrosius (Stoofgat) noteerde commies De Gomme, eveneens op 26 juli
1632, de volgende goederen: 122
A. Achtergelaten door de Spanjaarden
• 684 pond kruit (in 4 tonnen).

118
119
120
121
122

Idem, inv. 1247.2, verklaring van Pieter de Gomme d.d. 26-7-1632.
Een hulpmiddel voor het bedienen van een kanon.
Idem.
Een ton met een deksel en een leren zak.
ZA, SZ, inv. 1247.2.
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B. Door graaf Willem van Nassau gezonden vanuit de Kruisschans
• 2 halve sakers (kanonnen), schietende 4 pond, gemonteerd op affuiten, met lepels,
aanzetters en wissers.
• 86 kogels à 4 pond.
C. Uit het magazijn te Lillo
• 200 pond lonten (4 bossen).
• 2 schaapsvachten.
• Een last turf, waarvan nog maar weinig over is.
• 100 kaarsen, waarvan er nog maar weinig over zijn.
• Een varkensstaart.
• Een turfmand.
Twee kanonnen die door de Spanjaarden op het Stoofgat waren achtergelaten waren op 26
juli 1632 reeds overgebracht naar het fort Kruisschans (zie verderop).
Samen met de commandeur van Liefkenshoek, Severijn Hoemaker, inventariseerde De
Gomme eveneens op 26 juli 1632 de goederen die aanwezig waren in het fort St. Jacob. Daar
werd aangetroffen: 123
• 730 pond kruit.
• 2 halve “sakers”, schietend 6 pond, gemonteerd op affuiten en met toebehoren
(lepels, aanzetters e.d.).
• 2 falconetten (“valkenetten”), schietend 2,5 pond met toebehoren. 124
• 25 kogels à 6 pond.
• 100 kogels à 2,5 pond.
• Een ijzeren mortier.
• 6 lantarens (van 6 pond).
• 2 “aspels” [verm. haspels], gemonteerd.
• 200 pond musketlood, waarvan 100 pond uit het magazijn te Lillo.
• 150 pond (3 bossen) lonten, waarvan 50 uit het magazijn te Lillo.
Turf en kaarsen werden niet aangetroffen.
Aanzienlijk omvangrijker waren de voorraden ammunitie en de vivres die de commandeur
van Liefkenshoek en commies Pieter de Gomme, ook op 26 juli 1632, noteerden op het fort
Kruisschans. Uit de inventaris kan worden geconcludeerd dat deze vesting voor de
Spanjaarden het karakter had van een “fort royaal”. 125 Opmerkelijk is het grote aantal en het
kaliber van de vuurmonden waarover zij daar beschikten. Aangetroffen werden: 126

123
124
125
126

Idem.
Een falconet is een licht veldstuk met een lange loop.
Daarmee werd een groot fort bedoeld.
ZA, SZ, inv. 1247.2.
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A. Kruit
• 2418 pond (16 tonnen) kruit. 127
B. Op de wallen
• Een halve metalen kartouw [kanon] met het wapen van graaf Hendrik van den
Bergh, schietend 24 pond, zwaar 2223 pond, met affuit. 128
• Een metalen veldstuk met het wapen van graaf Hendrik van den Bergh, schietend 6
pond, zwaar 2000 pond, met affuit.
• Een metalen veldstuk met het wapen van graaf Hendrik van den Bergh, schietend
10 pond, zwaar 2539 pond, met affuit.
• Een metalen falconet, schietend 1,5 pond, met affuit.
• Een metalen veldstuk met het wapen van graaf Hendrik van den Bergh, schietend
10 pond, zwaar 2489 pond, met affuit.
• Een metalen veldstuk met het wapen van graaf Hendrik van den Bergh, schietend 6
pond, zwaar 1982 pond, met affuit.
• Een metalen falconet, schietend 1,5 pond, met affuit.
• Twee steenstukken [kanonnen], staande op houten schragen, met drie kamers.
• Een metalen veldstuk met het wapen van graaf Hendrik van den Bergh, schietend 6
pond, zwaar 1982 pond, met affuit.
• Een veldstuk met het wapen van graaf Hendrik van den Bergh, schietend 6 pond,
zwaar 2182 pond, met affuit.
• Een metalen veldstuk, schietend 10 pond, met affuit en toebehoren, gekomen van
het fort St. Ambrosius (Stoofgat), nu opgesteld bij de redoute “streckende naer het
Melckhuys”. 129
• Een Mansfelder [een kanon], schietend 6 pond, eveneens gekomen van het fort
Stoofgat, nu opgesteld bij de halve maan op de contrescarp.
• Twee Mansfelders, schietend 6 pond, gekomen uit Veere, nu opgesteld op de
redoute bij het gat in de contrescarp.
C. In het magazijn
• 60 hele pieken.
• 10 halve pieken.
• 500 pond musketlood.
• 1 mand met schroot.
127 Aangetekend werd dat het door het ontbreken van weegapparatuur lastig was om het gewicht
vast te stellen.
128 Zeer waarschijnlijk is het gewicht van dit kanon foutief opgetekend. Een halve kartouw met een
schietvermogen van 24 pond woog destijds 4500-4700 pond (Wijn, 1934, bijlage II; Van
Nimwegen, 1995, p. 69). Opmerkelijk is dat graaf Hendrik van den Bergh, wiens wapen op het
kanon was aangebracht, in 1632 (vermoedelijk reeds vóór de zomer van dit jaar) het Spaanse
kamp verliet en toetrad tot het Staatse leger; hij werd voor deze overgang op 13-3-1634 in
Mechelen ter dood veroordeeld met verbeurdverklaring van al zijn bezittingen (Ten Raa en De
Bas, 1918, p. 74).
129 Deze redoute lag tussen de forten Kruisschans en St. Philippe; het “Melckhuys” was een locatie
noordoostelijk van het laatstgenoemde fort.
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•
•
•
•
•
•
•

22 ijzeren ketens die op kanonnen geladen worden.
163 kogels à 24 pond.
4 stelhouten.
1 houten bok [een hijswerktuig] zonder schijven.
10 wisserklossen à 6 pond.
2 wisserklossen à 24 pond.
13 aanzettersklossen à 6 pond.
4 aanzettersklossen à 10 pond.

D. In de kelders op de wallen
• 900 kogels à 6 pond.
• 141 kogels à 1,5 pond.
• 193 kogels à 10 pond.
E. In een ander magazijn
• 16 tonnen beschuit.
• 10 houten schragen.
Het fort St. Anna
Ook het verlies van het fort Sint Anna in de polder van Namen moet voor de Spanjaarden, in
elk geval voor wat betreft de goederen die zij achterlieten, hard zijn aangekomen. 130 Op 27
juli 1632 noteerden de fungerend commandeur aldaar, Jacques de Chantraines dict
Broucqsaut, en commies Pieter de Gomme de volgende goederen: 131
A. Kruit
• 12.966 pond kruit.
B. Kanonnen
• Een halve metalen kartouw met het wapen van graaf Hendrik van den Bergh,
schietend 24 pond, met affuit en toebehoren.
• Een veldslang met het wapen van graaf Hendrik van den Bergh, schietend 10 pond,
zwaar 2439 pond, met affuit en toebehoren.
• Een metalen Mansfelder met het wapen van graaf Hendrik van den Bergh, schietend
5 pond, zwaar 410 pond, ongemonteerd.
• Een metalen veldslang, schietend 10 pond, zwaar 2362 pond, met affuit en
toebehoren.
• Een metalen kartouw met het wapen van graaf Hendrik van den Bergh, schietend
24 pond, zwaar 4037 pond, met affuit en toebehoren.
• Een veldslang met het wapen van graaf Hendrik van den Bergh, schietend 10 pond,
zwaar 2405 pond, met affuit.
130 De polder van Namen verging eind 1715 en maakt anno 2011 deel uit van het Verdronken Land
van Saaftinge (Wilderom, 1973, p. 58). Voor de geschiedenis van de polder wordt verwezen
naar De Kraker, 1997 (div. plaatsen) en Nijenhuis, 1992, p. 260-272.
131 ZA, SZ, inv. 1247.2.
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Een metalen kartouw met het wapen van graaf Hendrik van den Bergh, schietend
24 pond, zwaar 4169 pond, met affuit en toebehoren.
Een metalen Mansfelder met het wapen van graaf Hendrik van den Bergh, schietend
5 pond, zwaar 432 pond, met affuit en toebehoren.
Een metalen Mansfelder, schietend 5 pond, zwaar 397 pond, met affuit.
Een metalen Mansfelder, schietend 5 pond, zwaar 389 pond, ongemonteerd.
Een metalen Mansfelder, schietend 5 pond, zwaar 408 pond, met affuit.
Twee oude, onbruikbare affuiten, die gebruikt werden voor Mansfelders.

C. Voorts aangetroffen
• 7250 pond musketkogels (275 manden).
• 6750 pond lonten (27 tonnen).
• 409 kogels van 5 pond.
• 11 kogels van 10 pond.
• 230 kogels van 24 pond.
• 255 schoppen.
• 69 houwelen.
• 30 bijlen.
• 202 kapmessen in een ton.
• 3 manden met oud ijzer en gebroken schoppen.
• 3 tonnen met pek.
• 18 lege kleine manden.
• 33 tonnen met beschuit.
• 30 eiken swalpen [balken].
• 6 lamoenwagens om kannen te vervoeren. 132
• 56 oude planken.
• 53 onbruikbare kruiwagens.
• 1 bok met twee metalen schijven, ongemonteerd.
• Een hoopje steenkolen om te branden.
• Een oude sloep.
D. Gekomen uit het magazijn van Lillo
• 1 last turf voor de wachten.
• 300 kaarsen.
• 1 ton met turken (fakkels).
• 5 schapenvachten.
• 3 briltonnen met hun borse.
Het fort St. Anna zag er omstreeks 1638 als volgt uit: 133
132 Een lamoen is een disselboom met twee armen.
133 Afgebeeld is de vesting zoals opgenomen in: NA, Vestingen en versterkte steden 1642, 1661,
z.pl., p. 175-17. De afbeelding is hoogstwaarschijnlijk vervaardigd door Quirijn van Lobbrecht,
tussen 1633 en 1642, vermoedelijk (gelet op de naamgeving van de bolwerken) omstreeks 1638.
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afb. 26: het fort St. Anna in de polder van Namen, ca. 1638.
De cijfers die op deze afbeelding voorkomen hebben de volgende betekenis:
1.
2.
3.
4.
5.

Het Molenbolwerk.
Het Hulsterbolwerk.
Het Buvrybolwerk. 134
Het Zuidwestbolwerk.
Het Vassybolwerk. 135

Vrijwel direct nadat het fort op de Spanjaarden was veroverd werd een tekening van het fort
vervaardigd met een uitvoerige toelichting daarbij door de vestingbouwkundig ingenieur Jacob
Vleugels d.d. 20 juli 1632 (KHA, arch. Johan Maurits, vorst van Nassau-Siegen, inv. A4-1476,
afbeelding 98 verso, behorend bij afbeelding 47). Daarop is te zien dat de vesting toen nog niet
was afgebouwd. Dit gebeurde korte tijd later onder Staatse regie.
134 Genoemd naar Christiaen de Buvry; zie voor hem deel 3.
135 Genoemd naar Robert de Vassy; zie voor hem deel 3.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Soldatenhutten.
Winkels van burgers (“borgers huysen nering doende”).
Soldatenhutten.
Huizen van burgers.
Het logement van de commandeur.
De plaats waar de kerk komt te staan.
De “Spijckers creeck”.
De haven.
Buitengorsingen.
De nieuwe dijk die recht gelegd is.
De watergang van het land [van de Republiek] (“den Lants waterganck”).
De nieuwe rechte (“gerechten”) dijk aan de noordzijde.
Wordt mede gebruikt als een “houwer” [hier in de betekenis van spuikom] om de haven
te “schuijren” [door te spoelen].

Op 28 juli 1632 waren de volgende elf Staatse compagnieën (aangeduid met de naam van
hun kapitein) belast met de verdediging van de veroverde forten (en de nabijgelegen andere
Staatse Scheldeforten): 136
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoogerwerf en St. Ambrosius (Stoofgat): Denys Piron.
St. Jacob: Isaack Prince.
Kruisschans: Jacques Gershoven, Johan van Welderen en Pieter de Swart.
Oud-Lillo en Blauwgaren: [verm. Geeraert] Van der Elst.
Lillo: Jacques de Chantraines dict Broucqsaut en Simon Cromstrien.
Liefkenshoek: Severijn Hoemaker en Anthony Seys.
Frederik Hendrik: Cornelis Snouck.
Luysfort: onbekend.
St. Anna (in de polder van Namen): idem.

Over de bezetting van het fort St. Martijn (het fort St. Ambrosius hield spoedig op te bestaan)
ontstonden menigmaal wrijvingen tussen de in aanmerking komende kapiteins. Ze verbleven
er liever niet en probeerden er nogal eens onderuit te komen (zie hoofdstuk 8; en deel 2).

136 ZA, SZ, inv. 1247.2.
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2.3 Het fortenlandschap tussen Antwerpen en Bergen op Zoom
Na de zomer van 1632 zag het fortenlandschap in de zuidwestelijke delta tussen Antwerpen
en Bergen op Zoom er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

St. Marie (Spaans)
St. Philippe (Spaans)
De Peerel (Kalloschans) (Spaans)
Kruisschans (Staats)
Lillo (Staats)
Liefkenshoek (Staats)
Oud-Lillo (Staats)
Blauwgaren (Staats)
Frederik Hendrik (Staats)
St. Jacob (Staats)
Peckgat (Staats)
Berendrecht (Spaans)
Het Sluisken (Spaans) 137
St. Filipus (Spaans)
Zandvliet (Spaans)
Vingerling (Spaans)
St. Ambrosius (ofwel Stoofgat) (Staats)
St. Martijn (Hoogerwerf) (Staats)
Het Luys (Staats)
St. Anna (in de polder van Namen) (Staats)

Deze forten zijn afgebeeld op een door Johannes Janssonius in 1635 uitgegeven kaart,
waarvan hier het volgende fragment wordt weergegeven (links het noorden, boven het
oosten): 138

137 In 1628 ook omschreven als het “Morales Quartier”, genoemd naar een Spaanse bevelvoerder
(Atlas van Stolk, inv. 6988).
138 HCM, Beeldbank, KG 45 C; ook in: Gittenberger en Weiss, 1983, p. 54-55; idem KB Brussel,
Kaartencollectie III, inv. 8395. Deze kaart is bewerkt door B.M. Leune.
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afb. 27: het fortenlandschap ten noorden en westen van Antwerpen ca. 1635.
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De krachtsverhoudingen in de zuidwestelijke delta waren in de periode 1627-1632 grondig
gewijzigd ten gunste van het Staatse leger. Was in 1627 27 % van de forten c.q. schansen ten
noorden van Antwerpen in Staats bezit (vier van de vijftien), in de zomer van 1632 was dit
aandeel opgelopen tot 60 % (twaalf van de twintig).
De (toen) Staatse forten Stoofgat (St. Ambrosius) en het Luis hielden begin 1634 op te
bestaan; zij werden als gevolg van natuurgeweld (zie hoofdstuk 4) ontmanteld. Wat het
eerstgenoemde fort betreft bleef een blok land in de (in 1651 herdijkte) polder Nieuwland bij
Zandvliet tot 1958 eraan herinneren: 139

afb. 28: de localisering van het Stoofgat, zoals vermeld ca. 1908.
In 1958 werd de Nieuwlandpolder bij Zandvliet onteigend en getransformeerd in een
industriegebied op de rechteroever van de Schelde bij Antwerpen. Van het fort St. Ambrosius
(het Stoofgat) is anno 2011 geen spoor meer aanwezig. Dit geldt ook voor het Luisfort. 140

139 Grote Historische Topografische Atlas, Zeeland 1900-1930, Tilburg, 2006, kaart nr. 703.
140 Stockman, 2004, p. 259.
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3. Het fort St. Martijn als vesting
3.1 De oorspronkelijke vorm
Het fort St. Martijn is in 1627 gebouwd als een vierkantige vesting met in elke hoek een
bolwerk. Voor een vesting met een vergelijkbare omvang en functie was dit gebruikelijk.
Zowel van Spaanse als van Staatse zijde werden destijds forten met zo’n grondvorm gebouwd
zoals de forten Kruisschans (1584), Frederik Hendrik (1628) en Liefkenshoek (na de
herbouw in 1614). Deze werden geconstrueerd conform de principes van het OudNederlandse stelsel. 141 De toegang van het fort St. Martijn verliep aan de zuidoostzijde via
de Agger. Een van de Agger naar het fort gegraven vaart (vermoedelijk oorspronkelijk een
kreek) fungeerde als een haven. Daarlangs lag een kadijk (ook duikeldam genoemd) om
dichtslibbing van deze watergang te voorkomen. 142 Aan het begin daarvan lag een redoute
ter verdediging van de toegang tot het fort. Het was mogelijk om via twee kreken aan de
westzijde van de vesting met sloepen op de Kromvliet te komen. Deze uitgang zal niet vaak
zijn benut omdat de Zeeuwse Admiraliteit de vaart op de Kromvliet beheerste. Nabij het fort
was op deze zijtak van de Schelde een Zeeuws oorlogsschip geposteerd.
Zoals in het volgende hoofdstuk nader wordt uiteengezet is het fort reeds kort na het
gereedkomen ervan door natuurgeweld zwaar beschadigd. Dit gebeurde in de periode 16271632 diverse malen. Daardoor veranderde de grondvorm van het fort. Deze vorm werd in de
zomer van 1632, na de verovering op de Spanjaarden, van Staatse zijde gekwalificeerd als
irregulier. Van een vesting met vier bolwerken was geen sprake meer. In de noordoosthoek
bevond zich in een gesloten bolwerk een hoge kat met een batterij. De kat (vierkantig van
vorm) was een apart verdedigbare verschansing, ook wel retranchement genoemd. Om in de
vesting te kunnen komen moesten vanaf de haven c.q. de kadijk vijf toegangspoorten
gepasseerd worden. Het fort werd omringd door een binnen- en een buitengracht; zie hiervoor
verder paragraaf 3.5.
3.2 De herbouw in 1634
Nadat het fort op 1 november 1633 en op 18 januari 1634 door een zware storm en een hoge
vloed wederom ernstig was beschadigd en niet meer geschikt was om militairen te huisvesten,
is door de Raad van State serieus overwogen om het fort te ontmantelen. Het gewest Zeeland
verzette zich hier fel tegen. Daarbij speelden zowel economische als militaire motieven een
rol. Volgens Smallegange diende de vesting “tot versekering der binnevaert van Zeeland”.
143
De Staten van Zeeland bogen zich over het behoud van fort Hoogerwerf op 25 en 26
november 1633. Prins Frederik Hendrik had na overleg met de Raad van State op 18
november aan de Staten geschreven dat een besluit over de ontmanteling (“demolitie”) van
het fort Hoogerwerf zou worden opgehouden totdat de Staten van Zeeland hun opvatting
daarover kenbaar hadden gemaakt. 144 Op 26 november 1633 werd in de Staten over deze
kwestie vergaderd in aanwezigheid van Simon Schotte, een van de twee Zeeuwse
141
142
143
144

Zie voor het Oud-Nederlandse stelsel: Van Hoof, 1991, p. 36-37.
Een kadijk of kaaidijk is een smalle of lichte dijk.
Smallegange, 1696, p. 278; Kok, 1787, p. 526.
ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, 25-11-1633, p. 113.
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vertegenwoordigers in de Raad van State. Hij was zojuist teruggekeerd van een bezoek aan
de Schelde waar hij in opdracht van de Raad van State, met goedvinden van de prins van
Oranje, naar toe was gestuurd om de forten Hoogerwerf, St. Ambrosius (Stoofgat) en het
Luis (“Leux”) te doen ontmantelen (“demoliëren”). Toen hij in Bergen op Zoom arriveerde
trof hij daar een brief aan van de Gecommitteerde Raden van Zeeland waarin hem werd
verzocht om de “demolitie” van het fort Hoogerwerf op te schorten totdat de Staten van
Zeeland hierover hun mening kenbaar zouden hebben gemaakt. Schotte verklaarde dat hij,
gelet op dit verzoek, de “demolitie” van het fort Hoogerwerf alleen op rapport van de Raad
van State en niet “absolutelyck” zou “besteden” doch dat de “demolitie” van de forten St.
Ambrosius (Stoofgat) en het Luis wel “sonder eenige reserve” ter hand zou worden genomen,
hetgeen vervolgens ook gebeurde. In afwezigheid van de heer Schotte werd vervolgens
besloten dat het fort Hoogerwerf in stand moest blijven en zo mogelijk in een betere staat
gebracht. Ontmanteling van het fort zou de haven van Zandvliet “open leggen”, waardoor de
stromen van Zeeland met sloepen “geïnfesteert” [vijandelijk binnengevallen] zouden kunnen
worden. Overwogen werd voorts dat dit fort, als het weer in handen van de vijand zou komen,
gebruikt zou kunnen worden als een “retraicte” [een plaats waar men zich kan terugtrekken,
een toevluchtsoord] bij een aanslag op Zuid-Beveland vanuit Brabant, zoals in 1627 was
gebleken. Dit standpunt werd vervolgens mondeling overgebracht aan Simon Schotte en
schriftelijk aan hem kenbaar gemaakt, evenals aan Jacob van Berchem (het andere Zeeuwse
lid van de Raad van State), de prins van Oranje en de gedeputeerden van Zeeland ter
Generaliteit. 145
Op 6 december 1633 kwam de kwestie aan de orde in de Raad van State. Een Zeeuwse
delegatie bestaande uit de (invloedrijke) heren Johan de Knuyt, Simon van Beaumont en
Caspar van Vosbergen had zich ongerust getoond over het voornemen van de Raad van State
om de forten Hoogerwerf, Luis en St. Ambrosius (Stoofgat) te ontmantelen. Kenbaar was
gemaakt dat behoud van de vesting op Hoogerwerf van groot belang was voor de verdediging
van Zeeland; bij laag water kon dit gewest vanuit Zandvliet worden aangevallen. 146 Hoewel
dit niet expliciet in de resoluties van de Raad van State is terug te vinden is het waarschijnlijk
dat, vooral onder Zeeuwse druk, in december 1633 is besloten om het fort Hoogerwerf te
behouden. Gelijktijdig viel het (definitieve) besluit om de forten Luis en Stoofgat te
ontmantelen.
Het voortbestaan van Hoogerwerf kwam opnieuw aan de orde toen het fort op 18 januari
1634 nog eens zwaar werd getroffen door een storm en een hoge vloed. De commandeur van
Liefkenshoek berichtte de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 20 januari 1634 dat hij
een dag eerder de stormschade op het fort St. Martijn had onderzocht. De westzijde van de
wal was tot de voet weggespoeld. Van de hutten, corps du garden en de turfschuur was alleen
het officierslogement blijven staan. De soldaten hadden zich met veel moeite in de kat in
veiligheid gebracht, maar ook daarin waren bressen geslagen die naar zijn mening dringend
gerepareerd moesten worden met planken en stormpalen, niet alleen om de soldaten te
beveiligen, maar ook om een vijandelijke aanval te kunnen afslaan. 147
De Staten van Zeeland bogen zich op 24 februari 1634 over de te treffen maatregelen.
Besloten werd advies in te winnen van de vestingbouwkundig ingenieur Jacob Vleugels en
145 ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, 26-11-1633, p. 116.
146 NA, Resoluties Raad van State, inv. 50, fol. 401.
147 ZA, SZ, inv. 1249.1.

81

daarover te rapporten aan prins Frederik Hendrik en de Raad van State. 148 Kort daarna werd
besloten om het fort op dezelfde locatie te herbouwen. Hiervoor werd in opdracht van de
Raad van State een bestek opgesteld. 149 Het is niet bekend welke vestingbouwkundig
ingenieur hiermee werd belast. 150 In het archief van de Raad van State is hierover geen
informatie aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk werd deze taak toevertrouwd aan Jacob
Vleugels, die eerder over de herbouw adviseerde en in de periode 1629-1634 (en later) als
vestingbouwkundig ingenieur nauw betrokken was bij de bouw of verbouw van forten in
West-Brabant, Staats-Vlaanderen en Zuid-Beveland. In 1632 claimde hij (ter onderbouwing
van een salariswens) “de enige inventeur” te zijn van alle nieuwe forten tussen Steenbergen
en Bergen op Zoom. 151 Zeker is dat hij werd belast met het toezicht op de herbouw van het
fort St. Martijn en met het opnemen van het werk indien dit zou zijn voltooid. 152
Het bestek heeft alleen betrekking op het grondwerk van de herbouw. Afzonderlijk werd de
bouw van de brug over de gracht, de poort en de “hutten” voor de militairen aanbesteed.
Wanneer het bestek van het grondwerk precies is opgesteld is niet bekend. Zeker is dat het
werk is aangenomen op 25 maart 1634 toen het in het fort Lillo werd aanbesteed en gegund
aan de aannemer Jan Passchierssen te Bergen op Zoom. Vermoedelijk zullen de potentiële
aannemers een maand de gelegenheid hebben gehad om het werk op te nemen en een
prijsopgave te doen, zodat mag worden verondersteld dat het bestek in februari 1634 is
opgesteld. Evenzeer mag aangenomen worden dat de ervaringen die in de omgeving van het
schor Hoogerwerf met de aanleg of de verbouw van Staatse forten waren opgedaan bij het
opstellen van het plan een rol zullen hebben gespeeld. Daarbij valt met name te denken aan
de bouw van het fort Henricus bij Steenbergen in 1626, de aanleg van het fort Frederik
Hendrik op de grens van de polders van Lillo en van Berendrecht in 1627 en de aanleg van
de forten De Roovere, Moermont en Pinssen te Bergen op Zoom in 1628. Ook eerdere
ervaringen met de bouw of verbouw van Staatse Scheldeforten zullen bij de opstelling van
het bestek wel leerzaam zijn geweest, zoals de ingrijpende aanpassing van het fort Lillo in
1609 en de volledige herbouw van het fort Liefkenshoek in 1614.

148 ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, 24-2-1634, p. 22-23.
149 Bij toeval werd een afschrift van het bestek getraceerd in het archief van de Staten van Zeeland
en wel in de omslag met ingekomen stukken bij de Gecommitteerde Raden van dit gewest
betreffende het jaar 1634. Daarin bevindt het stuk zich enigszins verstopt, want dit is aan te
treffen in een bundeltje achterin met als opschrift “Stukken met onzekere bestemming”.
150 Het is niet verantwoord om bij het traceren van de opsteller van het bestek af te gaan op het
handschrift waarmee het is vervaardigd. Aannemelijk is dat de originele versie met het oog op
de aanbesteding en de besluitvorming enkele malen is gekopieerd. Daartoe behoorde mogelijk
de aangetroffen versie.
151 Westra, 2010, p. 43.
152 Vleugels was ook betrokken bij de afbouw van het fort St. Anna in de polder van Namen (KHA,
arch. Johan Maurits, vorst van Nassau-Siegen, inv. 1476, achterzijde kaart nr. 98, behorende bij
kaart nr. 47). Mogelijk speelde bij de herbouw van Hoogerwerf (ook) de vestingbouwkundig
ingenieur David van Orliens een rol. Hij kreeg in juli 1632 van graaf Willem van Nassau-Siegen
opdracht om de vestingbouwkundige kwaliteit van het fort Hoogerwerf te onderzoeken, kort na
de verovering op de Spanjaarden (ZA, SZ, inv. 1247.1, brief van de commandeur van
Liefkenshoek aan de GR van Zeeland d.d. 23-7-1632).
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Het is niet duidelijk welke kosten met het grondwerk van de herbouw gemoeid waren. Het
bestek bevat de bepaling dat de aannemer per (Rijnlandse) roede (3,77 meter) een vergoeding
zou krijgen van fl. 69, maar hoeveel roeden met het werk waren gemoeid valt uit het bestek
(merkwaardig genoeg!) niet (goed) op te maken. Hier wreekt zich dat de waarschijnlijk bij
het bestek behorende tekening niet kon worden opgespoord.
In het bestek is vastgelegd dat de aanneemsom in drie gelijke termijnen betaald zou worden
door de ontvanger van de gemene middelen te Bergen op Zoom. Deze functie werd destijds
vervuld door Thomas Willeboirts. Diens rekeningen (behorend tot die van de Rekenkamer
van de Generaliteit) zijn verloren gegaan. In de marge van het bestek is evenwel aangetekend
dat de betaling niet door Willeboirts zou worden gedaan maar door het gewest Zeeland, met
verrekening van het aandeel (de “quote”) van dit gewest in de bekostiging van de legerlasten
van de Republiek. 153
Tijdens de aanneming was bepaald dat de werkzaamheden onmiddellijk zouden aanvangen
en binnen drie maanden dienden te worden voltooid, hetgeen erop wijst dat het fort van groot
belang werd geacht. Op 12 juni 1634 behandelden de Gecommitteerde Raden van Zeeland
een brief van de commandeur van Lillo die twee dagen eerder was geschreven en waarin
werd gemeld dat de fortificatiewerkzaamheden op Hoogerwerf drie weken daarvoor waren
aangevangen door de aannemer Jan Passchiersen. Er werd dus ongeveer zeven weken later
gestart dan was afgesproken. 154 De aannemer van de gebouwen in het fort werd op 29 juli
1634 gemaand om met zijn bouwwerkzaamheden te beginnen. 155 Hij had reeds aan het werk
moeten zijn. Daaruit kan worden afgeleid dat het grondwerk in de zomer van 1634 reeds
zodanig was gevorderd dat met het binnenwerk kon worden begonnen. Het is niet
aannemelijk dat het grondwerk, zoals was afgesproken, binnen drie maanden na 25 maart
1634 werd voltooid, al zal er vanaf de derde week van mei 1634 met man en macht gewerkt
zijn om deze bepaling in het contract na te kunnen komen. Anders dreigde de aannemer een
derde part van de aanneemsom te verspelen. Vermoedelijk kwam het grondwerk pas in
oktober 1634 helemaal klaar. De commandeur van Liefkenshoek, die zich destijds intensief
met de gang van zaken op fort Hoogerwerf bemoeide, berichtte de Gecommitteerde Raden
van Zeeland namelijk dat hij het grondwerk aldaar op 30 oktober 1634 had “opgenomen”. 156
Het is niet bekend of de boeteclausule in het contract is toegepast.
Het bestek is als volgt getranscibeerd: 157
Besteck waer naer de Ed. Mo. heeren Nicolaes le Febre ende Simon Schotte, gecommitteerde
van de Ed. Mo. heeren Raede van Staten, willen besteden het maecken van een fort met twee
bolwercken op ‘t gors van Hoogherwerve, soo volcht:

153 In het archief van de Rekenkamer van Zeeland zijn geen gegevens aangetroffen over de
betreffende betaling.
154 ZA, SZ, inv. 495, fol. 293, 12-6-1634.
155 Idem, fol. 19, 11-7-1634.
156 Idem, inv. 1249.1, brief van de commandeur van Liefkenshoek aan de GR van Zeeland d.d. 111-1634.
157 Met dank aan Huib Uil die zo vriendelijk was een concept-versie van de transcriptie te
beoordelen. Met het oog op de leesbaarheid is de alinea-indeling enigszins aangepast en zijn hier
en daar zinsdelen voorzien van een of meer komma’s.
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Eerst soo sal den aennemer volgens de rayen 158 van de geslagene paellen, de welcke sullen
wesen de grontlinie van ‘t werck en sal den aennemer conform de selve sijnen wallen
aenleggen, die boven het peyl synde, den bovencant van de sloove 159 van ‘t buijtenste lant
ghebindt van de eersten brugge, hoogh sal wesen acht rynlantsche voeten 160, welcke peijl in
de gracht soo langhe op eene paep 161 sal blyven, tot dat het werck volthoghen sal syn ofte
anders dat het by den ingenieur andersins sal wesen overgedraeghen.
Den voorseide wall sal onder aen leggens 162 hebben acht en twinticht gelycke voeten, op de
cruyne der selver 16 voeten van buijten met goede dunne schorsoden 163 opgeset, wel
merckelyck in ‘t verbant, dosserende 164 op ijder voet acht duijmen 165 ende van binnen
stortende aerde, van buyten alle drie laegen soden, een laege goede dicke staecken gelecht,
lanck ses voet ter dickte van eenen greep voor de borst ende niet wyder van den anderen als
twee duym gelecht, daer op den aennemer wel sal letten ofte sal syn werck niet opgenomen
werden. 166
Op den selven wal sal hij maecken een borstweer 167 hoogh ses voeten van buyten docerende
metten wal en van binnen op de heele hoochte eenen voet, de cruyne breet drie voet, van
buyten ende van binnen met schorsoden opgeset.
Voor de borstweer sal den aennemer maecken een bancket 168 breet drie voeten, hooch
anderhalven voet, opgeset met soden als voren.
Het noordwest bolwerck, daer de hooge kat 169 in compt, sal den aannemer massijff maecken
ter hooghte van de solderinge van de voorseide katte ende in de poinct 170 een batterije 171
van derthich voeten viercant 172 ende soo hooch dat men gevouchlyck over de borstweer met
de canon kan spelen ende defentie 173 doen, rontsom 174 met soden als vooren opgeset, versien
158 Rijen.
159 Sleuf.
160 Een Rijnlandse voet bedroeg 31,4 cm. De hoogte van de (binnen)wal was dus 2,51 meter ten
opzichte van het voorgeschreven peil. Deze hoogte gold ook voor de buitenwal (zie verderop).
161 Een paap is een term die bij grondwerken wordt gebruikt als aanduiding voor elk der vierkante
aarden zuiltjes die men bij graafwerk laat staan, om de hoeveelheid uitgegraven aarde te kunnen
nagaan.
162 Aan de onderzijde (bij de voet).
163 Zoden van aarde uit een schor.
164 Dosseren is schuin laten aflopen.
165 In Zeeland stond de duim (een timmermansmaat) voor 2,5 cm.
166 De wal diende dus aan de voet 8,80 meter en aan de kruin 5,02 meter breed te zijn.
167 Een borstwering is dat deel van de wal dat dient tot dekking (bescherming) van erachter
opgestelde schutters of geschut.
168 Een banket is een ophoging achter de borstwering van een vestingwal, dienend als
opstellingsplaats om over de borstwering te kunnen schieten.
169 Een kat (of cavalier) is een hoog boven de hoofdwal uitstekende opstellingsplaats voor geschut.
170 De punt van het bolwerk.
171 Een batterij is een opstellingsplaats voor een of meer stukken geschut.
172 Dus een vierkant met zijden van 9,42 meter.
173 Het geschut kan bedienen en de vesting te verdedigen.
174 Rondom.
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van syn bequame operell 175, gelyck hij meede sal maecken derghelycken batterye in ‘t
suijtoost bolwerck.
Buijten den teen 176 van den voorseide wall sal den aennemer laeten eene berm van thien
voeten breet, overal viercant ende op eene egale hoochte, gelyck met het voorverhaelde peyl
alsoo oock mede het geheele pleyn sal werden verhocht gelijckx tselve peijl.
Ende buijten den selven berm sal men maecken eenen gracht die boven wyt sal wesen ses
rynlandtsche roeden 177, diep acht voeten ses duymen onder het voorverhaelde peyl 178,
dosserende de teghencanten op yder voet diepte eenen voet, sulcx dat de gracht in den bodem
breet blyve vyffentvijfftich voeten 179 overal water pas ende op eene egaele b...[onleesbaar;
vermoedelijke staat er breedte] der dammen ofte hooghten daer in te laeten.
De voorseide tegencantten van den gracht sal den aennemer bekrammen met een matte van
goet terwen 180 gleustroo, de matte dick vier duijm ider voet oversteken, ten minsten met drie
buegels naer de kuere van Zeelant 181 en dat vier voeten van de bovencant nederwaers ofte
twee voet boven en twee voet onder ‘t waeter dat in de gracht sal comen te staen, ‘t gene den
aennemer terstont sal doen eer het water in de gracht sal werden gelaeten, anders soo sal
syn werck niet opgenomen werden, sulckx dat hij daer op verdacht sij.
Buyten de voorseide gracht sal den aennemer maecken het conterscherp 182, latende tusschen
‘tselve ende de gracht eenen bedeckten wecht 183 van achthien voeten breet.184
Het voorseide conterscherp sal onder aenleggens hebben ses roeden, hooch acht voeten
boven het voorgeroerde peyl hebbende boven een cruyne van acht voeten breet, de canten
van de cruijne tonneront affgescharpeert. 185
Van binnen sal de conterscherp van den binnencant af doceren in ‘t geheel twaelf roeden
sulckx dat het geen borstweer ofte bancket sal hebben ende van buyten in ‘t gheheel vyff
roeden daer in begreepen de voorseide cruyne.
Het voorseide conterscherp sal den aennemer van buyten ende van binnen wel ryck ende sat
186
onder de linie brengen ende als dan beleggen met goede schorsoden van twaelf duijm

175 Een opril is een oplopende weg om de kruin van een dijk, een verschansing e.d. te kunnen
bereiken, in dit geval een oprit naar een opstellingsplaats voor geschut.
176 De voet.
177 Een Rijnlandse roede omvat 3,77 meter. De voorgeschreven breedte van de vestinggracht aan de
bovenzijde was dus 22,62 meter.
178 De gracht diende dus 2,66 meter diep te zijn.
179 Op de bodem diende de gracht dus 17,27 breed te zijn.
180 Tarwe.
181 Conform hetgeen in Zeeland gebruikelijk is.
182 Een contrescarp is de buitenwal van een vesting. Tussen de hoofdwal (escarp) en de buitenwal
(contrescarp) ligt de gracht, ook wel vest genoemd.
183 Een bedekte ofwel gedekte weg is een weg rond de gracht van een vesting aan de binnenzijde
van de contrescarp.
184 De voorgeschreven breedte van de bedekte weg was dus 5,65 meter.
185 De contrescarp diende dus aan de onderzijde 22,62 meter breed te zijn, 2,51 hoog met een kruin
van eveneens 2,51 breed. De kruin diende zo rond als een ton afgescherpt te worden.
186 In voldoende mate (rijkelijk en verzadigd).
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viercant en ses duijm dick wel ende werckelijck in ‘t verbant gelecht ende neer getrapt, de
buytenste ende binnenste aen de teenen 2 duymen ingespont ende mede wel neergetrapt. 187
Daer den wall, berm 188, bedeckten wecht ofte 189 conterscherp ergens in eenige rillen 190 ofte
creken compt te vallen daer sal den aennemer de selve gront versekeren met goet packwerck
van groen rys 191 ter hooghte van ‘t meijlant. 192
Den aennemer sal mede gehouden wesen in ‘t conterscherp te leggen een houten riool ofte
buyse van twee voeten buytencantten versien ende versekert met syn gelde gebindekens 193
van goet greynen hout die niet wyder aen den anderen sullen staen als twee voeten, de
styltkens swaer vier ende de soomen vyff duymen viercant, de weegers, deck ende bodem
bekleet met goede greyne plancken van twee duym dick, de voughen ende naeden wel
gestreecken ende dicht getenghelt 194 na den eysch van den wercke. 195
Onder de voornoemde buyse sal den aennemer op den gront leggen goede stryckhout van
goet greynen hout, swaer vier en vyff duym niet verder van den anderen als drie voeten.
Als noch sal den aennemer maecken twee schoffgebindekens 196 op elck eynde van goedt
eycken hout, de stylen swaer ses en acht duym, de duerkens mede van eyckenhout, swaer na
den eysch van ‘t werck versien met syn windtasch, cappe ende anders, mede na eysch.
Ende of gebuerde dat den aennemer aerde tot het conterscherp te cort quam sal [hij]
vermogen te graven een conterscherpgracht, breet ende diep naer behooren, doch recht ende
in goede ordere gegraven. Tegens de poorte sal hij in de selve gracht eenen dam laeten van
acht voeten breet. 197
Den aennemer sal terstoent in ‘t werck treden 198 ende [dit] opleveren binnen drye manden
na de aenneminge, precys op de verbuerte van een derde part van syn bedongen loon.
De materialen sal den aennemer sich selven beschicken 199 ende sal de metinge geschieden
ter halver cruyne langs henen de borstweer van ‘t werck.

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

Ingraven en plattrappen.
Een berm is een smalle strook grond aan de voet van de hoofdwal aan de grachtzijde.
“Ofte” heeft hier de betekenis van: dan wel.
Een ril is een waterloop of geul.
Rijshout (wilgentenen).
Het maailand.
Waardevolle balkjes.
Dit betekent vermoedelijk dichtspijkeren.
Zoals het werk vereist.
Balkenconstructie waarin sluisdeuren c.q. -schuiven hangen.
De dam in de contrescarpgracht diende dus 2,51 meter breed te zijn.
Hij dient onmiddellijk met het werk te beginnen.
Hij dient zelf voor de aanvoer van zijn materiaal zorgen.
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De betaelinghe sal gescieden op ’t contoor 200 van den ontfanger Willeboorts tot Bergen op
Zoom in drye egale paeyen. 201 De eene paye soo haest het werck halft gemackt 202 ende daer
van attestatie van den commanduer Hoemaecker 203, den commys van [het fort] Frederick
Hendrick ende ingenieur [Jacob] Vleugels sal blycken. Het tweede pajement als ‘t werck
opgenomen ende gepresen sal zijn ende het derde twee manden na de opneminge. Welcke
betaelinge te doen den ontfanger Willeboorts wordt geordineert als vooren te doen.
Aengenomen bij Jan Passchierssen, werckmeester 204, de roede voor negenendetsestich
guldens. Dese aldus besteet bi de heeren als in ‘t prohemio. 205 Actum in Lillo den 25en martij
1634.
Het bestek behelsde dus de bouw van een fort op het gors Hoogerwerf met twee bolwerken,
het ene in de noordwestpunt, het andere in de zuidoostpunt. In de eerstgenoemde punt diende
een boven de hoofdwal uitstekende opstellingsplaats voor geschut, een kat, te worden
gemaakt.
In maart 1634 werd opdracht verstrekt aan Michiel Pieterssen Schilders, aannemer te
Vlissingen, tot de bouw van acht stenen hutten, een brug en een poort op het fort Hoogerwerf.
206
Het bestek daarvan is verloren gegaan. Verscheidene malen moest de aannemer worden
gemaand om met zijn werkzaamheden te beginnen en haast te maken met de voltooiïng (zie
deel 2). Het werk kwam in maart 1635 gereed. De betaling vond in drie termijnen plaats. De
totale kosten van de hutten, de brug en de poort bedroegen £ 716:13:04. 207
Over de opdracht tot en de betaling van andersoortig binnenwerk dat na de herbouw in 16341635 moet zijn uitgevoerd zijn in de archivalia (vooral door hiaten in het archief van de Raad
van State) geen gegevens aangetroffen. Dit geldt met name voor de (her)bouw van corps du
garden, van het magazijn en van het logement voor de majoor en de officieren. Mogelijk
konden deze worden gerealiseerd door de reeds bestaande bebouwing aan te passen of resten
daarvan te benutten.
3.3 Ontwikkelingen na 1635
Na 1635 zijn geen ingrijpende veranderingen in de grondvorm van het fort aangebracht. De
afbeeldingen die van het fort bewaard zijn gebleven betreffende de periode 1635-1682
vertonen wat het uiterlijk van de vesting betreft een opmerkelijke stabiliteit (zie paragraaf
3.5).

200 Kantoor.
201 Bij de passage over de betaling is in de marge aangetekend: “De betalinge niet bij Willeboorts te
doen maer sullen geassigneert worden op de heeren van Zeelant op huere quote totte
fortificatie”.
202 Zodra het werk voor de helft klaar is.
203 Commandeur Severijn Hoemaker van het fort Liefkenshoek.
204 Aannemer. Diverse malen is Jan Passchierssen omschreven als fortificatiemeester (zie deel 3).
205 De aanhef.
206 ZA, SZ, inv. 494, 26-6-1634.
207 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 240-241.
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In 1640 vonden ingrijpende reparaties plaats van de hoofdwal en de contrescarp, nadat daarin
door natuurgeweld bressen waren geslagen. 208 In de tweede helft van dat jaar werden de
hutten met een voet verhoogd. Er stond regelmatig water in, waardoor ze onbewoonbaar
waren. 209
In 1649 en 1650 werden er diverse reparaties verricht waarmee een bedrag van ruim 226
Vlaamse ponden was gemoeid. 210 Deze reparaties zijn slechts globaal gedocumenteerd.
Op 4 maart 1651 werd het fort door een hoge vloed en een zware storm beschadigd. De
commissies van de vivres en de ammunitiën van Lillo en Liefkenshoek inspecteerde de
contrescarp van het fort. Hij rapporteerde vanuit Lillo op 6 september 1651 aan de
Gecommitteerde Raden van Zeeland dat deze buitenwal (die hij omschreef als 75 roeden
ofwel (naar Rijnlandse maatstaf) 282,5 meter lang) “doorgaans” (dus op enkele plaatsen) met
een voet (= 31,4 cm naar Rijnlandse maatstaf) diende te worden opgehoogd waarmee naar
schatting een bedrag van 40 pond Vlaams zou zijn gemoeid. 211
In 1654 stond het voortbestaan van het fort Hoogerwerf weer ter discussie. Het fort werd
zwaar beschadigd door een noordwestelijke storm op 9 november 1653. Enkele gebouwen,
waaronder drie wachthuizen en het dubbele secreet [toiletgebouw], werden omver geblazen.
In de contrescarp werd bressen geslagen. De brug werd vernield; het fort was nog slechts
toegankelijk via een schuit over de binnengracht. 212 Vastgesteld werd dat het fort “door de
laatste stormen geheel ontramponeert is en beschadight en zulcx dat ’t selve niet kan in ouden
staet gebraght werden als met seer groote ontkosten, die op het minste beraemt werden op £
600 Vlaams”. 213 Uiteindelijk werd (wederom) besloten om het fort te restaureren. Op 5
november 1654 werd vastgesteld dat de contrescarp gerepareerd was. 214
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. 215 In 1668
werd een nieuwe toegangsbrug gebouwd. 216 Eind 1677 werd nog 80 pond Vlaams uitgegeven
aan het onderhoud van het grondwerk en van de barakken. 217 Daarna zijn geen kostbare
reparaties van of aanpassingen aan het fort meer uitgevoerd.
Het was, in elk geval in de 17de eeuw, gebruikelijk dat de wallen van de Zeeuwse forten in
de zuid-westelijke delta werden beplant. Teneinde het beklimmen ervan te bemoeilijken was
de (steile) grachtzijde van de hoofdwal veelal voorzien van doornenstruiken, zoals op de
208
209
210
211

212
213
214
215
216
217

Voor bijzonderheden daarvan wordt verwezen naar deel 2.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80010; ZA, SZ, inv. 498, 17-11-1640.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 940, fol. 247 en 247 v.
ZA, SZ, inv. 1266, brief van Jacob Gallieris aan de GR d.d. 6-9-1651; de majoor-commies
berichtte de GR kort daarna dat hij de klus zou kunnen uitvoeren voor fl. 200 (Idem, brief van
11-10-1651).
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22720.
ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, 10-2-1654, p. 29.
ZA, SZ, inv. 1269, ingekomen brief van 5-11-1654.
Idem, inv. 521, fol. 229 en 229 v, 21-4-1665.
Idem, inv. 663, 6-4-1668.
ZA, SZ, inv. 679, 30-11-1677.
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forten Lillo en Liefkenshoek. 218 De hoofdwal was dan vanuit de gracht vrijwel
ondoordringbaar. Voorts werden de hoofdwal en de contrescarp vaak voorzien van bomen,
meestal abelen (populieren). Over de beplanting van fort Hoogerwerf is slechts bekend dat
in 1659 74 abelen werden geplant en in 1661 100 iepen. 219 Over doornenhagen zijn in de
archivalia geen gegevens aangetroffen.

218 Leune, 2000, deel 1, p. 81.
219 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22790 en 22810.
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3.4 De bebouwing van het fort
De twee gedeputeerden van de Staten-Generaal die in juli 1632 het fort visiteerden, kort nadat
het op de Spanjaarden was veroverd, hebben in hun verslag daarvan geen bebouwing van de
vesting beschreven. Zij concentreerden zich begrijpelijkerwijze vooral op de
vestingbouwkundige toestand die zij aantroffen. Afgaande op de afbeelding van het fort die
waarschijnlijk in 1633, kort na de verovering is vervaardigd (zie afbeelding 34), mag worden
aangenomen dat de bebouwing toen bestond uit twee blokken met soldatenhutten, een
magazijn en enkele wachthuizen (twee bij de toegangspoort en één binnen de kat in het
gesloten bolwerk). Dit is niet verwonderlijk, want zonder een dergelijke bebouwing was een
functioneren als militair bolwerk nauwelijks mogelijk.
Op die afbeelding ontbreekt een afzonderlijke, vrijstaande woning voor de commandant;
vermoedelijk was diens verblijf gesitueerd aan een van de uiteinden van de
soldatenverblijven. Uit berichten over de gevolgen van de achtereenvolgende stormrampen
van 1 november 1633 en 18 januari 1634 kan worden geconcludeerd dat de bebouwing van
het fort toen in elk geval bestond uit hutten voor de soldaten, (vermoedelijk twee) corps du
garden, een logement voor zowel de majoor-commies als de op het fort verblijvende
officieren en een magazijn dat ook wel werd omschreven als een turfschuur. 220 In 1634 werd
het fort herbouwd. Vanaf juli 1641 tot en met december 1671 beschreef de majoor-commies
van het fort jaarlijks nauwgezet de bebouwing van het fort voor zover die eigendom was van
“het land”, waarmee de Generaliteit werd bedoeld. 221 Mogelijk bestonden er in de vesting
ook een of enkele particuliere huizen; die behoefden jegens de Generaliteit niet verantwoord
te worden. Daarover zijn derhalve in de archivalia geen bijzonderheden aangetroffen. In geen
van de afbeeldingen van het fort zijn overigens aanwijzingen voor het bestaan van
particuliere huizen aangetroffen.
In de genoemde periode was de bebouwing van het fort die werd verantwoord als volgt: 222
• Het logement van de majoor-commies, 24 voeten lang binnen de muren en 16 voeten
breed, met een verdieping. 223
• Een turfschuur ofwel magazijn, 36 voeten lang binnen de muren en 16 voeten breed, met
een verdieping.
• Een dubbel corps du garde met een zolder, 22 voeten in het vierkant.
• Een overwelfde kruitkelder van 10 voeten lang en 8 voeten breed binnen de muren, met
palissaden.
• Twee blokken hutten, bestaande uit vier dubbele hutten van 14 voeten in het vierkant
voor iedere hut. 224
220 ZA, SZ, inv. 1249.1, brieven van 20-1-1634 en 8-8-1634.
221 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610-22910.
222 Basis van deze beschrijving vormt de uitgangssituatie in de periode 1641-1642; de mutaties die
nadien optraden worden via voetnoten vermeld.
223 Naar Rijnlandse maatstaf (die waarschijnlijk is gehanteerd) omvat een voet 31,4 cm. Conform
deze maatstaf beschikte de majoor-commies dus op de begane grond over een woonoppervlakte
van ca. 38 vierkante meter.
224 In totaal dus 8 hutten die soms ook zijn omschreven als “het kwartier” of als “de logementen”.
De hutten waren van steen en kwamen in 1635 gereed. Het is niet duidelijk of de vermelde
oppervlaktemaat gold voor een enkele of voor een dubbele hut. In het laatste geval bedroeg de
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•

•
•
•
•
•

Een houten huisje op de kat, door de twee constabels gebruikt om hun gereedschappen
in te leggen en af te sluiten; van binnen met planken (“delen”) verdubbeld en
geprepareerd tot een gevangenis; in plaats daarvan is voor de constabels een kist gemaakt
op een van de batterijen. 225
Vijf sentinelhuizen [wachthuizen]. 226
Een dubbel secreet [toiletgebouw]. 227
Een vuurbaken. 228
Twee regenbakken, een aan het logement van de majoor-commies en de ander aan de
kwartieren ofwel hutten. 229
Een “stroppade” [galg] met toebehoren (stijlen, windas, schijven e.d.). 230

3.5 Afbeeldingen
Wat de vorm van het fort Hoogerwerf betreft kunnen, zoals reeds is opgemerkt, drie fasen
worden onderscheiden:
• De periode 1627-1629, toen de vesting haar oorspronkelijke vierkantige vorm had.
• De periode ca. 1629-1633 toen de vesting evolueerde tot een (ongebruikelijke) vorm,
zoals deze in de zomer van 1632, na de verovering op de Spanjaarden, werd
aangetroffen.
• De periode vanaf medio 1634 (toen het fort werd herbouwd) tot het einde van de vesting
in 1682.
In de bewaard gebleven afbeeldingen van het fort wordt deze evolutie weerspiegeld.
De periode 1627-1629
Van het uiterlijk van het fort in de eerstgenoemde periode zijn in de archivalia geen
gedetailleerde, afzonderlijke afbeeldingen aangetroffen, wel afbeeldingen die onderdeel zijn
van meeromvattende tekeningen van het gebied tussen Antwerpen en Bergen op Zoom.
Uiteraard dient er rekening mee te worden gehouden dat de afbeelding van vestingwerken op
globale overzichtskaarten meestal een schetsmatig karakter heeft en de precisie mist van
singuliere kaarten. Op uiteenlopende overzichtskaarten komt het fort St. Martijn steeds voor
als een vierkantige vesting met in iedere hoek een bolwerk. Het staat dan ook vrijwel vast dat
dit de oorspronkelijke vorm van het fort was.

225

226
227
228
229
230

oppervlakte van een hut 19,3 vierkante meter, in het eerste geval de helft daarvan (dus 9,6
vierkante meter).
Een kat is een boven de wal uitstekende opstellingsplaats voor geschut. Het vermelde houten
huisje (incl. de gevangenis) heeft bestaan tot en met 1652. In 1653 is het omver gewaaid en niet
meer opgebouwd. Van een (afzonderlijke) gevangenis binnen het fort was daarna geen sprake
meer.
In 1653 zijn er drie omver gewaaid waardoor er nog twee resteerden. Dat bleef zo tot het einde
van het fort.
In 1653 waaide het dubbele secreet omver. Vanaf dat jaar resteerde in het fort nog een enkel
secreet.
In 1653 verging het vuurbaken tegelijk met drie sentinelhuizen. In de beschrijving van de
fortbebouwing komt vanaf dat moment geen vuurbaken meer voor.
Het aldus opgevangen regenwater werd als drinkwater gebruikt.
Een windas is een werktuig om een zware last op te hijsen.
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In 1627, vermoedelijk op een moment dat de vesting nog niet geheel klaar was, vervaardigde
de landmeter Hendrik de Putter de volgende afbeelding van het fort als onderdeel van een
kaart van de polders langs de Schelde van Tholen, het verdronken land van Zuid-Beveland
tot aan Lillo en Liefkenshoek. 231

afb. 29: het fort St. Martijn (in aanbouw) in 1627.

231 ZA, Kaartenverzameling De Waard, inv. 1157 (deze kaart ging in 1940 verloren). De bewaard
gebleven versie bevindt zich in: ZA, KZGW, Zelandia Illustrata I, inv. 1104 ; de kaart is
vermeld in: Donkersloot-de Vrij, 1981, p. 145, nr. 738. De oorspronkelijke afmetingen van de
(gekleurde) kaart zijn 94 cm hoog en 149 cm breed. De schaal is ca. 1: 21.000.
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Deze afbeelding (die helaas niet beter leesbaar kon worden gekopieerd en in dit boek niet in
kleur kon worden afgedrukt) is waarschijnlijk de eerste die van Staatse zijde van het toen
Spaanse fort St. Martijn is gemaakt. Het noorden bevindt zich links, het zuiden rechts, het
oosten boven en het westen onder. Het vierde (zuidoostelijke) bolwerk was klaarblijkelijk
nog in aanbouw. Het schor Hoogerwerf valt in twee delen uiteen. Bovenin is het
Schreyersschor afgebeeld. Het fort ligt op een schordeel tussen de Kromvliet en “den Agger
vallende in de Boomkreke en loopende voorts in de Schelde”. In de noordwesthoek van het
schor Hoogerwerf, nabij de monding van de Kromvliet in de Schelde, was een (vermoedelijk
aarden) verschansing gebouwd met daarbij enkele hutjes (waarschijnlijk bestemd voor de
opslag van wapens en munitie en om in te schuilen), van waaruit een aanval op het fort vanaf
de Schelde c.q. de Kromvliet kon worden gepareerd. Zo te zien was achter de verschansing
geschut opgesteld. Staatse oorlogsschepen beheersten de toegang vanaf de Schelde tot de
Kromvliet en de doorgang verderop richting Bergen op Zoom nabij het schor van
Woensdrecht en het Woensdrechtse Rack. Zo bleef de verbinding tussen de Schelde, de Maas
en de Rijn voor Staats handelsverkeer beschermd. Linksboven is het dorp Woensdrecht
afgebeeld. Rechts van het fort (aan de zuidzijde) is mogelijk de redoute afgebeeld die diende
om de toegang tot het fort vanaf de Agger te verdedigen. 232 Linksonder is het restant van de
Batsen toren getekend.
De Putter was met het gebied tussen Bergen op Zoom en Lillo goed bekend. Hij groeide op
in de stad Tholen en was, toen hij de aangehaalde tekening vervaardigde, als commies van
de fortificaties in het fort Lillo werkzaam (zie voor hem verder deel 3). Tijdens zijn diverse
reizen van Tholen naar Lillo moet hij langs het schor Hoogerwerf zijn gevaren. Het is
plausibel te veronderstellen dat het fort St. Martijn op Hoogerwerf en de directe omgeving
daarvan anno 1627 door hem correct in beeld zijn gebracht.
Daarentegen moet aangenomen worden dat de afbeelding van het fort die de in Bergen op
Zoom woonachtige Samuel de Swaef in 1627 vervaardigde als onderdeel van een
meeromvattende kaart van bewegingen van het Spaanse leger in de omgeving van Zandvliet
als fantasierijk dient te worden gekwalificeerd, al spoort de afbeelding van de verschansing
in de westhoek van het schor (waarin de Spaanse kruisvlag is geplaatst) met de situering
ervan door De Putter. Van de afgebeelde bebouwing van de vesting en de getoonde vorm van
het fort kan toen geen sprake zijn geweest: 233

232 De Putter beeldde het bouwwerk af met de Spaanse kruisvlag op het dak. Het is ook goed
denkbaar dat niet een redoute is afgebeeld maar een schaapskooi, waarvan vaststaat dat deze zich
destijds in de omgeving van het fort op het schor Hoogerwerf bevond. Mogelijk is de op latere
tekeningen afgebeelde redoute na 1627 gebouwd. Deze bevond zich bovendien dichterbij de
Agger.
233 Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, Port 78 N 117. De gravure werd uitgegeven door
de boekhandelaar Rombout van Hamerstede te Bergen op Zoom. Op een eveneens door Samuel
de Swaef vervaardigde kaart van het gebied rondom Zandvliet die door hem is gedateerd op
augustus 1627 ontbreekt een afbeelding van het fort Hoogerwerf (zie: Universiteit van Tilburg,
Brabant-Collectie, inv. B 46 2 1627-7). Dit is begrijpelijk gegeven het feit dat met de bouw van
het fort in die maand werd begonnen.
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afb. 30: een fantasierijk gezicht op het fort St. Martijn anno 1627.
Ook op de reeds aangehaalde kaart van de Zuid-Nederlandse cartograaf Michel van Langren
(zie afbeelding nr. 11) is het fort St. Martijn afgebeeld als een vierkantige vesting, blijkens
het volgende fragment: 234

afb. 31: het fort St. Martijn omstreeks 1627 (Van Langren).

234 Prentenkabinet van het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen, nr. IV ON.100/inv. 17.849.
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De letter A op de tekening heeft de betekenis van een Spaans fort.
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De vierkantige vorm is ook te zien op de reeds vermelde, aan Abraham Verhoeven
toegeschreven nieuwskaart uit 1627 “Claere afbeeldinge van Santvliet ende schanssen daer
ontrent met de stelle Hoogherwerff tusschen Cromvliet en d’Agger al waer sConincx volck
hen sterck beschanst”: 235

afb. 32: het fort St. Martijn, 1627 (naar Verhoeven).
Ook Willem Blaeu beeldde de vesting (in 1629) op een vergelijkbare manier (en met de
Spaanse vlag) uit: 236

235 Deze kaart kon (zoals reeds is opgemerkt) in de geraadpleegde kaartencollecties niet getraceerd
en daardoor niet bibliografisch verantwoord worden. Vanwege de slechte kwaliteit van de
fotokopie waarover (uit een privé-collectie) kon worden beschikt is de afbeelding van het fort St.
Martijn nagetekend door B.M. Leune.
236 HCM, Beeldbank, KG 45 (fragment).
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afb. 33: het fort St. Martijn, 1629 (Blaeu).
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De periode 1629-1633
Tussen 1627 en 1633 moet de vorm van het fort St. Martijn grondig zijn gewijzigd. Dit
gebeurde hoogstwaarschijnlijk onder invloed van natuurgeweld in 1627, 1628 en 1631 (zie
voor bijzonderheden hierover hoofdstuk 4). Kort nadat de vesting in de zomer van 1632 op
de Spanjaarden was veroverd werd de vorm ervan beschreven als “irregulier”. Waarschijnlijk
is in 1633 de volgende afbeelding van het fort vervaardigd, mogelijk nadat reeds enkele
aanpassingen hadden plaatsgevonden, met name in de bebouwing. 237 Het is niet bekend wie
de maker is. De detailleringsgraad maakt het onaannemelijk dat de afbeelding is gefantaseerd.
Merkwaardig is wel dat de vesting is betiteld als: “Ste Anthonius ofte Hoogherwerve” terwijl
het onmiskenbaar gaat om het fort St. Martijn op Hoogerwerf. De afbeelding is opgenomen
in de kaartenverzameling van Johan Maurits, vorst van Nassau-Siegen. 238 De navolgende
versie ervan (afgedrukt op de volgende bladzijde) is een bewerking, omdat een gekopieerde
weergave van de authentieke versie niet goed mogelijk bleek. 239
De letters op de tekening hebben de volgende betekenis:
1. het magazijn
2. poorten
3. corps du garde (wachtverblijf)
4. hutten
5. retrenchement (een versterking binnen de vesting)
De vorm van het vestingwerk wijkt af van het destijds gangbare patroon; het fort heeft niet
langer de vorm van een gebastioneerde vierhoek. De gebruikelijke bastions ontbreken. De
gorzen rondom fungeren als een soort buitenwerk, waarbij de oostelijke zijde (richting
Agger) extra was versterkt. De toegang tot het fort verliep vanaf de Agger via een kreek die
als haven werd betiteld en die, vermoedelijk om verzanding ervan te voorkomen, werd
beschermd door een kadijk ofwel duikeldam. Vanaf de haven liep een pad naar de
toegangspoort van het fort. Om daar te komen dienden vier (!) andere poorten te worden
gepasseerd. De eerste drie daarvan waren op een brug of dam gesitueerd en zullen het
karakter hebben gehad van een hek. Binnenin bevond zich in de noordoosthoek een

237 Dat de afbeelding waarschijnlijk betrekking heeft op de situatie in 1633 kan als volgt worden
beredeneerd. Het fort was reeds in Staatse handen, gelet op de vermelding “ons oorloochschip” ,
getooid met de Staatse vlag. In november 1633 werd het fort zwaar beschadigd door
natuurgeweld en in 1634 werd het herbouwd en verkreeg het een geheel andere vorm.
238 Deze verzameling wordt beheerd door het Koninklijk Huisarchief te Den Haag. De afbeelding
van het fort St. Martijn is erin opgenomen onder inv. A 4-1476, kaartnummer 96. Een kopie
bevindt zich in het Documentatiecentrum van de Stichting Menno van Coehoorn te Utrecht, inv.
nr. 10903. In de kaartenverzameling van Johan Maurits, vorst van Nassau-Siegen bevinden zich
106 afbeeldingen van vestingwerken, waaronder enkele die eveneens omstreeks 1633 zullen zijn
vervaardigd.
239 De bewerking is uitgevoerd door B.M. Leune. De originele tekening is verbleekt en deels
bevlekt (zoals te zien is op de genoemde kopie in het Documentatiecentrum van de Stichting
Menno van Coehoorn) en daardoor langs fotografische weg niet goed reproduceerbaar. Op deze
tekening is aan de westzijde, op de Kromvliet, een Staats (“ons”) oorlogsschip getekend. Op de
bewerkte versie ervan (afb. 34) is dit schip weggelaten, evenals de op de tekening vermelde
betekenis van de cijfers.
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retranchement, d.w.z. een apart verdedigbare verschansing, die ook wel afsnijding wordt
genoemd. 240 In de vesting bevond zich een kat, d.w.z. een verhoogde en afgeschermde
opstellingsplaats voor geschut. Tussen de haven en de hoofdtoegangspoort lagen twee
wachtverblijven. De “hutten” voor de soldaten lagen aan de west- en de zuidzijde van de
vesting. Die aan de westzijde werden als “nieuw” betiteld, hetgeen er vermoedelijk op wijst
dat ze na de zomer van 1632 (dus onder Staatse regie) zijn gebouwd. Op het plein van het
fort lag een waterplasje (een poel). Het gebouw aan de oostzijde fungeerde als het
fortmagazijn. Via kreken was het fort ook vanaf de Kromvliet toegankelijk.

afb. 34: het fort St. Martijn, ca. 1633.

240 Kamps, Van Kerkum en De Zee (red.), 2004, p. 9 en 36.
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In 1649 publiceerde Joan Blaeu een kaart (of beter: een kaartenvel) met daarop afbeeldingen
van de forten Sint Ambrosius ofwel Stoofgat, St. Martijn op Hoogerwerf, Kruisschans, St.
Jacob, Peckgat, Ordam (bij Zevenbergen, ook omschreven als het fort Noordam) Lillo en de
vestingplaatsen Stabroek en Steenbergen. De afbeelding van het fort St. Martijn vertoont
veel gelijkenis met afbeelding nr. 34.

afb. 35: het fort St. Martijn, ca. 1633 (Blaeu). 241
241 Deze afbeelding (c.q. dit kaartenvel) is opgenomen in de atlas “Toonneel der steden van de
Vereenighde Nederlanden”, samengesteld in 1648 en uitgegeven door Joan Blaeu te Amsterdam
in 1649. Dat zij ook is toegeschreven aan Frederik de Wit komt omdat zij is opgenomen in diens
ca. 1698 gepubliceerde “Stedenboek van de Nederlanden”. In de reprint van deze atlas,
uitgegeven te Amsterdam in 1980 (zie kaart nr. 87), is vermeld dat Joan Blaeu de maker is. De
Wit was (vermoedelijk in 1694) in het bezit gekomen van koperplaten uit de drukkerij van de
Blaeu’s en verving bij het samenstellen van zijn stedenatlas de naam van Joan Blaeu door de
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Op deze afbeelding bevindt het noorden zich links, het zuiden rechts, het oosten boven
(richting Agger) en het westen onder (richting de Kromvliet).
De vesting is vanuit een andere invalshoek en minder gedetailleerd in beeld gebracht. Blaeu
situeerde de plaats van het retrenchement anders, namelijk op de locatie waar zich blijkens
afbeelding nr. 34 de kat bevond. De soldatenhutten en het magazijn staan wel op een zelfde
plek. In de noordwesthoek ontbreekt bij Blaeu een wachtverblijf; hij vermeldt ook slechts
één toegangspoort. 242
Ten onrechte is in de schaarse literatuur over het fort St. Martijn verondersteld dat het fort er
steeds zo heeft uitgezien als door Joan Blaeu is gepubliceerd. 243 In deze vorm heeft de vesting
hooguit enkele jaren bestaan, te weten tussen ca. 1629 en ca. 1633.
De wijze waarop het fort St. Martijn in of omstreeks 1633 afzonderlijk is afgebeeld vertoont
gelijkenis met de manier waarop de vesting zichtbaar is op een wandkaart van Zeeland
(samengesteld uit negen kaartbladen) die is vervaardigd door Zacharias Roman en voor het
eerst in 1654-1655 door Claes Janszn. Visscher in Amsterdam werd gepubliceerd en die
veelal wordt betiteld als de “Roman-Visscher-atlas”. 244 Er is wel verondersteld dat de kaarten
in deze atlas zijn vervaardigd tussen 1648 en 1650. 245 Dit kan voor wat betreft de schets van
het fort St. Martijn niet kloppen, want het fort had in die periode (zie verderop) een geheel
andere vorm dan globaal is afgebeeld. Kennelijk had Zacharias Roman de vorm voor ogen
zoals door Blaeu afgebeeld. Mogelijk kende hij ook de tekening van het fort zoals deze
voorkomt in de kaartenverzameling van Johan Maurits, vorst van Nassau-Siegen (zie de
bewerkte versie daarvan in afb. 34).
In de Roman-Visscher-atlas komt het volgende fragment voor van het fort St. Martijn op
Hoogerwerf:

242

243
244

245

zijne (Koeman, 1983, p. 131). Het kaartenvel is ook opgenomen in de Stedenatlas van Johannes
Janssonius (zoals gepubliceerd in 1660). Kopieën zijn te raadplegen in de Beeldbank van het
HCM te Bergen op Zoom onder nummer KG 46, in de kaartencollectie van het Stadsarchief te
Antwerpen onder nummer ICO 26/34-A en in de Brabant-Collectie van de Universiteit van
Tilburg onder nummer S 83/020 (1); zie ook: Nagtglas, 1880, p. 751; idem: ZA, KZGW,
Zelandia Illustrata, deel 1, inv. 809. Koeman (1983, p. 130-131) heeft erop gewezen dat Blaeu
voor het samenstellen van zijn “stedenatlas” enige gedateerde koperplaten heeft gebruikt. Dit
geldt zeker voor de wijze waarop het fort St. Martijn is afgebeeld. Koeman wijst er voorts op dat
in deze atlas enkele grove fouten voorkomen.
Het is merkwaardig dat deze poort is omschreven als een “sorty poort” dus als een poort bij de
uitgang van het fort. De poort bevond zich zowel bij de ingang als bij de uitgang van de vesting.
Een andere toegang was er niet en evenmin een aparte uitgang.
Ook schrijver dezes heeft dit foutief verondersteld (zie Leune, 2006, deel 1, p. 177).
De wandkaart is getiteld “Zelandiae Comitatus Novissima Tabula”; Donkersloot- de Vrij, 1981,
p. 154 (nr. 776). Een facsimile-uitgave ervan (met een toelichtende tekst van J. Grooten in 1973
verschenen bij de uitgeverij Canaletto) is aanwezig in het Nationaal Archief en in het Zeeuws
Archief. Een originele uitgave van de editie die in 1662 verscheen is (sedert 1991) eigendom van
het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en bevindt zich in het Zeeuws Archief
(ZA, KZGW, Zelandia Illustrata III.I, nr. 850). In 1748 is de wandkaart gekopieerd door de
Franse ingenieur Le Rouge (Koeman, 1983, p. 104); een exemplaar van deze kopie hangt anno
2011 aan een van de wanden in het Zeeuws Archief.
Zoodsma, 2003, p. 273.
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afb. 36: het fort St. Martijn zoals afgebeeld door Roman-Visscher.
Globaal is het grillige uiterlijk herkenbaar zoals te zien op de afbeeldingen nrs. 34 en 35.
Anders dan de uiterlijke vorm wijkt de afgebeelde bebouwing van het fort daarvan wel
behoorlijk af; deze is door Roman-Visscher goeddeels gefantaseerd.
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De periode 1634-1682
In 1634 werd het fort St. Martijn op Hoogerwerf herbouwd (zie paragraaf 3.2). Het bleek niet
eenvoudig om afbeeldingen van de hernieuwde vesting op het spoor te komen. Wie anno
2011 op zoek gaat naar originele afbeeldingen kan, voor zover dit kon worden nagegaan, in
Nederland uitsluitend terecht in de Brabant-Collectie van de Universiteit van Tilburg. De
overige originelen zijn te raadplegen in kaartenverzamelingen die worden bewaard in
Florence, Londen en Parijs.
In 1642 verscheen een door de militair ingenieur en controleur van de fortificaties van de
Republiek der Verenigde Nederlanden Quirijn van Lobbrecht samengestelde atlas met
afbeeldingen van de vestingwerken in de Republiek. Deze was vervaardigd in opdracht van
prins Frederik Hendrik. 246 De afbeeldingen in deze atlas zijn niet gesigneerd maar het is
plausibel dat ze door Van Lobbrecht zelf zijn vervaardigd. Het staat vast dat hij als cartograaf
actief was (zie voor hem deel 3). In de atlas is de volgende afbeelding opgenomen van het
fort Hoogerwerf, waarschijnlijk de eerste die na de herbouw is gemaakt: 247

afb. 37: het fort St. Martijn ca. 1635.
246 Deze atlas (“Register ofte tafel van de fortificatien der frontiersteden, plaatsen ende forten etc.”)
bevindt zich anno 2011 in het archief van de Franse Marine (Service Hydrographique de la
Marine, Vincennes (Parijs) , bibl. du depot des cartes et plans, ms. nr. 2790) (Scholten, 1989, p.
22; Van Oerle, 1986/1987, p. 81). Foto’s hiervan (van een slechte kwaliteit) bevinden zich in de
bibliotheek van het Nationaal Archief te Den Haag onder de titel Vestingen en versterkte steden
1642, 1661 (bibliotheeknummer 187 B 1).
247 In de genoemde originele atlas is deze afbeelding opgenomen op blz. 65.
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De afbeelding moet zijn vervaardigd tussen 1635 (toen de herbouwde vesting volledig in
gebruik was) en 1642 (toen de atlas verscheen). De vermoedelijke datering is omstreeks
1635. 248 De afbeelding spoort met het bestek van de nieuwbouw, zoals dit is getranscribeerd
in paragraaf 3.2. Zichtbaar is dat de noordwestpunt de vorm heeft van een gesloten bolwerk
(daarin bevond zich de “kat”) terwijl het bolwerk aan de zuidoostzijde aan de binnenzijde
open is. Het fort is omringd door een binnen- en een buitengracht. Anders dan bij het
oorspronkelijke fort verloopt de toegang via de Kromvliet (“de cromme vliet”), al is de “oude
vaert” vanuit de Agger intact gebleven. De toegangsbrug ligt dienovereenkomstig niet aan
de oost- maar aan de noordwestzijde van de vesting. In het binnenkwadrant zien we bij
binnenkomst aan de linkerzijde een wachtverblijf (corps du garde), aan de westzijde een
magazijn annex turfschuur, in de zuidoosthoek (vóór het zuidoostelijke bolwerk) een
kruitkelder en aan de noordoost- en de zuidoostzijde de “hutten” voor de manschappen. 249
De cijfers die op de afbeelding zijn aangebracht hebben de volgende betekenis:
1.
2.
3.
4.

“de oude vaert daer door den viant [de Spanjaarden] met chaloupen [sloepen] op stroom
[de Kromvliet] quam”.
“de oude vaert bij den vijant gegraven”.
“de haven”.
“gorsingen” [buitendijks aangeslibt land, schorren].

In 1661 verscheen een nieuwe atlas met afbeeldingen van vestingwerken in de Republiek,
postuum opgedragen aan prins Frederik Hendrik. 250 Het schutblad van deze atlas ziet er als
volgt uit: 251

248 Op de tekening ontbreekt een aparte woning voor de majoor-commies; deze werd pas in 1639
gebouwd (NA, Resoluties Raad van State, inv. 57, fol. 153 en 154). Van Lobbrecht verrichtte in
1635 werkzaamheden in Staats-Vlaanderen, nabij het fort St. Martijn. Hij vervaardigde toen
o.m. een kaart van de vesting Philippine (deze en een kopiekaart waren opgenomen in de
Verzameling Kaarten De Waard & Aanwinsten Kaarten Rijksarchief in Zeeland, inv. 1875 en
1876, zoals aanwezig in het voormalige Rijksarchief Zeeland; ze gingen bij het bombardement
op Middelburg in mei 1940 verloren).
249 Vaststaat dat er omstreeks 1635 twee corps du gardes waren. Mogelijk is bij binnenkomst links
een dubbel wachtverblijf afgebeeld.
250 Ook deze atlas bevindt zich anno 2011 in het archief van de Franse Marine (Service
Hydrographique de la Marine, Vincennes (Parijs), bibl. du depot des cartes et plans, ms. nr.
2790) (Scholten, 1989, p. 34; Van Oerle, 1986/1987, p. 81). Foto’s hiervan (van een slechte
kwaliteit) bevinden zich eveneens in de bibliotheek van het Nationaal Archief te Den Haag
onder de titel Vestingen en versterkte steden 1642, 1661 (bibliotheeknummer 187 B 1).
251 In de fotoversie van de genoemde atlas in het Nationaal Archief is dit schutblad vermeld op fol.
175-1.
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afb. 38: schutblad van een atlas met afbeeldingen van vestingwerken in de Republiek, 1661.
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Het is niet geheel zeker wie de maker is van de afbeeldingen in deze atlas en evenmin
wanneer deze zijn vervaardigd. 252 De maker is waarschijnlijk de militair ingenieur Johan
Elandts (zie voor hem deel 3). 253 De atlas vertoont veel gelijkenis met die van Quirijn van
Lobbrecht uit 1642. Het is aannemelijk dat bij veel van de afgebeelde 116 plattegronden de
versies van Van Lobbrecht model stonden. Dat geldt zeker voor de afbeelding van het fort
St. Martijn op Hoogerwerf die als volgt in de atlas is opgenomen: 254

afb. 39: het fort St. Martijn, zoals verm. afgebeeld door Johan Elandts.
De verschillen tussen deze afbeelding en die van Van Lobbrecht zijn minimaal:
•
•

De vesting is nu niet betiteld als “Hoogerwerve” maar als “St. Martijn of Hogerwerf”.
De Kromvliet is aangeduid als “De Stroom”.

252 Scholten, 1989, p. 34.
253 Van Oerle, 1986/1987, p. 81.
254 In de genoemde atlas is deze afbeelding opgenomen op blz. 78; in de fotoversie die zich in het
Nationaal Archief bevindt is de afbeelding te vinden op fol. 175-14. In de collectie van het
Documentatiecentrum van de Stichting Menno van Coehoorn te Utrecht heeft een kopieafbeelding het nummer 48210.
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•
•

In het toelichtende kadertje zijn twee onderdelen van de vesting toegevoegd; de brug
verkreeg het nr. 3 en de batterijen in de beide bolwerken het nr. 4.
Het fort is vanuit een iets ander gezichtspunt getekend (zie de verschillen in
windrichting).

De afgebeelde bebouwing stemt geheel met de versie van Van Lobbrecht overeen.
Johan Elandts vervaardigde een atlas van vestingwerken in de Republiek der Verenigde
Nederlanden die in 1663 verscheen onder de titel “Caerten ende plaen bouck van alle de
frontuere, steden en forten”. De integrale versie van deze atlas is vermoedelijk verloren
gegaan. Over diverse collecties zijn kaarten uit deze atlas verspreid geraakt. 255 Het is
aannemelijk dat ook in deze atlas een afbeelding van het fort St. Martijn was opgenomen.
Mogelijk is deze atlas dezelfde als de genoemde atlas uit 1661 en is deze in 1663 onder een
andere titel nog eens gepubliceerd. Denkbaar is ook dat hij identiek is met de vestingatlas uit
de 17de eeuw die is opgenomen in de Brabant-Collectie van de Universiteit van Tilburg (zie
verderop).
Wel bewaard gebleven is een atlas van vestingwerken in de Republiek (en enkele in de
Zuidelijke Nederlanden) die Cornelis Elandts, zoon van Johan Elandts, vervaardigde en die
in 1669 is gepubliceerd onder de titel “Theatre ou Livre des Cartes de toutes les Frontières
des Pays Bas aussi bien des Villes comme des Forts etc.” Deze atlas bevindt zich anno 2011
in de Biblioteca Laurenziana te Florence. 256 Daarin is de volgende (niet gedateerde)
afbeelding van het fort St. Martijn opgenomen: 257

255 Scholten, 1989, p. 34. Zo bevinden zich uit deze atlas vijf bladen in het Regionaal Historisch
Centrum Groninger Archieven (Verzameling kaarten, prenten en tekeningen, inv. nrs. 1212,
1223, 1360, 1485 en 1601). In het Gelders Archief wordt uit de atlas een plattegrond bewaard
van Hattem (toegang 0963, Collectie Plattegronden, PL 92).
256 De atlas is in Florence aanwezig onder inventarisnummer MS.Pal.C.B.4.1., str. 1421.
Diapositieven ervan bevinden zich in het Nationaal Archief (NA, Aanwinsten Collectie Afdeling
Kaarten en Tekeningen, 4.AANW, inv. nr. 926).
257 In de atlas is deze afbeelding vermeld op blz. 75. Een kopie-versie is onder nr. 65135
opgenomen in de collectie van het Documentatiecentrum van de Stichting Menno van Coehoorn
te Utrecht. De originele versie is in kleur uitgevoerd. De gehanteerde afstandsmaat ontbreekt
maar is zo te zien dezelfde als op afbeelding nr. 39. De datering van de afbeelding is
vermoedelijk medio 17de eeuw. De cijfers op de afbeelding zijn beter leesbaar aangebracht door
B.M. Leune.
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afb. 40: het fort St. Martijn, zoals afgebeeld door Cornelis Elandts.
De op de kaart vermelde cijfers hebben de volgende betekenis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De gorsingen van Hoogerwerf.
De haven.
Het hoofd [= het scheepshoofd].
De oude vaart door de vijand gegraven.
De oude vaart waardoor de vijand met sloepen op de stroom [de Kromvliet] kwam.
De poort.

Deze afbeelding (waarop geen windrichting is getekend; het noorden is links, het zuiden
rechts, het oosten boven en en westen onder) vertoont veel verwantschap met die van Van
Lobbrecht en Johan Elandts. Er zijn enkele verschillen:
•
•
•

Het fort is omschreven als “Hoogerwerft”.
Bij de ingang van de haven is links de plaats afgebeeld waar schepen konden aanmeren,
het zogeheten scheepshoofd; vermoedelijk was de haven bij laag water niet of moeilijk
bevaarbaar.
De toegangspoort wordt expliciet vermeld.
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•

Rechts van de poort bevindt zich slechts één gebouw; daarmee kan uitsluitend het
magazijn zijn bedoeld.
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De meest gedetailleerde afbeelding van het fort St. Martijn op Hoogerwerf is vervaardigd
door Bernard de Gomme. Hij groeide op in het fort Lillo als zoon van de commies van de
vivres en de ammunitiën aldaar, Pieter de Gomme, en was met de streek tussen Antwerpen
en Bergen op Zoom goed bekend. Bernard ontwikkelde zich tot een bekwaam landmeter,
vestingbouwkundig ingenieur en cartograaf. In de jaren 1642-1646 en 1660-1685 was hij in
Engeland werkzaam als ingenieur ten dienste van het leger aldaar. Dat zijn vader als commies
van Lillo in 1641 wegens malversaties was ontslagen en in de Republiek gedurende twaalf
jaren geen openbare functies meer mocht bekleden was geen beletsel voor een
indrukwekkende loopbaan van Bernard in Engeland. Hij werd er tot ridder geslagen en sloot
zijn carrière af als ingenieur-generaal en kwartiermeester-generaal van het Engelse leger. In
Londen was hij ook directeur van de Topografische Dienst. Hij werd eervol begraven in de
Saint Catherine’s Chapel van de Tower te Londen (zie voor zijn biografie verder deel 3).
Toen hij in de periode 1646-1660 (nadat de Engelse koning Karel I was afgezet) weer in de
Republiek woonde vervaardigde hij velerlei kaarten van vestingwerken, waarschijnlijk in het
kader van of als uitvloeisel van zijn functie als controleur van de fortificaties, waarvoor hij
in 1647 van de Raad van State commissie verkreeg. Na zijn overlijden kwamen deze kaarten
in het bezit van zijn schoonzoon Adrianus Beverland (Hadrianus Beverlandus) die ze
bundelde in een atlas. Deze omvat afbeeldingen van 62 gefortificeerde plaatsen in dan wel in
handen van de Republiek der Verenigde Nederlanden. 258 De originele versie van de atlas
bevindt zich anno 2011 in de British Library te Londen. 259 Daarin is (in kleur) een afbeelding
opgenomen van het fort St. Martijn op Hoogerwerf. 260 Een bewerkte versie daarvan is de
volgende: 261

258 Een afbeelding van fortificaties ten zuidwesten van Sluis (in Staats-Vlaanderen) die aan Bernard
de Gomme is toegeschreven maakte deel uit van de collectie De Waard zoals deze werd bewaard
in het Rijksarchief Zeeland en ging bij het bombardement op Middelburg in mei 1940 verloren.
Een inventarislijst van de wel bewaard gebleven 62 kaarten is opgenomen in een door A.
Saunders geschreven biografie over Bernard de Gomme (Saunders, 2004, p. 338-340); zie voor
Bernard de Gomme ook Westra, 2007 en Westra, 2010.
259 British Library, Maps K.Top.102.21.15. Koeman heeft de atlas van Bernard de Gomme
gekwalificeerd als “voor Nederland bijzonder belangrijk” en de erin opgenomen afbeeldingen
als “uitzonderlijk fraai” (Koeman, 1981, p. 73).
260 In de “Collection of drawn plans of fortified places in the Netherlands by Sir Bernard de
Gomme” is deze afbeelding vermeld op fol. 15 en beknopt omschreven als “Square enclosure of
unrevetted earthwork with two opposed bastions. Barrack buildings arranged irregularly along
each internal side” (Vertaald: Een vierkant terrein van niet versterkt aardwerk met twee
tegenover elkaar gelegen bastions. Barakken langs iedere binnenzijde, onregelmatig geordend).
261 De bewerking is uitgevoerd door B.M. Leune.
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afb. 41: het fort St. Martijn naar Bernard de Gomme.
De cijfers (zoals vermeld in een apart kadertje op de oorspronkelijke afbeelding) hebben de
volgende betekenis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

een hoge kat in het gesloten bolwerk.
een open bolwerk.
stenen soldatenhutten.
een stenen corps du garde aan de poort.
het majoorslogement.
de turfschuur.
het magazijn.
een stenen kruithoorn.
een uitstekend [naar buiten springend] “santenelhuijs” (wachthuisje, destijds meestal
omschreven als sentinelhuis).
10. een uitstekend [naar buiten springend] sekreet (w.c.).
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11. een plaats waar een stenen redoute vereist wordt tot “bevrijdinge” [beveiliging] van de
haven. 262
Dat naast het magazijn een afzonderlijke turfschuur is onderscheiden is verrassend. In de
diverse beschrijvingen van de bebouwing van het fort (zoals jaarlijks verantwoord in de
rekeningen van de majoor-commies) is steeds sprake van één gebouw dat tegelijk fungeerde
als magazijn en als turfschuur. Op alle andere tekeningen van de vesting zijn rechts van de
poort geen drie maar hooguit twee gebouwen afgebeeld. Het is echter moeilijk voorstelbaar
dat Bernard de Gomme zich in dit opzicht vergiste. 263 Tekenend voor de precisie waarmee
De Gomme bij het afbeelden van vestingwerken tewerk ging is de vermelding van een
wachthuisje in de westpunt recht tegenover de haven en een sekreet in de tegenover gelegen
oostpunt. Om de vesting binnen te kunnen komen diende een dubbele ophaalbrug te worden
gepasseerd. Op geen enkele andere kaart is die zo gedetailleerd in beeld gebracht. De maten
van de afgebeelde bebouwing corresponderen redelijk met de maten zoals deze in de jaarlijks
commiesrekeningen zijn vermeld (zie paragraaf 3.4). Anders dan op de andere bewaard
gebleven kaarten van het fort is de bedekte weg afgebeeld. Bij de ingang van de haven is
geen aanmeerplaats voor schepen (een scheepshoofd) getekend. De toegang tot het fort vanuit
de Agger (via een vaart en een naastgelegen kadijk) bleef buiten beeld, hoewel deze toen de
tekening werd vervaardigd nog bestond. Het is vreemd dat op de tekening de gebruikelijke
aanduiding van de windrichting ontbreekt.
Dat De Gomme de Kromvliet omschreef als de Schelde(stroom) was ongebruikelijk, ook al
valt dit te begrijpen gelet op het feit dat de Kromvliet een zijstroom van de Schelde was. Op
de Kromvliet tekende De Gomme blijkens de (op de originele versie) afgebeelde vlag een
Staats (oorlogs)schip, maar ook een Spaanse sloep met drie bootsgezellen, toegerust met
pieken (spiezen).
De afbeelding is vermoedelijk vervaardigd kort voordat Bernard de Gomme naar Engeland
terugkeerde. Na 1653 beschikte het fort niet meer over vijf sentinelhuisjes en was er geen
dubbel sekreet meer (zie paragraaf 3.4). Het is dus aannemelijk dat de tekening is vervaardigd
tussen 1654 en 1660.
In de Brabant-Collectie van de Universiteit van Tilburg wordt een 17de eeuwse atlas bewaard
met 105 plattegronden van vestingwerken in de Republiek der Verenigde Nederlanden. 264

262 Hier manifesteerde De Gomme zich niet in descriptieve maar in prescriptieve zin; hij kon het
klaarblijkelijk als vestingbouwkundig ingenieur niet laten om in normatieve zin te wijzen op een
voorziening die er nog niet was (en er waarschijnlijk ook niet zou komen). Om zo’n redoute (of
een andersoortig “staketsel”) was op 3-12-1636 verzocht door de majoor-commies van het fort
St. Martijn. Vermoedelijk werd dit verzoek door de GR niet ingewilligd (ZA, SZ, inv. 1251.2,
brief van Vizer aan de GR d.d. 3-12-1636).
263 Mogelijk is de “afschutting” van het magazijn in beeld gebracht waartoe de GR van Zeeland op
2-7-1641 besloten (ZA, SZ, inv. 498, fol. 292) en die in dat jaar werd gerealiseerd.
264 Universiteit van Tilburg, Brabant-Collectie, inv. TF HS 147. De atlas bevond zich eerder in de
bibliotheek van het Groot-Seminarie te Haaren (Koeman, 1961, p. 232) en later in de bibliotheek
van de Theologische Faculteit van de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Door zusters van het
klooster St. Catharinadal is de atlas in 1964 gerestaureerd (Van Oerle, 1986/1987, p. 82). In het
Jaarboek 1986/1987 van de Stichting Menno van Coehoorn is een inhoudsopgave van de atlas
afgedrukt (blz. 82-83). Het Documentatiecentrum van deze Stichting beschikt over foto’s van de
erin opgenomen kaarten.
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De in kleur getekende afbeeldingen zijn ongedateerd en ongesigneerd. 265 Het is niet bekend
wie de atlas samenstelde, c.q. wie de maker is van de erin opgenomen kaarten. 266 Daartoe
behoort de volgende afbeelding van het fort St. Martijn op Hoogerwerf (omschreven als
“Hoogherwerft”): 267

afb. 42: het fort St. Martijn zoals afgebeeld in een 17de eeuwse vestingatlas.
De afbeelding vertoont veel verwantschap met die van vader en zoon Elandts. Opmerkelijk
is het ontbreken van bebouwing aan de noordoostzijde van de vesting. Is deze vergeten of is
265 Koeman heeft de atlas gekwalificeerd als “an important collection of geographical works and
atlases of the 17th century, including a manuscript atlas with 105 maps of fortified towns (17th
century)” (Koeman, 1961, p. 232).
266 De atlas is mogelijk identiek met het “Caerten ende plaen bouck van alle de frontuere, steden en
forten” van Johan Elandts, zoals gepubliceerd in 1663. Zo niet, dan is het niettemin goed
denkbaar dat Johan Elandts of zijn zoon Cornelis Elandts voor de afbeeldingen in de atlas
verantwoordelijk was. Gelet op de aard van de afbeeldingen is het plausibel dat ze zijn
vervaardigd door een militair ingenieur. Het was in de 17de eeuw gebruikelijk dat beoefenaren
van dit beroep ook als cartograaf werkzaam waren (Scholten, 1989, p. 20-21).
267 Deze afbeelding is in de atlas opgenomen op blz. 65. In het Documentatiecentrum van de
Stichting Menno van Coehoorn heeft de afbeelding het inventarisnummer 10902.
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de afbeelding vervaardigd op een moment waarop er aan die zijde nog geen bebouwing was?
In het laatste geval moet de tekening in 1634 zijn vervaardigd. 268 Het staat vast dat zich vanaf
1635 aan die zijde soldatenhutten bevonden. Afgezien van de duiding van de haven komen
op de afbeelding twee teksten voor die identiek zijn met de betreffende teksten op de
afbeeldingen van Van Lobbrecht en van vader en zoon Elandts. Aan de oostzijde, richting
Agger, staat bij de getekende vaart genoteerd: “de oude vaert bij den vijant gegraven” en bij
de watergang tussen het fort en de Kromvliet (omschreven als “Stoom”, waarbij de letter r
abusievelijk ontbreekt) valt te lezen: “de oude vaert daer den viant met sloupen op stroom
quam”.
De kaart is bijzonder te noemen omdat deze vermoedelijk de enige van het herbouwde fort
St. Martijn is die in een originele staat wordt bewaard in een kaartencollectie die zich in
Nederland bevindt, afgezien van afbeeldingen van het fort op meeromvattende kaarten.
In 1659 is van het fort St. Martijn een kaart vervaardigd door de landmeter Hendrick
Houtenborch. 269 Waarschijnlijk is deze kaart verloren gegaan. In de kaartencollectie De
Waard, zoals deze werd bewaard in het Rijksarchief Zeeland (thans het Zeeuws Archief),
bevond zich een niet gedateerde tekening in kleuren waarop het fort en de buitenwerken op
de gorzen waren afgebeeld. 270 Bij het bombardement op Middelburg op 17 mei 1940 is deze
kaart verloren gegaan.

268 In 1633 bestond het fort in de afgebeelde vorm nog niet.
269 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80380, fol. 38 v.
270 Nagtglas, 1880, p. 751; in de collectie De Waard had de kaart het inventarisnummer 1248. De
afbeelding was 42 cm breed en 35 cm hoog. Mogelijk is dit de door Hendrick Houtenborch in
1659 vervaardigde kaart.
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4. Natuurgeweld
Door zijn ligging was het fort op Hoogerwerf blootgesteld aan natuurgeweld, in het bijzonder
aan zware stormen en hoge vloeden. In dit opzicht was de situering van de vesting uiterst
kwetsbaar. Dit manifesteerde zich reeds kort na de aanleg ervan, bracht met enige regelmaat
ingrijpende en kostbare reparaties met zich en veroorzaakte uiteindelijk de ondergang van de
vesting. Extreme weersomstandigheden beïnvloedden uiteraard niet alleen de vesting als
zodanig maar ook het leven daarbinnen. Het was riskant om er te wonen. Militairen verbleven
er veelal met tegenzin (zie paragraaf 10.2). Soms was het fort vanwege weersomstandigheden
onbereikbaar of kon het daardoor niet worden verlaten.
Van het natuurgeweld op en in de omgeving van Hoogerwerf kunnen chronologisch de
volgende bijzonderheden worden vermeld:
1627 (7-12)

De forten St. Ambrosius (Stoofgat) en St. Martijn (Hoogerwerf) lopen door
een springvloed aanzienlijke schade op. 271

1630 (begin)

Op 14 februari begeven twee vaandrigs zich vanuit fort Lillo naar
Hoogerwerf om na te gaan welke schade de recente storm en de hoge vloed
op het fort Hoogerwerf hebben aangericht. Ze kunnen [vanaf een zekere
afstand; het fort was nog in Spaanse handen] geen “merckelijcke” schade
waarnemen. 272

1631 (19-11)

De commies van de vivres en ammunitiën van Lillo bericht de GR dat hij
vanwege een “groot tempeest” niet in de gelegenheid was om het Luysfort
(tegenover fort Stoofgat) te bezoeken, waardoor de bevoorrading aldaar
met turf en kaarsen stagneert. 273

1633 (1-11)

Een zware storm en een hoge vloed veroorzaken schade aan het fort
Hoogerwerf (en de nabijgelegen forten St. Ambrosius en Luis). Met
magazijn en al gaat de wintervoorraad turf verloren. 274 Vastgesteld wordt
dat het fort niet meer bewoonbaar is en dat reparaties noodzakelijk zijn. 275

1634 (18-1)

Een storm en een hoge vloed veroorzaken wederom grote schade aan de
Scheldeforten. Het fort Hoogerwerf is niet meer geschikt om militairen te

271 Buisman, 2000, p. 394; Nieuwe Tijdinghen, aflevering 17-12-1627. Volgens Van den Sande
spoelde de schans Hoogerwerf voor de helft weg en verdronken daarbij 100 man (Van den
Sande, 1663, p. 338); het is onduidelijk waarop Van den Sande dit baseerde.
272 ZA, SZ, inv. 1245.1, brief van de commandeur van Lillo aan de GR van Zeeland d.d. 17-2-1630.
Het is niet duidelijk op welke datum dit natuurgeweld plaatsvond.
273 Idem, inv. 1246.2, brief van Pieter de Gomme aan de GR van Zeeland.
274 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580.
275 NA, Resoluties Raad van State, inv. 50, fol. 346.
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huisvesten en wordt verlaten. 276 De storm maakt een definitief einde aan
het fort St. Ambrosius (Stoofgat).
1635 (25-11)

’s Avonds is door een hoge vloed en een harde storm de contrescarp van
fort Kruisschans aan de oostzijde doorgebroken. De commandeur van
Liefkenshoek bericht de GR hierover op 27-11-1635. Hij vermeldt dat de
nieuwe werken in de zuidcourtine met de borstwering en de palissaden in
de gracht zijn gevallen. Het fort ligt nu geheel open. 277

1643

Begin van dit jaar worden op fort Hoogerwerf voorzorgsmaatregelen
genomen tegen een hoge vloed. De poort wordt met aarde “toegemaakt”
en de contrescarp wordt met een vlechtwerk van takken (“horden”) extra
beveiligd. Er ontstaat niettemin schade, want de contrescarp dient te
worden opgehoogd. 278

1645

Commies Vizer maakt aan de GR kenbaar dat de contrescarp door een
storm op sommige plaatsen is “uitgespoeld”. Hij rapporteert voorts dat de
borstwering [op de wal] over een lengte van 10 tot 12 roeden is “neder
gevallen” en gerepareerd dient te worden. 279

1648

Op een niet gedocumenteerde datum vóór 27-3-1648 is in de wal van het
fort over een lengte van 7 roeden een bres geslagen en is de contrescarp
over een lengte van 12 roeden “uitgespoeld”. 280

1651

Op 4 en 5 maart 1651 worden Holland, Zeeland en Vlaanderen getroffen
door een noordwesterstorm, gevolgd door overstromingen die de zwaarste
worden genoemd in tachtig jaar. Ook de omgeving van Antwerpen wordt
zwaar getroffen. 281 Op fort Hoogerwerf spoelen op 4 maart de
toegangsbrug en de sloep weg en raakt de contrescarp beschadigd. 282

1653 (sept.)

In september 1653 wordt het fort geteisterd door een hoge vloed waardoor
o.m. drie lasten turf bedorven worden. 283

276 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580, fol. 24; idem, inv. 22590, fol. 39 v. Op Hoogerwerf
spoelt de voorraadschuur weg; de voorraden beschuit (1180 pond) en bier gaan verloren.
277 ZA, SZ, inv. 1250.2, nr. 276.
278 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620.
279 Idem, inv. 22640.
280 Blijkens een remonstrantie van majoor-commies Vizer, opgenomen in ZA, Rekenkamer Zeeland
C, inv. 22670.
281 Buisman, 2000, p. 513-515.
282 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22700, fol. 49. Het fort beschikte over een boot die sloep (en
soms jacht) werd genoemd. Er kon zowel mee geroeid als gezeild worden. Met deze boot kon
vanuit het fort het omringende vasteland bereikt worden. Toen in 1661 een nieuwe werd
aangeschaft was deze 24 voet (= 7,50 meter naar Rijnlandse maatstaf) lang (zie bijlage 3).
Regelmatig werden aan de sloep reparaties verricht (zie bijlage 2).
283 Idem, inv. 22720.

117

1653 (9-11)

Het fort wordt zwaar beschadigd door een noordwesterstorm. 284 Enkele
gebouwen, waaronder drie wachthuizen en het dubbele secreet
[toiletgebouw], worden omver geblazen. In de contrescarp zijn bressen
geslagen. Twee kanonnen zijn in de gracht beland en onbruikbaar geraakt.
De brug is vernield; het fort is nog slechts toegankelijk via een schuit over
de binnengracht. 285 Vastgesteld wordt dat het fort “door de laatste stormen
geheel ontramponeert is en beschadight en zulcx dat ’t selve niet kan in
ouden staet gebraght werden als met seer groote ontkosten, die op het
minste beraemt werden op £ 600 Vlaams”. 286

1658 (9-9)

Commies Gallieris, werkzaam op het fort Lillo, bericht de GR over de
schade aan Lillo, veroorzaakt door een zware storm op 9 september. De
GR geven hem opdracht ervoor te zorgen dat de schade zo snel mogelijk
gerepareerd wordt. Het is waarschijnlijk dat de storm ook het fort
Hoogerwerf heeft getroffen, want in de eerste maanden van 1659 worden
er reparaties uitgevoerd aan de wal en de contrescarp. 287

1660 (18/19-12) Commies Gallieris van Lillo bericht de GR over grote schade aan de forten
Lillo en Liefkenshoek door een zware storm. 288 Deze kan niet aan fort
Hoogerwerf voorbij zijn gegaan. 289
1663 (6-10)

Er worden diverse gaten in de contrescarp “geslagen”. 290

1664

Op een niet gedocumenteerde datum is het fort “ingeloopen” ; een soldaat
wordt in verband hiermee betaald voor schoonmaakwerkzaamheden. 291

1665 (5-12)

De GR staan toe dat de schade die (o.m.) op het fort Hoogerwerf is ontstaan
door de hoge vloed en de storm van 5-12-1665 (de St. Nicolaasstorm)
wordt gerepareerd, conform een advies van ingenieur [David] Bollaert. 292

1671

De zware stormen van 18 tot 22 september 1671, die veel schade
veroorzaken in het zuidwesten van de Nederlanden (verscheidene polders
op Walcheren, Tholen en Zuid-Beveland bezweken), raken ook het fort

284 Deze zogeheten novemberstorm veroorzaakt grote schade in de zuidwestelijke delta en in het
westen van Brabant, waar o.m. de in 1651 bedijkte Zuidpolder van Ossendrecht (nabij
Hoogerwerf), die nog slechts één oogst had opgebracht, onderloopt; Buisman, 2000, p. 531.
285 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22720.
286 ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, 10-2-1654, p. 29.
287 ZA, SZ, inv. 510, 12-9-1658; Buisman, 2000, p. 554; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22780.
288 ZA, SZ, inv. 1275, brief van 20-12-1660.
289 Buisman, 2000, p. 568.
290 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22830. Buisman vermeldt onstuimig weer in oktober 1663. Hij
maakt geen melding van storm of een hoge vloed op 6-10-1663, wel van een onweer te Londen
op die datum (Buisman, 2000, p. 586).
291 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22840.
292 ZA, SZ, inv. 522, fol. 384 v, 10-12-1665.
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Hoogerwerf. De poort dient tegen een hoge vloed te worden beschermd. 293
De sloep drijft weg. Bij fort Lillo vergaan vier schepen. 294
1682 (26-1)

Door een springvloed, hevig onweer en een noordwester storm wordt het
zuidwestelijke deltagebied zwaar geteisterd. 295 Daarbij wordt ook het fort
Hoogerwerf getroffen, evenals de nabijgelegen polder van Ossendrecht. 296
De overstroming brengt het definitieve einde van de vesting Hoogerwerf
met zich. De GR bespreken een bericht van de commandeurs van Lillo en
Liefkenshoek over de “bedroufde en miserablen toestant vande selve
beijde forten en omliggende polders”, veroorzaakt door het “seer sware
onweer en geweldich tempeest”. 297

Vermoedelijk is niet al het natuurgeweld op (zowel het schor als het fort) Hoogerwerf (goed)
gedocumenteerd. Zo is het plausibel dat de zware storm van 18 november 1628 ook aan
Hoogerwerf niet voorbij is gegaan. 298 Dat geldt waarschijnlijk ook voor de storm (bij
springtij) op 28 oktober 1631 die beukte op de kusten van Vlaanderen, Zeeland en Holland.
Op de Walcherse Westkappelse zeedijk spoelden toen enkele honderden roeden grond weg
en in Veere stortte een deel van de stadsmuur in. 299 Onduidelijk is of de
“Driekoningenstorm” van 6 op 7 januari 1640 de zuidwestelijke delta heeft geraakt, maar
aannemelijk is dit wel. Zeker is dat die storm schade veroorzaakte te Ridderkerk. 300 Vaststaat
dat de zomerstorm van 2 en 3 augustus 1640 in Zeeland veel schade veroorzaakte, onder
meer op Noord- en Zuid-Beveland. 301 Het is niet bekend of de stormvloed van 2 februari
1643 de zuidwestelijke delta heeft geraakt. Elders in de Republiek, vooral in de noordelijke
delen, was de schade groot. 302 Onduidelijk is voorts of de “Driekoningenstorm” van 6 januari
1654 ook Hoogerwerf heeft getroffen; aannemelijk is dit wel. 303 Op 5 mei 1661 is melding
gemaakt van noodweer in de Lage Landen. Een kroniekschrijver berichtte over de ervaring
daarmee in Vlaanderen, waar men “soo grauwsaem tempeest van windt, donder, blixem en
hagel, als men oyt heeft beschreven gevonden”. 304 Of de noordwesterstorm van 29 oktober
1663 ook Hoogerwerf heeft geraakt is evenmin bekend. 305 Dat geldt ook voor de
“Oosterstorm” van 1 oktober 1673; vaststaat dat deze in de Zuidpolder van Ossendrecht en
293 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22910.
294 ZA, SZ, inv. 522, p. 640.
295 Idem, inv. 688, 31-1-1682; id. 12-2-1682; Buisman, 1984, p. 118; Buisman, 2006, p. 90-94;
Encyclopedie van Zeeland, deel 3, p. 142. De grote schade aan de forten Lillo en Liefkenshoek
en hun omgeving werd middels brieven aan de GR van Zeeland gemeld door Sijbrant van
Hittinga (27-1-1682), Alexander van Lamsweerde (27-1-1682), Josias van Hulst (29-1-1682) en
Johannes Stroobant (31-1-1682) (ZA, SZ, inv. 1297). In Zeeland overstroomden 161 polders.
296 Jansen, 2001, p. 96-99.
297 ZA, SZ, inv. 688, 31-1-1682.
298 Buisman, 2000, p. 399.
299 Idem, p. 412.
300 Idem, p. 451-452.
301 Idem, p. 454.
302 Idem, p. 470.
303 Idem, p. 531.
304 Idem, p. 570.
305 Idem, p. 586.
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in Vlaanderen schade veroorzaakte. 306 Zeker is ook dat het “gruwelijck onweder met donder,
blixem, wint, regen en hagel” op de avond van 1 augustus 1674 in Antwerpen de brug over
de Schelde vernielde en schepen op drift deed raken. 307 Door een zware storm in de nacht
van 4 op 5 november 1675, gevolgd door een “rampzalige vloed”, overstroomden, vlakbij
Hoogerwerf, diverse polders ten noorden van Antwerpen. 308 De storm en de hoge vloed in
de nacht van Allerheiligen (31 oktober) in 1679, die schade berokkenden aan het fort
Liefkenshoek, kunnen ook aan Hoogerwerf niet voorbij zijn gegaan. 309
In het gepresenteerde overzicht bleven andere natuurinvloeden zoals stortregens, zware
sneeuwval en hagelbuien, extreme koude en dito hitte buiten beschouwing. Ook deze hebben
zich in de onderzochte periode op fort Hoogerwerf gemanifesteerd en er het leven binnen
deze vesting beïnvloed. Vaker was de natuur een grotere, en lastiger te bestrijden vijand dan
belagers uit Spanje, de Zuidelijke Nederlanden of Frankrijk.

306
307
308
309

Idem, p. 666; Jansen, 2001, p. 94.
Buisman, 2000, p. 672.
Buisman, 2006, p. 24.
ZA, SZ, inv. 683, 7-11-1679; Buisman, 2006, p. 73.
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5. De bestuurlijke context
5.1 Vooraf
Het fort Hoogerwerf functioneerde in een strak omlijnde bestuurlijke context. Na de zomer
van 1632 werden verreweg de meeste en de meest belangrijke beslissingen die de vesting
regardeerden genomen door instanties en positiebekleders die hiertoe waren geautoriseerd
binnen het kader van het bestuurlijke bestel van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Bij dit kader wordt in dit hoofdstuk beknopt stilgestaan.
5.2 De Staten-Generaal en de Raad van State
Vanaf de verovering van het fort Hoogerwerf op de Spanjaarden speelden twee centrale
bestuursorganen van de Republiek der Verenigde Nederlanden een belangrijke rol in de
aansturing van deze vesting: de Staten-Generaal en de Raad van State.
Het centrale bestuursorgaan van de Republiek werd gevormd door de Staten-Generaal, een
bestuurscollege dat vanaf 1585 (op een enkele uitzondering na) steeds in Den Haag
vergaderde. 310 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. Vanaf 1593
vergaderde de Staten-Generaal vrijwel dagelijks. 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.
• 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 was geconcipieerd 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
310 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 (Aerts, e.a. (red.), 1994, deel 1, p. 65); zie voor de geschiedenis van de
Nederlandse Staten-Generaal vooral: Fockema Andreae en Hardenbergh (red.), 1964; Groenveld
en Leeuwenberg, 2008, p. 151-153.
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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. 311 Ze zijn treffend wel eens betiteld als “De Verenigde Staten van de
Lage Landen”. 312 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 markiezaat van Bergen op
Zoom), 313 Staats-Vlaanderen (het Vrije van Sluis en de Vier Ambachten 314), 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. 315
De Raad van State werd in het kader van het staatsbestel van de Republiek der Verenigde
Nederlanden in 1588 geconstrueerd als een centraal regeringscollege. 316 De leden hadden in
dit college zitting zonder last of ruggespraak. De Raad heeft, anders dan thans, voornamelijk
gefunctioneerd als een bestuursorgaan met uitvoerende taken, in de praktijk 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 hadden de stadhouders zitting in de Raad (zie verderop).
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
311 Van Deursen, 2004, p. 11-19.
312 Asaert, 2004, p. 13.
313 Het kwartier van Antwerpen omvatte oorspronkelijk, vóór de afscheiding van het noordelijk deel
van het hertogdom Brabant, behalve de genoemde steden en gebieden ook de plaatsen Lier,
Herentals, Zandvliet, Hoogstraten, Geel, Turnhout, Geertruidenberg, Arendonk, Duffel en
Walem. Het hertogdom Brabant was oorspronkelijk verdeeld in vier kwartieren: Antwerpen,
Brussel, Leuven en ‘s-Hertogenbosch.
314 De Vier Ambachten in Staats-Vlaanderen waren: het Hulster, het Axeler, het Asseneder en het
Boekhouter Ambacht.
315 Israel, 1996, p. 325.
316 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, 1980, p. 109; Aerts e.a. (red.), 1994, p. 265-282).
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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. 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, met de aantekening welke provincie deze voor haar rekening
zou nemen. Op basis van de staat van oorlog verleenden de provincies toestemming voor de
uitgaven.
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, 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.
Twee gedeputeerden van de Raad van State, waaronder vaak een Zeeuws lid van de Raad,
bezochten als regel 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 trokken zij in zuidelijke richting naar
de Staatse forten. Daarna bezochten zij Hulst, Axel, Terneuzen, Sluis enz.. Via Rotterdam
reisden ze weer terug naar Den Haag. Overal woonden zij de verpachtingen van de gemene
middelen van consumptie bij en spraken met de militaire commandanten. De gedeputeerden
bezochten ook de forten Lillo en Liefkenshoek. In Lillo woonden zij de verpachtingen bij
van de gemene middelen van consumptie betreffende het fort Hoogerwerf; zie hiervoor
verder paragraaf 7.3.
In de Raad van State vervulden de stadhouders een belangrijke leidinggevende rol, zonder
dat zij in formeel opzicht over een eigen machtsbasis beschikten. Officieel waren de
stadhouders ambtenaren, zonder een uitvoerende of wetgevende bevoegdheid, uitgezonderd
bevoegdheden die regionaal waren bepaald, zoals in sommige gewesten de bevoegdheid om
te beslissen over de samenstelling van de vroedschappen in de steden. Hun oorspronkelijke
functie, te weten die van plaatsvervanger van de landsheer, kwam in 1581 te vervallen toen
de opstandige gewesten in de Nederlanden het gezag van koning Philips II afzworen (het
“Plakkaat van Verlatinghe”). De functie bleef nadien als een eretitel in stand. Formeel waren
er in de Republiek der Verenigde Nederlanden evenveel stadshouders als er gewesten waren,
dus zeven. In de praktijk waren er niet meer dan twee. De gewesten Holland, Zeeland,
Utrecht, Gelderland en Overijssel hadden dezelfde stadhouder, evenals de gewesten
Friesland en (veelal) Groningen (dit gewest had in de periode 1640-1650 dezelfde stadhouder
als de gewesten Holland c.s.). In het eerstgenoemde cluster werd de functie vervuld door
nazaten van Willem van Oranje en in Friesland en (meestal) Groningen door afstammelingen
van diens broer Jan van Nassau. 317 In het tijdvak dat voor de reconstructie van de
317 Groenveld en Leeuwenberg, 2008, p. 154.
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geschiedenis van het fort Hoogerwerf van belang is was er in het eerstgenoemde cluster een
stadhouderloos tijdperk van 1650 tot 1672. Vanaf de verovering van het fort Hoogerwerf op
de Spanjaarden in 1632 speelde prins Frederik Hendrik een belangrijke rol in de aansturing
van deze vesting als stadhouder van Holland, Zeeland, Gelderland, Utrecht en Overijssel, als
lid van de Raad van State en als kapitein-generaal van het Staatse leger. Daarenboven drukte
hij een belangrijk stempel op het beleid van het gewest Zeeland omdat hij in de Staten van
Zeeland kon beschikken over drie zetels (stemmen): als Eerste Edele en als markies van
Veere en van Vlissingen. Toen de invloedrijke prins Willem III van Oranje-Nassau in al die
functies aantrad verkeerde het fort Hoogerwerf al in een staat van ontbinding. Hij was niet
meer in de gelegenheid om er in het voetspoor van zijn grootvader Frederik Hendrik een
betekenisvolle invloed op uit te oefenen.
5.3 Het gewestelijk bestuur van Zeeland
Vanaf de verovering van het fort Hoogerwerf op de Spanjaarden in juni 1632, maar vooral
vanaf 1641 heeft het gewest Zeeland een uiterst belangrijke rol heeft gespeeld in de besturing
van deze vesting, vergelijkbaar met de invloed van dit gewest op de gang van zaken in de
Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek. De bestuurlijke verhoudingen in Zeeland ten tijde van
de Republiek zijn door Priester globaal als volgt beschreven: 318
“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 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 de 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
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. 319 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. 320

318 Priester, 1998, p. 48-50. Zie voor de opzet van het gewestelijk bestuur van Zeeland in de periode
1574-1795 ook (o.m.): Kluiver, 1998, p. 15-35; voorts: Francke, 2001, p. 25-33; ook: Heeringa,
1922, p. III-XXXIX.
319 Tot het Committimus werd ook Hulst gerekend in de periode 1591-1596.
320 De facto gebeurde dit reeds in september 1794, toen Staats-Vlaanderen door Frankrijk werd
veroverd.
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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. 321 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 aanvankelijk 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.
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,
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 ten tijde van de Republiek door Priester. 322

321 De Oranjes lieten de positie van Eerste Edele in het bestuur van Zeeland waarnemen; zie voor
hun namen in de periode 1578-1795: ZA, Gids nr. 18, p. 3-6.
322 Zie hiervoor ook: Meijer, 2006, p. 104-123.
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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”. 323 Aanvankelijk werden de Gecommitteerde Raden
vooral bemand door personen 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 Scheldeforten, waaronder het fort
Hoogerwerf. Het nam 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.
• 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, zoals de Raad
van State.
Vele belangrijke beslissingen die het reilen en zeilen van het fort Hoogerwerf regardeerden
werden in het Abdijcomplex te Middelburg (waar het bestuur van het gewest zetelde en nog
zetelt) genomen. 324 Daarvan getuigen de vele besluiten (“resoluties”) die de Gecommitteerde
Raden van Zeeland in de periode 1632-1682 over deze vesting namen; ze zijn chronologisch
verwerkt in deel 2. Vooral in de periode vanaf de verovering in de zomer van 1632 tot het
einde van de Tachtigjarige Oorlog bereikten de Gecommitteerde Raden met grote regelmaat
(soms dagelijks) brieven van de commandeurs van de forten Lillo en Liefkenshoek met
bijzonderheden over ontwikkelingen op Hoogerwerf. Hierdoor waren de bestuurders in
Middelburg goed op de hoogte over wat zich daar afspeelde. Ook de majoor-commies van
de vesting zorgde voor een regelmatige berichtgeving over het fort.
In vergelijking met de Gecommitteerde Raden was de rol van de Staten van Zeeland in de
aansturing van het fort uiterst bescheiden. Slechts weinig resoluties van dit bestuurscollege
hebben op het fort Hoogerwerf betrekking; ze zijn integraal verwerkt in deel 2.
De intensieve bemoeienis van de Gecommitteerde Raden van Zeeland met de gang van zaken
op Hoogerwerf impliceerde dat de besturen van de Zeeuwse steden die in dit bestuurscollege
vertegenwoordigd waren indirect bij de beleidsvoering betreffende dit fort betrokken waren.
De leden van het college van Gecommitteerde Raden vervulden hun taak in dit
323 Israel, 1996, p. 308.
324 Zie voor de geschiedenis van dit bestuurlijke centrum van Zeeland: Dekker en Heyning (red.),
2006.
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bestuursorgaan immers niet op persoonlijke titel, maar namens de stad die hen had
afgevaardigd.
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6. De leiding van het fort
6.1 De positie van de majoor-commies
De dagelijkse leiding van het fort was in handen van een sergeant-majoor (ook wel
wachtmeester genoemd) die tevens fungeerde als commies van de vivres en de ammunitiën,
zoals gebruikelijk in qua omvang vergelijkbare “sterckten” van het Staatse leger. Ook in de
nabijgelegen forten Frederik Hendrik en Kruisschans was de majoor tevens belast met de
zorg voor het magazijn. 325 In de besturing van het fort Hoogerwerf was hij een sleutelfiguur.
Hij was in de alledaagse aansturing de stabiele factor. De militaire populatie was vlottend;
zeer frequent vonden er wisselingen in de samenstelling van het garnizoen plaats. De majoorcommies was de vaste figuur in de bemanning en hét aanspreekpunt voor de
verantwoordelijke bestuurlijke en militaire autoriteiten.
Op 15 november 1581 vaardigde Filips, graaf van Hohenlohe, voor de Hollandse en Zeeuwse
garnizoenen een ordonnantie uit waarbij de taak van een sergeant-majoor werd omschreven
als de zorg voor de algemene orde en veiligheid van een garnizoen. Hij diende misstanden
en wangedrag van militairen bij de commandant te melden. 326 Over de competenties van de
sergeant-majoors in de Scheldeforten deden zich in de 17de en 18de eeuw regelmatig
geschillen voor. Ze behoorden niet tot de rangcategorie van de hoofdofficieren, maar
verkeerden soms in een positie waarbij zij zich gedwongen voelden om te handelen alsof zij
in een gezagsverhouding stonden ten opzichte van militairen, in het bijzonder gewone
soldaten. Het kwam ook voor dat zij zich om redenen van gezag en macht breder wilden
manifesteren dan hen was toegestaan. Niet alle wachtmeesters respecteerden (kenden) in dit
opzicht hun beperkingen.
In 1656 bijvoorbeeld 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. 327 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. 328 In deze zelfde lijn lag hun besluit om de magistraat van

325 In het fort Lillo daarentegen waren deze functies gesplitst. In Liefkenshoek deed deze kwestie
zich niet voor omdat het magazijn van dit fort zich in het fort Lillo bevond; de commies van de
vivres en de ammunitiën aldaar vervulde deze functie ook ten behoeve van Liefkenshoek. Daar
fungeerde de sergeant-majoor dus uitsluitend, net zoals in Lillo, als wachtmeester, anders dus
dan op Hoogerwerf.
326 Swart, 2006, p. 138; zie voor de taak van de sergeant-majoor ook: Leune, 2006, deel 1, p. 379380.
327 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.
328 Idem, inv. 671, 28-11-1673.
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Lillo de bevoegdheid te verlenen om de sergeant-majoor aldaar te autoriseren om bij absentie
van de commandeur als “gesustineerd officier” op te treden, dit wil zeggen als een
bevelvoerder met bevoegdheden zoals deze aan een “echte” officier waren toegekend. 329
Voor de commies gold een ambtsinstructie die door de Raad van State voor alle commiezen
van de vivres en de ammunitiën in de frontiersteden en sterkten van de Republiek op 15 juli
1605 was vastgesteld. Daarin was onder meer bepaald dat de commies: 330
• Zorg diende te dragen voor een borg, dus voor iemand die voor hem (in financiële zin)
garant zou staan. 331
• Zijn administratie na zijn aantreden terstond ter hand diende te nemen.
• Goed diende te administreren wat aan hem (in het geval op opvolging) was
overgedragen.
• De aan hem toevertrouwde goederen goed diende te bewaren tegen de minste kosten en
dat bij nalatigheid in dit opzicht de schade op hem zou worden verhaald en dat hij
hiervoor beboet zou worden.
• Iedere maand moest rapporteren aan de Raad van State over gedane uitgaven. 332
• Gebonden was aan voorschriften inzake de distributie van kogels, kruit, lonten e.d.. 333
• Idem inzake levensmiddelen. Zo werd voorgeschreven dat hij bij de uitdeling van
levensmiddelen aan ieder “hoofd” dat ten laste van “het land” kwam [per dag]
beschikbaar diende te stellen: 20 ons brood en ten hoogste een half pond kaas of stokvis
en voor iedere 100 hoofden een ton bier ter waarde van fl. 2. 334
329 ZA, SZ, inv. 677, 27-12-1676.
330 Een kopie van dit besluit is opgenomen in: ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
331 Of deze bepaling ook gold voor de commies die in 1632 als eerste op Hoogerwerf werd benoemd
is niet bekend. Voor Johan Vizer stond Jacob de Vriese, burgemeester van de stad Tholen, borg
en wel voor een bedrag van fl. 1000, blijkens een schepenakte van 8-8-1633 (GA Tholen, RAZE
5179; kopie in: ZA, Rekenkamer van Zeeland C, inv. 22610). Van Valkenburg (1976, p. 7),
dateerde deze akte foutief op 8-9-1633. Voor Anthony de Baudoux (de opvolger van Vizer)
stond zijn vader, Abraham de Baudoux, borg, eveneens voor fl. 1000 (ZA, SZ, inv. 1269, 17-51654).
332 Deze bepaling is waarschijnlijk buiten werking geplaatst (geraakt) toen de commies vanaf 1640
voor zijn uitgaven verantwoording ging afleggen aan het gewest Zeeland. Van een maandelijkse
rapportage was vanaf dat moment geen sprake. De commies diende vanaf 1 juli 1640 eenmaal
per jaar zijn rekening in bij de Rekenkamer van Zeeland. Over de periode 1639 tot 1 juli 1640
werden de uitgaven verantwoord door de commies van de gemene middelen op Lillo,
Liefkenshoek en Hoogerwerf. Hoe de uitgaven werden verantwoord in de periode 1633 tot en
met 1638 valt niet meer te achterhalen; in het archief van de Raad van State (met name in het
archief van de Rekenkamer van de Generaliteit) zijn de desbetreffende stukken niet
aangetroffen.
333 Dit soort voorschriften werd door de Raad van State nadien aangepast zoals op 18-3-1632
(betreffende de distributie van poeder voor de kanonnen) en op 15-5-1637 (betreffende de
distributie van kruit voor de musketiers); zie voor kopieën hiervan: ZA, Rekenkamer Zeeland C,
inv. 22590. Zo was bijv. voorgeschreven dat voor een kanon van 48 pond (d.w.z. een kanon voor
het afschieten van kogels met een gewicht van 48 pond) 16 pond poeder beschikbaar diende te
zijn en voor een kanon van 24 pond 10 pond poeder.
334 Ook aan de verzorging van paarden was gedacht. Zo diende de commies voor elke 100 paarden
een derde part van een last haver per dag beschikbaar te stellen.
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Steeds voldoende in voorraad moest hebben: granen, mout, kaas en stokvis.
Ervoor diende te zorgen dat brood en bier door vertrouwde bakkers c.q. brouwers
geleverd zouden worden.
Diende te zorgen voor het onderhoud van wapens en andere instrumenten van oorlog.
Toestemming behoefde van de Raad van State voor de aanschaf van ammunitie, behalve
in geval van nood (zoals bij een langdurige belegering).
Geen eigen zakelijke belangen diende te hebben bij de inkoop van eet- en drinkwaren.

De Raad van State bepaalde dat commanderenden, bevelhebbenden en de “gemeyne”
soldaten die op het fort Hoogerwerf garnizoen zouden houden de majoor-commies dienden
te “kennen” en te “houden” [lees: te aanvaarden] en hem zonodig dienden bij te staan in het
belang van “het land”. 335 Daarmee was op het fort de gezagsrelatie tussen de majoorcommies en (de leiding van) het garnizoen geenszins afdoende geregeld. De majoor-commies
was niet de meerdere in hiërarchische zin van de officieren die op het fort verbleven, noch
van de gewone soldaten die onder deze officieren ressorteerden. De soldaten behoorden
formeel tot compagnieën die niet onder het bevel stonden van de majoor-commies. De
kapiteins van deze compagnieën verbleven slechts incidenteel op het fort en lager geplaatste
officieren eveneens, zeker na 1648. Er zijn vele momenten geweest waarop geen enkele
officier van een compagnie waaruit soldaten waren gerecruteerd op het fort aanwezig was.
Het is dan ook geen wonder dat de majoor-commies regelmatig als commandeur is
omschreven. Feitelijk vervulde hij deze rol. Deze titel suggereert echter meer dan strikt
formeel genomen kon worden waargemaakt. De majoor-commies van Hoogerwerf verkreeg
geen commissie als kapitein (en werd dus ook niet conform deze rang gehonoreerd), al
fungeerde hij de facto wel als zodanig en al werd hij soms op deze wijze betiteld, soms ook
in de samengestelde vorm van kapitein-commandeur. 336 De spanningen die uit deze
rolambiguïteit voortvloeiden zijn nauwelijks gedocumenteerd. Aangenomen mag worden dat
deze zich regelmatig manifesteerden. Deze hingen nauw samen met de wijze waarop het
garnizoen op Hoogerwerf was samengesteld, namelijk als een wisselende verzameling van
soldaten die uit velerlei (Zeeuwse) compagnieën afkomstig waren (zie hoofdstuk 8). Majoorcommies Vizer attendeerde de Gecommitteerde Raden van Zeeland er in 1645 op dat hij
enerzijds was belast met het “commandement” van de soldaten die op Hoogerwerf verbleven
(en die hij als “onderhebbend” omschreef), doch hij wees er tegelijk op dat de soldaten niet
ressorteerden onder een specifiek vaandel, waarmee hij bedoelde dat zij gezamenlijk niet tot
een specifieke compagnie onder zijn leiding behoorden. Daarmee gaf hij te kennen dat zijn
gezagsrelatie ten opzichte van de soldaten problematisch was. Hij verzocht de
Gecommitteerde Raden om hem een eigen “vendel” te gunnen, hetgeen hem niet werd
toegestaan. 337 Het was dan ook nogal vrijmoedig van commies Vizer om (onder meer) in

335 Dit is bijv. verordonneerd in het besluit van de Staten-Generaal inzake de commissie van Johan
Vizer als sergeant-majoor en commies van de forten Hoogerwerf en St. Ambrosius d.d. 10-91633, waarvan een kopie is opgenomen in: ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
336 Van Valkenburg, 1976, p. 7 en 8.
337 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22640. Het verzoek om hem een eigen vendel te “gunnen”
werd door Vizer ook beredeneerd om het traktement van een aan te stellen voorlezerziekentrooster vergoed te krijgen. Het is niet geheel duidelijk hoe een dergelijke vergoeding kon
fungeren als legitimatie van een eigen compagnie. Dat zou ook blijken, want de voorlezer-
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zijn rekening betreffende het tijdvak 1 juli 1642 tot en met 30 juni 1643 melding te maken
van het verstrekken van buskruit door “zijn” sergeant aan soldaten van “de compagnie van
desen rendant”, dus aan “zijn” compagnie. 338 Ook zijn opvolger verkreeg geen commissie
als kapitein van een compagnie. Toen deze van de Staten van Zeeland (op 9 mei 1659)
commissie verkreeg als majoor en commies van Hoogerwerf werd, anders dan bij zijn beide
voorgangers, wel expliciet vermeld dat hij [ook] “commandant” van het fort was. 339 In
formeel opzicht werd de commissie daarmee uitgebreid, meer feitelijk bezien was sprake van
een codificatie van de gezagsverhouding zoals die op het fort Hoogerwerf reeds gebruikelijk
was. In de formele aanduiding van de soldaten op het fort bleef de term compagnie vermeden
worden. De onder het gezag van de majoor-commies ressorterende manschappen werden
veelal omschreven als het “onderhebbent crijchsvolck”, zoals in de rekeningen die het gewest
Zeeland jaarlijks bij de Rekenkamer van de Generaliteit deponeerde.
De majoor-commies van het fort Hoogerwerf had enige vrijheid om gegeven de bestuurlijke
en militaire kaders waarbinnen de vesting was gepositioneerd beslissingen over de dagelijkse
gang van zaken op het fort te nemen. Hij had in dit opzicht een bescheiden discretionaire
bevoegdheid. Daar diende hij terughoudend mee om te gaan. Toen er begin 1661 schade aan
het fort ontstond en de majoor-commies het noodzakelijk achtte om direct reparaties te laten
verrichten werd hij door de Gecommitteerde Raden van Zeeland berispt. Hij had in strijd met
hun beslissing gehandeld dat de schade eerst door commies Gallieris van Lillo zou worden
geïnspecteerd. De Baudoux werd in Middelburg ontboden. Hem werd “aengesegt sich van
diergelijcke in het toecommende te willen wachten.” 340
In de eerste jaren na de verovering van Hoogerwerf op de Spanjaarden is in de leiding van
het fort een in formeel opzicht niet geheel duidelijke rol gespeeld door de commandeur van
het fort Liefkenshoek. Vaststaat dat deze zich in de periode 1633-1640 (toen deze functie
overwegend werd vervuld door Severijn Hoemaker) intensief met de gang van zaken op het
fort bemoeide, vooral op het terrein van de personele bezetting. Formeel beslisten de
Gecommitteerde Raden van Zeeland daarover, doch blijkens hun resoluties werd aan de
commandeur van Liefkenshoek een regierol terzake toebedeeld. Zo’n rol blijkt ook uit de
brieven over het fort Hoogerwerf die de commandeur naar Middelburg zond, in het bijzonder
berichten over de aflossing van militairen op het fort (zie hiervoor deel 2). Die betrokkenheid
oversteeg diens verantwoordelijkheid als kapitein van een compagnie van waaruit soldaten
op Hoogerwerf garnizoen hielden. Blijkens de notulen van de Staten van Zeeland had hij een
verderstrekkende bemoeienis met Hoogerwerf dan uit zijn commissie als kapitein kan
worden afgeleid. Zo valt in het verslag van de Statenvergadering van 12 maart 1638 te lezen
dat kapitein Severijn Hoemaker het “commandement” had over de forten Liefkenshoek,
Kruisschans én Hoogerwerf. Hem werd verzocht kenbaar te maken welke van de genoemde
ziekentrooster kwam er (met een toeslag op zijn gage als soldaat) zonder dat de majoor-commies
van Hoogerwerf over een eigen compagnie kon beschikken c.q. tot kapitein werd bevorderd.
338 Idem, inv. 22620, fol. 44 v.
339 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 117. De Baudoux maakte regelmatig (bijv. in zijn jaarrekeningen)
melding van zijn drievoudige commissie: als sergeant-majoor, als commies en als commandant.
Tot zijn taken behoorde het “commanderen [van] het crijchsvolck aldaer in guarnisoen
liggende” (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22790).
340 ZA, SZ, inv. 516, fol. 53.

132

drie commandementen hij wenste te behouden. 341 Kennelijk werd het continueren van de
verantwoordelijkheid voor de drie posten niet langer gewenst geacht. 342 Het is merkwaardig
dat, voor zover dit viel na te gaan, Severijn Hoemaker nimmer commissie verkreeg om
(tevens) commandeur van Hoogerwerf te zijn, niet van de Raad van State en ook niet van de
Staten van Zeeland. 343 Vermoedelijk ontbeerde de kwalificatie “commandement” dan ook
een juridische grondslag. Daarmee is niet beweerd dat de commandeur van Liefkenshoek met
de leiding van Hoogerwerf niets had uit te staan. Hij was een in die tijd gezaghebbend officier
en zal vermoedelijk op grond daarvan een verderstrekkende bemoeienis met Hoogerwerf
hebben gehad dan uit zijn formele taakstelling kan worden afgeleid, afgezien dan van zijn
verantwoordelijkheid voor de soldaten uit zijn eigen compagnie die er garnizoen hielden.
Mogelijk speelde ook nog een rol dat hij voor een regisserende c.q. toezichthoudende rol ten
aanzien van Hoogerwerf geschikter werd geacht dan zijn collega op het fort Lillo, mogelijk
omdat hij daarvoor meer tijd beschikbaar had. Liefkenshoek was immers een aanzienlijk
kleinere vesting dan Lillo. De commandeur van dit fort droeg aanvankelijk (tot april 1638)
daarenboven een leidinggevende verantwoordelijkheid op het fort St. Anna in de polder van
Namen en had dus minder gelegenheid om zich ook nog over het fort St. Martijn te
ontfermen.
6.2 De honorering van de majoor-commies
De majoor-commies van Hoogerwerf verdiende £ 50 per jaar (ofwel £ 4:3:4 per maand van
32 dagen). Dit was voor deze functionaris een gebruikelijk traktement. In 1639 verzocht
Johan Vizer vergeefs aan de Gecommittteerde Raden van Zeeland om “eenige” verhoging
daarvan. 344 Het traktement had het karakter van een basissalaris. Het was mogelijk om dit
aan te vullen met bijverdiensten. Voor het “overbrengen” [lees: opstellen en indienen] van
zijn jaarrekening ontving de majoor-commies jaarlijks een “vacatiegeld” van £ 3:6:8. Voor
het minuteren, schrijven en doubleren van deze rekening, inclusief het samenstellen van een
borderel [een samenvattend overzicht van de ontvangsten en uitgaven] en een spiegel [een
voorblad], ontving hij daarenboven per jaar £ 2:8 (incidenteel iets meer of iets minder). Zo
kwam zijn eigenlijke basisinkomen op £ 55:14:8 per jaar. 345 Maar dit kon op andere manieren
341 ZA, Notulen Staten van Zeeland, 12 maart 1638, gedrukte versie, p. 28 en 29.
342 In feite was niet zozeer het “commandement” van het fort Hoogerwerf in het geding, maar de
vraag of het wel wenselijk was dat de commandeur van Liefkenshoek tevens der scepter zwaaide
over het fort Kruisschans. In diezelfde vergadering kreeg de commandeur van Lillo een
vergelijkbare keuze voorgehouden. Verwezen werd naar een resolutie van de Staten van Zeeland
van 5-11-1637 waarin werd aangedrongen op het “separeren” van de “commandementen” over
de forten Lillo en St. Anna (in de polder van Namen).
343 Severijn Hoemaker verkreeg in 1632 wel formeel mandaat (van graaf Willem van NassauSiegen) om (tevens) te fungeren als commandeur van het fort Kruisschans (ZA, SZ, inv. 1247.2,
bijlage bij een brief van de commandeur van Liefkenshoek aan de GR van Zeeland d.d. 23-71632).
344 ZA, SZ, inv. 497, 15-12-1639, fol. 191.
345 Uit een vergelijking van het handschrift van Johan Vizer (blijkens diens brieven) met het
handschrift waarmee diens jaarrekeningen werden geschreven kan worden geconcludeerd dat
Vizer een schrijver inhuurde om zijn rekeningen op te stellen; zijn vacatiegeld had dus deels het
karakter van een onkostenvergoeding en kan in die zin niet integraal als een volwaardig
additioneel honorarium worden beschouwd.
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worden aangevuld. Vooral Johan Vizer was in dit opzicht creatief, onder meer door op het
fort als aannemer van diverse klussen te fungeren. Zo werd hij in 1639 en 1640 onder meer
betaald als aannemer van het verhogen en verzwaren van de wallen en het repareren van de
hutten en logementen en in 1641, 1642 en 1644 voor uiteenlopende werkzaamheden zoals
het onderhouden van de duikeldam voor de contrescarp van het fort. 346 Vaststaat dat hij in
1635 een zakelijk belang had bij de voedselvoorziening. 347
Het is niet duidelijk of de majoor-commies net zoals zijn vergelijkbare collega’s op de forten
Frederik Hendrik en Kruisschans (forten waar eveneens de functies van majoor en commies
werden gecombineerd) recht had op gratis toedeling van turf voor het verwarmen van zijn
woning. In de jaarrekeningen van de majoor-commies is hierover niets genoteerd.
Waarschijnlijk gold eenzelfde regeling als voor de sergeant-majoors te Lillo en Liefkenshoek
die elk recht hadden op twee lasten turf per jaar, althans in de 18 de eeuw (en mogelijk al
eerder). 348 Dit recht behoorde tot hun secundaire arbeidsvoorwaarden. Niet gedocumenteerd,
maar wel aannemelijk is dat de majoor-commies van Hoogerwerf ook door het incasseren
van provisies zijn inkomen kon opvoeren. Hij had invloed op het mobiliseren van
leveranciers van goederen en diensten en die hadden er vermoedelijk ondershands wel wat
voor over om op of ten behoeve van fort Hoogerwerf werkzaam te zijn. Plausibel is dat
provisies deels het karakter hadden van betalingen in natura en op deze wijze buiten de
boekhouding vielen.
De uitbetaling van het traktement van de majoor-commies van Hoogerwerf geschiedde vanaf
de zomer van 1632 tot 31 juli 1640 door de ontvanger van de gemene middelen van
consumptie in het Markiezaat van Bergen op Zoom, Jan de Bergaigne. Vanaf 31 juli 1640
gebeurde dit door de ontvanger-generaal te lande van het gewest Zeeland. 349 Daar stond
tegenover dat dit gewest vanaf die datum niet langer verantwoordelijk was voor de betaling
van het traktement van de majoor-commies van het fort Frederik Hendrik; die
verantwoordelijkheid werd overgedragen aan de genoemde ontvanger te Bergen op Zoom.
De overgang had een ruimere strekking. Vanaf eind juli 1640 werd de jaarrekening van de
majoor-commies van Hoogerwerf verantwoord voor de Rekenkamer van Zeeland (niet meer
voor de Rekenkamer van de Generaliteit) en behoefde deze de goedkeuring van de
Gecommitteerde Raden van dit gewest (niet meer van de Raad van State).
6.3 De majoor-commiezen
In de (beperkte) geschiedenis van het fort is de post van majoor-commies van het fort
Hoogerwerf slechts door drie personen vervuld:
•

Abraham Dufour (Dufoert, Du Fort).

346 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 720, 740, 760, 780 en 820. Voor diverse werkzaamheden die
hij in de maanden november en december 1640 uitvoerde (en waarschijnlijk deels liet uitvoeren)
ontving hij een honorering van fl. 950 (ZA, SZ, inv. 498, 17-11-1640; een extract daarvan is
opgenomen in ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80010).
347 ZA, SZ, inv. 1250.2, brief van Pieter de Gomme aan de GR d.d. 2-11-1635.
348 Leune, 2006, deel 1, p. 316.
349 ZA, Rekenkamer van Zeeland C, inv. 760. Daarover was reeds door de GR van Zeeland
gedelibereerd op 15-12-1639 (ZA, SZ, inv. 497, fol. 191).
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•
•

Johan Vizer (Viser, Visier en Veijser).
Anthony de Baudoux (Baudous).

Abraham Dufour werd als majoor-commies benoemd door de Raad van State op 26 juli 1632
en was slechts kort als zodanig op Hoogerwerf werkzaam, want zijn opvolger werd benoemd
op 10 september 1633. Aangenomen moet worden dat hij zijn sporen in het Staatse leger had
verdiend, anders was de verantwoordelijkheid voor het ordentelijk functioneren van het fort
niet aan hem toevertrouwd. Hij moet het vertrouwen hebben genoten van prins Frederik
Hendrik, die zich als kapitein-generaal van het Staatse leger met dit soort benoemingen
doorgaans intensief bemoeide. Na zijn werkzaamheid op het fort Hoogerwerf werd hij
kapitein van een infanterie-compagnie in het regiment van Francois de Laubespine, heer van
Hauterive (Haulterive) en markies van Chateauneuf. Deze was een van de leidinggevende
hoofdofficieren in het leger van prins Frederik Hendrik. Hij speelde onder meer een sleutelrol
bij de verdediging van Maastricht in 1634. In dat en het volgende jaar waren enkele van zijn
compagnieën in Zeeland actief. Op 19 oktober 1634 werd de kolonel voor zijn goede diensten
“tot defensie van de frontieren deser provintie” door de Gecommitteerde Raden van Zeeland
bedankt en vereerd met vier oxhoofden Franse wijn. 350 Het is niet onaannemelijk dat
Abraham Dufour ook reeds vóór zijn benoeming op Hoogerwerf aan het regiment van
Hauterive verbonden was, zij het toen nog niet als kapitein, maar mogelijk als sergeant. Uit
zijn te Bergen op Zoom op 23 mei 1637 opgestelde testament blijkt dat hij bezittingen had in
Frankrijk (en daar vermoedelijk is geboren) en dat zijn broers eveneens een leidinggevende
rol speelden in het Staatse leger, zij het in compagnieën die behoorden tot een ander Frans
regiment (ten dienste van de Republiek der Verenigde Nederlanden), te weten dat van
Gaspard III de Coligny, graaf van Chatillon, maarschalk van Frankrijk. 351
Op 10 september 1633 trad Johan Vizer (Viser, Visier en Veijser) aan als majoor en commies
op Hoogerwerf. 352 Hij vervulde deze functies tot zijn overlijden in 1659. Vizer is geboren in
Engeland en had voor zijn komst naar Hoogerwerf het Staatse leger gediend als sergeant
onder kapitein “Boeis” in de stad Tholen. 353
Vizer gaf leiding aan het fort St. Martijn in een cruciale fase van het bestaan van deze vesting,
zeker in de periode vanaf zijn benoeming tot de Vrede van Münster, toen de verhouding met
de Spaanse omgeving nog ronduit gespannen was. Hij drukte een belangrijk stempel op het
fortleven. Regelmatig maakte hij wensen met betrekking tot de bezetting, de inrichting en het
beheer van het fort kenbaar aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland. Een voorbeeld
hiervan is de brief (over visrechten in de omgeving van het fort) die hij op 18 juni 1648 aan
de Edel Mogende Heren in Middelburg verzond: 354

350 ZA, SZ, inv. 495, 19-10-1634, fol. 76 v en 77.
351 HCM, not. arch. 10, akte nr. 42, 23-5-1637.
352 Zijn Engelse herkomst verklaart waarom zijn familienaam ook wel is omschreven als Veijser,
zijnde de manier waarop de Engelse naam Vizer wordt uitgesproken. Dat Vizer eerder sergeant
was onder kapitein “Boeis” is vermeld bij de inschrijving van zijn ondertrouw te Tholen op 8-41628.
353 Zie voor kapitein Boeis de biografische schets van Vizer in deel 3.
354 ZA, SZ, inv. 1263, nr. 61.
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Zijn brieven zullen menigmaal voor de Middelburgse autoriteiten lastig leesbaar zijn
geweest. Vizer had een soms ondoorgrondelijk handschrift en door zijn Engelse komaf viel
het hem niet gemakkelijk om zich helder en correct in het Nederlands uit te drukken.
In de periode 9 mei 1659 tot en met 1678 (toen het fort in rustiger vaarwater verkeerde) was
de dagelijkse leiding van het fort in handen van Anthony de Baudoux (Baudous). 355 Hij 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. Een jaar later werd hij tevens aangesteld als controleur van de Tol van Zeeland
te Lillo. Het is niet duidelijk of hij na 1671 de facto nog als majoor-commies op Hoogerwerf
heeft gewerkt. Commiesrekeningen vanaf 1672 zijn in de archivalia niet aangetroffen.
Vaststaat wel dat er na 1671 nog militairen op het fort verbleven (zie paragraaf 8.2). Formeel
behield De Baudoux zijn commissie als sergeant-majoor, commies en commandeur van
Hoogerwerf totdat hij controleur van de commiezen te Lillo werd. Tussen 1671 en 1678
verbleef hij overwegend op het fort Kruisschans. Op 27 september 1677 werden de onder
hem ressorterende soldaten “gelincentieert” [uit hun dienst ontslagen].

355 Zie voor hem verder deel 2.
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7. De financiering
7.1 De rol van de Generaliteit
De kosten die met het onderhoud en de bezetting van het fort Hoogerwerf gemoeid waren
werden jaarlijks door het gewest Zeeland gedeclareerd bij de Rekenkamer van de
Generaliteit. 356 Het fort werd van belang geacht voor de gehele Generaliteit en werd
derhalve, conform artikel 4 van de Unie van Utrecht uit 1579, uit de oorlogskas van de
opstandige gewesten van de Nederlanden gefinancierd. 357 De gezamenlijke uitgaven van de
Generaliteit (die vrijwel volledig betrekking hadden op de oorlogsvoering) 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. 358 Vanaf 1612 bedroeg deze bijdrage in procenten: 359
•
•
•
•
•
•
•

Holland
Friesland
Zeeland
Utrecht
Stad en Lande (Groningen)
Gelderland
Overijssel

57,14
11,6
9,1
5,75
5,75
5,6
3,5

Deze contributies weerspiegelen niet alleen de tussen de gewesten bestaande economische
verschillen, maar ook de politieke krachtsverhoudingen binnen de Republiek. Holland was
veruit de grootste financier van het Staatse leger en van de Staatse vestingen. Dit gewest
356
357
358
359

Zie hiervoor Padmos, 2006, p. 10-121.
Leune, 2006, deel 1, p. 247; Groenveld, 2009 a, p. 62.
Veenstra, 2009, p. 3-9 en 17.
Leune, 2006, deel 1, p. 315. Vanaf 1652 leverde het gewest Drenthe een bijdrage van 1,0 tot
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: Zwitzer,
1991, hoofdstuk 4; Veenstra, 2009, p. 6. Dat de gewestelijke bijdragen jaarlijks licht
schommelden ten opzichte van de quoten betreffende het jaar 1612 blijkt bijvoorbeeld uit de
verdeling van de lasten betreffende de 290 compagnieën voetknechten met in totaal 7250
koppen in 1652. De kosten daarvan bedroegen £ 87.000. Voor rekening van het gewest Drenthe
kwam een bedrag van £ 875. Het resterende bedrag van £ 86.125 werd procentueel als volgt over
de andere gewesten verdeeld (ZA, SZ, inv. 1267):
Holland
58,3
Friesland
11,7
Zeeland
9,2
Utrecht
5,8
Stad en Lande
5,8
Gelderland
5,6
Overijssel
3,6

139

draaide dus voor 57,14 % op voor de kosten die met het fort Hoogerwerf waren gemoeid.
Een voorbeeld van een declaratie bij de Generaliteit betreffende het fort Hoogerwerf is die
over het tijdvak 1 oktober 1649 tot en met 31 december 1650: 360
“Anderen Uytgeven, aenden Commandeur ende Commis Joan Vizer op Hoogerwerve, tot
betalinge van sijn onderhebbende soldaten wesende twee coppen uijtelcke Zeeuwsche
Compagnie, gelicht vermogens de resolutie vande heeren Gecommitteerde Raden van
Zeelandt, tot besettinge vant voors. fort Hoogerwerve.
Aenden voors. Commandeur Joan Vizier de somme van £ 104.3.4 over een maendt solz voor
hem ende sijn onderhebbende volck sterck 46 coppen vervallen den 28 meij 1649 daer
ondergereckent voor den sickentrooster, bij extract ende calculatie Ordonnantie vanden 8
februarij 1650 met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Commandeur gelijcke some ter zaecke ende sterck als vooren. Vervallen den
9 Jullij 1649, mits den sieckentrooster bij extract ende calculatie, ordonnantie vanden 8
februarij 1650 met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Commandeur de somme van £ 92.18.6, ter zaecke als vooren sterck 25 coppen,
volgens de monsteringe vanden 21 Jully 1649 ende calculatie vanden Raet daer opgevolcht,
vervallen den 20 Augustij 1649, mits den sieckentrooster, ende voor 19 gereduceerde coppen
de dagen hares diensttes sedert den inganck vande maent totten 12 Augustij 1649 bij de
monsterrolle ordonnantie vanden 8 februarij 1650 met bekentenis hier overgedient.
Aenden selven Commandeur de somme van £ 58.16.8, ter saecke en sterck als vooren, volgens
de monsteringe vanden 6 Augustij 1649 ende calculatie vanden Raet opgevolcht vervallen
den eersten october 1649 mits den sieckentrooster bij de monsterrolle, ordonnantie vanden
8 februarij 1650, met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Commandeur gelijcke somme ter zaecke ende sterck als vooren vervallen den
12 november 1649, mits den sieckentrooster bij extract ende Calculatie, ordonnantie vanden
8 februarij 1650, met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Commandeur gelijcke somme ter zaecke ende sterck als vooren Vervallen den
23 december 1649 mits den sieckentrooster, bij extract ende calculatie ordonnantie vanden
8 februarij 1650, met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Commandeur gelijcke somme ter Zaecke ende sterck als vooren volgens de
monsteringe vanden 22 Jannuarij ende calculatie vanden Raet opgevolcht, vervallen den 4
februarij 1650, mits den sieckentrooster bij de monsterrolle, ordonnantie vanden 8 februarij
1650, met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Commandeur gelijcke somme ter Zaecke ende sterck als vooren vervallen den
18 Martij 1650 mits den sieckentrooster bij extract en calculatie ordonnantie vanden 26
december 1650 met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Cap. en Commandeur gelijcke somme ter zaecke ende sterck als vooren.
Vervallen den 29 April 1650 mits den zieckentrooster, bij extract ende calculatie,
ordonnantie vanden 26 december 1650 met bekens hier overged.
Aenden selven Commandeur gelijcke somme ter zaecke ende sterck als vooren, volgens de
monsteringe vanden 2 Junij 1650, ende calculatie vanden Raet opgevolcht, vervallen den 10
Junij voornt. mits den sieckentrooster bij de monsterrolle, ordonnantie vanden 26 december
1650, met bekentenisse hier overgedient.
360 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 940, fol. 207-211 v.
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Aenden selven Commandeur, gelijcke somme ter zaecke ende sterck als vooren, vervallen
den 22 Julij 1650, mits voor den sieckentrooster, bij extract en calcul. Ordonnantie vanden
26 december 1650 met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Commandeur gelijcke somme ter Zaecke en sterck als vooren. Vervallen den
2 September 1650, mits den sieckentroosterbij extract en calculatie vanden 26 december
1650 met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Cap. gelijcke somme, ter Zaecke ende sterck als vooren. Vervallen den 14
October 1650, mits den sieckentrooster, bij extract ende calculatie, ord. vanden 26 december
met bekents hier overgedient.
Aenden selven Commandeur, gelijcke somme ter Zaecke ende sterck als vooren volgens de
monsteringe vanden 20 october 1650, ende calculatie vanden Raet daer op gevolcht.
Vervallen den 25 November 1650, mits den Sieckentrooster bij de monsterrolle ordonnantie
vanden 26 december 1650 met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Commandeur, gelijcke somme ter Zaecke ende sterck als vooren, vervallen
den 6 Jannuarij 1651 mits voor den sieckentrooster bij extract en calculatie ordonnantie
vanden 30 Januarij daeraen met bekents hier overged.
Bedragende t’samen de betal. gedaen aenden voors. Commandeur Joan Viser voor hem ende
sijn onderhebbende gecommandeert Volck op Hoogerwerve ter somme van £ 1007.5.2.
Aen Joan Vizier major op Hoogerwerve de somme van £ 66.13.4 over 16 maenden tractement
tegens 25 guld. ter maent van 32 dagen, vervallen den 1 Jannuarij 1651 bij drije bekents hier
overgedient.
Aen Joan Vizier major ende Commis opt fort Hoogerwerve de somme van £ 226.6.10 in
voldoeninge vande sloten sijner 9e ende 10e geltreckeninghe vande Reparatien der
fortificatien aldaer, te wetenover den Jare 1649 de somme van £ 115.7.10, ende over den
jare 1650 £ 111 maeckende t’samen de bovenge. Somme bij twee extracten uijt de voors.
rekeninge geslooten ter Rekencamer van Zeelant opden 8 feburaij 1650 ende 1 februarij 1651
met twee ordonnantien vanden 12 febr. 1650 en 2 februarij 1651 met hare bekentenissen hier
overged. “
Een tweede voorbeeld betreft de declaratie over het kalenderjaar 1664 die als volgt luidde:

361

“Aenden Commandeur Anthonij de Baudoucx de somme van 275:5:3 vls over seven maenden
solts voor hem ende sijn onderhebbent crijchsvolck sterck 25 coppen conform de monsteringe
vanden 16 Junij 1664 ende calculatie vanden raedt daer op gevolcht vervallen den 22 Octob.
1664 daer onder begrepen 42 gulden voor den sieckentrooster mitsgaders noch voor 12
coppen vanden 27 August 1664 tot den vervaldach by de monsterrolle ord. vanden 9 feb.
1665 met bekents hier overgedient dus 275:5:3 vls.
Aenden selven commandeur Baudoux de somme van 117:13:4 vls. over twee maenden solts
voor hem en sijn comp sterck 25 coppen vervallen den 3 decemb. 1664 blyckende bij de
bescheden als vooren dus 117:13:4 vls.
Bedragende tsamen de betalinge gedaen aen den commandeur Anthonij Baudoux ter somme
van drie hondert tweetnegentich ponden achthien schell seven groten dus 3:92:18:7 vls.

361 NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 81 v-82 v en 96 v.
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Aen Anthonij de Bedoux major opt fort Hoogerwerve de somme van vijfftich ponden vls over
12 maenden tractament jegens 25 guld. ter maent van 32 dagen verschenen den 7 Januarij
1665 bij een bekentenis hier overged. dus hier 50 ponden vls.
Aen Anthonij de Boudoux Commijs opt fort St. Martijn op Hoogerwerve de somme van 43:9:1
vls in voldoeninge vant slot sijner rekeninge vande reparatien der fortificatiewercken aldaer
over den jare 1663 gesloten ter rekencamer van Zeelant op den vierden feb 1664 bij Extract
uijt de voorn rek ord. van 20 feb. 1664 met bekentenis hier overgedient dus 43:9:1 vls. “
7.2 De rekeningen van de commies
De op het fort Hoogerwerf werkzame commies van de vivres en de ammunitiën stelde
jaarlijks een overzicht op van zijn inkomsten en uitgaven. 362 Deze rekeningen werden
aanvankelijk “afgehoord” en “gesloten” door de Raad van State en wel ter kamer van de
“thesaurije en finantien” van dit Generaliteitsorgaan. Dat gebeurde voor het laatst op 22
februari 1639 betreffende de commiesrekening over het tijdvak 8 oktober 1633 tot en met 17
februari 1638, het eerste tijdvak waarvoor de commies John Vizer de verantwoordelijkheid
droeg. 363 De rekeningen vanaf 18 februari 1638 tot en met het einde van 1671 zijn afgehoord
door de Rekenkamer van het gewest Zeeland. 364
Gedetailleerde gegevens over de uitgaven van de commies in het tijdvak juli 1632 tot juli
1640 zijn door hiaten in het archief van de Raad van State verloren gegaan. De
commiesrekening betreffende de periode 8 oktober 1633 tot en met 17 februari 1638 bevat
geen gegevens over inkomsten en uitgaven, wel over ontvangen en gedistribueerde aantallen
en soorten goederen, vooral ammunitie. 365
Verspreide en incidentele gegevens over de uitgaven in deze periode kunnen deels worden
ontleend aan besluiten van de Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende dit
vestingwerk, aan de declaraties van het gewest Zeeland bij de Rekenkamer van de
Generaliteit (zie bijlage 3), aan de rekeningen van de ontvanger van de gemene middelen van
consumptie van de forten Lillo en Liefkenshoek en aan enkele resoluties van de Raad van
State. Voor zover deze bronnen dergelijke gegevens bevatten zijn ze verwerkt in deel 2 van
dit boek. Een compleet beeld van de uitgaven in de periode juli 1632 tot juli 1640 kan daar
helaas niet uit worden afgeleid.
In de boekhouding van de ontvanger van de gemene middelen van consumptie te Lillo zijn
gegevens aangetroffen over de uitgaven ten behoeve van het fort Hoogerwerf in de jaren
1639 en 1640. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 1.
Pas vanaf juli 1640 vertoont de boekhouding van het fort Hoogerwerf een systematisch
patroon. De commiesrekeningen zijn bewaard gebleven vanaf dat moment tot en met 31
december 1671. 366
362 Hij deed dit in zijn hoedanigheid als commies van de vivres en de ammunitiën, niet in zijn rol als
majoor.
363 Deze rekening betrof overigens uitsluitend een overzicht van ontvangen en gedistribueerde
goederen.
364 De laatstgenoemde rekening werd door de Rekenkamer van Zeeland pas “gesloten” op 29-21676.
365 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580.
366 Idem, inv. 22590-22910.
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De inkomsten van de commies werden standaard als volgt onderscheiden:
• De opbrengst van de verpachting van de gemene middelen van consumptie.
• De rantsoenpenningen (recognities) die de pachters van de gemene middelen van
consumptie voor hun pachtrecht dienden te betalen.
• De opbrengst van verkochte goederen.
• Ontvangen voorschotten.
De eerste inkomenscategorie werd jaarlijks als pro memorie genoteerd omdat de betreffende
pachtinkomsten niet door de commies werden geïncasseerd en verantwoord, maar door de
ontvanger van de gemene middelen die zetelde in het fort Lillo. De door deze ontvanger
verantwoorde pachtsommen werden overigens in de rekeningen van de commies van
Hoogerwerf wel als p.m.-post vermeld. Er werden door de commies geen goederen (zoals
levensmiddelen) verkocht en het kwam niet voor dat hij voorschotten ontving; de
desbetreffende rubrieken in de boekhouding bleven althans leeg. Het hoofdstuk “Ontvanck”
in de commiesrekeningen omvatte dan ook uitsluitend de genoemde rantsoenpenningen. De
daarmee gemoeide inkomsten waren zo karig dat de rekeningen jaarlijks met een negatief
saldo werden afgesloten, dat vrijwel overeen kwam met de gedane uitgaven.
De door de commies onderscheiden uitgavencategorieën waren, conform in een Zeeland
gebruikelijke ordening, de volgende:
• De inkoop van stro. 367
• De inkoop van turf.
• De inkoop van kaarsen.
• Kosten van reparaties, arbeidslonen e.d..
• Onkosten van de verpachting van de gemene middelen van consumptie.
• Vacaties, schrijflonen e.d. die ook wel werden omschreven als wedden. 368

367 De soldaten in het fort beschikten niet over matrassen en sliepen op stro.
368 Tot deze categorie uitgaven behoorden met name: het vaste traktement ad £ 4:3:4 per maand van
32 dagen [£ 50 per jaar] dat de commies als sergeant-majoor en commies van het magazijn
ontving, de extra vergoedingen die hij ontving voor het overbrengen van de jaarrekening naar
Middelburg en voor het schrijven ervan (in bijv. 1652 respectievelijk £ 3:6:8 en £ 2:8), een
vergoeding aan de commies voor sommige extra taken die hij had verricht (d.w.z. taken
waarmee hij gewoonlijk niet was belast, zoals de inkoop van lonten en van kalk), een wedde van
de secretaris van de Rekenkamer van Zeeland (gewoonlijk 13 schellingen en 4 groten Vlaams)
en een wedde van zowel de klerk als de kamerbode op het kantoor van de ontvanger-generaal te
Middelburg (gewoonlijk elk 6 schellingen). Niet vermeld in de commiesrekeningen zijn de
vergoedingen die hij ontving indien hij in de hoedanigheid van aannemer onderhouds- of
reparatiewerk verrichtte (zie hiervoor het overzicht van de uitgaven ten behoeve van het fort
Hoogerwerf die zijn geboekt in de rekeningen van de ontvanger-generaal te lande van Zeeland,
zoals gecompileerd in bijlage 3).
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Een rubriek ammunitie ontbrak. De inkoop daarvan was geen taak van de commies, wel de
distributie ervan. 369 De inkoop van ammunitie verliep via de commies-stapelier van Zeeland
die in Veere was gevestigd. 370
Uitsluitend in de rekeningen betreffende de periode 1-7-1640 tot en met 30-6-1641 en
betreffende het kalenderjaar 1671 komt een post voor inzake de inkoop van kaarsen. 371 Het
kwam verder niet voor dat de commies kaarsen inkocht. Dat gebeurde in beginsel door de
commies-stapelier van het gewest Zeeland. Deze was belast met de bevoorrading van de
Zeeuwse forten voor zover de daarmee gemoeide goederen centraal konden worden
ingekocht. Dat was voor sommige goederen lastig tot onmogelijk (zoals voor stro, dat werd
geleverd door landbouwers in de omgeving) en in die gevallen was het de taak van de
commiezen van de vivres en de ammunitiën om zelf voor de bevoorrading zorg te dragen.
Men zou verwachten dat die verantwoordelijkheid ook betrekking had op levensmiddelen,
maar de inkoop daarvan bleef buiten de boekhouding van de commies. Het staat vast dat hij
bij die inkoop wel betrokken was (zie paragraaf 6.2).
Het kwam niet voor dat de commies van fort Hoogerwerf onkosten noteerde die verband
hielden met de verpachting van de gemene middelen van consumptie, afgezien van de kosten
van zijn vervoer naar en van Lillo met het oog hierop; deze kosten werden door hem geboekt
in de rubriek reparaties en arbeidslonen.
De letters boven de kolommen in de navolgende tabel hebben de volgende betekenis:
A
B
C
D
E

De inkoop van stro.
De inkoop van turf. 372
Reparaties, arbeidslonen e.d.. 373
Vacatiegelden, schrijflonen (wedden).
Totaal van de uitgaven.

369 Incidenteel betrok de commies ammunitie uit het magazijn van de forten Lillo en Liefkenshoek
te Lillo. Als hij er kwam vanwege de verpachting van de gemene middelen van consumptie nam
hij soms goederen, zoals lonten, uit het magazijn mee terug naar Hoogerwerf. Voor zijn
inspanningen op dit vlak werd hij additioneel betaald (zie de vorige noot).
370 Veenstra, 2009, p. 24.
371 Er is om die reden in de navolgende tabel geen aparte kolom voor opgenomen. De bedragen die
met de inkoop van kaarsen waren gemoeid zijn inbegrepen in de totale uitgaven in beide
tijdvakken; ze worden middels voetnoten gespecificeerd.
372 Inclusief de kosten van het lossen en dragen van turf. Deze zijn door de commies soms ook
geboekt in de rubriek reparaties en arbeidslonen (zie de specificatie daarvan in bijlage 2). Vanaf
1653 worden in de jaarrekeningen, met uitzondering van het jaar 1662, geen uitgaven meer
vermeld voor de leverantie van turf, maar uitsluitend nog de uitgaven voor het lossen en
binnenbrengen (“dragen en stouwen”) ervan. Wel worden in het distributiedeel van de
jaarrekeningen van de majoor-commies gegevens verstrekt over de distributie en daarmee over
het verbruik van turf in het fort (zie hiervoor bijlage 4).
373 Deze uitgaven betreffen merendeels de kosten van het onderhoud en reparaties van de binnen- en
de buitenwal (de contrescarp) van het fort en van de gebouwen daarbinnen; zie voor een
specificatie daarvan bijlage 2. Daaruit blijkt dat ook de vervoerskosten van de op het fort
werkzame predikant (veelal die van het fort St. Anna in de polder van Namen) in deze rubriek
werden geboekt.
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De vermelde bedragen zijn in ponden, schellingen en groten Vlaams.

145

Uitgaven van de commies van het fort Hoogerwerf 1641-1671
Jaar

A

1641

24 375

B
9 376

C

D

E

68:07:07

17:09

124:19:09

374

1642

377

10:12:06

-

91:19:01

10:19:04

17:13:09

-

69:08:10

21

-

71:01:04

14:03:08

14:05

-

66:08:08

11:10:08

113:10:11

378

1643

8:19

96:01:07

379

1644

106:05

380

1645

92:04:04

381

1646

14

42:09:10

44:06:04

10:14

111:10:02

1647

14

61:01:03

77:17:08

10:07:04

163:06:04

1648

14

57:03:11

60:11:06

9:14:04

141:09:09

1649

10:10

57:00:04

37:01:10

11:07:08

115:19:10

1650

5:08:04

33:15:07

62:11:09

9:16:04

111:12

1651

5:08:04

57:07:02

57:15:01

9:07:08

129:18:03

1652

5:08:04

44:09:04

50:05:02

8:12:08

108:15:06

1653

5:08:04

4:06:08

54:13:02

10:14:08

75:02:10

374 De uitgaven betreffen het tijdvak 1-7-1640 tot en met 30-6-1641 (NB: de rekening waaraan de
opbrengst is ontleend (te weten ZA, Rekenkamer C, inv. 22590) bestrijkt het tijdvak 18-2-1638
tot en met 30-6-1641).
375 Dit betrof de koop van 1800 bossen stro, verdeeld over 12 porties van 150 bossen.
376 De leveranciers waren Jan Janssen (turfschipper van Langeraer) en Willem Leenderts.
377 Inclusief £ 6:03:02 wegens de inkoop van kaarsen. Deze uitgavenpost komt na 1641 niet meer in
de commiesrekeningen voor. De aanschaf betrof 6 steen kaarsen van 6 ponden in een steen, 3,5
steen kaarsen van 8 ponden in een steen en 6 steen kaarsen van 8 ponden in een steen; het
gewicht van een steen kon dus variëren van 6 tot 8 pond. De leveranciers waren de weduwe van
Antonij Willemsen (N.N.), Neelken Cornelissen en Steven Pieterssen. Steen was destijds een
gebruikelijke gewichtseenheid voor kaarsen. In de periode 1-7-1643 t/m 31-12-1644 waren er op
Hoogerwerf kaarsen in gebruik waarbij elf kaarsen een gewicht hadden van een pond en een
steen 6 pond omvatte naar Middelburgs gewicht (ZA, Rekenkamer van Zeeland C, inv. 22630).
378 Betreft het tijdvak 1-7-1641 tot en met 30-6-1642.
379 Betreft het tijdvak 1-7-1642 tot en met 30-6-1643.
380 Betreft het tijdvak 1-7-1643 tot en met 31-12-1644.
381 Betreft vanaf dit jaar gehele kalenderjaren.

146

1654

5

1655

5

8:04:03

28:05:08

9:04:04

50:14:03

33:19:06

9:04:04

53:02:06

46:18:09

11:04:04

67:03:08

4:18:08
1656

5
4:00:07

1657

5

4

48:09:08

10:14:04

68:04

1658

5

4

49:07:06

14:01

72:08:06

1659a

1:02:06

-

30:13:08

3:15

4

47:15:09

14:12

70:02:09

1660

2

4

52:08:08

11:02:08

69:11:04

1661

4:09:08

4

50:03:10

12.04:08

70:18:02

1662

5:11:08

43:06:03

12:04:08

70:11:01

7:04:04

39:00:06

382

1659b
383

9:08:06
1663

3:10

4

25:05:07

10:16

43:11:07

1664

0:15

2:10

19:19:07

10:13:04

33:17:11

1665

0:16:08

4:15

35:11:11

10:13:04

51:16:11

1666

1

4

17:07

10:13:04

33:00:04

1667

1:01

4

17:12:04

10:13:04

33:06:08

1668

1:13:04

9:04:06

10:13:04

25:16:06

4:05:04
1669

1:13:04

4

25:03:07

11:08:04

43:05:03

1670

1:05

3:10

43:10:03

11:03

59:08:03

1671

1:16:08

4

31:10:01

10:09:08

67:02:09
384

In totaal werd door de majoor-commies van het fort Hoogerwerf in de periode 1641 tot en
met 1671 een bedrag uitgegeven van £ 2.455:05:05. Het leeuwendeel daarvan, te weten 59,8

382 Betreft i.v.m. het overlijden van commies Jan Vizer slechts het tijdvak 1-1-1659 tot en met 18-41659.
383 Betreft het tijdvak 19-4-1659 tot en met 31-12-1659, het eerste waarvoor commies Anthony de
Baudoux verantwoordelijk was.
384 Inclusief £ 19:06:04 wegens de inkoop van kaarsen.
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%, had betrekking op de aanschaf van materialen ten behoeve van het onderhoud van de
vesting en de uitbetaling van arbeidslonen. Deze uitgaven worden in bijlage 2 gespecificeerd.
7.3 De gemene middelen van consumptie
Tot de schaarse landelijke belastingen van de Republiek der Verenigde Nederlanden
behoorden de “gemeene middelen van consumptie”. 385 De geschiedenis van deze belasting
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. 386 Besloten werd
een belasting in het leven te roepen ter financiering van de oorlog tegen Spanje. Toen in 1579
de Unie van Utrecht tot stand kwam en besloten werd tot de invoering van een algehele
oorlogsbelasting in het nieuw gevormde verbond van samenwerkende gewesten stonden de
gemene middelen van de gewesten Holland en Zeeland model. 387
In artikel 5 van het Unieverdrag werd hierover het volgende bepaald:
“Ende omme te versien tot die costen [de kosten van de oorlogsvoering van de gezamenlijke
gewesten] die men van noode hebben sal in ghevalle als boven [indien het grondgebied van
de gewesten zou worden bedreigd] tot deffentie vanden voors provintien is overcommen dat
in alle die voors geunieerde provintien eenpaerlick ende op eenen voet tot ghemee deffentie
der selver provintien opgestelt, geheven, ende openbaerlick den meest daer voor biedende
van drie maenden tot drie maenden ofte enighe andere bequaeme tyde verpacht ofte
gecollecteert sullen worden al omme binnen die voors geunieerde provincien, steden ende
leden vandien zeeckere imposten op alderhande wynen, binnen ende buyten gebrouwen
bieren, oppet gemael van cooren ende graynen, opt sout, goude, silveren, syden ende wollen
laeckenen, opte hoorenbeesten ende besayde landen, opte beesten die geslacht worden,
peerden, ossen die vercost ofte verpangelt worden, opte goeden te waeghen comende ende
sulcke andere alsmen naemaels by gemeen advys ende consent goet vinden sal, ende dat
achtervolgende dordonnantie diemen daerop concipieeren ende maecken sal, datmen oock
hier toe imployeeren sal den incomen van de domainen van Coninclicke Majesteyt die lasten
daerop staende affgetoghen”.
In de praktijk kwam er weinig terecht van het voornemen om in alle gewesten een
gestandaardiseerde belasting op consumptiegoederen in te voeren. 388 De zeven gewesten (en
Drenthe) gedroegen zich op fiscaal terrein als autonome entiteiten. 389 Dat gold met name
voor beslissingen over de tarieven. De opbrengsten waren bestemd voor de kassen van de
afzonderlijke gewesten, behalve de opbrengsten in de Generaliteitslanden (waaronder StaatsVlaanderen en Staats-Brabant). Laatstgenoemde opbrengsten vloeiden direct in de centrale
385 De aanduiding “gemeene” had de betekenis van gemeenschappelijk, d.w.z. in het belang van de
gehele Generaliteit.
386 Heeringa, 1877, p. 6; Veenstra, 2009, 18-19.
387 Encyclopedie van Zeeland, deel 1, Middelburg 1982, p. 116.
388 Veenstra, 2009, p. 4-5.
389 Op 21 april 1583 besloten de Staten van Holland en Zeeland bij nader inzien dat het voldoende
zou zijn als elk gewest zijn aandeel in de gemene lasten droeg en dat dit niet noodzakelijkerwijs
met dezelfde middelen hoefde te gebeuren. Daarmee werd, zo merkt Veenstra op, het principe
van eenparig geheven middelen definitief losgelaten (Veenstra, 2009, p. 19).

148

kas van de Generaliteit. 390 De gemene middelen vormden veruit de belangrijkste bron
waaruit de gewesten putten wanneer zij werden aangeslagen om bij te dragen aan de
bekostiging van de generale lasten van de Republiek. Dit gebeurde op basis van een
verdeelsleutel (een “quote”), gebaseerd op de financiële draagkracht van de gewesten (zie
terug).
Consumptiegoederen die in de 17de en 18de eeuw werden belast waren bijvoorbeeld: bier,
wijn, brandewijn, vlees, mosterd, azijn, zout, haring, zoute vis en tabak.
In Zeeland konden de gemene middelen op twee manieren worden geïnd: middels
verpachting dan wel collecte. In het eerste, meest gangbare geval werden de middelen
geveild. Dat gebeurde in het openbaar. De pacht werd gegund aan de hoogste bieder. In het
geval van inning bij collecte werd de belasting direct (zonder tussenkomst van een pachter)
geïncasseerd door collecteurs (personen die daartoe waren geautoriseerd). Op het fort
Hoogerwerf werden de middelen meestal verpacht en incidenteel gecollecteerd. De
verpachting vond tweemaal per jaar plaats in het fort Lillo, te weten voor het zomer- en voor
het winterseizoen, gelijktijdig met de verpachting van de middelen betreffende de forten Lillo
en Liefkenshoek.
De gedeputeerden van de Staten-Generaal die in juli 1632 het fort Hoogerwerf en de andere
op de Spanjaarden veroverde forten visiteerden adviseerden de Raad van State om de gemene
middelen van consumptie op deze forten te verpachten zodra het Staatse leger [bedoeld werd:
de eenheden van het Staatse leger die de forten hadden veroverd] er zou zijn vertrokken en
op de forten een meer permanente militaire bezetting zou zijn geregeld. Dit advies werd
aanvaard. Vanaf 1633 werden consumptiegoederen op fort Hoogerwerf door de Raad van
State aan belastingheffing onderworpen. De desbetreffende kohieren gingen verloren zodat
niet duidelijk is welke consumptiegoederen op het fort werden belast. Aannemelijk is dat
daartoe zeker behoorden bier en wijn.
Het innen van de gemene middelen betreffende fort Hoogerwerf middels verpachting of
collecte en het verantwoorden van de uitgaven die ten laste van die middelen werden gedaan
werd door de Raad van State in 1633 toevertrouwd aan de ontvanger van deze belasting in
het Markiezaat van Bergen op Zoom, een functie die toen werd vervuld door Jan (de)
Bergaigne. De consequentie daarvan was dat de middelen beschikbaar kwamen voor de kas
van de Generaliteit. Gegevens over door Bergaigne ontvangen en beheerde middelen gingen
verloren. 391
Vanaf 1637 ijverden de Staten van Zeeland ervoor dat de opbrengsten ten goede zouden
komen aan hun gewestelijke kas. Daarbij speelde uiteraard de vraag een rol of het schor
Hoogerwerf inclusief het daarop gelegen fort St. Martijn tot het gewest Zeeland behoorde. In
1633 was de Raad van State er klaarblijkelijk vanuit gegaan dat Hoogerwerf moest worden
gerekend tot het Markiezaat van Bergen op Zoom en dat het derhalve in bestuurlijk en fiscaal

390 Veenstra, 2009, p. 5.
391 Slechts zijn rekeningen betreffende de periode 1621 tot en met 1625 zijn bewaard gebleven (BHIC,
Rekeningen Generaliteitskamer 1621-1794, inv. 1962 tot en met 1966). Ook in het archief van de
Rekenkamer van de Generaliteit zijn geen gegevens over zijn rekeningen aangetroffen.
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opzicht ressorteerde onder Staats-Brabant. In de periode 1637-1639 deden zich over deze
kwestie de volgende ontwikkelingen voor:
1633 (26-4)

Cornelis Janssen van Assendelft wordt door de GR toegestaan op het fort
van St. Jacob een “keetken” te bouwen als pachter van de gemene middelen
betreffende de forten Kruisschans, St. Jacob, St. Ambrosius (Stoofgat) en
Hoogerwerf tot wederopzegging. Tevens vraagt Van Assendelft aan de GR
om de eigenaars van hoornbeesten, die weiden op de schorren nabij de
Kruisschans, St. Jacob, Stoofgat en Hoogerwerf alsmede nabij het fort
Frederik Hendrik, hoorngeld te laten betalen zoals dit gedaan wordt te
Lillo. Dit wordt afgewezen. De verzoeker kan zich hierover wenden tot de
Raad van State door wie de belasting op de hoornbeesten is verpacht [deze
belasting was destijds onderdeel van de “gemeene middelen van
consumptie”]. 392

1634 (19-4)

Anthoni Plovier is op fort Hoogerwerf collecteur van de gemene middelen
van consumptie. 393 Hij is lanspassaat [onderofficier] in de compagnie van
commandeur [Jacques] Broucqsaut (toen commandeur te Lillo) en
constabel [kanonnier] op fort Hoogerwerf.

1637 (14-8)

Jacob van Berchem, een van de twee vertegenwoordigers van het gewest
Zeeland in de Raad van State, uit in een brief aan de GR zijn twijfels over
de ligging van het fort Hoogerwerf. Hoort het wel bij het gewest Zeeland?
Hij kaart de kwestie aan nu hij heeft vernomen dat de Staten van Zeeland
besloten hebben om de gemene middelen van consumptie betreffende het
fort Hoogerwerf ten profijte van het gewest Zeeland te verpachten. Van
Berchem vraagt om onderbouwing van de Zeeuwse claim “daer mede de
twijffelende provinties mogen gerust gestelt werden” [kennelijk bestond er
toen binnen de Raad van State over het Zeeuwse standpunt geen
consensus]. 394

1637 (9-11)

De gemene middelen van consumptie op fort Hoogerwerf worden door de
Raad van State verpacht; ontvanger daarvan is [Johan de] Bergaigne. 395
De consequentie daarvan is dat de opbrengst ten goede komt aan de
Generaliteit, niet (of hoogstens indirect) aan het gewest Zeeland. 396

392 ZA, SZ, inv. 493, 26-4-1633; zie ook: NA, Resoluties Raad van State, inv. 50, fol. 433.
393 NA, Resoluties Raad van State, inv. 51, fol. 364.
394 ZA, SZ, inv. 1252.1, brief van Jacob van Berchem aan de GR van Zeeland d.d. 14-8-1637 vanuit
Den Haag.
395 NA, Resoluties Raad van State, inv. 54, fol. 301.
396 De opbrengst van de gemene middelen van consumptie in de Republiek was bestemd voor de
afzonderlijke gewesten, behalve de opbrengst in de Generaliteitslanden, waaronder StaatsBrabant. Daartoe behoorde het Markiezaat van Bergen op Zoom. De daar geïncasseerde
middelen vloeiden in de centrale kas van de Generaliteit (Veenstra, 2009, p. 5).
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1637 (28-12)

Commies Pieter de Gomme bericht de GR dat hij een brief heeft ontvangen
van ontvanger Bergaigne uit Bergen op Zoom d.d. 21-12-1637. Deze
attendeert De Gomme erop dat hij vanwege de Raad van State
verantwoordelijk is voor het innen van de gemene middelen van
consumptie op het fort Hoogerwerf. De Gomme maakt de GR kenbaar dat
hij niet goed weet hoe hierop te reageren. 397

1638 (23-2)

De Raad van State bespreekt een brief van de GR van Zeeland d.d. 8-121637, gericht aan de Zeeuwse leden van de Raad (i.c. Jacob van Berchem
en Simon Schotte), over de ligging van het fort Hoogerwerf. Betoogd
wordt dat het fort op het grondgebied van het gewest Zeeland ligt. 398
Achtergrond van de discussie daarover is de vraag aan wie de opbrengst
van de gemene middelen van consumptie betreffende het fort Hoogerwerf
toekomt: aan de Generaliteit (via de ontvanger van het Markiezaat van
Bergen op Zoom in Staats-Brabant) dan wel aan het gewest Zeeland.

1638 (1-10)

De gemene middelen van consumptie betreffende het fort Hoogerwerf zijn
in opdracht van de GR door de commies van het fort gecollecteerd voor de
periode 1-10-1637 tot 1-10-1638. 399 De opbrengst bedraagt £ 72:2:8. Deze
wordt verantwoord door de commies van de gemene middelen van
consumptie te Lillo en Liefkenshoek in diens rekening over dit tijdvak,
hoewel deze formeel nog geen mandaat had om als ontvanger van die
middelen op fort Hoogerwerf te fungeren. 400 Met terugwerkende kracht
wordt dit mandaat hem op 2-8-1639 door de GR verstrekt. 401

1638 (1-10)

De gemene middelen van consumptie betreffende het fort Hoogerwerf
worden in opdracht van de GR verpacht. Daarbij waren de heren Cocq en
Van der Straten namens de GR aanwezig. 402 De commies van de vivres en
de ammunitiën van het fort Lillo, tevens ontvanger van de gemene
middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek, wordt met de
boekhouding daarvan belast.

1638 (29-10)

Johan de Bergaigne wordt in een resolutie van de Raad van State opnieuw
vermeld als ontvanger van de gemene middelen van consumptie op
Hoogerwerf; 403 feitelijk vervult hij deze functie op dat moment niet meer
(zie 21-12-1638).

397 ZA, SZ, inv. 1252.2, brief van 28-12-1637.
398 NA, Resoluties Raad van State, inv. 56, fol. 155.
399 Dat de middelen waren gecollecteerd door de majoor-commies van Hoogerwerf is vermeld in
een resolutie van de GR d.d. 2-8-1639 (ZA, SZ, inv. 497, fol. 125).
400 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79960, fol. 6.
401 ZA, SZ, inv. 497, fol. 125, 2-8-1639.
402 Idem, fol. 165 v, 1-10-1638.
403 NA, Resoluties Raad van State, inv. 56, fol. 252.
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1638 (21-12)

De GR beslissen dat de commies van de gemene middelen van consumptie
van Lillo en Liefkenshoek moet blijven bij de opdracht die hem namens de
GR is verstrekt om ook zorg te dragen voor de inning van de gemene
middelen betreffende het fort Hoogerwerf. Een protest hiertegen van de
ontvanger Bergaigne uit Bergen op Zoom wordt verworpen. 404 Met ingang
van 1-1-1639 wordt in formele zin het werkterrein van de genoemde
commies uitgebreid met het fort Hoogerwerf. 405

1639 (9-2)

De GR stellen vast dat het fort Hoogerwerf op de bodem van Zeeland ligt
en dat de gemene middelen van consumptie betreffende dit fort derhalve
aan dit gewest toekomen. 406

1639 (5-3)

De Raad van Brabant verzoekt de Raad van State om opheldering over de
ligging van het fort Hoogerwerf. 407 Het verzoek houdt waarschijnlijk
verband met de inning van de gemene middelen van consumptie op dit fort.

1639 (28-5)

De Raad van State buigt zich wederom over de ligging van het fort
Hoogerwerf. Hoort het bij Brabant of bij Zeeland? Geconcludeerd wordt
“dat het eijlandt van Hoogerwerve gehouden sal werden te liggen op den
bodem van Zeeland ”. 408

1639 (5-7)

De GR bespreken de resolutie van de Raad van State d.d. 28-5-1639
betreffende de ligging van het schor (en daarmee van het fort) Hoogerwerf.
409

1639 (2-8)

De GR stemmen ermee in dat de opbrengst van de gecollecteerde gemene
middelen op het fort Hoogerwerf betreffende het tijdvak 1-10-1637 tot 110-1638 (ad £ 72:2:8) door commies Pieter de Gomme [met terugwerkende
kracht] wordt verantwoord. 410

404 ZA, SZ, inv. 497, fol. 215. Commies De Gomme maakte het bezwaar van Jan de Bergaigne
aanhangig middels een bij zijn rekening gevoegde remonstrantie. De Bergaigne had hem
kenbaar gemaakt dat de middelen betreffende Hoogerwerf onrechtmatig waren geïnd en dat hij
een deurwaarder zou sturen indien de geïncasseerde “penningen” niet onmiddellijk aan hem
(Bergaigne) zouden worden overhandigd (ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79970,
ongefolieerde deel, remonstrantie nr. 2). In de marge van deze remonstrantie was door de GR
aangetekend: “Wert verstaen dat den remonstrant [i.c. Pieter de Gomme] zal blijven by den last
hem by de heeren commissarissen uyt desen Rade [de GR van Zeeland] voor dezen gegeven”.
405 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79980, fol. 1.
406 ZA, SZ, inv. 497, fol. 33.
407 NA, Resoluties Raad van State, inv. 57, fol. 163.
408 Idem, fol. 28 en fol. 273 (resolutie van 17-8-1639).
409 ZA, SZ, inv. 497, fol. 108.
410 Idem, fol. 125, 2-8-1639.
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1639 (11-8)

De Raad van State bespreekt een bericht van de ontvanger Bergaigne over
de verpachting van de gemene middelen op het fort Hoogerwerf. 411

1639 (20-10)

De GR besluiten dat de reeds geïnde middelen van consumptie betreffende
het fort Hoogerwerf over de laatste drie seizoenen niet zullen worden
afgestaan aan de Raad van State [aan de Generaliteitskas]. 412

De strijd over de rechtmatige eigenaar van de gemene middelen van Hoogerwerf werd dus
door de Raad van State op 28 mei 1639 principieel beslecht met de constatering dat het schor
Hoogerwerf tot het grondgebied behoorde van het gewest Zeeland. De Zeeuwen trokken aan
het langste eind. De praktische betekenis daarvan was beperkt, want de opbrengst van de
gemene middelen van Hoogerwerf was jaarlijks uiterst bescheiden, en zo gezien geen conflict
met de Generaliteit (en met het Markiezaat van Bergen op Zoom) waard. Principieel bezien
was de kwestie van groter belang, omdat de grensafbakening tussen het gewest Zeeland en
Staats-Brabant in het geding was.
De opbrengsten van de gemene middelen
Vanaf 1 juli 1640 zijn de opbrengsten van de gemene middelen van het fort Hoogerwerf goed
gedocumenteerd. Dat is voor de voorafgaande periode niet het geval, zoals blijkt uit het
volgende overzicht betreffende de periode 1633-1640:
In de tweede kolom wordt de manier van inning vermeld: collecte (c) of verpachting (p).
De inning van de gemene middelen op Hoogerwerf tot 1-10-1640
Periode

Inning
413

Opbrengst

1633 tot 1-10-1637

c en p

onbekend

1-10-1637 tot 1-10-1638

c

£ 72:2:8 (NB: over twee seizoenen) 414

1-10-1638 tot 1-10-1639

c 415

onbekend

1-10-1639 tot 1- 4-1640

p

£ 29 416

1- 4-1640 tot 1-10-1640

p

£ 28 417

411 NA, Resoluties Raad van State, inv. 57, fol. 256. De besproken brief van Bergaigne is in het
archief van de Raad van State niet aangetroffen. Waarschijnlijk beklaagde hij zich over
aantasting van zijn autoriteit als ontvanger van de gemene middelen betreffende het fort
Hoogerwerf.
412 ZA, SZ, inv. 497, fol. 169.
413 Idem, inv. 493, 26-4-1633; NA, Resoluties Raad van State, inv. 51, fol. 364.
414 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79960, fol. 6.
415 Idem.
416 Idem, inv. 79990, fol. 6
417 Idem, inv. 80010, fol. 6.
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Vanaf 1 juli 1640 zijn de navolgende pachtopbrengsten pro memorie genoteerd in de
jaarrekeningen van de commies van de vivres, ammunitiën en fortificatiën van het fort
Hoogerwerf. 418 Ze werden door de ontvanger te Lillo verantwoord jegens de ontvangergeneraal te lande van het gewest Zeeland. De pachters betaalden voor de verpachting een
recognitie die onder de noemer rantsoenpenningen in de rekeningen van de commies is
geboekt. 419
De bedragen in de navolgende tabel betreffen ponden, schellingen en groten Vlaams en
de betekenis van de letters boven de kolommen is als volgt:
A De opbrengst van de verpachting voor het winterseizoen (1 oktober tot en met 31 maart).
B De opbrengst van de verpachting voor het zomerseizoen (1 april tot en met 30 september).
C De totale opbrengst van de verpachting.
D De door de pachters betaalde rantsoenpenningen (“recognitie”).
De opbrengst van de verpachting van de gemene middelen van consumptie op het fort
Hoogerwerf 1641-1671
Jaar

A

B

C

D

420

29

28

57

2:17

1642 421

29

42

71

3:11

422

30

28

58

2:18

- (zie ad C)

- (zie ad C)

61 424

3:01

20

22

42

2:02

1646

18:10

19

37:10

1:17:06

1647

19

19

38

1:18

1641

1643

1644 423
1645

425

418 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590-22910.
419 De rantsoenpenningen bedroegen in de periode 1641 tot en met 1648 5 %, in de periode 1649 tot
en met 1659 10 %, in 1660 weer 5 % en vanaf 1661 tot en met 1671 weer 10 % van de
pachtopbrengst.
420 Betreft het tijdvak 1-7-1640 tot en met 30-6-1641 (NB: de rekening waaraan de opbrengst is
ontleend (te weten ZA, Rekenkamer C, inv. 22590) bestrijkt een ruimer tijdvak, te weten 18-21638 tot en met 30-6-1641).
421 Betreft het tijdvak 1-7-1641 tot en met 30-6-1642.
422 Betreft het tijdvak 1-7-1642 tot en met 30-6-1643.
423 Betreft het tijdvak 1-7-1643 tot en met 31-12-1644.
424 Betreft verpachtingen voor drie tijdvakken: (1) oktober 1643 t/m maart 1644: opbrengst £ 18; (2)
april 1644 tot en met september 1644: opbrengst £ 23 en (3) oktober 1644 tot en met maart
1645: opbrengst £ 20.
425 Betreft vanaf dit jaar gehele kalenderjaren. In de rekeningen wordt vanaf nu eerst de verpachting
vermeld betreffende het zomerseizoen. In de tabel is de betekenis van de letters A en B
ongewijzigd gebleven.
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1648

15

14

29

1:11

1649

5

8

13

0:13

1650

5

7

12

0:12

1651

7

8

15

0:15

1652

6

6

12

0:12

1653

5

5:10

10:10

0:10:06

1654

8

6:05

14:05

0:14:03

1655

6

7

13

0:13

1656

6:10

6

12:10

0:12:10

1657

7:10

5:10

13

0:13

7:10

6

13:06

0:13:06

427

-

-

-

1658
426

-

1659b 428

7

4

11

0:11

15

10

25

1:05

- 429

7

7

0:07:06

1

1

2

0:02:00

1663

1:10

1

2:10

0:02:06

1664

3:10

4:10

8

0:08

1665

4:06:08

5:10

9:16:08

0:09:06

3

8

0:08

4

8

0:08

1659a

1660
1661
1662

430

1666

5

1667

4

431

426 Betreft i.v.m. het overlijden van commies Jan Vizer slechts het tijdvak 1-1-1659 tot en met 18-41659.
427 Verwezen werd naar de daaropvolgende rekening.
428 Betreft het tijdvak 19-4-1659 tot en met 31-12-1659, het eerste waarvoor commies Anthony de
Baudoux verantwoordelijk was.
429 Aangetekend werd dat de soldaten die op het fort verbleven in opdracht van de Gecommitteerde
Raden van Zeeland waren verplaatst naar Nova Zeelandia (Essequibo).
430 Op 27-9-1662 stelden de Gecommitteerde Raden van Zeeland vast dat de publieke verpachting
van de gemene middelen op Hoogerwerf niet door was gegaan. Commies Gallieris van Lillo
werd gemachtigd om deze middelen ten profijte van het land “uijt de handt” te verpachten,
indien hiervoor iemand gevonden kon worden (ZA, SZ, inv. 517). Dit was kennelijk gelukt,
getuige de opbrengst van 1 pond Vlaams.
431 Als pachter is Joannes Nottinck vermeld.
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1668

5 432

1669

4:05

1670

4

1671

3:15

4
433

435

7:15

9

0:09

12

0:12

3:10 434

7:10

0:07:06

3:10

7:05

0:07:03

De ontwikkeling van de garnizoenssterkte op Hoogerwerf wordt weerspiegeld in de
ontwikkeling van de opbrengsten van de verpachtingen van de gemene middelen van
consumptie op het fort. De Vrede van Münster had voor die opbrengsten ingrijpende
gevolgen. Bedroegen deze in het tijdvak 1 juli 1642 tot 1 juli 1643 nog 30 pond Vlaams per
jaar, in het kalenderjaar 1647 waren deze (in het zicht van de vrede) reeds gedaald tot 19
pond en in kalenderjaar 1649 resteerde nog slechts een jaaropbrengst van 5 pond Vlaams.
Dat zou grosso modo zo blijven. De uitschieter in 1660 (15 pond Vlaams) kan niet uit een
verandering van de garnizoenssterkte worden verklaard en blijft raadselachtig. Dit geldt niet
voor de daling in de jaren 1662 en 1663: op het fort verbleven toen nog slechts enkele
soldaten (zie paragraaf 8.2).
7.4 De totale kosten van het fort
Het is door hiaten in het bronnenmateriaal niet verantwoord mogelijk om de totale kosten
van het fort Hoogerwerf betreffende het tijdvak juli 1632 tot en met eind 1639 te berekenen.
436
Vanaf 1640 is de boekhouding van het fort in het archief van de Rekenkamer van Zeeland
evenwel goed te traceren en kunnen tot en met het jaar 1671 de volgende soorten uitgaven
worden onderscheiden: 437
A. De soldijlasten van de militairen (zie hiervoor paragraaf 8.7).
B. Het traktement van de majoor-commies. 438
C. De uitgaven zoals verantwoord door de majoor-commies (zie de reeds vermelde
specificatie in paragraaf 7.2).
D. De uitgaven die additioneel (rechtstreeks) door de ontvanger-generaal te lande van
Zeeland werden gefinancierd (zie hiervoor bijlage 3).
E. De totale uitgaven.

432 Idem.
433 Idem.
434 Aangetekend werd dat de commies (de “rendant”) wegens onweer en storm de verpachting te
Lillo niet had kunnen bijwonen en zich bij gebrek aan een kohier had gebaseerd op een
verklaring over de pachtsom, afgegeven door Marcus d’Ameau en Lieven Hermans.
435 Pachter is Marcus d’Ameau.
436 Dit geldt in het bijzonder voor hiaten in het archief van de Generaliteitsrekenkamer.
437 Niet goed te traceren in het archief van de Rekenkamer van Zeeland bleken de specifiek aan het
fort Hoogerwerf toe te rekenen kosten van het geschut dat op het fort werd gebruikt.
438 De door de majoor-commies getoucheerde vacatiegelden zijn opgenomen in de
uitgavencategorie C.
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In de periode 1640-1671 waren deze uitgaven ten behoeve van het fort Hoogerwerf in
Vlaamse ponden en schellingen als volgt: 439
Kosten fort Hoogerwerf 1640-1671
Jaar

A

1640

1000 440

B

C

D

50

94:10 441

1641

1000

442

50

124:19

443

1642

1030:12

50

113:10

B

C

Jaar

A

70

E
1214:10

105:11

1280:12

96:15

1290:17

D
30

E

1643

1087:12

50

96:01

1263:13

1644

1181:06

50

106:05

134:04

1471:15

1645

1046:15

50

92:04

28:14

1216:18

1646

1189:15

50

111:10

niets

1350:15

1647

1187:10

50

163:06

niets

1400:16

1648

1115:15

50

141:09

niets

1307:04

1649

625:06

50

115:19

niets

791:05

1650

604:05

50

111:12

22:10

788:07

1651

470:13

50

129:18

175:17

826:08

1652

529:10

50

108:15

82:02

770:07

1653

529:10

50

75:02

niets

654:12

1654

470:13

50

50:14

145:12

716:19

1655

588:06

50

53:02

79:03

770:11

1656

470:13

50

67:03

41

628:16

1657

529:10

50

68:04

niets

647:14

1658

470:13

50

72:08

29:15

622:16

439 In dit totaaloverzicht blijven de uitgegeven groten Vlaams buiten beschouwing; ze zijn of
worden elders in het boek wel verantwoord.
440 Geschat op basis van een bezetting van 50 man.
441 Deze uitgaven zijn geboekt door de commies van de gemene middelen van de forten Lillo,
Liefkenshoek en Hoogerwerf.
442 Geschat op basis van een bezetting van 50 man.
443 Inclusief enkele ongedateerde uitgaven betreffende de tweede helft van het jaar 1640.

157

1659

519:10

50

109:03

32

710:13

1660

511:10

50

69:11

niets

631:01

1661

511:10

50

70:18

279:01

911:09

1662

243:19

50

70:11

niets

364:10

1663

260:10

50

43:11

niets

354:01

1664

392:18

50

33:17

niets

476:15

1665

470:13

50

51:16

191:10

763:19

1666

529:10

50

33

niets

612:10

1667

536:16

50

33:06

niets

620:02

1668

522

50

25:16

1669

499:16

50

43:05

1670

441:10

50

59:08

279

829:18

1671

470:13

50

67:02

77

664:15

323
niets

920:16
593:01

In de periode 1640 tot en met 1671 bedroegen de totale uitgaven ten behoeve van het fort
Hoogerwerf (exclusief de uitgaven aan geschut) 27.468 Vlaamse ponden. Het leeuwendeel
daarvan, 82,4 %, kwam voor rekening van de (getotaliseerde) salarislast van de manschappen
en de majoor-commies; daarmee was een bedrag gemoeid van £ 22.639. Het einde van de
Tachtigjarige Oorlog komt in de uitgavenontwikkeling scherp tot uitdrukking. Na 1648
daalden de uitgaven substantieel. Bedroegen de totale lasten in de periode 1640-1648
gemiddeld £ 1311 per jaar, in de periode 1649-1671 bedroeg dit jaargemiddelde nog slechts
£ 681; het was dus bijna gehalveerd. In de relatief beperkte periode 1640-1648 werd een
bedrag van £ 11.797 uitgegeven, ofwel 43 % van de uitgaven over de gehele periode 16401671. Gemiddeld bedroegen de uitgaven in dit gehele tijdvak £ 858 per jaar.
Zoals elders is uiteengezet kunnen de (soms heftige) schommelingen in de uitgaven van
zowel de majoor-commies als de ontvanger-generaal te lande van Zeeland goeddeels
verklaard worden uit variaties in onderhoudskosten.
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8. Het garnizoen
8.1 De bezetting in de periode 1632-1641
In juli 1632 besliste graaf Willem van Nassau-Siegen, in afwachting van een meer definitief
besluit van prins Frederik Hendrik, dat op het fort Hoogerwerf een compagnie militairen
diende te verblijven. 444 Het moet niet aannemelijk worden geacht dat daarmee een volledige
compagnie werd bedoeld zoals die destijds deel uitmaakte van het Staatse leger. Zo’n eenheid
bestond toen (in elk geval in Zeeland) gewoonlijk uit 100 tot 150 militairen en daar bood het
fort Hoogerwerf vrijwel zeker geen ruimte voor. Bovendien was zo’n bezetting voor de
defensie van het fort ook niet nodig. 445 Uit verspreide gegevens betreffende de periode 16321641 kan worden geconcludeerd dat op de navolgende data de bezetting op het fort als volgt
was:
• 10 juni 1634: 30 musketiers plus, tijdelijk, 50 soldaten extra (de meesten met hun
geweer) uit de naastgelegen garnizoenen, in verband met de herbouw van het fort. 446
• 8 april 1635: 40 soldaten die ondersteund werden door 20 matrozen. 447
• 16 april 1636: 40 soldaten, te weten 18 piekeniers en 22 musketiers, de majoor-commies,
een luitenant, een sergeant en enige tamboeren niet meegerekend. 448
• 14 februari 1637: 52 manschappen (inclusief officieren en een tamboer) waaronder 32
musketiers. 449
• 15 april 1637: tenminste 50 militairen. 450
• 25 juli 1638: 40 militairen. 451
• 1640: 50 man. 452

444 ZA, SZ, inv. 1247.1, brief van de commandeur van Liefkenshoek aan de GR van Zeeland d.d.
23-7-1632.
445 Op 29-11-1633 is een sterkte van 50 koppen omschreven als “een halve compagnie” (ZA, SZ,
inv. 494, 29-11-1633).
446 ZA, SZ, inv. 1249.1, brief van de commandeur van Lillo (geschreven vanuit het fort St. Anna)
aan de GR van Zeeland d.d. 10-6-1634.
447 Idem, inv. 495, fol. 165, 12-2-1635; idem, fol. 199 v, 8-4-1635. De matrozen waren afkomstig van
enkele oorlogsschepen van de Admiraliteit van Zeeland en verbleven in de periode februari-april
1635 (en mogelijk nog wat langer) op Hoogerwerf. Vermoedelijk kwam dit daarna niet meer voor.
Wel bevonden zich na 1635 nog oorlogsschepen van de Zeeuwse Admiraliteit in de nabijheid van
Hoogerwerf, waarschijnlijk steeds in de monding van de Kromvliet. In de periode 1632-1648 zal
een ligging in de monding van de Agger doorgaans riskant zijn geweest gelet op de nabijheid van
de vesting Zandvliet, maar incidenteel kwam dit toch voor. Zo ging een oorlogsschip van de
Zeeuwse Admiraliteit in 1634 in de monding van de Agger voor anker (ZA, SZ, inv. 494, fol. 315
v, 28-6-1634), vermoedelijk buiten het bereik van het geschut vanaf de Scheldedijk bij Zandvliet.
448 ZA, SZ, inv. 1251.1, brief van Vizer aan de GR d.d. 16-4-1636.
449 Idem, inv. 1252.1, brief van 14-2-1637.
450 Idem, brief van 15-4-1637.
451 Idem, inv. 1253.1, brief van Vizer aan de GR d.d. 25-7-1638. Vizer toonde zich hierover
ongerust. Hij wees erop dat het Spaanse garnizoen te Zandvliet wel 2000 man sterk was. Hij
verzocht om versterking op Hoogerwerf.
452 Idem, inv. 498, fol. 33 v, 25-3-1640.
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• 1641: idem. 453
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de garnizoenssterkte in de periode 1635 tot en met
1641 aanvankelijk 40 en vanaf 1637 doorgaans 50 koppen bedroeg. Deze waren steeds
verbonden aan één bepaalde compagnie, soms geleid door de bevelvoerende kapitein, maar
veelal onder leiding van een luitenant of vaandrig. Het kwam regelmatig voor dat zo’n
eenheid langer dan een maand op Hoogerwerf garnizoen hield vanwege perikelen bij de
aflossing ervan. Een kapitein die aan de beurt was om voor aflossing (destijds veelal
omschreven als “verlossing”) zorg te dragen klaagde bijvoorbeeld over de zwakte van zijn
compagnie vanwege ziekte of zijn compagnie werd, meestal tijdelijk, van de verplichting om
naar Hoogerwerf te vertrekken vrijgesteld omdat zijn eenheid elders (veelal in een van de
andere Scheldeforten) dringender nodig werd geacht door de leiding van het Staatse leger te
Den Haag dan wel door de Gecommitteerde Raden van Zeeland, al dan niet in samenspraak
met of in opdracht van de Haagse leiding.
Fort Hoogerwerf werd kwetsbaar geacht voor vorst. De buiten- en binnengrachten konden
dan bevriezen, waardoor de verdediging van de vesting bemoeilijkt werd. Als het streng vroor
dan konden Spaanse soldaten te voet over de Agger op het omringende schor komen en het
fort bedreigen. Tegen deze achtergrond besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland op
16 december 1639 dat het garnizoen op Hoogerwerf met 20 man diende te worden uitgebreid.
454
Het is onduidelijk of deze incidentele versterking is gerealiseerd. De commandeur van het
fort St. Anna toonde zich er ongelukkig mee dat de extra manschappen uit zijn garnizoen
dienden te worden gerecruteerd en suggereerde dat de in Zuid-Beveland gelegerde troepen
hier meer voor in aanmerking kwamen, waarmee de Gecommitteerde Raden zich niet konden
verenigen. 455
Op 19 oktober 1633 bogen de Gecommitteerde Raden van Zeeland zich over de vraag of de
forten Hoogerwerf en Stoofgat niet voortaan door “gecommandeert” volk bezet kunnen
worden in plaats van door een hele compagnie (of een eenheid daaruit), wisselend van maand
tot maand. Vooralsnog gaven zij de voorkeur aan de bestaande situatie aangaande de
bezetting van de forten. Vervolgens werd besloten een missive naar prins Frederik Hendrik
te sturen met de suggestie of het niet goed zou zijn dat de forten bij “touren van maenden
werden beset” en niet alleen door compagniëen “staende op de repartitie deser provintie
liggende op Lilloo, Liefkenshouck, Cruijsschansse ende St Jacob”, maar ook door andere
compagnieën gelegerd bij de genoemde forten, en daarnaast ook door alle compagnieën
gelegerd bij het fort St. Anna in de polder van Namen. Voorgesteld werd dus om het
recruteringsveld voor de bezetting van Hoogerwerf te verruimen. 456
Vermoedelijk naar aanleiding hiervan besloot prins Frederik Hendrik op 11 november 1633
het volgende. De compagnieën die toen lagen of gelegd zouden worden op de forten Lillo,
Liefkenshoek, Kruisschans, St. Jacob, Oud-Lillo, ’t Luys, Blauwgaren, Frederik Hendrik en

453 Idem, fol. 352 v, 1-10-1641.
454 Idem, inv. 497, 16-12-1639.
455 Idem, 27-12-1639. De heren gecommitteerden toonden zich over de houding van de
commandeur van het fort St. Anna verontwaardigd en meenden dat zij niet op zijn verzoek (van
25-12-1639) behoefden te reageren.
456 Idem, inv. 494, fol. 86, 19-10-1633.
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St. Anna, van welke natie of ter repartitie van wie dan ook, dienden per maandelijkse beurt
met een compagnie tevens (“tseffens”) de forten Hoogerwerf en St. Ambrosius (Stoofgat) te
bezetten, volgens opdracht van of vanwege de Staten van Zeeland, tot nader order. 457
Daarmee ging dus de wens van de Gecommitteerde Raden van Zeeland in vervulling. In de
praktijk beslisten zij (en niet de Staten van Zeeland) welke compagnie aan de beurt was om
voor de voorgeschreven maandelijkse aflossing zorg te dragen. Dit had regelmatig veel
voeten in de aarde; de voor aflossing in aanmerking komende kapiteins maakten hierover
nogal eens ruzie met elkaar (zie de vele brieven hierover die de Gecommitteerde Raden
bereikten, zoals gecompileerd in deel 2). Het fort Hoogerwerf werd als een onaantrekkelijke
garnizoensplaats ervaren.
In de periode 1632-1641 verbleven op het fort Hoogerwerf militairen uit de volgende
compagnieën, zoals aangeduid met de naam van hun kapitein:
• Beaumont, Adriaen van
• Broucqsault, Jacques (Jacques de Chantraines dict Broucqsault)
• Buchière (Bussiere), Jean de la
• Buvry, Christiaen de
• Cabeljau, Willem Jan
• Colve, Jacob
• Eynde (Ende), Remeeus van den
• Gershoven, Jacques van
• Hoemaker, Mathijs
• Hoemaker, Severijn
• Meer van Berendrecht, Jacob van der
• Nicolai, Jeremias
• Peeters dict Cats, Charles
• Piron, Denys
• Prince, Isaacq
• Ram, Charles de
• Robolle, Simon
• Seys, Anthony
• Snouck, Cornelis
• Vassij (Wassij), Robert de
• Welderen, Johan van
8.2 De bezetting vanaf 1642
Het bestuur van het gewest Zeeland presenteerde in november 1641 aan de Raad van State
het navolgende “project van besettinge van het fort van Hoogerwerve bij forme van een
proeve”: 458
“Dat het voorschreven fort zal werden beset met ’t zestich man daarvan twee te nemen uyt
eyder van de dertich Zeeuwsche compagnieën.
457 Idem, inv. 1248.
458 Idem, inv. 1806.
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Dat daartoe zullen werden gebruikt zodanige soldaten die hier van zelfs zullen presenteren
of wel daartoe bewilligd werden zonder dat vooralsnog daartoe dwank zal werden gebruikt.
Dat over de voorschreven zestig man de majoor van het voorschreven fort Johan Vizer het
commandement hebben zal.
Dat dien volgende den voorschreven majoor daaruyt zal vermogen te kiezen ende stellen twee
sergeanten ende drie korporaals.
Dat aan de voorschreven sergeanten ende korporaals ook zal werden betaald de gages
daartoe staande mitsdat alvoren van de Raad van State akte werde uytgebracht dat deze
provincie valideren en tegens de generaliteit passeren zal hetgene buyten den staat van
oorloge aan de voorschreven soldijen werd betaald.
Dat de soldieën van de voorschreven zestig man op ieder compagnie naar advenant de twee
koppen zullen werden afgetrokken ende zullen de penningen daarvan bij ordonnantie op de
ontvanger generaal in handen van de voorschreven majoor ofte zijns lasthebbende werden
betaald omme aan de soldaten gedistribueerd te werden.
Dat zo wanneer iemand vande voorschreven zestig man zal komen te overlijden ofte verlopen
bij de majoor een ander soldaat aangenomen zal moeten werden.
Dat de majoor hierover zodanigen toeleg mede bij forme van een proeve zal werden gedaan
als men zal bevinden te behoren mits dat hetzelve deze provincie tegens de generaliteit
valideren als voren.
Dat van dit project door de heren gedeputeerden ter vergaderinge van hare hoogmogenden
aan Zijne Hoogheid communicatie zal werden gedaan omme daarop deszelfs hoogwijze
consideratieën ende goedvinden te verstaan.
Ende van gelijken aan de Rade van State ten fine als voren.
In margine: den Raad van State der Verenigde Nederlanden dit poject gezien hebbende heeft
na deliberatie goedgevonden hetzelve te approberen bij provisie ende tot nadre ordre.
Akten den 26 november 1641.
w.g. A. van Loo, voorz.
Ter ordonnantie van de Raad van State, w.g. M. Huygens.”
Op 26 november 1641 stemde de Raad van State in met dit voorstel. Als gevolg daarvan trad
er vanaf 1642 in de bezetting van het fort een belangrijke verandering op. Uit elke Zeeuwse
compagnie werden in het vervolg twee “koppen” geselecteerd om dienst te doen op
Hoogerwerf, waarbij diende te worden vermeden dat er op de kandidaten dwang zou worden
uitgeoefend, want daarmee waren klaarblijkelijk geen goede ervaringen opgedaan. 459 In
1641 bestonden er 30 Zeeuwse compagnieën, waardoor de garnizoenssterkte op Hoogerwerf
dus normatief werd bepaald op 60. Het is niet duidelijk wat deze norm behelsde voor de
sterkte in het jaar 1642; aannemelijk is dat deze niet of nauwelijks van deze taakstelling zal

459 Het valt niet meer na te gaan of bij de recrutering dwang inderdaad achterwege bleef; erg
aannemelijk is dit niet. Menigmaal zal er voor een kapitein die een kandidaat moest leveren
weinig anders hebben opgezeten dan een soldaat te verplichten naar Hoogerwerf te vertrekken.
Het was voor een soldaat weinig aantrekkelijk om daar te verblijven. De gezagsverhoudingen
waren bovendien destijds niet zodanig dat een soldaat in een positie verkeerde om over een
dienstbevel te onderhandelen.
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hebben afgeweken. Voor de jaren daarna was de gemiddelde feitelijke sterkte per jaar,
blijkens de Generaliteitsdeclaraties van het gewest Zeeland, als volgt: 460
Gemiddelde garnizoenssterkte per jaar
Jaar

Garnizoenssterkte

Jaar

Garnizoenssterkte

1643

54

1658

25

1644

60

1659

24

1645

60

1660

24

1646

60

1661

24

1647

60

1662

1648

55

1663

10

1649

46 462

1664

25

1650

25

1665

25

1651

25

1666

25

1652

25

1667

25

1653

25

1668

25

1654

25

1669

25

1655

25

1670

25

1656

25

1671

25

1657

25

5 461

460 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 800 – 1370; de sterkte wordt vermeld exclusief de majoorcommies.
461 Dit is een bijzonder jaar in de bezetting van Hoogerwerf omdat de daar aanwezig soldaten
verplicht werden om deel te nemen aan een expeditie van de West-Indische Compagnie naar
Essequibo. De sterkte op Hoogerwerf bedroeg tot 1 maart 1662 nog 24 man, daarna
vermoedelijk nog ca. 8 soldaten en vanaf december 1662 weer 11. De sterktereductie werkte in
1663 nog door.
462 Vanaf juli 1649 daalde de sterkte naar 25 koppen.
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Samenvattend kunnen wat de garnizoenssterkte betreft de volgende perioden worden
onderscheiden:
Periode

Gemiddelde
bezetting

1635-1636

40

1637-1641

50

1643-1647

60

1648-1650

42

1651-1671 463

25

In de periode 1635 tot aan 1648 werd de garnizoenssterkte uitgebreid van 40 tot 60 koppen.
De Vrede van Münster bracht in deze sterkte een radicale verandering. Na deze vrede trad
een korte overgangsfase in, waarin de sterkte daalde van 55 in 1648 naar 25 vanaf juli 1649.
Het aantal wachthoudende soldaten bleef daarna op peil, zij het vermoedelijk in kwalitatief
opzicht op een lager niveau dan voorheen. 464
Vanaf de tweede helft van 1649 werd de in 1641 vastgestelde norm van twee koppen per
Zeeuwse compagnie losgelaten. In het aantal Zeeuwse compagnieën kwam na de Vrede van
Münster geen verandering (dit bleef gehandhaafd op 30), wel in de sterkte daarvan die fors
werd gereduceerd van gemiddeld ca. 120 tot gemiddeld ca. 70 koppen. 465 Een formeel besluit
van de Staten van Zeeland of van de Gecommitteerde Raden van dit gewest over een
wijziging van de bezettingsnorm betreffende het fort Hoogerwerf is in de archivalia niet
aangetroffen maar uit de ontwikkeling van de feitelijke sterkte kan worden afgeleid dat een
dergelijke wijziging heeft plaatsgevonden. De nieuwe norm werd dat de bezetting 25 man
sterk moest zijn, dat uit iedere Zeeuwse compagnie in beginsel één soldaat dienst moest doen
op Hoogerwerf met dien verstande dat de in dienstjaren oudste kapiteins zich mochten
beroepen op hun (reeds bestaande) recht om van die verplichting af te zien. Hun anciënniteit
werd bepalend voor de volgorde waarin de aflossing van soldaten plaatsvond. De qua

463 Met uitzondering van de jaren 1662 en 1663 als gevolg van de expeditie naar Essequibo.
464 Op het qua functie vergelijkbare fort Kruisschans verbleven toen (althans qua vaste bezetting,
afgezien van legereenheden die ad hoc, afhankelijk van oorlogsdreiging, werden toegevoegd)
vrijwel uitsluitend geappoincteerden, d.w.z. soldaten die vanwege hun ouderdom of anderszins
geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren, doch nog voldoende in staat werden geacht om
een wachthoudende rol te vervullen. Zij werden in 1672 door soldaten van Hoogerwerf
vervangen.
465 Leune, 2006, deel 1, p. 348-353. Het aantal Zeeuwse compagnieën werd na de Vrede van
Münster ad hoc aangepast aan oorlogsdreiging. Bedroeg dit aantal op 5-2-1665 nog 30, in 1666
33 en in oktober 1672 was dit opgelopen tot 40 (ZA, SZ, inv. 521, fol. 60 v-63; Ten Raa en De
Bas, 1921, p. 29; Leune, 2006, deel 1, p. 336). Vanaf 5-2-1665 maakten deze compagnieën deel
uit van drie Zeeuwse regimenten.
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dienstjaren jongste kapitein werd verplicht om voor aflossing zorg te dragen en na hem de
op een na jongste etcetera. 466
De Gecommitteerde Raden van Zeeland bepaalden welke compagnieën verplicht waren om
soldaten te leveren. Zij konden (net zoals in de periode 1633-1641) ontheffing verlenen aan
kapiteins die aan de beurt waren om voor aflossing zorg te dragen; zij maakten incidenteel
van deze bevoegdheid gebruik. De kapiteins toonden zich regelmatig ongelukkig met de
verplichting om periodiek manschappen voor Hoogerwerf beschikbaar te stellen en moesten
menigmaal worden aangespoord om deze na te komen. Het kwam regelmatig voor dat een
kapitein zich erover beklaagde dat een collega-kapitein weigerde om voor aflossing zorg te
dragen. 467 Het was gebruikelijk dat soldaten slechts voor korte tijd, soms niet langer dan
enkele weken op het fort verbleven. Dat zal mede zijn veroorzaakt door de problematische
leefomstandigheden op het fort (zie verderop) in vergelijking met de andere
garnizoensplaatsen waar de soldaten veelal verbleven. Ze moeten doorgaans verlangend naar
aflossing hebben uitgezien.
In de garnizoenssterkte op Hoogerwerf kwam in de jaren 1662 en 1663 verandering omdat
de aldaar gelegerde soldaten opdracht kregen om gedurende een jaar te verblijven op Nova
Zeelandia in het rivierengebied van de Essequibo. Dit was een plantage-kolonie van de WestIndische Compagnie. 468 Drie soldaten toonden zich “onwillig” om mee te gaan;
waarschijnlijk deserteerden zij. Daartoe behoorde de soldaat en ziekentrooster Gerrit Jansen,
die vergeefs verzocht om niet mee te hoeven. 469 In verband hiermee besloten de
Gecommitteerde Raden van Zeeland om drie vervangers te recruteren uit de garnizoenen te
Veere en Vlissingen. 470 De soldaten van Hoogerwerf keerden in de eerste helft van 1663
terug. 471 Daar herstelde de sterkte zich tot het niveau van 1661. Dat bleef zo tot en met april
1672. Het als gevolg van externe bedreigingen geïntensiveerde gebruik van kogels, buskruit
en lonten in de periode 1666-1671 kwam in de garnizoenssterkte niet tot uitdrukking. De
bestaande formatie werd in staat geacht om de dreigingen af te wenden.
466 ZA, SZ, inv. 515, 15-9-1661, idem, 20-10-1661; inv. 517, 4-8-1662 en 22-12-1662; inv. 521, 103-1665; inv. 667, 12 en 13-4-1671.
467 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 en diverse ingekomen brieven bij de GR zoals gecompileerd in deel 2.
468 Roos, 1996, p. 2-5; Roos, 1997, p. 2-7; Israel, 2001, p. 853-854 en 1033. Het principebesluit
inzake de uitzending van militairen naar Nova Zeelandia werd door de Gecommitteerde Raden
van Zeeland genomen op 5-1-1662 (ZA, SZ, inv. 516, fol. 7). De soldaten vertrokken vanuit fort
Hoogerwerf met musketten naar de Essequibo. Die kwamen ook weer mee terug op zes na. De
commies van Hoogerwerf bracht het noodzakelijke aantal in 1664 weer op peil (ZA,
Rekenkamer Zeeland C, inv. 22840, fol. 41). In 1662 betaalde de ontvanger-generaal te lande
van het gewest Zeeland aan de solliciteur Jan de Later £ 335 wegens soldij voor het krijgsvolk
dat was gezonden naar Nova Zeelandia (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1180, fol. 54). In
1664 was dit bedrag geslonken tot £ 45:14:3 (idem, inv. 1220, fol. 72).
469 ZA, SZ, inv. 516, fol. 100 en 100 v, 21-2-1662.
470 Idem, inv. 516, fol. 49 en 49 v, 31-1-1662.
471 Mogelijk keerde een deel van de soldaten pas in 1664 terug. Vaststaat dat in dat jaar een schipper
is betaald voor het vervoer vanuit Bergen op Zoom naar Hoogerwerf van soldaten die op
Essequibo dienst hadden gedaan (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22840). De
garnizoenssterkte op Hoogerwerf was reeds vanaf medio 1663 weer op het gebruikelijke niveau
van 25 koppen gebracht.

166

Vanaf oktober 1672 deden de “onderhebbende soldaten” van De Baudoux dienst op het fort
Kruisschans, voorzover zij niet werden afgelost. 472 Enkelen daargelaten (zie hoofdstuk 11)
keerden zij op Hoogerwerf niet meer terug.
8.3 De sociale herkomst van de militairen
De op fort Hoogerwerf gedetacheerde militairen waren als beroepskrachten aan het Staatse
leger verbonden. Hun namen zijn slechts spaarzaam gedocumenteerd zodat het niet mogelijk
is om statistisch verantwoorde generaliserende uitspraken te doen over hun herkomst. Uit de
namen die in de archivalia wel werden aangetroffen (zie deel 3) kan worden afgeleid dat ze
niet alleen uit de Republiek der Verenigde Nederlanden werden gerecruteerd. Ze kwamen
ook uit Wallonië, Frankrijk en Engeland, zoals gebruikelijk in het toenmalige Staatse leger
inclusief de Zeeuwse eenheden daarvan. 473 Als sociaal systeem werd het fort Hoogerwerf
als gevolg daarvan gekenmerkt door een sterke mate van sociaal-culturele pluriformiteit;
denk aan verschillen in taal en aan divergerende gedragsstandaarden. 474 Het moet voor de
kapiteins die soldaten dienden te leveren verleidelijk zijn geweest om in sociaal opzicht
lastige soldaten uit hun compagnie naar Hoogerwerf te sturen. Dit alles zal ongetwijfeld het
bewaren van de sociale orde binnen de vesting hebben bemoeilijkt, al bood het strenge
militaire tuchtrecht de leiding probate mogelijkheden om de manschappen in het gareel te
laten lopen. De beperkte ruimte waarbinnen de militairen zich bewogen maakte een strenge
sociale controle mogelijk.
8.4 Militaire discipline
De ordonnantie op de militaire discipline die de Raad van State in 1590 voor het Staatse leger
vaststelde was ook op de militairen van Hoogerwerf van toepassing. Ze bevatte gedetailleerde
gedragsvoorschriften en minutieus omschreven sancties. Het was voor militairen onder meer
verboden om: 475
• 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.
472 Leune, 2006, deel 1, p. 162; ZA, SZ, inv. 668, 1-5-1672. Op 22-3-1672 was hun commandeur
tijdelijk benoemd tot luitenant van een ruitercompagnie (idem, 22-3-1672).
473 Leune, 2006, deel 1, p. 332.
474 Een sociaal systeem wordt hier gedefinieerd in de (niet normatieve, maar descriptieve)
sociologische betekenis, dus als een samenlevingsverband van mensen; zie voor de toepassing
van dit begrip op forten (of vergelijkbare vestingen): Leune, 2006, deel 1, p. 303-321.
475 Dorreboom, 2000, p. 314-327.
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• 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.
Als de op Hoogerwerf gelegerde militairen tuchtrechtelijke regels overtraden werden ze
berecht door een krijgsraad van de compagnie waaraan zij waren verbonden of van de
garnizoensplaats van waaruit ze naar Hoogerwerf werden gestuurd. Het is niet bekend hoe
vaak, waarvoor en met welke gevolgen de op Hoogerwerf gedetacheerde militairen met een
krijgsraad in aanraking zijn geweest. Bekend is dat in 1636 10 soldaten op Hoogerwerf
dreigden over te lopen naar het Spaanse kamp. Zij werden gevangen gezet op het fort St.
Anna in de polder van Namen en verschenen voor een aldaar gehouden krijgsraad. De
commandeur van het fort verzocht de Gecommitteerde Raden van Zeeland om de
gewestelijke scherprechter te sturen. 476 Het vonnis van de krijgsraad is verloren gegaan. 477
Het is aannemelijk dat militairen die het tuchtrecht overtraden op eenzelfde wijze werden
gestraft als in de nabijgelegen forten Lillo en Liefkenshoek gebruikelijk was. 478 Daar werd,
om een voorbeeld te noemen, de soldaat Stoffel Caddeman in 1639 veroordeeld wegens
godslastering. Zijn tong werd door de beul met een gloeiende priem doorboord, zijn voeten
werden gebroken en hij werd verbannen uit de Republiek der Verenigde Nederlanden. 479
8.5 Passevolanten
Incidenteel (zoals in 1658) deden geruchten de ronde dat de op Hoogerwerf gelegerde
soldaten “mortepayen ofte passevolanten [zijn] die geen dienst doen ende daer van echter de
gagie werd getrocken”. De sergeant-majoor van het fort werd beschuldigd van
“passevolanterye”, dus van het in rekening brengen van gages van soldaten die feitelijk van
de fortbezetting geen deel uitmaakten, doch die bij monstering werden vervangen door
passanten (met name arbeiders uit de omgeving van het fort) die met wapens werden
toegerust om op soldaten te lijken. 480 Uit de archivalia kan niet worden afgeleid of dit ook
feitelijk zo was. Vanuit Lillo werd op 4 september 1660 aan de Raad van State bericht dat op
het fort Hoogerwerf [wederom] “mortepayen ofte passevolanten” waren gesignaleerd. De

476 Dit was vermoedelijk Albertus Brosius (zie voor hem Leune, 2006, deel 2 a, p. 341,
oorspronkelijke paginering).
477 Zie voor details en bronvermelding deel 2 (brieven van 5, 7, 15 en 16 april 1636).
478 Leune, 2006, deel 1, p. 389-398.
479 ZA, SZ, inv. 1254, verslag van de krijgsraad, gehouden in het fort Lillo 23-11-1639; ZA, SZ,
inv. 497, fol. 179 v. Stoffel Caddeman bekende dat hij in zijn logement verscheidene malen de
spot had gedreven met het heilig Avondmaal door dit toe te dienen aan een hond en dat hij
regelmatig de duivel had aangeroepen.
480 Van Valkenburg, 1976, p. 8; zie voor dit verschijnsel in het algemeen: Schulten en Schulten,
1969, p. 16-18.
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Raad van State besloot dat het garnizoen aldaar gevisiteerd diende te worden. Er werd bij de
eerstvolgende monstering geen fraude geconstateerd. 481

481 Idem, fol. 338.
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8.6 Kanonniers
Voor de verdediging van het fort was de aanwezigheid van bekwame kanonniers (ook
aangeduid als constabels) van groot belang. De eisen waaraan deze moesten voldoen zullen
niet hebben afgeweken van de criteria die destijds werden gehanteerd bij de recrutering van
kanonniers voor de forten Lillo en Liefkenshoek. Kandidaten voor die functie dienden een
proeve van bekwaamheid af te leggen in Vlissingen ten overstaan van de vice-admiraal van
Zeeland, de equipage-meester van Zeeland en een gevestigde kanonnier. 482 De examinatoren
deden van de afgelegde proeven van bekwaamheid uitgebreid verslag aan de
Gecommitteerde Raden van Zeeland. Het kwam met enige regelmaat voor dat een kandidaat
voor deze test zakte. In de periode vanaf de verovering van het fort in de zomer van 1632 tot
en met 1633 waren er op Hoogerwerf twee kanonniers werkzaam, daarna doorgaans één, die
incidenteel door een collega werd aangevuld. Na 1671 is in de archivalia geen kanonnier
meer op Hoogerwerf getraceerd.
De kanonniers dienden zich jegens de commies van het fort gedetailleerd te verantwoorden
over het gebruik van ammunitie (zie hoofdstuk 9).
In de periode juli 1632 tot en met het gehele jaar 1671 waren (in alfabetische volgorde) de
navolgende kanonniers op het fort Hoogerwerf werkzaam: 483
Kanonniers op Hoogerwerf
Naam

Periode

Ameau, Marcus d’ 484

8-10-1633 t/m 31-1-1634

Armer, Pieter

juni en juli 1645

Bornam, William

18-4-1639 t/m 1645

Claessen, Wessel

verm. vanaf juli 1632 tot 9-9-1632

Grindet, Philips 485

30-9-1638 t/m 28-4-1639

482 Zie bijv. ZA, SZ, inv. 670, 23-1-1673 en 4-2-1673; idem, inv. 665, 30-7-1669; idem, inv.
1251.1, het verslag van zo’n examen door Marinus Hollare en Maerten Thijssen d.d. 11-4-1636.
483 Voor biografische bijzonderheden over hen wordt verwezen naar deel 3. De precieze momenten
waarop zij in functie waren zijn in de beschikbare bronnen niet steeds vermeld. De namen van
de kanonniers uit de beginperiode (juli 1632-oktober 1633) zijn niet volledig gedocumenteerd.
Zeker is dat toen niet alleen Wessel Claessen maar ook Marcus d’ Ameau en Lieven Pieters
(Turck) en diens zoon Pieter Lievens (Turck) deze functie vervulden. Zij konden bogen op een
ruime ervaring, die zeker in die eerste periode na de verovering wenselijk zal zijn geacht. Op 99-1632 besloten de GR van Zeeland dat de kanonniers van Lillo en Liefkenshoek door middel
van loting zouden uitmaken wie van hen gedurende drie maanden zou dienen op het fort
Hoogerwerf (ZA, SZ, inv. 493).
Mogelijk fungeerde ook Florentius Thusbarth als kanonnier op Hoogerwerf; zo ja, dan was dit
het geval in 1650.
484 Hij is in deze hoedanigheid genoteerd als Marcus van Wolfar.
485 Hij is genoteerd als vervangend kanonnier.
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Hulst, Servaes Adriaensen van (der) 486

1650-1651 487

Lievens (Turck), Pieter

9-9-1632 t/m maart 1633

Malen, Cornelis van der

1662-1671

Nottinck, Huybrecht

1646-1655 488

Pieters (Turck), Lieven

8-10-1633 t/m 31-1-1634

Plouvier, Antony

1634-1638 489

Raphels, Wouter van

1656-1657

Symonssen, Jan

29-9-1645 t/m 1649

Verbeeck, Adriaen

1658-1661

Zoals in deel 3 per persoon is beschreven vervulden zij veelal op het fort gelijktijdig allerlei
andere functies, net zoals hun collega’s op de forten Lillo, Liefkenshoek, Frederik Hendrik
en Kruisschans. 490 Dit is ook alleszins begrijpelijk. De kanonniers behoefden slechts
incidenteel in actie te komen, zeker na 1648.
8.7 De soldijlasten
Het is niet goed mogelijk om de soldijlasten van het garnizoen op fort Hoogerwerf
betreffende de periode 1632 tot en met 1641 exact vast te stellen. De soldijlasten van de op
dit fort werkzame Zeeuwse compagnieën zijn in de boekhouding van de ontvanger-generaal
te lande van dit gewest betreffende die periode niet specifiek tot Hoogerwerf te herleiden. 491
Van de compagnieën die soldaten voor het fort leverden zijn de soldijlasten wel bewaard
gebleven, maar het is niet goed mogelijk om deze lasten uit te splitsen naar de eenheden
daarvan die wel en de eenheden die niet op Hoogerwerf garnizoen hielden. De soldijlasten
betreffende de periode 1632 tot en met 1641 kunnen wel worden geschat. Ze bedroegen
gemiddeld in dit tijdvak 900 pond Vlaams per jaar, uitgaande van een gemiddelde bezetting
van 45 koppen (zie paragraaf 8.1).
Vanaf 1642 zijn de specifiek aan het fort Hoogerwerf toe te rekenen soldijlasten wel apart
gedocumenteerd. Vanaf dat jaar waren deze lasten (exclusief het traktement van de majoorcommies ad £ 50 per maand van 32 dagen) in ponden Vlaams als volgt: 492
486
487
488
489
490
491

Veelal genoteerd als Servaes Adriaensen.
Mogelijk vervulde hij deze functie nog langer; zie deel 3.
Mogelijk met een onderbreking in 1648 en 1649.
Voor het laatst vermeld op 26-9-1638 (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590, fol. 47).
Leune, 2006, deel 1, p. 385.
Het is aannemelijk te veronderstellen dat de soldijlasten gemiddeld per kop ook in de periode
1632-1641 ca. 20 pond Vlaams per jaar bedroegen.
492 De vermelde bedragen zijn ontleend aan de declaraties van het gewest Zeeland bij de
Rekenkamer van de Generaliteit (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 780-1390). Teneinde de
lasten per kalenderjaar te kunnen vergelijken zijn voor sommige boekjaren berekeningen van de
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Soldijlasten op Hoogerwerf

493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506

Jaar

Soldijlasten

Jaar

Soldijlasten

1642

1030:12:04

1658 493

470:13:04

1643

1087:12

1659

519:10

1644

1181:06

1660

511:10

1645

1046:15

1661

511:10

1646

1189:15:08

1662 494

243:19:09

1647

1187:10

1663 495

260:10

1648

1115:15:08

1664 496

392:18:07

1649

625:06:08

1665 497

470:13:04

1650

604:05:02

1666 498

529:10

1651 499

470:13:04

1667 500

536:16:08

1652

529:10

1668 501

522

1653

529:10

1669 502

499:16:08

1654 503

470:13:04

1670 504

441:10

1655 505

588:06:08

1671 506

470:13:04

soldijlasten gemaakt, gebaseerd op veronderstellingen inzake de gemiddelde lasten per maand.
Dit was nodig omdat de tijdvakken waarop de declaraties betrekking hebben uiteenlopen.
De soldijlasten werden gedeclareerd over een periode van acht maanden van 42 dagen.
Deze lasten daalden vanaf 1-3-1662 vanwege de expeditie naar Essequibo.
Betrof de soldij voor 11 koppen, inclusief de ziekentrooster.
Betrof de soldij voor 24 koppen.
Betrof de soldij voor 25 koppen over de maanden januari tot en met oktober.
Betrof de soldij voor 25 koppen over het gehele jaar.
De soldijlasten werden gedeclareerd over een periode van acht (i.p.v. de gebruikelijke negen)
maanden van 42 dagen.
Betrof de soldij voor 25 koppen over het gehele jaar.
Idem.
Idem.
De soldijlasten werden gedeclareerd over een periode van acht (i.p.v. de gebruikelijke negen)
maanden van 42 dagen.
Betrof de soldij voor 25 koppen over het gehele jaar.
De soldijlasten werden gedeclareerd over een periode van tien maanden van 42 dagen (15-11655 t/m 28-1-1656)
Betrof de soldij voor 25 man over de maanden januari t/m november.
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1656 507

470:13:04

1657

529:10:09

1672 508

470:13:04

De soldijlasten van de “compagnie” van Anthony de Baudoux vanaf 1673 blijven in dit
overzicht buiten beschouwing omdat zijn manschappen toen niet meer op fort Hoogerwerf,
maar op fort Kruisschans verbleven. 509
Uiteraard liep de ontwikkeling van de soldijlasten parallel met de ontwikkeling van de
garnizoenssterkte, al treden hier en daar in die samenhang vertekeningen op door louter
boekhoudkundige oorzaken. 510 Gemiddeld bedroegen de soldijlasten op fort Hoogerwerf per
kop ca. 20 pond Vlaams per jaar. 511
8.8 Acties van het garnizoen
De op fort Hoogerwerf gelegerde militairen vervulden daar vooral een waakhondfunctie. Hun
loutere aanwezigheid verschafte de vesting een machtsbasis. Indien nodig kwamen de
manschappen in actie. Dit gebeurde vooral in de periode vanaf de verovering van het fort in
de zomer van 1632 tot het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648. Exacte gegevens over
militaire acties in de periode juli 1632 tot 8 oktober 1633 ontbreken, omdat de rekening van
de majoor-commies betreffende dit tijdvak, met bijzonderheden over het verbruik van
munitie, verloren ging. Jaarlijks werd geregistreerd welke soorten en aantallen munitie
werden verbruikt, soms door de commies voorzien van een verklaring hiervoor. Deze
gegevens zijn vanaf 8 oktober 1633 bewaard gebleven. Uit de in hoofdstuk 9 verwerkte
gegevens terzake kan worden geconcludeerd dat zich vooral in de periode 1634-1647 met
enige regelmaat schermutselingen voordeden tussen de militairen op het fort en Spaanse
soldaten die vanuit Zandvliet trachtten aanvallen op het fort uit te voeren. Enkele bijzondere
momenten in dit verband waren:
•
•
•

3 augustus 1635
5 januari 1636
4 september 1636

507 De soldijlasten werden gedeclareerd over een periode van acht maanden van 42 dagen (10-31656 t/m 29-12-1656).
508 Betrof de soldij voor 25 man over de maand december 1671 en de maanden januari t/m okober
1672. NB: vanaf 20-10-1672 hielden de “onderhebbende soldaten” van majoor-commies De
Baudoux geen garnizoen meer op Hoogerwerf maar op het fort Kruisschans.
509 Deze lasten bedroegen in 1673 £ 425:16:08, in 1674 £ 727:18, in 1675 £ 411:16:08, in 1676
£ 611:17 en in 1677 £ 378:04:04.
510 De periodisering van de sterkte (in de archivalia) loopt niet altijd parallel met de periodisering
van de kosten van de sterkte.
511 Het gebruikelijke jaarinkomen van een soldaat in het Staatse leger was in de 17de eeuw 16 pond
Vlaams. Een sergeant verdiende enkele ponden meer en een kanonnier toucheerde gewoonlijk
25 pond Vlaams per jaar. Gegeven deze gages kwam de gemiddelde soldijlast op Hoogerwerf
van ca. 20 pond Vlaams per kop per jaar vrijwel overeen met hetgeen in het Staatse leger
doorgaans aan militairen werd betaald.
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•
•
•
•
•
•
•

5 februari 1638
13 februari 1640
3 september 1640
22 augustus 1642
7 september 1642
6 juli 1645
12 oktober 1647

De manschappen van het fort Hoogerwerf kwamen op deze momenten in actie. Ongetwijfeld
gebeurde dit ook op andere dagen, maar was daarmee geen bijzonder gebruik van munitie
gemoeid, waardoor deze acties niet zijn gedocumenteerd.
Geen van de Spaanse pogingen om het fort te beschadigen of te heroveren was succesvol.
Een bijzondere situatie deed zich in de nacht van 25 op 26 juli 1635 voor. Ongeveer 45
Spaanse soldaten uit Zandvliet staken toen de Agger over naar het fort Hoogerwerf. In de
volgende ochtend haalden enkele van hun soldaten beesten (vermoedelijk schapen) weg die
nabij het fort liepen. Toen dit werd ontdekt besloot de commandeur van het fort tot een uitval.
Daarbij werden dertien Staatse soldaten gevangen genomen en twee doodgeslagen. 512 De
lotgevallen van de gevangenen zijn niet bekend.
Op 7 september 1742, ’s ochtends om 06.00 uur, staken 50 tot 60 soldaten uit Zandvliet de
Agger over en pleegden een aanval op het fort. Toen ze werden ontdekt zijn er 11 soldaten
op afgestuurd en is op de aanvallers geschoten. Daarbij vielen aan Spaanse zijde een dode en
ettelijke gewonden. Een van de aanvallers werd gevangen genomen. Mede dank zij
assistentie van enige sloepen van nabijgelegen Staatse oorlogsschepen kon de aanval worden
afgeslagen. Er werd een Spaanse sloep in beslag genomen. 513 Het zou de bedoeling van de
aanvallers zijn geweest om alle soldaten uit het fort weg te lokken, waarna de overvallers
zouden trachten om tijdens laag water het gehele fort in hun bezit te krijgen. Hiervoor stond
op de dijk van Zandvliet een contingent officieren en soldaten onder leiding van de
gouverneur aldaar gereed, toegerust met divers gereedschap. 514
Vermoedelijk waren de verhoudingen met de Spanjaarden in het zicht van de beëindiging
van de Tachtigjarige Oorlog reeds vanaf ca. 1645 minder gespannen dan daarvoor.
Veelzeggend is dat in 1646 goederen (w.o. lonten en bandelieren) die bestemd waren voor
het magazijn van het fort Hoogerwerf werden gelost en binnengebracht vanaf de Agger (dus
nabij de vijandige vesting Zandvliet) in plaats van via het forthaventje aan de (veilige) zijde
van de Kromvliet. 515 Hoe vaak dit toen voorkwam is niet gedocumenteerd.
De manschappen op het fort St. Martijn kwamen niet alleen in actie tegen dreigingen of
aanvallen van Spaanse soldaten. Ze traden ook op indien vissers en schippers in de omgeving
van de vesting zich niet in overeenstemming met Zeeuwse belangen gedroegen, bijvoorbeeld
door visrechten of bevrachtingsregels te ontduiken. Zo werden op 2 december 1636 twee
schepen met “lorredraaiers” (sluikhandelaren) uit Zierikzee beschoten die op een illegale
512 ZA, SZ, inv. 1250.2, brief van de commandeur van Liefkenshoek aan de GR van Zeeland d.d.
27-7-1635.
513 ZA, SZ, inv. 1257, brief van Vizer aan de GR d.d. 7-9-1642, nr. 215.
514 Idem, brief van Vizer aan de GR d.d. 14-9-1642, nr. 223.
515 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22650, rek. van 23-11-1646.
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wijze goederen naar Zandvliet brachten. 516 Op deze wijze werd door het garnizoen op het
fort bijgedragen aan het bewaken van de grens tussen de Noordelijke en de Zuidelijke
Nederlanden. 517
In de ruimere omgeving van het fort Hoogerwerf voltrokken zich soms militaire
ontwikkelingen die op het fort aanleiding zullen zijn geweest tot uiterste waakzaamheid. Te
denken valt aan gebeurtenissen in 1643 en 1665.
Op 3 september 1643 vertrok een cavalerie-eenheid van het Staatse leger onder aanvoering
van de 17-jarige prins Willem van Oranje, zoon van prins Frederik Hendrik, vanuit Wouw
om samen met 220 ruiters van de ritmeester Anthony Crocq een aanslag te plegen op Spaanse
eenheden van Andrea Cantelmo die nabij Antwerpen waren gelegen. De Staatse cavalaristen
keerden terug met vele krijgsgevangenen: 250 man voetvolk, 250 ruiters, 60 officieren en,
bovenal, hun commandant, de luitenant-generaal don Juan de Borja. 518
Een tweede voorbeeld betreft de invasie van Münsterse troepen in Staats-Brabant in 1665. 519
De prins-bisschop van Münster, Christoph Bernhard von Galen, verklaarde de Republiek in
het najaar van 1665 de oorlog, daarbij financieel gesteund door Karel II van Engeland. Hij
wilde profiteren van de omstandigheid dat de Republiek in oorlog was met Engeland.
Münsterse troepen vielen in Staats-Brabant eerst de Meierij van Den Bosch binnen en daarna
het Markiezaat van Bergen op Zoom. 520 In november 1665 werd de grensplaats Putte
aangevallen. Voorts werd het kasteel van Wouw bezet. Het werd niet uitgesloten geacht dat
de Münstersen via het verdronken land van Zuid-Beveland (in de omgeving dus van het fort
Hoogerwerf) Zeeland zouden binnentrekken. Een gecombineerde Frans-Staatse legermacht

516 ZA, SZ, inv. 1251.2, brief van Vizer aan de GR d.d. 3-12-1636.
517 Die grens was overigens in de 17de eeuw in beweging, vooral in de eerste helft. In het Verdrag
van Münster (1648) werd vastgelegd dat de Republiek de plaatsen die op de Spanjaarden waren
veroverd mocht behouden. “Een ijgelick sal behouden en datelick gebruijcken de Landschappen,
Steden, plaetsen, Landen ende Heerlicheden, die hij tegenwoordich hout en besith...” (artikel 3)
(Groenveld, 2009 a, p. 161). Deze bepaling bracht onder meer een codificatie met zich van de
Staatse greep op het noordelijk deel van Vlaanderen. Voorts werd afgesproken dat over de
grensafbakening tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden nader diende te worden
onderhandeld. Het duurde tot 20 september 1664 alvorens hierover overeenstemming werd
bereikt. Toen kwam in Brussel het zogeheten Traktaat van Limietscheidingen tot stand. Het is
boeiend om erover te speculeren wat er met de grens zou zijn gebeurd indien Zandvliet in 1648
in Staatse handen zou zijn geweest. Dat had gekund, gegeven de machtspositie van het Staatse
leger en de vloot in de zuidwestelijke delta op dat moment. Vermoedelijk zou dan (gegeven
artikel 3 van het Verdrag van Münster) eerst in 1648 en vervolgens bevestigd in 1664 de grens
tussen de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden zuidwaarts zijn opgeschoven. Een in
economisch opzicht belangrijk deel van de (anno 2011 in economisch opzicht uiterst
belangrijke) rechteroever van de Schelde (bezien vanuit Antwerpen) zou dan waarschijnlijk tot
het grondgebied hebben behoord van het huidige Koninkrijk der Nederlanden. Grenzen tussen
landen worden soms door toevalligheden bepaald.
518 Ten Raa en De Bas, 1918, p. 135-136.
519 In de geschiedschrijving van de Republiek der Verenigde Nederlanden is, wat de
oorlogsdreiging van de prins-bisschop van Münster in de jaren 1665-1666 betreft, vooral
aandacht besteed aan diens acties in de oostelijke delen van de Republiek. Het opereren van
Münsterse troepen in Staats-Brabant is nauwelijks systematisch onderzocht.
520 De Mooij, 1998, p. 630.
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onder leiding van de prins van Tarente (hertog van Thouars en gouverneur van Den Bosch)
en van de markies De la Valliere zag kans om de Münsterse troepen te verjagen. In 1672
kwamen zij terug. 521
Er is mogelijk een verband tussen het toegenomen verbruik van kogels, buskruit en lonten in
1666 ten opzichte van eerdere jaren enerzijds en de dreigingen vanuit Münster anderzijds.
Dat dit verbruik ook in 1667 als relatief hoog kan worden gekwalificeerd had wellicht te
maken met een andere externe bedreiging van de Republiek, te weten een poging van de
koning van Frankrijk (Lodewijk XIV) om de Zuidelijke Nederlanden in te lijven, hoewel het
nog tot mei 1672 zou duren alvorens deze dreiging werd geëffectueerd. Aannemelijk is dat
de Staatse vestingen in het grensgebied tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden,
waaronder het fort St. Martijn, al eerder op een Franse inval waren voorbereid.

521 Israel, 1996, hoofdstuk 31.
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9. Geschut en ammunitie
9.1 Geschut
Gelet op de aan het fort toevertrouwde militaire functie was fort Hoogerwerf vrijwel direct
vanaf de verovering op de Spanjaarden goed toegerust met geschut en ammunitie. Volledige
gegevens over het soort geschut in de periode juli 1632 tot 8 oktober 1633 ontbreken, maar
het staat vast dat het fort ook in dit tijdvak met enkele kanonnen was voorzien, gelet op de
aanwezigheid van kanonniers (zie paragraaf 8.6). 522
In de periode 8 oktober 1633 tot en met het einde van het jaar 1671 waren op het fort de
volgende soorten geschut aanwezig:
•
•

•

Gotelingen; dit zijn gietijzeren kanonnen die er aanwezig waren met een vermogen om
kogels af te vuren met een gewicht van 12 en van 6 pond.
Potshoofden; dit type kanon behoort tot de categorie van de steen- of kamerstukken. Uit
de beschrijving daarvan in de rekeningen van de commies kan niet worden opgemaakt
in welk opzicht de op Hoogerwerf aanwezige potshoofden zich onderscheidden van de
daar aanwezige steenstukken en evenmin welk soort kogels en met welk gewicht ermee
werden afgeschoten. Waarschijnlijk ging het om een kleiner type steen- of kamerstuk
met een vermogen om kogels van 5 of 6 pond af te vuren. 523
Steenstukken; deze worden ook wel aangeduid als kamerstukken. Wijn heeft dit type
kanon als volgt gedefinieerd: “Dit zijn achterlaadvuurmonden, waarbij de lading, hetzij
buskruit en kogel samen, hetzij alleen het eerste, in een afzonderlijke kamer, ook wel
“snelleken” genaamd, achter tegen den loop aangebracht en, somtijds d.m.v.
schroefdraad, meestal echter met een langen sleutel of spie, vastgezet werd. Het voordeel
van dit systeem, dat alleen bij licht geschut was toe te passen, bestond in grootere
vuursnelheid (bij elk stuk werden eenige vooraf geladen kamers gereed gehouden),
minder spoedige verhitting en geringere ruimte, noodig voor het laden”. 524 De benaming
steenstuk verwijst naar het gegeven dat met dit type kanon aanvankelijk stenen kogels
werden afgevuurd. Later werden deze door ijzeren vervangen, doch bleef de benaming
van het geschut intact.

522 Dit komt omdat de distributierekening van de commies betreffende dit tijdvak verloren is
gegaan.
523 In de 17de eeuw werd de aanduiding “potshoofd” voor een kanon zelden gebruikt. In de
resoluties van de magistraat van Arnemuiden betreffende de periode 1603-1609 komt deze
benaming voor. De admiraal van Zeeland, Haultain, verzoekt dan de magistraat om van de
metalen stukken van de stad “het grootste corte potshooft” beschikbaar te stellen ten behoeve
van een voorgenomen expeditie op zee. De magistraat stemde hiermee in, doch wenste een
equivalent of een “swaerder stuck” terug of anders schadeloos gesteld te worden (ZA, arch.
gemeente Arnemuiden, inv. 16 en 17). Kennelijk bestonden er, gelet op de dubbelkwalificatie
“grootste” en “corte”, grotere en kleinere potshoofden en voorts kortere en langere.
524 Wijn, 1934, p. 188.
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Uit de jaarrekeningen van de commies van de vivres en de ammunitiën van het fort kan
worden opgemaakt dat in de genoemde periode de volgende aantallen van deze
geschutsoorten aanwezig waren: 525
Geschut op fort Hoogerwerf
Periode

Gotel. 12

08-10-1633 tot 13-07-1634

Gotel. 6

Potsh.

Steenst.

2

13-07-1634 tot 14-12-1635

2

2

14-12-1635 tot 18-02-1638

2

2

2

4

18-02-1638 tot en met 1671

2

2

2

7

Vanaf zeker 8 oktober 1633 (en waarschijnlijk al kort na de verovering) kon worden beschikt
over twee gietijzeren kanonnen met een kracht van 6 pond. Daar kwamen op 13 juli 1634
vanuit Zeeland twee kanonnen bij met een kracht van 12 pond. Op 14 december 1635 werd
het geschut verder uitgebreid met twee potshoofden en 4 steenstukken, die eveneens vanuit
Zeeland arriveerden. Vanaf 18 februari 1638 werden daaraan vanuit Veere nog eens drie
steenstukken toegevoegd. De samenstelling van het geschut bleef tot en met 1671
ongewijzigd. In dit opzicht bracht de Vrede van Münster op het fort geen cesuur teweeg. De
leiding van het Staatse leger achtte het klaarblijkelijk van belang dat de defensieve kracht
van de vesting, althans qua vuurkracht, na 1648 intact bleef, mogelijk mede omdat de sterkte
van het garnizoen daarna aanzienlijk werd gereduceerd.
9.2 Het verbruik van ijzeren kogels
Vanaf 8 oktober 1633 tot en met het jaar 1671 zijn nauwkeurige gegevens beschikbaar over
het aantal en de soort ijzeren kogels die met de op fort Hoogerwerf aanwezige kanonnen
werden verschoten. 526 De kanonniers (constabels) deden hiervan opgave aan de majoorcommies van het fort die hierover op zijn beurt jaarlijks verantwoording aflegde,
aanvankelijk uitsluitend aan de Raad van State en vanaf 1638 aan het gewest Zeeland.
De verschoten kogels zijn in de rekeningen onderscheiden naar hun gewicht: 5, 6 of 12 pond.
Het eerstgenoemde gewicht komt vanaf 30 september 1638 lange tijd in de rekeningen niet
meer voor en keert terug in 1668, toen geen kogels meer met een gewicht van 12 pond werden
afgeschoten.
Gegevens over het kogelverbruik in de periode juli 1632 tot 8 oktober 1633 zijn verloren
gegaan.
Het kogelverbruik geeft een goed beeld van de wijze waarop het op fort Hoogerwerf
aanwezige vaste geschut is ingezet ter verdediging van de vesting, inclusief de

525 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580-22910.
526 Idem.
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schommelingen die zich in de benuttingsgraad van het geschut voordeden. 527 Voor
bijzonderheden daarover wordt verwezen naar het overzicht van het verbruik van buskruit op
het fort (zie paragraaf 9.3).
Het verbruik van kogels op het fort Hoogerwerf 1633-1671 naar gewicht in ponden
Periode
08-10-1633 t/m 31-01-1634 528
01-02-1634 t/m 31-07-1634

5 pond

6 pond

12 pond

7

totaal
7

27

2

29

01-08-1634 t/m 31-01-1635

4

5

9

01-02-1635 t/m 31-08-1635

14

21

35

01-09-1635 t/m 28-02-1636

2

15 529

17

01-03-1636 t/m 30-06-1636

5

01-01-1637 t/m 31-08-1637

6

01-09-1637 t/m 17-02-1638

7

9

16

1

9

14

6

12

28-02-1638 t/m 08-06-1638

4

01-07-1638 t/m 25-09-1638

6

5
24 530

30

30-09-1638 t/m 17-04-1639

5

6

11

18-04-1639 t/m 30-11-1639

8

22

30

01-12-1639 t/m 30-05-1639

5

10

15

01-06-1640 t/m 30-11-1640

10

17

27

01-12-1640 t/m 06-02-1641

2

7

9

07-02-1641 t/m 30-05-1641

5

4

9

juni 1641

5

4

9

527 Een enkele keer werden kanonschoten afgevuurd als eresaluut aan een voorbijvarende
hoogwaardigheidsbekleder (zoals de prins van Oranje of een gedeputeerde van de Raad van
State) of ter viering van een bijzondere gebeurtenis. Niet alle afgevuurde kogels verwijzen dus
naar het beschieten van een vijand. Helaas is dit in de rekeningen niet systematisch opgetekend.
Indien zulks in de commiesrekeningen wel is vermeld wordt dit via voetnoten in de navolgende
tabel aangetekend. Daaruit kan worden geconcludeerd dat in elk geval de schoten die vanaf 1661
zijn afgevuurd ereschoten waren.
528 Over deze periode legde de commies ook verantwoording af over het kogelverbruik op het fort
St. Ambrosius ofwel Stoofgat. Dit verbruik blijft hier buiten beschouwing.
529 Dit verbruik betreft de periode 1-2-1635 t/m 30-6-1635.
530 Dit verbruik betreft de periode 1-7-1636 t/m 30-8-1637.
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01-07-1641 t/m 31-12-1641

10

15

25

01-01-1642 t/m 30-06-1642

8

8

16

01-07-1642 t/m 31-12-1642

11

21

32

01-01-1643 t/m 30-06-1643

2

10

12

01-07-1643 t/m 31-12-1643

17

27

44

01-01-1644 t/m 30-06-1644

12

18

30

01-07-1644 t/m 31-12-1644

8

8

16

01-01-1645 t/m 30-04-1645

3

1

4

juni en juli 1645

1

3

4

28-09-1645 t/m 31-12-1645

4

2

6

1646

4

4

8

01-01-1647 t/m 30-06-1647

2

4

6

01-07-1647 t/m 31-12-1747

1

3

4

01-01-1648 t/m 30-06-1648

5

7

12

01-07-1648 t/m 31-12-1648

1

2

3

1649 (ongespecificeerd)

5

5

10

1650

3

4

7

1651

8

7

15

1652

4

2

6

1653

0

1654

0

1655

0

1656

0

1657

2

1

3

1658

2

1

3

1659

0

1660

6

1661

6

531 Wegens het afvuren van ereschoten.
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6

12
6 531

1662

0

1663

12 532

12

1664

9

9 533

1665

4

3

7

1666

13

10

23 534

1667

12

10

22 535

1668

4

5

9 536

1669

4

5

9 537

1670

12

8

20 538

1671

18

3

21 539

totaal

82

266

352

700

Vanaf het jaar 1642 kan uit de rekeningen van de commies het verbruik van ijzeren kogels
per kalenderjaar precies worden vastgesteld. Voor de voorafgaande periode is dit lastiger.
Het is wel mogelijk om voor de jaren 1634 tot en met 1641 een schatting te maken van dit
verbruik op jaarbasis, zodat dit kan worden vergeleken met het verbruik per kalenderjaar in
de periode 1642-1671. Daarbij valt het jaar 1633 helaas af omdat er over dat jaar slechts
gegevens bekend zijn vanaf 8 oktober.
Het verbruik van kogels in aantallen per kalenderjaar kan nu, samenvattend, voor de periode
1634-1671 als volgt worden geschat respectievelijk vastgesteld:

532 Idem.
533 Idem.
534 Idem, o.m. tijdens de verpachtingen; voorts i.v.m. het vieren van “de victorie” [= waarsch. de
overwinning van De Ruyter tijdens de Vierdaagse Zeeslag bij North Foreland in het kader van
de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667)]. Het is niet geheel duidelijk waarom er tijdens de
verpachtingen saluutschoten zijn afgevuurd. Gedoeld zal zijn op de verpachtingen van de
gemene middelen van consumptie betreffende Hoogerwerf. Die vonden echter steeds plaats in
het fort Lillo. Vermoedelijk waren de saluutschoten bedoeld voor de afgevaardigden van de
Raad van State die naar die verpachtingen op weg waren en die (via de Agger of de Kromvliet)
langs Hoogerwerf voeren. Het is voor het eerst dat in de rekeningen van de commies van
Hoogerwerf melding is gemaakt van ereschoten met een dergelijke achtergrond. Vermoedelijk
kwamen dergelijke saluutschoten ook in eerdere jaren voor, doch werden deze in de rekeningen
niet expliciet vermeld.
535 Wegens ereschoten tijdens de verpachtingen en wegens de viering van de vrede met Engeland
[de Vrede van Breda in juli 1667].
536 Wegens ereschoten tijdens de verpachtingen.
537 Idem.
538 Idem.
539 Idem.
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Kogelverbruik per kalenderjaar
Jaar

Kogelverbruik

Jaar

Kogelverbruik

1634

39

1653

0

1635

48

1654

0

1636

10

1655

0

1637

41

1656

0

1638

36

1657

3

1639

38

1658

3

1640

44

1659

0

1641

48

1660

12

1642

48

1661

6

1643

56

1662

0

1644

46

1663

12

1645

14

1664

9

1646

8

1665

7

1647

10

1666

23

1648

15

1667

22

1649

10

1668

9

1650

7

1669

9

1651

15

1670

20

1652

6

1671

21

Gemiddeld werden er in de periode 1634-1671 per jaar 18,3 kogels afgevuurd. Er zijn grote
verschillen tussen de jaren in dit tijdvak. Het kogelverbruik varieerde van 0 in de jaren 1653
t/m 1656, 1659 en 1662 tot 56 stuks in 1643. Vooral in de periode 1634-1644 werden relatief
veel kogels afgeschoten, te weten 454 ofwel gemiddeld 41,4 per jaar. In de opmaat naar de
Vrede van Münster daalde het verbruik drastisch, beginnend in 1645. Na 1648 zet deze daling
zich voort. In de jaren 1666-1667 en 1670-1671 vertoonde het kogelverbruik weer een
stijging, samenhangend met nieuwe internationale spanningen waarmee de Republiek der
Verenigde Nederlanden werd geconfronteerd. Deze stijging deed zich ook voor bij het
verbruik van buskruit en lonten (zie de paragrafen 9.3 en 9.4).
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9.3 Het verbruik van buskruit
De jaarrekeningen van de majoor-commies van fort Hoogerwerf verschaffen eveneens
gedetailleerde informatie over het verbruik van buskruit (pulver). 540
In de navolgende tabel (betreffende de periode 8-10-1633 tot en met 1671) is de hoeveelheid
kruit uitgedrukt in ponden. Als er geen bijzonderheden zijn vermeld in de laatste kolom dan
is het kruit verschoten door de kanonniers op het fort die veelal zijn omschreven als de
constabels). 541
Let wel: in de tweede kolom is niet de hoeveelheid kruit vermeld die in voorraad was, maar
het kruit dat daadwerkelijk is verschoten. Deze hoeveelheid is daarmee een valide indicator
van de wijze waarop het vaste en mobiele geschut als onderdeel van het defensieve potentieel
van de vesting is aangewend; zie hiervoor ook de overzichten van de verbruikte hoeveelheid
lonten, de verschoten aantallen en soorten ijzeren kogels en van de verbruikte hoeveelheid
musketlood (musketkogels). De variaties in het verbruik geven een goed beeld van de
schommelingen in de bedreigingen van het fort.
De periodisering van het verbruik wijkt in de rekeningen betreffende het tijdvak 8-10-1633
tot en met 31-12-1644 af van die in de rekeningen betreffende de jaren 1645 tot en met 1671.
Het verbruik van buskruit op het fort Hoogerwerf 1633-1671
Periode of datum

Pond

08-10-1633 t/m 31-01-1634

111

01-02-1634 t/m 31-07-1634

98

27-07-1634

25

01-08-1634 t/m 31-01-1635

47

01-02-1635 t/m (verm.)
31-08-1635
03-08-1635

Bijzonderheid

voor de soldaten op de wachtschepen
vóór het fort 542

220
45

voor de soldaten toen de vijand op het
schor was

540 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580-22910.
541 De namen van de kanonniers die op Hoogerwerf werkzaam waren zijn reeds vermeld in
paragraaf 8.6 en biografische bijzonderheden over hen in deel 3. Incidenteel zijn in het
onderhavige overzicht enkele van hun namen opgenomen, met name indien er sprake was van
invallers of van opvolgers.
542 Gedoeld werd op de “wachtschepen” [oorlogsschepen] van de Admiraliteit van Zeeland.
Daaraan werd toegevoegd: de vijand heeft er geen “aangetast”. Deze schepen lagen aanvankelijk
in de monding van de Kromvliet, later ook in die van de Agger, nabij Hoogerwerf. Daarna komt
in de rekeningen van de commies van Hoogerwerf geen uitdeling van buskruit aan soldaten op
een of meer wachtschepen meer voor. Deze bleven na 27-7-1634 nog wel in de nabijheid van het
fort, maar werden klaarblijkelijk wat het kruit betreft niet meer via Hoogerwerf bevoorraad.
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01-09-1635 t/m
28-02-1636 543

29,75

05-01-1636

12

01-03-1636 t/m 31-07-1636

128

01-07-1636 t/m 31-12-1636

55

01-01-1637 t/m 31-08-1637

135

01-09-1637 t/m 17-02-1638

107

05-02-1638

10

toen er alarm op het fort was

om de bandelieren te vullen van de
soldaten die op het schor [met
musketten] op de vijand hebben
geschoten

08-10-1633 t/m 17-2-1638
totaal

1022,75

18-02-1638 t/m 08-06-1638

60

01-07-1638 t/m 26-09-1638

74

30-09-1638 t/m 28-04-1639

75

verschoten door Philips Grindet ter
vervanging van de kanonnier

22-12-1638

28

aan de soldaten van kapitein Severijn
Hoemaker tot vulling van hun
bandelieren in opdracht van luitenant
Matijs Hoemaker

18-04-1639 t/m 30-11-1639

133

13-07-1639

30

01-12-1639 t/m 31-05-1640

65

01-06-1640 t/m 30-11-1640

152

aan de soldaten van kapitein Roobol tot
vulling van hun bandelieren in opdracht
van de sergeant Coenraet

03-09-1640

20

aan de soldaten van Severijn Hoemaker
in de tijd van alarm, in opdracht van de
luitenant Matijs Hoemaker

20-12-1640

30

in opdracht van de Raad van State aan
de soldaten van kapitein Colve voor het
vullen van hun bandelieren, volgens

543 In de betreffende rekening staat per abuis 28-2-1638.
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instructie van de luitenant Gillis Peeters
dict Cats
01-12-1640 t/m 07-02-1641

41

07-02-1641 t/m 31-05-1641

35

26-06-1641

33

juni 1641

35

aan Jacob Wanseel, sergeant van de
heer Broucksaux [Broucqsaut]

18-02-1638 t/m 30-06-1641
totaal

811

01-07-1641 t/m 31-12-1641

164

01-01-1642 t/m 30-06-1642

76

31-01-1642

60

aan Joachim Schultetz, sergeant van de
rendant [= de majoor-commies], voor
het vullen van 50 bandelieren van de
soldaten op het fort

29-04-1642

37,5

idem, krachtens een missive van de
Raad van State d.d. 8-3-1642

22-08-1642, 01-09-1642 en
28-12-1642

112

01-07-1642 t/m 31-12-1642

159

1642 totaal

444,5

01-01-1643 t/m 30-06-1643

96

27-06-1643

42

01-07-1643 t/m 31-12-1643

214

1643 totaal

352

01-01-1644 t/m 30-06-1644

90

185

excl. 200 pond nat bedorven buskruit
dat was teruggestuurd naar [het
arsenaal te] Veere

aan de sergeant Joachim Schultetz,
zowel ten tijde van alarm en aanslag op
fort Hoogerwerf als [voor wat betreft
de uitlevering op 28-12-1642] voor het
vullen van de bandelieren krachtens
een instructie van de Raad van State
d.d. 29-10-1642

aan de sergeant Joachim Schultetz voor
het vullen van de bandelieren krachtens
een instructie van de Raad van State
d.d. 10-6-1643

13-04-1644

42

tot vulling van de bandelieren in
opdracht van de Raad van State

01-07-1644 t/m 31-12-1644

126

inclusief het vullen van de bandelieren
in opdracht van de Raad van State d.d.
9-12-1644

1644 totaal

258

01-01-1645 t/m 30-04-1645

15

verschoten door de kanonnier William
Bornam

juni en juli 1645

21

verschoten door de kanonnier Pieter
Armer

idem

42

in opdracht van de Raad van State d.d.
15-6-1645 tot het vullen van de
bandelieren

28-09-1645 t/m 31-12-1645

42,5

verschoten door de kanonnier Jan
Symonssen

23-11-1645

25

geleverd aan de soldaten “tot de
triomphe over de victorie van Hulst [de
verovering op de Spanjaarden van
Hulst op 5-11-1645]

1645 totaal

145,5

1646 (ongespecificeerd)

113,5

01-01-1647 t/m 30-6-1647

31

01-07-1647 t/m 31-12-1647

28

16-20-1647

42

tot vulling van de bandelieren van de
soldaten in tijd van nood

12-10-1647

42

idem

1647 totaal

143

01-01-1648 t/m 30-06-1648

140,5

01-07-1648 t/m 31-12-1648

15

1648, geen datum vermeld

41

1648 totaal
1649

196,5
75

186

tot vulling van de bandelieren van de
soldaten in opdracht van de Raad van
State

1650

33

voor het eerst is Servaes Adriaenssen
als kanonnier vermeld

1651

111

1652

64

1653

18

1654

niets

1655

30

naar het fort Lillo werd, voor transport
naar Veere, 467 pond kruit gestuurd dat
door het “inloopen” van fort
Hoogerwerf nat en bedorven was
geworden

1656

30

voor de soldaten op het fort blijkens een
attestatie van W. [Wouter] van Ravels

1657

42

idem

1658

25

voor de soldaten op het fort blijkens een
attestatie van de sergeant Adriaen
Verbeeck

1659

50

idem

1660

85

idem

1661

31

idem; voorts voor het afvuren van
ereschoten

1662

20

voor het “afblasen” van het geschut en
voor het vullen van de bandelieren van
de soldaten op het fort, conform een
attestatie van sergeant Cornelis van der
Malen

1663

38

voor het afvuren van ereschoten

1664

70

idem en voor het vullen van de
bandelieren van de soldaten op het fort

1665

90

idem

1666

150

idem, plus het vieren van “de victorie”
544

544 De victorie zal verwijzen naar het vieren van de overwinning van De Ruyter tijdens de
Vierdaagse Zeeslag bij North Foreland in het kader van de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667).
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1667

168

voor het afvuren van ereschoten en
voor het vullen van de bandelieren van
de soldaten op het fort; voorts voor het
vieren van de vrede met Engeland [de
Vrede van Breda, waarmee in juli 1667
een einde kwam aan de Tweede
Engelse Oorlog]

1668

60

voor het afvuren van ereschoten

1669

80

voor het afvuren van ereschoten en
voor het “afblasen” van het kanon

1670

100

idem

1671

125

idem

Vanaf het jaar 1642 kan uit de rekeningen van de commies het verbruik van buskruit per
kalenderjaar precies worden vastgesteld. Voor de voorafgaande periode is dit lastiger. Het is
wel mogelijk om voor de jaren 1634 tot en met 1641 een schatting te maken van dit verbruik
op jaarbasis, zodat dit kan worden vergeleken met het verbruik per kalenderjaar in de periode
1642-1671. Daarbij valt het jaar 1633 helaas af omdat er over dat jaar slechts gegevens
bekend zijn vanaf 8 oktober.
Het verbruik van buskruit per kalenderjaar kan nu voor de periode 1634-1671 als volgt
worden geschat respectievelijk vastgesteld:
Verbruik van buskruit per kalenderjaar
Jaar

Verbruik in
ponden

Jaar

Verbruik in
ponden

1634

ca. 190 545

1653

18

1635

ca. 292

1654

niets

1636

ca. 215

1655

30

1637

ca. 207

1656

30

1638

ca. 238

1657

42

1639

ca. 198

1658

25

1640

ca. 267

1659

50

1641

ca. 308

1660

85

545 Bij deze schatting is er (louter rekenkundig) van uitgegaan dat het verbruik in de periode 8-101633 tot en met 31-1-1634 gelijkmatig over de maanden in dit tijdvak was gespreid.
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1642

444,5

1661

31

1643

352

1662

20

1644

258

1663

38

1645

145,5

1664

70

1646

113,5

1665

90

1647

143

1666

150

1648

196,5

1667

168

1649

75

1668

60

1650

33

1669

80

1651

111

1670

100

1652

64

1671

125

In de periode 1634-1671 werd in totaal 5.063 pond buskruit op het fort Hoogerwerf verbruikt,
dat is gemiddeld 133,2 pond per jaar. Opmerkelijk hoog is het verbruik in de periode 16341648, te weten in totaal 3.568 pond ofwel gemiddeld 237,9 pond per jaar. In de jaren na de
Vrede van Münster vertoont het verbruik in de jaren 1666-1667 en 1670-1671 (als gevolg
van toegenomen internationale spanningen) een opleving, vergelijkbaar met de stijging van
het afgeschoten aantal kogels en het aantal verbruikte lonten.
9.4 Het verbruik van lonten
De jaarrekeningen van de majoor-commies van fort Hoogerwerf verschaffen ook
gedetailleerde informatie over het verbruik van lonten op deze vesting. 546
In de navolgende tabel (betreffende de periode 8-10-1633 tot en met 1671) is de hoeveelheid
lonten uitgedrukt in ponden. 547 Als er geen bijzonderheden zijn vermeld in de laatste kolom
dan zijn de lonten verbruikt door de kanonnier(s) op het fort. 548
Let wel: in de tweede kolom is niet de hoeveelheid lonten vermeld die in voorraad was, maar
de hoeveelheid die daadwerkelijk is verbruikt. De variaties in het verbruik geven een goed
beeld van de schommelingen in de bedreigingen van het fort.
De periodisering van het verbruik wijkt in de rekeningen betreffende het tijdvak 8-10-1633
tot en met 31-12-1644 af van die in de rekeningen betreffende de jaren 1645 tot en met 1671.
Het verbruik van lonten op het fort Hoogerwerf 1633-1671
546 Bron: ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580-22910.
547 Buiten het overzicht blijft de door de commies verstrekte hoeveelheid lonten ten behoeve van de
kanonnier op het fort Sint Ambrosius in de periode 8-10-1633 t/m 4-12-1633, te weten 50 pond.
548 De namen van de kanonniers die op Hoogerwerf werkzaam waren zijn vermeld in paragraaf 8.6
en bijzonderheden over hen in deel 2. Incidenteel zijn in het onderhavige overzicht enkele van
hun namen opgenomen, met name indien er sprake was van invallers of van opvolgers.
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Periode of datum

Pond

Bijzonderheid

08-10-1633

25

09-01-1634

50

geleverd aan de soldaten toen het fort
“onder gevloeyt” was

27-07-1634

50

geleverd aan de soldaten op de
[wacht]schepen voor het fort

01-02-1634 t/m 31-12-1634

75

01-08-1634 t/m 31-01-1635

50

03-08-1635

50

01-02-1635 t/m 31-08-1635

50

01-09-1635 t/m 28-02-1636

40

05-01-1636

10

01-03-1636 t/m 30-06-1636

25

01-07-1636 t/m 31-12-1636

25

01-01-1637 t/m 31-08-1637

50

01-09-1637 t/m 17-02-1638

30

06-02-1638

10

18-02-1638 t/m 08-06-1638

25

01-07-1638 t/m 26-09-1638

25

30-09-1638 t/m 17-04-1639

25

18-04-1639 t/m 30-11-1639

25

01-12-1639 t/m 31-05-1640

25

13-02-1640

25

aan de soldaten van kapitein Antonij Seijs
“tot antwoorde van den allarm”

14-05-1640 en 08-01-1641

50

geleverd aan de soldaten van kapitein
[Cornelis] Snoeck in opdracht van
sergeant Maurits Livingston

01-06-1640 t/m 30-11-1640

25
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geleverd aan de soldaten toen de vijand
voor de schans was

een extra levering

geleverd aan de soldaten toen de vijand
op het “slick” was

03-09-1640

35

geleverd aan de soldaten van kapitein
Severijn Hoemaker in tijd van alarm

20-12-1640

25

geleverd aan de soldaten van kapitein
[Jacob] Colve in opdracht van de Raad
van State

26-06-1641

25

geleverd aan Jacob Wanseel, sergeant van
de heer Broucksau [= waarsch. Jacques de
Chantraines dict Broucqsaut]

01-07-1641 t/m 31-12-1641

25

01-01-1642 t/m 30-06-1642

25

28-09-1641 en 20-10-1641

100

geleverd aan Jacob N.N. [niet genoteerd],
sergeant van de heer Cabelliau [= verm.
Willem Jan Cabeljau], ten behoeve van de
soldaten op het fort

04-01-1642

56

geleverd aan Joachim Schultetz, sergeant
van de commandeur [= de majoorcommies], ten behoeve van de soldaten
op het fort

17-03-1642

56

idem

04-05-1642

56

idem

21-06-1642

56

idem

01-07-1642 t/m 31-12-1642

25

10-08-1642, 27-09-1642 en
14-11-1642

252

1642 totaal

526

01-01-1643 t/m 30-06-1643

40

01-01-1643, 26-03-1643,
07-05-1643 en 18-06-1643

336

01-07-1643 t/m 31-12-1643

25

1643 totaal

geleverd aan sergeant Joachim Schultetz
ten behoeve van “de compagnie van
desen rendant” [= de majoor-commies]”

geleverd aan sergeant Joachim Schultetz
ten behoeve van “de compagnie van
desen rendant” [= de majoor-commies]”

401

01-01-1644 t/m 30-06-1644

50

01-07-1644 t/m 31-12-1644

45

25-08-1643 t/m 28-06-1644

672
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geleverd aan de korporaals op het fort

29-06-1644 t/m 31-12-1644
1644 totaal

336
1103

1645 (gedurende het gehele
jaar)

50

01-02-1645 t/m 21-11-1645

672

1645 totaal

722

1646 (gedurende het gehele
jaar)

idem

geleverd aan de korporaals op het fort

50

idem

720

1646 totaal

770

01-01-1647 t/m 30-06-1647

10

01-07-1647 t/m 31-12-1647

10

1647 (gedurende het gehele
jaar)

600

1647 totaal

620

1648

5

idem

110

1648 totaal

115

geleverd aan de korporaals op het fort
blijkens een attestatie van de kanonnier
Huybrecht Nottinck

geleverd aan de korporaals op het fort
blijkens een attestatie van de kanonnier
Huybrecht Nottinck

geleverd aan de soldaten

1649

5

1650

niets

1651

50

geleverd aan de soldaten

1652

55

idem

1653

50

idem

1654

niets

1655

50

idem

1656

75

idem

1657

100

idem

1658

100

idem
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1659

80

idem

1660

niets

1661

70

geleverd aan de soldaten

1662

25

idem

1663

90

idem

1664

100

idem

1665

70

idem

1666

120

idem

1667

230

idem

1668

114

idem

1669

140

idem

1670

120

idem

1671

114

idem

er zijn in dat jaar wel kogels afgevuurd;
de kanonnier beschikte kennelijk nog
over lonten

Vanaf het jaar 1642 kan uit de rekeningen van de commies het verbruik van lonten per
kalenderjaar precies worden vastgesteld. Voor de voorafgaande periode is dit lastiger. Het is
wel mogelijk om voor de jaren 1634 tot en met 1641 een schatting te maken van dit verbruik
op jaarbasis, zodat dit kan worden vergeleken met het verbruik per kalenderjaar in de periode
1642-1671. Daarbij valt het jaar 1633 helaas af omdat er over dat jaar slechts gegevens
bekend zijn vanaf 8 oktober.
Het verbruik van lonten per kalenderjaar kan voor de periode 1634-1671 als volgt worden
geschat respectievelijk vastgesteld:
Het verbruik van lonten per kalenderjaar
Jaar

Verbruik in
ponden

Jaar

Verbruik in
ponden

1634

183 549

1653

50

1635

132

1654

0

1636

76

1655

50

1637

80

1656

75

549 Inclusief 50 pond voor de soldaten op de wachtschepen voor [het schor, incl. het fort]
Hoogerwerf.
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1638

81

1657

100

1639

43

1658

100

1640

156

1659

80

1641

175

1660

0

1642

526

1661

70

1643

401

1662

25

1644

1103

1663

90

1645

722

1664

100

1646

770

1665

70

1647

620

1666

120

1648

115

1667

230

1649

5

1668

114

1650

0

1669

140

1651

50

1670

120

1652

55

1671

114

In de periode 1634-1671 werd in totaal 6.941 pond lonten op het fort Hoogerwerf verbruikt
ofwel gemiddeld 182,6 pond per jaar. Er is een aanzienlijk verschil tussen de jaren voor en
na de Vrede van Münster. In de periode 1634-1648 bedroeg het lontverbruik 5.183 pond
ofwel gemiddeld 345,5 pond per jaar, met een opmerkelijke uitschieter in 1644, toen het
verbruik 1.103 pond bedroeg. In de periode 1649-1671 daarentegen bedroeg het lontverbruik
1.758 pond ofwel gemiddeld per jaar 76,4 pond. Uitschieters in deze periode zijn de jaren
1666-1671 toen de Republiek opnieuw werd geconfronteerd met internationale spanningen.
9.5 Het verbruik van musketlood
De jaarrekeningen van de majoor-commies van Hoogerwerf verschaffen vervolgens
gedetailleerde informatie over het verbruik van musketlood op dit fort. 550 Musketlood is
munitie voor musketten (geweren). Deze munitie werd in de periode 1633 tot en met 1644
beschikbaar gesteld aan zowel de kanonnier(s) als de soldaten die op het fort verbleven. In
de periode 1645 tot en met 1671 komen “uitdelingen” aan de kanonniers in de
commiesrekeningen niet meer voor, doch uitsluitend nog leveringen aan de soldaten, via hun
sergeanten of korporaals. Dit gebeurde vooral in tijden van alarm.
In de navolgende tabel (betreffende de periode 8-10-1633 tot en met 1671) is de hoeveelheid
verschoten musketlood uitgedrukt in ponden. Incidenteel is in de rekeningen vermeld om

550 Bron: ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580-22910.
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welke reden het lood was verbruikt. Indien geen bijzonderheid is vermeld in de navolgende
tabel is in de rekening genoteerd dat het lood is verschoten door de kanonnier(s) van het fort.
De periodisering van het verbruik wijkt in de rekeningen betreffende het tijdvak 8-10-1633
tot en met 31-12-1644 af van die in de rekeningen betreffende de jaren 1645 tot en met 1671.
Het verbruik van musketlood op het fort Hoogerwerf 1634-1671
Periode of datum
27-07-1634

25

01-08-1634 t/m 31-01-1635

80

03-08-1635

50

01-09-1635 t/m 28-02-1636

50

01-03-1636 t/m 30-06-1636

48

01-01-1637 t/m 30-08-1637

40

01-09-1637 t/m 17-02-1638

40

05-02-1638

Bijzonderheid 551

Pond

geleverd aan de soldaten op de
[wacht]schepen voor het fort

geleverd aan de soldaten toen de vijand op
het schor was

8

18-02-1638 t/m 26-09-1638

100

28-09-1638 t/m 17-04-1639

50

18-04-1639 t/m 30-11-1639

25

01-12-1639 t/m 31-05-1640

25

01-06-1640 t/m 30-11-1640

50

op de schans verschoten tegen de vijand

03-09-1640

5

geleverd aan de soldaten van kapitein
Hoemaker ten tijde van het alarm

01-12-1640 t/m 30-06-1641

?

over dit tijdvak is niet genoteerd welke
hoeveelheid muskootlood is gedistribueerd
door de majoor-commies van het fort

01-07-1641 t/m 31-12-1641

24

01-01-1642 t/m 30-06-1642

75

01-07-1642 t/m 31-12-1642

25

01-01-1643 t/m 30-06-1643

12

551 Veelal zijn in de jaarrekeningen geen bijzonderheden vermeld.
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29-08-1642, 12-02-1643 en
27-06-1643
01-07-1643 t/m 31-12-1644
idem, ergens in deze periode
[geen datum vermeld]
06-07-1645
1646
12-10-1647

169

geleverd aan Jochem Schultetz t.b.v. de
compagnie van de rendant [= de majoorcommies]

40
vanwege “eenen allarm”

6
30

geleverd aan de soldaten toen de nood dit
vereiste

niets
20

geleverd aan de soldaten toen de nood dit
vereiste, met een attestatie van Huybrecht
Nottinck

1648

niets

1649

niets

1650

niets

1651

20

geleverd aan de soldaten op het fort

1652

50

idem

1653

25

idem

1654

niets

1655

25

idem

1656

25

idem

1657

25

idem

1658

25

idem

1659

niets

1660

25

1661

niets

1662

idem

1663

idem

1664

idem

1665

25

1666

niets

idem

idem
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1667

25

voor de tassen van de musketiers

1668

18

idem

1669

20

idem

1670

20

idem

1671

30

idem

Vanaf het jaar 1642 kan uit de rekeningen van de commies het verbruik van musketlood per
kalenderjaar precies worden vastgesteld. Voor de voorafgaande periode is dit lastiger. Het is
wel mogelijk om voor de jaren 1634 tot en met 1641 een schatting te maken van dit verbruik
op jaarbasis, zodat dit kan worden vergeleken met het verbruik per kalenderjaar in de periode
1642-1671. Daarbij valt het jaar 1633 helaas af omdat er over dat jaar slechts gegevens
bekend zijn vanaf 8 oktober.
Het verbruik van musketlood per kalenderjaar kan voor de periode 1634-1671 als volgt
worden geschat respectievelijk vastgesteld:
Verbruikt musketlood per kalenderjaar
Jaar

Hoeveelheid

Jaar

Hoeveelheid

1634

92

1653

25

1635

87

1654

0

1636

74

1655

25

1637

68

1656

25

1638

142

1657

25

1639

57

1658

25

1640

76

1659

0

1641

24 552

1660

25

1642

156

1661

0

1643

138

1662

idem

1644

33

1663

idem

1645

30

1664

idem

1646

0

1665

25

1647

20

1666

0

552 Mogelijk is deze notering onvolledig of is op een andere wijze voorzien in het gebruik van
musketlood.
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1648

0

1667

25

1649

0

1668

18

1650

0

1669

20

1651

20

1670

20

1652

50

1671

30

In deze periode bedroeg het geregistreerde verbruik van musketlood 1355 pond ofwel
gemiddeld 35,65 pond per kalenderjaar. In elf jaren was het verbruik nihil: 1646, 1648, 1649,
1650, 1654, 1659, 1661 t/m 1664 en 1666. Verreweg het meeste lood werd verbruikt in het
tijdvak 1634-1645.
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9.6 Het aantal voorradige musketten
In de rekeningen van de commies van fort Hoogerwerf zijn de volgende aantallen voorradige
musketten (geweren) vermeld: 553
Aantal voorradige musketten
Periode of datum

Aantal voorradige musketten

08-10-1633 t/m 17-02-1638

geen vermelding

18-02-1638 t/m 30-06-1641

25

30-06-1642 t/m 1659

37

1660 t/m 1663

36

1664 t/m 1666

30

1667 t/m 1671

25

Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op de musketten die op het fortmagazijn in
voorraad waren. Gegevens over het aantal musketten waarover de op Hoogerwerf gelegerde
militairen vanuit hun eigen compagnie beschikten ontbreken. De commies van het fort was
voor het beheer daarvan niet verantwoordelijk.
9.7 Ammunitie eind 1636
In opdracht van Pieter de Gomme (commies van de vivres en de ammunitiën van de forten
Lillo en Liefkenshoek) vervaardigde de sergeant Pieter Boudrij op 25-12-1636 het volgende
overzicht van op het fort Hoogerwerf aanwezige ammunitie. 554
Ammunitie eind 1636
Soort

Aantallen

buskruit

800 pond

lonten

950 pond

musketlood

750 pond

kogels van 12 pond

290

553 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580-22910.
554 ZA, SZ, 1251.2. De vermelde goederen worden hier beschreven in hedendaagse termen. De term
ammunitie had destijds de brede betekenis van krijgsbenodigdheden en omvatte niet alleen
geschut, kogels, lonten, buskruit e.d., maar ook hulpmiddelen zoals hijswerktuigen, spaden en
schoppen (Kruijssen, 1994, p. 6).
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kogels van 6 pond

290

handgranaten (geprepareerd)

60

schroot

een tonnetje

schroot

12 kardoezen

pekrepen 555
turken

40

556

200

morgensterren 557

25

halve spiezen

20

bijlen

20

houwelen

12

schoppen

6

een ijzeren kanon (een
“saecker”) van 12 pond

2

een drieling (= kanon) van 6
pond

2

steenstukken 558

4

potshoofden (reeds
gemonteerd) 559

2

9.8 Ammunitie eind 1645
Eind 1645 werd van de ammunitie op het fort Hoogerwerf de volgende inventarisatie
gemaakt: 560
Ammunitie eind 1645
Aantal

Soort
gotelingen van 12 pond 561

2
555
556
557
558
559
560

Touwen gedrenkt in pek.
Fakkels.
Knotsen met ijzeren punten.
Geschut voor het afschieten van ijzeren kogels.
Kanonnen, behorend tot de categorie van de steen- of kamerstukken.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22640. Dit type overzichten is steeds opgenomen in de
jaarrekeningen van de commies van het fort.
561 IJzeren kanon met een vermogen om kogels af te vuren met een gewicht van 12 pond.
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2

idem van 6 pond 562

2

potshoofden 563

7

steenstukken 564

14

kamers 565

27

musketten met bandelieren en
forketten 566

2

hellebaarden 567

2

trommels

1

bok met toebehoren 568

1

keldervijsel 569

1

[poort]klokje van 5 pond

959 pond

buskruit

373 pond

lonten

135 pond

musketlood

77

kogels van 12 pond

111

kogels van 6 pond

53

kogels van 5 pond

1

562
563
564
565
566
567
568

569

570

tonnetje met 102 pond schroot

10

kardoezen met schroot 570

59

handgranaten

Idem van 6 pond.
Kanonnen, behorend tot de categorie van de steen- of kamerstukken.
Geschut voor het afschieten van ijzeren kogels.
Los onderdeel van een bepaald soort geschut (t.w. een kamer- of steenstuk) voor het deponeren
van de kruitlading.
Een geweer met draagband en een v-vormige stok om het af te vuren.
Wapen waarmee gestoken en gehouwen kan worden.
Een hijswerktuig. In 1639 stuurde de commies-stapelier van Zeeland vanuit Veere een “bequame
bock met twee metalen schijven” naar het fort Hoogerwerf (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv.
12110, fol. 80).
Een hefwerktuig, ook wel dommekracht genoemd. In 1639 stuurde de commies-stapelier van
Zeeland vanuit Veere een “een goede stercke keldervijse” naar het fort Hoogerwerf (ZA,
Rekenkamer Zeeland C, inv. 12110, fol. 82).
Patroonhulzen.
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22

riemen met toebehoren 571

20

spaden

12

schoppen

42

bijlen 572

45

ijshaken 573

12

houwelen 574

20

halve spiezen 575

24

morgensterren 576

2

ijzeren handbomen 577

2

lasten turf

46

tonnen turf

11

turfmanden

1
19 steen

turfton
578

kaarsen

3 pond

kaarsen

9

kaarsen

1

kaarsenkist

571 Voor het varen met de sloep van het fort.
572 Deze werden vooral gebruikt voor het ijsvrij houden van de binnen- en de buitengracht van het
fort.
573 Idem.
574 Idem.
575 Een steekwapen, gebruikt door piekeniers.
576 Knots met ijzeren punten, ook wel goedendag genoemd.
577 Met de hand bediende hefboom.
578 Steen was destijds een gewichtseenheid, vooral gebruikt voor kaarsen, en stond voor een gewicht
van 7 pond.
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10. Het leven binnen de vesting
10.1 Inleiding
In dit hoofdstuk passeren diverse aspecten van het leven binnen het fort Hoogerwerf de revue.
Aandacht wordt besteed aan:
•
•
•

De leefomstandigheden.
Feestelijkheden.
Het kerkelijk leven.

Het was door het ontbreken van archiefbronnen bijzonder lastig om deze en andere facetten
van het fortleven te reconstrueren. De notulen (“acta”) van de kerk die veelal door militairen
van het fort werden bezocht, te weten die van Ossendrecht-Woensdrecht, bleken pas
beschikbaar vanaf 1651 en de aantekeningen daarin vanaf dat jaar bevatten nauwelijks
gegevens over gedragingen van lidmaten die op Hoogerwerf verbleven. 579 Ook het ontbreken
van gegevens over de toepassing van het tuchtrecht speelde parten. Het rechterlijk archief
van Ossendrecht bood evenmin houvast. 580 Autobiografische gegevens van personen die op
Hoogerwerf verbleven konden niet worden getraceerd. Slechts een fragmentarische duiding
van het leven op het fort is dus mogelijk.
10.2 Leefomstandigheden
De leefomstandigheden op het fort kunnen, ook naar 17de eeuwse maatstaven, in algemene
zin als problematisch worden gekarakteriseerd. In 1636 leidde dit 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. 581
Het verblijf op Hoogerwerf moet voor de soldaten verre van aangenaam zijn geweest. 582 Hun
“hutten” (barakken) werden niet verwarmd. Er werd alleen turf beschikbaar gesteld voor de
corps du garden. Het moet in de soldatenverblijven regelmatig, zeker ’s winters, erbarmelijk
koud zijn geweest. Er werd zonder matrassen op stro geslapen. In de barakken waren

579 Voor het verzamelen van empirische gegevens over sociale gedragingen van mensen zijn de
kerkelijke acta uit de 17de en 18de eeuw veelal een belangrijke bron, met name om te
achterhalen in welke mate en opzichten lidmaten zich gedroegen conform de destijds gangbare
burgerlijke en kerkelijke normen. Degenen die in de gecombineerde gereformeerde kerk van
Ossendrecht-Woensdrecht destijds belast waren met het notuleren van vergaderingen van de
kerkenraad waren uiterst terughoudend om hierover iets op te schrijven.
580 Onderzocht werden de zogeheten Dingrollen (gerechtsrollen) van Ossendrecht betreffende de
tijdvakken 1624-1657, 1657-1669 en 1669-1709; ze worden bewaard in het HCM te Bergen op
Zoom. Over gedragingen van militairen die op Hoogerwerf garnizoen hielden werden daarin
vrijwel geen gegevens aangetroffen.
581 ZA, SZ, inv. 1251.1, 5-4-1636.
582 Dit gold voor veel forten. De Kraker (1996, p. 14) merkt terecht op: “Het dagelijkse leven op een
fort was voor de gewone soldaat geen pretje”.
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bedsteden getimmerd die ook wel werden aangeduid als koetsen. De hygiëne zal ernstig te
wensen hebben overgelaten.
De drinkwatervoorziening op het fort was eveneens zorgelijk. 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. 583 In 1646 wendde de
majoor-commies van het fort zich tot de Gecommitteerde Raden van Zeeland met eenzelfde
zorg. Hij verzocht hen de regenbak te laten repareren. Deze was in de bodem en aan
weerszijden gescheurd, zodat deze geen water kon vasthouden, waardoor er voor de soldaten
geen drinkwater op het fort beschikbaar was. 584 Gebruikelijk was overigens dat de dorst
destijds primair werd gelest door het drinken van licht alcoholisch bier, dat in Zeeland ook
wel werd omschreven als ammunitiebier. 585
Voedsel
Het voedsel van de soldaten bestond standaard uit beschuit, brood, kaas en stokvis. In de
ambtsinstructie van de majoor-commies, zoals bepaald door de Raad van State op 15 juli
1605, was bepaald dat de commies: 586
• Bij de uitdeling van levensmiddelen aan ieder “hoofd” dat ten laste van “het land” kwam
[per dag] beschikbaar diende te stellen: 20 ons brood en ten hoogste een half pond kaas
of stokvis en voor iedere 100 hoofden een ton bier ter waarde van fl. 2.
• Steeds voldoende in voorraad moest hebben: granen, mout, kaas en stokvis.
In de archivalia zijn over de voedselverstrekking op het fort St. Martijn op Hoogerwerf
slechts incidentele en fragmentarische gegevens aangetroffen; ook hier wreken zich hiaten in
het archief van de Raad van State. Wat de periode 1632-1642 betreft zijn onder meer de
volgende gegevens aangetroffen:
1632 (23-7)

De commandeur van Liefkenshoek informeert de GR over een (vermoedelijk
kort daarvoor) door graaf Willem van Nassau-Siegen opgestelde instructie
inzake de bezetting van de forten Kruisschans, St. Jacob, St. Ambrosius en
Hoogerwerf en de “nodige behouften” aldaar. Wat Hoogerwerf betreft wordt
onder meer bepaald dat de benodigde levensmiddelen zullen worden
betrokken vanuit het fort Lillo. 587

1633 (16-12)

De GR bespreken het antwoord van Pieter de Gomme (commies van de
vivres te Lillo) op beslissingen van de GR met betrekking tot de bevoorrading
van het fort Hoogerwerf met levensmiddelen. In tijden van nood dient de
commies [vanuit Lillo] zorg te dragen voor voldoende bier, kaas en beschuit
tegen een redelijke prijs “sonder de soldaten te veel te beswaren”. 588

583
584
585
586
587
588

ZA, SZ, inv. 1251.1, 17-4-1636.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22650.
Kruijssen, 1994, p. 6.
Een kopie van dit besluit is opgenomen in: ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
ZA, SZ, inv. 1247.1.
Idem, 16-12-1633.
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1634 (27-12)

De GR besluiten dat het fort Hoogerwerf, mocht de vorst aanhouden, van de
nodige middelen dient te worden voorzien. 589 De commies van de vivres en
de ammunitiën van Lillo krijgt opdracht om regelmatig te informeren naar de
voorraad levensmiddelen, ammunitie en turf. Is die niet voldoende voor twee
maanden dan dient de voorraad direct te worden aangevuld. 590

1635 (11-1)

De Raad van State besluit om naar fort Hoogerwerf 10 tonnen bier te sturen
à fl. 4 en 4 stuivers per ton. [Ter vergelijking: naar de forten St. Anna (in de
polder van Namen) en Kruisschans gaan dan resp. 102 en 70 tonnen en naar
het garnizoen te Philippine 86 tonnen bier]. 591

1635 (17-1)

De commies van fort Hoogerwerf noteert dat hij van “burgemeester”
Bergaigne [bedoeld werd: Jan de Bergaigne, ontvanger van de gemene
middelen van consumptie in het markiezaat van Bergen op Zoom] 10 tonnen
ammunitiebier heeft ontvangen [conform een besluit van de Raad van State
d.d. 11-1-1635]. Hiervan bleken er vier gebarsten en tien “uijtgelopen”
vanwege de vorst. De andere tonnen werden door de commies verkocht voor
een rijksdaalder per ton, dus voor fl. 15. 592

1635 (8-3)

De GR besluiten toestemming te verlenen voor het betalen van £ 52:15:4 aan
Maerten Thijssen, equipagemeester van Zeeland, zijnde de door hem
voorgeschoten levensmiddelen voor het fort Hoogerwerf, zoals opgedragen
door de GR op 27-12-1634. 593

1635 (2-11)

De commies van de vivres en de ammunitiën van Lillo [Pieter de Gomme]
antwoordt de GR naar aanleiding van een verzoek van de GR d.d. 25-10-1635
om geïnformeerd te worden over de bevoorrading van fort Hoogerwerf (en
de forten Kruisschans en St. Jacob). De commies antwoordt dat hierover geen
bezorgdheid nodig is, want als het gaat om de bevoorrading met bier, brood
en meel, zal de majoor-commies van Hoogerwerf daar wel voor zorgen,
“dienende tot zijn eijghen proffijt, vermits dat het zijne neeringe is”.
Niettemin zal De Gomme nagaan of de bevoorrading toereikend is. 594

589 Vermoedelijk werd vooral gedoeld op ijsbijlen e.d., benodigd voor het ijsvrij houden van het
water rondom het fort, waaronder het water in het haventje van het fort, dat toegankelijk diende
te blijven voor de bevoorrading; voor de verdediging was het voorts van belang dat de fortgracht
niet bevroor.
590 ZA, SZ, inv. 495, fol. 133, 27-12-1634.
591 NA, Resoluties Raad van State, inv. 52, fol. 26.
592 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580, fol. 24 v.
593 ZA, SZ, inv. 495, fol. 182, 8-3-1635.
594 Idem, inv. 1250.2.
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1635 (6-11)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht de GR dat hij de majoor van fort
Hoogerwerf naar Den Haag heeft gestuurd om daar te pleiten voor de
verzending van [meer] bier en andere noodzakelijkheden. 595

1635 (14-11)

De Raad van State besluit dat de majoor van fort Hoogerwerf gedurende de
drie wintermaanden december, januari en februari mag beschikken over: een
last bier van fl. 3 per ton, 12 tonnen rogge of meel en 50 kazen. De kosten
mogen fl. 41 bedragen. 596

1636 (15-2)

Johan Vizer verklaart dat hij aan Johannes van Velthoven, oud-wethouder te
Bergen op Zoom, een bedrag heeft betaald van fl. 164 voor geleverd bier,
boter en kaas in het verband met het “opmaken” van het fort naar aanleiding
van de werkzaamheden van de “werkbazen” Jan Passchiers en Boy Claessen.
597

1636 (25-12)

In opdracht van commies Pieter de Gomme van Lillo inventariseert de
sergeant Pieter Boudrij de volgende voorraden voedsel op het fort
Hoogerwerf: 598
kaas

160 stuks

roggemeel

30 zakken

boter

1,5 ton

haring

2 tonnen

stokvis

is op voorraad

grutten 599

1 ton

boekweitmeel

1 ton

595 Op 7-12-1635 berichtte commandeur Hoemaker de GR dat de majoor van Hoogerwerf van de
Raad van State mandaat had verkregen om het fort te voorzien van de noodzakelijke
levensmiddelen en ammunitie (ZA, SZ, inv. 1250.2).
596 NA, Resoluties Raad van State, inv. 52, fol. 475; extract in: ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv.
22590. Het was destijds ongebruikelijk om een last te hanteren als inhoudsmaat voor bier. Deze
maat werd vrijwel uitsluitend gebruikt voor granen. Een last kwam dan veelal overeen met 3000
liter.
597 HCM, not. arch. 31, akte nr. 27. Het genoemde bedrag was overeengekomen tussen Van
Velthoven en de genoemde werkbazen op 1-11-1634. Het bedrag werd door tussenkomst van
Johan Vizer verrekend.
598 ZA, SZ, 1251.2. Opmerkelijk is dat op dat moment op het fort geen beschuit aanwezig was. Dit
behoorde tot de gebruikelijke levensmiddelen.
599 Gemalen granen.
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1636 (26-12)

1637 (14-4)

1642

Majoor-commies Vizer bericht de GR dat hij in opdracht van de Raad van
State de volgende levensmiddelen heeft gekocht voor de drie wintermaanden:
40 stukken kaas, 12 tonnen bier en 12 zakken meel. 600
In de distributierekening van de commies van fort Hoogerwerf betreffende
de periode 8-10-1633 tot en met 17-2-1638 wordt onderscheid gemaakt
tussen levensmiddelen die werden geleverd door de Raad van State en door
de “heren van Zeeland”. 601 Op 14-4-1637 werd de volgende inventarisatie
gemaakt van de vivres die door Zeeland waren geleverd vanaf 1633:
• 17-12-1633: 40 stuks kaas
• 24-12-1633: 6 tonnen ammunitiebier
• 08-01-1635: 1282 pond beschuit
• datum ?
: 3 “kinnekens” [kannetjes] boter
• idem
: 40 stuks kaas
• idem
: 4 oxhoofden ammunitiebier
Commies Vizer verzoekt de GR om het fort voor de drie wintermaanden te
“provideren” met 12 tonnen bier, 12 zakken meel en 50 stukken kaas, zoals
vorig jaar, hetgeen werd ingewilligd.

Uit dit overzicht blijkt dat over de voedselvoorziening op fort Hoogerwerf deels werd beslist
door de Raad van State en deels door de Gecommitteerde Raden van Zeeland. Het benodigde
voedsel werd vanuit Zeeland deels geleverd door de equipagemeester van Zeeland te
Vlissingen (zoals in 1635) en deels, zeker tot 1645, door de commies-superintendent van dit
gewest. 602 Voorts fungeerde ook de commies van de vivres en ammunitiën van de forten
Lillo als leverancier van voedsel en een enkele maal ook de commies van het nabijgelegen
fort Frederik Hendrik. 603 Daarnaast speelde klaarblijkelijk ook de majoor-commies van
600 ZA, SZ, inv. 1251.2, brief van Vizer aan de GR d.d. 26-12-1636.
601 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580, fol. 24 en 25.
602 Kruijssen, 1994, p. 5, vermeldt dat de commies-superintendent van Zeeland na 1645 geen
levensmiddelen meer distribueerde; zie ook Veenstra, 2009, p. 24. De taak van de Zeeuwse
equipagemeesters (werkzaam in Veere, Vlissingen, Middelburg en Zierikzee) bestond
voornamelijk uit het huren of laten bouwen van oorlogsschepen voor de Zeeuwse admiraliteit en
het uitrusten, bevoorraden en zonodig repareren van deze schepen. De uitrusting van een schip
bestond niet alleen uit zeilen, ankers en kabels, maar ook uit proviand, keukengerei en geschut.
Als ammunitiemeesters moesten zij zorgen voor de bewapening van de schepen met kanonnen
en ervoor zorgen dat er voldoende voorraad kogels, buskruit en lont aan boord was. Gegevens
over de levering van levensmiddelen door de equipagemeesters van Zeeland aan het fort
Hoogerwerf gingen verloren. Zeker is dat de equipagemeester te Vlissingen in 1635 zorgdroeg
voor de leverantie van levensmiddelen aan dit fort (ZA, SZ, inv. 495, fol. 182, 8-3-1635; ZA,
Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 240-241). De acquitten van de rekeningen van deze
equipagemeester betreffende de periode 1574-1682 gingen verloren, evenals die van zijn collega
te Veere betreffende de periode 1574-1683.
603 Op 31-12-1634 werd van de commies van het fort Frederik Hendrik 868 pond beschuit
ontvangen (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580, fol. 24). Vanuit het fort Lillo werd ook
regelmatig het fort Kruisschans bevoorraad, nadat dit op de Spanjaarden was veroverd. Op 1511-1635 maakte de Raad van State kenbaar aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat het
niet nodig was om op de Kruisschans brood, bier en rogge in voorraad te hebben “te meer alsoo
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Hoogerwerf nog een (eigen) rol als leverancier gelet op de aangehaalde mededeling van de
commies van Lillo aan de GR van Zeeland d.d. 2 november 1635 dat geen bezorgdheid nodig
was over de bevoorrading van Hoogerwerf met bier, brood en meel, omdat de majoorcommies daar wel voor zou zorgen, “dienende tot zijn eijghen proffijt, vermits dat het zijne
neeringe is”. De majoor-commies van Hoogerwerf had dus kennelijk een zakelijk belang bij
de voedselvoorziening, hetgeen niet in overeenstemming was met diens ambtsinstructie (zie
paragraaf 6.1). Het is niet duidelijk of van een dergelijk belang ook na 1635 sprake is geweest.
Mogelijk is daaraan een einde gemaakt. In de commiesrekening betreffende de periode juli
1641 tot juli 1642 is aangetekend dat de commies “niet responsabel” was voor de ontvangst
van levensmiddelen die voor Hoogerwerf bestemd waren. 604 Die werden dus kennelijk na
levering elders ontvangen en van daaruit naar Hoogerwerf vervoerd. De commies was toen
overigens wel verantwoordelijk voor de proviandering gedurende de wintermaanden.
Uit het gepresenteerde overzicht blijkt ook dat voedsel soms uit Bergen op Zoom werd
aangevoerd. Mogelijk was dit wat het bier betreft regelmatig het geval. Er is geen aanwijzing
gevonden voor het bestaan van een bakkerij binnen het fort. Brood was een belangrijk
bestanddeel van het dagelijkse voedsel. 605 Aangevoerde granen zijn waarschijnlijk door een
of meer bakkers elders verwerkt. Vermoedelijk behoorde daar de bakker van het fort Lillo
toe. Het valt niet uit te sluiten dat brood, al dan niet incidenteel, in het fort zelf is gebakken,
zonder dat over een oven kon worden beschikt. In de archivalia is geen beschrijving van
keukengerei aangetroffen; dit moet er wel zijn geweest, bijv. voor de bereiding van vis.
Evenmin gedocumenteerd is of bevoorrading door bijv. landbouwers en brouwers vanuit de
directe Brabantse omgeving van het fort voorkwam. Het is denkbaar dat dit vanaf de vrede
in 1648 het geval was. Eerder zal vijandig gebied voor de leverantie van voedsel zijn
gemeden. Het werd makkelijker om vanuit de directe omgeving voedsel te betrekken toen in
1651 de Zuidpolder van Ossendrecht werd bedijkt. In die polder woonden bovendien
landbouwers die tot de gereformeerde kerk behoorden.
Het kwam incidenteel voor dat levensmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum aan het
verstrijken was of die overbodig dreigden te worden werden verkocht. Dat gebeurde bijv. in
de periode 1633-1638 met 800 pond beschuit, nadat hiervoor door de Raad van State
toestemming was verleend. 606 In de periode 1638-1641 verkocht de commies van het fort 68
pond beschuit voor 2 groten Vlaams per pond. 607
Gezondheid en gezondheidszorg
Er zullen zich binnen de vesting ongetwijfeld epidemieën hebben gemanifesteerd, al is daar
niets over gedocumenteerd. Vaststaat dat zich in de nabije omgeving van het fort in de
periode 1628-1639 pestepidemieën voordeden, zoals in Zandvliet in 1628, 1629 en 1639, in

604
605
606
607

’t allen tijden uijt Lillo can gebracht worden what daer noodich is” (ZA, SZ, inv. 1250.2, brief
van de Raad van State aan de GR van Zeeland d.d. 15-11-1635). Om die reden werd het toen
ook niet nodig geacht dat er op de Kruisschans een bakker werkzaam zou zijn. Die kwam er later
toch.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610, fol. 28; idem, inv. 22840 (betreffende het jaar 1664),
fol. 23.
Dat gold voor het gehele Staatse leger; zie Van Nimwegen, 1995, hoofdstuk II.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580, fol. 24.
Idem, inv. 22590, fol. 39.
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Bergen op Zoom in de jaren 1634-1637, 1655-1656 en 1664-1665, in het fort Frederik
Hendrik in 1629 en in het fort Lillo in 1636 en 1637. 608 Het is onaannemelijk dat die
“contagieuse sieckte” aan het fort Hoogerwerf voorbij is gegaan.
De geneeskundige verzorging op het fort zal te wensen over hebben gelaten. Er was geen
vaste chirurgijn werkzaam. Het is niet duidelijk hoe, waar en door wie zieken verzorgd
werden. Vermoedelijk konden patiënten voor residentiële hulpverlening terecht in de
gasthuizen te Bergen op Zoom en Middelburg, zoals ook het geval was met zieken van de
forten Lillo en Liefkenshoek. Even aannemelijk is dat chirurgijnen die werkzaam waren op
de forten Lillo, Liefkenshoek en Frederik Hendrik ad hoc ook op Hoogerwerf werden ingezet.
Mogelijk kon, vooral vanaf 1651, een beroep worden gedaan op de chirurgijns in Ossendrecht
en Woensdrecht. In 1663 (en waarschijnlijk al eerder) was Abraham Hetzelius, vermoedelijk
woonachtig in Bergen op Zoom, incidenteel als chirurgijn werkzaam op het fort Hoogerwerf.
Op 20 juli 1663 verzocht commandeur De Baudous de GR van Zeeland om hem te doen
ontslaan wegens onbewaamheid en onberekenbaarheid; hij was verscheidene malen op het
fort ontboden doch niet verschenen. 609
Er is niets gedocumenteerd over de wijze waarop personen die op het fort overleden werden
begraven. Dat gebeurde vermoedelijk tot 1651 exclusief op het schor Hoogerwerf, buiten het
fort. Na 1651, toen de Zuidpolder van Ossendrecht, nabij Hoogerwerf, werd bedijkt, zullen
overledenen die lidmaat waren van de gecombineerde gereformeerde kerk van Ossendrecht
en Woensdrecht daar zijn begraven, indien althans de weersomstandigheden dit toestonden.
Oorlogsdreiging of -omstandigheden vormden hiervoor toen gewoonlijk geen beletsel meer.
Leefklimaat
Verveling zal veelvuldig het dagelijkse leven van de soldaten parten hebben gespeeld; er was
op het fort vrijwel niets te beleven. De nagenoeg volledige afwezigheid van vrouwelijk
schoon zal hun levensvreugde niet hebben bevorderd. Anders dan in bijvoorbeeld het fort
Lillo was er in de vesting geen herberg waar een glaasje gedronken kon worden. Ook in de
nabije omgeving ontbrak een uitgaansgelegenheid. De dichtstbijzijnde grote stad, Bergen op
Zoom, was ver weg, in elk geval te ver om een avondje uit te gaan.
Het fort was ’s avonds nauwelijks verlicht. Kaarsen waren er alleen voor de beide
wachtverblijven, niet voor de logementen waarin de soldaten sliepen. Voor elk van de
nachten in de maanden april, mei, juni, juli, augustus en september werden per wachtverblijf
twee kaarsen beschikbaar gesteld en in de overige zes maanden drie. 610
608 ZA, SZ, inv. 1251.1, brieven van Jacques Broucqsaut aan de GR d.d. 17-6-1637 en 7-9-1637;
Leune, 2006, deel 1, p. 295-296; Daeter, 1998, p. 99 en 360. Buisman (2000, p. 432-435)
vermeldt dat diverse steden in Holland in 1635 getroffen werden door de pest, die zich ook in
Middelburg manifesteerde. De ziekte tastte de slagkracht van het Staatse leger aan. Buisman
(2000, p. 539 en 589) vermeldt ook een pestepidemie in diverse Hollandse steden in 1655 en
1664. In de tweede helft van 1637 heerste de pest ook in oostelijk Staats-Vlaanderen getuige een
brief van de gezamenlijke magistraten van Axel, Terneuzen en Biervliet aan de GR van Zeeland
d.d. 31-12-1637 met een bijgevoegde verklaring d.d. 3-12-1637 van Mr. Jacob, pestmeester te
Axel (ZA, SZ, inv. 1252.2).
609 ZA, SZ, inv. 1280.1, brief van A. de Baudoux aan de GR d.d. 20-7-1663.
610 In de instructie voor de commiezen van de vivres en ammunitiën in Zeeland, zoals vastgesteld
door de GR van Zeeland op 5-11-1652, en toen ook geldend voor de majoor-commies van
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Alledaagse bezigheden
Sommige soldaten werden door de commies incidenteel belast met het verrichten van
bepaalde werkzaamheden op of rondom het fort. Ze werden daar apart voor betaald. Het
verschafte de commies een additionele machtsbasis. Hij besliste over de toedeling van het
werk en de honorering daarvan. Het bood hem de mogelijkheid om zich van loyaliteit jegens
hem te verzekeren. Hij zal geen klussen hebben gegund aan soldaten die hem niet goedgezind
waren. De inschakeling van werkkracht uit het eigen garnizoen had het voordeel dat, zeker
voor alledaagse, betrekkelijk eenvoudige klussen geen arbeiders van buiten behoefden te
worden gerecruteerd (met risico’s voor de veiligheid van de vesting), dat geld kon worden
bespaard (soldaten werden voor het verrichten van klussen uiterst karig gehonoreerd), terwijl
aldoende ook een bijdrage kon worden geleverd aan het bestrijden van verveling onder de
manschappen. 611 Werkzaamheden die door hen werden verricht waren bijvoorbeeld: 612
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het schoonmaken van het fort.
Het verwijderen van onkruid op de wal en de contrescarp.
Het uitdiepen van de grachten en van de haven.
Het lossen van diverse goederen zoals turf, ammunitie en bouwmaterialen.
Het verzamelen van zand op het omringende schor, het binnenbrengen daarvan en het
verspreiden ervan over de wal en de contrescarp (zodat deze, met name bij regenval,
begaanbaar waren).
Het repareren van de wal en de contrescarp, bijv. het opvullen van bressen met aarde.
Het verven (teren en pekken) van affuiten en van de sloep.
Het “verluchten” (schudden) van het kruit in het magazijn.
Het verrichten van vervoersdiensten met de sloep van het fort.

Indien soldaten een bepaald ambacht (zoals timmeren) beheersten werden ze ook voor het
verrichten van meer specialistische werkzaamheden ingezet. Meestal werden dergelijke
werkzaamheden uitbesteed, bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•

Timmer- en metselwerk.
Het repareren van ruiten in de logementen.
Het repareren van het geschut en van de musketten.
Het repareren van de sluis.
Uiteenlopend smids- en loodgieterswerk.
Het repareren van de trommel.
Het repareren van het zeil van de sloep.
Het ”verkuipen” van kruit- en kogeltonnen.

Hoogerwerf, werd gepreciseerd dat het in de periode april tot en met september ging om twee
kaarsen “van elve int pont ofte daer ontrent” en in de periode oktober tot en met maart om drie
kaarsen van hetzelfde gewicht (ZA, SZ, inv. 1267, 5-11-1652).
611 Het laten verrichten van diverse klussen door soldaten was ook op het fort Frederik Hendrik
(nabij Hoogerwerf) gebruikelijk; zie bijv. ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81830, fol. 17 en
inv. 81840, fol. 22.
612 Zie hiervoor bijlage 2.
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Arbeidskrachten van buiten die werden binnengelaten kwamen, zeker in de spannende
periode 1632-1648, vaak uit de Staatse stad Bergen op Zoom en werden zelden gerecruteerd
uit het aanvankelijk vijandige Brabantse gebied in de nabijheid van het fort. Hierin kwam na
1648 geleidelijk aan verandering. Op het fort Hoogerwerf waren ook regelmatig
ambachtslieden werkzaam die in de forten Lillo en Liefkenshoek woonden en werkten.
10.3 Vieringen
Feestelijke gebeurtenissen in de Republiek der Verenigde Nederlanden, zoals glorieuze
overwinningen van het Staatse leger of van de vloot en de totstandkoming van
vredestraktaten werden op het fort, zoals gebruikelijk in Staatse vestingen, feestelijk gevierd.
Dat gebeurde door het afschieten van vreugdeschoten (zowel via de kanonnen als de
musketten), door het in brand steken van pektonnen en van takkenbossen. Ongetwijfeld werd
aan de manschappen extra drank beschikbaar gesteld. De verbondenheid met de Republiek
in het algemeen en met de collega’s van het Staatse leger werd ermee tot uitdrukking
gebracht. De vieringen zullen zijn ervaren als welkome afwisselingen van een overwegend
saai bestaan. Ze waren overigens niet alleen bedoeld om uiting te geven aan gevoelens van
vreugde, maar ook om gevoelens van triomf te etaleren ten overstaan van als vijandig
beschouwde buren, aan wie het feestgedruis moeilijk kon ontgaan. 613
Vermoedelijk zijn niet al dergelijke vieringen op fort Hoogerwerf (goed) gedocumenteerd.
Zo attendeerde de commandeur van Liefkenshoek de Gecommitteerde Raden van Zeeland er
in oktober 1637 op dat de verovering van Breda door het Staatse leger [op 7-10-1637] nog
niet was gevierd op Hoogerwerf (en op Liefkenshoek en Kruisschans). 614 Uit de archivalia
kon vervolgens niet worden opgemaakt of deze viering alsnog plaatsvond. Aannemelijk is
dit overigens wel. De verovering van Breda (dat reeds in 1590 in Staatse handen was
gekomen, doch in 1625 door de Spanjaarden was heroverd) was een cruciaal sluitstuk in de
greep van het Staatse leger op dat deel van het hertogdom Brabant dat na 1648 gewoonlijk
zou worden omschreven als Staats-Brabant en thans als Noord-Brabant. 615
Over de volgende vieringen zijn in de archivalia bijzonderheden aangetroffen:
1639

Op 9-11-1639 werd de overwinning gevierd van Tromp op de Spaanse vloot bij het
Engelse Duins op 21-10-1639. 616

613 Het ging bij het afvuren van ereschoten ook wel eens mis, zoals blijkt uit een gecompileerde
resolutie van de GR van Zeeland d.d. 7-9-1634: ”Hendrick Stoffelssen, adelborst in de
compagnie van kapitein Severijn Hoijmaecker, verzoekt een compensatie voor de aan zijn arm
opgelopen verminking door een schot, afgevuurd bij de visitatie van prins Frederik Hendrik aan
Aulsterweel. Besloten wordt dat hij zich hiervoor dient te wenden tot de Raad van State.” (ZA,
SZ, inv. 495). Stoffelsen zal waarschijnlijk als adelborst van Severijn Hoemaker ook op
Hoogerwerf gelegerd zijn geweest.
614 ZA, SZ, inv. 496, fol. 164 v, 18-10-1637.
615 Van der Hoeven, 1886, hoofdstuk V.
616 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79990, fol. 51 v en 53.
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1644

Gevierd werd dat Sas van Gent (in Staats-Vlaanderen) op 5-9-1644 op de
Spanjaarden werd veroverd; er werden o.m. acht oude [pek]tonnen voor
aangeschaft. 617

1645

De verovering (“de victorie”) van Hulst op de Spanjaarden op 5-11-1645 werd
gevierd op 23-11-1645. 618

1648

Voor het vieren van de Vrede van Münster werden pektonnen en takkenbossen
(“mutsaert”) aangeschaft. 619

1654

In dat jaar werd de Vrede van Westminster gevierd waarmee op 15-4-1654 een einde
kwam aan de Eerste Engelse Oorlog die in 1651 was begonnen. Er werden 18
teertonnen voor in brand gestoken. De aanschafkosten daarvan bedroegen £ 3:14.
620

1666

Op het fort werd een “victorie” gevierd, waarschijnlijk de overwinning van De
Ruyter tijdens de Vierdaagse Zeeslag bij North Foreland (11-14 juni 1666) in het
kader van de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667). 621

1667

De Staten-Generaal besloten op 2-7-1667 tot het houden van een algemene dankdag
in de Verenigde Nederlanden, waarbij vreugdevuren zouden worden afgestoken, de
klokken zouden worden geluid en de kanonskogels zouden worden afgeschoten en
wel op 6 juli van dat jaar vanwege de overwinning op de Engelse vloot “in de reviere
van Londen”. Deze viering betrof de tocht naar Chatham, een succesvolle raid op
Londen van 19 tot 24 juni door De Ruyter, bijgestaan door Cornelis de Witt. 622
Vermoedelijk is dit wapenfeit ook op fort Hoogerwerf gevierd, gelet op de instructie
van de Staten-Generaal.

1667

Op het fort werd de vrede met Engeland gevierd waarmee in juli 1667 een einde
kwam aan de Tweede Engelse Oorlog [de Vrede van Breda in juli 1667]. 623 De
viering vond waarschijnlijk plaats op 7 september van dat jaar.

10.4 Kerkelijk leven
In de garnizoenplaatsen van het Staatse leger ontstonden veelal kort na hun ontstaan dan wel
verovering reformatorische kerken. Het werd van belang geacht dat de militairen in de
617 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22630.
618 Idem, 22640.
619 Idem, inv. 22670. De viering was niet in overeenstemming met de oproep van de Staten van
Zeeland om alle vreugdebetoon achterwege te laten. De vrede werd in Zeeland afgekondigd
“onder betuiging niet schuldig te willen zijn aan de onheilen die daaruit zouden voortkomen”
(Kluiver, 1998, p. 225).
620 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22730.
621 Idem, inv. 22860.
622 ZA, SZ, inv. 525, 2-7-1667.
623 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22870; zie ook ZA, SZ, inv. 525, 1-9-1667.
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gelegenheid werden gesteld om hun geloof te belijden. Aan de gereformeerde kerk werd
daarbij een monopoliepositie toegekend, zoals in de forten Lillo en Liefkenshoek. 624 Wat het
fort Hoogerwerf betreft kon over het kerkelijk leven aldaar het volgende worden
gereconstrueerd.
Op 23 juli 1632 berichtte de commandeur van Lillo aan de Gecommitteerde Raden van
Zeeland dat de predikanten [Jacobus] Burs en [Cornelis] Beukelaer, die door de GR waren
gezonden ter bediening van de forten die op de Spanjaarden kort daarvoor waren veroverd,
waren vertrokken, zodat deze forten “onvoorsien [waren] ghelaeten van den godsdienst”. De
commandeur verzocht de GR “daer op ordre te stellen”. 625 Het is niet bekend of de
genoemde predikanten ook op het fort Hoogerwerf werkzaam zijn geweest. Zo ja, dan kan
dit dus slechts heel kort het geval zijn geweest. 626
In oktober 1632 verzocht de classis Tholen en Bergen op Zoom de Gecommitteerde Raden
van Zeeland om een regeling te treffen voor de bediening van het evangelie op de veroverde
forten. De GR besloten dat de classis zich hierover mocht wenden tot de Raad van State. 627
Of dit ook gebeurde is niet duidelijk. Zeker is dat de classis Tholen en Bergen op Zoom op
30 november 1632 besloot een predikant te beroepen voor het fort St. Anna in de polder van
Namen die tevens predikdiensten zou dienen te verzorgen op de forten het Luis, het Stoofgat
(ofwel Ambrosius) en Hoogerwerf. 628 De forten het Luis en het Stoofgat hielden kort daarna
op te bestaan, zodat voor deze post alleen de forten St. Anna en Hoogerwerf resteerden. De
standplaats van deze voorganger werd het veel grotere fort St. Anna. Het draagvlak voor
afzonderlijke kerken in elk van de op de Spanjaarden veroverde genoemde forten was te smal.
Dat gold uiteraard vooral voor het vermogen om voor iedere vesting een eigen predikant te
financieren. Op verzoek van de Gecommitteerde Raden van Zeeland ressorteerde de fortkerk
van Sint Anna, evenals later de gereformeerde kerk in de polder van Namen, onder de classis
Zuid-Beveland. 629 De classis Tholen en Bergen op Zoom had dus louter een initiërende rol
vervuld.
Het combineren van predikplaatsen in de forten St. Anna en Hoogerwerf leverde in de
praktijk vele malen grote problemen op. De te overbruggen afstand (roeiend en/of zeilend)
was niet gering en regelmatig speelden daarbij weersomstandigheden parten. In de periode
vanaf de verovering tot het einde van de Tachtigjarige Oorlog verhinderden ook veelvuldig
oorlogsomstandigheden (of de loutere dreiging daarvan) dat de predikant van het fort St.
624 Leune, 2006, deel 1, hoofdstuk 12; Van Lieburg, 2007, p. 92.
625 ZA, SZ, inv. 1247.1.
626 Cornelis Beukelaer was destijds predikant te Veere en tevens werkzaam als veldpredikant. Hij
schreef in 1631 een in drukvorm uitgegeven verslag van de Slag op het Slaak (Beukelaer, 1631).
Jacobus Burs (1589-1650) was destijds predikant in de stad Tholen. Van zijn hand werd in 1627
in Middelburg gepubliceerd: Threnos. Ofte wee-claghe, Aanwijsende de Oorsaken des
jammerlijeken stants van het Lant: ende de ontheyliginge des Sabbath-daechs. Daer in
bysonderlick Verhandelt worden de verschillen, van het onderhouden des Sabbaths ofte Rustdaechs der Christenen.
627 ZA, SZ, inv.493, 14-10-1632.
628 ZA, acta classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 2, 30-11-1632.
629 ZA, Handschriftenverzameling, inv. 265, waarin zich een uittreksel bevindt van de acta van de
classis Zuid-Beveland betreffende de periode 1591-1664; de originele notulen betreffende dit
tijdvak gingen verloren; zie ook De Navorscher, jrg. 14, 1864, p. 26-27.
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Anna de oversteek naar Hoogerwerf maakte. Hoe vaak dit wel gebeurde is nauwelijks
gedocumenteerd; vermoedelijk kwam dit in de periode 1633-1648 slechts incidenteel voor.
Vaststaat dat de predikant van Liefkenshoek, Marinus Huygens, in 1647, vermoedelijk
eenmalig, een predikdienst op Hoogerwerf verzorgde. 630 Voor de predikant van het
nabijgelegen fort Frederik Hendrik zal dit structureel vrijwel onmogelijk zijn geweest, omdat
deze gelijktijdig ook het fort Kruisschans bediende, al staat vast dat hij in 1648 een keer op
Hoogerwerf werkzaam was. 631
In 1645 berichtte de majoor-commies van Hoogerwerf aan de Gecommitteerde Raden van
Zeeland dat hij direct na zijn aantreden (in 1633) had bepleit dat er nu en dan een predikant
op Hoogerwerf werkzaam zou zijn “opdat de luyden niet en quamen te verwilderen”. Daar
was het, zo schreef hij, om uiteenlopende redenen niet van gekomen. Daarom had hij zich
genoodzaakt gezien om ervoor te zorgen dat er door een van de op het fort verblijvende
militairen ’s zondags Gods woord werd gelezen en dat deze tevens was belast met het troosten
van zieken. Hij had hiervoor een soldaat geselecteerd die naar zijn mening over de vereiste
gaven beschikte. De majoor-commies verzocht de Gecommitteerde Raden om deze
“voorlezer en ziekentrooster” op zijn monsterrol te mogen plaatsen, zonder dat de (toen)
toegestane sterkte van 60 koppen zou worden uitgebreid. De aan te stellen functionaris zou
een vergoeding krijgen van fl. 6 per maand van 42 dagen. Het dagelijks bestuur van het
gewest Zeeland stemde hiermee in nadat een delegatie van dit bestuur zich had vergewist van
de kwaliteiten van de kandidaat en nadat deze met goed gevolg door de predikant van Lillo
was geëxamineerd. 632
In de 17de eeuw was een ziekentrooster geen onbekende figuur in het sociale en geestelijke
leven. Dit was destijds iemand met een pastorale taak in velerlei opzicht, niet slechts ten
behoeve van zieken, maar bijvoorbeeld ook ten behoeve van ouderen, armen en gevangenen.
633
Ziekentroosters waren ook werkzaam op schepen en in garnizoensplaatsen van het Staatse
leger zoals Bergen op Zoom. 634 Het is aannemelijk dat zij op het fort Hoogerwerf pastorale
taken vervulden die gewoonlijk aan een predikant en/of aan een diaken waren toevertrouwd.
De classis Tholen en Bergen op Zoom van de gereformeerde kerk toonde zich in juli 1646
verontrust over de komst van een voorlezer annex ziekentrooster op het fort Hoogerwerf en
besloot hierover de classis Zuid-Beveland aan te schrijven, hetgeen voor de aangestelde
functionaris verder geen gevolgen zou hebben. 635 Vanaf 1645 tot en met (zeker) 1670 is er

630 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22660.
631 Idem, inv. 22670. Het combineren van de predikplaatsen van de forten Frederik Hendrik en
Kruisschans leverde overigens in de praktijk regelmatig problemen op (Leune, 2006, deel 1, p.
552-554).
632 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22640.
633 De Niet, 2006.
634 De Mooij, 1998, p. 245-246; Daeter, 1998, p. 101-102. De in 1614 te Ossendrecht en
Woensdrecht benoemde predikant Abraham Costerus, die in Bergen op Zoom woonde, werd
door de kerkenraad aldaar in 1616 tevens benoemd tot ziekentrooster te Bergen op Zoom. Een
dergelijke combinatie van functies kwam destijds vaker voor bij predikanten die financiële
ondersteuning behoefden. De verwantschap tussen het werk van een predikant en dat van een
ziekentrooster kwam ermee tot uitdrukking.
635 ZA, acta classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 3, 10-7-1646.
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op fort Hoogerwerf een voorlezer-ziekentrooster werkzaam geweest, waarmee in de behoefte
aan dagelijkse pastorale zorg werd voorzien. 636
Vanaf 1650 tot en met 1667 is de periodieke aanwezigheid van de predikant van het fort St.
Anna op het fort Hoogerwerf goed gedocumenteerd, omdat in de commiesrekeningen
betreffende dit tijdvak de vervoerskosten zijn vermeld die met diens overkomst waren
gemoeid. 637 Ook voor dit tijdvak echter ontbreken exacte gegevens over de momenten
waarop de predikant op het fort aanwezig was. Het staat vast dat hij af en toe werd vervangen.
Zo is in de archivalia betreffende dit tijdvak melding gemaakt van de aanwezigheid van de
predikant van Ossendrecht op Hoogerwerf, te weten in 1650, toen Petrus Backerus er als
predikant actief was. Deze kwam in dat jaar waarschijnlijk diverse malen op Hoogerwerf
gelet op de gedeclareerde vervoerskosten ad £ 1:9:6 en gelet op het feit dat in dat jaar de
predikant van het fort St. Anna slechts driemaal naar Hoogerwerf werd vervoerd, een
frequentie die, bij wijze van uitzondering, in de commiesrekening van dat jaar wel precies is
gedocumenteerd. 638 Backerus verzocht de Raad van State om betaling van fl. 150 plus fl. 50
onkosten wegens het verzorgen van de “kerckendienst” op Hoogerwerf gedurende meer dan
een jaar. 639 De Raad van State stelde als reactie op 4 februari 1653 vast dat Hoogerwerf niet
behoorde tot het markiezaat van Bergen op Zoom maar ressorteerde onder het gewest
Zeeland, waarmee werd bedoeld dat Backerus zich tot het verkeerde adres had gewend. 640
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.
641
Op 7 juni 1670 bepaalden zij dat Baeke elke 14 dagen een dienst op het fort Hoogerwerf

636 De eerste ziekentrooster op Hoogerwerf was Servaes de Schepper die werd opgevolgd door
Gerrit Jansen. Deze verzocht de Gecommitteerde Raden van Zeeland om begin 1662 niet mee te
hoeven op een expeditie van de op Hoogerwerf gelegerde militairen naar de kolonie Nova
Zeelandia in het rivierengebied van de Essequibo waar de West-Indische Compagnie een
plantage had. Zijn verzoek werd afgewezen waarna hij vluchtte. Vermoedelijk keerde hij toch
terug op Hoogerwerf. Van hem en zijn vrouw Maria Nottinck werden namelijk in Ossendrecht
in 1663, 1665 en 1667 nog kinderen gedoopt (zie verder deel 3). Hij overleed vóór 1670. In dat
jaar is nog melding gemaakt van een ziekentrooster op Hoogerwerf (ZA, Rekenkamer Zeeland
C, inv. 1350). Wie dat was is niet gedocumenteerd; de betrokkene is (zoals gebruikelijk)
naamloos in de rekeningen genoteerd.
637 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22690-22870.
638 Voor het driemaal vervoeren (heen en terug) van de predikant van het fort St. Anna naar
Hoogerwerf ontvingen twee schippers in 1650 gezamenlijk 1 pond Vlaams. In 1656 werd aan
een schipper voor dit transport een bedrag betaald van £ 5:13:4, zonder dat het aantal reizen
werd genoteerd. Gelet op de kosten van het vervoer kan ruwweg worden aangenomen dat dit
aantal toen zeker vijf maal zo hoog was als in 1650.
639 Vermoedelijk betreft dit verzoek uitsluitend zijn diensten in 1650, mogelijk voor een deel ook
nog in 1649. In 1651 en 1652 (en volgende jaren) werden de kerkdiensten op Hoogerwerf
verzorgd door de predikant van het fort St. Anna in de polder van Namen, die op Hoogerwerf
ook reeds in 1650 driemaal als voorganger optrad.
640 NA, Resoluties Raad van State, inv. 72, fol. 61 v. Het is niet duidelijk of Backerus voor zijn
diensten op Hoogerwerf een honorarium c.q. vergoeding ontving.
641 ZA, SZ, inv. 666, 8-5-1670.
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diende te verzorgen, indien weer en wind dit zouden toelaten. 642 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. 643 Vermoedelijk is de predikant van
het fort St. Anna daarna niet meer op Hoogerwerf werkzaam geweest. Dit was
hoogstwaarschijnlijk ook niet meer nodig. Vanaf 1672 deden de op Hoogerwerf gelegerde
militairen dienst op het fort Kruisschans (dat samen met het fort Frederik Hendrik over een
eigen predikantsplaats beschikte, althans tot november 1684) en keerden zij (enkelingen
daargelaten) op Hoogerwerf niet meer terug.
Afgezien van vervangers zijn in de periode 1632-1672 de volgende (vaste) predikanten van
het fort St. Anna op het fort Hoogerwerf werkzaam geweest: 644
Predikanten op de forten St. Anna en St. Martijn op Hoogerwerf
Periode
1632-1637

Predikant
645

Johannes Bosschaert

1638-1655 646

Abraham van der Wiele

1655-1672

Adriaen Baeke 647

Er werden voor zover bekend op het fort incidenteel wel kinderen geboren maar niet gedoopt.
Dit laatste gebeurde veelal in de (gecombineerde) gereformeerde kerk te Ossendrecht of
Woensdrecht. 648 Uit de lidmatenlijsten van deze kerken kan worden afgeleid dat diverse
642
643
644
645
646

Idem, 7-6-1670.
Idem, inv. 666, 13-6-1670; idem, inv. 668, 10-5-1672.
Voor bijzonderheden over hen wordt verwezen naar deel 3.
Hij werd er beroepen op 22-12-1632 en bevestigd in febr. 1633. Hij bleef er tot 10-11-1637.
Hij werd er beroepen op 4-1-1638 en bleef tot zijn overlijden op 2-11-1655. In de periode 16471655 waren ook drie andere predikanten werkzaam in de polder van Namen, waarbinnen zich
vanaf 1647, in het dorp Namen, een gereformeerde kerk bevond waarvan het gebouw in dat jaar
door de rooms-katholieken aan de protestanten was overgedragen (Nijenhuis, 1992, p. 265). De
drie andere predikanten waren: Franciscus van Roosebeecke (1647-1648), Paulus Vesardus
(1649-maart 1651) en Jacobus Lopsen (vanaf 31-1-1651 tot 26-12-1653). Het is niet duidelijk of
zij ook het fort St. Anna bedienden en evenmin wie van hen, al dan niet incidenteel, op
Hoogerwerf werkzaam was (als vervanger van Abraham van der Wiele). Waarschijnlijk was
Van der Wiele de vaste predikant van St. Anna en Hoogerwerf. Aannemelijk is dat Van der
Wiele op het fort St. Anna door een van hen werd vervangen indien hij op Hoogerwerf predikte.
647 Hij is in de jaarrekeningen van de commies van Hoogerwerf omschreven als de predikant van de
polder van Namen én van Hoogerwerf (zie bijlage 2). Het staat vast dat Baeke in de jaren 1668
en 1669 op Hoogerwerf geen predikdiensten verzorgde. Zijn aanwezigheid op het fort in de
periode 1670-1672 kan niet worden gedocumenteerd op basis van de rekeningen van de majoorcommies van Hoogerwerf, maar wel worden gebaseerd op enkele reeds aangehaalde resoluties
van de Gecommitteerde Raden van Zeeland.
648 Voor een beknopte schets van de geschiedenis van deze kerken wordt verwezen naar:
Schoonhoven, 1998.
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bewoners van het fort Hoogerwerf in de tweede helft van de 17 de eeuw daar kerkdiensten
bijwoonden. In deel 3 zijn de personen vermeld die vanuit het fort Hoogerwerf te Ossendrecht
en Woensdrecht huwden en er kinderen lieten dopen. Deze gegevens betreffen de periode
vanaf 1653; gegevens over de jaren 1632-1652 gingen verloren, evenals trouwens DTBgegevens over de eerdere periode vanaf 1614. 649
De predikant van Ossendrecht, Cornelis Stuart, verzocht begin 1648 de Raad van State om
subsidie voor het repareren van het gereformeerde kerkgebouw aldaar. 650 Hij berichtte dat
het aantal kerkgangers fors was toegenomen, onder meer door de komst van gereformeerden
uit Antwerpen. Ongetwijfeld speelde ook de deelname aan kerkdiensten van militairen van
het fort Hoogerwerf een rol bij de gevraagde aanpassing. De Raad van State besloot op 24
april 1648 een subsidie te verlenen van fl. 500. 651
Er stond op het fort Hoogerwerf geen kerkgebouw. Als de weersomstandigheden dit toelieten
zullen de predikdiensten in de open lucht zijn gehouden en anders waarschijnlijk in het
magazijn; een ander gebouw binnen de vesting was hiervoor niet beschikbaar.
In ons onderzoek naar het functioneren van de forten Lillo en Liefkenshoek stelden wij vast
dat de fortkerken aldaar in de 17de en 18de eeuw, bezien vanuit een sociologische optiek, de
volgende sociale functies vervulden: 652
• Bijdragen aan het geestelijk welzijn van de militairen en de burgers in de forten en van
gereformeerd gezinde bewoners in hun directe omgeving (de spirituele functie).
• Bijdragen aan de regulering van het sociale verkeer binnen en rondom de forten, door het
opleggen en controleren van gedragsnormen (de sociale controle functie).
• Zorgdragen voor de armen in de forten (de sociaal-economische functie).
• Zorgdragen voor de registratie van dopen, huwelijken en voor het begraven van
overledenen (de civiele functie).
• Fungeren als bestuur van de scholen in de forten (de educatieve functie).
• Bijdragen aan het legitimeren van het bestaansrecht van de forten (als belangrijke
machtspolitieke instrumenten ten dienste van de Republiek der Verenigde Nederlanden)
door het scheppen van een vijandbeeld ten opzichte van rooms-katholieken (“papen”) (de
legitimatie-functie).
Door het ontbreken van een eigen fortkerk en een daarmee nauw verbonden diaconale en
onderwijsvoorziening konden op het fort Hoogerwerf drie van deze functies geen rol spelen,
te weten de sociaal-economische, de civiele en de educatieve. De op Hoogerwerf werkzame
dienaren van de gereformeerde kerk belichaamden wel de overige drie functies, zeker als
daarbij ook de werkzaamheden van de voorlezer-ziekentrooster in ogenschouw worden
genomen. Aannemelijk is dat de sociale controle functie in het verlengde lag van de
649 In Ossendrecht was vanaf 1614 een gereformeerde predikant werkzaam (Schoonhoven, 1998, p.
56).
650 Cornelis Stuart was predikant van Ossendrecht en Woensdrecht in de periode 1628-1649; hij
kwam daar vanuit Zundert en vertrok naar Wouw (Schoonhoven, 1998, p. 56).
651 NA, Resoluties Raad van State, inv. 66, fol. 394.
652 Leune, 2006, deel 1, p. 613.
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spirituele. Over de autonome betekenis van laatstgenoemde functie (hoe belangrijk waren de
beperkte godsdienstige voorzieningen voor het geestelijk welzijn van de fortbewoners?)
kunnen geen gedocumenteerde uitspraken worden gedaan. Over de geloofsbeleving van de
fortbewoners kan slechts gespeculeerd worden. Zeker is dat ze geconfronteerd werden met
het gereformeerde gedachtengoed. Doordat op het fort Hoogerwerf meestal soldaten
verbleven uit Zeeuwse compagnieën zal deze confrontatie veelal als vanzelfsprekend zijn
ervaren. De Gecommitteerde Raden van Zeeland drongen er bij de kapiteins van de door dit
gewest bekostigde compagnieën regelmatig op aan dat hun ondergeschikten “sijnde van de
waere Christelijcke gereformeerde religie off deselve toegedaen”, soms vergezeld van de
instructie om geen soldaten met een rooms-katholieke achtergrond in dienst te nemen. 653
Mochten deze toch op het fort Hoogerwerf hebben verbleven dan was er voor hen geen
gelegenheid om hun geloof te belijden anders dan in stilte. Het bezoeken van roomskatholieke erediensten in de omgeving van het fort zal hen niet zijn toegestaan.

653 Zie bijv. ZA, SZ, inv. 515, fol. 132, 1-9-1661.
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11. Het einde
Na de Vrede van Münster verminderde de militaire betekenis van het fort. De bezetting werd
gereduceerd en het kwam nog slechts sporadisch voor dat de aldaar gelegerde militairen in
actie dienden te komen. Veelzeggend was de uitzending van de op Hoogerwerf gelegerde
militairen naar een kolonie van de West-Indische Compagnie in 1662. Een volwaardige
bezetting van het fort werd toen kennelijk niet meer van belang geacht; slechts enkele
soldaten bleven achter. Blijkens het verbruik aan ammunitie werd het als gevolg van
internationale ontwikkelingen waarmee de Republiek der Verenigde Nederlanden werd
geconfronteerd nog even spannend in de jaren 1665-1667, maar van een belegering van de
vesting was toen geen sprake. Op 1 mei 1672 besloten de Gecommitteerde Raden van
Zeeland dat het op Hoogerwerf gelegerde garnizoen verplaatst diende te worden naar het fort
Kruisschans. Dit besluit markeert het feitelijke einde van het fort als garnizoensplaats. Dat
dit pas op 20 oktober 1672 werd geëffectueerd had waarschijnlijk te maken met het feit dat
commandeur De Baudoux in maart 1672 tijdelijk was benoemd tot luitenant van een
ruitercompagnie. 654
Hoogerwerf werd een vrijwel verlaten vestingwerk. In de jaren die volgden werden er nog
wel onderhoudswerkzaamheden verricht, maar er verbleven hooguit nog enkele militairen.
In de jaren 1676 en 1677 werd (voor de laatste maal) nog een bedrag van £ 80 gespendeerd
aan het onderhoud van het grondwerk en van de barakken. 655 Op 27 september 1677 werden
de onder De Baudoux ressorterende soldaten uit hun dienst ontslagen. 656 Eind december
1677 keerden zeker drie van hen met hun echtgenoten op Hoogerwerf terug, te weten Jacobus
van Oort, Jan Claessen en Lieven Hermanssen. 657 Op dat moment woonde ook Jan Nottinck
nog op het fort en vermoedelijk ook de soldaat Pieter Antheunissen. 658 Het is niet bekend
hoe lang zij daar nog bleven. Mogelijk maakten zij (of een deel van hen) daar de ontmanteling
van de vesting mee. In 1678 is voor het laatst melding is gemaakt van een sergeant-majoor
op Hoogerwerf, doch dit gebeurde louter in formele zin; feitelijk vervulde De Baudoux deze
functie niet meer vanaf 20 oktober 1672 en is er geen aanwijzing voor zijn verblijf aldaar na
die datum. 659
Tijdens de stormramp van 26 januari 1682 (zie hoofdstuk 4) kreeg het fort de genadeklap. In
1683 werden in opdracht van de Gecommitteerde Raden van Zeeland de nog resterende
materialen publiekelijk verkocht. 660

654
655
656
657

ZA, SZ, inv. 668, 1-5-1672; idem, 22-3-1672.
Idem, inv. 679, 30-11-1677.
Idem, 27-9-1677.
Van hen is de terugkeer zeker omdat zij opnieuw als lidmaat van de gereformeerde kerk van
Ossendrecht/Woensdrecht werden ingeschreven met als vermelding dat zij op Hoogerwerf
woonden. Mogelijk keerden ook soldaten naar Hoogerwerf terug die geen lidmaat in
Ossendrecht/Woensdrecht waren.
658 HCM, Lidmatenlijst Geref. kerk Ossendrecht 1653-1721, 19, 20 en 25 december 1677; ZA, SZ,
inv. 679, 28-12-1677.
659 ZA, SZ, inv. 2740, 2741 en 2742.
660 Idem, inv. 690, 24-3-1683 en 13-4-1683. Het is niet bekend hoeveel deze verkoop opbracht.
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12. Epiloog
In het bestaan van het fort St. Martijn op Hoogerwerf kunnen vier perioden worden
onderscheiden:
•
•

•

•

De periode 1627 tot juli 1632; het fort was toen in Spaanse handen en vervulde vooral
een steunfunctie voor de toen machtige vesting van de Spanjaarden in Zandvliet.
De periode van juli 1632 tot begin 1648; het fort fungeerde als een Staatse vesting, vooral
belast met het openhouden van de Schelde-Rijnverbinding via de Kromvliet en de
verdediging van oostelijk Zuid-Beveland en westelijk Noord-Brabant. In dit tijdvak
kwam het op de vesting gelegerde garnizoen (40 tot 50 man sterk) diverse malen in actie.
Het fort werd in 1634 volledig herbouwd.
De periode na de Vrede van Münster tot oktober 1672; het fort kwam in rustig vaarwater
en vervulde vooral een waakhondfunctie. Het werd in afnemende mate als
garnizoensplaats van belang; de bezetting verminderde na 1648 tot gewoonlijk 25
koppen.
De periode oktober 1672 tot 1683; het fort geraakte in vervallen staat en kreeg als gevolg
van natuurgeweld de genadeslag op 26 januari 1682, waarna in 1683 de restanten werden
opgeruimd.

Het fort St. Martijn is voor de Spanjaarden dus amper vijf jaar van belang geweest. In die
periode was het garnizoen op het fort vervlochten met de Spaanse legermacht in Zandvliet.
Omdat van Staatse zijde de scheepvaartverbinding tussen de Schelde en de Rijn via de
Kromvliet in stand bleef en de oostelijke grens van het gewest Zeeland adequaat werd
verdedigd, trokken de Spanjaarden uiteindelijk van hun nieuwe vesting weinig tot geen
profijt in militair en economisch opzicht. Als uitvalsbasis voor acties in westelijke en
noordelijke richting bleek St. Martijn voor de Spanjaarden van geringe betekenis, anders dan
bij de bouw moet zijn beoogd. Het was van Staatse zijde niet gelukt om de bouw van het fort
te verhinderen, maar wel om de potentieel strategische betekenis van de vesting aanzienlijk
te reduceren. De Staatse greep op het fort werd bekroond toen het in de zomer van 1632 op
de Spanjaarden werd veroverd, gelijktijdig met enkele andere belangrijke Spaanse vestingen
ten noorden van Antwerpen, waaronder het fort Kruisschans (op de grens van de polders van
Lillo en van Oorderen) en het nog niet voltooide fort St. Anna in de polder van Namen (in
Staats-Vlaanderen). Deze veroveringen tastten de invloed van de Spanjaarden in het gebied
tussen Antwerpen en Bergen op Zoom aanzienlijk aan. In 1631 was deze invloed reeds stevig
geërodeerd toen een Spaanse armada verpletterend was verslagen op het Slaak (nabij Sint
Philipsland).
Als vestingwerk ten dienste van de Republiek der Verenigde Nederlanden is het fort slechts
gedurende 40 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
fort vormde een additionele buffer tussen de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden. De
machtige positie van de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek werd erdoor versterkt. De
dreiging dat deze forten in Spaanse handen zouden geraken verminderde aanzienlijk toen het
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fort St. Martijn, samen met enkele andere Spaanse forten, in Staatse handen kwam en de
Spaanse vesting Zandvliet aan belang inboette. Dat vanaf 1632 aanvallen van Spaanse
troepen op het gewest Zeeland, in het bijzonder op Zuid-Beveland, vanuit Zandvliet
achterwege bleven is mede aan het Staatse fort Hoogerwerf toe te schrijven. Ook de machtige
Staatse vesting Bergen op Zoom werd vanaf 1632 door de Spanjaarden niet meer belegerd.
In het Markiezaat van Bergen op Zoom verwierven de Spanjaarden geen positie meer van
betekenis. Het is aannemelijk dat de Staatse greep op het fort Hoogerwerf daaraan heeft
bijgedragen.
Dat het fort in de periode 1632-1648 een belangrijke bijdrage leverde aan de machtspositie
van het Staatse leger in de zuidwestelijke delta is vooral te danken aan het bestuur van het
gewest Zeeland dat zich in 1633 en 1634 met hand en tand verzette tegen de dreiging dat het
fort, na zwaar getroffen te zijn door natuurgeweld, niet meer zou worden herbouwd. De
Zeeuwse bestuurders in Middelburg bemoeiden zich daarna intensief met de gang van zaken
op het fort. Aanvankelijk werden na de verovering beslissingen over de inrichting van de
vesting vooral door de Raad van State genomen, maar vanaf 1640 kwam de regie stevig in
Zeeuwse handen, hetgeen tot de ondergang van het fort zo zou blijven. Het garnizoen op
Hoogerwerf bestond vrijwel zonder uitzondering uit militairen van Zeeuwse compagnieën.
Qua ligging, aansturing en bezetting mag het fort als een Zeeuwse vesting worden
gekwalificeerd. In financieel opzicht is de ruimere aanduiding Staatse vesting op zijn plaats;
het fort werd door de zeven gewesten van de Republiek der Verenigde Nederlanden
gezamenlijk bekostigd, waarbij het gewest Holland met een aandeel van ruim 57 % een
dominante rol vervulde.
Door zijn open ligging bleek het fort voortdurend bijzonder kwetsbaar voor natuurgeweld.
Dit manifesteerde zich reeds kort na de aanleg en zou uiteindelijk de ondergang van de
vesting met zich brengen. Het bleek eenvoudiger om zich te verdedigen tegen belagers uit
Spanje, de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk (het fort werd vanaf de verovering op de
Spanjaarden in 1632 nimmer succesvol belegerd) dan tegen hoge vloeden en zware stormen.
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Deel 2
CALENDARIUM
Een chronologisch overzicht van
gebeurtenissen

Vooraf
In dit deel worden de gegevens die over het fort St. Martijn op Hoogerwerf zijn verzameld
chronologisch geordend. De nog beschikbare bronnen staan soms een uiterst gedetailleerde,
maar soms ook een slechts globale reconstructie van de geschiedenis van de vesting toe. Over
sommige perioden in het bestaan van het fort bestaan weinig of helemaal geen gegevens. Na
1648 neemt het aantal vermeldingen over het fort in de onderzochte archivalia sterk af,
corresponderend met de na de Vrede van Münster verminderde militaire betekenis van de
vesting. Als er gaten zitten in de reconstructie komt dit vooral omdat er op het fort weinig of
niets gebeurde dat de moeite waard was om destijds geboekstaafd te worden. Bestuurlijke
instanties werden dan niet bestookt met ingekomen brieven over of vanuit het fort en zagen
zich niet geplaatst voor de noodzaak om er beslissingen over te nemen. Vooral het aantal
resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende het fort nam na 1648 fors
af. Ook de Raad van State bemoeide zich er na de Vrede van Münster nog nauwelijks mee.
In dit boekdeel worden ook ontwikkelingen vermeld die zich in de context van het fort, in
het bijzonder in de naaste omgeving voordeden. Dit geldt vooral voor ontwikkelingen in en
rondom Zandvliet en voor Spaanse acties of dreigingen daarmee in het gebied tussen
Antwerpen en Bergen op Zoom. Op deze wijze kunnen gebeurtenissen op het fort St. Martijn
beter worden begrepen. Speciale aandacht is in dit verband besteed aan de aanloop naar de
Slag op het Slaak die zich voltrok in 1631. Tijdens die slag werd een Spaanse armada nabij
St. Philipsland verpletterend verslagen, waardoor de Spaanse machtspositie in de
zuidwestelijke delta aanzienlijk verzwakte. De voorgeschiedenis van deze slag is in de
historiografie nogal verwaarloosd, anders dan de slag zelf, die gedetailleerd is
gereconstrueerd. De bronnen betreffende de aanloopjaren 1629-1631 werden in het kader van
de onderhavige studie toch geraadpleegd en de daaruit gedestilleerde gegevens konden met
de reconstructie van het fort St. Martijn worden verweven. 661

661 Relevant in dit verband zijn vele brieven van de commandeurs van de forten Lillo, Liefkenshoek
en St. Anna (in de polder van Namen) en van de vice-admiraal van Zeeland aan de
Gecommitteerde Raden van Zeeland. Hierin zijn gedetailleerde gegevens te vinden over de
wijze waarop in Antwerpen de aanval op Holland en Zeeland die zou uitmonden (en stranden) in
de Slag op het Slaak werd voorbereid.
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Gebeurtenissen betreffende het fort St. Martijn op Hoogerwerf 1627-1685
1627 (aug.)

In het kader van hun streven om hun machtspositie in het zuidwestelijke
deltagebied te versterken besluiten de Spanjaarden om op de zuidwestpunt
van het eilandelijke schor Hoogerwerf een fort te bouwen dat zij de naam St.
Martijn geven en dat later meestal kortweg als het fort Hoogerwerf is betiteld
of, voluit, als Sint Martijn op Hoogerwerf. Met de bouw wordt in augustus
1627 begonnen. 662 De aanleg valt samen met een aanzienlijke versterking
van de Spaanse vesting Zandvliet. De Gecommitteerde Raden van Zeeland
[in het vervolg: de GR] alarmeren hierover op 7 augustus 1627 de StatenGeneraal in Den Haag. 663

1627 (7-8)

Vanuit Liefkenshoek bericht kapitein Severijn Hoemaker aan de StatenGeneraal over zijn pogingen om iets tegen de bouw van het nieuwe Spaanse
fort en de versterking van Zandvliet te ondernemen. 664 In Bergen op Zoom
arriveren die dag zeven cavalerie-eenheden, waarmee het totale aantal
eenheden met paarden op acht kwam. Daarbij voegen zich elf vendels
voetvolk. Diezelfde dag arriveren in Zandvliet vanuit Breda en uit de oude
garnizoenen van Arthois vijf Spaanse vendels voetvolk, in totaal 700 man. 665

1627 (8-8)

Staatse soldaten, gekomen met sloepen vanuit fort Lillo, trachten Spaanse
wachtposten op de dijk bij Zandvliet te overvallen. Zij worden betrapt. De
Staatse soldaten schieten twee Spaanse soldaten dood, verwonden er zes en
nemen er twee gevangen. Zij keren met hun sloepen terug naar Lillo. 666

1627 (19-8)

Vanuit Steenbergen bericht Romein van Wijngaerden [toen commandeur
aldaar] de GR dat die dag een soldaat uit zijn compagnie, die in Zandvliet
gevangen had gezeten, was teruggekomen met het bericht dat een Spaanse
legermacht, bestaande uit 300 soldaten die uit Vlaanderen zijn gekomen en
een deel van het regiment van Ducq de Borneville, op weg is naar Zandvliet.
667

1627 (27-8)

Die nacht tussen 2 en 3 uur varen vanuit Zandvliet ettelijke Spaanse sloepen
en vele kleine schuiten met soldaten en bootsgezellen naar Zuid-Beveland,
kennelijk met de bedoeling om op te trekken naar Goes. Vanwege het lage
water raken zij nabij Valckenisse aan de grond en komen 10 tot 12 uur vast
te zitten. Vanaf de dijken en door Staatse oorlogsschepen wordt op de
Spaanse soldaten geschoten. De Spaanse vloot keert op 28 augustus in

662 De Groot, 1681, (aanhangsel, p. 18 en 19). In deze bron wordt, zonder bronvermelding, als
startdatum van de bouw van het fort Hoogerwerf 4 augustus 1627 vermeld.
663 NA, Resoluties Staten-Generaal, 7-8-1627, fol. 2.
664 Idem, 9-8-1627, fol. 9.
665 Nieuwe Tijdinghen, 13-8-1627.
666 Idem.
667 ZA, SZ, inv. 1242.
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Zandvliet terug. Een Spaanse soldaat uit Mechelen die in zijn knie was
geschoten wordt naar Antwerpen vervoerd. 668
1627 (6-9)

De Staten-Generaal besluiten om aan de Prins van Oranje [= prins Frederik
Hendrik] op te dragen om zoveel troepen onder een bekwame leiding naar
het schor Hoogerwerf te sturen als nodig zou zijn ter verhindering van de
bouw van het fort. Het wordt “uiterst belangrijk” geacht dat de Spanjaarden
daar geen voet aan de grond krijgen. Anders zouden zij de vaart over de
Schelde (de Oosterschelde) en de Honte (de Westerschelde) kunnen
belemmeren. 669

1627 (6-9)

Johan Boreel (1577-1629), raadpensionaris van Zeeland, schrijft vanuit
Middelburg aan de secretaris van prins Frederik Hendrik, Constantijn
Huygens, over (o.m.) fortificatie-werkzaamheden van de Spanjaarden op
Hoogerwerf (“Schorre en Vate ofte Drenck van de Agger”) en Zandvliet.
Daarover ontving het gewest Zeeland een bericht van de commandeur van
Lillo d.d. 2-9-1627. Sommigen oordelen dat de vijand niet op Hoogerwerf
zal blijven “want hij nijets tamelijck en fortificeert op Santvliet, dat hem
nogtans moet dijenen tot rugge” [verondersteld werd dat de Spaanse vesting
te Zandvliet rugdekking verschafte voor de bouw van het fort Hoogerwerf].
“Het compt wel” [het komt goed uit] dat er nog vier compagnieën naar Bergen
op Zoom zijn gezonden. “Wij [het gewest Zeeland] sullen dije distribueren
mette beste voorsorghe tot naerder order van sijne Ex.cie”. [Over hun inzet
moet nog door prins Frederik Hendrik worden beslist]. 670

1627 (7-9)

De gouverneur van Bergen op Zoom, Louis de la Kethulle, heer van
Rijhoven, informeert de Staten-Generaal over de voortgang van de bouw van
het fort op Hoogerwerf. 671

1627 (13-9)

Prins Frederik Hendrik bericht de Staten-Generaal dat hij het niet raadzaam
acht om waardgelders af te danken, mede gelet op de noodzaak om iets te
ondernemen tegen de bouw van het fort op Hoogerwerf. 672

1627 (21-9)

In de voorafgaande nacht en de ochtend van 21 september overmeesteren de
Spanjaarden de halve maan “liggende voor op den punt van Blaugaren aent
Slupsken”, die daar vanaf 15 september door Staatse eenheden vanuit Lillo
wordt gebouwd. 673 Er sneuvelen twee Spaanse soldaten, waaronder één uit

668
669
670
671
672

Nieuwe Tijdinghen, 1-9-1627.
NA, Resoluties Staten-Generaal, 6-9-1627, fol. 1.
Worp (bew.), 1911, p. 221-222.
NA, Resoluties Staten-Generaal, 9-9-1627, fol. 6.
Idem, 16-9-1627, fol. 2. Waardgelders waren soldaten die in tijdelijke dienst werden geworven
voor de bewaring van orde en rust. Zij werden betaald voor hun beschikbaarheid, ook als ze niet
in actie dienden te komen (waardgeld = wachtgeld).
673 Een halve maan is een in de hoofdgracht van een vesting gelegen buitenwerk, dienend tot
dekking van de uitspringende punt van een bastion (de saillant) of van een ravelijn.
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de compagnie van de graaf van Henin. De Staatsen vluchten en laten in de
halve maan ammunitie, potten, pannen en een trommel achter. Deze worden
door de Spanjaarden meegenomen, evenals enkele gevangenen. 674
1627 (29-9)

De Staten van Holland bespreken de fortificatie-werkzaamheden te Zandvliet
en op Hoogerwerf. 675

1627 (8-10)

De Staten van Zeeland beraadslagen over fortificatie-werkzaamheden van de
Spanjaarden te Zandvliet en op Hoogerwerf. Naar aanleiding van een brief
van de prins van Oranje [Frederik Hendrik] d.d. 25-9-1627 en gelet op de
resultaten van een beraadslaging van de GR, gebaseerd op een rapport van de
gouverneur Haulthain [Willem Soete van Houthain, toen o.m. gouverneur
van Sluis] en de ingenieur [David van] Orliens, worden de GR gemachtigd
“te doen ’t gene de meeste versekertheyt van den Lande is uytwysende ende
vereyschende”. [De GR worden gemachtigd om tegenmaatregelen te nemen].
Bij de uitvoering van dit besluit dient een “behoorlycke secreetheyt” in acht
te worden genomen. 676

1627 (18-10)

Van de Admiraliteit van Amsterdam worden twee schepen (zogeheten
pleiten) onder leiding van de kapiteins Pieter van Mierop en Sibert Vijgh naar
Zeeland gestuurd om te gebruiken bij operaties tegen Spaanse schepen bij
Zandvliet [en Hoogerwerf]. 677 Zij arriveren met 30 koppen kort voor 30-101627. 678

1627 (2-11)

De Staten-Generaal aanvaarden een voorstel van de Raad van State om als
tegenzet tegen de versterking van de Spaanse vesting Zandvliet en de bouw
van de forten St. Ambrosius en St. Martijn een “retranchement” bij het
Blauwgarense Gat te bouwen en daar 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. De betaling diende door het gewest Zeeland te
worden geregeld. 679 Daarmee werd de basis gelegd voor de bouw van het
fort Frederik Hendrik (op de grens van de polders van Berendrecht en Lillo)
dat vermoedelijk eind 1628 operationeel werd.

1627 (10-11)

Vanaf de dijk bij Zandvliet worden Staatse schepen beschoten. Daarbij
sneuvelt de mast van een van deze schepen. 680

674
675
676
677
678
679
680

Nieuwe Tijdinghen, 27-10-1627.
Stellingwerff en Schot, 1957, p. 447.
ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, 8-10-1627, p. 235.
Stellingwerff en Schot, 1957, 18-10-1627, fol. 9.
ZA, SZ, inv. 1242, brief van gouverneur Haulthain aan de GR van Zeeland 30-10-1627.
NA, Resoluties Staten-Generaal, 2-11-1627, fol. 8.
Nieuwe Tijdinghen, 18-11-1627.
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1627 (13-11)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht vanuit Liefkenshoek aan de GR dat
Spinola op 12-11-1627 in Antwerpen is gearriveerd. De gasthuizen liggen
daar geheel vol met zieken. De Spanjaarden beramen plannen om naar Goes
te trekken en naar het land van Terneuzen. Ze zouden van plan zijn deze
gebieden onder hun “contributie” te brengen.

1627 (13-11)

Ambrosius Spinola brengt vanuit Antwerpen een inspectiebezoek aan
Zandvliet. 681

1627 (29-11)

De Staten-Generaal geven aan de gouverneurs te Bergen op Zoom [Louis de
Kethulle] en Lillo [Jacques Broucqsaut] opdracht om goederen die zijn
bestemd voor het Spaanse leger te Zandvliet in beslag te laten nemen. 682

1627 (3-12)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht vanuit Liefkenshoek aan de GR dat
in Zandvliet Spaanse soldaten worden verwacht uit het regiment van graaf
Hendrik van den Bergh. 683

1627 (7-12)

Zandvliet en omgeving worden door een springvloed zwaar getroffen. De
forten St. Ambrosius (Stoofgat) en St. Martijn (Hoogerwerf) (die amper zijn
gebouwd) lopen veel schade op. 684 Op het laatstgenoemde fort raakt de
batterij zwaar beschadigd. 685

1627 (19-12)

Commandeur Broucqsaut bericht vanuit Lillo aan de GR dat het
onophoudelijk regent waardoor de wegen in Brabant onbegaanbaar zijn.
Bevoorrading van het Spaanse garnizoen te Zandvliet via het land is niet
mogelijk. Getracht zal worden om bevoorrading via het water tegen te
gaan. 686

1627 (23-12)

De GR verzoeken de Staten-Generaal om zes sloepen die ingezet kunnen
worden om de toevoer van goederen vanuit Antwerpen en het fort
Kruisschans naar Zandvliet te verhinderen. Hierover wordt advies
ingewonnen van de Admiraliteit te Rotterdam. 687 Op 9-1-1628 bericht de
commandeur van Lillo aan de GR dat hij hoopt dat de aangevraagde zes
sloepen spoedig zullen arriveren. 688

681
682
683
684
685

Idem.
Idem, 29-11-1627, fol. 4.
ZA, SZ, inv. 1242.
Buisman, 2000, p. 394.
Nieuwe Tijdinghen, 17-12-1627; zie voor details bijlage 6. Uit het gebruik van het lidwoord “de”
lijkt afgeleid te kunnen worden dat toen in het fort slechts één opstellingsplaats voor geschut
(ofwel een batterij) aanwezig was.
686 ZA, SZ, inv. 1242.
687 NA, Resoluties Staten-Generaal, 27-12-1627, fol. 17.
688 ZA, SZ, inv. 1243.
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1627

Vermoedelijk in een van de laatste maanden van dit jaar (maar blijkens de
signatuur zeker in 1627) vervaardigt Heijndrick de Putter (landmeter en
commies der fortificaties te Lillo) een kaart van het gebied tussen Lillo en
Tholen. Op deze kaart is het fort Hoogerwerf afgebeeld. Het is vermoedelijk
de eerste keer dat dit van Staatse zijde is gebeurd. 689 De vesting wordt
weergegeven zoals deze waarschijnlijk kort daarvoor door de Spanjaarden in
gebruik was genomen. Een van de kennelijk beoogde (gebruikelijke) vier
bolwerken (bastionpunten) was nog niet gereed, dan wel reeds beschadigd
door de stormramp van 7-12-1627. 690

1628 (10-1)

Een Staatse eenheid met 200 paarden tracht vanuit Bergen op Zoom een
convooi met 65 nieuwe Spaanse ammunitie-wagens te onderscheppen. De
Spaanse gouverneur van Zandvliet stuurt vanuit Zandvliet een cavalerieeenheid met veel voetvolk. De Staatsen trekken zich terug. De luitenant van
de Spaanse kapitein Agiri en nog een andere ruiter waarvan de paarden waren
doodgeschoten worden door de Staatsen gevangen genomen. Aan Staatse
zijde valt een dode en raken er enkele gewond. Onder de Staatse troepen
bevond zich de compagnie van ritmeester Robbrecht van Eeckeren. 691 Drie
van zijn ruiters liepen over naar het Spaanse kamp. 692

1628 (19-1)

De commandeur van Liefkenshoek toont zich in een brief aan de GR
verontrust over de situatie bij Zandvliet. De Spanjaarden zijn bezig zich daar
fors te versterken. Ze overwegen spoedig op de hoek van de Agger, aan de
zijde van het schor Hoogerwerf, nog een fort te bouwen. Verwacht worden
8000 Spaanse soldaten, merendeels “Kravaten” [Kroaten]. Op 17-1-1628 zijn
achter Lillo langs 29 vaartuigen (“soeijen ende pleyten”) naar Zandvliet
vervoerd. Vanuit Mechelen zijn in Antwerpen 45 legerwagens gearriveerd.
In het Land van Waas wordt ieder dorpsbestuur verplicht op eigen kosten een
sloep ten behoeve van het Spaanse leger te laten bouwen. 693

1628 (15-2)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht vanuit Liefkenshoek aan de GR dat
de Spaanse vesting te Zandvliet dagelijks verder wordt versterkt. 694

1628 (10-3)

Commandeur Broucqsaut van Lillo maakt aan de GR kenbaar dat z.i. de
Staatse eenheden nabij Lillo met twee tot drie compagnieën versterkt moeten
worden. 695

689 Afgezien van een kaart van De Swaef uit augustus 1627 waarop een aanzet tot fortificatie van
het schor Hoogerwerf is afgebeeld (Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, Port 78 N
117; zie afbeelding nr. 30).
690 De kaart maakte oorspronkelijk deel uit van de collectie De Waard onder nr. 1157; de kaart is
aanwezig in het ZA, KZGW, Zelandia Illustrata, deel 1, inv. 1104; zie afbeelding nr. 29.
691 Deze kocht in 1626 de ambachtsheerlijkheid Stabroek.
692 Nieuwe Tijdinghen, 19-1-1628.
693 ZA, SZ, inv. 1243.
694 Idem.
695 Idem.
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1628 (11-3)

Waargenomen wordt dat er via Lillo en Roosendaal hout wordt vervoerd naar
Zandvliet ten behoeve van de Spaanse vestingwerken aldaar [w.o. fort
Hoogerwerf]. Van de Staten-Generaal krijgen alle Admiraliteitscolleges
opdracht geen toestemming meer te verlenen voor het transport van hout naar
de Schelde, Roosendaal of naburige plaatsen. 696

1628 (13-3)

Het dorp Zandvliet wordt door een brand zwaar beschadigd. Vele barakken
verbranden met goederen en al. De kerk blijft gespaard. Daarin lagen 300 tot
400 tonnen met buskruit. Anders was het gehele dorp in brand gevlogen. In
het Italiaanse, het Spaanse en het Waalse kwartier zijn alle barakken
verbrand, die in het kwartier van Arschen bleven staan. Op 31-3-1628 vliegen
ook de (20) barakken in dit kwartier in brand. 697
Ook op de Staatse redoute Houthain [tussen het fort Frederik Hendrik in
aanbouw en de schans Blauwgaren] breekt brand uit, waarschijnlijk door
onachtzaamheid. 698

1628 (20-3)

De Staten van Zeeland berichten de Staten-Generaal de uitvoer van sparren,
planken of andere “Noorse” goederen naar vijandelijk gebied te hebben
verboden. Vanwege de brand te Zandvliet worden deze goederen door de
Spanjaarden veelvuldig ingevoerd. De Staten-Generaal nemen met
instemming van dit verbod kennis. 699

1628 (28-3)

Afgevaardigden van de Admiraliteit van Rotterdam berichten de StatenGeneraal dat grote hoeveelheden stenen en pannen naar Zandvliet worden
vervoerd. Zij vragen of deze uitvoer niet net zoals hout verboden dient te
worden. De Staten-Generaal besluiten dat in het vervolg voor het transport
van stenen, kalk en pannen via de Kil een speciale akte is vereist, zodat
ongewenst transport kan worden verhinderd. 700

1628 (3-4)

In Spaanse kring circuleert het gerucht dat van Staatse zijde zou worden
overwogen, gebruik makend van de verzwakking van het garnizoen te
Zandvliet als gevolg van de brand aldaar, om bij Stabroek een groot fort (een
“fort royaal”) te bouwen. Die dag arriveren 1000 man Spaanse infanterie en
zes Spaanse cavalerie-eenheden in Stabroek. Zo zou de bouw van het Staatse
fort aldaar zijn verhinderd. 701

696 NA, Resoluties Staten-Generaal, 11-3-1628, fol. 5.
697 Nieuwe Tijdinghen, 5-4-1628.
698 ZA, SZ, inv. 1243, brief van de commandeur van Lillo aan de GR van Zeeland d.d. 16-3-1628.
Op 18-11-1628 besluiten de GR van Zeeland tot sloop van de redoute Houthain. Vrijkomende
materialen dienden naar fort Lillo te worden vervoerd (ZA, SZ, inv. 490).
699 NA, Resoluties Staten-Generaal, 23-3-1628, fol. 8.
700 Idem, 28-3-1628, fol. 14.
701 Nieuwe Tijdinghen, 5-4-1628.
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1628 (10-5)

In Zandvliet is getracht om de kerk, vol met buskruit, in brand te steken. De
brandstichter wordt aangehouden. Verondersteld wordt dat hij tot het Staatse
kamp behoort. Na pijniging legt hij een bekentenis af. Pogingen om hem te
bekeren [tot het rooms-katholieke geloof] mislukken. 702

1628 (11-6)

De commandeur van Liefkenshoek bericht aan de GR dat de Spaanse vesting
bij Zandvliet verder wordt versterkt. Via de Kruisschans zijn 13 pleiten vol
met soldaten naar Zandvliet vervoerd. 703

1628 (9-8)

Die nacht wordt een Staatse galei, die geposteerd lag tussen de forten
Ambrosius en Blauwgaren, vanuit Zandvliet onder leiding van de Spaanse
luitenant-admiraal Jacob Jansen [Boeij] en de Spaanse kapitein Marcus de
Keyser overvallen en buit gemaakt. De Staatse kapitein Kuyper
[vermoedelijk identiek met Cornelis Marinissen Kuyper] wordt
doodgeschoten. Er sneuvelen aan Staatse zijde nog twee bemanningsleden;
drie raken zwaar gewond. Aan Spaanse zijde vallen twee doden. Een in de
buurt liggend Staats oorlogsschip ziet geen kans om te hulp te komen. Met
de buit (waaronder buskruit, pieken, musketten en wijn), de doden, gewonden
en 34 gevangenen wordt de galei opgebracht naar het Spaanse
bootsgezellenkwartier tussen Hoogerwerf en Zandvliet en daar begroet met
trompetgeschal, tromgeroffel en kanonschoten. De verovering wordt daar op
10 augustus uitbundig gevierd. De galei werd als “seer schoon [fraai]”
omschreven. De boot had 18 banken en twee metalen boegstukken. Aan
boord bevonden zich zes ijzeren stukken en nog eens zes steenstukken [dus
twaalf kanonnen]. Een tamboer wordt uitgezonden om bij de Staatsen te
informeren naar bereidheid om de gevangenen te “lossen” [tegen betaling van
losgeld of middels gevangenenruil terug te krijgen]. 704

1628 (19-8)

Johan Veltdriel, veldgedeputeerde van de Staten-Generaal, meldt dat hij er
door dr. Paschasius Turcq, burgemeester van Bergen op Zoom, over is
geïnformeerd dat de Spanjaarden voor de bekostiging van de
fortificatiewerkzaamheden te Zandvliet een speciale belasting (een
“omslag”) in het leven zouden hebben geroepen, op te brengen door de
inwoners van de gebieden in Brabant die onder contributie staan. 705 Uit nader
onderzoek hiernaar blijkt hiervan geen sprake te zijn. 706

1628 (15-11)

‘s Ochtends is een Staats schip dat geladen was met hout en wagens vast
komen te zitten in het slik nabij Zandvliet, ongeveer een mijl van het schor
Hoogerwerf. Om het weer vlot te krijgen komen twee sloepen, elk met 20
man, te hulp. De ene kwam van het oorlogsschip van vice-admiraal Marinus

702
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704
705
706

Idem, 10-5-1628.
ZA, SZ, inv. 1243.
Nieuwe Tijdinghen, 12-8-1628. Het is niet duidelijk wat er met de gevangenen is gebeurd.
NA, Resoluties Staten-Generaal, 19-8-1628, fol. 9.
Idem, 29-8-1628, fol. 6.
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Hollare, die met zijn schip op wacht lag voor het fort Ambrosius, de andere
sloep kwam van het oorlogsschip van kapitein Jan Reghenmorter, liggend
nabij het fort Hoogerwerf. Zij kunnen het gestrandde schip niet vlot krijgen.
Vanuit het fort Hoogerwerf roeien 50/60 Spaanse manschappen met twee
sloepen ernaar toe. Daarbij voegt zich de Spaanse kapitein Joos Smit met ca.
30 mannen. Het schip wordt overvallen en in brand geschoten. Daarbij
worden 20 Staatse manschappen gedood (die in het brandende schip worden
achtergelaten) en worden er 25 gevangen genomen, waarvan er 22 gewond
waren. 707
1628 (16-11)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat hij zal bezien of zich
op fort Hoogerwerf nog [Staatse] gevangenen bevinden en ook of het nodig
is om de bemanning van het oorlogsschip aldaar te versterken. 708

1628 (27-11)

Remeeus van den Eynde, tijdelijk commandeur van Lillo, verzoekt de GR
om extra compagnieën richting Lillo te sturen. Hij maakt zich zorgen over de
verdedigbaarheid van het fort Frederik Hendrik. 709

1628 (30-11)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR over de voortgaande
versterking van de vesting Zandvliet. 710

1628 (3-12)

Vanaf zijn oorloggschip, geposteerd bij het Stoofgat, bericht vice-admiraal
Marinus Hollare aan de GR dat er aanwijzingen zijn dat de Spanjaarden zich
terugtrekken uit Zandvliet en Stabroek; er zou daar nog een gewoon
(“ordinairis”) garnizoen resteren. De [op 15-11] gevangen genomen Staatse
soldaten worden naar Antwerpen gebracht. 711

1628 (6-12)

David Somer, commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo en
Liefkenshoek, bericht de GR dat hij zich zorgen maakt over de bevoorrading
van het fort Frederik Hendrik, hetgeen de verantwoordelijkheid is van de
Raad van State. Hij vraagt toestemming om uit de magazijnen van Lillo en
Liefkenshoek levensmiddelen te mogen sturen. Er is genoeg
“ammonitiebier” in voorraad. Wel is er wateroverlast in de kelders. Hij
verzoekt dan ook om toezending van een houten ronde pomp met toebehoren.
712

1628 (15-12)

707
708
709
710
711
712
713

De commandeur van Liefkenshoek bericht aan de GR dat er [inderdaad]
Spaanse eenheden uit Zandvliet en Stabroek zijn vertrokken. Er resteren daar
200 man “te voet” [infanterie] en twee compagnieën paarden [cavalerie]. 713

Nieuwe Tijdinghen, 24-11-1628.
ZA, SZ, inv. 1243.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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1628 (30-12)

De commandeur van Liefkenshoek bericht aan de GR dat de Spaanse
legeraanvoerder Don Carel de Colombo op 18-12 bij Zandvliet, Hoogerwerf
en Stoofgat is geweest. 714

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 worden bij Bergen op Zoom de
forten Moermont, Pinssen en De Roovere gebouwd en wordt bij Steenbergen
het fort Henricus versterkt. 715

1629 (13-1)

De commandeur van Liefkenshoek bericht aan de GR dat Spaanse en
Italiaanse soldaten uit Zandvliet zijn vertrokken naar Diest, Mechelen en het
Land van Waas. Hun vertrek duurde drie dagen. Er blijven in Zandvliet 1500
Walen achter die ook de omliggende forten [dus Hoogerwerf en Stoofgat]
zullen bezetten. Er zijn aanwijzingen dat zich daarbij zes cavalerie-eenheden
voegen. 716

1629 (18-1)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR over het gerucht dat de
Spanjaarden van plan zijn een fort te bouwen op het Wapperstel [op de
linkeroever van de Schelde (gezien vanaf Antwerpen), in de Luyspolder,
tegenover Zandvliet] dat zij het Luys noemen. 717

1629 (28-2)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat drie Spaanse soldaten vanaf het
fort Ambrosius zijn overgelopen. Zij vertelden dat op dit fort twee maanden
geleden een ingenieur was gekomen (begeleid door een kapitein van het
regiment van de hertog van Borneville) om de mogelijkheid te bezien om op
het Stoofschor een nieuw, groot fort met een redoute te bouwen en het fort
Ambrosius te slopen. 718

1629 (8-9)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat hij bezorgd is over de bemensing
van het fort Bauwgaren, waarvan de gracht binnenkort weer kan worden
gevuld met water, nu de laatste bressen zijn gedicht. Bemensing vanuit fort
Lillo is niet goed mogelijk omdat daar veel zieken zijn. 719

1629 (1-10)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat een bevoorrading van
Zandvliet met “volck” en gereedschap is waargenomen. Hij heeft aan [de
autoriteiten van] Goes en Tholen geschreven dat ze op hun hoede moeten
zijn. 720

714
715
716
717
718
719
720

Idem, inv. 1244.
Van Ham, 1996, p. 47-76; Nijman en Somsen, 2001.
ZA, SZ, inv. 1244.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem, inv. 1244.
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1629 (5-10)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR over het gerucht dat de
vesting Zandvliet “gedemanteleert” [ontmanteld] gaat worden. 721

1629 (8-11)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat hij twee Spaanse
sloepen die vast waren komen te zitten achter Oud-Lillo heeft verbrand. Het
bleek tot zijn spijt niet mogelijk om ze heelhuids te veroveren. 722

1629 (8-12)

De Staten van Holland delibereren over een vredestraktaat met Spanje.
Pensionaris Jacob Cats rapporteert over een onderhoud met de prins van
Oranje. Deze heeft gesuggereerd om te eisen dat de vestingen te Lingen,
Zandvliet en Hoogerwerf worden ontmanteld (“gedemanteleert”) en
“neutrael ghemaeckt”; daar zou tegenover staan dat van Staatse zijde de
forten Oud-Lillo en Frederik Hendrik worden ontmanteld. 723 De
vertegenwoordigers van de edelen en van de steden Dordrecht, Delft,
Amsterdam en Rotterdam kunnen zich hiermee verenigen. De andere
vertegenwoordigers verklaren zich hiermee niet accoord en wensen een
terugkoppeling naar hun “principaelen”. 724

1629 (21-12)

De Staten van Holland buigen zich opnieuw over de eisen die aan Spanje
dienen te worden gesteld teneinde te kunnen komen tot een vredesverdrag.
Tot die eisen behoort een ontmanteling van de Spaanse vestingen te
Zandvliet, Hoogerwerf, Lingen en Berck, zonder te vermelden welke forten
van Staatse zijde [als tegenprestatie] geslecht zouden worden. 725

1630 (10-1)

De Staten van Holland buigen zich opnieuw over de eisen die aan Spanje
dienen te worden gesteld. Aan de op 21-12-1629 geformuleerde eisen inzake
de slechting van Spaanse vestingen wordt toegevoegd: het fort Papenmuts.
726

1630 (17-2)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat zijn vaandrig, Pieter Sobry, en
de vaandrig van kapitein Cromstrien zich, conform een verzoek van de GR,
op 14-2-1630, direct na ontvangst van dit verzoek, naar het fort Hoogerwerf
hebben begeven om te bezien welke schade de recente storm en de hoge vloed
aan die vesting hebben aangericht. Zo te zien is van een grote schade geen
sprake. De vaandrig van Cromstrien ging er daarna nog eens kijken.

721 Idem.
722 Idem.
723 De stad Lingen (behorend tot het graafschap Lingen) kwam in 1633 in bezit van het huis van
Oranje-Nassau.
724 Stellingwerff en Schot, 1957, deel 4, p. 321-322.
725 Idem, p. 344. Berck [daarme werd bedoeld Rijnberk ofwel Rheinberg, thans in de deelstaat
Noord-Rijnland-Westfalen] kwam in 1606 in Spaanse handen. In 1633 werd deze stad door het
Staatse leger veroverd.
726 Idem, p. 351-352. Papenmuts was een fort nabij Bonn; in de periode 1620-1624 was deze vesting
in Staatse handen.
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Gebleken is dat de dam die placht te liggen door een kreek waarover men kon
komen tot op de duikeldam door de Spanjaarden is “uutghenomen”
[verwijderd]. Deze kreek loopt dicht voorbij een van de zijden van het fort. 727
Deze is bovendien uitgediept zodat aan die zijde een dubbele gracht is
ontstaan. Met hoog water kan aan die kant het fort niet bereikt worden. Het
is gewenst de ontstane situatie bij laag water nog eens te visiteren. 728
1630 (20-2)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat hij zijn vaandrig nog eens naar
Hoogerwerf stuurde voor een “inspectie”. Deze is hedenmorgen
teruggekeerd, samen met iemand die hem vergezelde. Het was door de vele
sneeuw en het krakende ijs niet mogelijk om zich de afgelopen nacht op het
schor te begeven. 729 In een afzonderlijke brief bericht de commandeur dat er
aanwijzingen zijn dat de Spanjaarden een aanval voorbereiden op het fort
Blauwgaren. Hij voelt zich genoodzaakt om de wacht aldaar te versterken
met soldaten uit het fort Frederik Hendrik. 730

1630 (4-4)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat hij heeft vernomen dat
sergeant Marten, majoor op het fort Blauwgaren, naar het Spaanse kamp is
overgelopen. 731 In een brief die een dag later aan de GR is geschreven door
de commandeur van Lillo wordt de betrokkene omschreven als Maerten
Hendrycks, kwartiermeester en kanonnier op Blauwgaren. Hij is in
Antwerpen gesignaleerd.

1630 (12-4)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat Spinola is gesignaleerd
op het fort Kruisschans en dat de Spanjaarden bezig zijn zich te versterken in
het Land van Waas. 732

1630 (9-6)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat hij 15 tot 16 soldaten
uit de compagnie van Arent van Serooskercke had willen inzetten voor een
bepaald doel nabij Zandvliet, doch deze kapitein weigerde deze manschappen
hiervoor af te staan. Bijgevoegd is een schrijven hierover van de sergeantmajoor van Liefkenshoek, Samuel de Lannoij, d.d. 6-6-1630. Het gedrag van
kapitein Serooskercke wordt door de commandeur gekwalificeerd als
“impertinent”. Serooskercke verklaarde alleen op bevel van de prins van
Oranje of de Staten van Zeeland te willen handelen. 733

1630 (15-6)

Vanaf zijn schip “Den Samson” bericht de vice-admiraal van Zeeland,
Marinus Hollare, de GR dat hij gisteren fort Lillo bezocht en daar vernam dat
de Spanjaarden in Antwerpen 18 grote sloepen in gereedheid brengen. Ze

727
728
729
730
731
732
733

Deze vermelding spoort met de afbeeldingen nr. 34 en 35.
ZA, SZ, inv. 1245.1.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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1630 (20-6)

worden 16 voeten lang, 14 voeten breed en 4 voeten diep (“hol”), zodat ze
elk wel 100 man kunnen vervoeren. Ze zouden op 26-6-1630 gereed moeten
zijn. Ook zijn er vele kleine schuiten in aanbouw. Er is vermoedelijk een
Spaanse actie in de maak. 734
De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat afgelopen zaterdag
hoge Spaanse officieren bijeenkwamen in Sint Jansteen, spoedig gevolgd
door een generale monstering van alle Spaanse troepen in de regio. Hij zal
trachten troepenverplaatsing naar het Saftingergat en naar Zandvliet tegen te
gaan. 735

1630 (20-6)

Vanaf zijn schip “Den Samson”, gelegen voor het Saftingergat, bericht viceadmiraal Marinus Hollare de GR wederom over de Spaanse vloot die in
Antwerpen in gereedheid wordt gebracht. Via de sloepen kunnen 2000 man
aan land gebracht worden. Ze zijn gisteren in Antwerpen gemonsterd.
Behalve de sloepen zijn er ook vele kleine schuiten gebouwd. Deze zijn 7
voeten breed, 28 voeten lang en 2,5 voeten diep. De boten worden zo
gebouwd dat ze via verdronken land [dus via ondiep water] kunnen varen. Er
zullen vele balken mee vervoerd worden die gebruikt kunnen worden om een
brug mee te bouwen. Tussen Lillo en de hoek van Valckenisse liggen nu zes
Staatse oorlogsschepen en een fregat (“forgatte”). Hollare uit zijn zorgen
over de omvang en de kwaliteit van de bemanning op deze schepen. Er zijn
30 nieuwe soldaten gekomen, maar drie daarvan zijn jongens en drie tot vier
zijn kreupel of blind. Hij verzoekt de GR meer soldaten te sturen. 736

1630 (21-6)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat hij een spion naar Antwerpen
heeft gestuurd die heeft gerapporteerd dat op de sloepen aldaar nog geen
kanonnen aan boord zijn. De sloepen zullen waarschijnlijk in Vlaanderen
worden ingezet. 737

1630 (1-7)

Vanaf zijn oorlogsschip nabij het schor Hoogerwerf bericht vice-admiraal
Marinus Hollare de GR dat de Spanjaarden inmiddels in Antwerpen twee van
de 18 nieuwe sloepen hebben uitgeprobeerd. De riemen bleken niet lang
genoeg; er zijn er wel 60 gebroken. Door gebrek aan geld lukt het moeizaam
om bootsgezellen te recruteren. Een dag later informeert ook de commandeur

734 Idem.
735 Idem. Het was voor de Spanjaarden mogelijk om vanuit Antwerpen via de in 1583 geïnundeerde
St. Annapolder en die van Kallo, achter langs fort Liefkenshoek, ondersteund door het fort St.
Marie en het fort bij Kallo, via het Saftingergat de Honte te bereiken. Zo konden de forten Lillo
en Liefkenshoek worden ontweken. Een Spaanse oorlogsvloot zou via de Schelde kansloos in
noordelijke richting trekken. De kanonnen op de buitenwallen van deze forten en het nabij Lillo
geposteerde “wachtschip” van de Admiraliteit van Zeeland en de verderop gelegen
oorlogsschepen van deze marine zouden dit stellig verhinderen. Om Zandvliet vanuit Antwerpen
te bereiken konden de Staatse forten Lillo en Liefkenshoek eveneens worden ontweken, zoals in
deel 1 reeds is uiteengezet.
736 ZA, SZ, inv. 1245.1.
737 Idem.
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van Lillo de GR over deze Spaanse tegenslagen, weer een dag later gevolgd
door zijn collega te Liefkenshoek. 738
1630 (21-7)

Vanaf zijn schip bij Zandvliet bericht vice-admiraal Marinus Hollare aan de
GR over voorbereidingshandelingen van de Spaanse marine. De
bootsgezellen van deze marine te Antwerpen zijn onwillig om dienst te doen
vanwege achterstallige betaling. Over dit laatste schrijft op 23-7 ook de
commandeur van Lillo aan de GR. 739

1630 (24-7)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat hij het schor nabij het
Luys heeft geïnspecteerd. Er wordt daar een dam aangelegd. Blijkens
geruchten worden de in Antwerpen vervaardigde sloepen naar Oostende
vervoerd en van daaruit naar het Land van Schouwen. 740

1630 (30-7)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat er aanwijzingen zijn dat in
Zandvliet 3000 man voetvolk wordt verwacht en enige compagnieën
paarden. Er wordt waarschijnlijk een aanslag op de Staatse Scheldeforten
voorbereid. De bezetting van deze forten acht hij zorgelijk. In de schans OudLillo verblijven nu 29 mannen en op Blauwgaren 37, tezamen de gehele
compagnie van kapitein Van Els [= verm. Geeaert van der Elst]. Op het fort
Frederik Hendrik verblijven 85 man, 81 uit de compagnie van kapitein
[Cornelis] Snoeck en 4 uit die van kapitein Adelaer. Deze bezetting is in het
geval van een aanval niet toereikend. De Spaanse kapitein Daniel heeft weer
wat geld gekregen om enig onervaren bootsvolk te betalen, waarmee op de
rivier [de Schelde] reeds is geoefend. 741

1630 (31-7)

Vanaf zijn schip voor het schor Hoogerwerf bericht vice-admiraal Marinus
Hollare de GR dat, als de Spanjaarden naar het Land van Schouwen willen
trekken, niet duidelijk is of zij via de Agger (“den Hagger”) of via de Honte
zullen varen. Beide routes dienen z.i. bewaakt te worden. Hiervoor zijn op
beide fregatten 20 extra soldaten nodig die door kapitein [Jan] Reghemorter
kunnen worden ingezet. Hollare stuurde zes soldaten naar Vlissingen.
Kapitein Warrewijck (Warwijck) 742 ligt met zijn schip, de smak “Leyde”, in
de Braakman. Kapitein Pieter Boone heeft opdracht gekregen met zijn schip
te gaan liggen voor “Kouwer Herberge” ofwel “Het Nieuwe Diep”. 743
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739
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741
742

Idem.
Idem.
Idem.
ZA, SZ, inv. 1245.1.
Hij is vermoedelijk verwant met Wybrand van Warwijck, vice-admiraal van een Hollandse
vloot, ongehuwd overleden te Amsterdam op 11-7-1615 (zie voor hem Wikipedia).
743 ZA, SZ, inv. 1245.1. Mogelijk is gedoeld op de Puije ofwel het Nieuwe c.q. Goesse Diep, een
voormalig water ten noorden van Goes, zijnde de verbinding van de Schenge met de
Oosterschelde.
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1630 (31-7)

1630 (2-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de Spanjaarden druk bezig zijn
om in Antwerpen sloepen te equiperen. Ze zouden overmorgen klaar moeten
zijn. Er zijn daar nog 14 grote sloepen in aanbouw en in Gent nog eens 10.
Deze zouden binnen 14 dagen gereed moeten zijn. Met een vergelijkbaar
bericht wendt de commandeur van Liefkenshoek zich die dag tot de GR. Hij
voegt toe dat op de sloepen ook geschut aan boord wordt gebracht. 744
Separaat berichten de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek de GR dat de
Spaanse vloot gisteren met 14 grote sloepen is vertrokken richting
Dendermonde. Daar schijnt geschut aan boord te worden gebracht, dat
afkomstig is uit Gent. De eindbestemming is nog niet duidelijk. 745

1630 (4-8)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat de Spanjaarden
voortgaan met het versterken van hun vloot. In Antwerpen en Mechelen
worden nieuwe sloepen gebouwd en in Brugge zijn 80 nieuwe schuiten
gemaakt. Hij vreest voor het Land van Schouwen. 746

1630 (6-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de in Dendermonde gelegen
Spaanse bootsgezellen zijn teruggekeerd in Antwerpen. De Spanjaarden
wachten op de komst van nieuwe sloepen. De commandeur hoopt dat het
werk aan het fort Keizershoofd (bij Valckenisse) naarstig kan voortgaan. 747

1630 (10-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de in Dendermonde gelegen
sloepen worden voorzien van geschut. Er zouden 320 steenstukken zijn
besteld. Vanuit Liefkenshoek zijn soldaten gestuurd naar het Gat van de
Peerel (Peerle). 748 Indien de Spanjaarden daar langs varen zullen de Staatse
schepen en de omliggende plaatsen gewaarschuwd worden met drie
kanonschoten. Indien ze naar de Kruisschans komen zullen er twee
alarmeringsschoten worden afgevuurd. 749

1630 (13-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de Spanjaarden een versnelling
van de bouw van sloepen premiëren. Er is nog geen bootsvolk op komst, ook
niet uit Zandvliet, anders dan was verwacht. 750

1630 (31-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de acht sloepen die in Mechelen
zijn vervaardigd in Antwerpen zijn aangekomen. Ze moeten nog voorzien

744
745
746
747

ZA, SZ, inv. 1245.1.
Idem.
Idem.
Idem; zie voor het fort Keizershoofd: De Klerk en Moerland, 2004, p. 92-93; Westra, 2010, p.
43. Het fort (ontworpen door Jacob Vleugels) verdween onder water tijdens de stormramp op
26-1-1682.
748 Via dit “gat” kon vanaf de Schelde het geïnundeerde gebied achter Liefkenshoek bereikt worden
richting Saftingergat, dus richting Honte.
749 ZA, SZ, inv. 1245.1.
750 Idem.
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worden van tuigage en geschut. Er wordt in Antwerpen druk getimmerd aan
vijf nieuwe sloepen. 751
1630 (4-9)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat gisteren de hertog van Nieburgh
(Nieborch) is gepasseerd, geconvoyeerd door een edelman van prins
Frederik Hendrik, genaamd kapitein Mario, die een brief bracht van de prins
met het verzoek hem [de hertog] met alle eerbied te ontvangen en bij zijn
vertrek te vereren met kanon- en musketschoten. 752 Het jacht is in Bergen op
Zoom gebleven vanwege het getij (“het waeter”). Met de bijbehorende
sloepen is naar Antwerpen gevaren. De baron van Auxy, gouverneur van La
Palme, is in Den Haag geweest vanwege “de affairen van den brave Jan van
Nassau” [die in Spaanse dienst vocht]. 753 De baron is vandaag Lillo weer
gepasseerd richting Antwerpen. 754

1630 (7-9)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat op 4-7 j.l. Pieter Claessen,
schipper uit Hoorn, met zijn schip vast is komen te zitten nabij het schor
Hoogerwerf. Soldaten van het fort aldaar namen de lading hout in beslag. De
schipper verzoekt of de schade kan worden verhaald op schippers “van de
ander syde”. 755

1630 (11-9)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de Spaanse sloepen in
Antwerpen verder in gereedheid worden gebracht. Via een man van aanzien
uit Brussel is vernomen dat in Spanje een groot aantal schepen worden
toegerust waarmee men richting Vlaanderen zou willen komen. 756

1630 (15-9)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de Spaanse sloepen die in
Dendermonde lagen zijn uitgevaren, vermoedelijk naar Gent, met aan boord
slechts één compagnie bootsvolk, te weten dat van kapitein Wilhelm Post.
De sloepen te Antwerpen zijn nog niet klaar. 757

1630 (17-9)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat van de sloepen die in Antwerpen
liggen er nog maar één is waarop een mast en een spriet zijn gemonteerd. Er
zijn vier nieuwe aanbesteed. In Brabant worden veel Spaanse soldaten
verzameld. “Den viand doet ons omsien aen alle canten”. 758

751 Idem.
752 De hertog van Nieburgh is vermoedelijk identiek met Wolfgang Wilhelm (1578-1653),
paltsgraaf van Neuburg en hertog van Gulik en Berg.
753 De “affairen” van Jan van Nassau zijn in de brief niet nader toegelicht; waarschijnlijk is in
algemene zin gedoeld op zijn Spaanse gezindheid.
754 ZA, SZ, inv. 1245.1. Het bericht indiceert dat destijds over en weer diplomatiek verkeer tussen
“Noord” en “Zuid” via de Schelde langs Lillo en Liefkenshoek mogelijk was.
755 Idem.
756 Idem.
757 Idem.
758 Idem.
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1630 (20-9)

Vanaf zijn oorlogsschip bij Lillo bericht vice-admiraal Marinus Hollare aan
de GR dat in Balder [= Berlare] bij Lier 8000 tot 9000 Spaanse soldaten
worden verzameld. Hij heeft kapitein Cornelis Faesen opdracht gegeven zich
met zijn schip naar het Mauritsfort te begeven om te rapporteren over
vlootbewegingen van de Spanjaarden bij Gent en op de Honte. 759

1630 (20-9)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de Spaanse troepen te Ballare
[= Berlare] zijn opgetrokken naar Brecht met zeven tot acht lichte kanonnen
en een voorraad meel voor veel dagen; uit Antwerpen werden 4600 viertellen
meel aangevoerd. De Spanjaarden zouden optrekken naar Eindhoven en het
kwartier van Den Bosch. 760

1630 (11-10)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de Spanjaarden de voortgang
hinderen van de reparatie van de dam in het Doelsche Gat [naast het fort
Liefkenshoek] sedert het vertrek van het oorlogsschip [van de Zeeuwse
Admiraliteit] dat voor het Stoofgat lag. 761

1630 (10-11)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat eergisterenavond bij fort
Kruisschans ca. 500 Spaanse militairen aan land zijn gekomen. Vernomen is
dat zij Italianen te Zandvliet gaan aflossen, die dienst hebben gedaan in het
Land van Waas. 762

1631 (9-3)

De commandeur van Lillo stuurt de GR een brief die hij heeft ontvangen van
de waarnemend gouverneur van Zandvliet. De brief gaat over twee
mosselschepen uit Reimerswaal die in Zandvliet in beslag zijn genomen en
bevat volgens de commandeur slechts uitvluchten. De GR reageerden met
een brief die door een tamboer uit de compagnie van de commandeur van
Lillo naar Zandvliet werd gebracht. 763

1631 (12-3)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de vesting Antwerpen wordt
versterkt. Zo wordt nabij het fort van Burcht een retranchement gebouwd,

759 Idem.
760 Idem.
761 Idem, inv. 1245.2. Het Doelsche Gat is ook wel omschreven als “de Deurganck”, een
voormalige geul in de polder van Doel. In 1623 is deze geul in opdracht van de Gecommitteerde
Raden van Zeeland gedicht, waartoe zij op 19 juni van dat jaar besloten (ZA, SZ, inv. 487).
Kennelijk was de toen gelegde dam in 1630 beschadigd. In 2005 is op de locatie van de
voormalige geul het “Deurganckdok” gegraven, bestemd om de behandelingscapaciteit van de
haven van Antwerpen als containerhaven te verdubbelen.
762 Idem.
763 ZA, SZ, inv. 1246.1. De doorgezonden brief is bij de ingekomen stukken van de GR niet
aangetroffen en evenmin de verdere correspondentie. Uit een brief van de commandeur van Lillo
aan de GR d.d. 30-3-1631 kan worden opgemaakt dat in Zandvliet twee schuiten uit
Reimerswaal in beslag waren genomen en dat de gouverneur van Zandvliet geneigd zou zijn tot
genoegdoening.
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geschikt voor 2000 tot 3000 man. 764 Er zou gevreesd worden voor een
aanslag op de stad door prins Frederik Hendrik. 765
1631 (1-4)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat zich rondom Antwerpen 7000
Spaanse militairen bevinden. Er komen er meer. Besloten is om de rivier van
Herentals naar Antwerpen te verdiepen. Het “hooftgelt” [een belasting die
gezinshoofden moesten betalen] brengt in Antwerpen vermoedelijk ca. 4000
pond Vlaams op. 766

1631 (13-4)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de Spanjaarden nu zoveel
sloepen gereed hebben dat ze er 5000 soldaten mee kunnen vervoeren. De
Spaanse admiraal d’ Aytona [Francisco de Moncada, graaf van Osona en
markies van Aytona] is teruggekeerd in Brussel na een inspectiereis naar
Duinkerke. 767

1631 (15-4)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat het teruggeven van de schuiten
uit Reimerswaal, die door de gouverneur van Zandvliet in beslag zijn
genomen, door de Spaanse admiraal Jacob Jansen Boey wordt
geblokkeerd. 768

1631 (24-4)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat hij heeft vernomen dat de
Spanjaarden bevreesd zijn voor hetgeen prins Frederik Hendrik van plan is.
Zij versterken zich in het Land van Waas. 769

1631 (6-5)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat hij, in opdracht van de GR, twee
schepen uit Antwerpen in beslag heeft genomen teneinde de twee schepen uit
Reimerswaal die door de Spanjaarden in beslag zijn genomen terug te
krijgen. 770 De schepen zijn eigendom van de dekens van het schippersgilde
te Antwerpen en Mechelen. Kapitein Adelaer is van het fort Frederik Hendrik
vertrokken naar het fort Pinssen te Bergen op Zoom, zodat op het fort
Frederik Hendrik alleen de compagnie van kapitein [Cornelis] Snoeck
resteert. 771

764 Burcht ligt westelijk van de stad Antwerpen en zuidelijk van de stad Beveren-Waas, op de
linkeroever van de Schelde (bezien vanuit Antwerpen).
765 ZA, SZ, inv. 1246.1.
766 Idem.
767 Idem. De markies van Aytona (1586-1635) was Spaans bevelhebber in de Nederlanden.
768 Idem.
769 Idem.
770 Later is nog een derde schip in beslag genomen; dit kwam uit Brussel (ZA, SZ, inv. 1246.1, brief
van de commandeur van Lillo aan de GR d.d. 10-7-1631).
771 ZA, SZ, inv. 1246.1.
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1631 (17-5)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat in Antwerpen een pas opgerichte
compagnie onder leiding van een Spaanse edelman is gearriveerd bestaande
uit ca. 3400 man. 772

1631 (22-5)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat uit Antwerpen vier
compagnieën bootsgezellen vertrokken zijn naar Gelderland waar graaf
Hendrick van den Bergh verblijft. De Spanjaarden kampen met geldgebrek.
Er zou nog maar geld zijn voor twee maanden soldij. 773

1631 (27-5)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat op 25-5-1631 in Antwerpen 34
compagnieën, totaal 2200 man, over de brug [de brug over de Schelde] zijn
getrokken. Ze zullen waarschijnlijk optrekken naar St. Jansteen. Het kwartier
van Kallo is versterkt met 1000 man van het nieuwe regiment van de graaf
van Fresin, liggen “op den dam”, waar nog ongeveer 1000 man zijn
achtergebleven. In Ballare [Berlare] worden regimenten Italianen verwacht
van Santa Cruz [Alvaras de Bazan, markies van Santa Cruz] met een sterkte
van 6000 man. Zo wordt een legermacht geformeerd met soldaten uit
verschillende naties. De manschappen zijn ontevreden en veelal onbetaald.
In een naschrift bericht de commandeur dat hij een brief heeft ontvangen van
prins Frederik Hendrik d.d. 24-5-1631 waarin hij wordt ontboden in fort
Rammekens (bij Vlissingen) “om aldaer syn ordre te verwachten”. 774

1631 (1-6)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat wachthoudende soldaten op het
fort Lillo ongebruikelijke schoten hebben gehoord (“heeft men seer hooren
schieten teghen de coustume”). 775

1631 (6-6)

Vice-admiraal Marinus Hollare bericht de GR vanaf zijn schip bij fort
Frederik Hendrik dat op de Zeeuwse oorlogsschepen aldaar gebrek is aan
drinkwater. Hij verzoekt schepen met goed water te sturen. 776

1631 (13-6)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat gisterenmiddag Jan van Nassau
met 26 compagnieën paarden over de brug te Antwerpen is gemarcheerd. Ze
zijn rondom die stad blijven liggen. Er worden meer soldaten verwacht. In
Antwerpen verblijven reeds vier compagnieën voetvolk, drie Bourgondiërs
en één uit het garnizoen van Breda die eerder in St. Jansteen bij Hulst heeft
gelegen. Hedenmiddag zijn over de brug bij Antwerpen tien vendels Walen
gemarcheerd die optrekken naar Dambrugge [noordelijk van Antwerpen]. De
sloepen die afgelopen winter in Vlaanderen hebben gelegen zijn door
schippers vanuit Gent naar Antwerpen gebracht. 777

772
773
774
775
776
777

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

244

1631 (17-6)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de Spanjaarden zich in
Antwerpen verder groeperen. Gesignaleerd zijn 36 compagnieën paarden.
Het voetvolk wordt geschat op 12.000 man. Gisteren passeerden over de brug
nog 8 vendels met 40 kanonnen; 21 daarvan zijn met ponten over de Schelde
gezet. 778

1631 (18-6)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat in Antwerpen wederom grote
aantal Spaanse militairen over de brug zijn getrokken, waaronder 8
compagnieën voetvolk en 10 compagnieën ruiters. 779
De commandeur van Lillo bericht de GR dat op het platteland rondom
Antwerpen tot Lier “luiden” [boeren] wegtrekken; zij proberen hun beesten
in veiligheid te brengen. Gisteren zijn in Antwerpen de Spaanse legerleiders
de markies de Santa Cruz, de markies d’Aytona [don Francisco de Moncada],
de graaf Jan van Nassau en don Carolos Colombo gearriveerd. 780

1631 (19-6)

1631 (20-6)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de Spaanse marine in
Antwerpen verder versterkt wordt. Er worden o.m. grote ponten gebouwd.
Die zijn 80 voeten lang, de boorden zijn 6 tot 6,5 voeten hoog en ruim 3
vingers dik. Ze zijn vanachter plat met een scherpe kiel en geschikt om met
een zeil te varen. Leeg kunnen ze 2 tot 2,5 voeten diep steken. 781

1631 (23-6)

De commandeur van Lillo verzoekt de GR om twee compagnieën te sturen
die nu nog bij IJzendijke liggen, één voor het fort Frederik Hendrik en de
andere voor de forten Oud-Lillo en Blauwgaren. 782

1631 (24-6)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat in Antwerpen weer extra
bootsgezellen worden verwacht en nog eens 8.000 tot 10.000 man voetvolk.
Er wordt een aanslag voorbereid. 783 De commandeur van Liefkenshoek
bericht de GR dat de Spanjaarden iets “groots” van plan zijn in het Land van
Goes en in Cadzand. Het is z.i. hoognodig dat scherp in de gaten wordt
gehouden wat er gebeurt in het Saftinger Gat en op de Schelde. 784

1631 (2-7)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de Spanjaarden gisteren en
vandaag een generale monstering hielden resp. houden op de heide van
Hoboken, onder de toezegging van een maand soldij. 785
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1631 (8-7)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat hem is gerapporteerd dat de
sterkte van het Spaanse voetvolk bij de generale monstering is geschat op ca.
15.000 man en die van de ruiterij op 4000 man. Ze hebben nog geen soldij
ontvangen. De bootsgezellen hebben 14 dagen geleden soldij ontvangen voor
een maand. Zij worden sterk geacht met de twee compagnieën te Zandvliet
en met de compagnie op de Kruisschans van ca. 600 man. 786

1631 (14-7)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat hij heeft vernomen van
iemand die had gedronken met Spaanse kapiteins en luitenanten in
Antwerpen dat de Spanjaarden van plan zijn eerst met 12 ponten
“Creekhoeck” in te nemen via de Agger voorbij Zandvliet en daarna
Reimerswaal en Venusdam. 787 Ook zou een aanslag worden voorbereid op
het Land van Goes, komend vanuit Saftinge. 788

1631 (15-7)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de Spanjaarden die avond een
aanslag voorbereiden op de Staatse forten nabij Berendrecht [dus op de forten
Frederik Hendrik en Blauwgaren]. Er staan kanonnen gereed om te schieten.
De commandeur heeft de gouverneur van Bergen op Zoom verzocht om
enkele compagnieën te sturen. 789

1631 (16-7)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de Spaanse troepen die rondom
Antwerpen lagen zijn vertrokken naar het kwartier van Lier waar ze zich
verzamelen met eenheden uit Berlare. 790

1631 (23-7)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de gouverneur van Bergen op
Zoom twee compagnieën heeft gestuurd, te weten van de kapiteins Galema
en [verm. Jan] Beju. De ene is geplaatst op het fort Frederik Hendrik en de
andere is verdeeld over de forten Blauwgaren en Oud-Lillo. Vooralsnog is
een aanval op deze forten voorkomen. 791

1631 (2-8)

Vanaf zijn schip te Saftinge bericht vice-admiraal Marinus Hollare aan de
GR van Zeeland dat hij bij Saftinge beschikt over de schepen van Jan de Bock
en kapitein [Jan de] Mol. Aanstaande maandag wordt een schip verwacht uit
Holland plus het schip van Cornelis Logiersen dat uit Vlissingen komt. Zo

786 Idem.
787 Met “Creekhoeck” is vermoedelijk “Creeckgors” bedoeld, een gors (zandplaat), gelegen in een
bocht van het Kreekrak, zuidelijk van Bergen op Zoom ter hoogte van Hildernisse. In die bocht
lag toen een Staats wachtschip. Oorspronkelijk verwees het toponiem Venusdam naar een veerof strekdam aan de zuidoever van het eiland Tholen (zijnde de locatie van een veer van de
Oudelands- of Schakerloopolder naar Reimerswaal), en later (ook en vooral) naar een schans
c.q. redoute in de genoemde polder, vlakbij die dam, zoals beschreven door Zuurdeeg
(Zuurdeeg, 2004, p. 78-79).
788 ZA, SZ, inv. 1246.1.
789 Idem. Deze brief is als naschrift gevoegd bij een brief d.d. 14-7-1631 die nog niet was verstuurd.
790 Idem.
791 Idem.
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kan hij bij Saftinge beschikken over zeven oorlogsschepen. Bij de hand zijn
de twee oorlogsschepen voor het Stoofgat en het fort Hoogerwerf. 792
1631 (3-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat hij een verkenner naar Kallo
heeft gestuurd. Deze heeft gisteren gerapporteerd dat in het fort [de Peerel]
en het retranchement aldaar 600 Spaanse militairen zijn gelegerd. 793

1631 (4-8)

Vanaf zijn schip te Saftinge bericht vice-admiraal Marinus Hollare aan de
GR dat de in opbouw zijnde Spaanse vloot te Antwerpen spoedig gereed zal
zijn. 794

1631 (5-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR vernomen te hebben dat de
landbouwers rondom Antwerpen opdracht hebben gekregen hun
veldvruchten in veiligheid te brengen en naar de stad te vervoeren. 795

1631 (6-8)

Vanaf zijn schip te Saftinge bericht vice-admiraal Marinus Hollare aan de
GR dat er nu vier Hollandse oorlogsschepen zijn geposteerd bij
“Creeckhoeck”. In de vloot bij Saftinge bevindt zich nu ook het schip van
kapitein Frans. Er zijn 700 musketiers nodig om over tien schepen verdeeld
te worden. Afgelopen zondag zijn enige Spaanse “cornellen” [kolonels?] en
commissarissen wezen kijken bij het Saftinger Gat om daar een fort te maken
[kennelijk was de bouw van het fort Sint Anna toen dus nog niet
aangevangen]. 796

1631 (8-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat hij van prins Frederik Hendrik
opdracht heeft gekregen extra alert te zijn op de verdediging van de forten
Frederik Hendrik en Blauwgaren. Op Blauwgaren zijn slechts twee
bruikbare, kleine kanonnen en op Oud-Lillo slechts één (de andere is buiten
gebruik). 797

1631 (8-8)

Vanaf zijn schip te Saftinge bericht vice-admiraal Marinus Hollare aan de
GR dat van een Spaanse admiraal is vernomen dat de Spanjaarden van plan
zouden zijn om op het schor bij Doel een fort te bouwen op de plaats waar
een oud fort heeft gelegen, recht tegenover het Stoofgat. De dam die daar nu
ligt zou worden doorgegraven. Er zou spoedig mee worden begonnen.
Hollare bericht dat hij 100 soldaten uit Bergen op Zoom heeft ontboden om
dienst te doen op de zes bij hem gelegen Zeeuwse oorlogsschepen en op drie
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Hollandse oorlogsschepen [waarschijnlijk de schepen die bij de
“Creeckhoeck” geposteerd waren]. 798
1631 (11-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de redoute Houthain [Haulthain]
zodanig geslecht zal worden dat de Spanjaarden op die plaats geen batterij
zullen kunnen bouwen. De Spaanse kapiteins zijn druk bezig om bootsvolk
te recruteren. 799

1631 (13-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat hij ongerust is over de sterkte
van het fort Frederik Hendrik.

1631 (13-8)

Vanaf zijn schip te Saftinge bericht vice-admiraal Marinus Hollare aan de
GR over de ligging van de onder zijn leiding staande oorlogsschepen. Bij
Saftinge ligt hij met de schepen van de kapiteins Kock, Frans en Eeuwigrijck
met nog vier jachten. Het schip van kapitein Reghemorter ligt voor Lillo, een
Hollands schip voor het Stoofgat en het schip van Cornelis Logiersen voor
Hoogerwerf. Jan de Mol ligt met zijn fregat in “den Brouwer” [= verm. het
Brouwershavensche Gat]; hij is naar Saftinge ontboden. Drie Hollandse
schepen liggen bij “Kreeckhoeck”, waar er nog één zal bijkomen indien
duidelijk is wanneer de Spanjaarden klaar zijn om in actie te komen. Hollare
schrijft dat hij uit Veere vijf sloepen heeft ontvangen met in iedere sloep
zeven man, meestal zonder geweer. Hij bericht dat hij er zo geen dienst mee
kan doen. Per sloep zijn 25 man nodig. Met de jachten van de VOC en de
WIC zijn zes kanonnen gestuurd. Hij verneemt graag van de GR wat hij
ermee zal doen. Hollare informeert de GR ook over de ligplaatsen van de
resterende Zeeuwse oorlogsschepen. Er liggen er twee in het “Sluijsse Gat”
(het schip van kapitein Boone voor de “Oost Duijne” en dat van kapitein
Warwijck voor het “Pas”, een buurtschap bij Sluis). Kapitein Geeraert
Hollare ligt met zijn schip in “Bucxgate” [een geul nabij het Axelerambacht],
kapitein Cornelis Faesen voor het Mauritsfort en kapitein Jan Barentsen op
de Braakman. Hollare meldt voorts dat de Spanjaarden nog volop bezig zijn
om soldaten te recruteren in het Land van Waas. 800

1631 (14-8)

Vanaf zijn schip te Saftinge bericht vice-admiraal Marinus Hollare aan de
GR dat er gisteren bij hem negen sloepen zijn gearriveerd met een totale
bemanning van 182 man. Hij vermeldt met name Abraham Tenneman met
31 man, Andries Scheetruijt [Scheyteruit] met 49 man en Bastiaen Tijssen
met 35 man. Voorts 67 nieuw aangenomen bootsvolk zonder geweer. Op

798 Idem. Hollare maakt in die brief melding van zijn zoon Geeraert Hollare die een schip vanuit
Vlissingen naar Zierikzee zal brengen om “toe te maecken” [= vermoedelijk in gereedheid te
brengen].
799 ZA, SZ, inv. 1246.1.
800 Idem.
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iedere sloep zal 20 man worden geplaatst. Over hun bekwaamheid toont
Hollare zich bezorgd. 801
1631 (21-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat op 19-8-1631 ’s avonds vijf
Staatse compagnieën zijn gearriveerd bij het Luys, tegenover het Stoofgat.
Zij zijn binnengevaren in de kreek tussen het Luys en “den Noort” [ten
noorden van Doel]. Dit gebeurde in opdracht van de kapitein Saverny [=
verm. Dominique de Savornin] die in Bergen op Zoom verbleef. 802

1631 (22-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat hij gisteren op het Luys is
geweest. Het “werk” [de fortificatie] aldaar is nog niet in een staat van
defensie. Er zijn daar zeker twee compagnieën nodig. Er is gebrek aan geld
om soldij te betalen. Hij verzoekt om een voorschot te sturen van 30 pond
Vlaams of fl. 200, dat later zal worden verrekend met de GR dan wel met de
Generaliteit. 803

1631 (25-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat vanuit Bergen op Zoom tien
Staatse compagnieën naar Valckenisse [naar het fort Keizershoofd] zijn
vertrokken. Vernomen is dat de Spanjaarden van plan zijn de gehele streek
van den Doel in te nemen tot het “canael” van Saftinge. Ook hebben ze een
oog op de polder van Namen en zijn ze van plan op de Brabantse oever de
Staatse forten te veroveren. Er zijn in deze forten grote hoeveelheden
ammunitie en beschuit nodig. De commandeur toont zich bezorgd over het
geschut op de forten Lillo en Liefkenshoek. Hij verzoekt de GR om te
voorzien in het geschut dat nodig is voor de fortificatie “op den Noort” [= het
Luysfort in aanbouw]. 804

1631 (26-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de luitenant-kolonel [Samuel]
Casembroot van prins Frederik Hendrik opdracht heeft gekregen om met zijn
resterende vijf compagnieën te verblijven (te “logeren”) op “het nieuwe
werck” [= het Luysfort in aanbouw] alwaar hij op 24-8-1631 arriveerde. Op
23-8 arriveerden daar 10 compagnieën onder het commando van luitenantkolonel [Philips van] Thienen; zij gaan op weg naar Valckenisse. De beide
luitenant-kolonels gaven opdracht om het afgestoken “werck op den Noort”
ter hand te nemen, dijken aldaar te slechten en een halve maan [later redoute
genoemd] aan te leggen voor de dam waarmee het werk toegankelijk wordt
voor lieden uit Doel. Er werken nu 400 man tegen een daggeld van 12
stuivers. Gisteren bracht de bode Van den Berghe [uit Middelburg] fl. 600,
waarvan direct fl. 400 is uitgegeven. De resterende fl. 200 is niet toereikend.
Op de linkeroever van het Saftinger Gat zijn de Spanjaarden sterk. Zij
beheersen het land van Hulst. De commandeur heeft vice-admiraal Marinus
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Hollare gesuggereerd om met enkele schepen in [en dus niet alleen vóór] het
Saftinger Gat te gaan liggen. 805
1631 (27-8)

Vanaf zijn schip te Saftinge bericht vice-admiraal Marinus Hollare aan de
GR dat gisteren in de polder van Namen met vliegend vaandel en slaande
trom 4000 tot 5000 Spaanse soldaten marcheerden. Een Spaanse
ruitereenheid heeft een dag eerder de zeedijk van de noordhoek tot de
zuidhoek aldaar bezet. In de zuidhoek wordt een fort gebouwd [bedoeld is de
oosthoek van de polder van Namen]. De Spanjaarden zouden ook aan de
overzijde van het Saftinger Gat een fort willen maken. Het ware beter
geweest indien luitenant-kolonel Thienen daar 200 tot 300 soldaten had
achtergelaten toen hij op weg ging naar Valckenisse; deze verklaarde daartoe
geen opdracht te hebben. Hollare schrijft bevreesd te zijn voor het
wegdrijven, bij harde wind, van de sloepen die bij zijn oorlogsschepen liggen.
De touwen kunnen breken. Hij heeft besloten om zijn oorlogsschepen als
volgt te verdelen: twee voor [het schor] Hoogerwerf, twee of drie voor
Saftinge en twee tussen het Luys en Saftinge. 806

1631 (27-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de 18 tot 20 compagnieën die
prins Frederik Hendrik heeft bestemd voor dit “quartier” [de forten Lillo c.s.]
nog niet zijn gearriveerd. Wel arriveerde in opdracht van de prins de
kwartiermeester en ingenieur Schouten i.v.m. de fortificatiewerkzaamheden
op het Luys. De dam die toegang geeft van den Doel tot het Luys is op drie
plaatsen doorgestoken om de doorgang tot de redoute aldaar voor de
Spanjaarden te bemoeilijken. De redoute is vóór die dam aangelegd ten
behoeve van de verdediging van “tgroote werck” [het Luysfort]. 807

1631 (28-8)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat de Spanjaarden bezig
zijn om geschut op ponten te laden. Ze hebben geplunderd in de polder van
Namen. 808

1631 (29-8)

De commandeur van Liefkenshoek verzoekt de GR om 60 musketiers (ofwel
een compagnie) te sturen om Liefkenshoek beter te kunnen verdedigen. Er is
ook behoefte aan 50 tot 60 spaden, 30 kruiwagens en enige extra tonnen
beschuit. 809

1631 (29-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat hij gisteren de werkzaamheden
van de Spanjaarden op de oever van het Saftinger Gat [aan de zijde van Hulst]
heeft gadegeslagen. Ze maken daar een borstwering, beginnend bij de hoeve
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van de dijkgraaf [Johan] Wielant 810 tot voorbij de toren van Saftinge, met
daarachter een batterij [opstellingsplaats voor geschut]. Vandaag is luitenantkolonel [Samuel] Casembroot met zijn vijf compagnieën vertrokken naar
Bergen op Zoom. 811
1631 (29-8)

Vanaf zijn schip te Saftinge bericht vice-admiraal Marinus Hollare aan de
GR dat de Spanjaarden in de polder van Namen vier forten bouwen: op de
zuidhoek van Saftinge [hiermee zal het fort St. Anna zijn bedoeld, waarvan
de naam toen nog niet bekend zal zijn geweest], op de “Balhouck” tegenover
Valckenisse, op “Calfstert” tegenover “Hanswert” [Hansweert] en op
“Welsoerde” [Walsoorde] tegenover Waarde. De troepen aldaar staan onder
het commando van Grobbendonck. 812 De bevolking van de polder van
Namen heeft veel onder de Spanjaarden te lijden. In een afzonderlijke brief
d.d. 29-8-1631 meldt hij dat hij “monsieur” [sergeant-majoor Ferdinande]
Carry, die de Bergen op Zoom ligt met 60 compagnieën, verzocht heeft
enkele daarvan te sturen, teneinde de stelle van “Wappers” te kunnen
bezetten en te voorkomen dat de Spanjaarden de dijk aldaar innemen. 813 Hij
verzoekt de GR om het schip van kapitein [Adriaen Pieterszn.] Scheetruijt
[Scheyteruit, Scheijteruijt] te sturen. 814

1631 (30-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat eenheden van de sergeantmajoor [Ferdinande] Carry worden verwacht. Teruggekeerd uit Bergen op
Zoom zijn de vijf compagnieën van luitenant-kolonel [Simon] Casembroot.
De Spanjaarden hebben hun nieuwe batterij bij het Saftinger Gat in gebruik
genomen en ze hebben twee nieuwe ponten gebruikt om hun soldaten in de
polder van Namen via het Gat van de Peerel te bevoorraden. 815 De
commandeur stuurt een bode (i.c. Cornelis van den Brande) uit zijn
compagnie met een expressebrief naar de GR met het verzoek om instructies
over hoe te handelen in geval van nood. 816

810 Johan Wielant (alias Silverhoeck), geb. Den Haag 26-9-1565, zoon van Cornelis Wielant (o.m.
procureur van het Hof van Holland) en Bartha van Cranebroeck; baljuw van Brielle (16181619); baljuw en dijkgraaf van Goedereede; behoorde in 1612 tot de eerste eigenaren van grond
in de (herdijkte) polder van Namen; dijkgraaf van die polder (Nijenhuis, 1992, p. 262 en 267).
811 ZA, SZ, inv. 1246.2.
812 Grobbendonck is vermoedelijk identiek met Antonie Schets, baron van Grobbendonck,
gouverneur van Den Bosch van 1598 tot 1629.
813 Met de stelle (een hoogte op schorgronden) van Wappers werd een schor bedoeld ten noorden
van de plaats waar de Staatsen het Luysfort bouwden. Het schor lag nabij de bocht tussen de
Schelde en de Honte, dus op een militair-strategisch bezien belangrijke locatie. Anno 2011 is het
schor onderdeel van het Verdronken Land van Saaftinge.
814 ZA, SZ, inv. 1246.2. Het schip van kapitein Scheyteruit behoorde tot het eskader van Johan
Evertsen. Het werd voor de helft betaald door het gewest Utrecht en voor de andere helft door
Groningen en Ommelanden (Roos, 2003, p. 139 en 157).
815 De Peerel was de naam van het Spaanse fort bij Kallo. Het Gat van Peerel (ook omschreven als
het Gat van Kallo) was de benaming van de verbinding tussen de Schelde en het verdronken
land achter Keetenisse (en achter Liefkenshoek) richting Saftinger Gat.
816 ZA, SZ, inv. 1246.2.
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1631 (31-8)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat de Spanjaarden weer
veel geschut naar de polder van Namen hebben vervoerd. Alles wijst erop dat
zij het Saftinger Gat willen beheersen om zich “met gewelt meester van onze
reviere [de Schelde] te maeken”. Er trekken veel Spaanse soldaten naar het
Land van Waas. 817

1631 (31-8)

Vanaf zijn schip te Saftinge bericht vice-admiraal Marinus Hollare aan de
GR dat luitenant-kolonel [Simon] Casembroot gisteren met vijf compagnieën
is gearriveerd op het “nieuwe werck” [het Luysfort in aanbouw], zodat daar
nu 1000 man liggen, evenals te Valckenisse [op het fort Keizershoofd].
Hollare meldt dat hij op zijn schepen een tekort heeft aan levensmiddelen en
munitie. Mochten de Spanjaarden van plan zijn het land van Goes te bezetten
dan meent hij dit met zijn schepen te kunnen beletten. 818

1631 (2-9)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat in Antwerpen gisteren vanuit
Brussel 26 kanonnen zijn gearriveerd. Er is veel munitie op komst evenals
veel paarden. In de dorpen Oorderen, Wilmarsdonck, Putte en Ekeren
bevinden zich veel Spaanse soldaten. Deze kunnen in weinig uren Bergen op
Zoom bereiken. Ingenieur Schouten heeft geadviseerd om de oude dijk en de
hoogte achter fort Blauwgaren te slechten en daar een contrescarp aan te
besteden plus een hoornwerk voor Lillo. 819 Deze werken zouden betaald
moeten worden uit het aandeel (de “quote”) van Zeeland in de legerlasten
[van de Republiek]. De troepen van sergeant-majoor Carry die afgelopen
zondag [= 31-8-1631] uit Bergen op Zoom kwamen zijn daar vanmorgen naar
teruggekeerd (“toegheloopen”). De commandeur verzoekt de GR een extra
compagnie te sturen, zo mogelijk een Nederlandse. 820

1631 (2-9)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat de Spanjaarden kunnen
beschikken over 50.000 man, verdeeld over acht regimenten; vier daarvan
onder leiding van graaf Hendrik van [den] Berge en vier onder leiding van
Santa Cruz [Alvaras de Bazan, markies van Santa Cruz]. De Spaanse
admiraal te Antwerpen heeft bij een schipper geïnformeerd naar de
ontwikkelingen op het Luis, met name naar het doorsteken van de dam aldaar
en de diepte die daardoor zal ontstaan. 821

1631 (4-9)

Vanaf zijn schip te Saftinge verzoekt vice-admiraal Marinus Hollare de GR
om meer schepen en bootsvolk naar het Saftinger Gat te sturen. In de polder

817 Idem.
818 Idem.
819 Schoutens is vermoedelijk identiek met de vestingbouwkundig ingenieur Jacob Schouten (zie
Westra, 2010, diverse plaatsen).
820 ZA, SZ, inv. 1246.2.
821 Idem.
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van Namen bevinden zich twee Spaanse regimenten: dat van Grobbendonck
en dat van de markgraaf van Antwerpen. 822
1631 (4-9)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat ingenieur Schouten gisteren de
“beswaringhe” van het werk op het Luis heeft besteed voor fl. 49 en 15
stuivers per roede, met een stomp bolwerk in de linie op het water. De totale
kosten zullen wel ca. fl. 11.000 bedragen [dit bedrag blijkt verkeerd te zijn
ingeschat; zie de volgende brief van de commandeur]. Er is opdracht gegeven
om de dam aldaar door te steken. 823

1631 (5-9)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat een van zijn ondergeschikten is
wezen kijken naar de bouw van het Spaanse fort recht tegenover het kerkhof
van Saftinge [dus naar het fort St. Anna in aanbouw]. Drie punten
[bolwerken] liggen op het schor bij de kreek en de vierde ligt binnendijks. 824
De ingelanden van de polder van Namen, vooral de geestelijkheid,
protesteren en verzoeken dringend om het bouwbesluit te herzien. Dit
veroorzaakt vertraging. De commandeur verzoekt, nu de Spanjaarden zich in
Antwerpen verder gereed maken (o.m. om sloepen te bemannen), om zending
van een extra compagnie, hetzij uit het regiment van Casembroot, hetzij uit
dat van Thienen. Ingenieur Schouten stelde een overzicht op van de werken
die gisteren en eergisteren [op het Luys] zijn besteed [het desbetreffende
overzicht is als bijlage naar de GR gezonden doch in het archief van de Staten
van Zeeland niet aangetroffen]. Anders dan gisteren is geschreven bedragen
de kosten daarvan fl. 18.200. Er is voor de aanbesteding nog toestemming
nodig van prins Frederik Hendrik. Hierdoor ontstaat een vertraging van acht
dagen (“acht daghen sal verachteren”). 825

1631 (5-9)

Vanaf zijn schip te Saftinge bericht vice-admiraal Marinus Hollare aan de
GR dat er aanwijzingen zijn dat de Spanjaarden een brug willen bouwen
tussen Woensdrecht en het schor van Woensdrecht [dus een brug over de
Agger]. Hij ziet zich nu genoodzaakt om zijn schepen te verdelen, een deel
ter verdediging van het land van Tholen en een deel ter verdediging van het
land van Goes. Hij verzoekt de GR om het schip van kapitein Scheetruyt
[Scheyteruit] te sturen dan wel het schip van kapitein Pieter Boone. 826

1631 (6-9)

Vanaf zijn schip te Saftinge informeert vice-admiraal Marinus Hollare de GR
over de voortgang van de bouw van Spaanse forten in de polder van Namen.
827

822
823
824
825
826
827

Idem.
Idem.
Uiteindelijk verkreeg het fort vijf bolwerken (NA, Kaartencollectie 4.VTH, nr. 3726).
ZA, SZ, inv. 1246.2.
Idem.
Idem.
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1631 (6-9)

Commandeur Johan Evertsen krijgt van de GR opdracht zich met de kapiteins
[Harman?] Blok, Frans Jansen en [Andries] Pieterse [Scheyteruit] naar
Saftinge te begeven en zich daar te voegen bij vice-admiraal Hollare. 828

1631 (6-9)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat de Spanjaarden zich in
Antwerpen verder voorbereiden op een actie. Er wordt munitie op wagens
geladen. Het recruteren van soldaten om de sloepen en ponten te bemannen
is in volle gang. In verband hiermee vergaderen hedenavond alle Antwerpse
gilden. 829

1631 (7-9)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat er onenigheid is tussen de
luitenant-kolonels Casembroot en Thienen over de versterking van zijn
“quartier”, waar hij een extra compagnie nodig acht. Uit de brief blijkt dat
de gezagsverhouding tussen de GR, de Raad van State en prins Frederik
Hendrik niet geheel duidelijk is. Thienen zou menen dat hij niet in opdracht
van de GR behoeft te handelen. Over deze kwestie berichtte op 6-9-1631 ook
de commandeur van Liefkenshoek de GR, nadat hij in Valckenisse met
Thienen had gesproken. 830

1631 (7-9)

Prins Frederik Hendrik arriveert vanuit Geertruidenberg in Bergen op Zoom.

1631 (10-9)

De commandeur van Lillo bericht de GR om 16.00 uur dat afgelopen nacht
sergeant-majoor Carry is gearriveerd met 14 compagnieën die als volgt zijn
verdeeld: 6 op Lillo, 4 op Liefkenshoek, 2 op het fort Frederik Hendrik, 1 op
Blauwgaren en 1 op Oud-Lillo. De luitenant-kolonels Casembroot en
Thienen zijn gewaarschuwd evenals de [kapiteins op de] oorlogsschepen. De
commandeur meent nu goed te zijn voorbereid op een Spaanse uitval. Hij
vreest wel dat, als de route via de Schelde zal zijn afgesloten, de Spanjaarden
hun ponten en sloepen (die gisteravond in gereedheid zijn gebracht) naar [of
via] Vlaanderen zullen sturen. 831

1631 (10-9)

De commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo [Pieter de Gomme]
schrijft de GR dat er in Lillo door de komst van zes compagnieën van
sergeant-majoor Carry een tekort aan bier is ontstaan. De commandeur van
het fort heeft hem opgedragen om de burgers van het fort te voorzien van
kruit en lonten. Hij verzoekt de GR hiervoor geautoriseerd te worden. 832

1631 (10-9)

Vanuit Antwerpen vertrekt een Spaanse vloot onder leiding van de markies
van Aytona en graaf Jan van Nassau-Siegen, bestaande uit 96 sloepen, 10
pontons, 18 pleiten en diverse andere platbodems en bemand met 1250

828
829
830
831
832

Roos, 2003, p. 141.
ZA, SZ, inv. 1246.2.
Idem.
Idem.
Idem.

254

bootsgezellen, 4300 soldaten en tientallen officieren, via het Gat van de
Peerel, het verdronken land in de polders van Kallo en Sint Anna, achter langs
het fort Liefkenshoek, richting het Saftinger Gat en van daaruit noordwaarts,
met als doel om de plaatsen Ooltgensplaat (op Overflakkee) en Willemstad
(in West-Brabant) te veroveren teneinde de scheepvaart op het Volkerak (en
daarmee de verbinding tussen de Schelde en de Rijn) te kunnen beheersen en
de gewesten Holland en Zeeland in militair opzicht van elkaar te scheiden
(“die van Zeelandt en Hollandt van malkanderen te separeren”). Een Zeeuws
vlooteskader onder leiding van Marinus Hollare ziet geen kans om de
Spaanse armada bij het Saftinger Gat tegen te houden. 833
1631 (11-9)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat de Spanjaarden
gisteravond met veel ponten, sloepen en een grote hoeveelheid “gereetschap”
door het Gat van Kallo [het Gat van de Peerel] zijn gevaren richting Saftinge.
Te vrezen valt dat zij het Saftinger Gat zullen innemen. Direct nadat de
Spaanse vloot was ontdekt heeft de commandeur twee alarmeringsschoten
laten afvuren. 834

1631 (11-9)

Ook de commandeur van Lillo bericht de GR over de tocht van de Spaanse
vloot door het Gat van de Peerel en het Saftinger Gat. De Staatse
oorlogsschepen, die naar Valckenisse waren, hebben hen niet kunnen volgen.
De Spanjaarden trekken door de Kromvliet. 835 Vanwege het getij zullen ze
niet verder kunnen komen dan tot Zandvliet of hoogstens tot het
Woensdrechtse Rack [ook wel omschreven als het Kreeckrack]. Daar is een
Spaans landleger naar toe gemarcheerd. 836 In Lillo is de heer [Caspar van]
Vosbergen gearriveerd en nog iemand van de Staten-Generaal (waarover de
commandeur opmerkt dat hij deze niet kent). 837

1631 (12/13-9) Door een gecombineerde Hollandse en Zeeuwse vloot onder leiding van
Hollare wordt de Spaanse armada tijdens mistig weer verslagen op het Slaak
nabij Sint Philipsland (de “Slag op het Slaak”). Circa 1500 Spaanse
opvarenden sneuvelen. Ruim 4000 Spaanse militairen worden gevangen
genomen en gedeporteerd naar Reimerswaal. Vele Spaanse schepen worden
tot zinken gebracht, 77 schepen worden veroverd en met buitgemaakt
geschut, waaronder bijna 190 scheepskanonnen, naar Dordrecht vervoerd. De
markies van Aytona en graaf Jan van Nassau-Siegen weten te ontkomen. De

833 Idem.
834 Idem, inv. 1246.2.
835 Dit was toen de veronderstelling van de commandeur van Lillo. Vermoedelijk voer de Spaanse
armada vanuit de Honte via de Mosselkreek naar de Oosterschelde, waardoor de Staatse
oorlogsschepen bij de Kromvliet konden worden ontweken. Deze route is afgebeeld op diverse
kaarten die kort na 1631 verschenen; zie bijv. een omstreeks 1635 door Joan Janssonius
gepubliceerde kaart, getiteld “Tabula Castelli ad Sandflitam etc.”, zoals opgenomen in:
Gittenberger en Weiss, 1983, p. 54-55.
836 Het genoemde Spaanse leger, ca. 6000 man sterk, verplaatste zich vanuit Ekeren naar WestBrabant om op te trekken naar Willemstad.
837 ZA, SZ, inv. 1246.2.
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positie van de Spaanse marine in de zuidwestelijke delta wordt er aanzienlijk
door verzwakt. 838
1631 (15-9)

Vanaf zijn schip te Sint Annaland bericht vice-admiraal Marinus Hollare de
GR dat hij van prins Frederik Hendrik opdracht heeft gekregen om de op de
Spanjaarden veroverde sloepen, ponten en pleiten in bewaring te geven aan
drie commissarissen (Van der Wijen, Aellewijn en Bookhoven) die vandaag
of morgen zullen arriveren. Hij meldt voorts door de prins ontboden te zijn
in Bergen op Zoom. 839

1631 (19-9)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat uit Italië zeven compagnieën
ruiters zijn gekomen die hedenmorgen om 11.00 uur over de brug te
Antwerpen richting Vlaanderen zijn gemarcheerd. 840

1631 (30-9)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat sergeant-majoor Carry met 14
compagnieën in Lillo is gearriveerd. 841

1631 (4-10)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat gisteren in Lillo prins Frederik
Hendrik is gearriveerd om daar alle “wercken” te visiteren. Deze toonde zich
zeer verheugd over het succes bij de slag van “Leypsich” [de slag bij
Breitenfeld, nabij Leipzig, op 17-9-1631, de eerste grote zege van de
protestantse legers tijdens de Dertigjarige Oorlog]. De prins gaat op weg naar
fort Keizershoofd en zal onderweg het werk van de Spanjaarden in de polder
van Namen inspecteren. 842

1631 (17-12)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat het grote fort in de
polder van Namen [het fort St. Anna] zeer “ingevallen” is en na de vorst nog
meer “ingevallen” zal zijn [waarschijnlijk als gevolg van een zware storm].
De soldaten die daar liggen deserteren (“overloopen”) en sterven, “gelijck sij
over al in des viants quartieren doen”. 843

1631 (17-12)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de bevoorrading van het
Luysfort te wensen over laat. De kapiteins, officieren en soldaten aldaar
voelen zich er onbekend alsof zij in Oost-Indië verblijven. 844

1632 (juni)

Staatse troepen onder leiding van de Zeeuwse vice-admiraal Marinus Hollare
en de kapitein graaf Willem van Nassau-Siegen veroveren het fort St. Martijn
(Hoogerwerf), evenals de forten Kruissschans, Peckgat, St. Jacob (alle drie
op of nabij de Couwensteinsedijk) 845 en Stoofgat ofwel St. Ambrosius (nabij
Zandvliet). Een maand later volgt de verovering van het fort St. Anna (in de
polder van Namen). Op 10 juni wordt eerst het fort Kruisschans veroverd, die

838
839
840
841
842
843
844
845

Van Empel en Pieters, 1974, p. 457-458.
ZA, SZ, inv. 1246.2.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
De Couwensteinsedijk lag tussen de polders van Lillo en van Oorderen-Ettenhoven.

256

dag gevolgd door de forten St. Jacob en Peckgat. Op 11 juni volgt (vanuit het
fort Frederik Hendrik) de verovering van de forten St. Ambrosius en
Hoogerwerf. 846 Willem van Nassau-Siegen meldt de verovering op 3-7-1632
aan de Raad van State en op 4-7-1632 aan de Staten van Zeeland. 847 De
soldaten die bij de verovering van de forten betrokken zijn tonen zich
ontevreden vanwege achterstallig loon. 848
1632 (28-6)

Graaf Willem van Nassau-Siegen beveelt dat alle passagiers die langs de
Kruisschans varen vanuit Antwerpen in het vervolg hun paspoort moeten
tonen aan de kapitein van de Staatse sloepen (i.c. “Jongen Junbol”), 849 ook
bij het doorgestoken gat tussen Oordam en het fort St. Philippe. Op 30-61632 verzoekt de commandeur van Liefkenshoek de GR hem in staat te
stellen dit bevel uit te voeren. 850

1632 (5-7)

Graaf Willem van Nassau-Siegen adviseert de Staten van Zeeland op 4-71632 vanuit het fort Kruisschans om ermee accoord te gaan dat het fort
Hoogerwerf wordt ingenomen, “met de particulariteyten van dien”. 851 De
Staten besluiten het advies te volgen. Graaf Willem wordt bedankt en vereerd
met vier okshoofden wijn, te weten twee met rode en twee met witte wijn. 852

1632 (7-7)

Johan Veltdriel en Abel Coenders van Helpen bezoeken als gedeputeerden te
velde van de Staten-Generaal de op de Spanjaarden veroverde forten,
waaronder op 7 juli 1632 het fort Hoogerwerf. 853

1632 (17-7)

Staatse eenheden onder leiding van graaf Willem van Nassau-Siegen
veroveren het fort St. Anna in de polder van Namen op de Spanjaarden. 854

1632 (23-7)

De commandeur van Liefkenshoek informeert de GR over een (vermoedelijk
kort daarvoor) door graaf Willem van Nassau opgestelde instructie inzake de
bezetting van de forten Kruisschans, St. Jacob, St. Ambrosius en Hoogerwerf
en de “nodige behouften” aldaar. Wat Hoogerwerf betreft wordt bepaald dat

846
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848
849
850
851

852
853
854

Nemery, 1896-1897, p. 29.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 49, fol. 14; Van Valkenburg, 1976, p. 6.
Ten Raa en De Bas, 1918, p. 61 en 345.
Junbol is ook omschreven als kapitein Juin Bol, commandant van de sloepen uit Dordrecht (ZA,
SZ, inv. 1247.1, brief van de commandeur van Liefkenshoek aan de GR d.d. 6-8-1632).
ZA, SZ, inv. 1247.1.
Dit verzoek moet kennelijk niet begrepen worden als een verzoek om het fort te veroveren (dit
was immers reeds gebeurd) maar om het blijvend in te nemen. Het is niet duidelijk wat met de
bijbehorende “particulariteyten” werd bedoeld. In de brief van graaf Willem van Nassau is dit
niet nader toegelicht.
ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, 5-7-1632, p. 131.
NA, Staten-Generaal, toegang 1.01.05, inv. 9176.
KHA, arch. Johan Maurits, vorst van Nassau-Siegen, inv. 1476, afbeelding 98 verso (behorend
bij afbeelding 47). De datum van de verovering staat vermeld op een beschrijving van de staat
van het fort door de vestingbouwkundig ingenieur Jacob Vleugels.

257

daar één compagnie zal worden gelegerd, dat er 6 tonnen kruit in voorraad
dienen te zijn, dat de majoor van het fort tevens majoor is op het fort St.
Ambrosius, dat de benodigde levensmiddelen zullen worden betrokken
vanuit het fort Lillo en dat de “wercken” [de vestingbouwkundige staat]
zullen worden “versijen” [= onderzocht, gevisiteerd] door David van Orliens.
855

1632 (23-7)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de predikanten [Jacobus] Burs
en [Cornelis] Beukelaer, die door de GR zijn gezonden ter bediening van de
veroverde forten, zijn vertrokken, zodat deze forten “onvoorsien [zijn]
ghelaeten van den godsdienst”. De commandeur verzoekt de GR “daer op
ordre te stellen”. 856

1632 (24-7)

De commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo krijgt opdracht van de
GR om alle geschut, munitie, levensmiddelen en andere zaken te
inventariseren die o.m. op Hoogerwerf op de Spanjaarden zijn veroverd. 857
Deze instructie markeert het begin van een beheersmatige bemoeienis van de
leiding van het fort Lillo met de gang van zaken op het fort Hoogerwerf. De
commies voerde de opdracht uit op 26-7-1632. 858

1632 (26-7)

Abraham Dufour (ook: du Fort) wordt door de Raad van State benoemd tot
de eerste sergeant-majoor en commies van de ammunitiën en vivres van de
forten Ambrosius en Hoogerwerf. 859

1632 (28-7)

De compagnie van kapitein Denys Piron houdt garnizoen op de forten
Hoogerwerf en Stoofgat. 860

1632 (6-8)

Vanaf het fort Kruisschans bericht commandeur Hoemaker aan de GR dat er
nabij dit fort is gevochten met de Spanjaarden. Daarbij zijn twee Staatse
militairen gedood en twee dodelijk gewond. De Spanjaarden lagen met 160
“vieroers” [soldaten toegerust met snaphanen] bij de “Vogelcoij” in het
verdonken land [in de polder van Lillo]. Zodra zij Staatse sloepen in zicht
kregen zijn ze teruggekeerd. 861

1632 (4-9)

De GR besluiten om de declaratie van Willem Adriaensen, smid te Lillo,
wegens diverse werken op de forten Kruisschans, St. Anna, Hoogerwerf enz.
ad £ 122:6:6 in handen te stellen van raadsheer [Lieven] Cocq om deze nader
te onderzoeken. 862
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ZA, SZ, inv. 1247.1.
Idem.
Idem, inv. 493, 24-7-1632.
ZA, SZ, inv. 1247.2.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 49, fol. 80.
ZA, SZ, inv. 1247.2.
Idem, inv. 1247.1.
Idem, inv. 493, 4-9-1632.
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1632 (9-9)

De GR besluiten om Wessel (Wissel) Claessen, kanonnier op Hoogerwerf,
over te plaatsen naar Blauwgaren en Oud-Lillo en in diens plaats Pieter
Lievenssen, kanonnier op het fort Lillo, aan te wijzen. 863 Laatstgenoemde
protesteert daar vergeefs tegen. 864 Op 13-1-1633 verzoekt deze [wederom]
op Hoogerwerf als kanonnier geplaatst te worden.

1632 (15-9)

Vanuit Maastricht schrijft prins Frederik Hendrik de GR dat de veroverde
forten Hoogerwerf, St. Anna en Kruisschans “defectueus” zijn. Er ontbreek
veel. Het zijn “seer importante plaetsen”. Het is van belang dat de defecten
vóór het a.s. winterseizoen zijn verholpen. Hij verzoekt de GR “de sorge
dienaengaende serieuselijck te behertigen en in de meest mogelijcke
diligentie ordre te stellen” en ervoor te zorgen dat deze forten worden
voorzien van de noodzakelijke vivres en ammunitie. 865

1632 (26-9)

Op het fort Hoogerwerf verblijft de compagnie van Simon Cromstrien en op
het Stoofgat die van Anthony Seys. Op het fort Kruisschans verblijven de
compagnieën van Thomas Dras en Jacques van Gershoven. Op de schepen
bij de Kruisschans verblijven (vanwege ruimtenood aldaar) de compagnieën
van de kapiteins Jacob de Virij, Johan van Welderen, Jan van Dorp, Pieter de
Swart, Lodewijk van Dorp en Denys Piron. 866

1632 (4-10)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat op het fort St. Jacob
een dam is doorgebroken “aen de eerst doorsnydinge”. Er is veel schade. De
Spanjaarden brengen groot geschut naar Zandvliet om te gebruiken op “de
nieuwe schants”. 867

1632 (9-10)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat er problemen zijn met
de aflossing van de compagnieën op de forten Hoogerwerf en Stoofgat.
Hiervoor komen drie compagnieën in aanmerking, te weten van de kapiteins
[Isaacq] Prince, [Denys] Piron en [Jacques] Gershoven. Gershoven stelde
voor te loten. De luitenant van kapitein Prince had geen mandaat om te
beslissen. Kapitein Piron verklaarde op 5-10-1632 slechts te willen handelen
op basis van een “patent” van prins Frederik Hendrik en van graaf Willem
van Nassau-Siegen. Hij voegde er als dienaar van de Staten van Zeeland wel
aan toe: “ick soucke mij niet in grote swarijcheijt te brengen”. 868

1632 (11-10)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat het fort Kruisschans
geen ruimte biedt om de compagnieën van de kapiteins [Pieter de] Swart en
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Idem, 9-9-1632; de betrokken kanonniers waren resp. Wessel Claessen en Pieter Lievenssen.
Idem, inv. 493, 13-1-1633.
Idem, inv. 1247.1.
Idem, inv. 1247.2.
Idem, inv. 1247.1.
Idem.
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[Johan] Van Welderen te huisvesten; die moeten noodgedwongen in de
schepen blijven. 869
1632 (14-10)

De GR besluit dat de classis Tholen zich tot de Raad van State mag wenden
over de bediening van het evangelie op de veroverde forten. 870

1632 (2-11)

Jacob van Berchem, vertegenwoordiger van het gewest Zeeland in de Raad
van State, bericht de GR dat naar het fort Kruisschans gezonden zal worden:
5 lasten rogge (te malen in Liefkenshoek, als de commandeur aldaar dit
goedvindt), 4000 pond kaas en 135 tonnen bier van fl. 3. Idem naar het fort
St. Anna, boven de 30 tonnen beschuit die daar reeds zijn, waarvan de helft
naar het fort Kruisschans gezonden zal worden. Hij bericht verder dat de
Raad van State nog bezig is om in Maastricht enige ijzeren stukken
[kanonnen] te kopen. Deze zullen nog worden gestuurd. 871

1632 (7-11)

De commandeur van Liefkenshoek attendeert de GR erop vernomen te
hebben dat op de forten Hoogerwerf en Stoofgat geen kapitein, luitenant of
vaandrig aanwezig is. Hij was hierover tevoren niet geïnformeerd. In een
afzonderlijke brief vraagt hij de aandacht voor z.i. noodzakelijke reparaties
op de forten Hoogerwerf en Stoofgat. Daar is geen droge plaats waar de
soldaten kunnen verblijven. Er is een tekort aan turf voor de wachten, evenals
op de nabijgelegen oorlogsschepen. De redoute van Ordam [Oordam] is niet
meer bewoonbaar. 872

1632 (23-12)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat het de beurt is van
kapitein [Jacques] Gershoven om de forten Hoogerwerf en Stoofgat te
bedienen. Op het fort Kruisschans is een extra constabel nodig. Van de twee
aanwezigen is er één ziek en de ander is nodig om wacht te houden op de
dijk. Er zijn drie geschikte kandidaten beschikbaar. 873

1632 (28-12)

Pieter de Gomme, commies van Lillo, bericht de GR dat Cornelis Jansen de
Vriese, timmerman te Liefkenshoek, werkzaamheden heeft verricht op de
forten Kruisschans, St. Jacob, St. Ambrosius (Stoofgat) en Hoogerwerf. 874

1633 (31-3)

De GR bespreken een rekest van Pieter Lievenssen, kanonnier te Lillo,
waarin hij erop wijst dat hij thans zeven maanden als kanonnier heeft gediend
op het fort van Hoogerwerf. Hij verzoekt om een tegemoetkoming daarvoor
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Idem.
Idem, inv. 493, 14-10-1632.
Idem, inv. 1247.1.
Idem. Het is onduidelijk wat met de redoute van Ordam is bedoeld. Gewoonlijk werd daaronder
het fort Kruisschans verstaan, maar dit was op dat moment nog wel bewoonbaar. Mogelijk is
gedoeld op de schans Ste. Barbara die in 1584 werd gebouwd nabij het fort St. Philippe (Prims,
1951, p. 443).
873 ZA, SZ, inv. 1247.1.
874 Idem.
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en om aflossing van deze standplaats. Dit laatste wordt toegestaan en tevens
wordt bepaald dat de overige kanonniers te Lillo en Liefkenshoek door
middel van loting zullen uitmaken wie op het fort Hoogerwerf om de drie
maanden zal dienen. Het overige deel van het verzoek [betreffende een
“tegemoetkoming”] wordt afgewezen. 875
1633 (26-4)

Cornelis Janssen van Assendelft wordt door de GR toegestaan op het fort van
St. Jacob een “keetken” te bouwen als pachter van de gemene middelen
betreffende de forten Kruisschans, St. Jacob, Stoofgat en Hoogerwerf tot
wederopzegging. Tevens vraagt Van Assendelft aan de GR om de eigenaars
van hoornbeesten, die weiden op de schorren nabij de Kruisschans, St. Jacob,
St. Ambrosius (Stoofgat) en Hoogerwerf alsmede nabij het fort Frederik
Hendrik, hoorngeld te laten betalen zoals dit gedaan wordt te Lillo. Dit wordt
afgewezen. De verzoeker kan zich hierover wenden tot de Raad van State
door wie de belasting op de hoornbeesten is verpacht [deze belasting was
destijds onderdeel was van de “gemeene middelen van consumptie”]. 876

1633 (5-7)

Severijn Hoemaker (commandeur te Liefkenshoek) wijst de GR in een brief
op de bezetting van Hoogerwerf en Stoofgat. Commandeur [Jacques]
Broucqsaut [commandeur te Lillo] zal worden aangeschreven dat hij erop
toeziet dat er geloot wordt tussen de kapiteins [Remeeus] Van den Eynde en
[Jeremias] Nicolai “liggende in schepen voor de polder van Namen” wie van
hen kapitein [Jacob van der Meer van] Berendrecht zal aflossen. Kapitein
Berendrecht wordt bevel gegeven zich met zijn compagnie te begeven naar
het fort St. Anna. 877

1633 (13-7)

De ligging van de Staatse oorlogsschepen nabij de Schelde is als volgt:
Marinus Hollare bij de Kruisschans; Geeraert Hollare idem; Jan de Cock bij
Lillo; Mathijs Warwijck in het gat van [niet ingevuld, verm. Oordam] bij de
Couwensteinsedijk; Jan (van) Reghemorter en Frans Jacobs in het Gat van
Saftinge. 878

1633 (16-7)

Commandeur Severijn Hoemaker vraagt toestemming om kapitein
[Jeremias] Nicolai terug te laten keren op Liefkenshoek vanwege het
overlijden van majoor [Samuel de] Lannoij. Hij toont zich verontrust over de
bezetting van Hoogerwerf en Stoofgat. De GR stemmen met het verzoek in
en er blijven voor de bezetting van Keizershoofd [nabij Valckenisse in ZuidBeveland] vijf à zes man achter.
Soldaat Jacob Janssen, uit de compagnie van kapitein [Simon] Cromstrien,
krijgt een bedrag van £ 3:6:8 om zich te laten behandelen voor zijn
verwondingen die hij heeft opgelopen bij de verovering van het fort St.
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Idem, inv. 493, 31-3-1633.
Idem, 26-4-1633; zie ook: NA, Resoluties Raad van State, inv. 50, fol. 433.
ZA, SZ, inv. 494, fol. 6, 5-7-1633.
Idem, inv. 1248.
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Ambrosius (Stoofgat) [hij was waarschijnlijk ook betrokken bij de
verovering van fort Hoogerwerf]. 879
1633 (8-8)

De GR besluiten dat kapitein Remeeus van den Eynde op de forten
Hoogerwerf en Stoofgat de compagnie van kapitein [Jeremias] Nicolai zal
aflossen en daar een maand zal verblijven. 880

1633 (10-9)

Johan Vizer (ook: Viser, Visier en Veijser) volgt Abraham Dufour (du Fort)
op als sergeant-majoor en commies van de vivres en ammunitiën van het fort
Hoogerwerf. 881 Hij vervulde deze functie tot zijn overlijden in april 1659 en
verdiende daarmee 50 pond Vlaams per jaar. 882 Net zoals in de forten
Frederik Hendrik en Kruisschans fungeert de sergeant-majoor (die soms ook
als commandeur is omschreven) tevens als commies van het magazijn. Vizer
verkrijgt gelijktijdig ook commissie als majoor en commies voor het fort St.
Ambrosius. Jacob de Vriese, burgemeester van de stad Tholen (waar Vizer
eerder als sergeant werkzaam was), stelt zich op 8-8-1633 voor hem borg. 883
Op 10-9-1633 legt Vizer ten overstaan van de Raad van State de eed af. Zijn
taken en verantwoordelijkheden zijn conform een instructie die door de Raad
van State op 15-7-1605 is vastgesteld voor de commiezen van de vivres en
de ammunitiën in de “frontiersteden en sterckten”. 884 De Raad van State
stelt op 18-3-1632 nadere voorschriften voor de verstrekking van kogels op,
gevolgd door voorschriften inzake de distributie van kruit op 15-5-1637. 885

1633 (13-9)

Aan Willem Adriaenssen, smid te Lillo, wordt door de GR ordonnantie
verleend voor de betaling van £ 157:17:11 wegens geleverd ijzerwerk en
gedane arbeid in 1632 op de veroverde forten “ontrent Lillo” [w.o. het fort
Hoogerwerf]; op 14 juli 1633 heeft hij reeds £ 100 Vlaams ontvangen.
Cornelis Jansen, timmerman te Liefkenshoek, is ordonnantie verleend voor
£ 149:7:6 Vlaams wegens het leveren van hout en gedane arbeid aan de
veroverde forten [w.o. Hoogerwerf] anno 1632. Op 3 februari 1633 heeft hij
reeds £ 75 ontvangen. 886

1633 (15-9)

De GR besluiten aan commandeur Severijn Hoemaker [commandeur te
Liefkenshoek] te schrijven dat hij kapitein Remeeus van den Eynde mag
“verlossen” van zijn dienst op Hoogerwerf en Stoofgat. Diens compagnie

879 Idem, inv. 494, fol. 15, 16-7-1633.
880 Idem, 8-8-1633.
881 NA, Resoluties Raad van State, inv. 50, fol. 166. Over Dufour (du Fort) wordt opgemerkt dat
deze zijn “charghe” heeft verlaten (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590, kopie van het
besluit van de Raad van State inzake de benoeming van Vizer).
882 Zie voor hem verder deel 2 c.
883 GA Tholen, RAZE 5179, 8-8-1633.
884 Een kopie van deze instructie is opgenomen in: ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
885 Idem voor kopieën van de desbetreffende voorschriften.
886 ZA, SZ, inv. 494, 13-9-1633.
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dient te worden te vervangen door een andere compagnie “wiens beurte het
is”. 887
1633 (29-9)

De heren [Lieven] Cocq en [Caspar] Van Vosbergen die aanwezig zijn
geweest bij de verpachtingen van de gemene middelen te Lillo rapporteren
aan de GR dat de heren [Jacob van] Berchem en [Abel] Coenders [van
Helpen], die er namens de Raad van State bij waren, een lijst mee terug
hebben meegenomen met alle behoeften die nodig zijn voor de Kruisschans
en de andere veroverde forten [w.o. Hoogerwerf]. Zij hebben toegezegd dat
zij in de Raad van State zullen bevorderen “dat met den eersten de noodige
voorsieningen daer van werden gedaen”. 888

1633 (8-10)

Commandant Jacques Broucqsaut heeft op 6-10-1633 de GR geïnformeerd
over het vertrek van de vijand uit de “quartieren van Vlaenderen”. Alleen het
regiment van La Fontaine [= Paul Bernard de Fontaine, heer van Gomery] is
achtergebleven.
De GR buigen zich voorts over een missive van commandant Severijn
Hoemaker [van Liefkenshoek] d.d. 6-10-1633 met het verzoek van “de
gemene capiteinen dair rontsom gedaen dat de forten Hoogerwerve ende
Stooffgadt beset souden mogen werden met gecommandeert volck”. De GR
namen hierover geen besluit. [zie hiervoor verder de resolutie van de GR van
19-10-1633].889

1633 (10-10)

De GR stemmen ermee in dat de compagnieën gelegerd in St. Anna, Lillo,
Liefkenshoek en de andere forten bij de Schelde [w.o. Hoogerwerf] worden
gemonsterd door de commissarissen [Johan] Honich en [Anthony] Van den
Branden. 890

1633 (19-10)

De GR buigen zich over de vraag of de forten Hoogerwerf en Stoofgat niet
voortaan door “gecommandeert” volk bezet kunnen worden in plaats van
door een hele compagnie, wisselend van maand tot maand. Vooralsnog geven
zij de voorkeur aan de bestaande situatie aangaande de bezetting van de
forten “waer van den commanderende Hoijmaecker [Severijn Hoemaker] bij
missive sal werden verwitticht met last sich dair naer te reguleren”.
Er zal een missive naar de prins [Frederik Hendrik] worden gestuurd met het
voorstel of het niet goed zou zijn dat de forten bij “touren van maenden
werden beset” en niet alleen door compagniëen “staende op de repartitie
deser provintie liggende op Lilloo, Liefkenshouck, Cruijsschansse ende St
Jacob” maar ook door andere compagnieën gelegerd bij de genoemde forten,
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Idem, 15-9-1633.
Idem, 29-9-1633.
Idem, fol. 71 v, 8-10-1633.
Idem, 10-10-1633.
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en daarnaast ook door alle compagnieën gelegerd bij het fort St. Anna in de
polder van Namen. 891
1633 (1-11)

Een zware storm en een hoge vloed veroorzaken schade aan het fort
Hoogerwerf (en de nabijgelegen forten Stoofgat en Luis). Met magazijn en
al gaat de (op 17 oktober ontvangen) wintervoorraad turf verloren. 892

1633 (6-11)

De GR bespreken brieven van commandeur Hoemaker en commies Pieter de
Gomme over de schade aan de forten gelegen aan de Schelde als gevolg van
de zware storm en de hoge vloed van 1 november j.l.. De schade aan
Hoogerwerf en het fort St. Ambrosius (Stoofgat) dient provisorisch
gerepareerd te worden met pinpalissaden en planken. Commies Pieter de
Gomme verkrijgt toestemming voor het laten repareren van de daken van de
corps du gardes, de magazijnen, hutten etc.. Commandant [Severijn]
Hoemaker van Liefkenshoek wordt aangeschreven “raeckende de
versekeringe vande forten Hoogerwerve ende Stooffgat”. 893

1633 (11-11)

Prins Frederik Hendrik besluit het volgende: de compagnieën die
tegenwoordig liggen of gelegd zullen worden op de forten Lillo,
Liefkenshoek, Kruisschans, St. Jacob, Oud-Lillo, ’t Luys, Blauwgaren,
Frederik Hendrik en St. Anna, van welke natie of ter repartitie van wie dan
ook, zullen per maandelijkse beurt met een compagnie tevens (“tseffens”) de
forten Hoogerwerf en Stoofgat dienen te bezetten, volgens opdracht van of
vanwege de Staten van Zeeland, tot nader order. 894

1633 (11-11)

De Raad van State bespreekt de schade op Hoogerwerf. Vastgesteld wordt
dat het fort niet meer bewoonbaar is en dat reparaties noodzakelijk zijn. 895

1633 (11-11)

Michiel Gillissen vraagt de GR een vergoeding vanwege zijn aanstelling tot
kapitein of meestertimmerman op de expeditie van graaf Willem [van
Nassau-Siegen] van afgelopen zomer [o.m. betreffende de verovering van
Hoogerwerf]. De vergoeding die zou kunnen worden toegekend bedraagt
£ 82:14:8, waarvan £ 16:13:4 dient te worden ingehouden aangezien hij dit
bedrag reeds heeft ontvangen. Voordat de GR echter ingaan op het verzoek
van Gillissen zullen zij de heren Schotte en Berchem [de Zeeuwse
vertegenwoordigers in de Raad van State] schrijven om hen te vragen “hoe
alle officieren het sij conducteurs van vivres ende amonuitie van oorloge
werden getracteerd ”. 896
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Idem, fol. 86, 19-10-1633.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580.
ZA, SZ, inv. 494, fol. 106 v, 6-11-1633.
Idem, inv. 1248. De prins ondertekende dit besluit te ’s Gravenhage. Er staat ook de
handtekening onder van M. Huygens namens de Raad van State.
895 NA, Resoluties Raad van State, inv. 50, fol. 346.
896 ZA, SZ, inv. 494, 11-11-1633.
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1633 (15-11)

Raadsheer [Lieven] Cocq heeft de declaratie van Michiel Gillissen [zie de
resolutie van de GR d.d. 11-11-1633] nagerekend. De GR beslissen dat
Gillissen een bedrag krijgt van £ 149:9:8. Gillissen had reeds het bedrag
afgetrokken dat hem vooruit was betaald. 897

1633 (12-11)

Prins Frederik Hendrik hecht zijn goedkeuring aan reparaties op het fort
Hoogerwerf. 898

1633 (16-11)

De GR behandelen het verzoek van de commandeur van Liefkenshoek om
instructies voor het aflossen van het garnizoen op Hoogerwerf en Stoofgat en
het verplaatsen van de compagnie van Remeeus van den Eynde. Daarover
wordt geen besluit genomen. 899

1633 (16-11)

Namens de Raad van State bericht Marinus Huygens de GR dat er op 25-111633 een algehele monstering van troepen zal plaatsvinden, waaronder de
troepen op de forten Hoogerwerf en Stoofgat. De brief is mede ondertekend
door Niclaes le Febre. 900

1633 (17-11)

De GR besluiten aan commandant Severijn Hoemaker te berichten dat hij
kapitein [Isaacq] Prince op Hoogerwerf en het fort Stoofgat laat verblijven.
Binnen enkele dagen zullen de GR zich over deze bezetting nader beraden. 901

1633 (21-11)

De Raad van State bespreekt een brief van kapitein Severijn Hoemaker d.d.
18-11-1633 naar aanleiding van diens onderzoek naar de stormschade op de
forten Hoogerwerf, St. Jacob en Stoofgat. 902

1633 (25-11)

De prins van Oranje heeft na overleg met de Raad van State op 18-11-1633
geschreven dat een besluit over de ontmanteling (“demolitie”) van het fort
Hoogerwerf wordt opgehouden totdat de Staten van Zeeland hun opvatting
daarover hebben kenbaar gemaakt. De eerste edele [plaatsvervanger van
prins Frederik Hendrik] en de vertegenwoordigers van de steden Goes en
Tholen in de Staten van Zeeland verklaren dat het fort Hoogerwerf dient te
blijven bestaan en gerepareerd behoort te worden. 903 De andere vier leden
van de Staten hebben hun oordeel uitgesteld totdat hierover is gerapporteerd
door Simon Schotte [representant van het gewest Zeeland in de Raad van
State]. 904
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Idem, 15-11-1633.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 50, fol. 350.
ZA, SZ, inv. 494, fol. 121, 16-11-1633.
Idem, inv. 1248.
Idem, fol. 122, 17-11-1633.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 50, fol. 371.
De steden Goes en Tholen hadden, militair bezien, het grootste belang bij het voortbestaan van
het fort St. Martijn.
904 ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, 25-11-1633, p. 113.
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1633 (26-11)

De Staten van Zeeland zetten hun beraadslagingen over het fort Hoogerwerf
voort. Aanwezig is Simon Schotte, teruggekeerd van een bezoek aan de
Schelde, waar hij in opdracht van de Raad van State, met goedvinden van de
prins van Oranje, naar toe was gestuurd om de forten Hoogerwerf, St.
Ambrosius (Stoofgat) en het Luis (“Leux”) te ontmantelen (“demoliëren”).
Toen hij in Bergen op Zoom arriveerde trof hij daar een brief aan van de
Gecommitteerde Raden [van Zeeland] waarin hem werd verzocht om de
“demolitie” van het fort Hoogerwerf op te schorten totdat de Staten van
Zeeland hierover hun mening kenbaar zouden hebben gemaakt. Schotte
verklaart dat hij, gelet op dit verzoek, de “demolitie” van het fort Hoogerwerf
alleen op rapport van de Raad van State en niet “absolutelyck” zal “besteden”
doch dat de “demolitie” van de forten Stoofgat en het Luis wel “sonder eenige
reserve” ter hand zal worden genomen.
In afwezigheid van de heer Schotte wordt vervolgens besloten dat het fort
Hoogerwerf in stand moet blijven en zo mogelijk in een betere staat gebracht.
Ontmanteling van het fort zou de haven van Zandvliet “open leggen”,
waardoor de stromen van Zeeland met sloepen “geïnfesteert” [vijandelijk
binnengevallen] zouden kunnen worden. Voorts kan het fort Hoogerwerf
door de vijand gebruikt worden als een “retraicte” [retraite; een plaats waar
men zich kan terugtrekken, een toevluchtsoord] bij een aanslag op ZuidBeveland vanuit Brabant, zoals in 1627 is gebleken. Dit standpunt is
vervolgens mondeling overgebracht aan de heer Schotte. Het zal hem ook
nog schriftelijk kenbaar worden gemaakt, evenals aan de heer [Jacob van]
Berchem [het andere Zeeuwse lid van de Raad van State], de prins van Oranje
en de gedeputeerden van Zeeland ter Generaliteit. 905

1633 (29-11)

De graaf [verm. Willem van Nassau-Siegen] geeft het bevel dat alle in een
akte [verm. betreft dit een document dat in de vorm van een brief door de
prins van Oranje aan de GR is gestuurd] vermelde kapiteins loten wie met
zijn halve compagnie van tenminste vijftig man de forten gaat bezetten. De
Zeeuwse compagnieën die tot nu toe de forten Hoogerwerf en Stoofgat
hebben bezet zijn uitgezonderd. Van maand tot maand komt dan iedere
compagnie aan de beurt om de bezetting op zich te nemen en als de tijd daar
is eveneens de voornoemde uitgezonderde Zeeuwse compagnieën [dus de
compagnieën die eerder op Hoogerwerf en Stoofgat verbleven]. 906

1633 (2-12)

Op een missive van “commanderende” Simon Cromstrien [op dat moment
verblijven de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek elders] besluiten de
GR kapitein Roobol te schrijven dat indien de kapiteins [Cornelis] Snouck en
[Geeraert] Van Elst als eerste de bezetting van Hoogerwerf en Stoofgat op
zich nemen, hij zich met zijn compagnie naar fort Frederik Hendrik of OudLillo of Blauwgaren dient te begeven. Kapitein Cromstrien zal hierover
worden verwittigd evenals de graaf [Willem van Nassau-Siegen] over de

905 Idem, 26-11-1633, p. 116.
906 ZA, SZ, inv. 494, 29-11-1633.
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veranderingen die goed zijn gekeurd op de 29ste november met betrekking tot
de compagnieën van Seijs, Van den Ende en Cromstrien. 907
1633 (4-12)

De Raad van State bespreekt het verslag van het bezoek dat een van de twee
Zeeuwse leden van de Raad van State, Simon Schotte, aan het fort
Hoogerwerf heeft gebracht. 908

1633 (5-12)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat hij afgelopen vrijdag
[= 2-12-1633] het fort Hoogerwerf heeft bezocht. Hij meldt o.m. dat hij een
“sterck stuck” (een kanon) laat overkomen van het Luysfort en dat hij dit zal
laten plaatsen in de kat aldaar. 909

1633 (6-12)

Een Zeeuwse delegatie bestaande uit de heren De Knuyt, Beaumont en
Vosbergen toont zich ongerust over het voornemen van de Raad van State
om de forten Hoogerwerf, Luis en St. Ambrosius (Stoofgat) te “demoliëren”
[te ontmantelen]. Behoud van Hoogerwerf wordt van groot belang geacht
voor de verdediging van Zeeland; bij laag water kan dit gewest vanuit
Zandvliet worden aangevallen. 910

1633 (16-12)

De GR bespreken het antwoord van Pieter de Gomme op beslissingen van de
GR met betrekking tot de bevoorrading van het fort Hoogerwerf met
levensmiddelen. In tijden van nood dient de commies [vanuit Lillo] zorg te
dragen voor voldoende bier, kaas en beschuit tegen een redelijke prijs
“sonder de soldaten te veel te beswaren”. 911

1633 (20-12)

Commandeur Jacques Broucqsaut [van Lillo] schrijft naar de GR of het niet
mogelijk is in plaats van vijftig man uit een compagnie, het fort Hoogerwerf
te bemannen met “gecommandeert volck tot tien man uut ijder compagnie”.
De GR besluiten echter een eerdere resolutie hierover te handhaven. 912

1633 (28-12)

De GR geven op verzoek van Pieter de Gomme de commies-stapelier Govert
Davidtsen opdracht om 60 ijzeren kogels van vier pond naar Hoogerwerf te
sturen, zodra de gelegenheid zich voordoet. 913

1634 (9-1)

Aan de soldaten worden extra lonten beschikbaar gesteld omdat het fort
“onder gevloeyt” was. 914
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Idem, inv. 494, 2-12-1633.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 50, fol. 398.
ZA, SZ, inv. 1248; zie voor de betekenis van de term “kat” de paragrafen 3.1 en 3.2.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 50, fol. 401.
ZA, SZ, inv. 494, 16-12-1633.
Idem, 20-12-1633.
Idem, 28-12-1633.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580.
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1634 (18-1)

Een storm en een hoge vloed veroorzaken wederom grote schade aan de
Scheldeforten. Er is een gat geslagen in de Oosterweelschendijck bij het fort
Kruisschans. 915 Het fort Hoogerwerf is door de schade niet meer geschikt
om militairen te huisvesten en wordt verlaten. 916 De storm maakt een
definitief einde aan het fort St. Ambrosius (ofwel Stoofgat).

1634 (19-1)

De GR tonen zich er ongerust over dat de vijand “uut het Stooffgat de
stroomen soude mogen commen te infesteren [vijandelijk binnenvallen] ”. Dit
moet belet worden. De commandanten Jacques Brouqsault en Severijn
Hoemaker, alsmede commies Pieter de Gomme, zullen worden
aangeschreven het Stoofgat te inspecteren en de GR te adviseren wat
“oorbaerlicx in desen sal dienen gedaen, te weten het voors. gadt ende
kreecken dair op responderende met aerden ofte dammen over te gaen, off
wel toe te paelen”. 917

1634 (20-1)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat hij op 19-1-1634 de
stormschade op Hoogerwerf heeft bekeken. De westzijde van de wal is tot de
voet weggespoeld. Van de hutten, corps du garden en de turfschuur is alleen
het officierslogement blijven staan. De soldaten hebben zich met veel moeite
in de kat in veiligheid gebracht, maar ook in de kat zijn bressen geslagen die
dringend gerepareerd moeten worden met planken en stormpalen, niet alleen
om de soldaten te beveiligen, maar ook om een vijandelijke aanval te kunnen
afslaan. Er zijn reeds twee timmerlieden gestuurd. 918

1634 (23-1)

De GR beraadslagen over de brieven van commandeur Severijn Hoemaker
en commies Pieter de Gomme van 20 januari, waarin zij melding maken van
de grote schade aan forten aan de Schelde die deze, en in het bijzonder
Hoogerwerf, hebben opgelopen door de laatste storm en vloed. Zij melden
welke voorzieningen reeds getroffen zijn en welke nog getroffen dienen te
worden. Kopieën van de brieven zullen worden gestuurd naar zijne
excellentie [de prins van Oranje], de Raad van State en de gedeputeerden met
het verzoek dat “met den eersten de noodige ordre werden gestelt”. In het
bijzonder voor wat betreft Hoogerwerf, omdat dit fort niet langer geschikt is
“omme volck te logeeren” [het is niet langer bewoonbaar].
Commandeur Severijn Hoemaker zal worden aangeschreven dat hij de
overgebleven batterij van Hoogerwerf tegen het water en de vijand moet
beschermen. Indien er niet genoeg plaats meer is voor soldaten zal een
gedeelte terug worden gezonden naar hun garnizoen, waarvan de prins op de
hoogte zal worden gesteld.

915 ZA, SZ, nr. 494, fol. 213 v en 215; zie ook Buisman, 2000, p. 423.
916 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580, fol. 24; idem, inv. 22590, fol. 39 v. Op Hoogerwerf
spoelt de voorraadschuur weg; de voorraden beschuit (1180 pond) en bier gaan verloren.
917 ZA, SZ, inv. 494, 19-1-1634.
918 Idem, inv. 1249.1.

268

Commies De Gomme krijgt goedkeuring voor de reeds gedane reparaties en
voorzieningen en krijgt mandaat alles verder te doen wat geen uitstel kan
lijden. 919
1634 (28-1)

De GR bespreken een missive van commandeur Severijn Hoemaker over de
toestand op o.m. Hoogerwerf. Namens de GR zal [Johan] Huyssen naar
Holland reizen om een kopie daarvan te overhandigen aan prins Frederik
Hendrik en de nodige instructies in ontvangst te nemen. 920

1634 (10-2)

De GR besluiten alle kapiteins die het bevel voeren over de forten en plaatsen
ten laste van het gewest Zeeland te schrijven dat het van landsbelang is dat
zij zich regelmatig op de hoogte stellen van de bewegingen en ligging van de
vijand en dat zij de GR voortdurend hiervan op de hoogte stellen. 921

1634 (22-2)

De GR bespreken een bericht van commandeur Jacques Broucqsaut [van
Lillo] over de beveiliging van de kreek bij het fort Stoofgat. Het “toepalen”
daarvan gaat 200 pond Vlaams kosten en het “toedammen” 150 pond Vlaams.
Een besluit daarover wordt uitgesteld. 922

1634 (24-2)

De Staten van Zeeland beraden zich in aanwezigheid van Simon Schotte over
de schade die door stormen en hoge vloeden is aangericht aan Zeeuwse
forten, in het bijzonder aan het fort Hoogerwerf en de vesting Philippine.
Schotte zal hierover met advies van ingenieur [Jacob] Vleugels ook
rapporteren aan de prins van Oranje en aan de Raad van State. De Staten
verzoeken de heer Schotte hierover eerst te overleggen met de heer [Johan]
de Knuyt [vertegenwoordiger van de eerste edele in de Staten van
Zeeland]. 923

1634 (12-3)

De GR besluiten aan de Raad van State te berichten dat de commies van de
vivres en de ammunitiën van het fort Lillo enige levensmiddelen naar het fort
Hoogerwerf heeft gestuurd. De desbetreffende lijst zal worden meegestuurd
[vermoedelijk in verband met een vergoeding daarvan door de Rekenkamer
van de Generaliteit]. 924

1634 (25-3)

In het fort Lillo vindt de aanbesteding plaats van de herbouw van het fort
Hoogerwerf conform een in opdracht van de Raad van State vervaardigd
bestek. Namens de Raad van State treden als gecommitteerden op: Nicolaes
le Febre en Simon Schotte. Het grondwerk wordt aangenomen door Jan
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Idem, 23-1-1634.
Idem, 28-1-1634.
Idem, 10-2-1634.
Idem, 22-2-1634.
ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, 24-2-1634, p. 22-23.
ZA, SZ, inv. 494, fol. 221 v, 12-3-1634.
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Passchierssen, “werkmeester” te Bergen op Zoom. 925 Het bestek behelst de
bouw van een fort op het gors Hoogerwerf met twee bolwerken. De aannemer
dient het werk binnen drie maanden te voltooien. Het resultaat zal worden
beoordeeld door commandeur Severijn Hoemaker van Liefkenshoek, de
commies van het fort Frederik Hendrik en de vestingbouwkundig ingenieur
Jacob Vleugels. De bebouwing van het fort wordt apart aanbesteed.
1634 (12-4)

1634 (19-4)

1634 (20-4)

De GR bespreken een bericht van Jacques Broucqsaut, commandeur van
Lillo, dat de vijand bij Zandvliet een sloep in gereedheid brengt voor 24 à 25
man “waermede den viandt meijnt met het aenstaende Gierstroom op het
water te commen”. 926
Anthoni Plovier is op Hoogerwerf collecteur van de gemene middelen van
consumptie. 927 Hij is lanspassaat [onderofficier] in de compagnie van
commandeur [Jacques] Broucqsaut (toen commandeur te Lillo) en constabel
[kanonnier] op Hoogerwerf.
Naar aanleiding van een brief van commandeur Severijn Hoemaker zullen de
GR prins Frederik Hendrik de vraag voorleggen of het niet raadzaam is meer
soldaten te legeren in de schepen bij fort Hoogerwerf ter bescherming van
het werk en de werklieden aldaar. 928

1634 (28/29-4) Schipper Thomas Poulier, komende uit Lillo, en varend voor zijn broer
Hendrick, is op weg naar Bergen op Zoom overvallen door een sloep met
soldaten uit Zandvliet, gecommandeerd door ene Crawalt. Hij is beroofd van
fl. 3500 contributiegeld dat diende te worden overgebracht naar de ontvanger
Bergaigne te Bergen op Zoom. Voorts is hem afgenomen: fl. 110
“spaargeld”, vijf gouden ringen met een waarde van fl. 80, een vlag van fl. 25,
een hoed van fl. 8, 8 à 10 neusdoeken en een broek. Poulier werd gevangen
genomen doch zag kans zich zwemmend in veiligheid te brengen. Zijn knecht
[Cornelis Douck] is naar Zandvliet gebracht en wordt daar gevangen
gehouden. Er is een losgeld geëist van fl. 300. De commandeur van Lillo
(hierover op 7-5-1634 geïnformeerd door Hendrik Poulier) bericht deze
affaire (vanuit het fort St. Anna) op 8-5-1634 aan de GR en meent dat de
schade dient te worden verhaald op schepen van “de vijand” en dat de knecht
kosteloos dient te worden vrijgelaten. Op 20-5-1634 verzocht de
commandeur de GR om Hendrik Poulier in de gelegenheid te stellen om zijn
zaak in Middelburg te komen toelichten. Op 7-6-1634 berichtte de
commandeur de GR dat er onderhandelingen plaatsvonden met de

925 Het betreffende bestek is in het archief van de Raad van State niet aangetroffen. Een kopie-versie
ervan is aanwezig in het archief van de Staten van Zeeland (ZA, SZ, inv. 1249.2, nrs. 276 en
277, in de bundel “stukken met onzekere bestemming”).
926 ZA, SZ, inv. 494,, 12-4-1634.
927 NA, Resoluties Raad van State, inv. 51, fol. 364.
928 ZA, SZ, inv. 494, 20-4-1634.
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gouverneur van Zandvliet. De knecht zat toen nog, geboeid aan zijn benen,
gevangen. 929
1634 (31-5)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat er aanwijzingen zijn
dat de Spanjaarden het fort St. Jacob willen heroveren teneinde Zandvliet te
“victualieren” [te bevoorraden]. 930

1634 (9-6)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat de Spanjaarden vier
mannen naar fort Hoogerwerf hebben gestuurd om te spioneren. Het is z.i.
beter om het oorlogsschip dat nu voor het Stoofgat ligt in de monding van de
Agger gedurende enige tijd (bijv. gedurende 14 of 15 dagen) recht tegenover
Hoogerwerf te posteren, waar intussen nog een nieuw bolwerk in defensie zal
komen [dus om de aanleg daarvan te beschermen]. Voorts verzoekt de
commandeur om naast het fort nog twee schepen met soldaten te leggen ter
meerdere verzekering van het fort. 931
Er is overleg geweest tussen vertegenwoordigers van het gewest Zeeland en
van de Raad van State over de voortgang van de herstelwerkzaamheden op
het fort Hoogerwerf. Over die werkzaamheden merken de GR van Zeeland
op: “waeraen het landt van Zeelandt in ’t Generael ende Zuijtbevelandt in ’t
particulier soo veel is gelegen”. De GR geven de commandeur van Lillo
opdracht erop toe te zien dat de werkzaamheden door competente lieden
worden uitgevoerd. Om tijdsverlies te voorkomen zal de bode met de brief
voor commandeur Broucqsaut tevens een missive voor de aannemer
meenemen. Hierin wordt de aannemer verzocht zo snel mogelijk te beginnen
met het werk aan het fort en dit conform het bestek uit te voeren. Met deze
missive zal de bode zich naar Bergen op Zoom begeven [waar een van de
aannemers woont] als hij van commandeur Broucqsaut te verstaan heeft
gekregen dat de aannemer zijn werk nog niet heeft aangevangen. 932

1634 (9-6)

1634 (12-6)

De GR behandelen een brief van de commandeur van Lillo d.d. 10-6-1634
waarin wordt gemeld dat de fortificatiewerkzaamheden op Hoogerwerf drie
weken geleden zijn aangevangen door de aannemer Jan Passchiersen en dat
daarbij uit de naastgelegen garnizoenen 50 soldaten “met hun geweer” zijn
betrokken, bovenop de 30 musketiers die reeds op Hoogerwerf aanwezig
waren. 933

1634 (21-6)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de Spanjaarden in Antwerpen
vele schuiten verzamelen, naar verluid om ermee naar het verdronken land
[= verm. het verdronken land in de polder van Lillo] te varen. Daarom heeft
hij besloten twee compagnieën te sturen naar het gat in de Couwensteinsedijk
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Idem, inv. 1249.1.
Idem.
Idem.
Idem, inv. 494, fol. 286, 9-6-1634.
Idem, fol. 293, 12-6-1634.
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en naar de Kruisschans. In een afzonderlijke brief bericht hij de GR dat de
Spanjaarden van plan zijn het land van Ooteren [Oorderen] in te nemen en
het fort St. Jacob te heroveren. 934
1634 (21-6)

De GR beslissen dat het Stoofgat tegen het “uutcommen vanden vijand van
Sandtvliet” zal worden bewaakt door een oorlogsschip “overmidts de
vlaeckte van het slijck niet wel sal connen werden bewaert”. Mogelijk zal
daar een redoute worden gebouwd. Hierover wordt nog geen besluit
genomen. 935

1634 (22-6)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat er afgelopen nacht alarm was
op het fort St. Jacob. Er kwamen 300 tot 400 soldaten uit Zandvliet. Er is op
het fort geschoten. Nadat er werd teruggeschoten trokken de Spanjaarden
zich terug. De extra compagnieën op de Couwensteinsedijk en de
Kruisschans blijven noodzakelijk. Over de Spaanse aanval op het fort St.
Jacob informeert die dag ook de commandeur van Liefkenshoek de GR. Hij
meent dat zo spoedig mogelijk bij het gat in de Couwensteinsedijk een
redoute dient te worden gebouwd. 936

1634 (24-6)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de Spanjaarden in Antwerpen
ponten en sloepen te water laten. 937

1634 (26-6)

De GR beslissen dat bij gelegenheid de heren [Simon] Schotte en [Jacob van]
Berchem zullen worden aangeschreven “dat sij gelieven de goede handt
daeraen te houden dat Michiel Pieterssen”, aannemer van het werk aan de
brug, poort en hutten van fort Hoogerwerf, “mach ter handt gestelt werden
den bestecken van sijne aengenomen wercken, ten eijnde hij sich daer nae
mach reguleren ende in t’ werk treden”. 938

1634 (28-6)

Marinus Hollare, vice-admiraal van Zeeland, krijgt instructie van de GR om
het oorlogsschip van de Admiraliteit van Zeeland, waarvoor hij als
bevelvoerder verantwoordelijk is, te verplaatsen van het Stoofgat naar het
fort Hoogerwerf en het voor anker te laten gaan in de monding van de
Agger. 939

1634 (29-6)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de Spanjaarden de kadam
doorgraven voor het sas van Oosterweel. In een afzonderlijke brief schrijft
hij dat de “huisluiden” omtrent Stabroek, Berendrecht en Ekeren op de vlucht
slaan [dit betreft vermoedelijk boeren in de omgeving van die plaatsen]. 940
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Idem, inv. 1249.1.
Idem, inv. 494, 21-6-1634.
Idem, inv. 1249.1.
Idem.
Idem, inv. 494, 26-6-1634.
Idem, fol. 315 v, 28-6-1634.
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1634 (8-7)

De GR geven kapitein Severijn Hoemaker opdracht om zich ervan op de
hoogte te stellen in welke staat het fort Hoogerwerf zich bevindt. Hij dient de
GR hierover te informeren. 941

1634 (9-7)

De commandeur van Liefkenshoek, Severijn Hoemaker, bericht de GR dat
hij hun opdracht van 8-7 j.l. heeft ontvangen en zich terstond naar
Hoogerwerf heeft begeven. Het fundament van het ingevallen gat is gelegd.
De borstwering van het “nieuwe werck” zal komende week gemaakt worden.
Het bolwerk aan de zuidoostzijde is klaar met daarin een batterij. Daarin dient
zo spoedig mogelijk een ijzeren kanon ( een “saeker”) van 12 pond geplaatst
te worden. Daarmee kunnen Zandvliet en de Agger worden beschoten. In een
naschrift verzoekt Hoemaker nog zo’n kanon te sturen. Er dient nu volgens
hem snel opdracht te worden gegeven aan de timmerman om de brug en de
hutten te komen maken. In verband met het beschermen van de
werkzaamheden verzoekt Hoemaker om toezending van een halve
compagnie [d.w.z. 50 man] of tenminste 40 man met een hoofdofficier, nu
de aflossing door soldaten die uit het fort St. Anna moeten overkomen nog
geen feit is. Hij heeft voor de zekerheid besloten om het werkvolk te
bewapenen. Voor de beveiliging van het werk is voorts een oorlogsschip met
daarop een compagnie soldaten gewenst dat gedurende 8 tot 10 dagen naast
het fort wordt geposteerd. In die tijd kan het water in de vestinggracht worden
gelaten, zodat het fort dan geen gevaar loopt. 942

1634 (11-7)

De GR beslissen om (naar aanleiding van de brief van de commandeur van
Liefkenshoek van 9-7-1634) de commies-stapelier Govert Davidtsen
opdracht te geven om twee ijzeren “saeckers” [kanonnen] van 12 pond, met
affuiten, aanzetters, wissers en ander toebehoren en met een goede
hoeveelheid kogels met een “expressenschuit” naar Hoogerwerf te sturen. De
commandeur van Liefkenshoek krijgt opdracht van de GR om ervoor te
zorgen dat er uit zijn compagnie en die van de kapiteins [Jacques]
Broucqsaut, [Johan] Gershoven en [Simon] Cromstrien zes soldaten worden
geselecteerd die tezamen met een bekwame officier gelegerd zullen worden
op een schip ter beveiliging van het fort Hoogerwerf. Na twaalf dagen dienen
deze soldaten naar hun garnizoen terug te keren. Hoemaker krijgt voorts
opdracht om de aannemer van de hutten en de brug te ontbieden en opdracht
te geven het werk dadelijk aan te vangen (“datelijck in het werck comme”).
943

1634 (24-7)

De Raad van State verzoekt de GR te bevorderen dat Michiel Pieters
[Schilders], houtkoper te Vlissingen, aannemer van acht stenen hutten en van

941 Idem, inv. 495, 8-7-1634.
942 Idem, inv. 1249.1.
943 Idem, inv. 495, fol. 11, 11-7-1634.
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de poort en de brug op Hoogerwerf, spoedig met zijn werkzaamheden begint.
Het werk is reeds in maart j.l. door hem aangenomen. 944
1634 (27-7)

De majoor-commies van Hoogerwerf stelt voor de soldaten op de
oorlogsschepen nabij het fort 50 pond lonten en 25 pond buskruit
beschikbaar. 945

1634 (29-7)

De GR stellen vast dat de Raad van State zich ontevreden heeft getoond over
de voortgang van de herstelwerkzaamheden op Hoogerwerf. De aannemer
van dit werk (i.c. Michiel Pieters) dient zich hiervoor te verantwoorden. 946

1634 (30-7)

Commandeur Hoemaker heeft de GR ervan op de hoogte gesteld dat de
“Gouverneur van Sandtvliet heeft belast aen alle de boeren soo van
Sandtvliet, Stabrouck als ander omliggende dorpen” dat zij geen hooi van het
veld voeren “alsoo het den coude van doene heeft”. Het antwoord van de GR
is “dat inghevalle het vaststaet dat den vijandt t selve verbodt strictelijck
executeert dat hij dan zelffs soo veel hooij daervan doe haelen ofte bederven
als hij eenichsints can”. Dezelfde opdracht zal aan de commandeur van Lillo
worden gegeven.
Op advies van deze commandeur is de gouverneur van Zandvliet
toestemming verleend “aldaer uut dese landen [het gebied dat onder controle
is van het gewest Zeeland] te mogen doen brengen drie ofte vier hondert
deijlen [= verm. hout] sonder licent tot accommodatie van sijn wagens en
peerden, waer naer de commijsen haer sullen reguleren”. 947

1634 (31-7)

Commandeur Hoemaker bericht de GR het hoognodig te achten dat de
timmerman van de brug en de hutten op Hoogerwerf “voor den dach quame”.
948

1634 (2-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat de Spanjaarden ponten en
sloepen hebben gestuurd naar hun forten St. Philippe en St. Marie. Het is als
reactie daarop z.i. nodig dat voor de Kruisschans enkele oorlogsschepen
worden gelegd. 949

1634 (3-8)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat bij Zandvliet twee compagnieën
Spaanse ruiters worden verwacht. Hij acht het gewenst dat de GR een verbod
afkondigt op het vervoeren van hooi naar Zandvliet. 950
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NA, Resoluties Raad van State, inv. 51, fol. 55; ZA, SZ, inv. 1249.1.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580.
ZA, SZ, inv. 495, fol. 19, 29-7-1634.
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Idem, inv. 1249.1.
Idem.
Idem.
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1634 (3-8)

Aan de aannemer van de bebouwing van het fort Hoogerwerf wordt door de
GR te verstaan gegeven dat hij deze binnen zes weken tot uiterlijk twee
maanden dient af te ronden. Anders zal het overeengekomen loon niet
worden uitbetaald. 951
Aan de soldaten worden extra lonten beschikbaar gesteld omdat de vijand
voor het fort kwam. 952

1634 (6-8)

De GR bespreken de brief van commandeur [Jacques] Broucqsaut d.d. 3-81634 over het beleid van de gouverneur van Zandvliet inzake het vervoeren
van hooi. Besloten wordt om de kwestie te laten rusten. 953
De Raad van State besluit dat de reparaties op fort Hoogerwerf worden
geïnspecteerd door de majoor-commies van het fort Frederik Hendrik
[Nicolaes Verlet]. 954

1634 (8-8)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat op het fort Hoogerwerf
alleen het plein gereed is. De timmerman voor de hutten, de brug en de corps
du garden moet nog komen. Het oude corps du garde moet nog worden
afgebroken, evenals het logement waar de majoor en de officieren verblijven.
Omdat dit logement in de wal ligt is het noodzakelijk dat dit wordt gesloopt.
De “bazen” dreigen het werk te laten liggen; er is nu lang genoeg gewacht.
De commandeur verzoekt de GR een bevel uit te vaardigen dat de hutten,
corps du garden en de brug spoedig worden gebouwd. Anders kunnen er geen
soldaten gehuisvest worden. De vijand ligt op de loer. Soldaten van
Hoogerwerf hebben afgelopen nacht een “krawaets schuyte” [een schip met
Kroaten] “genomen”, “verkoope zij hem ten naesten mede sullen crijgen” [?].
955

1634 (9-8)

De Raad van State bespreekt het verslag van ingenieur [Jacob] Vleugels uit
Bergen op Zoom betreffende de reparaties op Hoogerwerf. De aannemer
heeft nog geen begin gemaakt met de bouw van de hutten, de poort en de
brug. 956

1634 (25-8)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat hij gisteren op
Hoogerwerf was. Er is nog geen steen of hout gebracht. Het is hoognodig dat
de dam op de plaats waar de brug zal liggen wordt verwijderd. Omdat de
gracht rondom nu bijna op diepte is en er veel water in begint te lopen wordt
het slopen van de dam bemoeilijkt. De commandeur verzoekt de GR
nogmaals “den werckbaes te laten vermanden dat hij sijn aengenomen werck
comme volbrengen”. Het is z.i. “meer als tijt”. 957
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Idem, inv. 495, fol. 21, 3-8-1634.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22850.
ZA, SZ, inv. 495, 6-8-1634.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 51, fol. 85.
ZA, SZ, inv. 1249.1.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 51, fol. 91.
ZA, SZ, inv. 1249.2.
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1634 (27-8)

De Raad van State bespreekt een bericht van Severijn Hoemaker
(commandeur te Liefkenshoek) over de voortgang van de werkzaamheden op
Hoogerwerf. De rapporteur toont zich hierover bezorgd en meldt voorts dat
er spoedig een regenbak moet komen en een secreet. 958

1634 (31-8)

De GR bespreken de brief van de commandeur van Liefkenshoek van 25-81634 waaruit blijkt dat de aannemer op Hoogerwerf nog steeds geen steen of
hout heeft afgeleverd. Besloten wordt om hierover de aannemer Michiel
Pieterssen aan te schrijven. Commandeur [Jacques] Broucqsaut schrijft de
GR op 28-8-1634 dat de gouverneur van Zandvliet de gevangen jongen [= de
knecht] van Hendrick Pauwels [= Paulier] heeft vrijgelaten. Er moet echter
honderd en vijftien guldens worden betaald, boven op hetgeen uit het schip
is weggenomen. De commandeur vraagt daarom advies aan de GR hoe hij
dient te handelen. De commandeur wordt aangeschreven en bericht dat, “men
verstaet dat voor ende aleer eenige middelen van retorsie het zij met
aenhouden van de schepen de vlote van Lillo frequenterende ofte andere bij
de hand te nemen” [alvorens financiële sancties op te leggen], de gouverneur
van Zandvliet dient te worden geschreven en ernstig te worden gesommeerd
en verzocht “prompte ordre te stellen dat den voorschreven Paulier de
voorschreven onkosten werden gerestitueert” en vergoed krijgt wat uit zijn
schip is weggenomen. “Ofte anders ende bij faute vandien datmen niet sal
connen ledich staen daerinne anders te voorsien” [anders zullen de GR
tegenmaatregelen treffen].
De GR voorzien dat de gouverneur van Zandvliet “daerop niet soude mogen
passen”. Daarom vragen zij commandeur Broucqsaut dat hij de heren van de
Raad “oversende de rescriptie vanden Gouverneur met een corte deductie
vanden gelegentheidt vande saecke ende insonderheijt waerop den
voorschreven Gouverneur sijn procedueren is fonderende” [geïnformeerd
dient te worden naar de bevoegdheid waarop de gouverneur zich baseert]. 959

1634 (29-9)

De commandeur van Liefkenshoek verzoekt de GR om vanwege dreigend
Spaans gevaar twee van de beste oorlogsschepen naar de Kruisschans te
sturen, plus ter assistentie aldaar twee extra compagnieën. Zelf beschikt hij
over 1,5 compagnie, waarvan 40 mannen op fort Hoogerwerf garnizoen
houden. 960

1634 (2-10)

De heren [Lieven] Cocq en [Mathias] Van der Straeten hebben de GR gemeld
in welke staat de fortificatiewerken op Hoogerwerf zich bevinden. Besloten
wordt Michiel Pieterssen te berichten dat hij het werk op Hoogerwerf binnen

958 NA, Resoluties Raad van State, inv. 51, fol. 136.
959 ZA, SZ, inv. 495, fol. 47 v, 31-8-1634.
960 Idem, inv. 1249.2.
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een maand dient af te ronden anders zal op de aanneemsom honderd pond
Vlaams in mindering worden gebracht. 961
1634 (2-10)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat vandaag, gestuurd door
Haulterive [= Francois de l’Aubespine, heer van Haulterive, kolonel van een
regiment Fransen in dienst van het Staatse leger], zijn gearriveerd: een
compagnie soldaten en 15 gecommandeerde musketiers, zo bekwaam als een
tweede compagnie. Voorts is vandaag bij de Kruisschans het schip van
kapitein Jan Reghemorter gearriveerd. Hedenavond nadert een Spaanse
legereenheid het fort St. Jacob, te voet en met paarden en met geschut en
ammunitie. 962

1634 (4-10)

Vanuit fort St. Anna bericht de commandeur van Lillo de GR dat prins
Frederik Hendrik aan Haulterive [die toen in Bergen op Zoom verbleef] heeft
geadviseerd om 150 man gecommandeerd volk naar de Kruisschans te sturen
en in de linie aldaar wederom kapitein [Philips?] Van Dorp met vier
compagnieën. 963

1634 (13-10)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat afgelopen nacht de vijf
compagnieën die door [kolonel] Haulterive waren gestuurd patent hebben
gekregen van prins Frederik Hendrik om terug te keren naar hun oude
garnizoen. In een afzonderlijke brief bericht hij de GR dat hij wederom heeft
gecorrespondeerd met de gouverneur van Zandvliet over de kwestie Paulier.
Dit probleem is nog niet opgelost. 964

1634 (17-10)

De Raad van State bespreekt een rapport van ingenieur Jacob Vleugels over
de werkzaamheden op Hoogerwerf. 965

1634 (18-10)

Voordat de GR een definitieve beslissing nemen met betrekking tot de zaak
van Hendrick Paulier, vragen zij commandeur Jacques Broucqsaut om een
schriftelijk advies en “specialijck deselve berichte off volgens het
gesustineerde vanden Gouverneur van Sandtvliet geen contributiegelden
anders als bij wissel ende niet in specie mogen werden overgemackt”. 966

1634 (27-10)

Vanuit fort St. Anna bericht de commandeur van Lillo de GR dat twee
soldaten uit de compagnieën van Simon Roobol en Severijn Hoemaker als
spionnen naar Antwerpen en Brussel zijn geweest. De pest heerst in het Land
van Waas, omtrent Moerbeke, Stekene en St. Gillis. 967

961
962
963
964
965

Idem, inv. 495, 2-10-1634.
Idem, inv. 1249.2.
Idem.
Idem.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 51, fol. 247. Het genoemde rapport is in het archief van de
Raad van State niet aangetroffen.
966 ZA, SZ, inv. 495, 18-10-1634.
967 Idem, inv. 1249.2.
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1634 (28-10)

Vanuit fort St. Anna bericht de commandeur van Lillo de GR over het
contributiegeld dat bestemd was voor ontvanger Johan Bergaigne en dat van
schipper Hendrick Paulier is afgenomen [de boodschap hierover is niet
duidelijk]. 968

1634 (30-10)

De GR bespreken het verzoek van de Raad van State om te bevelen dat al het
“krijgsvolk” binnen het gewest Zeeland alsmede dat in de garnizoenen op het
Mauritsfort, Lillo, Blauwgaren, het Frederiksfort, Liefkenshoek, Biervliet,
Axel, Terneuzen, [het fort St. Anna in] de polder van Namen, Hoogerwerf,
Kruisschans en St. Jacob wordt gemonsterd op 3-11-1634. 969

1634 (1-11)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat hij afgelopen maandag
[= 30-10-1634] op het fort Hoogerwerf is geweest. Hij heeft daar het
grondwerk “opgenomen”. Een blok hutten is klaar, met het andere is
begonnen. Zijn sergeant heeft een sergeant en drie soldaten van de
Spanjaarden bij Oosterweel gevangen genomen en met een sloep naar
Liefkenshoek gebracht. 970

1634 (9-11)

De vraag of de GR toestemming willen verlenen voor het aanhouden [lees:
in beslag nemen] van schepen met licentiegoederen van Antwerpen, om de
schade van Hendrick Paulier te compenseren, wordt vanwege mogelijk
“sonderlinge gevolgen en consequentie” in beraad gehouden. 971

1634 (9-11)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat gisteravond 300
Spaanse soldaten bij [fort] de Peerel aan land zijn gekomen en naar
Liefkenshoek en Doel zijn getrokken. Het is niet duidelijk wat ze van plan
zijn. De commandeur acht het wel hoognodig dat hij, voor de vorst begint,
kan beschikken over een extra compagnie om Liefkenshoek goed te kunnen
verdedigen. Bij vorst is het lastig om hulp (“secours”) te krijgen. 972

1634 (14-11)

De GR buigen zich over het verzoek van kapitein Isaacq Prince om zijn
compagnie te ontslaan van de verplichting tot bezetting van het fort
Hoogerwerf “soo overmits deselve swack is ende veel fatigues op het fort van
St. Jacob geleden heeft, alsmede ende insonderheijt overmits sijn
voorschreven compagnie op het voors. fort Hoogerwerve xi weken aenden
anderen daer gelegen heeft ende aldaer t eenemaele is geruijneert geworden”
[zijn compagnie is zwak en heeft op het fort St. Jacop veel geleden;
bovendien verbleef zijn compagnie reeds 11 weken achter elkaar op
Hoogerwerf, waar zware offers werden gebracht]. Aan het verzoek kan

968
969
970
971
972

Idem.
Idem, inv. 495, fol. 85 v, 30-10-1634.
Idem, inv. 1249.2.
Idem, inv. 495, 9-11-1634.
Idem, inv. 1249.2.
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volgens de GR niet worden voldaan, hoewel de kapitein volgens hen wel
recht van spreken heeft.
Naar aanleiding van diens verzoek wordt [niettemin] besloten dat de
compagnie van kapitein Gershoven, die tegenwoordig op Hoogerwerf
verblijft, een week na het aflopen van de [vastgestelde] maand op het fort zal
verblijven, eveneens de drie compagnieën die Gershoven “inde besettinghe
van ‘t voors. fort moeten volgen, die elck mede eene weke over de maendt
aldaer sullen moeten blijven, ende blijvende nochtans de voorgaende ordre
op de besettinge van het voors. fort Hoogerwerve in sijn geheel voor soo veel
deselve bij desen niet en werdt gederogeert”. Over deze beslissingen zullen
commandeur Severijn Hoemaker en de betrokken kapiteins op de hoogte
gesteld worden, met het verzoek om hetgeen besloten is op te volgen. 973
1634 (14-11)

Jan Passchiers, werkmeester te Bergen op Zoom, brengt aan de Raad van
State een offerte uit voor het [reguliere] onderhoud van het fort Hoogerwerf.
Kosten: fl. 1050 voor drie jaar of fl. 600 voor 1,5 jaar. De commies van het
fort Frederik Hendrik krijgt van de Raad van State opdracht om de
contrescarp van Hoogerwerf te bekrammen met rijs[hout] of stro zoals hij dit
het beste vindt en wel op basis van daggeld. Voorts dienen enkele gaten aan
de zuidoostzijde naar behoren gestopt te worden. 974

1634 (15-11)

Commandeur Severijn Hoemaker krijgt opdracht van de GR om zo min
mogelijk af te wijken van de regels inzake de bezetting van fort Hoogerwerf.
Hij moet er rekening mee houden dat de heren er niet mee instemmen dat het
fort bezet wordt door soldaten van kapitein [Isaacq] Prince “overmits den
ondienst ende ongemacken dienen apprehenderende is ende voor desen
gewaere is geworden” [kennelijk onderkennen de GR de zwakte van de
compagnie van Prince]. Wanneer er [toch] veertig man uit de compagnie van
Prince op Hoogerwerf worden gelegerd, dient er gecommandeerd volk uit
verschillende plaatsen en forten aan de bezetting te worden toegevoegd. Op
20-11-1634 gunnen de GR kapitein Prince drie weken verlof teneinde
particuliere zaken te regelen. 975

1634 (30-11)

Kapitein [Christiaen] De Buvrij vraagt aan de GR toestemming voor betaling
van 145 guldens door ontvanger-generaal Brouwer “hem afgetrocken ende
gecort” voor vermiste materialen, schoppen en spaden “ghebruickt inde
approches nae het fort St. Ambrosio” in het jaar 1632. De GR besluiten
hierover vice-admiraal Hollare te horen [klaarblijkelijk was De Buvrij
betrokken bij de verovering van het fort Stoofgat en ging daarbij materiaal
van zijn compagnie verloren, waarvan hij de kosten niet vergoed heeft
gekregen van de ontvanger-generaal te lande van het gewest Zeeland; deze

973 Idem, inv. 495, 14-11-1634.
974 NA, Resoluties Raad van State, inv. 51, fol. 326.
975 ZA, SZ, inv. 495, 15-11-1634 en 20-11-1634.

279

compagnie was toen ook betrokken bij de verovering van het nabijgelegen
fort Hoogerwerf; zie de resolutie van de GR van 2-1-1635]. 976
1634 (15-12)

Simon Cromstrien, commanderend te Lillo, bericht de GR over een affaire
met schippers uit Rotterdam. Een van hen, ene Jan Pel, raakte nabij het
Stoofgat, geladen met wijn, in dikke mist aan de grond. 977 Pogingen van een
andere schipper uit Rotterdam om het schip vlot te krijgen mislukten. Toen
kwamen 40 soldaten uit Zandvliet, namen de beide schippers gevangen en
plunderden de schepen. Daarop stuurde Cromstrien een tamboer naar
Zandvliet. De schippers werden vrijgelaten met restitutie van hun ladingen.
Zij hebben niettemin een schade van 3 pond Vlaams wegens
verteringskosten; voorts is de wijnvoorraad die aan boord was gedeeltelijk
opgedronken. Cromstrien stelt nu voor om vijandelijke schepen die uit
Antwerpen of Brussel komen [bij Lillo] aan te houden om zo de schade van
de Rotterdamse schippers te verhalen. 978

1634 (27-12)

De commandeur van St. Anna (tevens commandeur van fort Lillo) toont zich
bezorgd over de bezetting van dit fort. Hij wijst de GR erop dat er van zijn
compagnie 40 man naar Maastricht en nog eens 40 man naar fort Hoogerwerf
zijn gezonden. 979

1634 (27-12)

De GR besluiten dat het fort Hoogerwerf, mocht de vorst aanhouden, van de
nodige middelen dient te worden voorzien. 980 De commies van de vivres en
de ammunitiën van krijgt opdracht om regelmatig te informeren naar de
voorraad levensmiddelen, ammunitie en turf. Is die niet voldoende voor twee
maanden dan dient de voorraad direct te worden aangevuld. 981

1635 (2-1)

Vice-admiraal Marinus Hollare heeft de GR geadviseerd om kapitein Simon
Cromstrien de honderd en vijfennegentig guldens terug te betalen, die de
ontvanger-generaal bij hem had ingehouden ter compensatie van schoppen
en spaden die voor het fort van Hoogerwerf zijn achtergebleven. Aangezien
dit niet was gebeurd op bevel van de GR, maar door commies De Jonge op
last van de Raad van State, zal de Raad van State het rekest worden
toegezonden met het “ernstige” verzoek om de kapitein “in desen

976 Idem, 30-11-1634.
977 Jan Pel is vermoedelijk identiek met de Jan Pel, vemeld als schipper (vervoerder van wijn) en 29
jaar oud op 6-4-1634 (GA Rotterdam, oud-not. arch., inv. 142, akte nr. 18, fol. 32); op 12-61643 hertrouwde zijn weduwe, Aeltge Teunisdr. (idem, inv. 307, akte nr. 145, fol. 226).
978 ZA, SZ, inv. 1249.2, brief van Simon Cromstrien aan de GR d.d. 15-12-1634.
979 Idem, brief van Jacques Broucqsault aan de GR d.d. 27-12-1634.
980 Vermoedelijk werd vooral gedoeld op ijsbijlen e.d., benodigd voor het ijsvrij houden van het
water rondom het fort, waaronder het water in het haventje van het fort, dat toegankelijk diende
te blijven voor de bevoorrading; voor de verdediging was het voorts van belang dat de fortgracht
niet bevroor.
981 ZA, SZ, inv. 495, fol. 133, 27-12-1634.
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clachteloos” te stellen [de schade dient dus volgens de GR niet te worden
vergoed door het gewest Zeeland maar door de Generaliteit]. 982
1635 (11-1)

De Raad van State besluit om naar Hoogerwerf 10 tonnen bier te sturen à fl. 4
en 4 stuivers per ton. [Ter vergelijking: naar de forten St. Anna (in de polder
van Namen) en Kruisschans gaan dan resp. 102 en 70 tonnen en naar het
garnizoen te Philippine 86 tonnen bier]. 983

1635 (27-1)

De Raad van State bespreekt het bericht van de aannemer Michiel Pieter
Schilders dat de werkzaamheden op Hoogerwerf in maart klaar zullen zijn.
Tot inspectie daarvan krijgen opdracht: commies [Adriaen van] Schilperoort
en ingenieur [Jacob] Vleugels [beiden uit Bergen op Zoom]. 984

1635 (12-2)

De GR beraadslagen over brieven van de magistraat van Goes (d.d. 11-2 j.l.)
en Johan Vizer, majoor van het fort Hoogerwerf (d.d. 10-2-1635), beide over
de verdediging van het fort Hoogerwerf. Besloten wordt de kapiteins op de
oorlogsschepen in de haven van Hansweert aan te schrijven en te verzoeken
twintig matrozen met een officier naar het fort te sturen. Ieder voorzien van
een musket en een kortelasse [een zwaard] om aldaar gedurende de vorst tot
nader order garnizoen te houden. De majoor van het Oostkwartier van ZuidBeveland, [Cornelis?] Moolwater, zal beslissen welke matrozen zullen
worden gestuurd. De magistraat van Goes zal gevraagd worden erop toe te
zien dat dit besluit zal worden uitgevoerd. 985

1635 (13-2)

De commandeur van het fort St. Anna bericht de GR dat een aanslag is
verijdeld op dit fort die voor hedennacht was voorzien. Een Spaanse
legermacht van 3000 tot 4000 man trok in opdracht van de gouverneur van
Hulst naar het fort. Toen zij werden gesignaleerd werd er water gelaten in de
gracht van de buitencontrescarp en in de binnengrachten. De Spanjaarden
trokken zich daarna terug. 986

1635 (15-2)

Michiel Pieterssen Schilders verzoekt de GR hem de som van 1433 guldens,
6 stuivers en 8 penningen te betalen voor het bouwen van acht stenen hutten,
een poort en een brug op Hoogerwerf conform de toezegging die hem is
gedaan. 987

1635 (16-2)

De GR stemmen in met de uitbetaling van de eerste van drie termijnen [“de
eerste derde paije”] voor de werkzaamheden van Michiel Pieterssen
Schilders op Hoogerwerf betreffende “het stellen van acht steene hutten
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983
984
985
986
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Idem, 2-1-1635.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 52, fol. 26.
Idem, fol. 74.
ZA, SZ, inv. 495, 12-2-1635.
Idem, inv. 1250.1, nr. 52.
ZA, SZ, inv. 495, 15-2-1635.
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midsgaders het maecken van een poorte ende brugge aaen t’fort”, maar
wachten de bereidheid van de Raad van State af om de desbetreffende
declaratie [bij de Generaliteit] te betalen en ten laste te brengen van de
middelen voor “extra-ordinaire” fortificatiewerken in het jaar 1635. Het
verzoek van Schilders zal worden overgebracht aan de heren Schotte en
Berchem van de Raad van State. Met de eerste termijn is een bedrag gemoeid
van 1433 guldens, 6 stuivers en 8 penningen. Wel wordt toestemming
verleend om aan Michiel Pieterssen Schilders een bedrag van £ 153:6:8 te
betalen, zijnde de laatste derde termijn van zijn loon. 988
1635 (23-2)

Michiel Pieterssen Schilders verzoekt aan de GR wederom om toestemming
te verlenen voor de betaling van 1433 guldens, 6 stuivers en 8 penningen [zie
zijn eerdere verzoek van 15-2-1635]. De GR besluiten hiermee te wachten
totdat de heren [Simon] Schotte en [Jacob] Berchem [van de Raad van State]
hebben teruggeschreven naar aanleiding van hun resolutie van 16-2-1635. 989

1635 (5-3)

De sergeant-majoor van fort Hoogerwerf heeft de GR verzocht om
versterking van het garnizoen aldaar en om een goede sloep. Daarover nemen
de GR op 5-3-1635 nog geen besluit. 990

1635 (8-3)

De GR besluiten toestemming te verlenen voor het betalen van £ 52:15:4 aan
equipagemeester Maerten Thijssen, zijnde de door hem voorgeschoten
levensmiddelen voor het fort Hoogerwerf, zoals opgedragen door de GR op
27-12-1634. 991

1635 (8-4)

Commandeur Broucqsaut heeft (vanuit het fort St. Anna in de polder van
Namen) op 7-4-1635 de GR geschreven en bij zijn brief een kopie van een
brief van kapitein [Cornelis] Snouck gevoegd. Deze schrijft dat de bezetting
van het fort Frederik Hendrik onvoldoende wordt als hij met veertig man uit
zijn compagnie zich dient te begeven naar Hoogerwerf. De GR besluiten om
de [dienstdoende] commandeur van de [reeds aanwezige] veertig man op
Hoogerwerf aan te schrijven dat hij daar met zijn “onderhebbende
matroosen” [dat waren er toen 20] nog gedurende enige dagen garnizoen
moet houden totdat de GR over de bezetting van Hoogerwerf nader zullen
hebben beslist. Hiervan zal “den commanderenden” Severijn Hoemaker
worden verwittigd [waarschijnlijk bevond zijn compagnie zich dus toen op
Hoogerwerf]. 992
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Idem, fol. 168, 16-2-1635.
Idem, 23-2-1635.
Idem, fol. 178 v, 5-3-1635.
Idem, fol. 182, 8-3-1635.
Idem, fol. 199 v, 8-4-1635. De brief van Broucqsaut d.d. 7-4-1635 is in het archief van de Staten
van Zeeland per abuis beland in de verzameling ingekomen stukken bij de Gecommitteerde
Raden van het jaar 1631 (ZA, SZ, inv. 1246.1).

282

1635 (12-4)

De prins van Oranje heeft naar Zeeland een lijst gestuurd aangaande “hoe de
frontieren deser provintie beset sullen sijn” gedurende de tijd dat het leger
ten velde zal zijn. 993 De GR concluderen dat de stad Axel en de forten “op
ende ontrent” de Schelde [w.o. dus het fort Hoogerwerf] zeer zwak bezet
zullen zijn, en dat er geen compagnieën in reserve worden gehouden die in
geval van nood kunnen worden ingezet. Frederik Hendrik zal verzocht
worden de raadsheren “eenige patenten van compagnien ter handen te
stellen, omme in tijde van noode getrocken ende daermede gesecondeert te
connen werden soodanige plaetsen die den vijandt soude willen
attacqueren”. 994

1635 (27-4)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat kapitein Van Welderen
zich erover heeft beklaagd dat zijn soldaten langer op Hoogerwerf moeten
blijven dan gebruikelijk. In verband hiermee is Hoemaker op Hoogerwerf
geweest en heeft de soldaten aldaar goede moed gegeven dat zij spoedig
worden afgelost. Indien dit over acht dagen na aanstaande donderdag het
geval zou zijn, zijn zij een maand langer op Hoogerwerf geweest dan zij
hadden verwacht. 995

1635 (29-4)

Commies Pieter de Gomme bericht de GR (die avond om 23.00 uur) dat hem
is gerapporteerd dat het fort St. Jacob door de Spanjaarden is veroverd. Er
zijn aanwijzingen dat commandeur [Simon] Cromstrien, luitenant [Johan]
Seys en hun soldaten in Stabroek gevangen zijn gezet. Zeker is dit volgens
De Gomme niet [De Gomme bleek onjuist te zijn geïnformeerd; het fort bleef
in Staatse handen en Cromstrien en zijn ondergeschikten werden niet
gevangen genomen]. 996

1635 (4-5)

De GR stemmen ermee in dat soldaten uit de compagnie van kapitein [Johan
van] Welderen op Hoogerwerf worden afgelost door soldaten “uut de
compagnie die den voorschreven [= kapitein Cornelis] Snouck in ordre tot de
besettinge van het voors. fort van Hoogerwerve volcht”. De compagnie van
Snouck werd van de aflossing “verschoont” [kennelijk werd dus besloten dat
de compagnie die vervolgens Snouck zou aflossen op Hoogerwerf daar een
maand eerder diende aan te treden]. Aan commandeur Severijn Hoemaker
zal worden bericht dat de bestaande regels inzake de aflossing op Hoogerwerf
intact blijven. 997

993 In mei 1635 is het Staatse leger samen met eenheden van het Franse leger actief in Brabant, waar
onder meer een belegering van Leuven mislukt (De Graaf, 2004, p. 450).
994 ZA, SZ, inv. 495, 12-4-1635.
995 Idem, inv. 1250.1.
996 Idem.
997 ZA, SZ, inv. 495, fol. 207 v, 4-5-1635.
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1635 (13-5)

De commandeur van de forten Lillo en St. Anna bericht de GR dat in
Antwerpen 4000 Italianen en 400 bootsgezellen zijn gemonsterd. Mogelijk
wordt een aanslag voorbereid op de Kruisschans. 998

1635 (22-5)

De GR stemmen ermee in dat, conform een besluit van de Raad van State van
2-5-1635, kapitein [Christiaen de] Buvrij honderd en vijf guldens krijgt
uitbetaald voor de schoppen en de spaden van zijn compagnie die tijdens de
verovering van Hoogerwerf en Stoofgat in 1632 verloren gingen [zie diens
verzoek van 30-11-1634]. 999

1635 (23-5)

De GR beraadslagen over het verzoek van Michiel Pieterssen Schilders om
betaling van 2800 guldens, 13 stuivers en 8 penningen voor het bouwen van
de hutten, de poort en de brug op Hoogerwerf. Besloten wordt dit verzoek
aan te houden door eerdere resoluties hierover na te zien. 1000

1635 (5-6)

De GR beraadslagen wederom over de betaling aan Michiel Schilders. Deze
heeft verzocht om betaling van 1433 guldens, 6 stuivers en 8 penningen [ =
ca. 237 ponden Vlaams] betreffende de tweede derde termijn (“paije”) voor
het maken van acht stenen hutten, een poort en een brug op fort Hoogerwerf.
Besloten wordt de heren [Simon] Schotte en [Jacob van] Berchem [van de
Raad van State] te schrijven met het verzoek om te bevorderen dat deze
kwitantie ten laste wordt gebracht van de legerlasten van het lopende jaar
1635. Als dit gebeurt zal aan de ontvanger-generaal (van de Generaliteit)
[Philips] Doublet toestemming voor de betaling aan Schilders worden
verleend. 1001

1635 (7-6)

De GR stellen vast dat het gewest Zeeland zijn bijdrage heeft geleverd aan
de bekostiging van fortificatie-werkzaamheden van de Republiek in 1635,
maar dat andere gewesten hun verplichtingen jegens de kas van de
Generaliteit niet nakomen. Daardoor stagneert de uitbetaling van de
werkzaamheden op Hoogerwerf. De GR verlangen een verklaring (“akte”)
van de Raad van State waaruit blijkt dat de kosten van die werkzaamheden
door de Generaliteit vergoed zullen worden. 1002

998 Idem, inv. 1250.1.
999 Idem, inv. 495, 22-5-1635.
1000 Idem, fol. 220 v, 23-5-1635. In de desbetreffende resolutie is onmiskenbaar foutief genoteerd
dat het zou gaan om een betaling van £ 2800:13:4. De munteenheid Vlaamse pond is verward
met de munteenheid gulden. In totaal ontving Michiel Pietersen Schilders voor het maken de
hutten, de brug en de poort een bedrag van £ 716:13:04, zoals dit door de ontvanger-generaal te
lande van het gewest Zeeland werd gedeclareerd bij de Rekenkamer van de Generaliteit in
1635, opgesplitst in drie parten van resp. £ 238:17:09, £ 237:06 en £ 240:09:06 (ZA,
Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 240-241).
1001 ZA, SZ, inv. 495, 5-6-1635.
1002 Idem, fol. 232, 7-6-1635.
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1635 (9-6)

De commandeur van het fort St. Anna bericht de GR dat de markies van
Haulterive [Francois de l’ Aubespine was niet alleen heer van Haulterive
maar ook markies van Chateauneuf] hem op 6-6-1635 heeft geschreven dat
zich in Zandvliet nog maar drie compagnieën [van het Spaanse leger]
bevinden. Er zal onderzocht worden in welke staat zij zich bevinden. 1003

1635 (19-6)

Jan Passchiers verzoekt de Raad van State om vergoeding van extra
grondwerk op Hoogerwerf. Omdat er sprake was van “grondbraeck” wordt
zijn verzoek afgewezen. 1004 Wel krijgt hij fl. 100 [zoals kennelijk reeds was
afgesproken]. 1005

1635 (23-6)

Jan Passchiers ontvangt wegens werkzaamheden aan de contrescarp te
Hoogerwerf nog fl. 1000. 1006

1635 (27-6)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht vanuit Liefkenshoek aan de GR dat
Spaanse soldaten vanuit Zandvliet in de nacht van 26-6-1635 het fort St.
Jacob hebben aangevallen. Gevangen zijn genomen: een vaandrig, twee
sergeanten, een sergeant van kapitein [Johan] Van Welderen en 17 of 18
soldaten. 1007

1635 (17-7)

Commies Pieter de Gomme heeft de GR bericht dat de vijand mogelijk
plannen maakt voor een actie tegen de forten om en nabij de Schelde. De GR
verzoeken daarom de heer Van Haulterive [Francois de l’Aubespine], om
twee compagnieën soldaten naar Lillo te zenden. 1008
Commandeur Hoemaker schrijft de GR dat ca. 45 Spaanse soldaten uit
Zandvliet in de nacht van 25 op 26-7-1635 overstaken naar het fort
Hoogerwerf. In de ochtend haalden twee of drie van hun soldaten beesten
weg die nabij het fort liepen. Toen dit werd ontdekt besloot de commandeur
van het fort (volgens Hoemaker in strijd met zijn instructie) tot een uitval. Er
werden toen 13 Staatse soldaten gevangen genomen en twee doodgeslagen.
Commandeur Broucqsaut (van Lillo), wiens beurt het was om voor de
bezetting van Hoogerwerf te zorgen, stuurde zijn luitenant met soldaten ter
vervanging van de soldaten die gevangen waren genomen. 1009

1635 (27-7)

1635 (3-8)

Omdat de Spanjaarden mogelijk een oog zouden hebben op een van de
Scheldeforten verzoeken de GR vice-admiraal [Marinus] Hollare een
oorlogsschip naar Lillo te sturen. 1010 De majoor-commies van Hoogerwerf

1003 ZA, SZ, inv. 1250.1, nr. 353.
1004 Grondbraak heeft hier de betekenis van het instorten (naar beneden schuiven) van een dijk of
wal, in dit geval waarschijnlijk veroorzaakt door golfslag.
1005 NA, Resoluties Raad van State, inv. 52, fol. 557.
1006 Idem, fol. 580.
1007 ZA, SZ, inv. 1250.1.
1008 Idem, inv. 495, 17-7-1635.
1009 Idem, inv. 1250.2.
1010 Idem, inv. 495, 3-8-1635.
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stelt aan de soldaten 45 pond buskruit extra beschikbaar omdat de vijand zich
op het omringende schor ophoudt. 1011
1635 (28-8)

De GR besluiten dat commandeur [Simon] Cromstrien zich niet naar
Hoogerwerf dient te begeven aangezien hij in Bergen op Zoom verblijft [en
daar kennelijk nog nodig werd geacht]. 1012

1635 (2-9)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat een van de soldaten uit
zijn compagnie op het fort Hoogerwerf een andere soldaat uit zijn compagnie
heeft doodgeslagen. De dader is op Liefkenshoek gevangen gezet. Op 29-81635 is deze door een krijgsraad, bestaande uit de omliggende kapiteins en
officieren, veroordeeld (“gecondemneert door de wapenen te passeren”); de
[dood]straf is op 30-8-1635 ten uitvoer gebracht. 1013

1635 (13-9)

De heren [Cornelis] Tenijs en [Mathias] Van der Straten hebben hun
bevindingen van de inspecties van Lillo, Liefkenshoek, Kruisschans, St.
Jacob, Oud-Lillo, Frederik Hendrik, Hoogerwerf, St. Ambroise (Stoofgat),
St. Anna, Axel, Terneuzen, Biervliet en Philippine gerapporteerd aan de GR.
Deze besluiten dat aan de hand van dit rapport de nodige beslissingen zullen
worden genomen. 1014

1635 (2-11)

De commies van de vivres en de ammunitiën van Lillo [Pieter de Gomme]
antwoordt de GR n.a.v. een verzoek van de GR d.d. 25-10-1635 om
geïnformeerd te worden over de bevoorrading van fort Hoogerwerf (en de
forten Kruisschans en St. Jacob). De commies antwoordt dat hierover geen
bezorgdheid nodig is, want als het gaat om de bevoorrading met bier, brood
en meel, zal de majoor-commies van Hoogerwerf daar wel voor zorgen,
“dienende tot zijn eijghen proffijt, vermits dat het zijne neeringe is”.
Niettemin zal De Gomme nagaan of de bevoorrading toereikend is. 1015

1635 (3-11)

Majoor en commies Vizer van Hoogerwerf krijgt van de Raad van State
opdracht om de dam langs de oude geul door het gors te slechten; er dient
een nieuwe, bekramde duikeldam gemaakt te worden. Het slechten mag fl. 25
of fl. 30 kosten. Het bekrammen van de duikeldam dient tegen daggeld te
geschieden. 1016

1011
1012
1013
1014
1015
1016

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580.
ZA, SZ, inv. 495, 28-8-1635.
Idem, inv. 1250.2.
Idem, 13-9-1635.
Idem, inv. 1250.2.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 52, fol. 438. De duikeldam bij Hoogerwerf is ook
omschreven als een kadijk (kaaidijk). Dit is de benaming van een dijk (ook tragel genoemd) die
slechts enkele decimeters hoog is, ook wel aangeduid als een smalle of lichte dijk (Gerhardt
e.a. (red.), 1988, p. 291-292).
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1635 (6-11)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht de GR dat hij de majoor van fort
Hoogerwerf naar Den Haag heeft gestuurd om daar te pleiten voor de
verzending van [meer] bier en andere noodzakelijkheden. 1017 Zonodig vindt
bevoorrading plaats vanuit het fort Lillo. Op fort Kruisschans is nog slechts
één kanonnier werkzaam. Hoemaker verzoekt de GR een kanonnier te sturen
uit het land van Tholen. Dit verzoek wordt door de commandeur op 15-111635 herhaald nadat hij per brief het verzoek van prins Frederik Hendrik had
gekregen om erop bedacht te zijn dat de Spanjaarden de Kruisschans
belegeren. 1018

1635 (14-11)

De Raad van State besluit dat de majoor van Hoogerwerf gedurende de drie
wintermaanden december, januari en februari mag beschikken over een last
bier van fl. 3 per ton, 12 tonnen rogge of meel en 50 kazen. De kosten mogen
fl. 41 bedragen. 1019

1635 (25-11)

’s Avonds is door een hoge vloed en een harde storm de contrescarp van fort
Kruisschans aan de oostzijde doorgebroken. De commandeur van
Liefkenshoek bericht de GR hierover op 27-11-1635. Hij vermeldt dat de
nieuwe werken in de zuidcourtine met de borstwering en de palissaden in de
gracht zijn gevallen. Het fort ligt nu geheel open. Er is reeds begonnen met
een spoedreparatie. De commandeur verzoekt wederom dringend om een
extra kanonnier. 1020

1635 (1-12)

Vanuit Den Haag bericht Jacob van Berchem (een van de twee Zeeuwse
vertegenwoordigers in de Raad van State) aan de GR dat de Raad van State
ermee instemt dat naar de Kruisschans zo snel mogelijk een extra kanonnier
wordt gestuurd. 1021

1635 (4-12)

Naar aanleiding van brieven van de fungerend commandeur van Lillo, Simon
Cromstrien, en van kapitein Simon Roobol, beide d.d. 2-12-1635, besluiten
de GR dat kapitein Roobol 40 man onder leiding van een hoofdofficier naar
Hoogerwerf dient te sturen en dat hij met de rest van zijn compagnie op
Blauwgaren gelegerd zal blijven. 1022

1017 Op 7-12-1635 berichtte commandeur Hoemaker de GR dat de majoor van Hoogerwerf van de
Raad van State mandaat had verkregen om het fort te voorzien van de noodzakelijke
levensmiddelen en ammunitie (ZA, SZ, inv. 1250.2).
1018 ZA, SZ, inv. 1250.2.
1019 NA, Resoluties Raad van State, inv. 52, fol. 475; extract in: ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv.
22590. Het was destijds ongebruikelijk om een last te hanteren als inhoudsmaat voor bier. Deze
maat werd vrijwel uitsluitend gebruikt voor granen. Een last kwam dan veelal overeen met
3000 liter.
1020 ZA, SZ, inv. 1250.2, nr. 276.
1021 Idem, nr. 278.
1022 Idem, inv. 495, fol. 355, 4-12-1635. Cromstrien had de GR erop gewezen dat het voor Roobol
niet goed mogelijk was om zijn verplichtingen op Hoogerwerf na te komen. Zijn compagnie
was zwak en telde vele zieken. Indien er 50 man naar Hoogerwerf zouden moeten, zou Roobol
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1635 (21-12)

De commandeur van Liefkenshoek bericht de GR dat hij op het fort
Hoogerwerf is geweest om zes steenstukken [kanonnen] te “stellen” op de
meest geschikte plaatsen. Het fort is voorzien van de vereiste ammunitie. 1023

1635 (29-12)

De fungerend commandeur van Lillo, Simon Cromstrien, bericht de GR over
de naderende aflossing van de compagnie van [Simon] Roobol op
Hoogerwerf. Aan de beurt is kapitein [Cornelis] Snouck, maar die is daartoe
niet goed in staat. 1024

1635

Bij de Rekenkamer van de Generaliteit is over het boekjaar 1635 door het
gewest Zeeland een bedrag gedeclareerd van £ 769:7:7 betreffende uitgaven
ten behoeve van het fort Hoogerwerf. Ruim 717 pond Vlaams betreft de bouw
van stenen hutten, van de poort en de brug (betaald aan de
“schildersaennemer” Michiel Pietersen Schilders), de rest (ruim 52 pond
Vlaams) betreft de inkoop van levensmiddelen (betaald aan de
equipagemeester Maerten Thijssen te Vlissingen). 1025

1636 (5-1)

De majoor-commies stelt aan de soldaten op het fort extra lonten en buskruit
beschikbaar vanwege een dreigend gevaar. 1026

1636 (9-1)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht de GR dat hij op hun verzoek de
bezetting van de forten Hoogerwerf, St. Jacob en Kruisschans met kanonniers
heeft gevisiteerd. Op St. Jacob is de kanonnier doodziek en dient te worden
vervangen. Op de Kruisschans is een extra kanonnier gewenst [op fort
Hoogerwerf bestonden kennelijk op dat moment in dit opzicht geen
problemen]. 1027

1023
1024
1025
1026
1027

zijn verplichtingen op Blauwgaren en Oud-Lillo niet kunnen nakomen. Kennelijk kwamen de
GR Roobol enigszins tegemoet door hem niet te verplichten met 50, maar met 40 man naar
Hoogerwerf te gaan. De GR besloten voorts dat de manschappen van Roobol op de schans
Oud-Lillo zouden worden vervangen door 30 soldaten uit de compagnie van commandeur
Broucqsaut . Daarbij werd op 4-12-1635 nog aangetekend dat de 40 manschappen van kapitein
Roobol zich op 18-12-1635 naar Hoogerwerf dienden te begeven. Op 4-12-1635 bespraken de
GR ook een brief van Severijn Hoemaker over de bezetting van Hoogerwerf die deze een dag
eerder vanuit Liefkenshoek had verzonden. Hoemaker berichtte dat volgens schema kapitein
[Johan] Van Welderen aan de beurt was om de manschappen van kapitein Roobol af te lossen.
Van Welderen verzocht om van deze verplichting ontheven te worden. Manschappen uit zijn
compagnie hadden de laatste keer twee volle maanden op Hoogerwerf garnizoen gehouden
[langer dan van Van Welderen mocht worden verwacht]. Hoemaker ondersteunde de wens van
Van Welderen (en maakte dit standpunt kenbaar aan de GR op 8-12-1635). Het is niet duidelijk
welk besluit de GR hierover vervolgens namen. Mogelijk gebeurde dit impliciet door Roobol te
verplichten om 40 man op Hoogerwerf te laten verblijven.
ZA, SZ, inv. 1250.2, nr. 311.
Idem, inv. 1251.1, brief van Simon Cromstrien aan de GR d.d. 29-12-1635.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 240-241.
Idem, inv. 22580.
ZA, SZ, inv. 1251.1, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 9-1-1636.
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1636 (25-1)

Op fort Hoogerwerf bevinden zich 40 manschappen uit de compagnie van
kapitein Cornelis Snouck. 1028

1636 (15-2)

Johan Vizer verklaart dat hij aan Johannes van Velthoven, oud-wethouder te
Bergen op Zoom, een bedrag heeft betaald van fl. 164 voor geleverd bier,
boter en kaas in het verband met het “opmaken” van het fort naar aanleiding
van de werkzaamheden van de “werkbazen” Jan Passchiers en Boy Claessen.
1029

1636 (5-3)

De commandeur van Lillo, Jacques Broucqsaut, bericht de GR over
moeilijkheden bij de bezetting van [lees: de aflossing op] het fort Hoogerwerf
(en het fort St. Jacob). Hij acht het een goed idee dat in het vervolg het fort
wordt bezet met gecommandeerd volk uit alle compagnieën. Iedere zes
weken zouden de manschappen dan gewisseld moeten worden. Op
Hoogerwerf zijn 40 man nodig, gecommandeerd door een hoofdofficier en
een sergeant. Commandeur Severijn Hoemaker van Liefkenshoek is naar
Holland gereisd om er met de prins van Oranje over te spreken. 1030

1636 (6-3)

Naar aanleiding van de brief van de commandeur van Lillo (Jacques
Broucqsaut) d.d. 5-3 j.l. besluiten de GR om de kwestie van de bezetting van
de forten Hoogerwerf en St. Jacob voor te leggen aan de prins van Oranje.
1031

1636 (5-4)

De commandeur van het fort St. Anna in de polder van Namen schrijft de GR
dat enkele soldaten uit zijn garnizoen die op Hoogerwerf gelegerd waren
wilden overlopen naar de vijand. De oorzaak zou gelegen zijn in de slechte
huisvestingsomstandigheden op Hoogerwerf. De muiters zijn opgehaald door
ongeveer 35 soldaten en twee officieren en gevangen gezet op het fort St.
Anna. 1032 Op 7-4-1636 berichtte de commandeur van Liefkenshoek hierover
dat het zou gaan om 10 Franstalige soldaten [vermoedelijk uit de compagnie
van Adriaen van Beaumont]. 1033 Diezelfde dag verzocht de commandeur van
het fort St. Anna de GR om de scherprechter te sturen. 1034 Op 15-4-1636
werd in dit fort over deze kwestie een krijgsraad gehouden. 1035

1028 Idem, brief van Jacques Broucqsaut aan de GR d.d. 25-1-1636.
1029 HCM, not. arch. 31, akte nr. 27. Het genoemde bedrag was overeengekomen tussen Van
Velthoven en de genoemde werkbazen op 1-11-1634. Het bedrag werd door tussenkomst van
Johan Vizer verrekend.
1030 ZA, SZ, inv. 1251.1, brief van Jacques Broucqsaut aan de GR d.d. 5-3-1636.
1031 Idem, inv. 496, fol. 40, 6-3-1636.
1032 Idem, inv. 1251.1, 5-4-1636.
1033 Idem, 7-4-1636.
1034 Idem.
1035 Idem, brieven van Johan Vizer d.d. 15-4-1636 en 16-4-1636; de notulen van de betreffende
krijgsraad gingen verloren.
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1636 (15-4)

Commandeur Severijn Hoemaker wijst de GR erop dat de aanstaande
aflossing van manschappen op Hoogerwerf vanuit het fort St. Anna
problematisch is. Daar bevinden zich thans slechts 43 man, inclusief een
luitenant, sergeant en tamboer. 1036

1636 (16-4)

Majoor-commies Vizer bericht de GR vanuit het fort St. Anna in de polder
van Namen (waar hij op 15-4-1636 een krijgsraad bijwoonde) dat 40 soldaten
vanuit het fort St. Anna op het fort St. Martijn verblijven. Daartoe behoren
18 piekeniers (“spiezen”) en 22 musketiers. Hij maakt melding van 27 Franse
soldaten, die overwegend als nieuw worden gekwalificeerd. Hij verzoekt om
versterking van het garnizoen op Hoogerwerf, gecommandeerd door
officieren. 1037

1636 (17-4)

De majoor-commies van het fort Hoogerwerf (weer terug op dit fort) maakt
de GR nog eens zijn zorgen kenbaar over de kwaliteit en de sterkte van het
garnizoen op Hoogerwerf. Voorts verzoekt hij om een besluit betreffende de
bevoorrading van dit fort met buskruit, boter, kaas, ammunitie en bier. 1038

1636 (17-4)

Vanuit fort St. Anna bericht kapitein Robert Vassij de GR over de z.i.
problematische aflossing van manschappen op Hoogerwerf door militairen
die in St. Anna garnizoen houden; er is te weinig mankracht voor
beschikbaar. De vijand ligt met 300 tot 400 man voor het fort St. Anna en het
Spaanse garnizoen te Hulst is sterk . Hij wijst er voorts op dat er op
Hoogerwerf geen schoon water is en dat de hutten klein en oud zijn, waardoor
er ziekten kunnen ontstaan. 1039
Commandeur Severijn Hoemaker bericht de GR vanuit Liefkenshoek dat het
fort St. Jacob gisterenmorgen stormenderhand door de Spanjaarden is
heroverd. De gouverneur van Zandvliet (Alexander de Heze) heeft inmiddels
toegezegd dat de gevangen genomen militairen (incl. de kapitein met zijn
familie), die nu in Stabroek verblijven, goed zullen worden behandeld (zij
zullen daarover volgens de gouverneur niet te klagen hebben). Zij zullen vrij
worden gelaten en met schuiten naar Lillo en Liefkenshoek worden vervoerd.

1636 (30-4)

1040

1636 (1-5)

1036
1037
1038
1039
1040

De commandeur van het fort St. Anna verzoekt de GR of hij zijn soldaten die
te Hoogerwerf gelegerd zijn mag terugroepen omdat het fort St. Anna dreigt
te worden aangevallen. Commandeur Severijn Hoemaker, kapitein Arent van
Serooskercke, commies Pieter de Gomme en ontvanger (van de convooien
en licenten) Cornelis van Alphen laten de GR weten dat het fort St. Jacob
door de Spanjaarden is heroverd en dat het mislukt is hen van de

Idem, inv. 1251.1, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 15-4-1636.
Idem, inv. 1251.1, brief van Vizer aan de GR d.d. 16-4-1636.
Idem, brief van 17-4-1636.
Idem, inv. 1251.1, brief van Robert Vassij aan de GR d.d. 17-4-1636.
Idem, inv. 1251.1, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 30-4-1636.
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Couwensteinsedijk te verdrijven. 1041 Aan Spaanse zijde sneuvelden daar 30
soldaten. De commandant, Simon Cromstrien, gaf zich met een officier en 48
soldaten over. 1042
1636 (1-5)

De commandeur van Lillo, Jacques Broucqsaut, attendeert de GR erop dat de
vaart die langs Berendrecht naar Zandvliet loopt nabij de redoute Morales
van Spaanse zijde weer wordt geaccomodeerd [weer bevaarbaar wordt
gemaakt]. 1043

1636 (29-5)

Vanuit het fort St. Anna bericht Jacques Broucqsaut de GR dat er verwarring
is ontstaan over de bezetting van het fort Hoogerwerf. Er zou zijn besloten
dat het “volck” aldaar onder leiding van een hoofdofficier gedurende drie
maanden op Hoogerwerf dienst moet doen. De daar verblijvende officieren
uit de compagnie van David van Orliens menen dat een termijn is gesteld van
vier weken i.p.v. drie maanden [de bestaande regel inzake aflossing per
maand bleef intact]. 1044

1636 (3-6)

Vanuit het fort Lillo bericht Jacques Broucqsaut de GR over diverse
veranderingen en versterkingen van Staatse troepen in de Scheldeforten. Op
4-6-1636 zullen 50 man van zijn compagnie de aflossing op Hoogerwerf
verzorgen. 1045

1636 (12-6)

Voordat de GR Evert Janssen, de chirurgijn van commandeur Broucqsaut,
een toelage zullen uitkeren voor het genezen van veertig gewond geraakte
soldaten van kapitein Simon Cromstrien bij de val van St. Jacob, zal men
eerst advies vragen aan commies Pieter de Gomme; deze brengt dit advies op
3-7-1636 uit en meent dat de chirurgijn een recognitie heeft verdiend. 1046

1636 (15-7)

De GR hebben besloten chirurgijn en pestmeester Adam Deens zolang de
pest op Lillo en de andere forten in de buurt [w.o. mogelijk Hoogerwerf]
woedt, vijf Vlaamse ponden per maand te betalen, op de voorwaarde dat hij
zelf zijn medicamenten aanschaft. Wat betreft de huishuur zal commies De
Gomme worden geschreven dat hij de pestmeester in een van de hutten van
het gewest Zeeland in het fort Lillo dient onder te brengen. 1047

1041 Idem, inv. 496, 1-5-1636.
1042 Nemery, 1896-1898, p. 30. Over de strijd op en nabij de Couwensteinsedijk berichtte viceadmiraal Marinus Hollare (varend tussen Vlissingen en Lillo) de GR op 2-5-1636 (ZA, SZ, inv.
1251.1) en de commandeur van Lillo, Jacques Broucqsaut, op 3-5-1636 (idem).
1043 ZA, SZ, inv. 1251.1, brief van Jacques Broucqsaut aan de GR van 1-5-1636. Die dag berichten
ook Pieter de Gomme en Severijn Hoemaker de GR middels brieven over versterkingen van de
Spanjaarden in en rondom Zandvliet.
1044 Idem, inv. 1251.1, brief van Jacques Broucqsaut aan de GR van 29-5-1636.
1045 Idem, brief van 3-6-1636.
1046 Idem, inv. 496, 12-6-1636; idem, inv. 1251.1, brief van Pieter de Gomme aan de GR d.d. 3-71636.
1047 Idem, inv. 496, 15-7-1636.
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1636 (19-7)

Commies Pieter de Gomme bericht de GR dat de pestmeester te Lillo zelf
met de pest is besmet. 1048

1636 (29-7)

Kapitein Jacques van Gershoven bericht de GR vanuit Lillo dat zijn
compagnie aan de beurt is om gedurende een maand op Hoogerwerf te
verblijven. Zijn compagnie is echter getroffen door de pest. Hij verzoekt om
van de aflossingsplicht vrijgesteld te worden. 1049

1636 (1-8)

Commandeur Jacques Broucqsaut bericht de GR vanuit Lillo dat de pest daar
dagelijks toeneemt, zowel bij burgers als militairen. Er is niet alleen behoefte
aan medicijnen maar ook aan een ziekentrooster. 1050

1636 (3-8)

Commandeur Jacques Broucqsaut bericht de GR vanuit fort St. Anna over de
aflossing op het fort Hoogerwerf. Hij heeft op 31-7-1636 van de GR opdracht
gekregen om deze te verzorgen uit het garnizoen van het fort St. Anna. De
betreffende kapiteins klagen daarover. Sommige van hen zaten reeds
gedurende vier maanden op Hoogerwerf en er zijn vele zieken. Op St. Anna
is bovendien waakzaamheid geboden; de Spanjaarden beloeren het fort
vanuit Hulst. De aflossingsvolgorde op Hoogerwerf is volgens Broucqsaut:
de compagnies van Jacques van Gershoven, Simon Roobol, Johan van
Welderen, Cornelis Snouck en Anthony Seys (die volgens Broucqsault op
Hoogerwerf nog geen dienst heeft gedaan).

1636 (21-8)

Commandeur Boucqsaut bericht vanuit fort St. Anna de GR dat de pest in
Lillo toeneemt en dat pestmeester Jacob de Moor zelf is besmet [en daaraan
die dag of een dag later zou overlijden]. Hij draagt een opvolger voor (i.c.
Evert Janssen). 1051

1636 (5-9)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht de GR dat bootsgezellen van
Zandvliet gisteren (4-9-1636) hebben getracht om een schip aan te vallen dat
voor aflossing van soldaten op Hoogerwerf had gezorgd. Er is vanuit
Hoogerwerf met een kanon op hen geschoten. 1052 Eveneens op 5-9-1636
bericht de majoor-commies van Hoogerwerf de GR over deze affaire. Hij
vemeldt een aanval van 300 tot 400 bootsgezellen met ca. 300 vierroers
[snaphanen] en musketiers. 1053

1048
1049
1050
1051

Idem, inv. 1251.1, brief van Pieter de Gomme aan de GR d.d. 19-7-1636.
Idem, brief van Jacques van Gershoven aan de GR d.d. 29-7-1636.
Idem, brief van Jacques Broucqsaut aan de GR d.d. 1-8-1636.
Idem, brief van Jacques Broucqsaut aan de GR d.d. 21-8-1636; hij vermeldde o.m. dat de
vrouw van een van zijn korporaals was besmet evenals de vrouw van de schipper van kapitein
Anthony Seys; zie ook: ZA, SZ, inv. 496, 23-8-1636.
1052 Idem, inv. 1251.1, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 5-9-1636.
1053 Idem, brief van Johan Vizer aan de GR d.d. 5-9-1636.
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1636 (25-8)

De GR besluiten op advies van commandeur Broucqsaut Claes Vijncke aan
te stellen als pestmeester op Lillo, Blauwgaren en Oud Lillo, in de plaats van
de overleden Jacob Moor en wel voor veertig guldens per maand; de door
hem voor te schrijven medicamenten zullen hem worden vergoed. 1054

1636 (3-12)

Majoor-commies Vizer bericht de GR dat op 1-12-1636 twee schepen met
“lorredraaiers” [sluikhandelaren; smokkelaars] uit Zierikzee in strijd met
geldende regels goederen hebben gelost aan de dijk bij Zandvliet. Er zijn op
hen vanaf het fort Hoogerwerf kanonschoten afgevuurd. Het touwwerk van
de schepen is beschadigd. Er had effectiever kunnen worden ingegrepen
indien een betere sloep beschikbaar was geweest. Vizer verzoekt om een
redoute of staketsel bij de haven van het fort, zodat deze beter kan worden
beschermd. 1055

1636 (25-12)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht de GR dat door de aanwezigheid
van de compagnie van Gershoven op Hoogerwerf het garnizoen op
Liefkenshoek verzwakt wordt, temeer daar de gracht is bevroren. Gisteren
zijn op Hoogerwerf 16 soldaten gearriveerd uit de compagnie van kapitein
[Charles de] Ram. Hoemaker toont zich ongerust over langdurige twisten en
tweedracht onder de officieren op het fort Kruisschans; hij heeft hierover ook
prins Frederik Hendrik geïnformeerd. Hij zal hierover overmorgen op de
Kruisschans een krijgsraad beleggen. 1056

1636 (26-12)

Majoor-commies Vizer bericht de GR dat hij in opdracht van de Raad van
State de volgende levensmiddelen heeft gekocht voor de drie wintermaanden:
40 stukken kaas, 12 tonnen bier en 12 zakken meel. Hij verzoekt de GR om
gedurende de wintermaanden het garnizoen met 16 soldaten uit te breiden;
50 is te weinig om het fort goed te kunnen verdedigen. Hij herhaalt zijn
verzoek inzake de bouw van een redoute bij de haven. Voorts verzoekt hij
om een grotere sloep zodat “de Stroom” [= de Kromvliet] beter kan worden
beschermd. Ook vraagt hij toestemming om 12 musketten in voorraad te
mogen hebben. 1057

1636 (28-12)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht de GR dat de compagnie van
kapitein [Johan] Van Welderen aan de beurt is om de compagnie van
[Jacques] Van Gershoven op Hoogerwerf af te lossen. Van Welderen
verzoekt om hiervan vrijgesteld te worden. Zijn compagnie is zwak en deze
kan op de Kruisschans niet gemist worden. 1058

1054
1055
1056
1057
1058

Idem, inv. 496, 25-8-1636.
Idem, inv. 1251.2, brief van Vizer aan de GR d.d. 3-12-1636.
Idem, brief van Severijn Hoemaker d.d. 25-12-1636.
Idem, inv. 1251.2, brief van Vizer aan de GR d.d. 26-12-1636.
Idem, inv. 1251.2, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 28-12-1636.
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1636

Gedelegeerden van de Raad van State bezoeken dit jaar het fort Hoogerwerf
en tonen zich tevreden over uitgevoerde reparaties. 1059

1637 (5-2)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht de GR dat afgelopen zondag de
voorziene aflossing op Hoogerwerf niet mogelijk was vanwege “quaet
weder”. Het is de beurt van de compagnie van [Anthony] Seijs om onder
leiding van een luitenant naar Hoogerwerf te gaan. 1060

1637 (14-2)

Commies Pieter de Gomme bericht de GR dat de Spanjaarden zich versterken
te Zandvliet. 1061

1637 (14-2)

Vanuit Hoogerwerf bericht majoor-commies Vizer de GR dat zich op het fort
52 manschappen bevinden met officieren en een tamboer, waaronder 32
musketiers. Hij verzoekt de GR om in het magazijn van het fort steeds 25
musketten in voorraad te mogen hebben die in geval van nood gebruikt
kunnen worden. Van de gouverneur van Bergen op Zoom heeft hij vernomen
dat er in Antwerpen ettelijke sloepen en wagens worden gebouwd. 1062

1637 (21-2)

Gouverneur Charles Morgan [van Bergen op Zoom] heeft de forten om en
nabij de Schelde laten inspecteren. 1063

1637 (4-3)

Jacques Gershoven, bevelvoerend kapitein te Lillo, tekent bezwaar aan tegen
de aanstaande bezetting van het fort Hoogerwerf door manschappen uit de
compagnie van kapitein Simon Robolle. 1064 De GR besluiten dat dit zo dient
te blijven op voorwaarde dat de manschappen niet worden onttrokken aan de
sterkte van het fort Lillo [daar was Gershoven bevreesd voor]. 1065

1637 (6-4)

De commandeur van Lillo (Jacques Broucqsaut) bericht de GR dat de
compagnie van kapitein [Simon] Robolle op Hoogerwerf voor aflossing zal
zorgdragen. Deze bevindt zich nu op Oud-Lillo en Blauwgaren. Vervanging
van de manschappen daar door soldaten uit het fort Lillo is echter niet goed
mogelijk. De commandeur beschikt in Lillo slechts over 1,5 compagnie. Hij
verzoekt de GR om een beslissing te nemen over de naderende aflossing (op
Hoogerwerf) aanstaande zondag [12-4-1637]. 1066

1637 (14-4)

Vanuit Lillo bericht kapitein Simon Cromstrien de GR dat een
schippersknecht, varende op een waterschip dat vanuit Zierikzee op weg was

1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066

NA, Raad van State, inv. 1569, verbaal betreffende het jaar 1636.
ZA, SZ, inv. 1252.1, brief Severijn Hoemaker aan de GR van 5-2-1637.
Idem, brief Pieter de Gomme aan de GR van 14-2-1637.
Idem, brief van Johan Vizer aan de GR van 14-2-1637.
Idem, inv. 496, 21-2-1637.
Idem, inv. 1252.1, brief van Jacques Gershoven aan de GR van 1-3-1637.
Idem, inv. 496, fol. 36 v, 4-3-1637.
Idem, inv. 1252.1, brief van Jacques Broucqsault d.d. 6-4-1637.
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naar Lillo, door militairen van Zandvliet gevangen is genomen. De
gouverneur van Zandvliet verlangt een losgeld. 1067
1637 (15-4)

Uit het garnizoen van het fort St. Anna bevinden zich 50 man op Hoogerwerf
(en 25 op het fort Frederik Hendrik). 1068

1637 (16-4)

Vanuit Lillo bericht kapitein Simon Cromstrien de GR dat het Spaanse
garnizoen in Zandvliet verder is versterkt met kanonnen en munitie die door
het verdronken land in de polder van Lillo vanuit Antwerpen zijn
vervoerd. 1069

1637 (1-5)

Vanuit Lillo bericht kapitein Simon Cromstrien de GR dat prins Frederik
Hendrik Lillo en de omringende forten [w.o. mogelijk ook fort Hoogerwerf]
heeft gevisiteerd. 1070

1637 (7-5)

Vanuit het fort St. Anna bericht commandeur Jacques Broucqsaut de GR dat
zich op Hoogerwerf 50 manschappen bevinden uit het garnizoen van fort St.
Anna. Deze moeten volgens schema op 9 mei a.s. worden afgelost. 1071

1637 (9-5)

Vanuit het fort St. Anna antwoordt commandeur Jacques Broucqsaut de GR
op twee brieven d.d. 8-5-1637 die hij van de GR heeft ontvangen betreffende
de aflossing van militairen op Hoogerwerf. Het was de bedoeling dat dit zou
gebeuren door de compagnie van kapitein Roobol (“Roybol”). Later beslisten
de GR dat Hoogerwerf bezet diende te blijven vanuit het garnizoen van fort
St. Anna [het ging om 50 man uit de compagnie van kapitein Adriaen van
Beaumont]. Broucqsaut toont zich hier niet gelukkig mee, mede gelet op het
feit dat reeds 25 man van dit garnizoen op het fort Frederik Hendrik
verblijven. 1072

1637 (13-5)

De Raad van State verleent toestemming voor de aanschaf van pulver
[buskruit] ten behoeve van Hoogerwerf, resp. 800 pond droog en 300 pond
nat. 1073

1637 (17-6)

Commandeur Jacques Broucqsaut bericht de GR dat hij is terruggekeerd op
fort St. Anna vanuit Lillo. In Lillo neemt de “contagieuse ziecte” [de pest]
verschrikkelijk toe. De laatste vier dagen zijn er 35 tot 36 zieken. “Alle

1067 Idem, brief van Simon Cromstrien d.d. 14-4-1637.
1068 Idem, inv. 1252.1, 15-4-1637; idem, 7-5-1637, brief van Jacques Broucqsaut vanuit het fort St.
Anna.
1069 Idem, brief van Simon Cromstrien d.d. 16-4-1637.
1070 Idem, 1-5-1637.
1071 Idem, brief van Jacques Broucqsaut d.d. 7-5-1637.
1072 Idem, brief van 9-5-1637.
1073 NA, Resoluties Raad van State, inv. 54, fol. 218.
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menschelicke middelen worden gheappliceert om daer in te remedieren, doch
moeten van boven de hulpe verwachten”. 1074
1637 (3-7)

Commandeur Jacques Broucqsaut bericht de GR dat de naderende aflossing
op Hoogerwerf zal geschieden door zijn compagnie, indien althans die van
kapitein [Simon] Roobol hiervan wordt vrijgesteld. Hij verzoekt de GR dit
nog eens te overwegen, gegeven de zwakke bezetting van de
garnizoenen. 1075

1637 (17-7)

De GR beslissen dat commandeur [Jacques] Broucqsaut het fort Hoogerwerf
dient te laten bezetten door soldaten uit zijn compagnie. Kapitein [Charles
de] Ram wordt gevraagd vijftig man onder het bevel van een hoofdofficier
naar Lillo te sturen om daar gedurende de absentie van het krijgsvolk uit de
compagnie van commandeur Broucqsaut garnizoen te houden. 1076

1637 (31-7)

Commandeur Jacques Broucqsaut bericht de GR vanuit Lillo dat er
aanwijzingen zijn dat vanuit Zandvliet een aanval wordt voorbereid op de
Staatse Scheldeforten. 1077

1637 (6-8)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht de GR dat hij zich vanwege vele
zieken in zijn compagnie zorgen maakt over de door zijn compagnie te
verzorgen aflossing op Hoogerwerf op 18-8 a.s. (waar manschappen van “de
heer Bersou” [bedoeld werd: Broucqsaut] dienen te worden vervangen).
Mocht hij toch naar Hoogerwerf moeten dan verzoekt hij de GR te
bewerkstelligen dat de vijftig man van kapitein Ram (die zich nu in Lillo
bevinden) gedurende een maand naar Liefkenshoek komen. 1078

1637 (12-8)

De GR beslissen dat de commandeurs [Jacques] Broucqsaut en [Severijn]
Hoemaker zal worden bericht dat de bezetting van Hoogerwerf uit troepen
van kapitein [Simon] Roobol zal bestaan, ongeacht waar de vijftig man van
kapitein [Charles de] Ram (die nu in Lillo zijn) heen zullen gaan. 1079

1637 (14-8)

Jacob van Berchem, een van de twee vertegenwoordigers van het gewest
Zeeland, uit in een brief aan de GR zijn twijfels over de ligging van het fort
Hoogerwerf. Hoort het wel bij het gewest Zeeland? Hij kaart de kwestie aan
nu hij heeft vernomen dat de Staten van Zeeland besloten hebben om de
gemene middelen van consumptie betreffende het fort Hoogerwerf ten
profijte van het gewest Zeeland te verpachten. Van Berchem vraagt om
onderbouwing van de Zeeuwse claim “daer mede de twijffelende provinties

1074
1075
1076
1077
1078
1079

ZA, SZ, inv. 1252.1, brief van Jacques Broucqsaut aan de GR d.d. 17-6-1637.
Idem, 3-7-1637.
Idem, inv. 496, 17-7-1637.
Idem, inv. 1252.1, brief van Jacques Broucqsaut aan de GR d.d. 31-7-1637.
Idem, inv. 1252.1, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 6-8-1637.
Idem, inv. 496, 12-8-1637. Dit besluit was conform een advies van commandeur Jacques
Broucqsault (zie diens brief aan de GR d.d. 10-8-1637; ZA, SZ, inv. 1252.1).
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mogen gerust gestelt werden” [kennelijk bestond er binnen de Raad van State
over het Zeeuwse standpunt geen consensus]. 1080
1637 (7-9)

Vanuit fort Lillo bericht commandeur Jacques Broucqsaut de GR dat de
compagnieën van [Jeremias] Nicolai, [David van] Orliens en [Adriaen van]
Beaumont door de pest zijn gehalveerd. 1081

1637 (11-9)

Naar aanleiding van een bericht van commandeur Severijn Hoemaker
besluiten de GR dat de troepen van kapitein [Charles de] Ram, tegenwoordig
in garnizoen op Lillo, naar Liefkenshoek zullen gaan, gedurende de tijd dat
de troepen van Severijn Hoemaker zich op Hoogerwerf bevinden. 1082

1637 (10-10)

De GR besluiten dat de helft van de compagnie die op fort St. Anna verblijft
naar Liefkenshoek wordt gezonden zolang kapitein Cromstrien op
Hoogerwerf is gelegerd. 1083

1637 (15-10)

De commandeur van Liefkenshoek attendeert de GR erop dat de verovering
van Breda [op 7-10-1637] nog niet is gevierd op Hoogerwerf (en op
Liefkenshoek en Kruisschans). 1084

1637 (3-11)

Naar aanleiding van een bericht van commandeur Broucqsaut besluiten de
GR troepen uit de compagnie van kapitein [verm. Harmen] Ovinck, die in
schepen voor Liefkenshoek zijn gelegerd, naar het fort Hoogerwerf te
zenden. 1085

1637 (5-11)

De Staten van Zeeland besluiten dat voor de forten Lillo en St. Anna (in de
polder van Namen) afzonderlijke commandeurs dienen te worden aangesteld.
Kapitein Jacques Broucqsaut dient binnen enkele dagen kenbaar te maken
welke van de twee “commandementen” hij wenst te behouden. 1086

1637 (7-11)

Vanuit Lillo bericht commandeur Jacques Broucqsaut de GR dat de
voorgenomen aflossing op Hoogerwerf op 16-11 a.s. vanuit het garnizoen op
de Kruisschans niet mogelijk is. Nu komt het garnizoen van fort St. Anna in
aanmerking, maar Broucqsaut acht dit problematisch. 1087

1080 Idem, inv. 1252.1, brief van Jacob van Berchem aan de GR d.d. 14-8-1637 vanuit Den Haag.
1081 Idem, inv. 1252.1, brief van commandeur Jacques Broucqsault aan de GR vanuit Lillo d.d. 7-91637.
1082 Idem, inv. 496, 11-9-1637.
1083 Idem, fol. 159 v, 10-10-1637.
1084 Idem, fol. 164 v, 18-10-1637.
1085 Idem, 3-11-1637.
1086 ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, p. 239.
1087 ZA, SZ, inv. 1252.2, brief van commandeur Jacques Broucqsault aan de GR vanuit Lillo d.d. 711-1637.
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1637 (9-11)

De gemene middelen van consumptie op Hoogerwerf worden door de Raad
van State verpacht; ontvanger daarvan is [Johan de] Bergaigne. 1088 De
consequentie daarvan is dat de opbrengst ten goede komt aan de Generaliteit,
niet (althans niet direct) aan het gewest Zeeland. 1089

1637 (30-11)

Majoor-commies Vizer bericht de GR dat hij van de heren [Mathias] Van der
Straeten en [Cornelis] Tenys (beide lid van de GR) opdracht heeft gekregen
om het fort Hoogerwerf rondom te voorzien van palissaden. Hij heeft deze
opdracht vanwege de vorst nog niet kunnen uitvoeren. Het fort wordt thans
bemand door 50 soldaten uit de compagnie van [Robert] De Vassij. Vizer
acht uitbreiding gewenst, gelet op de sterkte van het garnizoen te Zandvliet.
1090

1637 (13-12)

Op Hoogerwerf wordt de compagnie van Severijn Hoemaker afgelost door
de compagnie van Simon Cromstrien. 1091

1637 (15-12)

Naar aanleiding van een bericht van commandeur Broucqsaut, gedateerd op
13 december, dat de nacht tevoren Dirck den Constabel met twee
compagnieën bootgezellen in Zandvliet is aangekomen besluiten de GR om
de commandeurs van Lillo, Liefkenshoek en de andere forten te vragen op
hun hoede te zijn. 1092

1637 (28-12)

Commies Pieter de Gomme bericht de GR dat hij een brief heeft ontvangen
van ontvanger Bergaigne uit Bergen op Zoom d.d. 21-12-1637. Deze
attendeert De Gomme erop dat hij vanwege de Raad van State
verantwoordelijk is voor het innen van de gemene middelen van consumptie
op het fort Hoogerwerf. De Gomme maakt de GR kenbaar dat hij niet goed
weet hoe hierop te reageren. 1093

1637 (28-12)

Op Hoogerwerf zijn conform een besluit van de GR in verband met de vorst
extra soldaten aanwezig en wel uit de compagnie van kapitein [Jacques]
Gershoven. 1094

1088 NA, Resoluties Raad van State, inv. 54, fol. 301. Johan de Bergaigne was ontvanger van de
gemene middelen van consumptie in het Markiezaat van Bergen op Zoom. Slechts zijn
rekeningen betreffende de periode 1621 tot en met 1625 zijn bewaard gebleven (BHIC,
Rekeningen Generaliteitskamer 1621-1794, inv. 1962 tot en met 1966).
1089 De opbrengst van de gemene middelen van consumptie in de Republiek was bestemd voor de
afzonderlijke gewesten, behalve de opbrengst in de Generaliteitslanden, waaronder StaatsBrabant. Daartoe behoorde het Markiezaat van Bergen op Zoom. De daar geïncasseerde
middelen vloeiden in de centrale kas van de Generaliteit (Veenstra, 2009, p. 5).
1090 ZA, SZ, inv. 1252.2, nr. 82, brief van Vizer aan de GR d.d. 30-11-1637.
1091 Idem, inv. 1252.2, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 9-12-1637.
1092 Idem, inv. 496, 15-12-1637.
1093 Idem, inv. 1252.2, brief van Pieter de Gomme aan de GR d.d. 28-12-1637.
1094 Idem.
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1638 (10-1)

Kapitein Simon Cromstrien bericht de GR vanuit Lillo dat er gedurende de
vorst op Zandvliet 300 extra Spaanse soldaten zijn gearriveerd en dat er nog
eens 300 verwacht worden. 1095

1638 (5-2)

Aan de soldaten wordt extra buskruit verstrekt omdat op het schor met
musketten op de vijand is geschoten. 1096

1638 (6-2)

Aan de soldaten worden extra lonten beschikbaar gesteld omdat de vijand op
het “slick” nabij het fort was gekomen. 1097

1638 (14-2)

Commandeur Jacques Broucqsaut bericht de GR vanuit fort St. Anna dat de
schipper Adriaen Janssen van Assendelft is teruggekeerd van een reis naar
Zandvliet waar hij stenen heeft afgeleverd ten behoeve van de gouverneur
aldaar. Hij heeft vernomen dat het garnizoen aldaar wel 2000 man sterk
is. 1098

1638 (16-2)

Commandeur Jacques Broucqsaut bericht de GR vanuit fort St. Anna dat de
compagnie van kapitein [Charles de] Ram met het komende getij dit fort zal
verlaten, achterlatende de 15 mannen die krachtens een order van de GR op
Hoogerwerf verblijven. Daar bevindt zich nu ook de compagnie van
[Jeremias] Nicolai. In maart is het de beurt van kapitein Beaumont om de
aflossing op Hoogerwerf te verzorgen. Deze kan echter geen 50 man missen.
De andere [in aanmerking komende] compagnieën zijn ook zeer zwak,
behalve die van kapitein [Robert] Vassij (Wassij). 1099

1638 (23-2)

De Raad van State bespreekt een brief van de GR van Zeeland d.d. 8-121637, gericht aan de Zeeuwse leden van de Raad (i.c. Jacob van Berchem en
Simon Schotte), over de ligging van het fort Hoogerwerf. Betoogd wordt dat
het fort op het grondgebied van het gewest Zeeland ligt. 1100 Achtergrond van
de discussie daarover is de vraag aan wie de opbrengst van de gemene
middelen van consumptie betreffende het fort Hoogerwerf toekomt: aan de
Generaliteit (via de ontvanger van het Markiezaat van Bergen op Zoom in
Staats-Brabant) dan wel aan het gewest Zeeland (via de ontvanger op het fort
Lillo).

1638 (12-3)

De Staten van Zeeland buigen zich over de uitvoering van hun resolutie d.d.
5-11-1637 betreffende het “separeren” van de commandementen over de
forten Lillo en St. Anna in de polder van Namen. De gewestelijk pensionaris
[Boudewijn de Witte] heeft gemeld dat deze resolutie nog niet is uitgevoerd.

1095
1096
1097
1098
1099
1100

Idem, inv. 1253.1, brief van Simon Cromstrien aan de GR d.d. 10-1-1638.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22850.
Idem.
ZA, SZ, inv. 1253.1, brief van Jacques Broucqsaut aan de GR d.d. 14-2-1638.
Idem, d.d. 16-2-1638.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 56, fol. 155.
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De Staten gelasten nu de Gecommitteerde Raden om deze resolutie
“promptelyck” te “executeren”, gelet op het commandement dat de kapitein
Severijn Hoemaker heeft over de forten Liefkenshoek, de Kruisschans en
Hoogerwerf. Eenstemmig wordt vastgesteld dat ook hij [net zoals zijn collega
te Lillo; i.c. Jacques Broucqsaut] zal dienen te kiezen welke van de genoemde
[in zijn geval drie] commandementen hij wil behouden. Dit dient hij binnen
zes weken kenbaar te maken. 1101
1638 (5-4)

Commandeur Jacques Broucqsaut bericht de GR vanuit fort St. Anna dat op
3-4-1638 50 man van de compagnie van [Anthony] Seys zijn vertrokken naar
Hoogerwerf, gecommandeerd door een sergeant, omdat de vaandrig ziek is
(“aen de cortse”) en de luitenant met kennisgeving absent is. 1102

1638 (4-5)

Naar aanleiding van het advies van de commiezen op de vloot van Lillo
besluiten de GR het verzoek van de gouverneur van Zandvliet om steen, kalk
en Noorse waren [= hout] uit te mogen voeren af te wijzen. 1103

1638 (5-5)

Commies Pieter de Gomme bericht de GR dat op 4-5-1638 Spaanse soldaten
vanuit Zandvliet naar Doel zijn gekomen en daar enige soldaten gevangen
hebben genomen en er enige hebben doodgeslagen. Tot de doden behoort de
schipper Jan Moens, veerman van Doel op Antwerpen; hij laat een vrouw en
jonge kinderen achter. 1104

1638 (2-6)

De GR stemmen niet toe dat [de schipper] Adriaen Janssen van Assendelft in
opdracht van de gouverneur van Zandvliet uit mag voeren: honderdduizend
ijsselstenen, een schip Noorse waren, duizend pannen en zes hoeden kalk.
Alvorens zeven okshoofden Franse wijn voor de gouverneur van Zandvliet
mogen passeren, zullen de commiezen in de vloot van Lillo om advies
worden gevraagd aangezien een lading van april j.l. was gevuld met zout
water. 1105

1638 (20-6)

Staatse eenheden onder aanvoering van graaf Willem van Nassau-Siegen
lijden bij Kallo (nabij fort Liefkenshoek) een zware nederlaag tegen het
Spaanse leger. Aan Staatse zijde sneuvelen ca. 700 militairen en ca. 2500
man worden krijgsgevangen gemaakt. 1106

1101
1102
1103
1104
1105
1106

ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, 12-3-1638, p. 28-29.
ZA, SZ, inv. 1253.1, brief van Jacques Broucqsaut aan de GR d.d. 5-4-1638.
Idem, inv. 497, 4-5-1638.
Idem, inv. 1253.1, brief van Pieter de Gomme aan de GR d.d. 5-5-1638.
Idem, inv. 497, 2-6-1638.
Idem, inv. 1253.1, brief van Robert de Vassij aan de GR d.d. 25-6-1638; Van Nimwegen, 2006,
p. 66 en 215.
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1638 (24-6)

Commandeur Severijn Hoemaker krijgt van de GR het bericht dat hij de
compagnie van kapitein Bartholomeus Hoemaker gebruiken kan naar eigen
inzicht voor de defensie van de forten op en omtrent de Schelde. 1107

1638 (11-7)

De commandeur van Lillo, Robert de Vassij, bericht de GR dat in Lillo 46
Spaanse soldaten gevangen zijn gezet; hij overlegt een lijst met hun
namen. 1108

1638 (25-7)

Majoor-commies Vizer toont zich in een brief aan de GR verontrust over de
sterkte van het garnizoen op Hoogerwerf. In Zandvliet verblijven wel 2000
man, op Hoogerwerf slechts 40. Hij verzoekt om versterking. 1109

1638 (1-10)

De gemene middelen van consumptie betreffende het fort Hoogerwerf zijn in
opdracht van de GR door de commies van Hoogerwerf gecollecteerd voor de
periode 1-10-1637 tot 1-10-1638. 1110 De opbrengst bedraagt £ 72:2:8. Deze
wordt verantwoord door de commies van de gemene middelen van
consumptie te Lillo en Liefkenshoek in diens rekening over dit tijdvak,
hoewel deze formeel nog geen mandaat had om als ontvanger van die
middelen op Hoogerwerf te fungeren. 1111 Met terugwerkende kracht wordt
dit mandaat hem op 2-8-1639 door de GR verstrekt. 1112

1638 (1-10)

De gemene middelen van consumptie betreffende het fort Hoogerwerf
worden in opdracht van de GR verpacht. Daarbij waren de heren [Lieven]
Cocq en [Mathias] Van der Straten namens de GR aanwezig. 1113 De commies
van de vivres en de ammunitiën van het fort Lillo, tevens ontvanger van de
gemene middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek, wordt met de
boekhouding daarvan belast.
Commandeur Severijn Hoemaker wijst de GR erop dat de compagnie van
kapitein Cats [Charles Peeters dict Cats] op 17-10-1638 op Hoogerwerf dient
te worden afgelost. De in aanmerking komende kapiteins [verm. Harmen]
Ovinck en [Johan van der] Brinck achten dit bezwaarlijk; hun compagnieën
zijn door ziekte verzwakt. Daarom adviseert Hoemaker de aflossing te laten
verzorgen vanuit het garnizoen op het fort St. Anna. 1114

1638 (8-10)

1638 (11-10)

Commandeur Jacques Broucqsaut [van het fort Sint Anna] beklaagt zich bij
de GR over commandeur Severijn Hoemaker, die bij hem loopt aan te dringen

1107 Idem, inv. 497, 24-6-1638.
1108 Idem, inv. 1253.1, brief van Robert de Vassij aan de GR d.d. 11-7-1638. Mogelijk betrof het
Spaanse militairen die tijdens de Slag bij Kallo gevangen waren genomen.
1109 Idem, inv. 1253.1, brief van Vizer aan de GR d.d. 25-7-1638.
1110 Dat de middelen waren gecollecteerd door de majoor-commies van Hoogerwerf is vermeld in
een resolutie van de GR d.d. 2-8-1639 (ZA, SZ, inv. 497, fol. 125).
1111 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79960, fol. 6.
1112 ZA, SZ, inv. 497, fol. 125, 2-8-1639.
1113 Idem, fol. 165 v, 1-10-1638.
1114 Idem, inv. 1253.1, brief van Jacques Broucqsaut aan de GR d.d. 11-10-1638.
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op de aflossing van de troepen op fort Hoogerwerf, en dat terwijl
commandeur Severijn Hoemaker en commandeur [Robert] Wassij (Vassij)
hun beurt niet hebben ingevuld. Het garnizoen van St. Anna is reeds zwaar
belast. 1115
1638 (11-10)

De GR geven aan commandeur Jacques Broucqsaut opdracht om per 17-101638 50 man met een bekwame officier uit het garnizoen van het fort St.
Anna te sturen naar het fort Hoogerwerf. Het was eerder de bedoeling dat dit
zou gebeuren door 25 man uit de compagnie van [Estiene] De la Buschiere.
Deze worden nu verplaatst van fort Frederik Hendrik naar fort St. Anna. 1116

1638 (13-10)

Commandeur Jacques Broucqsaut van het fort Sint Anna bericht de GR dat
twee soldaten uit zijn garnizoen die met wachtlopen waren belast afgelopen
nacht via de contrescarpgracht zijn overgelopen naar de vijand. Hij
suggereert een verband met hun aanstaande overplaatsing naar Hoogerwerf
(“ter oorsaecke van de besettinghe van Hoogherwerf”). 1117

1638 (25-10)

De GR geven de commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo opdracht
om de nodige levensmiddelen naar Hoogerwerf te zenden ten behoeve van
de wintervoorraad, rekening houdend met de grootte van het garnizoen
aldaar. 1118

1638 (29-10)

Johan de Bergaigne wordt in een resolutie van de Raad van State opnieuw
vermeld als ontvanger van de gemene middelen van consumptie te
Hoogerwerf; 1119 feitelijk vervult hij deze functie op dat moment niet meer
(zie 21-12-1638).

1638 (17-11)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht de GR dat zijn compagnie aan de
beurt is om medio december de aflossing op Hoogerwerf te verzorgen. Hij
kan evenwel geen 50 man missen, anders loopt het fort Liefkenshoek gevaar.
1120

1638 (18-11)

De GR besluiten dat op Hoogerwerf soldaten gelegerd worden uit de
compagnie van Severijn Hoemaker te Liefkenshoek, indien althans het
garnizoen aldaar naar behoren kan worden voorzien. 1121

1638 (19-11)

Majoor-commies Vizer bericht de GR dat hij op 10-11-1638 door de
commies van het fort Lillo is geïnformeerd over het besluit van de Raad van

1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121

Idem, inv. 497, fol. 175, 14-10-1638.
Idem, fol. 174 v, 11-10-1638.
Idem, inv. 1253,1, brief van Jacques Broucqsaut aan de GR d.d. 13-10-1638.
Idem, fol. 182, 25-10-1638.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 56, fol. 252.
ZA, SZ, inv. 1253.2 brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 17-11-1638.
Idem, inv. 497, fol. 204 v, 18-11-1638.
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State inzake de bevoorrading van het fort Hoogerwerf gedurende de drie
wintermaanden. Vizer dient te zorgen voor 12 zakken meel, 12 tonnen
ammunitiebier en 40 stukken kaas. Hij wijst erop dat deze levensmiddelen
bestemd zijn voor 70 zielen (personen), “de welcke is mij dickmals schade”
[de commies maakte kenbaar dat de toegestane voorraad voor dit aantal niet
toereikend was]. 1122 Vizer herinnert eraan dat “dije van Santflijt” [Zandvliet]
in de twee voorafgaande winters hebben getracht om het fort aan te vallen.
Hij wil daarop bedacht zijn. Er is behoefte aan een versterkt garnizoen onder
leiding van een bekwame officier. 1123
1638 (20-11)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht de GR nogmaals dat het fort
Liefkenshoek gevaar loopt indien hij verplicht wordt om de aflossing op
Hoogerwerf te verzorgen. Hij voegt een kopie bij van een (in Den Haag
geschreven) brief d.d. 15-11-1636 van prins Frederik Hendrik, die hem
waarschuwde voor een aanval op Liefkenshoek en dringend verzocht om
waakzaam te zijn. 1124

1638 (21-12)

Vanuit Lillo bericht kapitein Simon Roobol de GR dat zijn compagnie op
Oud-Lillo en Blauwgaren zeer verzwakt is door verloop, ziekte en overlijden;
hij verzoekt om aanvulling van zijn manschappen, anders lopen de beide
forten gevaar. 1125

1638 (21-12)

De GR beslissen dat de commies van de gemene middelen van consumptie
van Lillo en Liefkenshoek moet blijven bij de opdracht die hem namens de
GR is verstrekt om ook zorg te dragen voor de inning van de gemene
middelen betreffende het fort Hoogerwerf. Een protest hiertegen van de
ontvanger Bergaigne uit Bergen op Zoom wordt verworpen. 1126 Met ingang
van 1-1-1639 wordt in formele zin het werkterrein van de genoemde
commies uitgebreid met het fort Hoogerwerf. 1127

1122 Vermoedelijk verbleven er op dat moment 50 “reguliere” militairen en een extra contingent in
verband met de winter. Voorts woonden er enkele burgers (m. n. echtgenoten); hun aantal is
nimmer systematisch gedocumenteerd. Het zullen er naar schatting hooguit vijf zijn geweest.
1123 ZA, SZ, inv. 1253.2, brief van Vizer aan de GR d.d. 19-11-1638.
1124 Idem, brief met bijlage van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 20-11-1638.
1125 Idem, brief van Simon Roobol aan de GR d.d. 21-12-1638.
1126 Idem, inv. 497, fol. 215. Commies De Gomme maakte het bezwaar van Jan de Bergaigne
aanhangig middels een bij zijn rekening gevoegde remonstrantie; De Bergaigne had hem
kenbaar gemaakt dat de middelen betreffende Hoogerwerf onrechtmatig waren geïnd en dat hij
een deurwaarder zou sturen indien de geïncasseerde “penningen” niet onmiddellijk aan hem
(Bergaigne) zouden worden overhandigd (ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79970,
ongefolieerde deel, remonstrantie nr. 2). In de marge van deze remonstrantie was door de GR
aangetekend: “Wert verstaen dat den remonstrant [i.c. Pieter de Gomme] zal blijven by den last
hem by de heeren commissarissen uyt desen Rade [de GR van Zeeland] voor dezen gegeven”.
1127 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79980, fol. 1.
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1638 (23-12)

De schipper Adriaen Janssen van Assendelft verzoekt de GR teruggave van
het bedrag dat hij heeft afgedragen voor de invoer, door de vloot van Lillo,
van acht okshoofden wijn naar Zandvliet en de geïnundeerde dorpen nabij
Antwerpen. Dit omdat de wijn de vloot niet mocht passeren. De GR hebben
besloten een resolutie hierover van 16 juli j.l. te handhaven. [Op deze dag
was een verzoek om vijftien okshoofden wijn in te voeren voor Stabroek
afgewezen]. Maar de GR besluiten wel dat aan de suppliant [= Van
Assendelft] zal worden teruggeven hetgeen hij heeft betaald aan licent “als
anders van zeven a acht ocxhoofden wijn die hij meijnde volgens voorgaende
[een eerdere] permissie” naar de dorpen Stabroek c.s. te vervoeren, hetgeen
door een verbod [van de commiezen te Lillo] niet mogelijk bleek . 1128

1638 (27-12)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht de GR dat zijn compagnie zich
onder leiding van zijn luitenant [zijn zoon Matthijs Hoemaker] tot 10-1-1639
op Hoogerwerf bevindt. Het is hem niet duidelijk wie voor aflossing zal
zorgdragen. 1129

1638 (30-12)

De GR besluiten dat de soldaten uit de compagnie van Severijn Hoemaker
die op Hoogerwerf zijn gelegerd dienen te worden afgelost door soldaten uit
de compagnie van Robert de Vassy (commandeur te Lillo), hoewel deze had
verzocht om van deze verplichting ontslagen te worden, gelet op de zwakte
van zijn garnizoen. 1130

1638 (31-12)

Naar aanleiding van een missive van commandeur Severijn Hoemaker d.d.
27-12-1638 besluiten de GR vast te houden aan hetgeen gisteren besloten is
over de bezetting van het fort Hoogerwerf. 1131

1639 (17-1)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht de GR dat er op Hoogerwerf nog
voldoende levensmiddelen aanwezig zijn voor de tijd van twee maanden. Er
is daar behoefte aan 15 extra musketiers gedurende de wintermaanden. In
Zandvliet is een versterking van 350 manschappen gearriveerd. Door de pest
overlijden er daar veel. 1132

1639 (17-1)

De GR geven de commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo opdracht
om na te gaan hoe het is gesteld met de levensmiddelen en de ammunitie op
Hoogerwerf en deze indien nodig aan te vullen uit het magazijn van Lillo.
Tevens dient hij erop te letten of de bezetting daar 50 man sterk is. 1133

1128
1129
1130
1131
1132
1133

ZA, SZ, inv. 497, 23-12-1638.
Idem, inv. 1253.2, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 27-12-1638.
Idem, inv. 497, fol. 219 v, 30-12-1638.
Idem, 31-12-1638.
Idem, inv. 1254, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 17-1-1639.
Idem, inv. 497, fol. 17 v, 17-1-1639.
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1639 (23-1)

De commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo, Pieter de Gomme,
bericht de GR dat het fort Hoogerwerf van voldoende levensmiddelen en
ammunitie is voorzien. Hij trof er 48 soldaten aan; twee waren met
toestemming van de majoor naar Bergen op Zoom. 1134

1639 (6-2)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht de GR dat commandeur [Jacques]
Broucqsaut van fort St. Anna bezwaar maakt tegen de aflossing op
Hoogerwerf vanuit zijn garnizoen op 7-2-1639. 1135

1639 (7-2)

De GR besluiten dat op Hoogerwerf soldaten worden gelegerd uit de
compagnie van kapitein [Adriaen de] Beaumont [uit het garnizoen van het
fort St. Anna] en dat de compagnieën van de kapiteins [verm. Harmen]
Ovinck en [Johan van der] Brinck, beide gelegerd te Lillo, hiervan worden
vrijgesteld. 1136

1639 (8-2)

De GR besluiten aan de twee Zeeuwse vertegenwoordigers in de Raad van
State te schrijven dat het fort Hoogerwerf aan het gewest Zeeland dient te
worden “gelaten”. 1137

1639 (9-2)

De GR stellen vast dat het fort Hoogerwerf op de bodem van Zeeland ligt en
menen dat de gemene middelen van consumptie betreffende dit fort derhalve
aan dit gewest toekomen. Ze spreken zich hierover uit naar aanleiding van
een bericht van commies De Gomme van Lillo die over de kwestie is
aangeschreven door ontvanger Bergaigne uit Bergen op Zoom. De Gomme
zal worden geantwoord “dat hij den voorschr. Bergaigne op sijne missive sal
hebben te rescriberen dat de heeren Staeten van Zeelandt verstaen dat de
middelen van het voorschr. fort notoires sijn liggende op den grondt en
bodem van Zeelandt en consequentelijck aen niemandt anders als aen hun
moeten werden betaelt”. 1138

1639 (2-3)

De majoor-commies te Hoogerwerf verzoekt de Raad van State om betaling
van fl. 500 wegens het “maeken” [= bouwen] van zijn huis op het fort. 1139

1639 (5-3)

De Raad van Brabant verzoekt de Raad van State om opheldering over de
ligging van het fort Hoogerwerf. 1140 Het verzoek houdt waarschijnlijk
verband met de inning van de gemene middelen van consumptie op dit fort.

1134 Idem, inv. 1254, brief van Pieter de Gomme aan de GR d.d. 23-1-1639; idem, inv. 497, fol. 23
v, 27-1-1639.
1135 Idem, inv. 1254, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 6-2-1639.
1136 Idem, inv. 497, fol. 30 v, 7-2-1639.
1137 Idem, fol. 30 v.
1138 Idem, fol. 33.
1139 NA, Resoluties Raad van State, inv. 57, fol. 153 en 154.
1140 Idem, fol. 163.
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1639 (5-4)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht de GR (middels een blijkens het
handschrift niet door hem geschreven, maar wel door hem ondertekende
brief) dat hij een expressebrief heeft ontvangen van commandeur “Bersou”
[bedoeld werd: Broucqsault] van het fort St. Anna met de opdracht om
donderdag aanstaande zorg te dragen voor aflossing op Hoogerwerf.
Hoemaker maakt kenbaar slechts te willen handelen conform orders van de
GR. Bovendien is het de beurt van kapitein [Jacob] Colve om voor aflossing
zorg te dragen. 1141

1639 (7-4)

Naar aanleiding van een brief van commandeur Severijn Hoemaker d.d. 5-41639 besluiten de GR dat de bezetting van fort Hoogerwerf nader zal worden
bezien. 1142

1639 (15-4)

De GR besluiten dat op fort Hoogerwerf het “volck” van kapitein [Anthony]
Seijs zal worden afgelost door 50 man uit de compagnie van kapitein [Jacob]
Colve. 1143

1639 (16-4)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht de GR dat op Hoogerwerf een
werkbaas is gearriveerd om het fort “op te maken”. Hoemaker verzoekt de
GR om enig extra “volck” te zenden “opdat hij het fort te beter soude mogen
maken soo mede tot verseeckeringe”. 1144

1639 (5-5)

De GR besluiten dat de soldaten op Hoogerwerf met ingang van 1-6-1639
zullen worden afgelost door soldaten uit de compagnie van [Cornelis]
Snouck. 1145

1639 (28-5)

De Raad van State buigt zich wederom over de ligging van het fort
Hoogerwerf. Hoort het bij Brabant of bij Zeeland? Geconcludeerd wordt “dat
het eijlandt van Hoogerwerve gehouden sal werden te liggen op den bodem
van Zeeland ”. 1146

1639 (14-6)

Naar aanleiding van brieven van [Robert] De Vassij en [Severijn] Hoemaker
van 2-6-1639 besluiten de GR dat Hoogerwerf zal worden bezet met soldaten
uit de compagnie van [Simon] Roobolle. 1147

1639 (15-6)

Kapitein Cornelis Snouck dringt er bij de GR op aan dat zijn manschappen
op Hoogerwerf zo spoedig mogelijk worden afgelost. 1148

1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147

ZA, SZ, inv. 1254, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 5-4-1639.
Idem, inv. 497, fol. 59.
Idem, fol. 68 v.
Idem, inv. 1254, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 16-4-1639.
Idem, fol. 78.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 57, fol. 28 en fol. 273 (resolutie van 17-8-1639).
ZA, SZ, inv. 497, fol. 100 v; ZA, SZ, inv. 1254, voor de genoemde brieven van Robert Vassij
en Severijn Hoemaker.
1148 Idem, inv. 1254, brief van Cornelis Snouck aan de GR d.d. 15-6-1639.

306

1639 (21-6)

De commandeur van Lillo, Robert de Vassij, bericht de GR over de gevolgen
van de voorgenomen bezetting van fort Hoogerwerf door de compagnie van
Simon Roobol voor de bezetting van de forten Blauwgaren en Oud-Lillo.
Door vervanging van de manschappen daar verzwakt het garnizoen te Lillo.
1149

1639 (5-7)

De GR bespreken de resolutie van de Raad van State d.d. 28-5-1639
betreffende de ligging van Hoogerwerf. 1150

1639 (2-8)

De GR stemmen ermee in dat de opbrengst van de gecollecteerde gemene
middelen op Hoogerwerf betreffende het tijdvak 1-10-1637 tot 1-10-1638 (ad
£ 72:2:8) door commies Pieter de Gomme [met terugwerkende kracht] wordt
verantwoord. 1151

1639 (3-8)

Commandeur Severijn Hoemaker bericht de GR dat op 16-8-1639 de
compagnie van Cats [= Charles Peeters dict Cats] op Hoogerwerf dient te
worden afgelost; de compagnie van [Jean de] La Buchière uit het garnizoen
van fort St. Anna is hiervoor aan de beurt. 1152

1639 (6-8)

De commandeur van Lillo, Robert de Vassij, bericht de GR dat gisteravond
in Zandvliet 1600 man zijn gearriveerd, overwegend Italianen. 1153

1639 (11-8)

De Raad van State bespreekt een bericht van de ontvanger Bergaigne over de
verpachting van de gemene middelen op het fort Hoogerwerf. 1154

1639 (18-8)

De gouverneur van Zandvliet, Alexander de Hese, verzoekt de GR
toestemming om, evenals vorig jaar, bouwmaterialen (hout en dakpannen) uit
Zeeland te mogen vervoeren voor de bouw van zijn huis te Zandvliet. 1155

1639 (23-8)

De majoor-commies van fort Hoogerwerf verzoekt de Raad van State om 600
pond pulver extra (boven de 1000 pond) in voorraad te mogen hebben,
evenals 25 musketten. De Raad van State toont zich niet overtuigd van de
noodzaak hiervan. 1156

1149
1150
1151
1152
1153
1154

Idem, inv. 1254, brief van Robert de Vassij aan de GR d.d. 21-6-1639.
Idem, inv. 497, fol. 108.
Idem, inv. 497, fol. 125, 2-8-1639.
Idem, inv. 1254, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 3-8-1639.
Idem, inv. 1254, brief van Robert de Vassij aan de GR d.d. 6-8-1639.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 57, fol. 256. De besproken brief van Bergaigne is in het
archief van de Raad van State niet aangetroffen. Waarschijnlijk beklaagde hij zich over
aantasting van zijn autoriteit als ontvanger van de gemene middelen betreffende het fort
Hoogerwerf.
1155 ZA, SZ, inv. 1254, brief van Alexander de Hese aan de GR d.d. 18-8-1639.
1156 NA, Resoluties Raad van State, inv. 57, fol. 289.
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1639 (26-8)

De GR besluiten de gouverneur van Zandvliet, Alexander de Hese,
toestemming te verlenen voor het vervoeren van bouwmaterialen door de
vloot van Lillo. 1157

1639 (11-10)

De GR geven commies Pieter de Gomme van Lillo opdracht om ervoor te
zorgen dat het fort Hoogerwerf tegen de winter wordt bevoorraad met een
last bier, 12 tonnen meel en 50 kazen en erop toe te zien dat deze
levensmiddelen door de majoor van Hoogerwerf in voorraad worden
gehouden. 1158

1639 (11-10)

De GR geven commies Pieter de Gomme opdracht advies uit te brengen over
een verzoek van de majoor van het fort Hoogerwerf om enige ammunitiegoederen te sturen, waaronder twee wielen voor een kanon van 6 pond, een
keldervijzel en een bok [beide hefwerktuigen]. 1159

1639 (20-10)

De GR besluiten dat de reeds geïnde middelen van consumptie betreffende
het fort Hoogerwerf over de laatste drie seizoenen niet zullen worden
afgestaan aan de Raad van State [aan de Generaliteitskas]. 1160

1639 (20-10)

De GR besluiten dat het gewest Zeeland de kosten die zijn gemoeid met
fortificatiewerkzaamheden op Hoogerwerf zal voorschieten. 1161

1639 (15-12)

De GR besluiten dat de commies van het fort Hoogerwerf wat zijn
administratie betreft “responsabel” zal zijn jegens commies De Gomme van
het fort Lillo. Deze dient zich aan de heren van de Rekenkamer [van Zeeland]
te verantwoorden. 1162

1639 (25-12)

De commandeur van het fort St. Anna, Jacques Broucqsault, reageert op een
order van de GR d.d. 15-12-1639 inzake versterking van het fort Hoogerwerf
ten tijde van vorst. Hij bericht de GR dat zich thans 50 man op Hoogerwerf
bevinden uit de compagnie van kapitein [Adriaen van] Beaumont. Deze
zullen op 4-1-1640 worden afgelost door de compagnie van [Anthony] Seijs,
eveneens uit het garnizoen van fort St. Anna. Dit garnizoen dient bij vorst
eerder te worden versterkt dan verzwakt. Hij geeft de GR in overweging om
fort Hoogerwerf te doen versterken met manschappen uit compagnieën die
in Zuid-Beveland zijn gelegerd. 1163

1157
1158
1159
1160
1161
1162

ZA, SZ, inv. 497, 26-8-1639.
Idem, fol. 163 v.
Idem.
Idem, fol. 169.
Idem, fol. 169 v.
Idem, inv. 497, fol. 190 v en 191. De majoor-commies van Hoogerwerf was bevreesd dat hij
“van qualiteijt gedegradeert soude mogen werden”. Aan zijn verantwoordingsplicht jegens de
commies van Lillo kwam op 1 juli 1640 een einde. De commies van Hoogerwerf diende vanaf
dat moment zijn jaarrekeningen rechtstreeks in bij de Rekenkamer van Zeeland.
1163 ZA, SZ, inv. 1254, brief van Jacques Broucqsault aan de GR d.d. 25-12-1639.
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1639

In de tweede helft van dat jaar wordt ten behoeve van Hoogerwerf een bedrag
van £ 110:12:11 uitgegeven aan stro, timmerwerken e.d.. 1164

1639

Gedelegeerden van de Raad van State bezoeken het fort Hoogerwerf en
inspecteren uitgevoerde reparaties. Daarbij was ingenieur Jacob Vleugels
betrokken. Aanwezig zijn kapitein Cornelis Snoeck en zijn vaandrig (N.N.),
waarschijnlijk met een deel van hun compagnie die toen (overwegend)
garnizoen hield op het fort Frederik Hendrik. 1165

1639

Als aannemer van de verhoging van de wallen van het fort Hoogerwerf
ontvangt commies Vizer £ 49:19:5, conform de aanneemsom. 1166

1640 (13-2)

Aan de soldaten worden extra lonten beschikbaar gesteld vanwege een
dreigende aanval op het fort. 1167

1640 (24-2)

Door de vorst is het aflossen van soldaten op Hoogerwerf vertraagd. De
commandeur van Lillo krijgt opdracht van de GR om 40 soldaten en een
officier naar de Kruisschans te sturen omdat vanuit dat fort 50 manschappen
naar Hoogerwerf moeten. 1168

1640 (15-3)

De GR besluiten over de hoeveelheid turf die naar het fort Hoogerwerf wordt
gestuurd. 1169

1640 (25-3)

De GR besluiten dat 50 soldaten uit Lillo worden verplaatst naar het fort
Hoogerwerf [en 40 man van Lillo naar Kruisschans]. 1170

1640 (11-4)

Naar aanleiding van remonstranties van commies Pieter de Gomme (in diens
hoedanigheid van commies van de gemene middelen betreffende
Hoogerwerf) nemen de GR over het fort Hoogerwerf de volgende
besluiten: 1171
• De gevallen bressen in de espaule [de schuine zijde] van het westelijk
bolwerk en in de westelijke courtine worden gerepareerd evenals de teen
van de westzijde van de contrescarp waar deze “uitgespoeld” is.
• De heren die aanwezig zullen zijn bij de aanbesteding van de reparaties
op Hoogerwerf worden geautoriseerd om te beslissen hoe “het voorlant”
[de voorzijde] aan de westkant van de buitenvest het best kan worden
“gepreserveert”, door deze te bekrammen of anderszins; ze verkrijgen

1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171

ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79990.
NA, Raad van State, inv. 1569, verbaal betreffende het jaar 1639.
ZA, Rekenkamer van Zeeland C, inv. 720.
Idem, inv. 22590.
ZA, SZ, inv. 1599.1, brief van 24-2-1640.
Idem, inv. 498, fol. 29 v, 15-3-1640.
Idem, fol. 33 v, 25-3-1640.
Idem, 11-4-1640; een extract daarvan is opgenomen in ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 8000.
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•
•
•

ook mandaat voor het besteden van het repareren en het onderhoud van
de duikeldam.
De afgevaardigde heren zullen het repareren van de valbrug en de poort
beoordelen.
Idem het reguliere onderhoud van de hutten en de andere logementen.
Het maken van een nieuwe [kruit]kelder wordt in beraad gehouden.

1640 (15-4)

De GR zullen de commandeurs van Lillo, Liefkenshoek en St. Anna
verzoeken zich nader te informeren over de plannen van de vijand bij
Zandvliet, gezien het feit dat daar veertien sloepen gezien zijn. 1172

1640

In de eerste helft van dat jaar wordt ten behoeve van Hoogerwerf een bedrag
van £ 85:18:6 uitgegeven aan stro, timmerwerken e.d.. In de tweede helft van
dat jaar bedragen deze uitgaven £ 5:3:5. 1173

1640 (1-8)

Naar aanleiding van remonstranties van commies Pieter de Gomme (in diens
hoedanigheid als commies van de gemene middelen betreffende Hoogerwerf)
nemen de GR over het fort Hoogerwerf de volgende besluiten: 1174
• Commies Pieter de Gomme wordt geautoriseerd tot het preserveren van
het “voorlant” van de contrescarp, tot het doen leggen van een rijsberm
van het beste rijshout op de teen van de contrescarp (twee of drie bossen
hoog, ter lengte van ca. 32 roeden) en het doen brengen van de kruin van
de contrescarp tot 6 roeden breed onder de linie [commies De Gomme
schatte de kosten daarvan op 5 à 6 gulden per roede]. 1175
• De heren die zullen worden afgevaardigd naar de verpachting van de
gemene middelen van consumptie betreffende Hoogerwerf [in het fort
Lillo] verkrijgen mandaat om te beoordelen of andere reparaties van de
contrescarp en van de wallen nodig zijn.
• Er zullen onmiddellijk bestekken moeten worden gemaakt voor het
repareren van de hutten en andere logementen. 1176
• Er wordt mee ingestemd dat bij het fort een kreek wordt gegraven
teneinde met schuiten van het haventje tot in het lage water [dus bij eb

1172 ZA, SZ, inv. 498, 15-4-1640.
1173 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80000 en 80010.
1174 ZA, SZ, inv. 498, 1-8-1640; een extract daarvan is opgenomen in ZA, Rekenkamer Zeeland D,
inv. 80010.
1175 De Gomme wees de GR erop dat krachtens een akte van 15-3-1640 reeds was aanbesteed: het
repareren van bressen over een lengte van negen roeden à 14,5 gulden per roede, daaronder
begrepen het repareren van enige roeden in de borstwering c.q. het opvullen van enige putten.
Daarbij was het repareren van het banket inbegrepen.
1176 Commies De Gomme wees de GR erop dat de hutten verhoogd dienden te worden omdat er
regelmatig water in stond; ze waren dan niet te gebruiken. Twee hoekhutten waren om die
reden onbewoond. Verhoging met een voet werd gewenst. De vloeren dienden te worden
belegd met steen en de deurkozijnen overeenkomstig te worden aangepast. Majoor Vizer had
aan De Gomme kenbaar gemaakt dat met de noodzakelijke verhoging een bedrag van fl. 100
zou zijn gemoeid. De Gomme meende dat een goedkopere reparatie niet wel denkbaar was.
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•

in de Kromvliet] te kunnen komen. De voorgestelde kosten bedragen
fl. 15.
De Gomme wordt geautoriseerd om het houtwerk van de brug te laten
schilderen.

1640 (9-8)

De GR besluiten aan commies Pieter de Gomme een vergoeding te geven
voor de door hem voorgeschoten bedragen in het jaar 1632, toen graaf
Willem [van Nassau-Siegen] expedities ondernam ter verovering van de
forten Kruisschans, Hoogerwerf en St. Anna in de polder van Namen. 1177

1640 (15-8)

De Spanjaarden trachten vanuit Zandvliet, onder regie van de gouverneur
aldaar (Alexander de Hese), het fort Kruisschans te heroveren met een vloot
van 30 boten, bemand met 1500 militairen. De aanval mislukt. Aan Spaanse
zijde sneuvelen 50 manschappen. 1178

1640 (3-9)

Aan de soldaten op Hoogerwerf worden extra lonten en buskruit beschikbaar
gesteld vanwege een dreigende aanval op het fort. 1179

1640 (11-9)

De prins van Oranje wordt door de GR “ernstig gerecommandeerd” om
troepen naar Zeeland te zenden voor het behoud van de forten en de grenzen.
1180

1640 (18-10)

De Raad van State besluit dat het traktement van de majoor van Hoogerwerf
(ad £ 4:3:4 per maand van 32 dagen) door het gewest Zeeland wordt
uitbetaald [waarna het wordt verrekend met het aandeel van Zeeland in de
oorlogskas van de Generaliteit conform het quotenstelsel] en dat de majoor
van het fort Frederik Hendrik zijn traktement verkrijgt via ontvanger
Bergaigne. 1181 Dit gebeurde tot dan toe omgekeerd. 1182 Krachtens een besluit
van de GR van Zeeland van 7-2-1641 gebeurde dit met terugwerkende kracht
vanaf 31-7-1640. Vanaf die datum rapporteert de majoor-commies van
Hoogerwerf wat zijn inkomsten en uitgaven betreft aan de Rekenkamer van
Zeeland. 1183

1640 (17-11)

De GR besluiten naar aanleiding van een rapport van de heren [Johan] De
Knuyt en [Cornelis] Tenijs en nadat met majoor Vizer van Hoogerwerf is
overlegd [= onderhandeld] dat Vizer voor een bedrag van fl. 950 vóór

1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183

ZA, SZ, inv. 498, 9-8-1640.
Nemery, 1896-1898, p. 30.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
ZA, SZ, inv. 498, 11-9-1640.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 58, fol. 324.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
Idem (hierin een kopie van het betreffende besluit); idem, ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv.
760, fol. 109 en 109 v; idem: ZA, SZ, inv. 498, een resolutie d.d. 4-10-1641 waarin wordt
vastgelegd dat de commies onder “het gezag en de administratie” ressorteert van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland.
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1 januari 1641 de volgende werkzaamheden zal uitvoeren en de uitgevoerde
werken gedurende een jaar zal onderhouden: 1184
• Het verhogen van de hutten met zand en de vloeren te voorzien van steen.
Als gevolg hiervan: het aanpassen van de vensters, het dak en de ruiten.
• Het verbreden van de batterij ter weerszijden met zes voeten en deze te
bekleden met planken. 1185
• Het verhogen van de borstwering van de batterij met 1,5 voet.
• De houten flanken [van de batterij] te verdubbelen en met aarde te
vullen.
• De duikeldam te verlengen en in staat van een behoorlijke reparatie te
brengen.
• Aan de duikeldam drie tot vier “slaepers” aan te brengen, vier roeden
lang, en de dam met een goede wintermat te bekrammen en gedurende
een jaar te onderhouden. 1186
• De majoor dient zelf zorg te dragen voor het leveren van de benodigde
materialen.
1640 (30-12)

De GR besluiten dat de bezetting van het fort Hoogerwerf voor rekening
komt van de kapitein [Cornelis] Snouck, die garnizoen houdt op het fort
Frederik Hendrik; in verband hiermee worden 25 man uit de Kruisschans en
25 man uit Lillo naar het fort Frederik Hendrik gestuurd. 1187

1640

Als aannemer van de verhoging en verzwaring van de contrescarp van
Hoogerwerf ontvangt commies Vizer £ 70, conform de aanneemsom. 1188
Over het gehele jaar gerekend bedroeg de garnizoenssterkte gemiddeld 50
man.

1640

1641 (15-1)

De GR besluiten dat het de beurt van kapitein [Simon] Roobol is om
manschappen te leveren voor het fort Hoogerwerf. 1189

1641 (2-7)

De GR besluiten om fort Hoogerwerf te laten bezetten door soldaten uit de
compagnie van Severijn Hoemaker. In verband hiermee worden 50 soldaten

1184 ZA, SZ, inv. 498, 17-11-1640; een extract daarvan is opgenomen in ZA, Rekenkamer Zeeland
D, inv. 80010. Er was over de aanneemsom onderhandeld. Vizer had kenbaar gemaakt dat hij
de werkzaamheden voor fl. 1000 wilde verrichten.
1185 Kennelijk was op dat moment slechts één batterij (een opstellingsplaats voor geschut) in
gebruik, gelet op het lidwoord “de” zonder specificatie. In beide bolwerken van de vesting
bevonden zich toen batterijen.
1186 Het is niet geheel duidelijk wat met “slaepers” werd bedoeld. Vermoedelijk ging het om het
aanbrengen van enkele aarden zijstukken aan de duikeldam, bedoeld om deze tegen golfslag
beter te kunnen beschermen.
1187 ZA, SZ, inv. 498, fol. 192, 30-12-1640.
1188 ZA, Rekenkamer van Zeeland C, inv. 740.
1189 ZA, SZ, inv. 1599.2, brief van 15-1-1641.
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uit het fort Kruisschans naar Liefkenshoek gestuurd. 1190 Voorts besluiten de
GR wat Hoogerwerf betreft dat:
• de commies Tobias Coorne 50 tot 60 “mandekens” zal sturen om op de
wal te gebruiken.
• de deuren ter weerszijden van de sluis en de contrescarpen gerepareerd
zullen worden.
• aan de hoeken van de wallen “swalpen” met ijzeren pinnen zullen
worden gelegd tegen het opklimmen.
• 80 tot 100 scheurbroeken uit het magazijn van Lillo zullen worden
gestuurd.
• niet accoord wordt gegaan met het bekrammen van de contrescarpen ter
breedte van ongeveer 20 roeden.
• wordt ingestemd met het maken van een “vlieghsolder” in het logement
van de majoor.
• idem met het afschutten van een gedeelte van het magazijn.
• de goten liggende op de “opperel” [= de aprel] te Liefkenshoek naar
Hoogerwerf gestuurd zullen worden om daar voor de hutten te worden
gebruikt.
1641 (23-7)

Matthijs Hoemaker [zoon van Severijn Hoemaker die een maand later zijn
vader als kapitein van diens compagnie zou opvolgen] bericht de GR vanuit
Liefkenshoek dat de aflossing op Hoogerwerf reeds acht dagen geleden had
moeten plaatsvinden door manschappen van Robert de Vassij. Hij verzoekt
de GR om terzake een “order te stellen”. 1191

1641 (23-7)

De GR besluiten naar aanleiding van een brief van commandeur Robert de
Vassij d.d. 21-7-1641 om de soldaten die bij Zandvliet een sloep van de
vijand hebben afgenomen te belonen. Wat betreft de aflossing van de
soldaten van [wijlen] kapitein Severijn Hoemaker op Hoogerwerf wordt een
beslissing uitgesteld. 1192

1641 (27-7)

Commandeur Robert de Vassij bericht de GR dat hij over 10 tot 12 dagen 50
man naar Hoogerwerf zal moeten sturen. Hij verzoekt toestemming om de
gevolgen daarvan te Lillo op te vangen. 1193

1641 (1-10)

De GR stemmen nog niet in met verzoek van de commandeur van
Liefkenshoek (Willem Cabeljau) om de 50 man uit zijn compagnie die op
Hoogerwerf zijn gelegerd af te lossen. 1194

1190 Idem, inv. 498, fol. 292, 2-7-1641.
1191 Idem, inv. 1256, brief van Matthijs Hoemaker aan de GR d.d. 23-7-1641.
1192 Idem, inv. 498, 23-7-1641. De genoemde brief van De Vassij is opgenomen in: ZA, SZ, inv.
1256.
1193 Idem, inv. 1256, brief van Robert de Vassij aan de GR d.d. 27-7-1641.
1194 Idem, inv. 498, fol. 352 v, 1-10-1641.
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1641 (4-10)

Conform een remonstrantie van de commies van Hoogerwerf stemmen de
GR ermee in dat de berm van de binnenvest bekramd wordt, dat de
sluisdeuren in de binnenvest gerepareerd worden (en dat in verband hiermee
de zuigers aan de sluis worden opgegraven) en dat er uit het magazijn te Lillo
500 scheurbroeken naar Hoogerwerf worden gestuurd. 1195

1641 (4-11)

De commandeur van Lillo beklaagt zich er bij de GR over dat de kapitein
Christiaen de Buvry weigert om de bezetting van het fort Hoogerwerf te
verzorgen “ende niet tegenstaende hij den jongsten capitein in garnizoen is”.
De Buvry wordt door de GR gemaand om aan hun bevelen te gehoorzamen
[hetgeen gebeurt]. 1196

1641 (26-11)

De GR leggen aan de Raad van State een plan voor inzake de bezetting van
Hoogerwerf. Dit behelst o.m. dat er in het vervolg uit elke Zeeuwse
compagnie [dat waren er toen dertig] twee “koppen” geleverd zullen worden.
1197
Vermeden moet worden om bij de selectie van soldaten dwang toe te
passen [daarmee waren tot dan toe slechte ervaringen opgedaan]. De majoor
van het fort krijgt het recht om uit deze bezetting twee sergeanten en drie
korporaals aan te wijzen (“te kiezen ende stellen”). De Raad van State keurt
het voorstel goed op 26-11-1641.

1641 (10-12)

De GR besluiten dat in de periode waarin soldaten uit de compagnie van
Robert de Vassy op Hoogerwerf verblijven, 40 soldaten uit de compagnie
van kapitein [Jacob] Colve vanuit de Kruisschans naar Lillo worden
gestuurd. 1198

1641 (12-12)

De GR besluiten dat uit de compagnie van Robert de Vassy 50 man vanuit
Lillo naar Hoogerwerf worden gestuurd. 1199

1641

Commies Vizer ontvangt £ 105:11:1 wegens het uitvoeren van diverse
reparaties, conform het door hem bedongen loon. 1200

1642

De garnizoenssterkte bedroeg in dit jaar gemiddeld 50 man.

1195 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610. Scheurbroeken zijn ijzeren klauwen (punten) die op
deuren, muren e.d. (in dit geval op traversen) worden aangebracht om het overklimmen te
beletten of het begaan moeilijk te maken.
1196 ZA, SZ, inv. 498, fol. 376 v, 4-11-1641; de brief over deze kwestie van Robert de Vassij is
opgenomen in: ZA, SZ, inv. 1256, stuk 235, d.d. 2-11-1641.
1197 Idem, inv. 1806; de Raad van State keurde dit besluit goed. Van Valkenburg (1976, p. 7)
vermeldt, met een onjuiste verwijzing naar Ten Raa en De Bas (1918, p. 125 en 297), dat deze
regel reeds in 1640 bestond.
1198 ZA, SZ, inv. 498, fol. 403 v, 10-12-1641.
1199 Idem, inv. 1599.2, brief van 12-12-1641.
1200 ZA, Rekenkamer van Zeeland C, inv. 760.
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1642 (21-4)

Majoor-commies Vizer bericht de GR te hebben vernomen dat een Spaanse
cavalerie-eenheid op weg is naar het Waals kwartier [te Zandvliet]. 1201

1642 (3-5)

Majoor-commies Vizer bericht de GR dat het werk van de glazenmaker
gereed is en dat de metselaars en timmerlieden nog niet klaar zijn (zij zijn,
blijkens een bijgevoegde verklaring, bezig “het werck volcomelijck te
maecken volgens het besteck”). 1202

1642 (16-6)

Majoor-commies Vizer verzoekt de GR om de voltooide reparaties op het
fort (waarvoor op 18-3-1642 door de afgevaardigden van de GR die de
verpachting van de gemene middelen bijwoonden opdracht is verstrekt) op te
nemen, waarom hij eerder in een brief van 16-5-1642 heeft verzocht. 1203
Vizer verzoekt om van zijn verplichtingen terzake ontslagen te worden omdat
hij grote schade heeft geleden. Een deel van het opgedragen werk is nog niet
uitgevoerd omdat de benodigde materialen ontbreken. Hij deelt mede dat hij
zeven soldaten heeft vervangen; drie zijn er verloren (“verloeren”) in het land
en vier zijn in het fort gestorven. Het fort ontbeert een bekwame sloep. “Wij
sijen hier alle als in een gevangenes”. Vizer beklaagt zich erover dat de hem
toegezegde soldijlasten betreffende de periode 1-3-1642 tot 3-7-1642 nog
niet zijn vergoed. 1204

1642 (22-8)

Aan de soldaten wordt extra buskruit beschikbaar gesteld vanwege een
dreigende aanval op het fort; idem op 1-9-1642. 1205

1642 (6-9)

Vanuit fort St. Anna bericht commandeur Jacques Broucqsaut dat er
aanwijzingen zijn dat de Spanjaarden een aanval voorbereiden op de Staatse
Scheldeforten (“de plaetsen op desen stroom”). 1206

1642 (7-9)

Majoor-commies Vizer bericht de GR dat die dag, ’s ochtens om 06.00 uur,
50 tot 60 soldaten uit Zandvliet de Agger overstaken en een aanval op het
fort pleegden. Toen ze werden ontdekt zijn er 11 soldaten op afgestuurd en
is op hen geschoten. Daarbij vielen aan Spaanse zijde een dode en ettelijke
gewonden. Een van de aanvallers werd gevangen genomen. Mede dank zij
assistentie van enige sloepen van nabijgelegen Staatse oorlogsschepen kon
de aanval worden afgeslagen. Er is een Spaanse sloep in beslag genomen. 1207

1642 (14-9)

Majoor-commies Vizer blikt in een brief aan de GR terug op de mislukte
aanslag op het fort van 7-9-1642. Het zou de bedoeling zijn geweest om alle

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207

ZA, SZ, inv. 1257, brief van Vizer d.d. 21-4-1642, nr. 57.
Idem, brief met bijlage van 3-5-1642, nr. 63.
Deze brief is in het archief van de Gecommitteerde Raden niet aangetroffen.
ZA, SZ, inv. 1257, brief van Vizer d.d. 16-6-1642, nr. 133.
ZA, Rekenkamer van Zeeland C, inv. 22620.
ZA, SZ, inv. 1257, brief van Jacques Broucqsaut aan de GR d.d. 6-9-1642, nr. 213.
Idem, inv. 1257, brief van Vizer aan de GR d.d. 7-9-1642, nr. 215.
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soldaten uit het fort weg te lokken, waarna de Spanjaarden zouden trachten
het gehele fort in hun bezit te krijgen. 1208
1642

Commies Vizer verzoekt de GR om: 1209
• het fort voor de drie wintermaanden te “provideren” met 12 tonnen bier,
12 zakken meel en 50 stukken kaas, zoals vorig jaar [dit verzoek is
ingewilligd].
• twee affuiten voor kanonnen van 12 pond ijzer te sturen [dit verzoek is
ingewilligd nadat hierover de commies [Isaac de] Brauw door de GR
was gehoord].
• vervanging van een zware sloep door een lichte met zes riemen [dit
verzoek is ingewilligd].
• de duikeldam vóór de contrescarp te mogen bekrammen met een
wintermat [dit verzoek is ingewilligd].
• reparatie vóór het winterseizoen van de contrescarp en van de bressen in
de wal [de GR besloten om de bressen te laten repareren met 25 tot 30
delen en 3 tot 4 jufferbalken].
• het afschutten van een deel van het magazijn met een gemetselde muur
in verband met de opslag van bier en ter voorkoming van het bevriezen
daarvan [de GR hielden dit verzoek op 28-10-1642 aan tot een
eerstvolgend bezoek van een delegatie van hen in het zomerseizoen].

1642

Commies Vizer ontvangt £ 52:15:6 wegens het uitvoeren van diverse
reparaties en het onderhoud van de logementen en wegens het onderhoud van
de duikeldam. Aan de aannemer Jacob Anthonisse wordt £ 25 betaald voor
het bekrammen van de duikeldam. Huybrecht Nottinck ontvangt £ 9 voor het
repareren van de contrescarp. De timmerman Cornelis Hildernisse ontvangt
£ 6:19:6 wegens arbeidsloon en geleverd materiaal voor de bouw van zes
bedsteden boven in de hutten van het fort. 1210

1643

Begin van dit jaar worden voorzorgsmaatregelen genomen tegen een hoge
vloed. De poort wordt met aarde “toegemaakt” en de contrescarp wordt met
een vlechtwerk van takken (“horden”) extra beveiligd. Er ontstaat niettemin
schade, want de contrescarp dient te worden opgehoogd. 1211

1643 (29-3)

De commandeur van Lillo, Robert de Vassij, bericht de GR dat prins Frederik
Hendrik kapitein Jacob Colve heeft gewaarschuwd voor een dreigende
Spaanse aanval op het fort Kruisschans. 1212

1208
1209
1210
1211
1212

Idem, brief van 14-9-1642, nr. 223.
ZA, Rekenkamer van Zeeland C, inv. 780.
Idem.
Idem, inv. 22620.
ZA, SZ, inv. 1259, brief van Robert de Vassij aan de GR d.d. 29-3-1644. Vermoedelijk in
verband met deze dreiging gaf de prins op 3-4-1644 opdracht aan kapitein Willem van Mulstro
om zich met zijn compagnie en met complete bewapening van Bergen op Zoom voor enige tijd
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1643 (1-10)

Majoor-commies Vizer bericht de GR dat op 28-9-1643 een monstering op
het fort heeft plaatsgevonden. Er werden 46 soldaten met twee officieren
aangetroffen. Drie soldaten vergezelden hem tijdens een reis naar
Middelburg. De soldaten klagen over de kwaliteit van het bier. Vizer
suggereert om bier uit Lillo te betrekken. 1213

1643

De aannemer Isaacq de
reparatiewerkzaamheden. 1214

1643

Over het gehele jaar gerekend bedroeg de garnizoenssterkte gemiddeld 54
man.

1644 (18-4)

Vanuit fort St. Anna bericht monstercommissaris Isaak de Brauw de GR over
de monstering van de troepen op St. Anna en Hoogerwerf. Op St. Anna zijn
de compagnieën gemonsterd van de kapiteins Jacques Broucqsaut, Anthonij
Seijs, Mathijs Hoemaker, Adriaen van Manmaker en van Robert de Vassij
zaliger; op Hoogerwerf de manschappen van majoor Johan Vizer. Hij
overlegt de betreffende monsterrollen. 1215

1644 (30-4)

Vanuit de stad Tholen bericht monstercommissaris Isaak de Brauw de GR
over de sterkte van de compagnieën in de Scheldeforten en wel als volgt: 1216
Op de Kruisschans:
• Jacob Colve
• Barthold van Ostheim
Op Liefkenshoek:
• Willem Jan Cabeljau
• Martijn de Ridder
• Willem van Mulstro
Op Lillo:
• Christiaen de Buvry
• Gerrit ten Ham
Op Blauwgaren [en Oud-Lillo]:
• N.N. Richart
Op het fort Frederik Hendrik:
• Cornelis Snouck

1213
1214
1215
1216

Mulder

ontvangt

£

30

wegens

88 man
102 man
111 man
112 man
83 man
95 man
77 man
80 man
111 man

naar Liefkenshoek te begeven (idem, kopie van de betreffende instructie van de prins, getekend
te Den Haag op 3-4-1644).
Idem, inv. 1258, brief van Vizer aan de GR d.d. 1-10-1643.
ZA, Rekenkamer van Zeeland C, inv. 800.
ZA, SZ, inv. 1259, brief van Isaak de Brauw aan de GR d.d. 18-4-1644; de genoemde
monsterrollen gingen waarschijnlijk verloren.
Idem, 30-4-1644, nr. 110 e.v..
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1644 (5-8)

Vanuit Lillo bericht Isaak de Brauw de GR over de monstering van de
compagnieën van: Jacques Broucqsaut, Adriaen van Manmaker, Mathijs
Hoemaker zaliger, Pieter van Varent zaliger, Bartholomeus Hoemaker en
Johan Vizer. 1217

1644 (7-8)

Commies Isaak de Brauw informeert de GR over het alcoholverbruik op de
forten Lillo en Liefkenshoek. Na overleg met de pachters van de betreffende
dranken stelt hij vast dat dit verbruik per jaar gewoonlijk als volgt is: 1218
• In elk van de forten 1800 tonnen goed bier.
• In de herbergen gedronken door de burgers en soldaten 600 tonnen goed
bier.
• In de herbergen gedronken 40 okshoofden wijn [een okshoofd omvatte
ca. 277 liter] en vier pijpen [langwerpige vaten] brandewijn.
• Door de burgers [thuis] gedronken: 30 okshoofden wijn.

1644

Jan Vizer ontvangt £ 76:4:11 zijnde een vergoeding van door hem
voorgeschoten uitgaven voor het repareren van glazen [= ruiten] en wegens
timmer- en metselwerk ten behoeve van de logementen, de wachthuizen
(“corps du garden”) en het magazijn. Voorts ontvangt hij £ 53:8, zijnde een
door hem gedane betaling aan Michiel Gillissen, timmerman te Lillo, wegens
door deze verricht timmerwerk en geleverd hout en andere materialen.
Lambrecht Janssen, “glaesmaecker” te Lillo, ontvangt £ 4:11:6 wegens
arbeidsloon en geleverd glas voor de logementen. 1219

1644

Op een niet gedocumenteerde datum wordt op het fort gevierd dat op 5-91644 Sas van Gent op de Spanjaarden is veroverd. 1220

1644

Over het gehele jaar gerekend bedroeg de garnizoenssterkte 60 man.

1645

Commies Vizer maakt aan de GR het volgende kenbaar: 1221
• Verzocht wordt een dam te laten leggen langs de haven met een lengte
van 10 tot 12 roeden, anders zal door verlanding de “diepte” onbruikbaar
worden. 1222 Nu kan dit nog met weinig kosten vermeden worden.
• De teen of berm van de wal is deze winter [= de winter van 1644-1645]
afgekabbeld en dient rondom gekramd te worden, anders ontstaat grote
schade.

1217 Idem, brief van 5-8-1644. Het betrof dus de troepen op Hoogerwerf en waarschijnlijk op het
fort St. Anna.
1218 Idem, brief van 7-8-1644.
1219 ZA, Rekenkamer van Zeeland C, inv. 820.
1220 Idem, inv. 22630.
1221 Idem, inv. 22640.
1222 Gedoeld moet zijn op de haventoegang vanuit de Agger. De haven aan de zijde van de
Kromvliet had een lengte van ca. 5 roeden.
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•
•

•
•

De borstwering [op de wal] is over een lengte van 10 tot 12 roeden
“neder gevallen” en dient gerepareerd te worden.
De contrescarp is door de storm op sommige plaatsen “uitgespoeld”. Dit
dient gerepareerd te worden. Voorts dient de contrescarp over een lengte
van 20 roeden en een hoogte van 1,5 roede bekramd (“overcramt”) te
worden.
Aan de hutten zijn de gebruikelijke reparaties nodig, zoals tijdens de
monstering van 9-2-1645 is getoond aan commissaris Brauw. Daartoe
behoort het “strijcken” van de daken.
Toestemming wordt gevraagd om uit het magazijn te Veere de volgende
goederen te laten sturen: 1000 pond lonten, 500 pond poeder, 6 lantaarns,
10 musketten om in voorraad te hebben en nog eens 10 om onbruikbare
te vervangen.

De GR besluiten op 6-3-1645 dat de wensen betreffende de reparaties onder
ogen zullen worden gezien door de raadsheren die de aanstaande verpachting
van de gemene middelen van consumptie zullen bijwonen. Aan de commiesstapelier te Veere zal worden opgedragen om de gevraagde goederen te
sturen.
Er verblijven in 1645 doorgaans 60 militairen op het fort. Hun soldijlasten
bedragen gewoonlijk per maand (van 42 dagen) £ 131:3:4. Er zijn
monsteringen op 9-2-1645, 24-4-1645, 14-8-1645 en 17-11-1645. De totale
soldijlasten bedragen in 1645 £ 1046:15:2. Jan Vizer ontvangt £ 15:17:8 voor
arbeidsloon en materialen ten behoeve van de reparatie van het kleine sluisje
in de buitenvest van het fort en vanwege reparaties aan de logementen. Voor
het maken van ruiten in de logementen, hutten en de wachthuizen ontvangt
de glazenmaker Lambrecht Janssen £ 4:9:8. Aan de “aannemers” Cornelis
van Ree en Servaes de Schepper c.s. wordt £ 8:6:8 betaald voor
reparatiewerkzaamheden. 1223 Majoor-commies Vizer wijst de GR erop dat
zijn “onderhebbende soldaten” niet onder een specifiek vaandel ressorteren,
hetgeen zijn gezagsrelatie ten opzichte van hen problematisch maakt. 1224 Hij
verzoekt hem een eigen “vendel” te gunnen, hetgeen hem door de GR niet
wordt toegestaan. De commies krijgt wel toestemming om een van de
soldaten werkzaam te laten zijn als voorlezer en ziekentrooster, zij het binnen
de toegestane sterkte van 60 koppen. Servaes de Schepper [Schipper] is de
eerste die deze gecombineerde functies op Hoogerwerf vervult. Hij verdient
hiermee fl. 6 per maand van 42 dagen.

1223 ZA, Rekenkamer van Zeeland C, inv. 840.
1224 Hij maakte gewag van “murmuratien” [gemor] die naar zijn mening voortvloeiden uit het
gegeven dat de soldaten op het fort tezamen niet tot een specifieke compagnie behoorden. Zij
werden daarover volgens de majoor-commies in andere garnizoenen “qualick bejegent” (ZA,
Rekenkamer Zeeland C, inv. 22640).
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1645 (23-11)

De verovering van Hulst op de Spanjaarden (op 5-11-1645) wordt op
Hoogerwerf gevierd. De kosten daarvan bedragen £ 2:9:2. Aan de soldaten
wordt 25 pond buskruit extra verstrekt. 1225

1646

Commies Vizer verzoekt de GR: 1226
• De regenbak te laten repareren. Deze is in de bodem en aan weerszijden
gescheurd, zodat deze geen water kan vasthouden, waardoor er voor de
soldaten geen drinkwater op het fort beschikbaar is [op advies van
commies Isaac de Brauw te Lillo d.d. 28-4-1646 besluiten de GR deze
reparatie op 23-7-1646 toe te staan].
• De vergane goten aan de hutten te laten vervangen door nieuwe (ter
lengte van 80 voeten en gepekt) [dit verzoek is in handen gesteld van
commies De Brauw te Lillo; deze adviseerde er op 28-4-1646 positief
over].
• Gedurende de drie wintermaanden te mogen provianderen zoals
gebruikelijk [toegestaan op 27-9-1646].
• Uit het magazijn te Veere 600 pond lonten te sturen [toegestaan op 279-1646].
• Idem 24 bandelieren; de nog aanwezige zijn onbruikbaar [toegestaan op
27-9-1646, na ingewonnen advies van commies De Brauw].

1646 (1-5)

Majoor-commies Vizer bericht de GR (in antwoord op een brief van de GR
d.d. 26-4-1646) dat het brengen van turf naar Hoogerwerf kostbaarder is dan
op andere forten omdat het aanmeren van schepen er “ongelegen” [lastig] is.
Er moet meer worden uitgegeven om de turf binnen te brengen. Wat de
hoeveelheid turf betreft ziet hij graag dat de toewijzing op de oude voet zal
geschieden. 1227

1646 (10-7)

De classis Tholen en Bergen op Zoom van de gereformeerde kerk toont zich
verontrust over een soldaat op het fort Hoogerwerf die daar “in volle
vergadering” preekt, het woord van God leest en bijbelteksten verklaart
[gedoeld werd op de ziekentrooster]. Besloten wordt hierover de classis Goes
[Zuid-Beveland] aan te schrijven. 1228

1225 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22640.
1226 Idem, inv. 22650; voor de genoemde adviezen van commies Isaak de Brauw: ZA, SZ, inv.
1261, nr. 25, d.d. 28-4-1646.
1227 ZA, SZ, inv. 1261, brief van Johan Vizer aan de GR d.d. 1-5-1646, nr. 27.
1228 ZA, acta classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 3, 10-7-1646. De predikant van het fort Sint
Anna in de polder van Namen bediende tevens het fort Hoogerwerf. De fortkerk van Sint Anna
ressorteerde onder de classis Zuid-Beveland.
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1646 (3-8)

Majoor-commies Vizer bericht de GR dat hij zich op verzoek van de Raad
van State heeft georiënteerd over de aanschaf van turf in het land van Goes.
Vervoer ervan vanuit Keizershoofd en Krabbendijke zal kostbaar zijn. 1229

1646

Over het gehele jaar gerekend bedroeg de garnizoenssterkte gemiddeld 60
man.

1647 (12-1)

Wouter Davidszn. van Raphels te Poortvliet volgt Jacob de Vriese op als
principaal borg van Johan Vizer. 1230

1647 (16-2)

Aan de soldaten wordt extra buskruit verstrekt “in tijd van nood”. 1231

1647 (3-11)

Majoor-commies Vizer bericht de GR dat enige van zijn “onderhebbende”
soldaten in dienst zijn getreden van de West-Indische Compagnie. Er zijn er
voorts enkele overleden. Het blijkt niet eenvoudig hen te vervangen, hetgeen
door hem noodzakelijk wordt geacht. 1232

1647

Majoor-commies Vizer verzoekt de GR:
• 600 pond lonten te sturen.
• een kanon (een “saecker”) te sturen, schietende 12 pond ijzer.
• ten behoeve van de drie wintermaanden te mogen provianderen zoals
vorig jaar.
Deze wensen zijn door de GR ingewilligd, de laatste op 8-11-1647.

1647

Over het gehele jaar gerekend bedroeg de garnizoenssterkte gemiddeld 60
man.

1648 (30-1)

In het Verdrag van Münster, waarmee een einde komt aan de Tachtigjarige
Oorlog, wordt bepaald dat van Staatse zijde de forten aan de oostzijde van de
rivier de Schelde, uitgezonderd Lillo, worden gesloopt (artikel 68). 1233 Indien
deze bepaling zou zijn nageleefd (quod non) zou dit het einde hebben
betekend van het nabij fort Hoogerwerf gelegen fort Frederik Hendrik en van
het nabij Lillo gelegen fort Kruisschans.

1648 (24-4)

De predikant van Ossendrecht, Cornelis Stuart, verzoekt de Raad van State
om subsidie voor het repareren van het gereformeerde kerkgebouw
aldaar. 1234 De diensten worden bezocht door gereformeerden uit Antwerpen

1229 ZA, SZ, inv. 1261, brief van Johan Vizer aan de GR d.d. 3-8-1646, nr. 86; zie hiervoor ook
bijlage 4.
1230 GA Tholen, RAZE 5651; kopie van de betreffende schepenakte in: ZA, Rekenkamer Zeeland
C, inv. 22650. Van Raphels was schoonzoon van Johan Vizer (zie deel 3).
1231 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22660.
1232 ZA, SZ, inv. 1262, brief van Johan Vizer aan de GR d.d. 3-11-1647, nr. 188.
1233 Groenveld, 2009 a, p. 179.
1234 Cornelis Stuart was predikant van Ossendrecht en Woensdrecht in de periode 1628-1649; hij
kwam daar vanuit Zundert en vertrok naar Wouw (Schoonhoven, 1998, p. 56).
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[en ook door militairen van het fort Hoogerwerf]. De Raad van State besluit
een subsidie te verlenen van fl. 500, uit te betalen door ontvanger [Johan de]
Bergaigne. 1235
1648 (18-6)

Majoor-commies Vizer meldt de GR dat de abt van de St. Michielsabdij te
Antwerpen de visserij van Zandvliet en Ossendrecht binnen en buiten de dijk
met de Agger en de Kromvliet tot aan de Schelde voor drie jaar heeft verpacht
voor fl. 20 per jaar aan twee vissers uit Antwerpen. Hij (Vizer) heeft hen
aangehouden toen zij zich op Zeeuws grondgebied begaven. Hij verkeert in
onzekerheid over wat hem te doen staat, gegeven een opdracht die hij d.d. 83-1646 van de Staten-Generaal kreeg om de ingelanden [daartoe behoorde de
St. Michielsabdij] “behulpzaam” te zijn bij het verpachten van de visserij. 1236

1648

Majoor-commies Vizer schrijft de GR: 1237
• Dat in de wal (op de kat) over een lengte van 7 roeden een bres is
ontstaan; voorts is de contrescarp over een lengte van 12 roeden
“uitgespoeld”. Dit dient noodzakelijk gerepareerd te worden.
• Hij verzoekt om een vergoeding van onkosten die zijn gemaakt i.v.m. de
koop van turf voor de wachten [vermeld wordt dat “commissaris [Isaak
de] Brauw” (commies te Lillo) voor deze koop door de GR gemachtigd
was].
De GR besluiten op 27-3-1648 deze verzoeken in beraad te houden.

1648

Op een niet gedocumenteerde datum wordt op het fort de Vrede van Münster
gevierd. Er worden kanonskogels afgevuurd en pektonnen en takkenbossen
in brand gestoken. De kosten van de viering bedragen £ 3:10:8. 1238

1648

Over het gehele jaar gerekend bedroeg de garnizoenssterkte gemiddeld 55
man.

1649 (juli)

Het aantal manschappen daalt vanaf juli van 46 naar 25, inclusief de
ziekentrooster. 1239 Vanaf dat moment blijft de garnizoenssterkte vrijwel
stabiel met uitzondering van de jaren 1662 en 1663 (zie verderop).

1650 (6-2)

Monstercommissaris Johan Coomans bericht vanuit Tholen de GR dat hij op
22-1-1650 het “volck” op Hoogerwerf heeft gemonsterd evenals het
garnizoen op het fort St. Anna. Hij overlegt de monsterrollen en meldt dat hij
deze niet eerder heeft kunnen overleggen vanwege het “gesloten” water en
het ontbreken van schepen. 1240

1235
1236
1237
1238
1239
1240

NA, Resoluties Raad van State, inv. 66, fol. 394.
ZA, SZ, inv. 1263, brief van Johan Vizer aan de GR d.d. 18-6-1648, nr. 61.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22670.
Idem.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 920 en 940.
ZA, SZ, inv. 1265, brief van J. Coomans aan de GR d.d. 6-2-1650, nr. 13.
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1650

De (bij de Generaliteit gedeclareerde) salariskosten van de manschappen in
de periode mei 1649 tot en met december 1650 bedragen £ 1007:5:2. 1241
Voorts wordt aan de majoor-commies een bedrag vergoed van £ 226:6:10
wegens reparaties, te weten £ 115:7:10 over het jaar 1649 en £ 111 over het
jaar 1650. 1242 Aannemer Marcus d’Ameau ontvangt daarenboven £ 22:10
wegens het repareren van bressen in de contrescarp van Hoogerwerf, nadat
diens werk door de commies van de vivres en de ammunitiën van Lillo en
Liefkenshoek in orde was bevonden. 1243

1651 (4-3)

Op 4 en 5 maart 1651 worden Holland, Zeeland en Vlaanderen getroffen door
een noordwesterstorm en overstromingen die de zwaarste worden genoemd
in tachtig jaar. Ook de omgeving van Antwerpen wordt zwaar getroffen. 1244
Op het fort Hoogerwerf spoelen op 4 maart de toegangsbrug en de sloep weg,
ontstaan er bressen in de contrescarp en raakt de westelijke courtine
beschadigd. 1245 De majoor-commies bericht de GR op 6-3-1651 dat
gedurende de gehele nacht met succes is getracht om de poort “toe te maken”
teneinde het fort van de ondergang te redden. Het water stond ca. twee voeten
(ca. 60 cm.) boven de contrescarp. 1246

1651(13-5)

Door de herbedijking van de Zuidpolder te Ossendrecht en het Neerland van
Woensdrecht wordt het fort Hoogerwerf nauwer met het westelijk deel van
Brabant verbonden. 1247 Dit manifesteert zich bijvoorbeeld in het
frequenteren van kerkbezoeken te Ossendrecht en Woensdrecht door
militairen van het fort. Op 13-5-1651 meldt majoor-commies Vizer aan de
GR dat voor de herbedijking te Ossendrecht grond wordt gebruikt van
Zeeuwse bodem [bedoeld werd waarschijnlijk: grond van het schor
Hoogerwerf]; hij vraagt zich af wat hiertegen te doen valt. 1248

1651 (6-9)

In 1651 inspecteert de commies van de vivres en de ammunitiën van Lillo en
Liefkenshoek (wederom) de contrescarp van het fort Hoogerwerf. Hij
rapporteert vanuit Lillo op 6 september 1651 aan de GR dat de contrescarp
75 roeden ofwel (naar Rijnlandse maatstaf) 282,75 meter lang was. De
commies acht het noodzakelijk dat deze buitenwal doorgaans [dus op enkele
plaatsen] met één voet [= ca. 31,4 cm naar Rijnlandse maatstaf] wordt
opgehoogd, waarmee een bedrag van 40 pond Vlaams zal zijn gemoeid. 1249

1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 940, fol. 207-211 v.
Idem, fol. 247 en 247 v.
Idem, fol. 300.
Buisman, 2000, p. 513-515.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22700, fol. 49.
ZA, SZ, inv. 1266, brief van Vizer aan de GR d.d. 6-3-1651.
Jansen, 2001, p. 43-71.
ZA, SZ, inv. 1266, brief van Vizer aan de GR d.d. 13-5-1651.
Idem, inv. 1266, brief van Jacob Gallieris aan de GR d.d. 6-9-1651.
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1651 (11-10)

Majoor-commies Vizer verzoekt de GR op 11-10-1651 om spoedig een
beslissing te nemen over de bekostiging van de verhoging van de contrescarp,
onder verwijzing naar het advies van commies Gallieris van 6-9-1651. Hij
kan het werk “opmaken” [uitvoeren] voor fl. 200. 1250

1651 (7-11)

Commies Jacob Gallieris bericht de GR dat de verhoging van de contrescarp
van Hoogerwerf publiekelijk is aanbesteed. Hij overlegt het bestek ervan [dat
verloren is gegaan]. 1251

1651 (8-11)

Namens de Gecommitteerde Raden [van Zeeland] maakt de pensionaris [dat
was toen Johan de Brune] aan de Staten van Zeeland kenbaar dat de
“Geestelycke Gelande” [verm. de Kathedraal van Antwerpen en de St.
Michielsabdij] die [als ingelanden] betrokken zijn bij de herbedijking van de
polders van Lillo c.s. zich ervoor sterk maken dat de vesting Zandvliet wordt
“gedemolieert” [ontmanteld] indien daar tegenover zou staan dat de forten
Hoogerwerf en Blauwgaren zouden worden geslecht. 1252 De Staten van
Zeeland besluiten de Gecommitteerde Raden te machtigen om zich
“pertinentelyck” erover te laten informeren of “den Staet” door de slechting
van de genoemde forten “geen praejuditie zoude konnen lyden” [hierdoor
afstand zou kunnen doen van verworven rechten en daardoor schade zou
kunnen lijden]. Uiteindelijk bleven de forten Hoogerwerf en Blauwgaren
intact. 1253

1653 (4-2)

Petrus Backerus, predikant te Ossendrecht en Woensdrecht, verzoekt de Raad
van State betaling van fl. 150 plus fl. 50 onkosten wegens het verzorgen van
de “kerckendienst” op Hoogerwerf gedurende meer dan een jaar. 1254 De Raad
van State stelt op 4 februari 1653 vast dat Hoogerwerf niet behoort tot het
markiezaat van Bergen op Zoom maar ressorteert onder Zeeland [het verzoek
was dus foutief geadresseerd]. 1255
De GR besluiten alle commandeurs in dienst van het gewest Zeeland te
schrijven dat zij geen saluutschoten meer mogen afvuren zonder dat er [door
de GR] toestemming voor is verleend. 1256

1653 (29-5)

1250 Idem, brief van Vizer aan de GR d.d. 11-10-1651.
1251 Idem, brief van Jacob Gallieris aan de GR d.d. 7-11-1651.
1252 Krachtens een door de koning van Spanje verleend octrooi werden de polders van Lillo,
Stabroek, Zandvliet en Berendrecht, die in 1584 onder water waren gezet, vanaf 13-5-1650
herbedijkt (RAA, arch. van de polder van Lillo c.s., inv. 1209). De St. Michielsabdij te
Antwerpen speelde destijds als eigenaar van grond in die polders een belangrijke bestuurlijke
rol (Jansen, 2001, p. 44).
1253 ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, 8-11-1651, p. 195.
1254 Vermoedelijk betrof het diensten in 1650, mogelijk deels nog in 1649. In 1651 en 1652 (en
volgende jaren) werden de kerkdiensten op Hoogerwerf (onregelmatig) verzorgd door de
predikant van het fort St. Anna in de polder van Namen.
1255 NA, Resoluties Raad van State, inv. 72, fol. 61 v.
1256 ZA, SZ, inv. 506, 29-5-1653.
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1653 (sept.)

In september 1653 wordt het fort geteisterd door een hoge vloed waardoor
o.m. drie lasten turf bedorven worden. 1257

1653 (9-11)

Het fort wordt zwaar beschadigd door een noordwester storm en een hoge
vloed. 1258 Enkele gebouwen, waaronder drie wachthuizen en het dubbele
secreet [toiletgebouw], worden omver geblazen. In de contrescarp zijn
bressen geslagen. De brug is vernield; het fort is nog slechts toegankelijk via
een schuit over de binnengracht. Het metselwerk van de poort is beschadigd.
Er staat water in het fort. Het kruit is nat geworden. 1259 Commies Jacob
Gallieris meldt dat de contrescarp in de gracht is geschoven. Twee kanonnen
zijn daar ook beland. Alles is “gansch geruineert”. 1260

1653 (12-11)

Majoor-commies Vizer laat zijn sergeant een uitvoerige brief d.d. 12-111653 bezorgen bij de GR over de schade die het fort op 9-11-1653 heeft
opgelopen. 1261

1654 (10-2)

De Staten van Zeeland zien zich geplaatst voor de vraag of zij het fort
Hoogerwerf zullen repareren of zullen verlaten. Gebleken is dat het fort
“door de laatste stormen geheel ontramponeert is en beschadight en zulcx
dat ’t selve niet kan in ouden staet gebraght werden als met seer groote
ontkosten, die op het minste beraemt werden op £ 600 Vlaams”. De GR
krijgen opdracht om dit nader te onderzoeken op basis van een behoorlijke
inspectie (“door luyden des verstaende”) en hierover vervolgens advies uit te
brengen. 1262 Daarna wordt besloten om het fort te repareren. 1263

1654 (5-11)

Johan Vizer en Cornelis Gelijnsse berichten de GR dat de contrescarp van
het fort over een lengte van 76 roeden is gerepareerd door de aannemer Jaspar
Partoy. De kosten bedroegen £ 1:17 per roede. 1264 In totaal werd aan Partoy
c.s. in 1654 een bedrag van £ 145:12 betaald wegens reparaties. 1265

1257 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22720.
1258 Deze storm veroorzaakt grote schade in de zuidwestelijke delta en in het westen van Brabant,
waar o.m. de in 1651 bedijkte Zuidpolder van Ossendrecht (nabij Hoogerwerf), die nog slechts
één oogst had opgebracht, onderloopt (Buisman, 2000, p. 531). Onduidelijk is of Hoogerwerf
vervolgens werd beschadigd door de “Driekoningenstorm” van 6 januari 1654; aannemelijk is
dit wel.
1259 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22720.
1260 ZA, SZ, inv. 1268, brief van Jacob Gallieris aan de GR d.d. 11-11-1653.
1261 Idem, inv. 1268, brief van Johan Vizer aan de GR d.d. 12-11-1653.
1262 ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, 10-2-1654, p. 29.
1263 Volgens Van Valkenburg (1976, p. 8) werd dit advies op 24-11-1654 uitgebracht; het is niet
duidelijk op welke bron Van Valkenburg dit baseert. Het is niet aannemelijk dat pas toen een
advies inzake reparaties is uitgebracht. Feit is dat vóór die datum reparaties werden uitgevoerd.
1264 ZA, SZ, inv. 1269, ingekomen brief van 5-11-1654.
1265 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1020, fol. 178.
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1654

Op een niet gedocumenteerde datum wordt op het fort de Vrede van
Westminster gevierd waarmee op 15-4-1654 een einde kwam aan de Eerste
Engelse Oorlog die in 1651 was begonnen. Er worden 18 teertonnen in brand
gestoken. De aanschafkosten daarvan bedragen £ 3:14. 1266

1655 (9-12)

De GR stemmen ermee in dat aan Jan Nottinck een bedrag van £ 42:13:4
wordt betaald wegens werkzaamheden op het fort Hoogerwerf. 1267

1655

Kinderen die op het fort Hoogerwerf geboren worden, worden incidenteel in
Ossendrecht en Woensdrecht gereformeerd gedoopt. 1268 Dit gebeurt ook in
latere jaren.

1656

Het aantal corps du garden (wachthuizen) wordt teruggebracht van twee naar
één. 1269

1656

De commies maakt aan de GR het volgende kenbaar: 1270
• De affuiten van de twee ijzeren stukken van 12 pond en de twee van 6
pond zijn versleten. Hij verzoekt om vier nieuwe te sturen, plus twee
scheepsaffuiten om het “inloopen” [bedoeld is vermoedelijk: het
beschadigen van] aan de dijk te beletten [dit verzoek werd in beraad
gehouden; commies Jacob Gallieris van Lillo diende de onbekwaamheid
van de oude affuiten te beoordelen]. 1271
• Verzoek om toezending van 200 pont buskruit, waarna een verzoek
volgde om nog eens 100 pond extra te sturen.
• Idem van 300 pond lonten; in voorraad is nog slechts 128 pond.
• Idem van 10 lasten turf voor de corps du garden (voor dag en nacht); de
voorraad is op.

1656 (16-11)

Commies Vizer verklaart van de ontvanger-generaal van Zeeland in
termijnen van elk £ 200 op 27-12-1649 en 28-12-1649 een lening (obligatie)
te hebben ontvangen (die is geaccordeerd door de GR op 17-2-1650). Dit
obligatierecht (ad £ 400) wordt overgedragen aan Dirck van Atten [= van
Hattem], apotheker te Bergen op Zoom. 1272
Monstercommissaris Johan Coomans bericht de GR dat op Hoogerwerf
militairen zullen worden afgelost door militairen uit de compagnie van Philip
de Vassij. 1273

1657 (23-7)

1266 Idem, inv. 22730.
1267 ZA, SZ, inv. 508, 9-12-1655.
1268 Bijv. Huybrecht Nottinck (zoon van een gelijknamige sergeant) te Ossendrecht op 7-3-1655;
zie ook: Jansen, 2004, p. 41.
1269 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22750.
1270 Idem.
1271 Wat de scheepsaffuiten betreft werd genoteerd: “twee scheepsaffuiten tot twee potshoofden
[kanonnen]”.
1272 HCM, not. arch. 106, akte nr. 131, 16-11-1656.
1273 ZA, SZ, inv. 1272, brief van 23-7-1657.
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1658

Op het fort Hoogerwerf zijn 25 soldaten gelegerd. Geruchten wijzen erop dat
dit (deels) “mortepayen ofte passevolanten [zijn] die geen dienst doen ende
daer van echter de gagie werd getrocken”. De sergeant-majoor van het fort
wordt beschuldigd van “passevolanterye”, d.w.z. van het in rekening
brengen van gages van soldaten die feitelijk geen deel uitmaakten van de
fortbezetting, doch die bij monstering werden vervangen door passanten (met
name arbeiders uit de omgeving van het fort) die met wapens werden
toegerust om op soldaten te lijken. 1274 Het is niet duidelijk of dit ook feitelijk
zo was.

1658 (10-9)

De commies verzoekt de GR op 10-9-1658: 1275
• De contrescarp i.v.m. de aanstaande winter te mogen bekrammen met
wintermatten [hiermee stemmen de GR in, doch indien de contrescarp
betrapt of bedorven zou worden door schapen of ander vee, dient de
commies de daardoor ontstane schade voor eigen rekening te laten
repareren]. 1276
• 200 pond kruit te sturen; er is nog maar 50 pond in voorraad [accoord].
• 400 pond lonten te sturen; er is slechts 100 pond in voorraad [accoord].
• negen lasten turf voor de wachten extra te sturen; zij zitten reeds drie
maanden zonder [dit verzoek wordt door de GR op 11-10-1658
afgewezen; er wordt niet meer gestuurd dan vorig jaar].

1658 (12-9)

Commies Gallieris bericht de GR over de schade aan Lillo, veroorzaakt door
een zware storm op 9 september. De GR geven hem opdracht ervoor te
zorgen dat de schade zo snel mogelijk gerepareerd wordt. 1277 Het is
waarschijnlijk dat de storm ook het fort Hoogerwerf heeft getroffen, want in
de eerste maanden van 1659 worden er reparaties uitgevoerd aan de wal en
de contrescarp. 1278

1659

Hendrich Houtenborch (kanonnier, landmeter en aannemer van grondwerken
te Lillo) ontvangt 16 schellingen en 8 groten Vlaams voor het vervaardigen
van een (waarschijnlijk verloren gegane) kaart van het fort Hoogerwerf. 1279

1274 Van Valkenburg, 1976, p. 8; zie voor dit verschijnsel in het algemeen: Schulten en Schulten,
1969, p. 16-18.
1275 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22770.
1276 De commies had kennelijk toestemming om de contrescarp te (laten) beweiden en de
vermoedelijk daarmee verbonden revenuen zelf te incasseren, hetgeen bij andere Staatse forten
(zoals bij Lillo en Liefkenshoek) gebruikelijk was.
1277 ZA, SZ, inv. 510, 12-9-1658.
1278 Idem, inv. 510, 12-9-1658; Buisman, 2000, p. 554; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22780.
1279 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80380, fol. 38 v.
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1659 (11-4)

Vanwege de slechte bewapening van de compagnieën zal er in opdracht van
de GR een inspectie plaatsvinden bij alle troepen, zowel bij de troepen in de
provincie als bij de troepen die in de nabijgelegen gebieden gelegerd zijn. 1280

1659 (22-4)

De GR stellen vast dat Johan Vizer, commandeur van Hoogerwerf, is
overleden [dit moet zijn gebeurd tussen 10-4-1659 en 22-4-1659]. 1281

1659 (9-5)

Anthony de Baudoux (Baudous), afkomstig uit Bergen op Zoom, volgt Johan
Vizer op als sergeant-majoor-commandant en commies op Hoogerwerf. 1282
Ook hij verdient daarmee per jaar 50 pond Vlaams (ofwel fl. 25 per maand
van 32 dagen). 1283 Gewoonlijk wordt hij als commandeur van dit fort
omschreven. 1284

1659 (3-6)

De GR geven commies Jacob Gallieris toestemming om de compagnieën in
garnizoen langs de Schelde binnen Lillo, Liefkenshoek, St. Martijn op
Hoogerwerf en St. Anna in de polder van Namen te monsteren. 1285

1659

Op een niet-gedocumenteerde datum worden op [de wal van] het fort 74
abelen geplant. Ze worden gekocht voor £ 2:14:2. 1286

1660 (28-6)

Op het fort wordt door Govaert Stempel, notaris te Bergen op Zoom, een akte
opgemaakt betreffende het eigendomsrecht van de pannen op de schaapskooi
nabij de contrescarp van het fort. Deze pannen zijn afkomstig van de woning
van wijlen Johan Vizer en ooit betaald door “het land” [= het gewest
Zeeland]. Ze zijn, blijkens een verklaring van een van de soldaten, ongeveer
negen jaar geleden op het dak van de schaapskooi beland. De sergeant van
het fort en de door de notaris gehoorde tien soldaten verklaren dat zij geen
vorderingen op wijlen Vizer [lees: op zijn erfgenamen] hebben. 1287

1660 (4-9)

Vanuit Lillo wordt aan de Raad van State bericht dat op het fort Hoogerwerf
[wederom] “mortepayen ofte passevolanten” zijn gesignaleerd. Besloten
wordt dat het garnizoen aldaar gevisiteerd wordt door commissaris [Jacob]
Soetens. De bezetting dient te bestaan uit 25 man, uitgezonderd de majoor.
1288

1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288

ZA, SZ, inv. 511, 11-4-1659.
Idem, 22-4-1659.
Idem, 9-5-1659.
Zie bijv. ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1450, fol. 53 v-54.
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 525, fol. 50 en 50 v.
Idem, inv. 511, 3-6-1659.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22790.
HCM, not. arch. 84, akte nr. 64, 28-6-1660.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 81, fol. 132.
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1660 (13-12)

Op Hoogerwerf heeft een monstering plaatsgevonden. De commandeur was
absent. Er is geen fraude geconstateerd. 1289

1660 (14-12)

De GR besluiten dat vanwege de ziekte van commies Jacob Gallieris de
commandeurs van Lillo en Liefkenshoek [Johan Seijs en Martin de Ridder]
mogen bepalen wie van hen de werkzaamheden die op het fort Hoogerwerf
zijn verricht zal “opnemen” [= controleren]. 1290

1660 (18-12)

Commies Jacob Gallieris van Lillo bericht de GR over grote schade aan de
forten Lillo en Liefkenshoek door een zware storm. 1291 [Deze kan aan fort
Hoogerwerf niet voorbij zijn gegaan].

1661 (17-5)

Naar aanleiding van een missive van commandeur Johan Seijs besluiten de
GR dat de garnizoenen van Lillo en Liefkenshoek worden versterkt met resp.
acht en zes soldaten van het fort Hoogerwerf. 1292

1661 (1-9)

De kapiteins [van Zeeuwse compagnieën] krijgen van de GR opdracht [de]
appointés te vervangen door andere “kloecke en bequame soldaeten, sijnde
van de waere Christelijcke gereformeerde religie, off deselve toegedaen”. Zij
mogen geen katholieken aannemen en dienen de namen van de soldaten aan
de GR bekend te maken. De compagnieën dienen compleet en in goede orde
te worden gehouden, en buiten de zondagen in de wapenen te worden
geoefend. 1293

1661 (15-9)

Commandeur Martin de Ridder is door het overlijden van commandeur
Ferdinand Broucqsault een van de oudste kapiteins geworden. De onder hem
dienende soldaat op Hoogerwerf mag daarom terugkeren, mits deze
vervangen wordt door een soldaat uit de compagnie van voornoemde
Broucqsault. De officier die de leiding heeft dient hiervoor zorg te dragen
[Dit blijkt luitenant Charles Broucqsault te zijn]. 1294

1661 (16-10)

De GR besluiten dat de commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo
voor zijn [niet gespecificeerde] “diensten” te Hoogerwerf 4 guldens per dag
vergoed krijgt. 1295

1661

Op een niet-gedocumenteerde datum worden [op de wal van het fort] 100
iepen geplant. Er wordt £ 4:4:8 voor betaald. De vervoerskosten bedragen 15

1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295

Idem, fol. 338.
ZA, SZ, inv. 513, fol. 355, 14-12-1660.
Idem, inv. 1275, brief van 20-12-1660.
Idem, inv. 514, fol. 279 v, 17-5-1661.
Idem, inv. 514, 1-9-1661.
Idem, inv. 515, fol. 160, 15-9-1661; idem, fol. 201 v, 20-10-1661.
Idem, fol. 197, 18-10-1661.
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schellingen en met het planten is een bedrag van 10 schellingen en 6 groten
Vlaams gemoeid. 1296
1662 (6-1)

Naar aanleiding van een door commandeur Baudoux gemelde schade aan het
fort geven de GR opdracht aan commies [Jacob] Gallieris om deze schade te
inspecteren. 1297

1662 (31-1)

De GR besluiten om commandeur Baudoux te berispen. Hij heeft zonder
mandaat reparaties op Hoogerwerf laten verrichten, strijdig met de
betreffende resolutie van de GR d.d. 6-1-1662. Hij wordt in Middelburg
ontboden. Hem is “aengesegt sich van diergelijcke in het toecommende te
willen wachten.” 1298

1662 (jan.)

De op Hoogerwerf gelegerde soldaten krijgen opdracht om voor een jaar te
vertrekken naar de kolonie Nova Zeelandia in het rivierengebied van de
Essequibo, waar zich een plantage van de West-Indische Compagnie bevindt.
1299
Vanaf maart 1662 verblijven op het fort nog slechts enkele soldaten. 1300

1662 (20-1)

De GR honoreren het verzoek van Gerrit Jansen (soldaat, ziekentrooster en
voorlezer op Hoogerwerf) om zijn gage te behouden na uitzending naar Nova
Zeelandia [het ging om de toeslag die hij als ziekentrooster ontving]. 1301

1662 (21-2)

Het verzoek van Gerrit Jansen om niet te hoeven vertrekken naar de kolonie
Nova Zeelandia wordt door de GR afgewezen. 1302 Daarna vlucht hij. De GR
attenderen de commandeur van Hoogerwerf erop dat Jansen als deserteur
conform het militaire tuchtrecht berecht dient te worden. 1303

1662 (4-8)

Commandeur [Willem Jan] Cabeljau is onlangs overleden. Commandeur
Simon Schotte van Philippine is nu een van de oudste bevelhebbers van de
provincie Zeeland. De GR beslissen dat zijn soldaat die op Hoogerwerf dient
zal worden vervangen door een soldaat uit de compagnie van wijlen
commandeur Cabeljau, waarvoor de luitenant of een andere officier zorg
dient te dragen. 1304

1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303

1304

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22810.
ZA, SZ, inv. 516, fol. 15 v.
Idem, fol. 53.
Het principebesluit over deze uitzending werd door de GR genomen op 5-1-1662, zonder dat
toen de soldaten van fort Hoogerwerf concreet werden vermeld (ZA, SZ, inv. 516, fol. 7).
ZA, Rekenkamer C, inv. 1180, fol. 54.
ZA, SZ, inv. 516, fol. 44, 20-1-1662.
Idem, fol. 100 en 100 v.
Idem, fol. 195 v, 4-4-1662. Het is niet bekend of Janssen inderdaad voor zijn desertie is
berecht. Zeker is dat van hem vanaf begin 1663 kinderen in Ossendrecht zijn gedoopt (zie
deel 3).
Idem, inv. 517, 4-8-1662.
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1662 (22-12)

Commandeur Johan Seijs van Lillo heeft de GR gemeld dat hij vanwege het
overlijden van commandeur Berendrecht [Jacob van der Meer van
Berendrecht] een van de oudste kapiteins van Zeeland is geworden. Hij mag
een soldaat van zijn compagnie op fort Hoogerwerf terug laten keren en doen
vervangen door een soldaat uit de compagnie van kapitein [Bernard Laurens
de] Beaufort. De soldaat zal pas terugkeren als zijn vervanger is gearriveerd.
1305

1663 (29-5)

Conform een resolutie van de Staten-Generaal en van de Raad van State
hebben de GR besloten dat alle commandeurs binnen het gewest Zeeland en
het Committimus 1306 ten spoedigste alle officieren behorende tot hun
garnizoenen naar de garnizoenen terug moeten laten keren en daar te laten
verblijven. Zij dienen de GR een lijst van de absente officieren toe te zenden
alsmede te informeren over de tijd dat deze reeds afwezig zijn.
De commandeurs wordt gelast de officieren de opdracht te geven de
compagnieën compleet te houden en hen eenmaal per week “in de wapenen
te doen exerceren”. De commiezen krijgen de opdracht, om, met medeweten
van de commandeurs, de bandelieren van de musketiers met pulver te vullen
conform een oude gewoonte. 1307

1663 (6-10)

Door een storm worden diverse gaten in de contrescarp “geslagen”. 1308

1663 (15-11)

De GR stellen vast dat het onderhoud van de forten in het Committimus,
alsmede van het fort Hoogerwerf (“gelegen op den bodem van Zeelandt”)
voor de komende vijf jaar is aanbesteed. Het onderhoud omvat
werkzaamheden betreffende aarde, hout, steen en ijzer. Uitgezonderd zijn de
“zeewercken” [bedoeld is mogelijk: het onderhoud van de zeedijken]. 1309

1663

Gemiddeld verblijven er op het fort 10 soldaten. 1310

1664

Het gewest Zeeland dient bij de Rekenkamer van de Generaliteit over het jaar
1664 de volgende rekening in van uitgaven betreffende Hoogerwerf:
(a) £ 275:5:3 wegens zeven maanden soldij voor zijn “onderhebbent
crijchsvolck” van 25 koppen blijkens de monstering van 16-6-1664, met
inbegrip van fl. 42 voor de ziekentrooster; voorts inclusief soldij voor 12
koppen van 27-8-1664 tot 9-2-1665;

1305 Idem, inv. 517, 22-12-1662.
1306 Het Committimus omvatte de steden Axel, Terneuzen en Biervliet en de forten Lillo en
Liefkenshoek. Deze plaatsen ressorteerden bestuurlijk niet onder de Generaliteit maar onder het
gewest Zeeland (Leune, 2006, deel 1, p. 193).
1307 ZA, SZ, inv. 518, 29-5-1663.
1308 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22830. Buisman vermeldt onstuimig weer in oktober 1663.
Hij maakt geen melding van storm of een hoge vloed op 6-10-1663, wel van een onweer te
Londen op die datum (Buisman, 2000, p. 586).
1309 ZA, SZ, inv. 519, fol. 185 v en 186, 15-11-1663.
1310 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1200.
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(b) £ 117:13:4 wegens twee maanden soldij van zijn krijgsvolk van 25
koppen, vervallen op 3-12-1664;
(c) £ 50 wegens het traktement van Baudoux;
(d) £ 43:9:1 wegens reparaties aan het fort in 1663, blijkens een rekening die
is gesloten op 4-2-1664. 1311
Over het jaar 1664 worden geen reparatiekosten gedeclareerd. 1312
1664

Op een niet-gedocumenteerde datum wordt een schipper betaald (£ 0:8:4)
voor het overbrengen vanuit Bergen op Zoom (waarschijnlijk in de eerste
helft van 1664) van de soldaten met hun bagage die zijn teruggekomen uit
Essequibo. 1313

1664

Op een niet gedocumenteerde datum is het fort “ingeloopen”; een soldaat
wordt in verband hiermee betaald voor schoonmaakwerkzaamheden. 1314

1664

De garnizoenssterkte wordt weer op 25 man gebracht, hetgeen zo blijft tot en
met 1671. 1315

1665 (10-3)

Aangaande de bekostiging van 375 mannen van de marine besluiten de GR
hen als volgt te verdelen. Iedere kolonelscompagnie zal 37 koppen
aannemen, iedere luitenant-kolonelscompagnie en iedere sergeantmajoorcompagnie zal 17 koppen aannemen. Voor elke gewone Zeeuwse
compagnie geldt een aantal van 7 koppen. De 10 overige soldaten zullen door
de 10 oudste kapiteins, die op Hoogerwerf een soldaat hebben gelegerd,
worden aangenomen. De 17 koppen die majoor [Ditmar van] Wijnbergen
dient aan te nemen zullen vanwege de afgelegen positie van zijn garnizoen
op kasteel Rammekens worden gelegerd, totdat de majoor op de hoogte is
van de uitgevaardigde orders. 1316

1665 (21-4)

Aan het onderhoud van het fort Hoogerwerf op het terrein van aarde-, metselen timmerwerken gedurende drie halve jaren is een bedrag besteed van
£ 178:10. 1317
Bartholomeus de Looper, commandeur van Terneuzen, bericht de GR (o.m.)
dat uit zijn compagnie één soldaat op Hoogerwerf verblijft. 1318

1665 (12-5)

1311
1312
1313
1314
1315

NA, arch. Rekenkamer van de Generaliteit, inv. 112, fol. 81 v, 82, 82 v, 96 v en 153.
Idem, fol. 159 v.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22840.
Idem.
Vanaf 1672 verblijven de voor bezetting van het fort Hoogerwerf aangewezen militairen tot en
met juli 1677 op het fort Kruisschans. De sterkte daarvan bleef gehandhaafd op 25 man. Wel
wordt de personele samenstelling van deze eenheid gewijzigd; “gewone” soldaten worden
vanaf 1673 (vermoedelijk goeddeels) vervangen door “appointé’s” [oude en/of anderszins
arbeidsongeschikte soldaten].
1316 ZA, SZ, inv. 521, 10-3-1665.
1317 Idem, fol. 229 en 229 v, 21-4-1665.
1318 Idem, inv. 1280.1, brief van 12-5-1665.
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1665 (15-6)

De GR besluiten dat de soldaten op het fort Hoogerwerf worden
overgeplaatst naar Lillo, met uitzondering van een sergeant die moet
achterblijven. 1319

1665 (6-7)

De GR besluiten dat de in Lillo verblijvende soldaten uit Hoogerwerf dienen
terug te keren naar dit fort. 1320

1665 (10-9)

De GR stemmen in met een betaling van £ 1:4 aan een schipper [Jan
Knollaert] wegens het transport van soldaten van Hoogerwerf naar
Liefkenshoek. 1321

1665 (20-10)

De commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo krijgt van de GR
opdracht om te bewerkstelligen dat de gemene middelen van consumptie op
Hoogerwerf worden gecollecteerd, nu zij dit seizoen niet blijken te zijn
verpacht. Anders lijdt het gewest Zeeland schade. 1322

1665 (10-12)

De GR besluiten dat de schade die (o.m.) te Hoogerwerf is ontstaan door de
hoge vloed en de storm van 5-12-1665 wordt gerepareerd, conform een
advies van ingenieur [David] Bollaert. 1323

1665 (18-12)

De GR stemmen ermee in dat aan schipper Jacob Pauwelsen £ 1:2 wordt
betaald voor het vervoeren van soldaten van Liefkenshoek naar Hoogerwerf.
1324

1666 (16-2)

Naar aanleiding van een schriftelijke attestatie van commandeur Johan Seijs
en commies Marinus van Vrijberghe verlenen de GR toestemming om aan
Marcus d’Ameau £ 30:15 uit te betalen voor het onderhoud van aarde- en
timmerwerk op Hoogerwerf. 1325

1666 (23-3)

De GR buigen zich over een verzoek van aannemers van werkzaamheden op
Hoogerwerf die schade hebben geleden als gevolg van hoog water [= verm.
de stormvloed van 5-12-1665]. De kwestie zal verder worden behandeld door
de heren [Reynier] Van der Beke en [Marinus] Van Vrijberghe die mandaat
verkrijgen om naar redelijkheid te arbitreren. 1326

1666 (26-3)

De Raad van State heeft opdracht gegeven tot het voorzien van de forten
langs de Schelde van de nodige affuiten, raderen, lepels en wissers.
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Idem, inv. 521, fol. 329 en 329 v, 15-6-1665.
Idem, inv. 522, fol. 4 en 4 v, 6-7-1665.
Idem, fol, 157, 10-9-1665.
Idem, fol. 263 v, 20-10-1665.
Idem, fol. 384 v, 10-12-1665.
Idem, fol. 400, 18-12-1665.
Idem, inv. 523, fol. 63, 16-2-1666.
Idem, fol. 106 v, 23-3-1666.
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Aangezien de aannemers weigeren aan het werk te gaan omdat zij niet weten
onder welke voorwaarden de betaling zal plaatsvinden is de GR verzocht tot
het stellen van de nodige orders betreffende de betaling van de benodigde
spullen. 1327
1666 (27-6)

Omdat de garnizoenen binnen Zeeland behoorlijk zijn verzwakt vanwege een
expeditie op zee tegen de Engelsen, wordt de [Zeeuwse] gedeputeerden bij
de Staten-Generaal door de GR gevraagd ervoor te willen zorgen dat de
compagnieën in Zeeland en het Committimus worden versterkt. 1328

1666 (26-11)

De GR buigen zich over een verzoek van de vaste aannemer te Hoogerwerf
[= Marcus d’ Ameau] betreffende werkzaamheden aan de contrescarp,
metsel- en timmerwerk en het repareren van ingeslagen ruiten. Hierover
wordt advies ingewonnen van commies [Marinus] Van Vrijberghe en van
commandeur Baudoux. 1329

1666

Op een niet gedocumenteerde datum wordt op het fort “de victorie” gevierd,
waarmee waarschijnlijk de overwinning van Michiel Adriaenszn. de Ruyter
is bedoeld tijdens de Vierdaagse Zeeslag bij North Foreland (11-14 juni
1666) in het kader van de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667). 1330

1667 (1-2)

De GR besluiten dat £ 33 in mindering wordt gebracht op het door Marcus
d’Ameau bedongen loon als aannemer van de reparaties van de bressen in de
rijsberm en de contrescarp van Hoogerwerf. 1331

1667 (3-3)

De GR delibereren over het voorstel om de “packberm” [= een berm van
rijshout, gelegd tegen de teen van een dijk] op Hoogerwerf te conserveren
met Vilvoordse steen. De kwestie zal nader worden bezien door de heren die
binnenkort naar de forten afreizen om daar inspecties te verrichten. 1332

1667 (22-3)

N.a.v. een verzoek van commandeur majoor Anthonij de Baudoux van
Hoogerwerf besluiten de GR dat in plaats van tien musketiers vijf musketiers
door een commissaris zullen worden “afgehaald” [= verm. in mindering
zullen worden gebracht op de sterkte]; in Liefkenshoek zullen er achttien
vertrekken in plaats van twintig. 1333
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Idem, 26-3-1666.
Idem, 27-6-1666.
Idem, inv. 524, fol. 413 en 413 v, 26-11-1666.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22860.
ZA, SZ, inv. 525, 1-2-1667.
Idem, fol. 44-45, 3-3-1667.
Idem, 22-3-1667.
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1667 (24-3)

Raadsheer Ingels krijgt van de GR mandaat om van “naturelle Brabanders”
twee (pleit)scheepsladingen Vilvoordse steen te kopen voor de conservatie
van de nieuwe pakberm van Hoogerwerf. 1334

1667 (2-7)

De Staten-Generaal hebben besloten tot het houden van een algemene
dankdag in de Verenigde Nederlanden, waarbij vreugdevuren zullen worden
afgestoken, de klokken zullen worden geluid en de kanonnen zullen worden
afgeschoten en wel op 6 juli a.s. vanwege de overwinning op de Engelse vloot
“in de reviere van Londen”. [NB: betreft de tocht naar Chatham, een raid op
Londen van 19 tot 24 juni door De Ruyter, bijgestaan door Cornelis de Witt].
1335

1667 (1-9)

De Staten-Generaal hebben besloten tot het houden van een algemene danken biddag en het ontsteken van vreugdevuren op de zevende van deze lopende
maand vanwege de onlangs gesloten vrede met de koning van Engeland.
Verder is bepaald dat er een einde komt aan de maandelijkse bededagen.
Deze besluiten zullen in de provincie bekend worden gemaakt. 1336

1667 (6-10)

De GR besluiten dat Marcus d’Ameau £ 200 krijgt over de rest van zijn
aangenomen werk op fort Hoogerwerf en voorts £ 85 voor het onderhoud van
de aardewerken op het fort en £ 38 voor twee jaar onderhoud van de metselen timmerwerken aldaar. 1337

1667

Op een niet gedocumenteerde datum in dit jaar (vermoedelijk op
7 september) wordt op het fort de Vrede van Breda gevierd, waarmee in juli
1667 een einde kwam aan de Tweede Engelse Oorlog. 1338

1668 (6-4)

Er blijkt een nieuwe brug op het fort Hoogerwerf te zijn gebouwd door
Marcus d’Ameau. De GR besluiten dat deze zal worden geïnspecteerd door
de heren [Casper] Ingelsen en [Johan de] Mauregnault of anders door
commies [Marinus] Van Vrijberghe, samen met de werklieden van het
gewest. 1339

1668 (7-6)

De GR verlenen luitenant Jan Poictiers [Pottiers] toestemming om beslag te
leggen op de gelden die Marcus d’Ameau nog tegoed heeft van het gewest
Zeeland wegens diens aangenomen werk op fort Hoogerwerf. Zo kan Pottiers
een bedrag van £ 26:13:4 verhalen. 1340
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Idem, 24-3-1667.
Idem, 2-7-1667.
Idem, 1-9-1667.
Idem, 6-10-1667.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22870.
ZA, SZ, inv. 663, 6-4-1668.
Idem, 7-6-1668.
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1668 (4-10)

De GR besluiten dat werkzaamheden die op Hoogerwerf zijn uitgevoerd
zullen worden geïnspecteerd door commandeur [Johan] Seijs en commies
[Marinus] Van Vrijberghe. 1341

1668 (6-12)

De GR besluiten om 500 pond lonten en 250 pond buskruit naar Hoogerwerf
te laten sturen door de commies-stapelier Pieter de Neef. 1342

1668 (18-12)

N.a.v. een verklaring van commandeur Johan Seijs en commies Marinus van
Vrijberghe van Lillo krijgt Marcus d’ Ameau £ 61:10 voor het “opmaken”
van aarde- metsel- en timmerwerk op het fort Hoogerwerf. 1343

1669 (7-3)

De GR stellen vast dat de onderhoudswerkzaamheden op Hoogerwerf (en te
Lillo en Liefkenshoek) nog niet zijn aanbesteed en dat dit spoedig dient te
gebeuren. Anders dienen deze werkzaamheden op declaratiebasis te worden
verricht. 1344

1669 (5-11)

De GR besluiten Marcus d’ Ameau £ 33 te betalen voor een jaar
onderhoudswerkzaamheden op Hoogerwerf. 1345

1670 (8-5)

De GR besluiten om Adriaen Baeke, predikant op het fort St. Anna in de
polder van Namen, te vragen waarom hij reeds gedurende twee jaren geen
diensten meer verzorgt op het fort Hoogerwerf, waartoe hij verplicht is. 1346
Op 7-6-1670 besluiten zij dat Baeke elke 14 dagen een dienst op Hoogerwerf
dient te verzorgen, indien weer en wind dit toelaten. De kosten van de
daarmee gemoeide schuitvrachten zullen door het gewest Zeeland worden
vergoed. 1347 Op 13-6-1670 krijgt hij voor het waarnemen en uitoefenen van
“den heijligen Godsdienst” op Hoogerwerf een vergoeding van £ 13:3:4. 1348
Op 10-5-1672 stemmen de GR in met een soortgelijke vergoeding van 77
guldens en 6 stuivers. 1349

1670 (26-9)

De GR geven de kolonels, luitenant-kolonels, sergeant-majoors en kapiteins
op de repartitie van de provincie de opdracht om hun compagnieën op
volledige sterkte te houden met “stercke en brave soldaten met goede
wapenen en in eene geduurige exercitie van dien”, opdat zij te allen tijde het
land kunnen dienen. De officieren krijgen tot 1-1-1671 de tijd om de
compagnieën op volle sterkte te brengen en in de wapens te oefenen. De GR
zijn van plan een “generale wapenschouwinge en exercitie” van de
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Idem, inv. 664, 4-10-1668.
Idem, 6-12-1668.
Idem, 18-12-1668.
Idem, inv. 665, 7-3-1669.
Idem, 5-11-1669.
Idem, inv. 666, 8-5-1670.
Idem, 7-6-1670.
Idem, 13-6-1670.
Idem, inv. 668, 10-5-1672.
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compagnieën in alle frontieren te laten houden. Diegenen die nalatig zijn
zullen worden gestraft. 1350
1670 (31-12)

De GR hebben een brief ontvangen van de raadpensionaris dat de eerste
edele, de heer Odijck [Willem van Nassau, heer van Odyk en Kortgene],
instemt met het rekruteren van compagnieën tot honderd koppen. Een dag
eerder heeft de stad Goes ingestemd met de rekrutering van nieuwe troepen
om de compagnieën te voet aan te vullen tot een grootte van 100 koppen voor
de tijd van vier maanden vanaf 1-1-1671. De gedeputeerde [van Zeeland] bij
de Generaliteit wordt gevraagd de Staten-Generaal ervan te verzekeren dat
de nodige bevelen hiertoe reeds zijn uitgevaardigd. 1351

1670

Op een niet-gedocumenteerde datum brengt een houthandelaar uit Bergen op
Zoom een bedrag van £ 9:10 in rekening wegens het leveren van hout en
arbeidsloon ten behoeve van het repareren van de poort en van de brug op
Hoogerwerf. 1352

1671 (12-3)

Nu Johan de Vassy de oudste kapitein is onder de kapiteins van de Zeeuwse
regimenten wordt hem toegestaan om zijn op Hoogerwerf gelegerde soldaat
te laten terugkeren naar zijn compagnie, op voorwaarde dat een van de
jongste kapiteins een vervangende soldaat stuurt. Op 13-3-1671 stemmen de
GR in met een identiek verzoek van kapitein Bartholomeus de Looper. 1353

1671 (21-4)

De GR hebben bepaald dat de 25 soldaten, afkomstig uit de compagnieën op
de repartitie van de provincie, die op Hoogerwerf worden gelegerd,
gerecruteerd zullen moeten worden uit de compagnieën van de laatst
benoemde kapiteins [die niet met name werden genoemd], de compagnieën
van de kapiteins Herrits [Johan Harris], [Nicolaes] Ockers en [Nicolaes]
Driewegen, mitsgaders uit de Franse en de voormalige Engelse compagnieën,
“gelijck mede uijt de twee van vijftigen, als van capitainen [Philip Julius van]
Lichtenbergh en [Steven van] Haersholten”. 1354

1671 (sept.)

De zware stormen van 18 tot 22 september 1671, die veel schade veroorzaken
in het zuidwesten van de Nederlanden (verscheidene polders op Walcheren,
Tholen en Zuid-Beveland bezweken), raken ook het fort Hoogerwerf. De
poort diende tegen een hoge vloed te worden beschermd. 1355 De sloep was
weggedreven. Bij fort Lillo vergingen vier schepen. 1356
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Idem, inv. 666, 26-9-1670.
Idem, 31-12-1670.
ZA, Rekenkamer Zeeland V, inv. 22900.
ZA, SZ, inv. 667, 12 en 13-3-1671.
Idem, 21-4-1671.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22910.
ZA, SZ, inv. 522, p. 640.
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1671 (24-11)

Er is op Hoogerwerf een nieuwe vaste aannemer werkzaam, t.w. Johannes
Nottinck. Voor reguliere onderhoudswerkzaamheden ontvangt hij 33 pond
Vlaams en voorts 40 pond Vlaams vanwege extra reparaties, nodig vanwege
schade aan het fort. 1357

1672 (22-3)

Omdat commandeur Anthony de Baudoux is benoemd tot luitenant van een
ruitercompagnie besluiten de GR dat hij, conform zijn verzoek, gedurende
vier maanden op Hoogerwerf wordt vervangen door een sergeant [dit was
Cornelis van der Malen]. 1358

1672 (1-5)

De GR besluiten dat de militairen op het fort Hoogerwerf worden verplaatst
naar het fort Kruisschans, waar ook de compagnie van sergeant-majoor
[Willem] Van Campen zal worden gelegerd, na overleg met de
gedeputeerden van de Staten-Generaal. 1359 De overplaatsing wordt pas in
oktober 1672 geëffectueerd.

1672 (17-6)

De GR besluiten de officieren van de compagnieën op de repartitie van de
provincie, zowel te voet als te paard, opdracht te geven hun compagnieën te
“ontlasten” [te ontdoen] van alle Fransen. Dit geldt voor alle Franse soldaten
die niet hier geboren zijn, genaturaliseerd zijn, “ofte geinteresseert” zijn. De
officieren krijgen tegelijk opdracht nieuwe soldaten als vervangers aan te
nemen. 1360

1672 (27-6)

De GR geven de commandeur van Hoogerwerf opdracht zich met zijn
soldaten en munitie te verplaatsen naar het fort Lillo en daar tot nader bericht
garnizoen te houden. 1361

1672 (8-7)

De GR stemmen ermee in dat aan schipper Cornelis Rochussen een som van
£ 135:28:0 wordt betaald voor het leveren van gaarden, rijshout en staken
voor Liefkenshoek en Hoogerwerf. Voor eenzelfde leverantie krijgt de
schipper een som van £ 112:16:8. 1362

1672 (10-7)

De commandeur van Lillo bericht de GR dat het garnizoen aldaar o.m. bestaat
uit “het volck” van Hoogerwerf dat wegens de absentie van De Baudoux
wordt gecommandeerd door [de sergeant] Cornelis van der Malen. 1363

1672 (20-10)

De GR geven de commandeur van Hoogerwerf (“luitenant Anthonij de
Baudoux”) opdracht om zich met 24 soldaten naar het fort Kruisschans te
begeven en daar het bevel te gaan voeren. De twaalf soldaten aldaar uit Lillo
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Idem, 24-11-1671.
Idem, inv. 668, 22-3-1672.
Idem, 1-5-1672.
Idem, 17-6-1672.
Idem, 27-6-1672.
Idem, 8-7-1672.
Idem, inv. 1287.1, brief van 10-7-1672.

338

en Liefkenshoek dienen terug te keren naar de eigen garnizoenen. De
Baudoux behoud zijn functie [titel] als commandeur van Hoogerwerf. 1364
1673 (24-1)

Op verzoek van commandeur Anthonij de Baudoux stemmen de GR ermee
in op het fort de Kruisschans “te brengen en vrijwillich te doen komen” zoveel
oude appointés, betaald door de provincie, als de commandeur “sal komen
uijtvinden en daer toe beweegen”. 1365

1673 (27-1)

De GR staan commandeur De Baudoux toe om de lijst te “lichten” van de
oude en arbeidsongeschikte soldaten om daaruit op te maken wie van de
appointés nog geschikt is om de dienst “van den lande” [het gewest Zeeland]
te kunnen waarnemen [op de Kruisschans]. Wanneer hij dit heeft uitgezocht
dient hij de geschikte appointés “met civiliteijt te ordonneren haer
woonplaetsen tot en op de Cruijsschans te gaen houden”. 1366

1673 (24-3)

N.a.v. het verzoek van de commandeur van de Kruisschans, Anthonij de
Baudoux, hebben de GR besloten de volgende oude en arbeidsongeschikte
soldaten te gelasten conform een voorgaande resolutie “haere woonplaetsen
te gaen nemen” op de Kruisschans, “ten ware [= tenzij] de selve soldaten
door hooghen ouderdom, sieckten ofte accidenten mochten onbequaem
gevonden werden”. Mocht dit zo zijn dienen zij hiervan kennis te geven aan
de GR. Het gaat om de volgende soldaten: Aert Ferfrank, Franco Mosel en
Jacob Samson uit Vlissingen. Marck Mesier, Cornelis van Appeltern, Jan van
Driel, Dircq van Westhorn, Juliaen Cosson, Nicola le Grou, Jacques Randou
en Daniel Mansion uit Bergen op Zoom. Maerten Rauw, Willem Willeij, Jan
Jocus en Jacob Micelis uit Vlissingen. Joris Tabbert, Nicolaes Cossijn en
Nicolaes Bartholomeeus uit Veere. Gillis Jansen uit Middelburg. Augustin
de Get, Jacob Lauvens, Jan Schrans, Adriaen Pen, Jan van Noorthooren en
Hans Pietersen uit Bergen op Zoom. Joris Sandertsen en Hans Repstock uit
Axel. Jan Avarij, Pieter Dircxsen en Pieter de Pau uit IJzendijke. Michiel
Schot uit Terneuzen. Pieter Hugo uit Liefkenshoek. Matthijs Maertens, Pieter
Huijbrechtsen en Anthonij Vlaminck uit Retranchement. Hans Wolf, Pieter
Geskens en Bartelmeeus Estiene uit Middelburg en Jan de Clerck uit
Aardenburg. [Vermoedelijk verbleven sommigen ooit op het fort
Hoogerwerf]. 1367

1673 (13-4)

De GR geven toestemming om aan commies Anthonij de Baudoux £ 59:0:9
te betalen voor hetgeen hij van het gewest tegoed heeft. 1368
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Idem, inv. 669, 20-10-1672.
Idem, inv. 670, 24-1-1673.
Idem, 27-1-1673.
Idem, inv. 670, 24-3-1673.
Idem, 13-4-1673.
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1673 (20-4)

Omdat de GR hebben vernomen dat binnen de provincie en de omliggende
“frontieren” veel bedorven en krachteloos buskruit ligt opgeslagen, waardoor
door een aanval van de vijand het gewest zeer grote schade kan worden
toegebracht, hebben zij besloten vice-admiraal Cornelis Evertssen te
committeren en te autoriseren om in gezelschap van een ervaren konstabel
alle magazijnen van het gewest te bezoeken. Hij zal beginnen in Sluis en zijn
weg vervolgen door alle kwartieren van Vlaanderen tot Bergen op Zoom,
inclusief Lillo, Liefkenshoek en de Kruisschans [en dus verm. ook incl.
Hoogerwerf, al verbleven er op dat moment geen soldaten]. Hij wordt geacht
te letten op de merken en tekens van het kruit, oud en nieuw kruit, wanneer
en door wie het geleverd is. Daarnaast zal hij het kruit keuren middels een
proef, om zo verzekerd te mogen zijn van de bruikbaarheid en kracht. Verder
dient hij de kwaliteit en kwantiteit van het lood en de lonten in de magazijnen
na te gaan en de attestaties van de gouverneurs of commandeurs en de
commiezen van de bezochte plaatsen van de gedane visitatie aan de
magazijnen overbrengen. 1369

1673 (26-9)

De GR geven toestemming aan commandeur Anthony de Baudoux voor de
bekostiging van twee maanden en 10 dagen soldij voor het onder hem
dienende volk op de Kruisschans, vervallen op 29 juli 1673. 1370

1673 (26-10)

Een verzoek van Anthonij de Baudoux, commandeur van de Kruisschans, om
turf en kaarsen wordt door de GR doorgestuurd naar de Raad van State. 1371

1673 (16-11)

Aan commandeur Anthonij de Baudoux wordt door de GR ordonnantie
verleend conform een door hem ingediende monsterrol. 1372

1673 (14-12)

De GR staan aan Albertus van der Wiele toe om beslag te leggen op de gage
van commandeur Anthonij de Baudoux, teneinde een som van £ 9 te
verhalen, “spruytende uijt de oorsake van borchtochte”. 1373

1674 (4-10)

De GR besluiten dat de ordonnantie betreffende de soldaten van commandeur
De Baudoux op de Kruisschans (vervallen op 9 september j.l.), volgende de
orders van “het land” zal worden opgemaakt. 1374

1674 (19-10)

N.a.v. een bericht van commies [Charles?] Obrij geven de GR toestemming
aan Willem Symonsen van den Berge, zadelmaker te Bergen op Zoom, om
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Idem, 20-4-1673.
Idem, inv. 671, 26-9-1673.
Idem, 26-10-1673.
Idem, 16-11-1673.
Idem, 14-12-1673. Albertus van der Wiele, geb. Vlissingen, was predikant in Zuidzande
(1668), Biggekerke (1670) en Sas van Gent (1677); hij overleed op 26-7-1679.
1374 Idem, inv. 673, 4-10-1674.
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voor £ 8:18:4 beslag te leggen op de (ingehouden) gage van commandeur
Anthonij de Baudoux van de Kruisschans. 1375
1675 (5-2)

Aan Anthonij de Baudoux, commandeur op de Kruisschans, wordt door de
GR ordonnantie verleend voor [de gage van] zijn soldaten van de afgelopen
twee maanden. 1376

1675 (5-3)

De GR stemmen ermee in dat, conform een verklaring van commies Marinus
van Vrijberghe en commandeur Baudoux, voor regulier onderhoudswerk op
Hoogerwerf in de periode september 1673 tot september 1674 aan Jan
Nottinck 33 pond Vlaams wordt betaald. 1377

1675 (15-5)

De monsterrollen van de compagnieën van sergeant-majoor Nicolaes Ockers,
kapitein Jan Duvelaer en commandeur Anthonij de Baudoux zijn door
commissaris [Anthony] Van den Brande aan de GR gegeven, en de rollen
zullen volgens de orders worden opgemaakt. 1378

1675 (25-6)

De GR verlenen aan commandeur Anthonij de Baudoux ordonnantie “voor
sijn onderhebbende soldaten”, vervallen op 17 juni 1675. 1379

1675 (28-6)

De commandeurs van de forten en steden in het Committimus worden door
de GR aangeschreven om paal en perk te stellen aan het roven van rijshout
en palen door soldaten en ingezetenen, omdat dit grote schade tot gevolg
heeft voor de rijsbermen. Tevens wordt hen medegedeeld dat zij erop moeten
toezien dat de kanonniers van de steden en forten de batterijen goed
onderhouden. Het onkruid moet van de batterijen verwijderd worden, ze
[bedoeld wordt: de affuiten waarop de kanonnen staan] moeten worden
geteerd en daarna met schelpen worden bestrooid [bedoeld wordt: de wallen
waarop de kanonnen zijn geplaatst]. Men moet de batterijen steeds “bequaem
houden” in het belang van de defensie van de steden en de forten. 1380

1675 (21-8)

De commies van de vivres en de ammunitiën van Lillo [Marinus van
Vrijberghe] attendeert de GR erop dat het reguliere onderhoud van en de
reparaties op het fort Hoogerwerf opnieuw moeten worden aanbesteed. De
GR besluiten dat dit nader zal worden bezien door de raadsheren die de
verpachting van de gemene middelen zullen bijwonen. 1381

1675

De 25 soldaten van Hoogerwerf verblijven in de periode 1-1-1675 tot 21-101675 op het fort Kruisschans. Hun soldijlasten bedragen in dit tijdvak

1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381

Idem, 19-10-1674.
Idem, inv. 674, 5-2-1675.
Idem, 5-3-1675.
Idem, 15-5-1675.
Idem, 25-6-1675.
Idem, 28-6-1675.
Idem, inv. 675, 21-8-1675.
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£ 411:16:8. 1382 Er worden bij de Rekenkamer van de Generaliteit door het
gewest Zeeland geen kosten van reparaties op Hoogerwerf gedeclareerd. 1383
1676 (13-2)

De GR stemmen ermee in dat voor onderhoudswerk te Hoogerwerf wederom
33 pond Vlaams wordt betaald [aan Jan Nottinck]. 1384

1676 (15-5)

De GR verlenen ordonnantie aan commandeur Anthonij de Baudoux voor
hem en zijn 25 soldaten op de Kruisschans, vervallen 2 en 31 december 1675,
11 februari, 24 maart en 6 mei 1676, conform de ingediende monsterrol. 1385

1676 (4-6)

Anthony de Baudoux heeft zijn rekening betreffende ontvangsten en
reparaties in het jaar 1671 overlegd. 1386 Deze rekening is door de
Rekenkamer van Zeeland “gesloten” op 29-2-1676. De GR stemmen ermee
in dat aan De Baudoux een bedrag van £ 66:15:6 wordt betaald. 1387

1676 (7-7)

Anthony de Baudoux verzoekt de GR om op het fort Kruisschans te mogen
blijven wonen en de rang en het traktement van majoor te mogen behouden;
daarmee wordt ingestemd [hij behield dus zijn rang en de bijbehorende
honorering, terwijl op de Kruisschans een afzonderlijke sergeant-majoor
werkzaam was, t.w. Paulus Snellen]. 1388

1676 (1-9)

De GR hebben ordonnantie verleend aan commandeur Anthonij de Baudoux
tot betaling van twee maanden soldij voor hem en de onder hem [op de
Kruisschans] dienstdoende 24 soldaten. 1389

1676 (23-10)

Ontvanger-generaal [Johan] Van der Stringe dient de GR te berichten “op
wat comptoir noch ijts overich is” waarop commandeur Anthonij de Baudoux
met zijn krijgsvolk op de Kruisschans kan worden “geassigneert en nevens
andere des s’ lants militie betaelt” [de GR vragen zich dus af hoe het zit met
de bekostiging van de soldijlasten van De Baudoux en zijn manschappen].
1390

1382
1383
1384
1385
1386

1387
1388
1389
1390

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1450, fol. 33-33 v.
Idem.
ZA, SZ, inv. 676, 13-2-1676.
Idem, 15-5-1676.
Dit betrof de rekening over het jaar 1671 die hij als commies van de vivres en de ammunitiën
opstelde en pas op 6-12-1674 indiende. Mogelijk is per abuis genoteerd dat hij dit deed als
“ontvanger” van de gemene middelen. Dit was een officieel ambt waarvoor dus “commissie”
nodig was. Mogelijk heeft de aanduiding in dit geval de betekenis van iemand die de gemene
middelen in ontvangst nam om deze door te geleiden naar de formeel daartoe aangestelde
ontvanger.
ZA, SZ, inv. 676, 4-6-1676.
Idem, 7-7-1676.
Idem, inv. 677, 1-9-1676.
Idem, 23-10-1676.
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1676 (31-10)

N.a.v. een bericht van commandeur Anthonij de Baudoux over de betaling
van zijn 25 soldaten op de Kruisschans, hebben de GR besloten de ontvanger
van de Statenpenningen Cornelis van de Putte te ordonneren om aan de
commandeur zijn achterstallige en toekomende soldij prompt en contant te
betalen. Dit geldt eveneens voor andere troepen “tot laste van sijnen
comptoir”. 1391

1677 (7-1)

De GR hebben ordonnantie verleend aan commandeur De Baudoux over een
som van £…[niet ingevuld] betreffende de betaling van zijn 24 soldaten voor
de maanden september tot en met december 1676. 1392

1677 (4-5)

De GR hebben ordonnantie verleend aan commandeur De Baudoux over een
som van £…[niet ingevuld] betreffende de betaling van zijn soldaten conform
de ingediende monsterrollen. 1393

1677 (6-5)

De soldijlasten van commandeur De Baudoux en zijn manschappen waarover
op 4-5-1677 door de GR is gesproken blijken £ 176:10 te bedragen, ter
voldoening van twee monsterrollen, vervallen op 11 februari, 25 maart en 6
mei 1677. 1394

1677 (28-7)

N.a.v. een verzoek van commandeur Anthonij de Baudoux wordt de
ontvanger-generaal door de GR opgedragen om ervoor te zorgen dat de
commandeur “op d’een of d’ander rentmeester werde geassigneert, om
promptelijcken als t’ voorleden jaer, de betalinge” voor het krijgsvolk onder
zijn bevel “te connen erlangen” [De Baudoux heeft zich beklaagd over de
trage wijze waarop zijn soldijlasten worden vergoed]. 1395

1677 (27-9)

De “compagnie” van commandeur Anthony de Baudoux
“gelicentieert” [= buiten dienst geplaatst ofwel opgeheven]. 1396

1677 (8-11)

Aan Francois de Latoir (Latour) [als soldaat op Hoogerwerf o.m. vermeld in
1667; zie deel 3] wordt door de GR arrest verleend op de gelden die de
“gewesen commandeur” Anthonij de Baudoux nog tegoed heeft van het
gewest, om zodoende een som te kunnen verhalen van 93 guldens en 8
stuivers “over soetelinge van vier leeningen, aen en ten behoeve van syne
onderhebbende soldaten gedaen”. 1397

1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

Idem, 31-10-1676.
Idem, inv. 678, 7-1-1677.
Idem, 4-5-1677.
Idem, inv. 678, 6-5-1677.
Idem, 28-7-1677.
Idem, inv. 680, 22-2-1678.
Idem, inv. 679, 8-11-1677.
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wordt

1677 (30-11)

De GR stemmen in met een betaling van 80 pond Vlaams aan Cornelis
Pieterse Smytegelt wegens onderhoud van de grondwerken en de barakken
op Hoogerwerf gedurende de jaren 1676 en 1677. 1398

1677 (28-12)

De verzoeken van Lieven Hermans, “gereduceert sergeant”, en Pieter
Antheunissen, “gereduceert soldaet van de gewesen” commandeur Anthonij
de Baudoux, om, nu diens “compagnie” is opgeheven, op fort Hoogerwerf te
mogen gaan wonen, worden in handen gesteld van commies Marinus van
Vrijberghe van Lillo, om de GR hierover van advies te voorzien. 1399

1678 (22-2)

De GR verlenen toestemming (“ordonnantie”) voor de uitbetaling van de
soldij van Anthony de Baudoux en zijn soldaten in garnizoen op de
Kruisschans, vervallen (“verschenen”) op 17 juni, 29 juli, 9 september, tot en
met 27 september 1677, toen de compagnie “is gelicentieert” [= opgeheven].
1400

1678 (4-3)

De GR beslissen om aan Eduard van Booren, oud soldaat en voor een groot
aantal jaren onder commandeur Baudoux gediend hebbende, en nu
“gelicentieert”, zo snel mogelijk een “door afsterven” vrijkomende
appointésplaats toe te wijzen vanwege zijn hoge ouderdom en langdurige
staat van dienst. 1401

1678 (8-3)

Het verzoek van de voormalige commandeur Anthonij de Baudoux, om zijn
traktement van 300 guldens per jaar te mogen behouden, “als gelicentieert
officier”, wordt door de GR “geseponeert” [afgewezen].
Cornelis van Maele, 75 jaar oud en gediend hebbende onder commandeur De
Baudoux [als sergeant], zal door de GR worden aanbevolen voor een plaats
als appointé bij een compagnie zodra zo’n plaats vrijkomt. 1402

1678 (10-3)

De GR besluiten dat de gage van De Baudoux (omschreven als
“tegenwoordig majoor op Hoogerwerve”) van 25 guldens per maand
gedurende het jaar 1678 ten laste blijft komen van de staat van oorlog. 1403
De GR bespreken verder in 1678 geen kwesties meer betreffende het fort of
het schor Hoogerwerf.

1678

In de Staten van Oorlog betreffende het jaar 1678 wordt voor het laatst
melding gemaakt van een majoor/commies op Hoogerwerf. 1404 In de
declaratie van het gewest Zeeland bij de Rekenkamer van de Generaliteit

1398 Idem, 30-11-1677.
1399 Idem, 28-12-1677. Een gereduceerd sergeant was een militair die vanwege de inkrimping
(“reductie”) van een legeronderdeel overbodig was geworden.
1400 Idem, inv. 680, 22-2-1678.
1401 Idem, 4-3-1678.
1402 Idem, 8-3-1678.
1403 Idem, 10-3-1678.
1404 Idem, inv. 2740, 2741 en 2742.
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betreffende het jaar 1678 wordt geen melding meer gemaakt van de kosten
van de bezetting van het fort Hoogerwerf en evenmin van uitgevoerde
reparaties. 1405
1679 (9-3)

Anthony de Baudoux wordt benoemd tot controleur van de commiezen ter
recherche in de vloot te Lillo en tot controleur van de Tol van Zeeland te
Lillo. 1406 Hij wordt als sergeant-majoor op Hoogerwerf niet opgevolgd.

1679 (10-3)

Anthonij de Baudoux heeft de eed afgelegd als controleur op Lillo. Zijn
verzoek aan de GR als [ex-]commandeur van enige soldaten op de
Kruisschans om betaling van een aantal resterende ordonnantiën wordt door
de GR in handen gesteld van de Zeeuwse ontvanger-generaal [Johannes] Van
der Stringe om het restant te laten betalen door ontvanger N.N. [Philippe?]
de Herder in “Noortbelandt” [verm. Noord-Beveland]. [soldaten die vroeger
onder het gezag van De Baudoux stonden hadden kennelijk nog soldij
tegoed]. 1407

1679 (12-3)

Bij de inschrijving van de doop te Ossendrecht van zijn dochter Sijtge
Nottingh wordt haar vader Jan Nottingh omschreven als soldaat op
Hoogerwerf.

1679 (29-4)

Er wordt een plan gemaakt voor de herbedijking van de Oude
Hinkelenoordpolder. Daarbij zullen ook de schorren van Hinkelenoord en
Hoogerwerf worden betrokken. 1408

1679 (13-7)

N.a.v. een remonstrantie van Anthonij de Baudoux, voormalig commandeur
op de Kruisschans, geven de GR de tegenwoordige commandeur kapitein
Fredrick Zeger van Wyenhorst de opdracht om de goederen die het gewest
Zeeland toebehoren, te weten 29 tot 30 musketten en een trommel met een
“clocktie”, naar ’s lands magazijn op Lillo te brengen. De sloep moet naar
het schip van de luitenant-admiraal (die de wacht houdt voor Lillo) gebracht
worden, om daar ten dienste van het gewest te kunnen worden gebruikt. [NB:
vermoedelijk betrof dit goederen die oorspronkelijk afkomstig waren van het
fort Hoogerwerf en die op de Kruisschans belandden toen De Baudoux daar
met zijn manschappen garnizoen ging houden; van een ontmanteling van
laatstgenoemde vesting was op 13-7-1679 geen sprake]. 1409

1679

In de declaratie van het gewest Zeeland bij de Rekenkamer van de
Generaliteit betreffende het jaar 1679 wordt geen melding meer gemaakt van

1405
1406
1407
1408

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1470.
ZA, SZ, inv. 682, 9-3-1679.
Idem, 10-3-1679.
Jansen, 2001, p. 95. Die betrokkenheid betrof vooral de bereidheid van de eigenaren van deze
schorren om aarde ten behoeve van deze herbedijking beschikbaar te stellen.
1409 ZA, SZ, inv. 682, 13-7-1679.
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de kosten van de bezetting van het fort Hoogerwerf en evenmin van
uitgevoerde reparaties. 1410
1681 (8-6)

Bij de inschrijving van de doop te Ossendrecht van zijn zoon Bernardus
Nottinc wordt diens vader Jan (die in de periode 1665-1676 is omschreven
als soldaat, wonend op Hoogerwerf) omschreven als “wonend op de Stelle”,
waarmee waarschijnlijk het fort Hoogerwerf is bedoeld.

1682 (26-1)

Door een springvloed, hevig onweer en een noordwester storm wordt het
zuidwestelijke deltagebied zwaar geteisterd. 1411 Daarbij wordt ook het fort
Hoogerwerf getroffen, evenals de nabijgelegen polder van Ossendrecht. 1412
De overstroming brengt het definitieve einde van de vesting Hoogerwerf met
zich.

1682 (31-1)

De GR bespreken een bericht van de commandeurs van Lillo en
Liefkenshoek over de “bedroufde en miserablen toestant vande selve beijde
forten en omliggende polders”, veroorzaakt door het “seer sware onweer en
geweldich tempeest” [de zware stormvloed van 26-1-1682]. 1413

1683 (24-3)

De GR besluiten om door Abraham Hildernisse na te laten gaan welke
materialen zich nog op Hoogerwerf bevinden. Deze zullen door de GR ten
bate van het gewest Zeeland worden verkocht. 1414

1683 (13-4)

Naar aanleiding van de door Hildernisse gemaakte inventarisatie van nog
aanwezige materialen op Hoogerwerf besluiten de GR om Hildernisse te
machtigen om deze aan de meest biedende “uyt de hant” te verkopen en wel
zo snel mogelijk, om te voorkomen dat nog meer materialen zullen worden
weggenomen. 1415

1685 (24-5)

De eigenaar van het schor Hoogerwerf (Pieter de Huybert) krijgt het verzoek
om, evenals in 1682, toestemming te verlenen voor het tegen betaling
weghalen van “clootelingen” [schorzoden] uit dit schor ten behoeve van het
repareren van dijkdoorbraken in de polder van Namen. 1416

1410 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1490.
1411 ZA, SZ, inv. 688, 31-1-1682; idem, 12-2-1682; Buisman, 1984, p. 118; Buisman, 2006, p. 9094; Encyclopedie van Zeeland, deel 3, p. 142.
1412 Jansen, 2001, p. 96-99.
1413 ZA, SZ, inv. 688, 31-1-1682.
1414 Idem, 24-3-1683.
1415 Idem, 13-4-1683.
1416 ZA, arch. Familie De Huybert, inv. 55. Het verzoek was ingediend door Iman de Wayer, toen
o.m. dijkgraaf te Hulst. De schorzoden die in 1682 op Hoogerwerf werden gestoken waren
bestemd voor dijkreparaties te Ossendrecht naar aanleiding van de stormramp op 26 januari van
dat jaar (Jansen, 2001, p. 98). De Wayer betoogde dat de schorgrond van Hoogerwerf voor dit
doel bijzonder geschikt was. Het is niet bekend of de gevraagde toestemming in 1685 werd
verleend. Reeds in 1651 was getracht om aarde van het schor Hoogerwerf te gebruiken voor
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1748 (5-3)

Op de kaart die D.W.C. Hattinga in 1748 vervaardigde van de Rillandse en
Batse schorren zijn op de afbeelding van de “schorren van Hogerwerf onder
Zeeland” geen restanten meer van het fort Hoogerwerf zichtbaar, wel van de
oostelijk van het fort gelegen “stelle” [een drinkput]. 1417

bedijkingswerkzaamheden te Ossendrecht. De Gecommitteerde Raden van Zeeland verleenden
hiervoor toen, gemachtigd door de Staten-Generaal op 27-4-1651, geen toestemming
(Ermerins, 1793, p. 139; Jansen, 2001, p. 51).
1417 ZA, Atlas van Zeeland, deel 3, nr. 5; idem NA, Beeldcollectie Hingman, inv. 4504.
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Deel 3
REPERTORIUM
Personen die bij het fort Sint Martijn
betrokken waren

350

Vooraf
In dit boekdeel worden gegevens verstrekt over personen die op de een of andere manier bij
het fort St. Martijn op Hoogerwerf betrokken waren in de zomer van 1632 tot 1683. Daarbij
is een ruime definitie van betrokkenheid gehanteerd. Tot de personen die met het fort in
verband kunnen worden gebracht werden gerekend:
• Bewoners (militairen en burgers).
• Leveranciers van goederen en diensten.
• Geestelijk verzorgers en chirurgijns.
• Vervoerders van goederen en diensten van en naar het fort.
• Autoriteiten die bij het besturen van het fort actief betrokken waren, bijv. in het kader
van visitaties en inspecties. 1418
• Andersoortige bezoekers (bijv. bodes van een bestuurlijke instantie, cartografen).
Het is door het gebrek aan bronnen niet mogelijk gebleken om een volledige reconstructie te
maken van de militaire bezetting van het fort Hoogerwerf vanaf de verovering van deze
vesting door Staatse eenheden in 1632 tot het zekere einde ervan in 1683. Van de meeste
Zeeuwse compagnieën die voor de militaire populatie verantwoordelijk waren zijn geen
monsterrollen bewaard gebleven en voor zover deze er nog wel zijn valt daaruit niet op te
maken welke soldaten uit deze compagnieën naar Hoogerwerf werden gestuurd. Uit
verspreide bronnen kan de militaire bezetting echter wel gedeeltelijk worden
gedocumenteerd. Dat geldt zeker voor de bevelvoerende officieren.
De opzet van het onderhavige repertorium is vergelijkbaar met de wijze waarop personen die
betrokken waren bij de forten Lillo en Liefkenshoek in beeld zijn gebracht. 1419
Van de personen die konden worden opgespoord zijn zoveel mogelijk bijzonderheden
gerapporteerd. 1420 De mate waarin dit mogelijk bleek varieerde sterk. Van sommige
betrokkenen zijn slechts summiere gegevens bekend, van andere uitvoerige. Hierdoor oogt
het repertorium onevenwichtig. Het bronnenmateriaal stond een evenwichtiger rapportage
niet toe. Getracht is om het repertorium ook een genealogisch karakter te geven door, waar
mogelijk, aandacht te besteden aan de familiale herkomst van betrokkenen en hun nageslacht.
De desbetreffende biografische portretten hebben dan het karakter van
fragmentgenealogieën.

1418 Er waren bij het functioneren van het fort Hoogerwerf in de onderzochte periode velerlei
bestuurders betrokken zoals de leden van de Staten-Generaal, van de Raad van State, van de
Staten van Zeeland en van de Gecommitteerde Raden van Zeeland. Dit geldt ook voor diverse
leidinggevende hoofdofficieren van het Staatse leger. Hun namen zijn uitsluitend in het
onderhavige repertorium opgenomen indien gedocumenteerd kon worden vastgesteld dat zij bij
het reilen en zeilen het fort direct betrokken waren, bijv. omdat zij er beslissingen over namen
of naar het fort kwamen in het kader van visitaties.
1419 J.M.G. Leune, Lillo en Liefkenshoek, deel 2 a, 2 b en 2 c, Brussel, 2006 en deel 4, Brussel
2009.
1420 Deze bijzonderheden zijn deels ontleend aan de bij de vorige noot genoemde boeken, soms in
een aangepaste versie.
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Overzicht van personen die in deel 3 voorkomen, met een beknopte aanduiding
van hun functie(s) op of ten behoeve van het fort St. Martijn
Vooraf
Het navolgende overzicht is een index op de namen van de personen die in het onderhavige
repertorium voorkomen. De namen van eventuele echtgenotes, kinderen, doop- en
huwelijksgetuigen blijven in deze index buiten beschouwing, tenzij deze voor kortere of
langere tijd op het fort verbleven. In het overzicht zijn ook enkele vrouwen opgenomen
waarvan de vermoedelijke echtgenoot niet kon worden getraceerd. De vermelde functies zijn
in deze index slechts compact beschreven. Volstaan wordt met een vermelding van de
functies die voor het functioneren van het fort direct relevant waren. Vooral de genoemde
personen die niet op het fort verbleven (maar er wel mee verbonden waren, bijv. als
ambachtsman, predikant of schipper) vervulden nogal eens een of meer andere functies die
hier buiten beschouwing blijven. In het repertorium zelf zijn hierover wel bijzonderheden
opgenomen. De term klusjesman is gebruikt als aanduiding voor personen die op het fort
uiteenlopende, veelal eenvoudige werkzaamheden verrichtten zoals schoonmaken, het lossen
en binnenbrengen van goederen zoals turf en stro e.d..
Naam
Abrahamsen, Pauwels
Abramsen, Servaes
Adden, Cornelis van
Adriaenssen, Cornelia
Adriaensen, Cornelis
Adriaenssen, Cornelis
Adriaenssen, Cornelis
Adriaensen, Jan
Adriaenssen, Joos
Adriaenssen, Lambrecht
Adriaensen, Machiel
Adriaensen, Servaes
Adriaensen, Willem
Adriaenssen, Wouter
Agger, Dierick van
Aekeren, Helena van
Aken, Leendert van
Akeren, van
Ameau, Marcus d’
Ameus, Cornelis
Antheunissen, Pieter
Anthonissen, Gabriel
Anthonisse, Jan
Anthonissen, Jan
Antonissen, Jacob

Functie(s)
schipper
klusjesman, verm. soldaat
leverancier van bouwmaterialen
leverancier van “steentjes”
schipper (1642)
leverancier van turftonnen
schipper (1650)
arbeider
klusjesman, verm. soldaat
(scheeps)timmerman
metselaar
zie Van der Hulst
leverancier van ijzerwerk
soldaat
klusjesman, verm. soldaat
bewoonster
klusjesman, verm. soldaat
zie Van Aken
kanonnier en aannemer
klusjesman, verm. soldaat
soldaat en klusjesman
klusjesman, verm. soldaat
bewoner, verm. soldaat
zeilmaker
klusjesman, mog. soldaat
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Antonissen, Jan
Antonissen, Jan
Arentssen, Aert
Armer, Pieter
Arsen, Cornelis
Assendelft, Cornelis Jansen van
Assendelft, Pauwels Janssen van
Assendelft, Pauwelsen van
Assendelft, Pieter Paulus van
Backer, Jan Dingenissen
Backerus, Petrus Justinus
Baeke, Adriaen
Baerlant, Cornelis van
Baerstroo, Gabriel van
Bal, Jan Cornelissen
Baltenssen, Cornelis
Baret, Thomas
Baudoux, Abraham de
Baudoux, Anthony de
Beaufort, Bernard de
Beamont, Adriaen van
Beaumont, Simon van
Beke, Reynier van der
Bellekens, Steven
Berchem, Jacob van
Berendrecht, Jacob van der Meer van
Bergaigne, Jan de
Bergen, Gommert van
Bergh, Govert van den
Berlijn, Michiel
Bernaerts, Bayken
Beseijm, Nicolaes
Besteknecht, Jan
Bie, de
Bije, Pauwels de
Bocq, C.
Boen, Jan Marinussen
Boenders, Jan
Boenders, Philip
Boerman, Cornelis
Boerman, Willem
Bollaert, David

timmerman
schipper
klusjesman, verm. soldaat
kanonnier
schipper
pachter van de gemene middelen van
consumptie
schipper
timmerman
schipper
leverancier van stro
predikant
predikant
klusjesman, verm. soldaat
klusjesman, verm. soldaat
leverancier van een sloepzeil
leverancier van een kaarsenkist
soldaat, timmerman en klusjesman
borg voor de majoor-commies
majoor-commies en commandeur
kapitein van een compagnie
kapitein van een compagnie
gedeputeerde van Zeeland in de StatenGeneraal
lid Gecommitteerde Raden van Zeeland
leverancier van stro
lid van de Raad van State
kapitein van een compagnie
ontvanger van de gemene middelen van
consumptie
voerman
leverancier van hout
timmerman en leverancier van hout
bewoonster
smid
schipper
zie Bije, de
schipper
leverancier van timmermansgereedschap
timmerman
idem
leverancier van touw, teer en pek
schipper
aannemer van grondwerken
vestingbouwkundig ingenieur
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Boogaert, Jan Adriaensen
Boom, Wensel
Booren, Eduard van
Bornam, William
Borrendamme, Geleyn
Bosschaert, Johannes
Boudrij, Gideon
Boudrij, Pieter
Bout, Lambrecht de
Brande, Anthony van den
Brauw, Isaack de
Breens, Parick
Breijs, Jacob
Brinck, Johan van der
Bronone, Rayko
Brootman, Job Gelijnsse
Broucqsaut, Charles
Broucqsaut, Ferdinant
Broucqsaut, Jacques
Brouwne, William
Bruijn, Raet
Buck, Hans de
Bussiere, Jean de la
Butuer, Michiel
Buvry, Christiaen de
Cabeljau, Willem Jan
Campe, Philips
Capion, Jean
Carels, Hans
Cas, Pieter Govertsen
Cat, Jacob de
Cat, Aert Antonissen van
Cats, Gillis Peeters dict
Charion, Daniel
Christiaenssen, Jacob
Claessen, Boy
Claessen, Jan
Claessen, Jan
Claessen, Jan
Claessen, Wessel
Cleynpolder, Adriaen (Arent) Cornelisse
Clinck(e), Abraham
Cluijs, Franchois de la

leverancier van stro
soldaat en klusjesman
soldaat
kanonnier
luitenant
predikant
verm. militair
militair (o.m. sergeant)
reparateur van de sloep
commissaris van de monstering
ontvanger van de gemene middelen van
consumptie
soldaat
schipper
kapitein van een compagnie
soldaat
bewoner van het schor Hoogerwerf
luitenant
kapitein van een compagnie
kapitein van een compagnie
soldaat
soldaat
klusjesman, verm. soldaat
kapitein van een compagnie
leverancier van lood
kapitein van een compagnie
kapitein van een compagnie
kapitein van een compagnie
leverancier van onderdelen voor de
trommel
schipper
schipper
metselaar
leverancier van stro
zie Peeters dict Cats
leverancier van ijzerwerk
klusjesman, mog. soldaat
aannemer (“werkbaas”)
soldaat (1658)
klusjesman, verm. soldaat (1665, 1671)
soldaat (1674)
kanonnier
leverancier van stro
schipper
geweermaker
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Cluijs, Paulus de la
Cluijs, Willem de la
Cluse, de la
Cnollaert
Cocq, Lieven
Coenders van Helpen, Abel
Coenraets, Cornelis
Coenraets, N.N.
Collings, Richard
Colpaert, Geert Geertsen
Colve, Jacob
Coomans, Johan
Coorne, Tobias

Corbel, Herry
Corby
Cornelissen, Abraham
Cornelissen, Cornelis
Cornelissen, Cornelis
Cornelissen, Jacob
Cornelissen, Jan
Cornelissen, Schilleman
Cornelissen, Willem
Couche, Jan
Crabbe, Jan Adriaenssen
Cre, Anthones de
Creke, Adriaen van der
Crijnse, Cornelis Janse
Crijnssen, Cornelis
Crijnssen, Cornelis
Croij, Franchois du
Cromstrien, Simon
Cuisou, Charles
Dalen, Willem van
Danielsen, Anthonis
Danielsen, Daniel
Danielsen, Jacobus
Danielsen, Maria
Davidtsen, Govert
Degenhart, Hans
Denu, Jacob
Dimissen, Dingenis
Dingenis, Cornelis Jan
Dircks, Maijken

idem
idem
zie De la Cluijs
zie Knollaert
lid Gecommitteerde Raden Zeeland
gedeputeerde van de Staten-Generaal
leverancier van ijzerwerk en hout
sergeant
klusjesman, verm. soldaat
soldaat en klusjesman
kapitein van een compagnie
commissaris van de monstering
commies van het gewest Zeeland voor de
ontvangst en bewaring van de vivres, turf,
kaarsen en overig materiaal
klusjesman, verm. soldaat
zie Corbel
scheepstimmerman
schipper (1644)
klusjesman, verm. soldaat
schipper
klusjesman, verm. soldaat
scheepstimmerman
klusjesman, verm. soldaat
smid
waarsch. soldaat
metselaar
notaris
klusjesman, verm. soldaat
metselaar
reparateur van musketten
geweermaker
kapitein van een compagnie
klusjesman, verm. soldaat
schipper
bewoner
soldaat en klusjesman
bewoner
bewoonster
commies-stapelier van Zeeland
klusjesman, verm. soldaat
klusjesman, verm. soldaat
leverancier van stro
leverancier van stro
bewoonster
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Dircksen, Gerrit
Dircksen, Jan
Doelenaer, Heinderick den
Dorvens, Philips
Driewegen, Nicolaes
Dronckert, Adriaen Jobse
Dronckert, Simon Jobse
Dufour, Abraham
Duwart, Jan
Elandts, Cornelis
Elandts, Johannes
Ende, Josua van den
Engelen, Neeltien
Engels (Engelen), Jan
Engelssen, Michiel
Erasmus, Jacob
Erentreyter, Ernhardt
Escluse, l’
Eynde, Remeeus van den
Fabricius, Arnoldus
Faes, Heindrick
Fase, Crien
Febre, Nicolaes le
Fort, du
Fos
Friscus, Christophorus (Stoffel)
Friskens
Gaba, Joos
Gallieris, Jacob

Gans, Claes
Gardijn, Jan du
Gelder, Daniel de
Geleynssen, Cornelis
Geloude, Jacob
Gerassemisse, Crijn
Gerritsen, Adriaen
Gershoven, Jacques van
Gillissen, Michiel
Goeman, Merten
Goethart, Alexander

leverancier van turf
leverancier van onderdelen voor de sloep
leverancier van stro
klusjesman, verm. soldaat
kapitein van een compagnie
schipper
schipper
majoor-commies
glazenmaker
cartograaf
cartograaf
cartograaf
leverancier van niet nader omschreven
goederen of diensten
soldaat
glazenmaker
metselaar
kolonel van een regiment
zie De la Cluijs
kapitein van een compagnie
predikant
leverancier van een turfton
timmerman
gecommitteerde van de Raad van State
zie Dufour
zie Voos
slotenmaker
zie Friscus
leverancier van dijkwagens
ontvanger van de gemene middelen van
consumptie en commissaris van de
monstering
klusjesman, verm. soldaat
aannemer
leverancier van bandelieren
schipper
timmerman
timmerman
klusjesman, verm. soldaat
kapitein van een compagnie
timmerman
klusjesman, verm. soldaat
scheepstimmerman
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Gomme, Pieter de

Goossen, Hendrick
Gordijn, Jan
Govertsen, Aert
Grade, Adriaen de
Graef, Abraham Lenardsen
Graeff, Lodewijck Jacobsen de
Graef, Pieter de
Grijp, Henrick
Grinack, Willem
Grindet, Janneke
Grindet, Margrieta
Grindet, Philips
Groeff, Jan van der
Groenevelt
Groenewals, Willem
Guits, Jan
Haersolten, Steven van
Haes, Cornelis de
Hagens, Matthijs
Hamerstede, Rombout van
Hansen, Claes
Hanssen, Heyndrick
Harris, Johan
Hattem, Dirck van
Hattem, Isaack de
Hau(l)terive
Haulthain, Willem van
Hazart, Sijmon
Heese, Francois de
Heindricksen, Heindrick
Heindricksen, Jan
Heijs, Johannes Pietersen van der
Hellemans, Cornelis Willemsen
Hellemans, Willem
Helsvel, Mattijs Willemsen
Hendricksen, Abraham
Hendrickx, Davidt
Hendrickx, Jan
Hendrickssen, Jaspar
Hendrickx, Joost
Henris, Cornelis

ontvanger van de gemene middelen van
consumptie; commies van de vivres en de
ammunitiën van Lillo en Liefkenshoek
klusjesman, verm. soldaat
klusjesman, verm. soldaat
leverancier van lood en van de poortklok
klusjesman, verm. soldaat
leverancier van turf
reparateur van de sloep
reparateur van de sloep
reparateur van het geweer
soldaat
bewoonster
bewoonster
kapitein-majoor; kanonnier; stiefzoon van
majoor-commies Vizer
soldaat
zie Groenewals
glazenmaker
klusjesman, verm. soldaat
kapitein van een compagnie
leverancier van stro
soldaat en klusjesman
leverancier van trommelvellen
klusjesman, verm. soldaat
klusjesman, verm. soldaat
kapitein van een compagnie
leverancier van verf
idem
zie Dufour
luitenant-kolonel van een Zeeuws regiment
soldaat
schipper
loodgieter
schipper
leverancier van verf
pachter van de Stelle van Hoogerwerf
pachter van de Stelle van Hoogerwerf
leverancier van populieren
schipper
schipper
leverancier van turfmanden
timmerman
schipper
klusjesman, verm. soldaat
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Herinck, Barent
Hermans, Lieven
Hermansen, Hendrick
Hermen, Cornelis van
Hertsen, Willem van
Hetzelius, Abraham
Heuvel, Cornelis van den
Heyden, Aelbrecht van der
Hicke, Marinus Janssen
Hildernisse, Abraham
Hildernisse, Cornelis
Hoeck, Anthony Janssen
Hoemaker, Bartholomeus
Hoemaker, Matthijs
Hoemaker, Severijn
Hollare, Marinus
Honich, Johan Claessen
Houthain , Willem van
Houtenberch (Houtenborch), Hendrick
van
Hoven, Paulus van
Hugens, Jan
Huijbrechts, Anthonij
Hulst, Servaes Adriaensen van der
Huybert, Pieter de
Huygens, Marinus
Huyssen, Johan
Immer, Willem
Ingelbergh, Christiaen
Ingelsen, Casper
Jacobs, Frans
Jacobsdr., Maeyken
Jacobsen, Bartel
Jacobsen, Jan
Jacobsen, Job
Jacobssen, Jan
Jans, Jan
Jansen, Andries
Jansen, Cornelis
Jansen, Dietloefs
Jansen, Dignis
Jansen, Dominicus

majoor
soldaat, sergeant, klusjesman
schipper
planter van bomen
aannemer
chirurgijn
leverancier van onderdelen voor de sloep
leverancier van okshoofden
timmerman
leverancier van bouwmaterialen
timmerman
verhuurder van een schuit
kapitein van een compagnie
luitenant, later kapitein van een compagnie
kapitein van een compagnie; commandeur
van Liefkenshoek
vice-admiraal van Zeeland
commissaris van de monstering
zie Haulthain, W. van
cartograaf
metselaar
timmerman
leverancier van bouwmaterialen en van een
dreg [een werpanker]
kanonnier, soldaat en klusjesman
eigenaar van het schor Hoogerwerf
predikant
lid Gecommitteerde Raden van Zeeland
leverancier van ballast [steen]
schout en secretaris van Ossendrecht;
schoonzoon van majoor-commies Vizer
lid Gecommitteerde Raden van Zeeland
kapitein van een oorlogsschip
bewoonster
schipper
schipper
schipper
klusjesman, verm. soldaat
klusjesman, verm. soldaat
timmerman
timmerman
klusjesman, verm. soldaat
schipper
metselaar

358

Jansen, Floris
Jansen, Gerrit
Jansen, Huybrecht
Jansen, Jan
Jansen, Lieven
Jansen, Mathijs
Jansen, Philip (Flip)
Jansen, Pieter
Jansen, Willem
Janssen, Adriaen
Janssen, Adriaen
Janssen, Cornelis
Janssen, Gijsbrecht
Janssen, Jacob
Janssen, Jan
Janssen, Jan
Janssen, Jan, zijn kinderen (N.N.)
Janssen, Lambrecht
Janssen, Lauwereijs
Janssen, Lijsbeth
Janssen, Marinus
Jeseun, Gerrit
Jonge, Abraham de
Jonge, N.N. de
Joossen, Anthonij
Just, Robert
Keijser, Erasmus de
Keijser, Jeronimus de
Kerckhove, Pauwels van de
Kethulle, Louis de la
Kint, Leendert Janssen
Knollaert, Jan
Knollaert, Matthijs
Knollaert, Pieter Stoffelsen
Knollaert, Stoffel Machielssen
Knuyt, Johan de
Koenraads, Barbel
Kra(n)endonck, Gerrit Aertsen
Kuijpers, Gabriel
Kuijper, Heyndrick
Kuyper, Cornelis Marinissen
Lacluijs
Lamar, Jaspar

klusjesman, verm. soldaat
soldaat, ziekentrooster, voorlezer
leverancier van een onderdeel voor de
sloep
leverancier van turfmanden
klusjesman, verm. soldaat
klusjesman, verm. soldaat
klusjesman, verm. soldaat
leverancier van stro
geweermaker
klusjesman, verm. soldaat (1642)
leverancier van stro (1652)
timmerman (1632)
klusjesman, verm. soldaat
soldaat
schipper
bewoner van het schor Hoogerwerf
kinderen
glazenmaker
klusjesman, verm. soldaat
bewoonster
klusjesman, verm. soldaat
klusjesman, verm. soldaat
leverancier van uurglazen [zandlopers]
commies
leverancier van ijshaken
timmerman
klusjesman, verm. soldaat
klusjesman, verm. soldaat
zeilmaker
gouverneur van Bergen op Zoom
turfschipper
schipper en leverancier van hout
leverancier van hout
leverancier van diverse goederen, w.o.
planken
timmerman en leverancier van hout
lid Gecommitteerde Raden van Zeeland
bewoonster
schipper
glazenmaker
schipper
kapitein van een Zeeuws oorlogsschip
zie De la Cluijs
klusjesman, verm. soldaat
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Lambertsen, Hendrikje
Lambrechtsen, Jan
Lambrechtsen, Pieter
Lanckmeijer, Lambert
Langren, Michael Florentius van
Lanschot, van
Later, Jan de
Latour, Anna
Latour, Franchois
Latour, Maria
Lattoir
Laureijssen, Pauwels
Laurissen, Willem
Leenderts, Willem
Leest, Adam van
Lefluns, Gerrit
Leij, Jacob de
Leijnssen, Cornelis
Lenaerts, Gerrit
Lessen, Frans
Lex, Julius
Lichtenbergh, Julius van
Lievenssen, Pieter
Linsen, Jan
Lissens, Laureijs
Livingston, Maurits
Lobbrecht, Quirijn van
Lodewijckx, Pieter
Lonoijen, Pieter
Loo, Frans van
Loo, Joachim van
Looper, Bartholomeus de
Lo(o)svelt, Joris van
Louwereis, Joos
Machielse, Adriaen
Maecht, Jasper de
Malen, Cornelis van der
Manteau, Francois
Marcelis, Leendert
Marinissen, Marinus
Marinissen, Philip
Marinussen, Jacob
Martens (Maertensen), Martinis
Martens (Meertens), Willem
Martens (Mertens), Jan

leverancier van horden
scheepstimmerman
reparateur van de sloep
klusjesman, verm. soldaat
cartograaf
zie Besteknecht
solliciteur
bewoonster
soldaat en klusjesman
bewoonster
zie Latour
leverancier van stro
klusjesman, verm. soldaat
leverancier van turf
schilder van de sloep, mog. soldaat
klusjesman, verm. soldaat
klusjesman, verm. soldaat
schipper
klusjesman, verm. soldaat
klusjesman, verm. soldaat
luitenant-kolonel
kapitein van een compagnie
zie Turck
reparateur van de sloep
verm. schipper en aannemer
sergeant
cartograaf
smid
leverancier van ijzerwerk
soldaat
soldaat
kapitein van een compagnie
korporaal, later klusjesman
leverancier van stro
leverancier van stro
lid Gecommitteerde Raden van Zeeland
sergeant en kanonnier
predikant
schipper
schipper
schipper
schipper
schipper
schipper
schipper
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Martensen, Adam
Martens, Hendrick
Masen, Adriaen van der
Mateeus, Cornelis
Mateeus, Gerrit
Maten, Christoffel
Maten, Cornelis
Maten, Matthijs
Matthijssen, Frans
Mattijsen, Willem
Mauregnault, Johan de
Meertensen, Machiel
Meertsen, J.
Meijers, Andries
Mendel, Adam
Mierop, Pieter van
Milders, Abarina
Milders (Minderels), Adam
Minderels
Moens, Cornelis
Mol, Jan de
Morgan, Charles
Muijnck, Adriaen Huybrechtse de
Mulder, Isaacq de
Mulder, Thobias de
Munck, Steven de
Munsterman, Willem
Munter, Adriaen
Nagel, Joos
Nassau, Frederik Hendrik van
Nassau-Siegen, Willem van
Neef, Pieter de
Neve, Maerten de
Nicolai, Jeremias
Norijn, Aert
Notijn, Gerrit
Nottinck, Bernardus
Nottinck, Huybrecht
Nottinck, Huybrecht (jr.)
Nottinck, Huybrechtge
Nottinck, Jan
Nottinck, Johanna
Nottinck, Johanna
Nottinck, Johannes
Nottinck, Sijtge

glazenmaker
schipper
reparateur van kogeltonnen
leverancier van turfmanden
klusjesman, verm. Soldaat
(mog.) vervangend predikant
leverancier van hout
leverancier van hout
aannemer van grondwerk
leverancier van bandelieren
lid Gecommitteerde Raden van Zeeland
leverancier van turfmanden, mog. soldaat
turfschipper
klusjesman, verm. soldaat
verm. soldaat
kapitein van een oorlogsschip
bewoonster
soldaat
zie Milders
schipper
kapitein van een oorlogsschip
gouverneur van Bergen op Zoom
schrijver van kohieren
aannemer
aannemer van fortificatiewerken
leverancier van stro
schrijver van kohieren
metselaar
vaandrig
kapitein-generaal
kapitein van het Staatse leger
commies-stapelier van Zeeland
timmerman
kapitein van een compagnie
aannemer van grondwerk
klusjesman, verm. soldaat
bewoner
sergeant, kanonnier, schipper
bewoner
bewoonster
soldaat, klusjesman, schipper
bewoonster (ged. 1673)
bewoonster (ged. 1676)
bewoner
bewoonster (ged. 1679)
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Nottinck, Sijtgen
Ockers, Nicolaes
Oort, Baijken van
Oort, Jacob Janssen van
Oort, Martijntje van
Oosthout, Jan van
Oranje, Frederik Hendrik van
Orliens, David van
Otthigem, Jan
Outheusden, Pieter van
Ovinck, N.N. [= verm. Harmen]
Palmer, Dick
Partoij, Jan
Passchiers(sen), Jan
Paulier, Thomas
Pauwelsen, Jacob
Pauwsteert, Francois
Peeters dict Cats, Charles
Peeters dict Cats, Gillis
Perponcher-Sedlnitzky, Ferdinand de
Persier, Jan Willemse
Peters, Marten
Philipsen, Mattijs
Pieters, Anneken
Pieterssen, Bartelmeeus
Pietersen, Frederik
Pietersen, Huybrecht
Pieters, Jan
Pietersen, Jan
Pieters, Lieven
Pieters, Willem
Pieterssen, Pieter
Pieterssen, Willem
Pirol, Jacob
Piron, Dennis
Plouch, Marcus
Plouvier, Antonij
Pontenij, Cornelis
Poort, Andries van der
Poorte, Gualteris van der
Porquin, Adolph

bewoonster (geb. ca. 1640)
kapitein van een compagnie
bewoonster
soldaat
bewoonster
reparateur van logementen
kapitein-generaal van het Staatse leger
vestingbouwkundig ingenieur en kapitein
van een compagnie
bewoner, vermoedelijk militair
scheepstimmerman
kapitein van een compagnie
glazenmaker
aannemer
aannemer van het grondwerk van de
herbouw van het fort; fortificatiemeester
leverancier van bouwmaterialen
schipper
soldaat
kapitein van een compagnie
luitenant
kapitein van een compagnie
smid
klusjesman, verm. soldaat
leverancier van ijzerwerk
bewoonster
klusjesman, verm. soldaat
leverancier van aarde
schipper
klusjesman, verm. soldaat
leverancier van stro
zie Turck
klusjesman, mog. schipper
leverancier van ijzerwerk
schipper
luitenant
kapitein van een compagnie
luitenant
kanonnier en collecteur van de gemene
middelen van consumptie
leverancier van vlaggen voor en reparateur
van het zeil van de sloep
reparateur van de wallen, mog. soldaat
leverancier van bomen
kapitein van een compagnie
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Pottey, Gideon
Prince, Isaacq
Provoost, Nicolaes
Putter, Heyndrick de
Pytevaer, Willem
Raefels, Samuel
Ram, Charles de
Rams, Hendrik van
Randel, Willem
Raphels, Wouter van
Rassenius, Jacob de
Reen, Cornelis van
Reghe(n)morter, Jan (van)
Reigersberg, David van
Ridder, Maria de
Rijsfeest, Jacob
Rijssel, Frans van
Roeloff
Roijmans, Pieter
Roloff, Cornelis
Rombouts, Nicolaas
Roobol, Simon
Rosencrants, Holger
Rousel, Jan
Sael, Theodorus
Sagen, Jan Janssen van der
Sager, Wilthout
Salen, Jan van der
Satnij, Franchois du
Schans, Simon
Schepper, Servaes de
Schilders, Michiel Pieterszn.
Schilperoort, Adriaen van
Schinck, Albrecht
Schoonen, Dingetje Willems
Schotte, Simon
Schotte, Simon
Schultetz, Joachim
Sels, Andries
Sermon, Robbert
Serooskercke, van

kapitein van een compagnie
kapitein van een compagnie
schipper
commies en cartograaf
klusjesman, verm. soldaat
timmerman
kapitein van een compagnie
leverancier van een spriet voor de sloep
korporaal
leverancier van stro, kanonnier en
schoonzoon van majoor-commies Viser
metselaar
aannemer van grondwerkzaamheden
kapitein van een Zeeuwse compagnie en
van een Zeeuws oorlogsschip
lid Gecommitteerde Raden van Zeeland
bewoonster
leverancier van een bijbel
leverancier van turfmanden
zie Roloff
arbeider
timmerman
glazenmaker
kapitein van een compagnie
kolonel van een regiment
soldaat
commandeur
trommelmaker en leverancier van
kruittonnetjes
klusjesman, verm. soldaat
zie Van der Sagen
klusjesman, verm. soldaat
leverancier van ruiten
soldaat, klusjesman, voorlezerziekentrooster
aannemer van de bebouwing van het fort
inspecteur van fortificatiewerk
schipper
bewoonster
lid van de Raad van State namens Zeeland
kapitein van een compagnie
sergeant
soldaat
bekrammer van de contrescarp
zie Tuijll van Serooskercke, van
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Servaes, Adriaen
Servaessen, Cornelis
Seys, Anthonij
Seys, Johan
Sijmonssen, Jan
Sinck
Sinso, Carlos
Smet, Jan de
Smeulders, Marcelis
Smytegelt, Cornelis
Snoeck, Cornelis
Snoeck, Isaack
Soete, Willem de
Soetens, Jacob
Standtlij, Jan
Stangeniete, Willem
Step, Johannes
Stempel, Govaert
Steygaert
Stoffels, Hans
Stoffels, Perijntje
Stoop, Matthijs
Stoop, Willem
Straten, Mathias van der
Straten, Cornelis van
Stroobant, Johannes
Struijs, Adriaen
Stygaert, Pieter
Tant, Hubrecht
Tempel, Nicolaes du
Tenijs, Cornelis
Thiel, Antones van
Thiel, Willem Willemsen van
Thijssen, Maerten
Thijssen, Pieter
Thusbarth, Florentius
Tijltels, Adriaen
Tijssen, Abraham
Tijtes, Adriaen
Tobe, Jacob
Trant, Jan
Trouw, de
Tuijll, Arnoult van

klusjesman, verm. soldaat
leverancier van stro
kapitein van een compagnie
kapitein van een compagnie; commandeur
van Lillo
kanonnier
zie Schinck
verm. soldaat
timmerman
landmeter
timmerman-aannemer
kapitein van een compagnie en
commandant van het fort Frederik Hendrik
schipper
zie Houthain, Haultain, van
commissaris van de monstering
klusjesman, verm. soldaat
kamerbode van de Staten van Zeeland
klusjesman, verm. soldaat
notaris
zie Stygaert
klusjesman, verm. soldaat
zie Persier
leverancier van turfmanden
idem
lid Gecommitteerde Raden van Zeeland
metselaar (stratenmaker)
schrijver van kohieren
leverancier van stro
klusjesman, verm. soldaat
bandeliermaker
soldaat
lid Gecommitteerde Raden van Zeeland
reparateur van het geweer
reparateur van het geweer
equipage-meester
zeilmaker
verm. sergeant
verm. soldaat
leverancier van goederen
schipper en reparateur van de contrescarp
timmerman
schilder, mog. soldaat
zie Engels (Engelen)
klusjesman, verm. soldaat
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Tuijll van Serooskercke, Jeronimus van
Turck, Lieven Pieters
Turck, Pieter Lievens
Turcq, Paschasius
Veers, Anna
Vassy, Johan de
Vassy, Robert de
Veltdriel, Johan
Velthoven, Johannes van
Verbeeck, Adriaen
Verberckmoes, Matthijs
Verbert
Verdonck, Jan Cornelis
Verdonck, Pieter Cornelis
Vergult, Claes
Verhoeven, Abraham
Verlet, Nicolaes
Vermeulen, Pieter Pietersen
Verweij, Janneken
Vijenije, Willem
Vijgh, Sibert
Vingie
Vizer, Jan
Vizer, Maria
Vlam, Arij Janssen
Vleugels, Jacob
Volckers, Jan
Volmer, Engelbert
Voos, Nicolaes
Vosbergen, Caspar van
Vriese, Jacob de
Vriese, Pieter de
Vrijberghe, Marinus van

Vune, Willem
Walen, Jacob
Wallet, Jan
Walvisch, Heronimus
Wanseel, Jacob
Wassy, de
Welderen, Johan van

lid Gecommitteerde Raden van Zeeland
kanonnier
kanonnier
burgemeester van Bergen op Zoom
leverancier van trommelvellen
kapitein van een compagnie
kapitein van een compagnie, commandeur
van de forten St. Anna en Lillo
veldgedeputeerde van de Staten-Generaal
financier van levensmiddelen
sergeant en kanonnier
leverancier van een geschutlepel
zie Rombouts
schipper
schipper
leverancier van turf
uitgever van kranten en nieuwsprenten
majoor-commies van het fort Frederik
Hendrik
waarsch. soldaat
leverancier van tonnen
reparateur van de trommel
kapitein van een oorlogsschip
zie Vune
majoor-commies en commandeur
bewoonster
timmerman
vestingbouwkundig ingenieur
smid
glasmaker
metselaar
gedeputeerde van Zeeland in de StatenGeneraal
borg voor de majoor-commies
schipper
ontvanger van de gemene middelen van
consumptie en commissaris van de
monstering
tamboer en soldaat
leverancier van stro
leverancier van turf
leverancier van bandelieren
sergeant
zie De Vassy
kapitein van een compagnie
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Wiele, Abraham van der
Wijlkens, Wijnant
Wijngaerden, Maria van
Willaert, Cornelis
Willeboirts, Thomas
Willems, Dingenken
Willems, Hans
Willemsen, Cornelis
Willemsen, Rogier
Wisigem, Maeiken van
Witscher, Robbert
Witte, Cornelis de
Witte, Cornelis Wouts de
Wolfar, Marcus van
Wolle, Adriaen Jacobsen
Wouters, Jacob
Zegermans, Pieter Pietersen

predikant
klusjesman, verm. soldaat
leverancier van vlaggetjes
aannemer
ontvanger van de gemene middelen van
consumptie te Bergen op Zoom
bewoonster
schipper
schipper
soldaat
leverancier van vlaggen voor de sloep
appointé
leverancier van een trommel
leverancier van turf
zie d’Ameau
schipper
metselaar
smid
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Abrahamsen, Abramsen
1.

Servaes Abramsen, verm. soldaat; werd in 1658 op het fort Hoogerwerf betaald voor het
pekken van de affuiten, van de sentinelhuizen en het dichten van naden van de sloep. 1

2.

Pauwels Abrahamsen, schipper te Bergen op Zoom; 2 verrichtte in de periode 1662-1666
diverse schippersdiensten ten behoeve van het fort Hoogerwerf; 3 tr. Lysbeth Cornelis;
uit dit huwelijk:
a.

Cornelia Abrahamsen, ged. Bergen op Zoom 12-4-1647; getuigen: Jironymus
Cornelissen, Tryntgen Abrahams en Cornelia Willems.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22770.
2 HCM, not. arch. 160, akte nr. 29, 30-7-1674.
3 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820-22860.

Adden, van
Cornelis van Adden, leverde in 1650, 1651, 1652, 1660, 1661 en 1663 kalk, tras en steen ten
behoeve van het fort Hoogerwerf; 1 doopgetuige Bergen op Zoom 13-2-1641, 27-3-1652, 147-1656 en 20-3-1658; tr. Neelken Jans. 2
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22690, 22700, 22710, 22800, 22810 en 22830. Hij is verm. niet
identiek met Cornelis van Adden, vermeld als broodbakker en luitenant van de burgerij te Bergen
op Zoom op o.m. 2-3-1648 (HCM, not. arch. 11, akte nr. 3).
2 Zij diende de rekeningen in; hij kon kennelijk niet schrijven.

Adriaensen, Arentsen
1.

Joos Adriaenssen, verm. soldaat op het fort Hoogerwerf in 1642; werd daar toen betaald
voor het opgraven van slik uit de buitenvest. 1

2.

Cornelis Adriaenssen, schipper; leverde turf voor het fort Hoogerwerf in 1642. 2

3.

Willem Adriaensen (mog. zoon van de smid Adriaen Mattheussen), smid in het fort
Lillo; op 1-10-1622 werd hem (wegens het overlijden van Adriaen Mattheusz.) voor zes
maanden op proef toegestaan om toezicht te hebben over het uurwerk en de klok te Lillo;
3
verzocht de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 6-4-1623 om een erfje te mogen
betimmeren in Lillo en om verlenging van zijn aanstelling voor het stellen van de klok
binnen het fort; 4 vermeld als smid te Lillo op 20-7-1623 toen besloten werd hem met
ingang van 1-10-1622 een gage van 50 gulden per jaar toe te kennen voor het stellen van
het uurwerk te Lillo; 5 op 15-8-1623 werd hem toegestaan op het plein van het fort Lillo
een woning en een smidswinkel te bouwen; 6 op 3-7-1625 verzocht hij de Gec. Raden
om aan zijn huis op te plein te Lillo een kleine “afhang” te mogen maken voor het leggen
van zijn smeedkolen; 7 ontving over 1625 een traktement van £ 8:6:8 als smid en horlogesteller te Lillo; 8 op 6-3-1627 vermeld als smid te Middelburg; ontving toen 14 pond
Vlaams voor het repareren van het uurwerk te Lillo; 9 op 23-12-1627 verzocht hij de
Gec. Raden om betaling wegens werken en leveranties uitgevoerd ten tijde van de [in
opdracht van] commies Schillemans; 10 vermeld als smid en horloge-steller te Lillo in
1628, 1631, 1633, 1635, 1640, 1644 en 1647; 11 ontving in 1628 een traktement van 4
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pond en 3 sch. Vlaams voor een half jaar onderhouden en stellen van het horlogerie te
Lillo; 12 was op 9-10-1631 pachter van de gemene middelen te Lillo en Liefkenshoek; 13
idem in 1635, toen van de impost op allerhande bieren, op de twee stuivers op de tonnen
bier, de impost op het gemaal en op de verhoging op de bieren; 14 op 4-9-1632
declareerde hij ₤ 122:6:6 bij de Gec. Raden wegens diverse werken op de Kruisschans,
St. Anna, Hoogerwerve enz.; zijn declaratie werd in handen gesteld van raadsheer Cocq
om dit nader te onderzoeken; 15 op 26-4-1633 verzocht hij de Gec. Raden om betaling
van ₤ 8:1:9 wegens door hem geleverde nagels zowel in de Polder van Namen als voor
het logement van commies Coorne; 16 nog diverse malen vermeld als smid te Lillo in
1633 vanwege geleverd ijzerwerk en gedane arbeid op de veroverde forten rond Lillo en
in Lillo zelf; 17 vermeld in een testament van de familie Paulier (Poulier) op 9-7-1634;
18
op 5-4-1639 werd hij wederom vermeld als smid te Lillo, toen hem door de Gec. Raden
ordonnantie werd verleend van ₤ 8:18:11 voor het leveren van ijzerwerk voor de ponten
en sloepen; 19 op 22-5-1640 werd hem ₤ 3:8:6 toegekend wegens geleverd ijzerwerk voor
de ponten en sloepen in het jaar 1639; 20 werd op 21-5-1641 vermeld als pachter van
enkele gemene middelen te Lillo en Liefkenshoek; 21 idem in 1650 (o.m. van de impost
op “de maelderie”); 22 leverde in de periode 1642-1645 divers ijzerwerk voor het fort
Hoogerwerf; 23 kreeg in 1650 als klokkensteller en voor het onderhoud van het uurwerk
te Lillo 12 pond Vlaams over 18 maanden; 24 verrichtte in 1658 reparatiewerkzaamheden
in fort Lillo; 25 betaalde (o.m. in 1651, 1659 en 1682) cijns voor het huis “Den Mooriaen”
in fort Lillo; dit huis werd in 1659 “Amsterdam” genoemd; 26 op 30-5-1659 volgde zijn
zoon Willem Willemssen van Thiel hem op als klokkensteller te Lillo. 27
4.

Lambrecht Adriaenssen, verm. (scheeps)timmerman; leverde in 1643 onderdelen voor
de sloepen van het fort Hoogerwerf. 28

5.

Aert Arentssen (Aertssen), verm. soldaat op het fort Hoogerwerf in 1642 en 1643; werd
daar toen betaald voor het binnenbrengen van plaatzand en het uitdelven van de haven.
29

6.

Cornelis Adriaenssen, leverde in 1644 twee nieuwe turftonnen en repareerde twee
buskruitbrillen voor het fort Hoogerwerf. 30

7.

Servaes Adriaensen; zie Van der Hulst.

8.

Cornelis Adriaenssen, schipper; vervoerde in 1650 de predikant van Ossendrecht naar
het fort Hoogerwerf. 31

9.

Cornelia Adriaenssen, leverde in 1652 125 “steentjes” voor het fort Hoogerwerf.

32

10. Machiel Adriaensen, metselaar; metselde in 1653 een schoorsteen aan het logement van
de majoor-commies op het fort Hoogerwerf voor een bedrag van £ 0:16:8. 33
11. Jan Adriaensen, verrichtte in 1665 voor een bedrag van £ 1:2:8 werkzaamheden op het
fort Hoogerwerf. 34
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12. Wouter Adriaansen, geb. Steenbergen; was in mei 1672 soldaat op het fort Hoogerwerf;
otr. Woensdrecht 22-5-1672, tr. Ossendrecht 26-6-1672 Cornelia Henderiks Fiers, j.d.
van Woensdrecht.
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610.
2 Idem.
3 ZA, SZ, inv. 487, 1-10-1622.
4 Idem, 6-4-1623.
5 Idem, 20-7-1623.
6 Idem, 15-8-1623.
7 ZA, SZ, inv. 488, 3-7-1625.
8 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 520, fol. 336 v-337.
9 ZA, inv. 489, 6-3-1627.
10 ZA, SZ, inv. 489, 23-12-1627.
11 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79830; idem, inv. 80070, fol. 18 v; idem 80130, fol. 109 v en
ZA, SZ, inv. 493, 26-4-1633; Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 155-156.
12 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79780.
13 ZA, SZ, inv. 492, 9-10-1631.
14 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 630, fol. 196-198 v.
15 ZA, SZ, inv. 493, 4-9-1632.
16 Idem, 26-4-1633.
17 ZA, SZ, inv. 494, fol. 14, 56v en 147.
18 HCM, not. arch. 63, akte nr. 122.
19 ZA, SZ, inv. 497, 5-4-1639, fol. 58.
20 ZA, SZ, inv. 498, 22-5-1640, fol. 67v.
21 Idem, 21-5-1641, fol. 257.
22 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 930, fol. 193 v-197 v.
23 Idem, inv. 22610-22640.
24 Idem, inv. 940, fol. 230 v-231.
25 Idem, inv. 6910, fol. 430.
26 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80230, fol. 10; idem, inv. 80380; idem 80660. In de periode
1767-1771 (en waarschijnlijk reeds veel eerder) bevond een huis met de naam Amsterdam zich in
de Klinkerstraat van het fort Lillo (RAA, oud-arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 4).
27 ZA, SZ, inv. 511, 30-5-1659.
28 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620.
29 Idem.
30 Idem, inv. 22630.
31 Idem, inv. 22690.
32 Idem, inv. 22710; het is niet duidelijk wat met “steentjes” is bedoeld
33 Idem, inv. 22720.
34 Idem, inv. 22850.

Agger, van
Dierick van Agger, verm. soldaat; verrichtte in 1646 op het fort Hoogerwerf diverse
werkzaamheden zoals schoonmaken. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22650.

Aken, van
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Leendert Cornelisse van Aken (Akeren), verm. soldaat; werd in de periode 1667-1669 betaald
voor diverse werkzaamheden (zoals het dragen van turf) op het fort Hoogerwerf; 1 woonde
op 4-3-1668 op dit fort; doopgetuige Woensdrecht 19-2-1668; tr. (1) Barbara Coenraets; zij
kwam 6-10-1668 (wonend op Hoogerwerf) met att. van Bergen op Zoom naar Ossendrecht;
2
tr. (2) Bergen op Zoom 17-11-1677 (r.k.) Johanna Joossen (getuigen: Joannes Dobbelaer en
Chatharina Janssen); otr. (3) Bergen op Zoom (geref.) 31-8-1687 Pieternella Lambrechts,
weduwe van Cornelis Janssen Verhoeven en toen wonend te Halsteren; uit het eerste
huwelijk:
a.

Helena van Aekeren, “een kind van Hoogerwerf”, ged. Woensdrecht 4-3-1668; getuigen:
Cornelis van Kooten, Henderijk van Aken en Cathalina Franssen.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22870-22890.
2 HCM, Lidmatenlijst geref. kerk Ossendrecht/Woensdrecht 1653-1721.

Akeren, van
Zie Van Aken.

Ameau, d’
Marcus d’ Ameau (Hameau, du), ook omschreven als Marcus (van) Wolvelaer (Wolfar,
Wolffenaer) en als Marcus du Ameijo; was op 22-12-1700 96 jaar oud; 1 aanvankelijk soldaat
onder kapitein J. Broucqsaut; kanonnier op het fort Hoogerwerf in de periode 8-10-1633 t/m
31-1-1634; 2 werd op 20-12-1633 door de Gec. Raden aangewezen als kanonnier op OudLillo en Blauwgaren i.p.v. de overleden Wissel Claessen; 3 kwartiermeester te Blauwgaren
in 1634; 4 was op 9-11-1637 de provinciaal konstabel (= kanonnier) op Oud-Lillo; 5 op 23-41639 diende hij de plaats van Michiel Gillissen als kanonnier op St. Anna in te nemen; 6 werd
op 7-6-1639 genoemd als aannemer van het vermaken en repareren van de wallen van
Blauwgaren; 7 werd op 30-9-1639 verkozen tot kanonnier op Oud-Lillo i.p.v. Wissel
Claessen; 8 op 5-5-1641 vermeld als kanonnier te Lillo; kreeg toen toestemming om naar het
leger te vertrekken om gehoor te geven aan een ontvangen bevel; 9 op 16-7-1641 werd hij
vermeld als aannemer van de duikeldam bij Blauwgaren; 10op 30-7-1641 werd hem ₤ 11:8:8
uitbetaald; 11 op 17-12-1641 werd zijn verzoek om een vergoeding voor het openen en sluiten
van de poort van Blauwgaren, alsmede het verzoek aan hem de reparaties op Oud Lillo en
Blauwgaren uit te besteden, door de Gec. Raden afgewezen; 12 was op 28-5-1643 kanonnier
in Liefkenshoek; 13 op 12-12-1643 vermeld als konstabel te Blauwgaren i.v.m. de koop en de
verkoop van schapen; 14 ontving in november 1645 £ 27:10 wegens werkzaamheden te Lillo;
15
conciërge te Blauwgaren in 1647; 16 was in 1650 pachter van de impost “twee stuivers op
de tonnen bier” te Lillo en Liefkenshoek; 17 was in 1650 kanonnier te Lillo; verdiende
daarmee toen 32 pond Vlaams; 18 ontving in 1650 £ 22:10 voor het opmaken van de gevallen
bressen in de contrescarp van het fort Hoogerwerf; 19 ontving in 1652 £ 65:10 voor het
verhogen van de contrescarp van het fort Hoogerwerf; 20 verbreedde medio 1661 de bedekte
weg te Liefkenshoek; 21 ontving in september 1661 16 pond Vlaams voor het verbreden van
de contrescarp te Liefkenshoek; 22 was in 1662 aannemer van het vermaken van 100 roeden
borstwering op de wallen van fort Lillo; ontving daarvoor £ 70:10; 23 aannemer van
aardewerken te Lillo in 1664; 24 verrichtte als aannemer onderhoudswerkzaamheden in de
forten Lillo en Hoogerwerf in 1665; ontving daar £ 178:10 voor; 25 voor aarde- en
timmerwerken in het fort Hoogerwerf ontving hij in februari 1666 £ 30:15 en in 1667 £ 323;
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26

voor een jaar onderhoudswerken in het fort Hoogerwerf ontving hij op 5-11-1669 33 pond
Vlaams; 27 verdiende als kanonnier te Lillo in 1664 en 1675 24 pond Vlaams; 28 gedaagde te
Lillo-Zuidland op 30-4-1668; 29 nog kanonnier te Lillo op 18-12-1668; kreeg toen
toestemming om de functie van sluiswachter van de nieuw aangelegde sluis te Lillo waar te
nemen; verzocht eind 1668 om een vergoeding van de kosten van het verblijf van zijn “simpel
kint” in het Simpelhuijs te Middelburg; 30 mede-pachter van de gemene middelen van
consumptie te Lillo en Liefkenshoek in 1673 (in dat jaar van de brandewijnen, de verhoging
op de bieren en de slacht van beesten); idem in 1682; idem in 1690; 31 sluiswachter te Lillo
op 8-10-1671; 32 vervulde die functie nog steeds op 22-12-1700, 96 jaar oud; 33 deed er eind
1703 vrijwillig afstand van vanwege zijn ouderdom; 34 bezat in 1679 een hoekhuis in de
Langestraat in het fort Lillo; 35 was in mei 1691 mede-aannemer van de aarde- en rijswerken
te Lillo; 36 ontving vanaf 1681 tot zijn overlijden een appointé-pensioen als oud-kanonnier;
37
dit bedroeg 14 ponden, 9 schellingen en 8 duiten Vlaams per jaar (van 9 maanden); overl.
Lillo 7-1-1705; 38 tr. of had andersoortige relatie met N.N.; had een dochter N.N. die huwde
met de timmerman Constant de Vrient. 39
1 ZA, SZ, inv. 708, 22-12-1700.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580, fol. 2.
3 ZA, SZ, inv. 494, 20-12-1633, fol. 149 v.
4 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79880.
5 ZA, SZ, inv. 496, 9-11-1637, fol. 170.
6 Idem, inv. 497, 23-4-1639, fol. 70 v.
7 Idem, 7-6-1639, fol. 96 v.
8 Idem, 30-9-1639, fol. 160.
9 Idem, inv. 498, 5-5-1641, fol. 246 v.
10 Idem, 16-7-1641, fol. 299.
11 Idem, 30-7-1641, fol. 311.
12 Idem, 17-12-1641, fol. 407.
13 Idem, inv. 499, fol. 238.
14 GA Rotterdam, oud-not. arch. Rotterdam, inv. 308, akte 3, fol. 4.
15 ZA, SZ, inv. 500, 14-11-1645.
16 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80130, fol. 104.
17 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 930, fol. 193 v-197 v.
18 Idem, inv. 940, fol. 234 v-235 v.
19 Idem, fol. 300.
20 Idem, inv. 980, fol. 190 v.
21 ZA, SZ, inv. 515, fol. 122 v.
22 Idem, inv. 515, fol. 177 v.
23 Idem, inv. 517, fol. 24 v.
24 Idem, inv. 520, fol. 285 v en 286.
25 Idem, inv. 521, fol. 229 en 229 v, 21-4-1665.
26 Idem, inv. 523, fol. 63; idem, inv. 525, fol. 180.
27 Idem, inv. 665, 5-11-1669.
28 NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 136 v-137; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv.
1450, fol. 83-83 v.
29 RAA, oud-arch. Lillo, inv. 28; idem 14-5-1668, 12-6-1668, 9-7-1668, 22-10-1668 en 5-11-1668.
30 ZA, SZ, inv. 664, 18-12-1668.
31 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80570; 80660, fol. 8 v; 80740.
32 ZA, SZ, inv. 667, 8-10-1671.
33 Idem, inv. 708, 22-12-1700.
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34
35
36
37
38
39

Idem, inv. 712, 4-1-1704.
RAA, arch. Lillo c.s., inv. 2.
ZA, SZ, inv. 699, 1-6-1691.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 13090 en 13330.
Idem, inv. 13330.
ZA, SZ, inv. 693, 17-8-1685.
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Ameus
Cornelis Ameus, verm. soldaat op het fort Hoogerwerf in 1641; werd daar toen betaald voor
het lossen van schelpzand om op de wallen van dit fort te strooien. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.

Anthonissen, Antheunissen
1.

Jan Antonissen, verrichtte in 1642 diverse timmerwerken op het fort Hoogerwerf ad
£ 6:5. 1

2.

Jacob Antonissen, werd in 1642 betaald voor het schuin glooiend afsteken van de berm
van de binnenvest van het fort Hoogerwerf en het bekrammen met stro, waartoe op 410-1641 was besloten; 2 mog. soldaat.

3.

Jan Antonissen, schipper; vervoerde in 1650 driemaal de predikant van het fort St. Anna
in de Polder van Namen naar en van het fort Hoogerwerf; 3 idem in 1656 (toen geen
aantal vermeld, doch waarsch. vaker dan in 1650 gelet op de ontvangen vergoeding, t.w.
resp. £ 1 en £ 5:13:4).

4.

Jan Antonissen, zeilmaker; repareerde in 1663 het zeil van de sloepen van het fort
Hoogerwerf. 4

5.

Jan Anthonisse, woonde in okt. 1664 op het fort Hoogerwerf; waarsch. soldaat;
belijdenis Ossendrecht 4-10-1664. 5

6.

Gabriel Anthonissen, verm. soldaat; verrichtte in 1665 voor een bedrag van £ 2:14
werkzaamheden op het fort Hoogerwerf.

7. Pieter Antheunissen, verrichtte in 1671 (als Pieter Anthonissen) diverse werkzaamheden
op het fort Hoogerwerf; 6 waarsch. toen soldaat aldaar; was in 1677 soldaat onder
commandeur De Baudoux op het fort Kruisschans; verzocht de Gecommitteerde Raden
van Zeeland op 28-12-1677 (omschreven als “gereduceert soldaet van de gewesen
commandeur Anthonij de Baudous”) om op het fort Hoogerwerf te mogen wonen. 7
1
2
3
4
5
6
7

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610.
Idem.
Idem, inv. 22690.
Idem, inv. 22830.
HCM, Lidmatenlijst geref. kerk Ossendrecht/Woensdrecht 1653-1721.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22910.
ZA, SZ, inv. 679, 28-12-1677.

Armer
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Pieter Armer, woonde in 1640 in Bergen op Zoom; kanonnier op het fort Hoogerwerf in juni
en juli 1645; 1 doopgetuige Bergen op Zoom 23-5-1639; tr. Elsken Armer; uit dit huwelijk
ged. Bergen op Zoom 1-4-1640 (als tweeling):
a.
b.

Pieter Armer; getuigen: Richardt Hallandt, Richard Fouis, Cornelia Adams en Rebecca
Dani.
Cornelia Armer; getuigen: idem.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22640, fol. 43.

Arsen
Cornelis Arsen, schipper; vervoerde in 1648 en 1649 turf ten behoeve van het fort
Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22670 en 22680.

Assendelft, van
1.

Cornelis Janssen van Assendelft, pachter van de molen bij het fort Frederik Hendrik; op
26-4-1633 beklaagde hij zich bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland over soldaten
die in den Doel werkten en vandaar hun ‘cnapsacken’ brachten vol brood, niet alleen
voor zichzelf maar ook voor anderen; tevens klaagde hij over kapitein Snouck
(commandeur van het fort Frederik Hendrik), die zijn brood liet brengen door een
zoetelaar uit Bergen op Zoom; dit alles was ten nadele van zijn molen; op 26-4-1633
werd hem als pachter van de gemene middelen in de forten Kruisschans, St. Jacob,
Stoofgat en Hoogerwerve toegestaan om een ‘keetken’ op een erfje op het fort van St.
Jacob te bouwen voor zijn ontvanger; 1 zijn verzoek om hoorngeld te mogen ontvangen
van de eigenaars van hoornbeesten die weidden op de schorren nabij Kruisschans, St.
Jacob, Stoofgat, Hoogerwerve en Frederik Hendrik werd op 26-4-1633 door de Gec.
Raden afgewezen; 2 op 22-8-1634 verzocht hij de Gec. Raden om een betaling van zeven
ponden en tien schellingen Vlaams door Marcus van Wolvelaer, kanonnier op
Blauwgaren; 3 was in 1635 pachter van de impost op allerhande wijnen te Lillo c.s.; 4 op
8-10-1637 berichtte hij de Gec. Raden dat de impost van brandewijn te Lillo niet in stand
werd gehouden en dat er dus fraude werd gepleegd; 5 overl. kort voor 9-7-1643 toen de
voogden van zijn wezen toestemming vroegen om zijn sterfhuis [lees: zijn boedel] te
mogen aanvaarden. 6

2.

Pauwels Janssen van Assendelft, roeier in de vloot van Lillo; ontving in 1639 een
vergoeding van 5 schellingen voor het vervoeren van de ontvanger van de gemene
middelen van consumptie van de forten Lillo en Liefkenshoek van het fort Lillo naar het
fort Hoogerwerf en terug in juli 1639; 7 overl. vóór 11-3-1650; 8 tr. N.N.; zij hertr. Jan
Rochel, timmerman te Lillo; uit dit huwelijk:
a.
b.
c.

Jan Pauwels van Assendelft, 17 jaar oud op 3-6-1654; testeerde toen te Bergen op
Zoom. 9
minstens twee dochters, op 3-6-1654 vermeld als zusters van 2 a. 10
Pieter van Assendelft, zie nr. 3.
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d.

3.

Pieter Paulus van Assendelft, zoon van Pauwels Janssen van Assendelft (roeier in de
vloot van Lillo; verm. broer van nr. 1); woonde te Lillo; vervoerde in oktober 1647
enkele officieren van fort Lillo naar het fort Hoogerwerf voor een krijgsraad aldaar; 13
zorgde (verm. kort na 2-1-1653) voor het onderhoud van Cornelia Kille, dochter van
Paschier Laureysse Kille en Maeyken Keysers; 14 verzocht op 25-3-1655 om samen met
Wouter van Schuijlen het veer van Lillo op Antwerpen te mogen bedienen; 15 schipper
te Lillo op 13-12-1656; 16 benoemd tot vrijschipper te Lillo op 19-4-1658; 17 vermeld als
vrijschipper te Lillo op 2-2-1662; 18 idem op 7-2-1669; 19 tr. N.N.; uit dit huwelijk:
a.

4.

Lenart Paulussen van Assendelft, volgde op 8-11-1655 zijn stiefvader Jan Rochel
op als timmerman vanwege het gewest Zeeland te Lillo; 11 vermeld als inwoner van
het fort Lillo op 16-4-1658. 12

Johannes Pieter Paulussen van Assendelft; werd vrijschipper te Lillo.

Pauwelsen van Assendelft, ontving in 1655 £ 36:10 voor het maken van een nieuwe brug
over de vest van het fort Hoogerwerf krachtens een ordonnantie van 5-10-1655. 20

1 ZA, SZ, inv. 493, 26-4-1633. Ook op 24-5-1633 vermeld als pachter van de gemeene middelen van
consumptie op de genoemde forten, nu ook met vermelding van het fort Frederik Hendrik (NA,
Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 50, fol. 433, eerste deel).
2 ZA, SZ, inv. 493, 26-4-1633.
3 Idem, inv. 495, 22-8-1634, fol. 38 v.
4 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 630, fol. 196-198 v.
5 ZA, SZ, inv. 496, 8-10-1637, fol. 157 v en 158.
6 Idem, inv. 499, fol. 260 v.
7 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79990, fol. 53 v.
8 ZA, SZ, inv. 503, fol. 45; HCM, not. arch., inv. 134, 3-6-1654.
9 HCM, not. arch., inv. 134, 3-6-1654.
10 Idem.
11 ZA, SZ, inv. 508, 8-11-1655.
12 Idem, inv. 510, fol. 220.
13 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22660.
14 RAB, DK, inv. 14, fol. 104 v, 25-11-1652.
15 ZA, SZ, inv. 508, 25-3-1655.
16 HCM, not. arch. 80, akte nr. 124.
17 ZA, SZ, inv. 510, fol. 224.
18 Idem, inv. 516, fol. 62 v.
19 Idem, inv. 665, 7-2-1669.
20 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1040, fol. 137. Indien hij identiek is met Pauwels Janssen van
Assendelft kan het loon niet aan hem zijn uitbetaald, want hij overleed vóór 11-3-1650. Mogelijk
diende zijn weduwe de rekening in; zij hertr. met de timmerman Jan Rochel (Leune, 2006, deel 2
a, p. 127 en deel 2 c, p. 201).

Backer
Jan Dingenissen Backer, landbouwer en schepen te Tholen; leverde in 1645 stro voor het fort
Hoogerwerf; 1 begr. Tholen 30-12-1654. 2
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22640.
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2 Romeijn, 2001, p. 124.
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Backerus
Petrus Justini Backerus, predikant te Ossendrecht-Woensdrecht 1649-1653; 1 verzorgde in
1650 enige kerkdiensten op het fort Hoogerwerf; 2 verzocht de Raad van State betaling van
fl. 150 plus fl. 50 onkosten wegens het verzorgen van de “kerckendienst” op Hoogerwerf
gedurende meer dan een jaar; 3 de Raad van State stelde als reactie op 4 februari 1653 vast
dat Hoogerwerf niet behoorde tot het markiezaat van Bergen op Zoom maar ressorteerde
onder Zeeland; 4 overl. vóór 8-6-1653 (toen zijn opvolger aantrad). 5
1 Schoonhoven, 1998, p. 56.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22690.
3 Vermoedelijk betreft dit verzoek uitsluitend zijn diensten in 1650, mogelijk voor een deel ook nog
in 1649. In 1651 en 1652 (en volgende jaren) werden de kerkdiensten op Hoogerwerf verzorgd
door de predikant van het fort St. Anna in de Polder van Namen, die op Hoogerwerf ook reeds in
1650 driemaal als voorganger optrad.
4 NA, Resoluties Raad van State, inv. 72, fol. 61 v. Het is niet duidelijk of aan Backerus voor zijn
diensten op Hoogerwerf een honorarium c.q. vergoeding is betaald. Vaststaat wel dat aan de
schippers die hem vervoerden in 1651 een bedrag van £ 1:9:6 is vergoed.
5 HCM, Dingrol Ossendrecht 1624-1657, fol. 82, 25-10-1653; schepen Lauereys Jans Meeussen was
belast met de afhandeling van zijn boedel.

Baeke
Adriaen Baeke (Baecke, Bake), ged. Goes (geref.) 15-10-1628, zoon van David Baecke (geb.
Veere) en Aechtgen Adriaens (doopgetuige: Pieternelle Huyghe); 1 predikant op het fort St.
Anna in de Polder van Namen vanaf 30-11-1655 tot zijn overlijden; 2 was als predikant tevens
werkzaam op het fort Hoogerwerf; was eerder proponent onder de classis Zuid-Beveland;
verbleef o.m. in maart 1660 en december 1662 als predikant op het fort Hoogerwerf; 3 in o.m.
september 1667 en september 1669 vermeld als predikant op het fort St. Anna in de Polder
van Namen; 4 idem op 8-5-1670, toen de Gecommitteerde Raden van Zeeland besloten hem
te vragen waarom hij reeds gedurende twee jaren geen diensten meer had verzorgd op het
fort Hoogerwerf, waartoe hij verplicht was; 5 op 7-6-1670 besloten zij dat Baeke elke 14
dagen een dienst op Hoogerwerf diende te verzorgen, indien weer en wind dit zouden
toelaten; de kosten van de daarmee gemoeide schuitvrachten zouden door het gewest Zeeland
worden vergoed; 6 op 13-6-1670 kreeg hij voor het waarnemen en uitoefenen van “den
heijligen Godsdienst” op Hoogerwerf een vergoeding van £ 13:3:4; 7 op 10 mei 1672 stemden
de Gecommitteerde Raden in met een soortgelijke vergoeding van 77 guldens en 6 stuivers;
8
vermoedelijk is hij daarna niet meer op Hoogerwerf werkzaam geweest; dit was
waarschijnlijk ook niet meer nodig; vanaf 1672 deden de op Hoogerwerf gelegerde militairen
dienst op het fort Kruisschans en keerden zij waarschijnlijk op Hoogerwerf niet meer terug,
afgezien van een enkeling; overl. 3-5-1679; zijn opvolger op het fort St. Anna werd Jeremias
Tradt; 9 tr. vóór 1660 Cornelia Borselaar, als weduwe van Adriaan Bake vermeld op 26-11688 en 1-6-1701 (toen doopgetuige te Hulst; zie ad a); zij was in 1687 buitenmoeder van
het Weeshuis te Hulst; 10 uit dit huwelijk vermoedelijk: 11
a.

David Bake, geb. 15-9-1660, ged. fort St. Anna (getuigen: David Bake en Elijsabeth
Perduin); notaris te Hulst vanaf 18-9-1686 (admissie door de Raad van Vlaanderen); otr.
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(als j.m.) Hulst 7-2-1687, tr. ald. 23-2-1687 Catharina van der Slaart, j.d., dochter van
Johannes van der Slaart, predikant te Hulst; uit dit huwelijk: zoon Adriaan Bake, ged.
Hulst 26-1-1688 (getuigen: Johannes van der Slaart en Cornelia Borselaar, weduwe van
Adriaan Bake); Catharina van der Slaart hertr. Kieldrecht 26-2-1696 (otr. Hulst) Johan
Moorman; uit dit huw. o.m. een dochter Barbara Cornelia Moorman, ged. Hulst 1-61701, waarbij o.m. als doopgetuige optrad: Cornelia Borselaar, weduwe van predikant
Bake.
1 David Baecke werd poorter te Goes op 30-10-1622, komend uit Veere. In 1667 is hij omschreven
als oud-schepen van Goes (GA Goes, RAZE 2073, 1667, fol. 183).
2 De Navorscher, jrg. 14, 1864, p. 26.
3 HCM, Lidmatenlijst geref. kerk Ossendrecht/Woensdrecht 1653-1721, 26-3-1660 en 13-12-1662.
4 NA, Raad van State, inv. 1575, verbalen van september 1667 (fol. 2 v) en 1669 (fol. 150).
5 ZA, SZ, inv. 666, 8-5-1670.
6 Idem, 7-6-1670.
7 Idem, 13-6-1670.
8 Idem, inv. 668, 10-5-1672.
9 Nijenhuis, 1992, p. 267.
10 De Navorscher, jrg. 14, 1864, p. 26.
11 Uit dit huwelijk mogelijk voorts dochters Elizabeth, Agatha en Janneken Bake.
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Baerlant, van
Cornelis van Baerlant, verm. soldaat op het fort Hoogerwerf in 1641; werd daar toen betaald
voor het bevestigen van scheurbroeken op de wallen. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.

Baerstroo, van
Gabriel van Baerstroo, ontving in 1660 5 schellingen voor het schilderen van de sloep van
het fort Hoogerwerf; waarsch. toen soldaat aldaar. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22800.

Bal
Jan Cornelissen Bal, leverde in 1665 voor 5 schellingen een “cluiffok” [kluiver = een
driehoekig zeil] voor de sloep van het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22850.

Baltenssen
Cornelis Baltenssen, leverde voor £ 1:3:4 een nieuwe kaarsenkist met ijzerwerk en sloten
voor het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610.

Baret
Thomas Baret, verrichtte in 1648 en 1649 timmerwerkzaamheden op het fort Hoogerwerf;
verrichtte daar ook andere werkzaamheden in 1654; 1 als lidmaat van de geref. kerk te
Ossendrecht vermeld in 1653; 2 omschreven als soldaat op het fort Hoogerwerf op 28-6-1660.
3

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22670, 22680 en 22730.
2 HCM, Lidmatenlijst Ossendrecht 1653-1721.
3 Idem, not. arch. 84, akte nr. 64.

Baudoux (Baudous, Badous), de
Anthony de Baudoux (de Baudous, Badous), geref. ged. Bergen op Zoom 3-8-1631
(getuigen: Robbrecht de Baudous en Sibilla de Baudous), zoon van Abraham de Baudous en
Digna Cornelis; 1 was doopgetuige te Bergen op Zoom (geref.) 12-10-1659, 6-5-1661, 1711-1669, 21-8-1676 en 14-9-1677; werd op 17-2-1657 door de Raad van State benoemd tot
extra-ordinaris commissaris der monsteringen van de garnizoenen langs de Schelde op Lillo,
Liefkenshoek, St. Anna en St. Martin op Hoogerwerf; 2 werd op 3-6-1659 in die functie
opgevolgd door Jacob Gallieris; 3 werd op 9-5-1659 benoemd tot commandeur, sergeantmajoor en tot commies van de vivres en ammunitie op het fort Hoogerwerf; 4 verdiende als
commandeur van het fort Hoogerwerf 50 pond Vlaams per jaar; 5 werd op 22-3-1672
benoemd tot luitenant van een ruitercompagnie en werd daardoor voor een periode van vier
maanden op Hoogerwerf vervangen door een sergeant; 6 kreeg op 20-10-1672 opdracht met
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24 soldaten zich naar het fort Kruisschans te begeven en daar het bevel te gaan voeren; 7
verzocht en verkreeg als commandeur van fort Kruisschans begin 1673 toestemming voor de
tewerkstelling aldaar van appointés (= oude en/of verminkte militairen); 8 in oktober 1674
liet Willem Symonsen van den Berge, zadelmaker te Bergen op Zoom, voor een bedrag van
£ 8:18:4 beslag leggen op zijn gage; 9 nog commandeur op de Kruisschans op 15-5-1676,
waar toen 25 militairen gelegerd waren; 10 idem van 17-6-1677 tot 28-9-1677; 11 verzocht op
7-7-1676 de GR van Zeeland om op het fort Kruisschans te mogen blijven wonen en de rang
en het traktement van majoor te mogen behouden, waarmee wordt ingestemd; 12 waarsch. per
abuis vermeld als ontvanger van de gemene middelen van consumptie op het fort Hoogerwerf
in 1676; 13 was in formele zin op 10-3-1678 nog majoor op het fort Hoogerwerf, hoewel daar
toen geen soldaten meer garnizoen hielden; 14 verdiende in 1678 daarmee nog 25 guldens per
maand (van 32 dagen); 15 controleur van de commiezen ter recherche in de vloot voor Lillo
vanwege de Admiraliteit van Zeeland vanaf 9-3-1679 tot zijn overlijden op 11-4-1682; 16
werd als controleur te Lillo op 14-4-1682 opgevolgd; 17 werd op 9-3-1679 tevens benoemd
tot controleur van de Tol van Zeeland te Lillo; 18 bleef waarsch. ongehuwd.
1 Abraham de Baudous was op 31-8-1629 wethouder te Bergen op Zoom (HCM, not. arch. inv. 6 A,
akte nr. 407); op 25-3-1659 is hij vermeld als oud-wethouder en oud-rentmeester te Bergen op
Zoom (HCM, not. arch. inv. 109, akte nr. 30). Vermoedelijk was hij een zoon van Anthony de
Baudoux (Badoux), overl. vóór 15-1-1648, op 31-8-1629 vermeld als oud-wethouder te Bergen op
Zoom (HCM, not. arch. inv. 6 A, akte 407), en Sybilla N.N.. Abraham de Baudous otr. Zierikzee
14-3-1626, tr. aldaar (met att. van Bergen op Zoom) Digna Cornelis, j.d. van Colijnsplaat, toen
wonend in Zierikzee. De familie De Baudoux vestigde zich in Bergen op Zoom vanuit Brussel; zie
bijv. de otr. van Lowijs de Baudoux, vermeld in het trouwboek van de geref. kerk van Bergen op
Zoom 29-12-1607.
2 NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 1528, fol. 105 v.
3 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 125 v.
4 Idem, inv. 511, 9-5-1659.
5 NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 96 v; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1450, fol.
33 v.
6 ZA, SZ, inv. 668.
7 Idem, inv. 669, 20-10-1672.
8 Idem, inv. 670, 24-1-1673, 27-1-1673 en 24-3-1673.
9 Idem, inv. 673, 19-10-1674.
10 Idem, inv. 676, 15-5-1676.
11 Idem, inv. 679, 22-2-1678.
12 Idem, inv. 676, 7-7-1676.
13 Idem, inv. 676, 4-6-1676. Deze vermelding berust op een misverstand. Zijn aanstelling
(“commissie”) als ontvanger van de gemene middelen van consumptie kan niet worden
gedocumenteerd. Vermoedelijk is gedoeld op zijn functie als commies.
14 Idem, inv. 680, 10-3-1678.
15 Idem, inv. 680, 8-3-1678 en 10-3-1678.
16 Idem, inv. 1671, fol. 48; ZA, SZ, inv. 682, 9-3-1679; ZA, Rekenkamer Zeeland C, diverse
rekeningen, o.m. inv. 7110 (zie voor specificatie deel 3 c); HCM, not. arch. 248, akte nr. 36.
17 ZA, SZ, inv. 688, 14-4-1682; idem, inv. 691, 24-9-1683.
18 Idem, inv. 1671, fol. 48.

Beaufort, de
Bernard Laurens de Beaufort, geb. 20-10-1630, zoon van Pierre de Beaufort (burgemeester
Hulsterambacht, monstercommissaris van Zeeland) en van Anna Colve; 1 vaandrig onder
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kapitein Hoemaker (1649); luitenant onder kapitein Van Roy (1653); benoemd tot kapitein
van een Zeeuwse compagnie voetknechten 8-12-1662; 2 commandeur van het fort St. Anna
in de Polder van Namen (1667, 1675); commandeur van IJzendijke 1679-1702; 3 bevorderd
tot luitenant-kolonel 26-11-1681; 4 een soldaat uit zijn compagnie verbleef eind 1662 tijdelijk
op het fort Hoogerwerf; 5 overl. 8-12-1702; tr. Tholen 15-2-1662 Levina van Vrijberghe, geb.
Tholen 1640, dochter van Marinus van Vrijberghe en Cornelia Johanna de Huybert, overl.
IJzendijke 1-3-1703; 6 uit dit huwelijk:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

Anna Lucretia de Beaufort, geb. ca. 1644; overl. 1727; tr. Johan de Vassy (zie De Vassy
ad 2 c).
Marinus de Beaufort, geb. ca. 1666; schepen van het Vrije van Sluis, overl. 1725.
Pieter Noel de Beaufort, geb. ca. 1668; luitenant, overl. 1708.
Cornelia Catalina de Beaufort, geb. 1670; jong overleden.
Bernard Adriaan de Beaufort, geb. 1673; infanterie-officier; overl. 1722.
Levinus Ferdinand de Beaufort, geb. op het fort Sint Anna in de Polder van Namen 810-1675; schepen van Tholen; lid Gecommitteerde Raden van Zeeland; overl.
Middelburg 9-11-1730; tr. (1) ca. 1705 Cornelia van Vrijberghe; tr. (2) Middelburg 1710
Maria de Beaufort.
Willem Gijsbrecht de Beaufort, geb. ca. 1679; raad en schepen van Veere; secretaris van
de Admiraliteit van Zeeland.

1 Romeijn, 2001, p. 329; Zijn afstamming kan worden herleid tot Jean de Beaufort, koopman te
Meaux, geb. ca. 1540; zie: Romeijn, p. 328.
2 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 84.
3 Ten Raa, 1950, p. 406.
4 Ten Raa, 1940, p. 300.
5 ZA, SZ, inv. 517, 22-12-1662.
6 Zij is een zuster van Marinus van Vrijberghe, commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo en
Liefkenshoek 1665-1678 (zie aldaar).

Beaumont (de) (van)
1.

Adriaen de Beaumont, geb. Dordrecht ca. 1588, zoon van Johan Goverts van Beaumont
en van Geertruijd Jacob Paulsdochter Halling; benoemd tot kapitein van een Zeeuwse
compagnie op 24-5-1632; 1 in de periode 8-10-1633 t/m 31-1-1634 verbleven soldaten
uit zijn compagnie onder leiding van een sergeant (N.N.) op het fort Hoogerwerf; 2 idem
in latere jaren; werd op 15-5-1634 door de Prins van Oranje verzocht zich met zijn
compagnie vanuit de polder van Namen naar Axel te begeven ‘ende aldaer wachte en
garnizoen houden’; 3 op 8-7-1634 werd hij nogmaals door de Gec. Raden verzocht zich
met zijn compagnie, alsmede de vrouwen en de bagage, vanuit de polder van Namen
naar Axel te begeven om daar garnizoen te houden tot nader order; 4 op 29-9-1634 werd
door het Gasthuijs te Bergen op Zoom arrest gelegd op zijn gage ad. 43 guldens en 17
stuivers i.v.m. de zorg voor zieke soldaten uit zijn compagnie; 5 wederom vermeld als
kapitein in 1635; 6 op 7-2-1639 besloten de Gec. Raden dat de bezetting van fort
Hoogerwerf wederom voor rekening van zijn compagnie zou komen; 7 wederom vermeld
als kapitein op 23-7-1641; 8 vermeld als gewezen kapitein in 1644; woonde toen in Den
Haag; 9 weer vermeld als kapitein in 1650; 10 benoemd tot baljuw van Arnemuiden op
2-9-1653; was eerder burgemeester aldaar; 11 tr. (1) Zwijndrecht 25-12-1611 Gijsberta
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Volkers van Baeren; tr. (2) Steenbergen 19-3-1637 Johanna van der Meulen, dochter van
Pieter van der Meulen (commandeur van Steenbergen) en van Margareta Huijgens; 12
hieruit kinderen, geb. Arnemuiden, Bergen op Zoom en Den Haag. 13
2.

Simon van Beaumont, geb. Dordrecht 1574, zoon van Herbert van Beaumont en Cornelia
van Slingeland; studeerde rechten te Leiden en promoveerde te Orleans; werd in 1611
pensionaris van Middelburg; raadsheer in de Raad van Vlaanderen te Middelburg vanaf
22-9-1612 tot 13-2-1634; gedeputeerde van Zeeland bij de Staten-Generaal vanaf 29-101625 tot febr. 1635; 14 bepleitte in december 1633 samen met de Zeeuwse gedelegeerden
Johan de Knuyt en (Caspar) Van Vosbergen bij de Raad van State met succes dat het
fort Hoogerwerf niet gesloopt zou worden gelet op het belang van deze vesting voor de
verdediging van het gewest Zeeland; 15 pensionaris van Rotterdam 1634-1649; overl.
Den Haag 20-6-1654, begr. ald. 29-6-1654; 16 tr. (1) Den Haag 11-5-1601 (met att. van
Middelburg) Aarnoudina van Rosenburg, begr. Den Haag 13-2-1635; tr. (2) Den Haag
12-10-1636 Catharina Brandt, weduwe van Johan Tuijning, raad en secretaris van de
stadhouder; uit het eerste huwelijk kwamen zes kinderen voort. 17

1 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 178 v en 179.
2 ZA, Rekenkamer van Zeeland C, inv. 22580, fol. 2 en 24.
3 ZA, SZ, inv. 494, 15-5-1634, fol. 263.
4 Idem, inv. 495, 8-7-1634, fol. 9.
5 Idem, inv. 495, 29-9-1634, fol. 64 v.
6 Idem, inv. 495, 9-1-1635, fol. 146.
7 Idem, inv. 497, 7-2-1639, fol. 30v.
8 Idem, inv. 498, 23-7-1641, fol. 308.
9 BHIC, Raad van Brabant, inv. 788.791.
10 Idem, inv. 788.930.
11 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 89.
12 Bosters, 2008, p. 22.
13 A.W.E. Dek, Het geslacht van Beaumont uit Dordrecht, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 1974, p. 11.
14 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 122.
15 NA, Resoluties Raad van State, inv. 50, fol. 401, 6-12-1633.
16 A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel 2, p. 67-68.
17 Dek, 1974, p. 32.

Beke, van der
Reynier van der Beke, burgemeester van Middelburg in 1661; 1 lid van de Gecommitteerde
Raden van Zeeland 1661-1686; 2 had in 1666 bemoeienis met de beoordeling en financiering
van reparatie-werkzaamheden op het fort Hoogerwerf; 3 had als raadsheer in maart 1677
bemoeienis met de aanbesteding van onderhoudswerken te Lillo; 4 overl. febr. 1686; tr. Anna
Amya, begr. in de Oostkerk te Middelburg 6-4-1671.
1
2
3
4

Volgens Smallegange wortelt dit geslacht in Gent (Smallegange, 1696, p. 488).
ZA, Gids nr. 18, p. 8.
ZA, SZ, inv. 523, 23-3-1666.
Idem, inv. 678, 11-3-1677.

Bellekens
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Steven Philipsen Bellekens, landbouwer te Ossendrecht; 1 behoorde in 1651 tot de eerste
eigenaren van grond in de in 1651 bedijkte polder van Ossendrecht [thans: de Zuidpolder van
Ossendrecht]; 2 oud-wethouder ald. 10-2-1652; 3 leverde in 1651 stro ten behoeve van het
fort Hoogerwerf; 4 eiste 13-1-1665 betaling van een in 1662 verkochte koe; 5 testeerde met
echtgenote te Bergen op Zoom 23-2-1665; 6 overl. vóór 3-3-1665; 7 tr. (1) N.N.; otr. (2)
Bergen op Zoom 10-3-1663, tr. (2) Putte 25-3-1663 Cornelia Martens Wuijts, j.d., beide toen
wonend te Ossendrecht.
1
2
3
4
5
6
7

HCM, not. arch. 105, akte nr. 57, 21-5-1655.
Jansen, 2001, p. 58.
HCM, not. arch., inv. 76, akte nr. 15.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22700.
HCM, Dingrol Ossendrecht 1657-1669, fol. 136 v; idem, 3-2-1665, fol. 137.
Idem, not. arch. 115, akte nr. 9.
Idem, Dingrol Ossendrecht 1657-1669, fol. 138 (toen zijn weduwe werd vermeld).

Berchem, van
Jacob van Berchem, geb. Tholen ca. 1585, zoon van jonkheer Pieter van Berchem (schepen
en burgemeester te Tholen) en Elisabeth Resen; 1 baljuw te Vlissingen in 1623; benoemd tot
auditeur in de Rekenkamer van Zeeland 20-1-1626; 2 hofmeester van prins Maurits van
Oranje; vertegenwoordiger van het gewest Zeeland in de Raad van State 26-6-1628 tot 7-41654; 3 had in die functie in 1633 bemoeienis met het voorzien in de behoeften aan goederen
en ammunitie voor de op de Spanjaarden veroverde forten in de zomer van 1632, waaronder
het fort Hoogerwerf; rapporteerde de Gec. Raden op 5-10-1633 over de verpachtingen te
Lillo, Liefkenshoek, Axel, Terneuzen, Sluis, Aardenburg en andere plaatsen in Vlaanderen;
de Gec. Raden droegen hem op zorg te dragen voor de voorzieningen en nodige
verzekeringen voor Kruisschans en andere forten die veroverd werden in 1632, alsmede voor
het kort daarvoor ingenomen fort Philippine; 4 heer van Vossemeer 1628-1652; 5 tr. Leiden
21-5-1621 Elisabeth van Schouwen, dochter van Leonard van Schouwen.
1 Zie voor dit geslacht verder: Smallegange, 1696, p. 718-720; Romeijn, 2001, p. 128.
2 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 120.
3 Idem, inv. 494, 29-9-1663, fol. 66; hij werd in 1652 als lid van de Raad van State geschorst wegens
corruptie (het aannemen van giften en gaven; zie Romeijn, 2001, p. 128).
4 ZA, SZ, inv. 494, 5-10-1633, fol. 70.
5 Delahaye, 1969, p. 215.

Berendrecht, van
Jacob van der Meer van Berendrecht, geb. 1597/1598; zoon van Willem van der Meer van
Berendrecht en Anna van Campen; doopgetuige Bergen op Zoom 31-1-1621; benoemd tot
kapitein van een Zeeuwse compagnie voetvolk op 1-11-1625; volgde Guillaume Potteij op; 1
kreeg op 5-7-1633 het bevel om zijn compagnie te verplaatsen van het fort Hoogerwerf naar
het fort St. Anna; 2 wederom vermeld als kapitein op 2-5-1634 toen hem door de Gec. Raden
zeven tot acht dagen verlof vergund werd voor particuliere zaken op het eiland van
Schouwen; 3 op 7-11-1634 werd hem wederom 14 dagen verlof toegestaan; 4 op 13-11-1634
besloten de Gec. Raden dat hij na zijn verlof naar Philippine diende te vertrekken; 5 nam in
juli 1638 met echtgenote (en met att.) deel aan het Avondmaal te Sluis; 6 werd op 25-10-1658
benoemd tot commandeur van de stad Hulst en de bijbehorende forten; 7 overl. Hulst 14-11-
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1661; 8 begr. ald. 25-11-1661; 9 otr. Brielle 26-7-1626; tr. Noordgouwe Anna Beatrix de la
Salle, dochter van Johan de la Salle ( kapitein te Bergen op Zoom in 1600) en Eleonora
Junius; doopgetuige Bergen op Zoom 19-10-1618; begr. Hulst 28-4-1668; 10 uit dit huwelijk:
a.
b.

Jan Berendrecht, ged. Bergen op Zoom 12-9-1628; getuigen: Jan van Bombergen,
Lucretia de la Salle en Anna van Berendrecht.
Anna Cornelia van der Meer van Berendrecht; ambachtsvrouw van Noordgouwe
bewesten Steene; otr. Sluis 8-11-1651 Johan Corneliszn. Stavenisse, commissaris van de
monstering en burgemeester van het Vrije van Sluis. 11

1 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 112 v.
2 Idem, inv. 494, 5-7-1633, fol. 6.
3 Idem, 2-5-1634, fol. 254.
4 Idem, inv. 495, 7-11-1634, fol. 90.
5 Idem, 13-11-1634, fol. 96.
6 ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 146.
7 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 111 v en 112.
8 De Navorscher, jrg. 1897, p. 498.
9 Idem, 1895, p. 314.
10 Idem.
11 Idem, 1897, p. 498.

Bergaigne, de
Johan de Bergaigne, geb. Heusden 1580, zoon van Johan de Bergaigne (schepen van Breda)
en Anna van Caerlewijck; 1 werd poorter te Breda 21-7-1606; 2 behoorde in Bergen op Zoom
tot het gereformeerd patriciaat; 3 schepen (1618) en burgemeester (binnen de bank) te Bergen
op Zoom (1619-1628 en 1633); burgemeester buiten de bank in 1629; 4 weesmeester te
Bergen op Zoom 1630-1632, 1634-1636 en 1639; ontvanger van de gemene middelen van
consumptie in het Markiezaat van Bergen op Zoom 1621-1652; ontvanger van de
“contributies” in het kwartier van Antwerpen in 1632; 5 was in de periode 1633-1640 door
de Raad van State tevens belast met de inning van de gemene middelen van consumptie op
het fort Hoogerwerf; 6 was in 1617 eigenaar van het huis “De Fortuijne” te Bergen op Zoom;
7
kocht in 1624 het “Kleine Hof” aan de Goudenbloemstraat aldaar; overl. Bergen op Zoom
3-9-1652, begr. in de Grote Kerk aldaar; 8 tr. Anna Sgraven (Sgraeuwen); uit dit huwelijk
ged. Bergen op Zoom:
a.
b.

Cornelia de Bergaigne, 19-6-1618; getuigen: Jan Haverman, Marc de Bergaigne en
Willemyntken Sgraven.
Anna Bergaigne, 21-4-1620; getuigen: Adriaen Schilperoirt en Janneken Bollaerts.

1 De Brabantse Leeuw, 1975, p. 179. Jan de Bergaigne sr. (geb. Klundert 1550, zoon van Jehan
Paulo de Bergaigne en Cathelyn van Capelle) was in het laatste decennium van de 16de eeuw
werkzaam als ontvanger van de contributies [een oorlogsbelasting in de Generaliteitslanden] in de
baronie van Breda, het markiezaat van Bergen op Zoom, enkele dorpen in de meierij van Den
Bosch en het kwartier van Leuven (Adriaenssen, 2007, p. 203).
2 Stadsarch. Breda, Poorterboeken Breda 1534-1632; zijn vader (Johan de Bergaigne sr.) stond voor
hem borg.
3 De Mooij, 1998, p. 186.
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4
5
6
7
8

Taxandria, 1923, p. 117.
Idem, 1932, p. 74.
O.m.: NA, Resoluties Raad van State, inv. 54, fol. 301, 9-11-1637. De desbetreffende rekeningen zijn verloren gegaan.
Anno 2011 bevindt zich op de locatie van dit huis een vestiging van de drogisterijketen “Het Kruidvat”.
Booij en Van Ham, 1993, p. 54-55.
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Bergen, van
Gommert van Bergen, ontving in 1660 £ 0:1:8 voor het met zijn kar in een schip brengen van
kalk, steen en pannen voor het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22800.

Bergh, van den
Govert van den Bergh, geb. Bergen op Zoom; meester-timmerman en aannemer aldaar; 1
leverde in 1665 voor £ 1:9 hout voor het fort Hoogerwerf; 2 bezat een huis aan de Haven te
Bergen op Zoom; testeerde met echtgenote aldaar 5-2-1682; 3 otr. Bergen op Zoom (geref.)
11-11-1671, tr. ald. 29-11-1671 Maria Magdalena van Damme, geb. Hingene, toen wonend
te Kalmthout; uit dit huwelijk geref. ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.

Willem van den Bergh, 3-4-1673; getuigen: Johanes Tondeur en Maria de Smeth.
Conrardus van den Bergh, 24-5-1680; getuigen: Johannes van Damme, Catharina Hacket
en Sara van Damme.
Maximiliaen van den Bergh, 15-1-1684; getuigen: Maximiliaen van Damme en Sara van
Damme.

1 HCM, not. arch. 124, akte nr. 81, 27-10-1674.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22850.
3 HCM, not. arch. 301, akte nr. 8, 5-2-1682.

Berlijn
Michiel (Machiel) Berlijn, meester-timmerman te Bergen op Zoom; leverde in 1659 en 1660
hout ten behoeve van het fort Hoogerwerf en verrichtte daar timmerwerk, o.m. in 1669; 1
testeerde met eerste echtgenote te Bergen op Zoom 30-12-1667; 2 overl. tussen 24-5-1679 en
5-4-1680; 3 tr. (1) Maria van Heijnsbergen (Hensbergen); otr. (2) Bergen op Zoom 1-111669, tr. (2) ald. 29-11-1669 Pieternelle van Dalen, geb. Bergen op Zoom; zij otr. (2) Bergen
op Zoom 15-9-1685, tr. (2) ald. 9-11-1685 Sampson Samsonsen, toen soldaat onder Granatier
en verblijvend in het garnizoen te Klundert; uit het eerste huwelijk van Michiel Berlijn ged.
te Bergen op Zoom:
a.

Maria Berlijn, 13-5-1659; getuigen: Robbrecht Berlijn, Heijndrick de Cock, Maria
Frisous en Margriet van Hensbergh.
b. Clara Berlijn, 4-3-1661; getuigen: Thomas Hensbergen, Cornelis Hensbergen, Dina
Berlijn en Aeltie Bommers.
c. Cornelis Berlijn, 28-3-1662; getuigen: Sander Grijm, Reijnier Hensbergen, Kersteijn de
Klerck en Dina Berlijn.
d. Claerken Berlijn, 3-12-1664; getuigen: Tomas van Heijnsbergen, Jurien de Gree,
Anneken Jans en Anneken van Heijnsbergen.
uit diens tweede huwelijk ged. Bergen op Zoom:
e. Roelandt Berlijn, 13-3-1674; getuigen: Reijnier van Heijnsbergen, Benjamin van
Hensbergen, Maria van Hensbergen en Lena Grijnis.
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f.
g.

Christina Berlijn, 25-12-1675; getuigen: Sandert Grijm, Pieter Servaesen, Christina de
Klerck en Janneken Servasen.
Tanneken Berlijn, 27-10-1677; getuigen: Hermannus de Leuw, Ermgardt de Waijer en
Clara Grims.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22790, 22800 en 22890.
2 HCM, not. arch. 117, akte nr. 135.
3 Idem, inv. 263, akte nr. 35 en inv. 248, akte nr. 36.

Beseijm
Nicolaes Beseijm, smid te Zandvliet; werd in 1650 betaald voor het maken van enkele ankers
en in 1652 voor het repareren van musketten van het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22690 en 22710.

Besteknecht
Jan Janssen van Lan(dt)schot gezegd Besteknecht, in 1624-1625 schipper te Lillo; kreeg toen
een vergoeding van £ 8:6:8 omdat hij ca. 17 soldaten ten dienste van vice-admiraal Hollare
had vervoerd tijdens de belegering van Bergen op Zoom en deze gedurende drie tot vier
dagen had voorzien van “vierlicht ende dranck”; 1 werd op 19-1-1632 aangesteld als ‘s
landsschipper ten behoeve van de forten Lillo en Liefkenshoek i.p.v. Adriaen Janssen op
dezelfde gage; 2 op 18-5-1632 verzocht hij de Gecommitteerde Raden van Zeeland zijn schuit
te voorzien van drie steenstukken, een bas, een half dozijn halve pieken, 30 pond kruit en 50
pond lonten; de Gec. Raden besloten eerst uit te zoeken waar de genoemde materialen, die
Adriaen Janssen gekregen had, gebleven waren; 3 op 25-5-1632 werd besloten hem een
ijzeren bas te leveren en eenzelfde hoeveelheid munitie als Adriaen Janssen voorheen had; 4
op 24-7-1632 verzocht hij de Gec. Raden om boven de vier pond Vlaams per maand de 10
schellingen te mogen ontvangen, die Adriaen Jansz. voorheen genoot; zijn verzoek werd
afgewezen omdat de redenen daarvoor niet meer golden; 5 op 12-4-1633 werd hem door de
Gec. Raden ₤ 4:6:8 toegekend wegens diensten met zijn schuit ten behoeve van de veroverde
forten [w.o. fort Hoogerwerf]; 6 ontving in 1634 9 schellingen voor het laden van buskruit
voor Lillo; 7 wederom vermeld als ‘s landsschipper te Lillo op 10-5-1635 toen zijn verzoek
aan de Gec. Raden om de ‘mast en de spriet van sijn schuijte’ aan schippers uit Brabant te
mogen verkopen werd afgewezen; 8 op 25-9-1640 vermeld als schipper die gecommandeerde
soldaten naar de Kruisschans bracht en van daaruit naar enkele gevangen Spanjaarden naar
Middelburg vervoerde; 9 omdat zijn schuit niet meer geschikt was, verzocht commies De
Gomme de Gec. Raden op 25-10-1640 om een andere schipper voor het vervoer van de
voorraden voor Lillo aan te stellen; de Gec. Raden besloten Denijs Jobssen, zijn zwager, aan
te stellen; 10 van 19-4-1641 tot 4-3-1642 werd hij door de vijand gevangen gezet in St.
Donaes; 11 hij kreeg van de Gecommitteerde Raden van Zeeland hiervoor in januari 1643 een
schadeloosstelling van 40 pond Vlaams; ontving in 1642 6 schellingen voor het brengen (op
30-3-1642) van een missive vanuit het fort Lillo van de Raad van State naar de majoorcommies van het fort Hoogerwerf; 12 tr. Dingenken Joossen; uit dit huwelijk verm.:
a.

Barbara van Lantschot, alias Besteknecht; zij tr. Matthijs Jorissen.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6580, fol. 195.
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2 ZA, SZ, inv. 492, 19-1-1632.
3 Idem, 18-5-1632.
4 Idem, 25-5-1632.
5 Idem, 24-7-1632.
6 ZA, SZ, inv. 493, 12-4-1633.
7 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79880.
8 ZA, SZ, inv. 495, 10-5-1635, fol. 213.
9 Idem, inv. 498, 25-9-1640, fol. 137.
10 Idem, inv. 498, 25-10-1640, fol. 162.
11 Idem, 26-7-1641, fol. 309 v; idem, inv. 499, fol. 186 v.
12 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610.
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Bie, de
Zie Bije, de.

Bije, Bie, de
Pauwels de Bije [de Bie], schipper; werd in 1653 betaald voor het overzetten van soldaten
over de gracht van het fort Hoogerwerf gedurende zeven weken toen het fort via de brug niet
toegankelijk was. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22720.

Bocq
C. Bocq, leverde in 1669 voor 15 schellingen een partij timmermansgereedschap voor het
fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22890.

Boen
Jan Marinussen Boen, timmerman; timmerde in 1641 een zolder in het logement van de
majoor-commies op het fort Hoogerwerf en schutte een ruimte af in het magazijn op dit fort,
samen met Jan Hugens; zij ontvingen hiervoor £ 19:6:8. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.

Boenders
1.

Philip Adriaensen Boenders, verm. geb. eind 16de eeuw; aanvankelijk pottenbakker, later
touwslager (lijndraaier) te Bergen op Zoom; 1 leverde in de periode 1646-1655 touw,
teer en pek ten behoeve van de sloep van fort Hoogerwerf; 2 tr. Maeyken Cornelis; uit
dit huwelijk:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2.

1
2
3
4
5

Adriaen Adriaensen (Boenders), ged. Bergen op Zoom 6-7-1616; werd eveneens
touwslager te Bergen op Zoom. 3
Cornelis Adriaensen, ged. Bergen op Zoom 29-11-1617.
Marinus Adriaensen, ged. Bergen op Zoom 15-3-1622.
Cornelis Adriaensen, ged. Bergen op Zoom 24-3-1627.
Idem, 19-9-1632.
(waarsch.) Jan Philipsen (Flipsen) Boenders; zie nr. 2.

Jan Philipsen (Flipsen) Boenders, touwslager te Bergen op Zoom; 4 leverde in de periode
1659-1670 touw, teer en pek ten behoeve van de sloep van fort Hoogerwerf. 5
HCM, not. arch. 26, akte nr. 192, 13-12-1631.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22660-22740.
HCM, not. arch. 134, akte nr. 50, 7-10-1658.
Idem, inv. 135, akte nr. 90, 24-4-1653.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22780-22900.
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Boerman
1.

Willem Boerman, ontving in de eerste helft van 1640 een vergoeding van £ 21:15 voor
het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de hoofdwal en de contrescarp van
het fort, totaal 300 roeden, krachtens een akte van 15-3-1640 en blijkens een kwitantie
van 4-7-1640. 1

2.

Cornelis Boerman, schipper; woonde in Woensdrecht en onder Hoogerheide; 2
leverancier en vervoerder van stro ten behoeve van het fort Hoogerwerf in 1657; 3
vervoerder van diverse materialen ten behoeve van dit fort in 1660; 4 drager van turf in
dit fort in 1664; 5 tr. (1) Josijntje Boone(n); otr. (2) Ossendrecht 8-5-1657, tr. (2)
Woensdrecht 27-5-1657 Maijken Sijmens, j.d. van Westweesel [Wuustwezel]; otr. (3)
Woensdrecht 5-12-1666, tr. (3) Woensdrecht 16-1-1667 Margarita Janssen, j.d. van
Poppel, beide wonend onder Hoogerheide; uit het eerste huwelijk:
a.

Abraham Boerman, ged. Ossendrecht 6-3-1656; getuigen: Abraham Bollaert,
Willem Claessen Couwenbergh, Neeltgen Ewouts en Janneken Damen.
uit het tweede huwelijk:
b. Elisabet Boerman, ged. Woensdrecht 14-4-1658; getuigen: Christiaen Janssen,
Claas Huybregts, Jan van Welle, Catelijn Schoentges, Leijntien Andriessen en
Catelijn Keijsers.
c. Janneken Boerman, ged. Ossendrecht 16-11-1659; getuigen: Adriaen Egmonts,
Cornelis Crols, Neeltgen Janssen en Elisabeth N. [niet verder ingevuld].
1 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 8000, fol. 40.
2 Mogelijk is hij identiek met Cornelis Boerman, vermeld als “geconstitueert stellenaer”
(schaapherder) te Hoogerwerf op 14-12-1667 (HCM, not. arch. 117, akte nr. 123).
3 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22760.
4 Idem, inv. 22800.
5 Idem, inv. 22840.

Bollaert
David Bollaert, ged. Bergen op Zoom 29-12-1627, zoon van Cornelis Willemse Bollaert
(schepen van Bergen op Zoom) en Petronella van Oosten; 1 door de Staten van Zeeland op
1-4-1650 (op recommandatie van de magistraat van Bergen op Zoom) benoemd tot landmeter
in het gewest Zeeland; 2 door de Staten van Zeeland op 4-9-1654 benoemd tot ordinaris
ingenieur; 3 op 13-12-1660 besprak de Raad van State zijn rapport betreffende het visiteren
van reparaties op het fort Kruisschans; 4 in 1665 adviseerde hij de GR van Zeeland over
reparaties op het fort Hoogerwerf naar aanleiding van de stormramp van 5-12-1665; 5 test.
met echtgenote Bergen op Zoom 23-1-1678; 6 tr. Elisabeth van der Haegh; uit dit huwelijk
geref. ged. Bergen op Zoom:
a.

Lambertus Bollaert, 23-1-1678; getuigen: kolonel Simon Schott [zie Schotte ad 2] en
Margareta Hieronimus.

In Middelburg werden op 13-6-1658, 22-4-1661 en 12-5-1661 kinderen van David Bollart
[verm. identiek met David Bollaert] begraven; hun namen zijn niet genoteerd. 7
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7

Romeijn, 2001, p. 141.
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 45 v.
Idem, fol. 19.
NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 81, fol. 338.
ZA, SZ, inv. 384 v, 10-12-1665.
HCM, not. arch. 189, akte nr. 6, 8-3-1674.
ZA, Verz. Gen. Afschriften, nrs. 435 en 436.
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Boogaert
Jan Adriaensen Boogaert, landbouwer en schipper; leverancier van stro ten behoeve van het
fort Hoogerwerf in de periode 1663 en 1664. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22830 en 22840.

Boom
Wensel Boom, geb. in de Palts; was in 1645 soldaat onder kapitein Sels te Bergen op Zoom;
verm. soldaat op het fort Hoogerwerf in 1649; werd toen aldaar betaald voor het “verkuipen”
van kruit- en kogeltonnen; 1 otr. (als j.m.) Bergen op Zoom 16-5-1645, tr. fort de Roovere 46-1645 Mayken Jans, j.d., geb. Oostmal[le], toen wonend op het fort Moermont te Bergen op
Zoom; getuigen: zijn kapitein en haar moeder; uit dit huwelijk ged. Bergen op Zoom:
a.

Johannes Boom, 14-2-1646; geen getuigen vermeld.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22680.

Booren, van
Eduard van Booren, bontwerker te Bergen op Zoom op 21-4-1655; 1 diende een “groot aantal
jaren” onder commandeur Baudoux [op de forten Hoogerwerf en Kruisschans]; op 4-3-1678
besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland hem zo snel mogelijk een plaats als appointé
(= oude en/of verminkte soldaat) toe te wijzen vanwege zijn hoge ouderdom en langdurige
staat van dienst; 2 tr. Lucia Coenraets; uit dit huwelijk geref. ged. Bergen op Zoom:
a.

Adriaentgen van Booren, 8-3-1645; getuigen: Rogier Eduwaerts [van Boren], Geertruijt
Coenraets en Hester Rogiers.

1 HCM, not. arch. 79, akte nr. 39, 21-4-1655.
2 ZA, SZ, inv. 680, 4-3-1678.

Bornam (Borne, Booren, Borren)
William (Willem) Bornam, geb. in Engeland; 1 was in 1632 soldaat onder Freyer te Bergen
op Zoom; kanonnier op het fort Hoogerwerf, vermeld van 18-4-1639 t/m 30-4-1645; 2
verrichtte in deze periode op dit fort diverse andere werkzaamheden (waarvoor hij apart werd
betaald) zoals het lossen en binnenbrengen van o.m. turf en bouwmaterialen,
schoonmaakwerk, het wegen van lont, kruit en kogels en reparatiewerkzaamheden; 3
constabel te Bergen op Zoom in 1653; 4 otr. (1) Bergen op Zoom 5-5-1632 Willemynken
Watson, ook: Willemynken Jans, geb. Bergen op Zoom; tr. (2) Goeltgen de Get, geb. Bergen
op Zoom, dochter van Aert Augustijn de Get (herbergier te Bergen op Zoom) en Goeltjen
Hendriks; zij otr. (1) Bergen op Zoom, tr. (1) ald. 7-7-1632 Jan Marwout (Maerwood,
Marrewoudt, Maraut), toen adelborst onder Morgan; het laatste kind uit dit huwelijk werd te
Bergen op Zoom op 28-12-1642 gedoopt; uit het eerste huwelijk van William Bornam:
a.

Willem Bornam, ged. Bergen op Zoom 10-2-1640; getuigen: Gillis Schets, Engelbrecht
Willems, Hendryck Willemssen Papon, Cornelia Adams en Maria Vysers [Vizer];
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uit diens tweede huwelijk:
b. Hendrick Borne, ged. Bergen op Zoom 15-12-1647; getuigen: Pieter Coenraets,
Augustijn de Get, Johannes Blommert, Martyntgen Herberchts en Willemyne van Eck.
c. Pieter Borne, ged. Bergen op Zoom 17-1-1649; getuigen: Elisabeth Danvers en
Tanneken de Get.
d. Wilhelmus Borne, ged. Bergen op Zoom 1-6-1650; getuigen: Heijndrick van Lier,
Huijbrecht Notingh, Elisabeth Danvers, Sara de Gedt en Janneken Helpericus; hij was
in 1670 soldaat onder Beringen te Bergen op Zoom; otr. ald. 24-5-1670 (met att. naar
Halsteren 14-6-1670) Margriet Hemssen, geb. Bergen op Zoom; zijn moeder en haar
vader waren present; monsr. [= verm. kapitein] De la Riviere verstrekte een attestatie.
e. Lijsbeth Booren, ged. Bergen op Zoom 16-5-1652; getuigen: Augustijn de Get, Hubrecht
Coenraets, Wouter de Bije, Lijsbeth Davidts en Anneken Martens.
f. Gooltgen Born, ged. Bergen op Zoom 26-7-1654; getuigen: Aert van Page, Catelijn van
Page, Maddeleen Wachtmans en Maria van Eck.
1 Vermeld bij zijn ondertrouw te Bergen op Zoom op 5-5-1632.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590-22640. Hij was vermoedelijk reeds vóór 18-4-1639 als
kanonnier op Hoogerwerf werkzaam.
3 Idem.
4 BHIC, Raad van Brabant, inv. 788.1015.

Borrendamme
Geleyn Borrendamme, verbleef in 1640-1641 als luitenant in de compagnie van kapitein Jean
de la Bussiere op het fort Hoogerwerf; 1 benoemd tot kapitein van deze compagnie (na het
overlijden van Jean de la Bussiere) op 23-11-1644; 2 tr. Dina Schotte; 3 uit dit huwelijk (in
elk geval):
a.

1
2
3
4

Apollonius Borrendamme, ged. Oostburg 3-8-1642; otr. Zierikzee 14-6-1671 (toen
vaandrig van een compagnie voetknechten), tr. Nieuwerkerk (met att. van Zierikzee)
Anna de Cocq, ged. Zierikzee 30-4-1646, dochter van Iman de Cocq en Cornelia Dach,
overl. aug. 1676. 4
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 8 v.
Zij is mogelijk een dochter van Apollonius Schotte en Maria van der Hooge.
De Vos, 1931, p. 272.

Bosschaert
Johannes Bosschaert, geb. fort Lillo 1-11-1608, zoon van de predikant Cornelis Bosschaert
en Catharina Sweers; 1 werd op 22-12-1632 beroepen tot (de eerste ) predikant voor de forten
Sint-Anna in de polder van Namen, Hoogerwerf, Ambrosius (het Stoofgat) en het Luis [NB:
laatstgenoemde twee forten hielden begin 1633 op te bestaan]; hij werd op het fort St. Anna
bevestigd in februari 1633; werd op 10 november 1637 opvolger van zijn vader als predikant
te Lillo en Liefkenshoek; 2 hij kreeg van de Gec. Raden 4 Vlaamse ponden voor het vervoer
van zijn meubelen naar Lillo; 3 op 4-5-1638 werd hem door de Gec. Raden zijn extraordinaire vermeerdering over 1638 toegezegd, conform “d’ordre in Zeelandt
gebruijckelijck”; 4 hij verzocht de Gec. Raden op 10-5-1638 of hij jaarlijks hetzelfde
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augmentum van vijftig Vlaamse ponden als zijn vader kon ontvangen; de Gec. Raden
antwoordden dat hij hetzelfde augmentum zou verkrijgen als de andere ongetrouwde
‘dienaeren des woorts’ in de provincie Zeeland; 5 op 9-10-1638 besloten de Gec. Raden hem
jaarlijks veertig guldens uit te keren voor classicale onkosten, zoals zijn vader kreeg; 6 was
op 18-12-1638 predikant van zowel Lillo als Liefkenshoek; zijn verzoek om voor de
bediening van beide plaatsen een extra toelage uitgekeerd te krijgen werd echter door de Gec.
Raden afgeslagen; 7 op 29-7-1639 verzocht hij de Gec. Raden om ordonnantie van zijn
toelage; 8 op 18-10-1639, 18-6-1640 en 18-7-1641 kreeg hij steeds dezelfde toelage als het
voorafgaande jaar; 9 over het jaar 1642 kreeg hij een augmentum van £ 22:10; 10 werd in 1647
ontheven van zijn dienst te Liefkenshoek; kreeg over dat jaar een augmentum van £ 33:6:8;
11
kreeg vanwege zijn drie kinderen over 1649 een augmentum van 50 pond Vlaams; 12 idem
in 1650; 13 kreeg in 1653 een augmentum van 350 guldens; 14 in januari 1648 overwoog de
kerkenraad van Sluis een beroep op hem uit te brengen; de predikant van Sluis en een
ouderling woonden in Lillo op 23-4-1648 een predikdienst van Johannes Bosschaert bij en
rapporteerden over hem als volgt: “een man die het getuijgenisse heeft van een goede
geleertheijt en vromicheyt, maer dat sijn maniere van predicken van ons geoordeelt wiert
geen bijsondere aengenaemheijt te hebben, als hebbende wel een cloecke stemme, maer al
een teneur houden in ’t voorstellen der Goddelycke dingen, sonder veel cracht en viericheijt,
dat sij oock van goeder hant hadden verstaen dat alwaer ’t schoon dat hij bij dese gemeijnte
vercoren woerde, hij de beroepinge niet en soude volgen”; 15 op 14 februari 1654 werd hij te
Vlissingen beroepen waar hij in december 1661 overleed; op 13 juni ging hij te Vlissingen
in ondertrouw en op 28 juni 1643 huwde hij aldaar met Catharina van de Putte, weduwe van
dominee Henricus Sweers (Zuérius) Boxhorn, die in Ter Neuzen in 1640 aan de tering was
overleden; 16 uit dit huwelijk kwamen zeven kinderen voort waarvan er drie (t.w. drie van de
vier zonen) zeer jong overleden; de overige vier kinderen zijn: 17
a.

Catharina Bosschaert, tr. (als j.d. van Lillo) sept. 1672 te Vlissingen met Nicolaus Dagh
(geb. Edam 23-6-1640, predikant in Philippine, Koudekerke en Vlissingen); zij overl. te
Koudekerke in 1680. 18
b. Anna Bosschaert, tr. Vlissingen Jan van der Heim.
c. Johanna Bosschaert, geb. Lillo; otr. Vlissingen 20-3-1677 Arnoldus de Lannoy, ged.
Leiden 8-2-1653, zoon van Abraham de Lannoy (predikant) en Cornelia Loncque; 19
sedert 28-4-1688 raad en in 1705 burgemeester van de stad Vlissingen.
d. Karel Bosschaert, hij werd raad en burgemeester te Schiedam.
De weduwe van Johannes Bosschaert, die op 8-4-1665 in Vlissingen woonde, bezat toen een
of meer huizen in het fort Lillo waarvan de waarde werd getaxeerd op fl. 2100; 20 op 8-71680 was haar zoon Jacobus Sweers (predikant te Wolphaertsdijck) gemachtigd om namens
haar op treden tijdens een proces te Lillo-Zuidland. 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9

De Navorscher, 1886, p. 6.
Idem, 1864, p. 26.
ZA, SZ, inv. 497, 18-3-1638, fol. 45.
Idem, 4-5-1638, fol. 75.
Idem, 10-5-1638, fol. 77 v.
Idem, 9-10-1638, fol. 174.
Idem, 18-12-1638, fol. 215.
Idem, 29-7-1639, fol. 123 v.
Idem, 18-10-1639, fol. 165 v, inv. 498, 18-6-1640, fol. 81 v en 18-7-1641, fol. 301.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Idem, inv. 499, fol. 139.
Idem, inv. 502, fol. 6.
Idem, fol. 121 v.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 940, fol. 271-271 v.
ZA, SZ, inv. 506, fol. 158.
ZA, arch. Herv. Gemeente Sluis, inv. 2.
De Navorscher, 1883, p. 406.
Idem, 1875, p. 477.
VZS, nr. 69, p. 114.
Ned. Adelsboek, jrg. 41, 1948, p. 253; GA Vlissingen, Trouwboek Vlissingen (Ned. Geref.), reg. K 538, fol. 108 v, boek
12.
20 NA, Raad van State, inv. 2145.
21 RAA, oud-arch. Lillo, in. 29.
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Boudrij
1.

Pieter (Pierre) Boudrij, geb. “Nordwitz”; op 23-4-1624 vermeld als soldaat onder
kapitein Jacques Broucqsaut toen zijn verzoek om verlof om naar Engeland te mogen
gaan werd afgewezen; 1 was in mei 1625 soldaat onder Jacques de Chantraines dict
Broucqsaut te Lillo; was in 1629 bewaarder van ’s lands ammunitie en materialen in
Oud-Lillo; 2 op 7-3-1631 vermeld als korporaal in de compagnie van Broucsaulx, toen
er een zaak liep betreffende manslag (= doodslag) door Pieter Boudrij tegen Pieter de la
Ville; de Gec. Raden van Zeeland besloten dat er geen sprake was geweest van
vijandschap tussen beide officieren en daarom werd aan Boudrij abolitie van deze
manslag verleend; 3 verbleef eind 1636 als sergeant op het fort Hoogerwerf; stelde op
25-12-1636 op verzoek van commies Pieter de Gomme een lijst samen van de op fort
Hoogerwerf aanwezige levensmiddelen en munitie; 4 was op 24-6-1642 vaandrig in de
compagnie van Jacques de Broucqsaut; 5 otr. Geertruidenberg (als j.m.) 8-5-1625 met
att. van fort Lillo d.d. 8-5-1625 Catharina Cornelisdr., j.d., geb. Ouden Doel.

2.

Gideon Boudrij, waarsch. militair op het fort Hoogerwerf in 1662; werd daar toen betaald
voor een bode-dienst. 6

1
2
3
4
5
6

ZA, SZ, inv. 488, 23-4-1624.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79780.
ZA, SZ, inv. 491, 7-3-1631.
Idem, inv. 1251.2, 25-12-1636.
Idem, inv. 499, fol. 100.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820.

Bout, de
Lambrecht de Bout, repareerde in 1663 de sloep van het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22830.

Brande, van den
Anthonij van den Brande, geb. Vlissingen in 1601, zoon van Jan van den Brande en
Petronella Pieters van Borsselen van der Hooge; 1 schepen te Tholen; benoemd tot
commissaris-ordinaris van de monstering in Zeeland op 6-12-1622; 2 monsterde in 1633 de
troepen in de forten bij de Schelde, w.o. het fort Hoogerwerf; 3 bezocht als commissaris van
de monstering (te Tholen) de compagnieën te Lillo en Liefkenshoek op 10-6 en 27-7-1655;
zijn vacatiën en reiskosten bedroegen £ 9:13:4; 4 idem van 6-9-1674 tot 10-9-1674; zijn
vacatiën en reiskosten bedroegen toen £ 5:3:4; 5 bezat in 1673 in de polder van Lillo 6
gemeten en 10 roeden grond, vallend onder de jurisdictie van Zeeland; 6 overl. Tholen 2812-1678, begr. in de Koorkerk aldaar 31-12-1678; tr. Tholen 23-5-1635 Adriana Dallens,
geb. Tholen in 1609, dochter van Jacques Dallens en Catharina de Huybert, weduwe van
Marinus Corvincx, begr. Tholen 21-5-1653. 7
1 Romeijn, 2001, p. 149; voor zijn portret: ZA, Zelandia Illustrata IV, nr. 281.
2 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 96 v.
3 Idem, inv. 494, 10-10-1633.
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4
5
6
7

Idem, inv. 508, 12-8-1655.
Idem, inv. 673, 6-9-1674.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 23700; zie ook: RAA, arch. Polder van Lillo, inv. 84.
Romeijn, 2001, p. 150.
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Brauw, de
Isaak de Brauw, geb. 1601, verm. te Tholen; 1 zoon van Jan de Brauw (baljuw en dijkgraaf
van het Committimus in 1586, stadhouder van Zuid-Beveland, baljuw Tholen 1576-1611,
monstercommissaris van Zeeland vanaf 1614, overl. Den Haag 8-10-1619) en diens tweede
echtgenote Martina Huyssen (dochter van Hugo Huyssen (secretaris van Goes) en Elisabeth
Hanneman); commissaris van de monstering en ontvanger van de gemene middelen te Goes;
verkocht 9-1-1647 een huis aan de haven te Goes aan Mr. Abraham Ratel; 2 commies van de
vivres en ammunitiën te Lillo en Liefkenshoek vanaf 4-3-1642 tot zijn overlijden; 3 tevens
ontvanger van de gemene middelen van consumptie in deze forten en op het fort Hoogerwerf,
benoemd door de Raad van State; 4 had als ontvanger en commies te Lillo diverse
bemoeienissen met reparaties op het fort Hoogerwerf, o.m. in de periode 1646-1648; 5 overl.
Lillo 8-5-1649, begraven in de Grote Kerk te Goes; tr. Den Haag 25-2-1629 Anna van der
Meer van Berendrecht, geb. 1603, dochter van Jacob van der Meer van Berendrecht (kolonel,
gouverneur van Oostende) 6 en Agnes van den Boetzelaer, overl. Lillo 30-4-1645, begr. in de
Grote Kerk te Goes; uit dit huwelijk kwamen zeven kinderen voort, w.o. de volgende vijf
zonen: 7
a.
b.
c.

d.
e.

Jacob de Brauw, geb. Den Haag 1-10-1629; overl. op het fort Moerspui bij Zuiddorpe
14-12-1667; tr. Petronella Rallé, overl. Tholen 7-4-1707.
Johan de Brauw, geb. Goes 6-4-1632; ontvanger van de convooien en licenten te Bergen
op Zoom; overl. ald. 21-1-1678; tr. ald. 10-10-1660 Catharina Cornelia van Cuylenburg.
Willem de Brauw, geb. Goes 12-6-1633; schepen en ontvanger van de gemene middelen
te Goes, Borsselen en Noord-Beveland; overl. jan. 1694; tr. Brouwershaven 8-4-1662
Helena Oldendorpius, geb. Goes, overl. ald. 22-6-1711.
Izaak de Brauw, geb. 6-4-1636; werd koopman in Oost-Indië, overl. Japan 1673; tr.
Batavia 1671 Hester Bremer, geb. Leiden.
Abraham de Brauw, geb. Goes 26-6-1641; kapitein van een compagnie voetvolk; overl.
Zutphen okt. 1682; tr. Christina Lowijse (Louyssen), geb. Middelburg.

1 Zijn voorgeslacht kan worden herleid tot Jan de Brauw, hoofdbaljuw en eerste rentmeester van
Sotteghem (in Vlaanderen) die daar in 1535 overleed (Ned. Adelsboek, jrg. 17, 1919, p. 310).
2 GA Goes, RAZE 1757, fol. 71 v-72.
3 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 104.
4 Idem, inv. 1829; register van ordonnanties van betaling op de rentmeesters van de geannoteerde
geestelijke en wereldlijke goederen in verschillende kwartieren van Vlaanderen 1592-1699.
5 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22650-22670.
6 Hij raakte tijdens de belegering van Oostende door Spaanse troepen ernstig gewond; tijdens zijn
terugreis naar Vlissingen overleed hij op zee (VZS, nr. 54, p. 182).
7 Zie voor deze familie verder: Romeijn, 2001, p. 154-155; ook: Vorsterman van Oyen, 1885, 1888
en 1890, p. 95.

Breens
Parick [Patrick?] Breens, was in aug. soldaat onder Vizer op fort Hoogerwerf; otr. fort St.
Anna in de Polder van Namen 12-8-1646, tr. ald. 2-9-1646 Maeijken Simons, geb. Kampen,
toen verblijvend op fort Hoogerwerf.
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Breijs
Jacob Breijs, vervoerde (als schipper) de majoor-commies van Hoogerwerf in 1653 en 1654
naar het fort Lillo en terug; 1 ontving in 1654 een vergoeding van 4 schellingen voor het
brengen van een missive vanuit fort Lillo naar fort Hoogerwerf; 2 verrichtte als aannemer in
1661 werkzaamheden te Liefkenshoek (m.n. het verdiepen van de buitengracht aldaar) en
ontving hiervoor £ 48:10. 3
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22720 en 22730.
2 Idem, inv. 22730, fol. 11 v.
3 ZA, SZ, inv. 515, fol. 201 en 245 v.

Brinck
Johan (van der) Brinck, kapitein van een Staatse compagnie; lag op 8-12-1637 met zijn
compagnie in garnizoen te Lillo, toen commandeur Broucqsaut de Gec. Raden van Zeeland
meldde dat deze compagnie geen soldij kreeg uitbetaald; 1 de GR verwezen naar de Staten
van Holland, de vermoedelijke financier van deze compagnie; kreeg in april 1638 opdracht
om zijn compagnie te verplaatsen van Vlissingen naar Lillo; 2 op 7-2-1639 besloten de GR
van Zeeland dat uit deze compagnie toen geen soldaten op het fort Hoogerwerf geplaatst
behoefden te worden; 3 dit was later vermoedelijk wel het geval.
1 ZA, SZ, inv. 496, 8-12-1637, fol. 193 v.
2 Idem, inv. 497, fol. 58 v. Mogelijk is hij identiek met Johan van den Brincken, benoemd tot majoor
van het Staatse regiment van Thomas Ferentz op 13-12-1645 (Ringoir, 1981 b, p. 149). Deze Van
den Brincken werd op 16-9-1647 benoemd tot kolonel van een regiment dat werd opgericht om de
belangen van de West-Indische Compagnie in Brazilië te beschermen; dit regiment omvatte 12
compagnieën van elk 100 man (Ten Raa, 1918, p. 317).
3 ZA, SZ, inv. 497, fol. 30 v.

Bronone
Rayko (?) Bronone (?), soldaat op het fort Hoogerwerf op 28-6-1660. 1
1 HCM, not. arch. 84, akte nr. 64.

Brootman
Job Gelijnsse Brootman, stellenaer (schaapherder) op het Bathse land; woonde later op het
schor Hoogerwerf (“de Stelle”); ook omschreven als Job Gelijnsse (Leijnse) Stellenaer;
vermeld op de lidmatenlijst van de geref. kerk van Ossendrecht/Woensdrecht van 1653;
diaken van de geref. kerk van Woensdrecht/ Ossendrecht 4-4-1660; kon niet schrijven
(plaatste een handmerk); 1 tr. (1) Neeltgen Reijns; otr. (2) Hoogerheide 11-11-1655, tr. (2)
Ossendrecht 26-11-1655 Janneken Damen, j.d. van Ossendrecht; zij hertr. Ossendrecht (otr.
26-3-1667, tr. 1-5-1667) Pieter Cornelissen, j.m. van Oud-Vossemeer; uit het eerste huwelijk
van Job Brootman:
a. Leijn Leijnse, ged. fort St. Anna 23-3-1636.
b. Reijnout Leijnse, ged. fort St. Anna 1-5-1639.
c. Johannis Leijnse, ged. fort St. Anna 17-3-1641.
d. Neeltgen Jobsen (Brootman), ged. fort St. Anna 23-11-1642; otr. Ossendrecht 26-31667, tr. als. 1-5-1667 Krijn Cornelissen, j.m. van Oud-Vossemeer ; beide woonden toen
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“op de Stel” (NB: op diezelfde data hertrouwde haar stiefmoeder, verm. met een broer
van Krijn, t.w. Pieter Cornelissen).
uit het tweede huwelijk van Job Brootman:
e. Eijke Gelijnssen Brootman, ged. Woensdrecht 10-12-1656; getuigen: Willem Claessen
Couwenbergh, Cornelis Boermans, Leuntgen Jansse en Maijcken Gommers.
f. Cornelis Gelijnssen Brootman, ged. Ossendrecht 9-2-1659; getuigen: Abraham Bollaert,
Guillam Krol, Tanneken Adriaenssen en Pieter Nelle Pieters.
g. Daem Gelijnssen Brootman, ged. Woensdrecht 22-2-1660; getuigen: Cornelis Franssen
en Anneken Geleijnssen Brootman; was op 14-4-1697 visser te Tholen. 2
h. Geleijn Gelijnssen Brootman, ged. Woensdrecht 9-7-1662; getuigen: Jan Huijgens en
Lijsbeth Kreijnssen.
i. Meerten Gelijnssen Brootman, ged. Woensdrecht 5-8-1665; getuigen: Daniel Claessen
Couwenberghe, Jilis Willemssen, Quirijn Cornelissen en Maijken Cornelissen.
1 HCM, not. arch. 146, akte nr. 15, 4-4-1660.
2 Idem, inv. 341, akte nr. 9, 14-4-1697.

Broucqsaut, Broucqsaulx (De Chantraines dict Broucqsaut)
De oorsprong van dit geslacht ligt vermoedelijk in Artois; 1 het behoorde tot de
gereformeerde families uit de Zuidelijke Nederlanden die belangrijke posities verwierven in
het Staatse leger. 2
1.

Ferdinant Broucqsaut (= Ferdinand de Chantraines, alias Broucqsaut), zoon van Joos de
Chantraines alias Broucqsaut (kapitein in Statendienst) en Anna Bernuy; 3 was vóór zijn
bevordering tot kapitein luitenant in de compagnie van Jaques Pieterszn. Broucqsault;
werd op 15-11-1622 bevorderd tot kapitein en legde hiertoe op 22-11-1622 ten overstaan
van de Gecommitteerde Raden van Zeeland de eed af; 4 diverse malen vermeld als
kapitein te Liefkenshoek van 1624 t/m 1637; 5 doopgetuige Liefkenshoek 1-9-1624 en
15-9-1624; 6 in 1625 vermeld als commandeur, toen de grote schouw in zijn woning
werd gerepareerd; 7 zijn compagnie telde in 1625 150 koppen; 8 op 9-10-1626 kreeg hij
opdracht van de Gec. Raden om zich met zijn compagnie uit Liefkenshoek naar
IJzendijke te verplaatsen; 9 was op 22-10-1635 bevelhebber over de compagnie op de
schepen bij Philippine; 10 op 15-4-1639 vermeld als commandeur van Axel; 11 soldaten
uit zijn compagnie verbleven waarschijnlijk op het fort Hoogerwerf; doopgetuige Axel
23-6-1641, bij de doop van Pieter Lammens, zoon van Pieter Lammens en Elisabeth
Smits; 12 behoorde in 1644-1645 met een aandeel van 2, 37 % tot de bedijkers van de
Stoppeldijksepolder in Staats-Vlaanderen; 13 was in 1653 commandeur van Axel; kreeg
in 1660 een “lijfpensioen” van het gewest Holland van 60 pond Vlaams per jaar; 14 overl.
Axel 7-9-1661, begr. in de geref. kerk te Axel; 15 tr. (1) Maria de Broucqsaut; tr. (2) Den
Haag april 1641 (vermeld in het trouwboek te Axel) Maria Amelia de Bernuy, dochter
van Ferdinande de Bernuy (drossaard en leenheer van de stad en ommelanden van
Breda), weduwe van jonkheer Noël van den Broucke, overl. Axel 27-3-1662, begr. in de
geref. kerk aldaar; 16 op 16-2-1663 werden als kinderen en erfgenamen van Ferdinant B.
vermeld: 17
a. Charles Broucqsaut, zie verder nr. 3.
b. Philips Broucqsaut, doopgetuige IJzendijke 6-4-1636; 18 idem te Biervliet 13-101641 en 16-11-1642.
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c.
d.
e.
2.

Constantinus Broucqsaut, vermeld als vaandrig op 27-1-1670. 19
Jacob Broucqsaut.
Anna Maria Broucqsaut, tr. Nicolaes Vijgh.

Jaques Broucsaulx (= Jaques de Chantraine dict Broucqsaut), zoon van Pieter
Broucqsault; verschillende malen vermeld als commandeur (commandant) te Lillo
tussen 1623 en 1638; 20 was vanaf juli 1632 tot april 1638 tevens commandeur van het
fort St. Anna in de Polder van Namen; 21 werd op 3-8-1623 door de Gecommitteerde
Raden van Zeeland gemachtigd om recht te spreken inzake een vordering van Nicolaes
de Winter op Amant Hellebucq; 22 vermeld als kapitein op 23-4-1624; 23 zijn compagnie
telde in 1625 150 koppen; 24 werd op 20-11-1625 door de Gec. 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; 25 op
9-10-1626 werd hij samen met commandant Severyn Hoetmaker aangeschreven door de
Gec. Raden om in vrede om te gaan met elkaar zonder iets af te dingen op ieders gezag;
26
op 21-2-1630 werden de gedeputeerden naar de aanstaande verpachting te Lillo
gemachtigd een ‘comptoirken’ (= kantoor) voor hem te laten maken; 27 op 14-1-1630
ontving hij van de Gec. Raden een vergoeding van drie gulden wegens de aanschaf van
een nieuwe kaart van Brabant; 28 omdat er geen criminele vierschaar aanwezig was te
Lillo werd hij op 29-4-1632 met zes anderen door de Gec. Raden aangewezen om een
vonnis te vellen inzake Hendrick Janssen en een ongeluk van soldaat Dominicle Malpas
in de nacht van 14 op 15 februari; 29 toonde zich in de zomer van 1633 verontrust over
de beperkte bezetting van het fort Hoogerwerf; 30 op 29-8-1633 werd een patent
uitgegeven voor zijn compagnie om zich te voegen bij de troepen van Graaf Willem van
Nassau; 31 kreeg op 11-7-1634 opdracht van de GR van Zeeland om soldaten uit zijn
compagnie naar een schip ter beveiliging van het fort Hoogerwerf te sturen; 32 bevond
zich in 1635 met zijn compagnie in fort St. Anna in de Polder van Namen; 33 vermeld
als kapitein op 4-3-1637; 34 op 11-3-1638 werd zijn compagnie door de Gec. Raden van
Lillo naar de Polder van Namen gestuurd; 35 beklaagde zich er in oktober 1638 over dat
zijn soldaten op het fort Hoogerwerf niet werden afgelost; 36 op 30-12-1638 werd hij
door de Gec Raden gelast zijn meubels uit het logement van commandeur [Robert]
Wassij te Lillo te verwijderen; 37 nogmaals vermeld als kapitein op 17-1-1640; 38 op 266-1641 verbleef zijn sergeant Jacob Wanseel met enkele soldaten op het fort
Hoogerwerf; 39 was op 5-12-1642 getuige bij de doop (Ned. Geref.) te Bergen op Zoom
van Filips de Levin, zoon van Willem de Levin en Jeanne Maria Chantraine; was op 1311-1644 heer van Baarland, hoogbaljuw van het Vrije van Sluis en commandeur van het
fort St. Anna in de polder van Namen; 40 overl. vóór 11-6-1646; 41 tr. (1) N.N. de Grijse;
42
otr. (2) Baarland 28-10-1626 Maria de Wachterdonck, weduwe van kapitein Levinus
van Damme; 43 als kinderen van Jaques Broucqsaut, waarsch. voortgekomen uit zijn
eerste huwelijk, zijn bekend:
a.

Anna Margrieta de Chantraines dict Broucqsaut, overl. vóór 1651; tr. Charles
Manmaker, heer van Hofwegen; 44 deze was in 1653 majoor en commandant van
Bergen op Zoom en kapitein van een compagnie voetknechten; bevorderd tot
majoor op 24-3-1665, tot luitenant-kolonel op 21-7-1665 en tot kolonel op 27-91668; overl. 4-8-1689; 45 hij hertr. vóór 1651 Bergina van Levin gezegd Famars.
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b.

3.

Jeanne Maria de Chantraines dict Broucqsaut; als dochter vermeld op 6-7-1658; 46
vermeld te Lillo op 16-6-1661; 47 zij is verm. overl. tussen 12-10-1665 en 12-31668; 48 tr. in of vóór 1642 jonkheer Willem de Levin, heer van Famars; ged. Bergen
op Zoom (Ned. Geref.) 3-1-1618; zoon van jonkheer Filips de Levin, heer van
Famars (kolonel) en jonkvrouwe Louise van St. Aldegonde, dochter van Marnix van
St. Aldegonde; 49 benoemd tot majoor in een Staats regiment op 7-12-1645; 50
bevorderd tot luitenant-kolonel in het regiment van Adriaan Cuyck van Meteren op
27-3-1655; 51 behoorde tot de eerste eigenaren van grond in de polder van Lillo na
de herbedijking in 1652; overl. in 1659; zijn erfgenamen bezaten in 1670-1671 89
gemeten en 222 roeden land in de polder van Lillo. 52

Jonkheer Charles de Chantraines alias de Broucqsaulx, zoon van nr. 1; doopgetuige
Liefkenshoek 14-3-1638; 53 was op 8-12-1650 vaandrig in de compagnie van kapitein
Gideon Potteij; 54 luitenant van deze compagnie in 1661, toen een van de soldaten uit
deze compagnie van Liefkenshoek werd verplaatst naar het fort Hoogerwerf; 55
ontruimde in 1666 een logement te Axel ten behoeve van de weduwe van Gideon Potteij.
56

1 De Navorscher, jrg. 19, 1869, p. 28.
2 De Ned. Leeuw, jrg. 45, 1927, p. 229.
3 Staat van Oorlog 1621 (bijlage) zoals afgedrukt in: Kronijk Historisch Genootschap, vol. 30, 1874,
p. 106. Zij is waarsch. een dochter van Ferdinando de Bernuy, drossaard van Breda, begr. in de
Grote Kerk ald. 13-8-1613.
4 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 92 v.
5 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79700 en ZA, SZ, inv. 488, 26-1-1624 en 1-7-1625, inv. 489, 71-1626, inv. 495, 3-11-1634, fol. 87 en 14-6-1635, fol. 240 v en inv. 496, 4-3-1637, fol. 36 v.
6 De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v..
7 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79710.
8 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 520, fol. 203 v-205 v.
9 ZA, SZ, inv. 489, 9-10-1626.
10 Idem, inv. 496, 22-10-1635, fol. 322.
11 Idem, inv. 497, 15-4-1639, fol. 68 v.
12 VZS, nr. 45, p. 93.
13 De Kraker, 2007, p. 80.
14 ZA, SZ, inv. 2710; De Navorscher, jrg. 43, 1893, p. 459.
15 ZA, SZ, inv. 515, fol. 146; zijn grafsteen in de geref. kerk te Axel werd later geplaatst tegen de
buitenmuur van de in 1865 gebouwde Ned. Herv. Kerk te Axel.
16 De Navorscher, jrg. 19, 1869, p. 592.
17 GA Axel, Transporten Axel en Axelerambacht, inv. 680, fol. 106.
18 VZS, nr. 49, p. 106.
19 GA Axel, Transporten Axel en Axelerambacht, inv. 680, fol. 215 v.
20 ZA, SZ, inv. 487, 8-6-1623; ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, resolutie 12-31638, p. 28-29.
21 Op 5-11-1637 besloten de Staten van Zeeland dat hij diende te kiezen welke van de twee
commandementen hij wenste te behouden (ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie,
resolutie 5-11-1637, p. 239).
22 ZA, SZ, inv. 487, 3-8-1623.
23 Idem, inv. 488, 23-4-1624.
24 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 520, fol. 239-241.
25 ZA, SZ, inv. 488, 20-11-1625.
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52
53
54
55
56

Idem, inv. 489, 9-10-1626.
Idem, inv. 491, 21-2-1630.
Idem, 14-1-1630.
Idem, inv. 492, 29-4-1632.
Idem, inv. 494, fol. 15, 16-7-1633.
Idem, 29-8-1633, fol. 49.
Idem, inv. 495, fol. 11.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 193-193 v.
ZA, SZ, inv. 496, 4-3-1637, fol. 36 v.
Idem, inv. 497, 11-3-1638, fol. 40.
Idem, 14-10-1638, fol. 175.
Idem, 30-12-1638, fol. 219 v.
ZA, SZ, inv. 498, 17-1-1640, fol. 10.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590, fol. 43.
Nijenhuis, 1992, p. 264.
ZA, SZ, inv. 501, fol. 65 v.
Zij is mog. een dochter van Jan de Grijse (Grise), heer van Corbais; kapitein in het Staatse leger en wonend in Schiedam
(HCM, not. arch., inv. 136, akte nr. 99, 24-11-1656).
ZA, Gen Afsch. 103; Nijenhuis (1992, p. 264) vermeldt foutief dat Jaques Broucqsault met Maria Wachtendonk huwde in
het fort St. Anna op 13-11-1644.
HCM, not. arch. 77, akte nr. 141, 1-11-1653.
Ringoir, 1981 b, p. 151.
HCM Bergen op Zoom, not. arch. 136, akte nr. 192.
Idem, not. arch. 111, akte nr. 4.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 27. Op laatstgenoemde datum is melding gemaakt van de erfgenamen van Willem de Levin,
op de eerstgenoemde datum wordt zijn weduwe nog vermeld.
Filips (Philippe) de Levin was een zoon van Charles de Levin, heer van Famars, wiens vader gouverneur was van
Kamerijk. Charles bood in 1577 zijn diensten aan aan Willem van Oranje. In 1580 werd hij hoofd van de ruiterij van het
Staatse leger en gouverneur van Mechelen. In 1588 was hij gouverneur van Heusden. In 1592 sneuvelde hij bij het beleg
van Ootmarsum (Gustaaf Asaert, 1585; de val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders, Tielt, 2004,
p. 214-215). Hij behoorde volgens Schulten tot de zeer ervaren krijgslieden in het veldleger van Maurits van Nassau (K.
Schulten, Ontstaan van de Republiek en het Staatse Leger, in: J.R. Bruijn en C.B. Wels (red.), Met man en macht; de
militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000, p. 38).
Ringoir, 1981 b, p. 86.
Idem, p. 56.
RAA, arch. polder van Lillo, inv. 84.
De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v..
ZA, SZ, inv. 57, gedrukte notulen, fol. 197 v; ZA, SZ, inv. 503, fol. 197 v.
Idem, inv. 515, fol. 160, 15-9-1661; idem, fol. 201 v, 20-10-1661.
Idem, inv. 523, fol. 204 v, 19-5-1666.
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Brouwne
William Brouwne, soldaat op het fort Hoogerwerf op 28-6-1660. 1
1 HCM, not. arch. 84, akte nr. 64.

Bruijn
Raet Bruijn, soldaat op het fort Hoogerwerf; tr. Janneke Waddons, als zijn weduwe vermeld
op 14-10-1662. 1
1 HCM, not. arch. 112, akte nr. 90.

Buck, de
Hans de Buck, verm. soldaat; werd in 1641 op het fort Hoogerwerf betaald voor diverse
werkzaamheden, zoals het dragen van goederen en het schoonmaken van musketten. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.

Bussiere, de la
Jean de la Bussiere (Buchière), zoon van Estiene de la Buschiere (Bussijere) (kapitein van
een Zeeuwse compagnie) en Paschijntken de Vrient; werd op 29-12-1638 benoemd tot
kapitein van de compagnie van zijn overleden vader; was eerder luitenant; 1 op 3-1-1639
werd deze benoeming bekrachtigd door de Prins van Oranje; 2 militairen uit zijn compagnie
bleven onder leiding van luitenant Geleyn Borrendamme in de periode 1639-1641 in fort
Hoogerwerf; 3 overl. vóór 23-11-1644. 4
1 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 213.
2 Idem, inv. 497, 3-1-1639, fol. 1v.
3 Idem, inv. 1254, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 3-8-1639; ZA, Rekenkamer Zeeland
C, inv. 22590.
4 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 8 v.

Butuer, Butnaer
Michiel Butuer (Butnaer), leverde in 1645 en 1647 lood ten behoeve van de hutten
(logementen) in fort Hoogerwerf; 1 glazenmaker te Bergen op Zoom in 1639; 2 tr. Anneken
Adriaens; uit dit huwelijk ged. Bergen op Zoom:
a.

Joachim Butur, 27-3-1635; getuigen: Jan Evertssen, Hans Marcus, Jaecques Oorelsoge,
Catelijn Bloijers, Janneken Volmaers en Catelijn Jans.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22640 en 22660. Hij is mog. identiek met Michiel Buttener, op
23-1-1655 te Bergen op Zoom vermeld als pachter van de bezaaide gemeten, hoornbeesten, wijnen
en bieren te Moerstraten, Wouw, Bergen op Zoom en Heerle (HCM, not. arch. 105, akte nr. 8).
2 HCM, not. arch. 67, akte nr. 138.

Buvry, de
404

Jonkheer Christiaen de Buvry, geb. Liefkenshoek 28-9-1592, zoon van Jaques de Buvry (o.m.
gouverneur van Lillo) en Jeanne de Jamaer; 1 op 25-7-1619 koos de Prins van Oranje hem
tot kapitein van de compagnie van wijlen zijn vader; 2 op 13-8-1619 legde hij de eed af; 3 had
op 16-6-1620 een geschil met kapitein Cruiningen, het ging om ‘verbale ende reale injurien’;
4
op 9-10-1626 kreeg hij opdracht van de Gec. Raden om zich met zijn compagnie uit Lillo
naar Axel te verplaatsen; 5 was achtereenvolgens als militair werkzaam in Nieuwvliet,
Kruiningen, Zalt-Bommel, Tholen (fort Nassau), Arnemuiden, Kruiningen, IJzendijke,
Oostburg, Lillo, Arnemuiden en Oostburg; 6 was met zijn compagnie in de zomer van 1632
betrokken bij de verovering van de forten St. Ambrosius en Hoogerwerf; 7 kwam met
echtgenote op 8-10-1633 vanuit Waarde naar Arnemuiden; nogmaals vermeld als kapitein op
29-9-1634 toen hij met zijn compagnie gelegerd was in het fort St. Anna in de polder van
Namen; 8 in 1635 verbleef een sergeant (N.N.) van zijn compagnie met enkele soldaten op
het fort Hoogerwerf; 9 op 15-8-1641 diende hij zich met zijn troepen van St. Cathalina naar
Lillo te begeven; tevens verzocht hij de Gec. Raden om hem het bevel over Lillo te
vergunnen; de Gec. Raden verklaarden zijn verzoek niet in te kunnen willigen, maar dat ze
hem zouden aanbevelen voor de post van commandeur wanneer het zover was; 10 op 23-81641 diende hij binnen 14 dagen op een niet vermelde beschuldiging van Charles de Coninck
te reageren; omdat hij de oudste van dienst was lieten de Gec. Raden op 23-8-1641 weten dat
het logement van kapitein Cats op Lillo diende te worden ingeruimd voor kapitein Buvry; 11
weigerde op 4-11-1641 de bezetting van het fort Hoogerwerf te verzorgen ‘ende niet
tegenstaende hij den jongsten capitein in garnizoen is’; hij werd door de Gec. Raden gemaand
om aan hun bevelen te gehoorzamen, hetgeen geschiedde (zijn luitenant Jacob Pirol verbleef
er met enkele soldaten op 26-11-1641); 12 was kapitein te Lillo op 20-4-1642; 13 benoemd tot
commandeur van Lillo, Oud-Lillo en Blauwgaren op 8-3-1642; 14 zijn compagnie werd in
verband hiermee op 11-3-1642 verplaatst van Liefkenshoek naar Lillo; 15 deze compagnie
had in 1644 een omvang van 120 koppen voetvolk; 16 werd als commandeur in Lillo op 2910-1646 opgevolgd door Johan Seijs; 17 kreeg op 24-11-1644 twee weken verlof om de zaken
van zijn overleden schoonvader af te handelen; 18 werd op 15-12-1667 omschreven als zwak
en oud; 19 eindigde zijn militaire loopbaan als commandeur van Oostburg, waar hij op 3-91660 was benoemd; 20 overl. op het fort St. Cathalyne aldaar 8-2-1668; begr. in de kerk van
Oostburg (in een tombe) 13-2-1668; kreeg uit twee huwelijken 20 kinderen; tr. (1) Tholen 83-1631 Anna de Haen, geb. Londen 1-10-1607; zij overl. in het fort St. Cathalyne te Oostburg
21-2-1641 en werd op 25-2-1641 te Oostburg begr.; otr. (2) Middelburg 8-8-1643, tr. (2)
Middelburg (in de oude kerk) 16-9-1643 Susanna de Moor, geb. Vlissingen 12-1-1623,
dochter van Johan de Moor (burgemeester van Vlissingen, raadsheer van de Admiraliteit van
Zeeland, lid van het college van Gecommitteerde Raden van Zeeland) en Dina Lonque; bij
haar doop te Vlissingen waren getuigen: Daniel de Moor, Susanna de Wispelaere en juffrouw
Lampsins; op 18-4-1669 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat zij op de
betaalrol van oude en verminkte soldaten zou worden geplaatst, waardoor zij verzekerd werd
van een pensioen; 21 op 16-10-1671 besloten de Gecommitteerde Raden om haar verzoek af
te wijzen om een traktement te betalen aan haar dochters Susanna en Dina; wel werd haar
appointésgage verdubbeld; 22 zij overl. Middelburg 27-5-1680; uit het eerste huwelijk negen
kinderen, t.w.:
a.

Jeane Elisabet de Buvry, geb. in het fort Nieuwvliet bij Oostburg 11-12-1626, overl.
aldaar 23-2-1627 en begr. te Oostburg.
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b.

Anna Elisabet de Buvry, geb. op de Blauwe Hoeve bij Kruiningen 2-7-1628; bij haar
doop waren getuigen: Mr. Nicolaas van Nispen en jonkvrouwe Catharina de la Ramée;
zij overl. Den Haag 14-2-1691.
c. Jaques Louys de Buvry, geb. Zaltbommel 3-10-1629; overl. 7-11-1631; begr. in de kerk
van Bergen op Zoom.
d. Jeanne de Buvry, geb. op het fort Nassau te Tholen 8-2-1631; overl. 6-3-1631; begr. in
de kerk van Bergen op Zoom.
e. Christiana de Buvry, geb. Arnemuiden 13-1-1634; doopgetuigen: jonkheer Arent Bom
en jonkvrouwe Sara d’hleure de Malepas.
f. Maximilianus de Buvry, geb. in de Blauwe Hoeve te Kruiningen 17-5-1635;
doopgetuigen: jonkheer Maximiliaan van Nispen en Margareta de Witte; overl. 7-61637; begr. in de kerk van IJzendijke.
g. Jeanne de Buvry, geb. op de Juffrouwschans bij IJzendijke 24-8-1636; doopgetuigen:
jonkheer Bartholomeus Alvares en jonkvrouwe Clara Olyphant; zij tr. Middelburg (otr.
Hulst 11-10-1659) Alexander de Florano, j.m. van Middelburg, vaandrig.
h. Caelia de Buvry, geb. op het fort St. Cathalyne 14-7-1638, ged. Oostburg 18-7-1638
(zonder getuigen); zij werd genoemd naar haar moederlijke grootmoeder.
i. Jaques de Buvry, geb. op het fort St. Cathalyne 3-2-1641, ged. Oostburg 10-2-1641; hij
werd op 11-6-1663 sergeant-majoor te Oostburg; 23 begr. in de kerk van Oostburg 2912-1670; tr. Maria Coolhaes, dochter van de baljuw van Oostburg, licent- en
serviesmeester van Sas van Gent en ontvanger der grafelijke domeinen; dit was
vermoedelijk David Coolhans; haar moeder was waarsch. Susanna Vincense; uit dit
huwelijk kwam een zoon Jacob de Buvrij voort die op 14-2-1673 drie jaar oud was; 24
Maria Coolhans hertr. kapitein N.N. van Gorkum.
uit het tweede huwelijk elf kinderen, t.w.:
j. Johannes de Buvry, geb. Lillo 3-3-1645; doopgetuigen: commissaris Joos en Johanna de
Moor; werd op 15-12-1667 vaandrig in de compagnie van zijn vader; 25 werd later
luitenant van een compagnie mariniers; overl. Veere 9-6-1706, begr. in de kerk aldaar
15-6-1706; tr. (1) 5-2-1671 Maria Magdalena van Oldenburg, geb. Axel 21-10-1644,
oudste dochter van kapitein Paulus van Oldenburg en Johanna de Busigny; zij overl.
Philippine 10-9-1679; tr. (2) 23-7-1680 Anna Danckaerts, geb. Veere 30-6-1677, dochter
van Cornelis Campe (schepen en raad van Veere) en van Adriana Beuckelaer; zij overl.
16-10-1709; zij was sedert 30-6-1677 kinderloze weduwe van Jacob Campe, heer van
Vosmeer, Wissekerke en Geersdijk, schepen en raad van Veere; uit beide huwelijken
kwamen in totaal zeven kinderen voort. 26
k. Christianus de Buvry, geb. Lillo 25-6-1646; doopgetuigen: Johan de Moor (vaandrig) en
Johanna de Moor; overl. 28-3-1647, begr. Cadzand 1-4-1647.
l. Christianus de Buvry, geb. Arnemuiden 19-5-1648; doopgetuigen: kapitein Cornelis
Lonque en Johanna de Moor; begr. in de kerk te Oostburg 24-2-1667.
m. Charles de Buvry, geb. in het fort St. Cathalyna 22-7-1649, ged. Oostburg 25-7-1649;
doopgetuigen: Johan de Moor en Francoise van Rombergen, vrouw van ridder Brown;
werd op 2-1-1671 benoemd tot sergeant-majoor (wachtmeester) te Oostburg als opvolger
van zijn broer Jacques. 27
n. Susanna Maria de Buvry, geb. in het fort St. Cathalyna 1-2-1651, ged. Oostburg 5-21651; doopgetuigen: jonkheer Louis de Maulde, heer van Verbois, en Nicolette de
Wispelaere, vrouw van Pieter van Brienen; Susanna werd genoemd naar een tante van
haar moeder.
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o.

p.
q.

r.

s.

t.

Francois de Buvry, geb. in het fort St. Cathalyna 20-1-1654 (helft van een tweeling),
ged. Oostburg 22-1-1654; doopgetuigen: kapitein Johan de Moor, Pieter van Brienen en
Dina de Moor; begr. Oostburg 9-1-1660.
N.N., een dochter, geb. in het fort St. Cathalyna 20-1-1654 (helft van een tweeling), begr.
Oostburg 22-1-1654.
Susanna Christiana de Buvry, geb. in het fort St. Cathalyna 14-12-1655, ged. Oostburg
19-12-1655; doopgetuigen: Pieter van Brienen en Cornelis de Leu; zij overl. 8-11-1732
en is begr. in Veere; zij otr. Oostburg 8-5-1677, tr. Middelburg 3-7-1677 Martinus van
Groenenberg, geb. 11-1-1657; predikant te Cadzand; getuigen bij dit huwelijk: Johan de
Buvry, Paulus de Kokelaer, Susanna de Moor en Barbara van Dijcke.
Francois de Buvry, geb. in het fort St. Cathalyna 20-2-1657, ged. Oostburg 25-2-1657;
doopgetuigen: jonkheer Robert Bruce (ritmeester) en Nicolette de Wispelaere, vrouw
van Pieter van Brienen; overl. in het fort St. Cathalyna 5-1-1660; begr. Oostburg 9-11660.
Dina Jenne de Buvry, geb. in het fort St. Cathalyna 8-10-1658, ged. Oostburg 13-101658; doopgetuigen: luitenant Johan de Moor en Dina de Moor, weduwe van commies
Ketelaer; zij werd genoemd naar haar beide grootmoeders en overl. 17-2-1691.
Johanna Maria de Buvry, geb. in het fort St. Cathalyna 9-4-1660, ged. Oostburg 18-41660; doopgetuigen: Cornelis van Bouschot, Janneke Mesdagh (vrouw van
burgemeester Bartholomeus Dierix) en Janneke den Oven; zij overl. 23-2-1664; begr.
Oostburg 27-2-1664.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79700, p. 177.
2 Commissie van de GR van Zeeland op 1-8-1619 (ZA, SZ, inv. 1619, fol. 82 v).
3 ZA, SZ, inv. 485, 28-7-1619 en 13-8-1619.
4 Idem, inv. 486, 16-6-1620 en 19-6-1620.
5 Idem, inv. 489, 9-10-1626.
6 De Ned. Leeuw, jrg. 2, 1884, p. 20 en 21.
7 ZA, SZ, inv. 495, 30-11-1634.
8 Idem, inv. 495, 29-9-1634, fol. 64 v.
9 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580, fol. 24 v.
10 ZA, SZ, inv. 498, 15-8-1641, fol. 320 v en 18-8-1641, fol. 321 v.
11 Idem, 23-8-1641, fol. 326.
12 Idem, 4-11-1641, fol. 376 v; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610, fol. 53.
13 HCM, not. arch. 25 , akte nr. 4.
14 ZA, SZ, inv. 499, fol. 39.
15 Idem, fol. 42.
16 Idem, inv. 2700.
17 Idem, inv. 501, fol. 106 v.
18 Idem, inv. 500, 24-11-1644.
19 Idem, inv. 525, fol. 214.
20 Idem, inv. 1670, fol. 118.
21 Idem, inv. 665, 18-4-1669.
22 Idem, inv. 667, 16-10-1671.
23 Idem, inv. 1670, fol. 127.
24 Idem, inv. 670, 14-2-1673.
25 Idem, inv. 525, fol. 214.
26 Zie voor hen o.m. De Wapenheraut, jrg. 15, 1911, p. 153-154.
27 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 127.
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Cabeljau
Jonkheer Willem Jan Cabeljau (Cabeljauw), ged. Arnemuiden 9-3-1605, zoon van jonkheer
Johan Cabeljau en Maria de Roovere; 1 belijdenis Sluis 4-4-1627; 2 aanvankelijk luitenant in
de compagnie van Haultain; legde op 27-9-1635 de eed af als kapitein in het Staatse leger ten
overstaan van de Raad van State en op 11-10-1635 ten overstaan van de Gecommitteerde
Raden van Zeeland; 3 op 6-8-1641 diende hij zich met zijn compagnie van Biervliet naar
Liefkenshoek te begeven om aldaar de functie van commandeur tot nader orders te bekleden;
4
op 14-8-1641 werd hem het commandeurschap te Liefkenshoek vergund; 5 commandeur
van Liefkenshoek (1641, 1651, 1653); 6 kapitein van een compagnie infanterie; deze
compagnie telde tot aan de Vrede van Münster 114 koppen en daarna 70; in 1653 bedroeg de
sterkte 65 man; 7 in 1641 (en vermoedelijk eerder en later) verbleven soldaten uit zijn
compagnie onder leiding van sergeant Jacob N.N. op het fort Hoogerwerf; 8 doopgetuige
Liefkenshoek 11-9-1644 (als vervanger van Johan de Knuyt) en 30-7-1651; 9 kreeg op 6-51653 toestemming om vanwege zijn gezondheid een reis te ondernemen naar Spa; 10 idem op
9-6-1654; 11 kocht 10-12-1653 huis en land te Doel, afkomstig uit de boedel van Hendrik
Hendriksen van Innevelt; 12 vermeld als ridder (van de Orde van Sint Michiel), wonend in
Liefkenshoek op 7-3-1657; 13 kocht op 9-11-1657 van de erfgenamen van Hendrik van
Brederode voor fl. 20.000 het pand Vijverberg nr. 3 te Den Haag; commandeur van Sas van
Gent op 28-12-1658; kreeg op 11-7-1658 om gezondheidsredenen een verlof van twee
maanden; 14 werd in december 1658 door de Staten-Generaal benoemd tot commandeur van
Sas van Gent en de omliggende forten, bekrachtigd door de Gecommitteerde Raden van
Zeeland op 28-12-1658; 15 zijn compagnie vertrok op 10-4-1659 vanuit Liefkenshoek naar
Sas van Gent; 16 overl. 5-7-1662, begr. in de Koorkerk te Middelburg; 17 tot de voogden van
zijn kinderen behoorde Frans Cabeliau, kapitein van de Staten-Generaal; 18 tr. (1) Middelburg
9-12-1631 1631 Elisabeth Werckendet, geb. Bruinisse 1613, dochter van Lieven Werckendet
(rentmeester Beoostenschelde) en diens tweede echtgenote Suzanna van Hertsbecke; 19 overl.
1-11-1639, begr. in de St. Pieterskerk te Middelburg; 20 otr. (2) Den Haag 15-9-1641, tr. (2)
aldaar 2-10-1641 (vermeld in trouwboek van Liefkenshoek) jonkvrouwe Anna Maria
Schotte, geb. in Middelburg, dochter van Apollonius Schotte (geb. Middelburg, pensionaris
aldaar in 1602, daarna raadsheer bij de Hoge Raad, wonend in Den Haag) en Maria van der
Hooge (ged. Middelburg 15-8-1582); 21 Anna Maria overl. te Den Haag 15-1-1676 en werd
begr. in de Koorkerk van Middelburg op 18-1-1676; uit het eerste huwelijk:
a.

Johan Cabeljau, werd officier in het Staatse leger; diende op 2-6-1645 in de compagnie
van zijn vader te Liefkenshoek; 22 werd op 26-9-1659 kornet in de compagnie van
ritmeester Buat; 23 kreeg op 7-8-1664 van de Gecommitteerde Raden van Zeeland geen
toestemming om een reis te maken naar Spa; hij diende terug te keren naar zijn
garnizoen; 24 leidde op 9-4-1669 als kapitein de compagnie van wijlen Francois
Cabeljau; 25 werd later ritmeester en drost te Sint Maartensdijk; werd begin 1672
teruggeroepen naar het leger; 26 benoemd tot sergeant-majoor van het Zeeuwse regiment
te paard op 4-10-1672. 27
b. Lieven Cabeliau, begr. Sluis 27-4-1637.
uit het tweede huwelijk:
c. Apollonius Cabeljau, geb. Middelburg ca. 1642; vermeld als kapitein van een Zeeuwse
compagnie op 22-11-1668; 28 op 28-11-1674 benoemd tot luitenant-kolonel in het
regiment van kolonel Ferdinand de Perponcher Sedlnitzky; 29 overl. Bergen op Zoom
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30-4-1687, begr. in de Grote Kerk aldaar 1-5-1687; tr. (1) Middelburg 19-12-1668 Anna
de Haze, geb. Middelburg 14-11-1646, overl. 21-8-1676, dochter van Huibrecht de Haze
en Susanna Brouwer; otr. (2) Bergen op Zoom 6-4-1679 (verblijvend in het garnizoen
van Sas van Gent), tr. (2) Rijswijk 28-4-1679 Anne le Prince du Plessis, geb. te Heusden.
30

d.
e.
f.
g.

h.

Maria Elisabeth Cabeliau, begr. Den Haag 24-2-1707.
Een dochter, verm. genaamd Livina; overl. jong.
Willem Jan Cabeliau, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 9-1-1650; werd ritmeester in het
Staatse leger.
Anna Philipota Cabeliau, ged. Den Haag (Grote Kerk) 30-4-1651, overl. 16-10-1716,
begr. Schipluiden 26-10-1716; zij otr. Den Haag 1-3-1676 Johan van Raesfelt, heer van
Kenenburg, Schipluiden, Maasland, Maassluis en Middelharnis, kapitein der infanterie
in het Staatse leger, weduwnaar van zijn volle nicht Anna Ermgard van Raesfelt. 31
Jacobus Cabeliau, ged. Den Haag (Grote Kerk) 21-4-1655; werd op 24-3-1671 cornet
(vaandrig) der cavalerie in het Staatse leger ten dienste van Zeeland; 32 kreeg op 16-101671 toestemming van de Gecommitteerde Raden van Zeeland om met het schip van
kapitein Cornelis Evertsen op expeditie naar Spanje te gaan; 33 overl. 12-9-1678; begr.
in de Koorkerk te Middelburg.

1 De Navorscher, jrg. 16, 1866, p. 88.
2 ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 146.
3 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 191 v en 192.
4 Idem, inv. 498, 6-8-1641, fol. 316v.
5 Idem, inv. 498, 14-8-1641, fol. 320.
6 ZA, Gen. Afsch. 130, nrs. 71 en 141.
7 NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 2061 (II betr. 1653), fol. 45.
8 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610, fol. 46 v.
9 De Nederlandsche Leeuw, 1889, p. 50.
10 ZA, SZ, inv. 506, fol. 140.
11 Idem, inv. 507, fol. 109.
12 RAB, DK, inv. 15, fol. 171 v, 2-3-1691.
13 HCM, not. arch. 143, akte nr. 16.
14 ZA, SZ, inv. 510, fol. 268.
15 Idem, fol. 373 v; idem, inv. 1670, fol. 113 v en 114.
16 NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 2061 (II betr. 1658), fol. 31.
17 Bloys van Treslong Prins en Belonje, 1919, p. 168.
18 RAB, DK, inv. 15, fol. 74 v, 8-12-1665.
19 Romeijn, 2001, p. 322.
20 Bloys van Treslong Prins en Belonje, 1919, p. 188; in deze kerk was het familiewapen van het
geslacht Cabeljau afgebeeld met als spreuk “ Wat leven erft, vergaet en sterft”.
21 De Nederlandsche Leeuw, 1962, p. 327.
22 ZA, Rekenmaker Zeeland C, inv. 843.
23 ZA, SZ, inv. 511, 26-9-1659.
24 Idem, inv. 783, 7-8-1664.
25 Idem, inv. 665, 9-4-1669.
26 Romeijn, 1993, p. 97.
27 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 178 v.
28 ZA, SZ, inv. 664, 22-11-1668.
29 Idem, inv. 1670, fol. 177 v en 178.
30 Booij en Van Ham, 1993, p. 115.
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31 De Ned. Leeuw, 1962, p. 326.
32 ZA, SZ, inv. 667, 24-3-1671.
33 Idem, 16-10-1671.
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Campe
Philips Campe, op 27-12-1638 verkreeg hij van de Gecommitteerde Raden van Zeeland
commissie als kapitein van een Zeeuwse compagnie, bestaande uit 150 voetknechten, als
opvolger van Jacques van Gershoven (zie aldaar); 1 deze commissie werd door de prins van
Oranje bekrachtigd op 3-1-1639; 2 deze compagnie was o.m. gelegerd in de forten Lillo,
Liefkenshoek, Hoogerwerf en Kruisschans.
1 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 213.
2 Idem, inv. 497, 3-1-1639, fol. 1 v.

Capion
Jean Capion, zijdenlakenhandelaar en kramer te Bergen op Zoom; 1 leverde in 1666 vellen
en andere benodigdheden voor de trommel van het fort Hoogerwerf; 2 overl. tussen 7-3-1669
en 21-9-1672; 3 tr. Maria Willems van Hoven; uit dit huwelijk ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Louijse Capion, 29-8-1645; getuigen: Willem Aertsen en Engeltien Bolcool.
Willem Capion, 10-3-1647; getuigen: Mathys Maten en Engeltgen van Hooven
Jacobus Capion, 14-9-1649; getuigen: Jacob Brouwers en Sara Koets.
Catelijn Capion, 26-2-1651; getuigen: Janneken Adriaens, Adriaen van Hove en Andries
Capion.
Susanna Capion, 18-9-1652; getuigen: Joseph Hurbert en Susanna Capion.
Johannes Capion, 4-4-1659; getuigen: Salomo Gordon en Adriana van Neusen gezegd
Bolcoel.

1 HCM, not. arch. 44, akte nr. 4, 4-1-1650; idem, inv. 80, akte nr. 58, 16-5-1656.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22860.
3 HCM, not. arch., inv. 253, akte nr. 15; idem, inv. 187, akte nr. 38.

Carels
Hans Carels (Charels) (de Roeyer), o.m. op 25-3-1621 vermeld als kwartiermeester op het
schip “Neptunis” van de Admiraliteit van Zeeland; 1 roeier te Lillo; op 9-5-1624 werd hij
door de Gecommitteerde Raden van Zeeland verzocht het logement van Adriaen Hamerlinck,
waarin hij verbleef, te ontruimen; 2 werd op 22-5-1627 benoemd tot roeier in de vloot van
Lillo; 3 op 6-5-1627 werd zijn verzoek om evenals de zes roeiers, wonende te Lillo, ook roeier
te mogen zijn en te mogen wonen te Liefkenshoek afgewezen; 4 beklaagde zich op 30-4-1629
bij de Gec. Raden over twee soldaten die van zijn schuitje gebruik gemaakt hadden; 5 was
werkzaam als roeier in de vloot van Lillo tot zijn overlijden; diaken te Liefkenshoek op 2011-1646; 6 vervoerde de majoor-commies van Hoogerwerf in 1651 naar en van het fort Lillo;
idem in 1652; voer toen vervolgens met de kaarsenkist van Hoogerwerf door naar
Middelburg; 7 overl. vóór 6-1-1653. 8
1
2
3
4
5

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 8124.
ZA, SZ, inv. 488, 9-5-1624.
NA, Admiraliteitsarchieven 1.01.46, inv. 2457.
ZA, SZ, inv. 489, 6-5-1627.
Idem, inv. 490, 30-4-1629.
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6 ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 3, 20-11-1646.
7 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22710 en 22720.
8 NA, Admiraliteitsarchieven 1.01.46, inv. 2471.
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Cas
Pieter Govertse Cas (Kas), geref. ged. Roosendaal 7-11-1632 (geen getuigen vermeld), zoon
van Govert Willemssen Cas (brouwer) en Pieternelle Pieterssen; 1 vervoerde als schipper in
1670 voor 1 pond Vlaams bouwmaterialen naar het fort Hoogerwerf; 2 doopgetuige
Woensdrecht 7-6-1671; overl. vóór 15-2-1698; 3 otr. Nispen 30-11-1680, tr. Roosendaal 1512-1680 (geref.) Heijltjen Anthonissen van Asbroeck; uit dit huwelijk geref. ged.
Roosendaal:
a.
b.

Pieternelle Cas, 12-10-1681; getuigen: Jan Berentssen (“student”) 4 en Cornelia Gerrits
Put.
Dingna Cas, 12-12-1683; getuigen: Anthonij van Asbroeck en Elizabeth Anthonissen
van Asbroeck.

1 Zijn zuster Cornelis (Neeltgen) Govers Kas otr. Ossendrecht 20-5-1655, tr. fort Frederik Hendrik 88-1655 Jan Barentsen, schoolmeester en voorzanger van Woensdrecht vanaf 1655.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22900.
3 GA Roosendaal, r.a. Roosendaal, inv. 160, 8-9-1703.
4 Hij is vermoedelijk identiek met Jan Barentsen, vermeld bij noot 1.

Cat, de
Jacob de Cat, metselaar; verrichtte in 1642 voor een bedrag van £ 3:5:1 verscheidene
reparaties op het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610.

Cat, van
Aert Antonissen van Cat, landbouwer en schipper te Ossendrecht; 1 leverancier van stro ten
behoeve van het fort Hoogerwerf in de periode 1663-1671. 2
1 Hij is mog. een zoon van Antonij van Cat, vermeld als landbouwer te Ossendrecht en als gedaagde
wegens een pachtschuld vermeld op 21-5-1669 (HCM, Dingrol Ossendrecht 1669-1709, fol. 12).
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620 en 22630.

Cats
Zie Peeters dict Cats.
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Chantraines, de
Zie Broucqsaut.

Charion
Daniel Charion, ged. Bergen op Zoom 7-2-1618 (getuigen: Pasquet de la Mare, Olivier
Pelerin, Anthoinette Jooris en Adriaen Jans), zoon van Dimanche Carion en Margriete N.N.;
slotenmaker te Bergen op Zoom; 1 ontving in 1665 £ 2:1:9 voor het maken van diverse
ijzerwerken ten behoeve van het fort Hoogerwerf; 2 getuige bij de opstelling van een
notarisakte te Bergen op Zoom 21-9-1682; 3 tr. (1) Martijntie Denijs (Denyssen); tr. (2)
Cornelia Pauls van Cromburgh (Croonenburgh); uit het eerste huwelijk ged. Bergen op
Zoom:
a.

Ida Charion, 24-8-1644; getuigen: Aert Govertsen, Gabriel Charion en Janneken
Denyssen.
b. Johannes Charion, 25-7-1647; getuigen: Tryntje Jans en Geret Aertsen.
c. Magdalena Charion, 3-6-1649; getuigen: Johannes van der Creeck en Margriete Jans.
d. Johannes Charion, 29-12-1652; getuige: Dirck Reijgersman.
uit het tweede huwelijk ged. Bergen op Zoom:
e. Magdalena Charion, 21-1-1678; getuigen: Paulus Abramssen van Cromburgh en
Tanneken Paulus van Cromburgh.
f. Elisabet Charion, 24-12-1679; getuigen: Cornelia Paulus van Croonenburgh en Margriet
Paulus van Croonenburgh.
1 HCM, not. arch. 37, akte nr. 99, 29-9-1642.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22850.
3 HCM, not. arch. 168, akte nr. 40.

Christiaenssen
Jacob Christiaenssen, verrichtte in de jaren 1643 en 1645 op het fort Hoogerwerf diverse
werkzaamheden, waaronder het binnenbrengen van zand en het repareren van het afdak van
de woning van de majoor-commies aldaar; mog. soldaat op dit fort. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620 en 22640.

Claessen
1.

Wessel (Wissel) Claessen, kwartiermeester en kanonnier op Oud-Lillo; zijn verzoek aan
de Gecommitteerde Raden van Zeeland om een aanstelling als commandant over de
kanonniers, batterijen, geschut en kruit werd op 2-10-1629 afgewezen; 1 wederom
vermeld als kanonnier op 8-7-1631 toen hij een logement te Lillo bewoonde; 2 verzocht
toen de Gec. Raden om tevens de kanonnen te Blauwgaren te mogen bedienen; op 3012-1632 werd hierover positief geadviseerd, mits hij een hogere toelage zou ontvangen
voor turf en kaarsen vanwege het heen en weer reizen tussen beide forten; 3 op 9-9-1632
besloten Gec. Raden hem over te plaatsen van Hoogerwerve naar Blauwgaren en OudLillo om beide plaatsen te bedienen als kanonnier; 4 op 17-11-1632 werd hem door de
Gec. Raden toegestaan om arrest te leggen op de gage van Lieven Pieterssen Turck
wegens borgtocht voor pacht van de impost op ’t Leusz [= het Luisfort] tijdens de zomer
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van 1632; 5 verzocht de Gec. Raden op 13-12-1632 om een gage voor het bedienen van
het kanonnierschap op Blauwgaren; 6 op 25-1-1633 besloten de Gec. Raden hem voor
zijn gedane diensten op Blauwgaren van augustus 1632 tot januari 1633 8 pond Vlaams
toe te kennen; 7 op 4-10-1633 werd hem voor de laatste maal een som van ₤ 8-6-8
toegekend voor extra-ordinaire dienst op het fort Blauwgaren, op de voorwaarde dat hij
de Raden niet meer lastig zou vallen; 8 overl. vóór 19-12-1633, toen zijn vrouw als zijn
weduwe werd vermeld; tr. Maijken Latour(s); 9 op 19-12-1633 werd haar verzoek om
[achterstallige] gage van haar overleden man door de Gec. Raden afgewezen; 10 was in
1637 waardin in de herberg “De Ghulden Roose” in het fort Lillo. 11
2.

Boy Claessen, was in 1634 en 1636 als aannemer (“werkbaas”) betrokken bij de herbouw
van het fort Hoogerwerf; 12 woonde in Bergen op Zoom; tr. Cornelia Jans; uit dit
huwelijk ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.

Kathlyn Claessen, 10-11-1613; getuigen: Jaques Mannaert, Merten Oliviers, Quiryn
Jacobs, Lysbeth Hacquaert en Maeyken de Welde.
Maeycken Claesen, 14-1-1618; getuigen: Henrick Knuffel, Pieter Backer, Lintken
Henricx, Neeltken Willems en Janneken Cornelis.
Claes Claessen, 13-12-1620; getuigen: Anthoni Vervaett, Frans Fransen, Neeltken
Henricx, Franchyne Crynsen, Maeyken Jaspars en Claes Jansen.
Beatris Claesen, 26-6-1622; getuige: Trynken Jans.

3.

Jan Claessen, was in juli 1658 militair op het fort Hoogerwerf; soldaat ald. op 28-6-1660;
13
tr. Maria Huijbregtsen; zij deden belijdenis Ossendrecht 26-7-1658. 14

4.

Jan Claessen, verm. soldaat; verm. identiek met nr. 3; werd in 1665 en 1671 betaald voor
werkzaamheden op het fort Hoogerwerf , waaronder het dragen van turf. 15

5.

Jan Claessen, was in 1674 militair op het fort Kruisschans onder Baudous (en waarsch.
eerder op het fort Hoogerwerf); keerde eind 1677 terug op het fort Hoogerwerf; 16 tr. (als
j.m.) Ossendrecht (Ned. Geref.) 17-11-1674 Margriete Adriaenssen, j.d. van
Woensdrecht.

1 ZA, SZ, inv. 490, 2-10-1629.
2 Idem, inv. 491, 8-7-1631.
3 Idem, inv. 1247.1, Ingekomen stukken Gec. Raden, 30-12-1632.
4 Idem, inv. 493, 9-9-1632.
5 Idem, 17-11-1632.
6 Idem, 13-12-1632.
7 Idem, 25-1-1633.
8 Idem, inv. 494, 4-10-1633, fol. 68 v.
9 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79880, fol. 34.
10 ZA, SZ, inv. 494, 19-12-1633, fol. 148.
11 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79959, fol. 7.
12 HCM, not. arch. 31, akte nr. 27, 15-2-1636.
13 Idem, not. arch. 84, akte nr. 64.
14 Idem, Lidmatenlijst geref. kerk Ossendrecht/Woensdrecht 1653-1721.
15 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22850 en 22910.
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16 Vermeld op de lidmatenlijst van de geref. kerk van Ossendrecht/Woensdrecht, 25-12-167; werd daar lidmaat met att. van
fort Kruisschans.
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Cleynpolder
Adriaen (Arent) Cornelisse Cleynpolder, landbouwer te Valkenisse; 1 leverancier van stro ten
behoeve van het fort Hoogerwerf in 1643 en 1644; 2 overl. vóór 7-2-1647. 3
1 ZA, RAZE 3507, o.m. 25-3-1644, 23-2-1645, 25-10-1646 en 28-2-1647.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620 en 22630.
3 ZA, RAZE 3507, 7-2-1647.

Clinck(e)
Abraham Clinck(e), schipper; vervulde in de periode 1642-1646 diverse schippersdiensten
ten behoeve van het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610-22650.

Cluijs, de la (Lacluijs, De la Cluse, l’Escluse, Lescluse)
1.

Franchois Lacluijs (l’Escluse, Lecluse), repareerde in 1656 en 1660 enige “stucken”
[geschut] van het fort Hoogerwerf; 1 woonde in Bergen op Zoom; werd aldaar als
kanonnier in 1663 opgevolgd door zijn zoon Paulus (zie nr. 2); 2 doopgetuige ald. 9-11633; doopgetuige ald. 7-3-1640 (bij een zoon van zijn vermoedelijke zuster Catalina
Lacluijs); tr. Janneken (Tanneken) Spruyt (ook: Janneken Matthijs), ged. Bergen op
Zoom 4-2-1598, dochter van Matthijs Spruyt en Maeyken Quiryns); uit dit huwelijk ged.
Bergen op Zoom:
a.
b.
c.

2.

Marie de Lecluse, 28-3-1632; getuigen: Pieter Lecluse, Maeijken Dignus en Catelijn
Lecluijse.
Catrijn Lecluse, 11-12-1633; getuigen: David van Farnij en Cornelia Spruijt.
Pauls l’Escluse, 30-12-1635; getuigen: Pieter Stevens, Neeltgen Frans en Mayken
Mathyssen.

Paulus (Pauwels) Pieterssen de la Cluijs (Lacluijs, l’Escluyse), zoon van Pieter la Cluse
(busmaker te Bergen op Zoom) 3 en Cornelie van Ferny; busmaker te Bergen op Zoom; 4
repareerde in 1661, 1665, 1666, 1667 en 1671 musketten (geweren) van het fort
Hoogerwerf; 5 volgde in 1663 zijn vader op als kanonnier te Bergen op Zoom; 6 woonde
aldaar; getuige bij de opstelling van een notarisakte ald. 15-7-1659; 7 vermeld als
kanonnier ald. 31-3-1671; 8 op 30-8-1671 omschreven als meester busmaker en
tinhandelaar te Bergen op Zoom; 9 doopgetuige ald. 23-8-1639, 15-6-1646, 1-1-1649,
16-2-1649, 27-6-1663, 26-8-1665, 27-10-1665, 13-11-1668, 27-11-1669 en 29-3-1673;
getuige bij de opstelling van een notarisakte ald. 13-9-1682; 10 tr. Cornelia [Neeltien]
Govers, ged. Bergen op Zoom 29-11-1600, dochter van Govaert Willemsen en Neeltken
N.N.; uit dit huwelijk ged. Bergen op Zoom:
a.
b.

Willem l’ Escluyse, 26-12-1635; getuigen: Govaert Willemssen, Cornelij
Franchoijs en Marij l’ Escluyse; zie verder nr. 3.
Cornelia l’Escluse, 1-2-1637; getuigen: Pieter l’Escluse en Maeyken l’ Escluse.
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c.
d.
e.
f.

3.

Maeijken l’ Escluse, 14-9-1638; getuigen: Francoys l’Escluse en Maeyken
Hubrechts.
Pieter Lecluse, 27-2-1641; geen getuigen vermeld.
Govert Lacluse, 30-1-1643; getuige: Govert Willemssen; werd meesterschoenmaker te Bergen op Zoom.
Catelijn Lecluse, 6-5-1646; getuigen: Govaert Willemssen en Constantia van
Stolck.

Willem de la Cluys (l‘ Escluyse) , zoon van nr. 2; meester busmaker te Bergen op Zoom;
11
repareerde in 1664 en 1668 musketten (geweren) van het fort Hoogerwerf; 12 tr. (1)
Maria Misha, overl. vóór 17-2-1675; 13 otr. (2) Bergen op Zoom 1-10-1675, tr. (2) ald.
30-10-1675 Aaltge Willems, weduwe van Gideon Dassigny; uit het eerste huwelijk ged.
Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pieter de Lacluijs, 28-10-1661; getuigen: Dirck van Salingen en Cornelie Lacluijs.
Levina de Lacluijs, 27-6-1663; getuigen: Paulus de Lacluijs en Berbel van Sallinge.
Cornelia Lacluijs, 26-8-1665; getuigen: Pauls Lacluijs en Cornelia Lacluijs.
Johannes Lacluijs, 22-6-1668; getuigen: Joost Misha en Barbara Misha.
Pieter de Lacluijs, 27-11-1669; getuigen: Paulus Lacluijs en Barbel Reijgersman.
Barber de Lacluijs, 25-11-1671; getuigen: Govert de Lacluijs en Berbel Misha.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22750 en 22800.
2 Idem, inv. 1200, fol. 106 v; verdiende als kanonnier £ 24 per jaar.
3 Vermeld ald. 22-1-1619 (doopgetuige) ; eveneens vermeld ald. op 16-12-1619: HCM, not. arch.
15, akte nr. 112. Pieter la Cluse en Cornelie van Ferny lieten op 27-4-1616 te Bergen op Zoom hun
zoon Pieter la Cluse dopen. Ook deze werd busmaker te Bergen op Zoom. Pieter sr. overl. vóór 36-1651 (HCM, not. arch. 75, akte nr. 86).
4 Idem, inv. 43, akte nr. 42.
5 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22810, 22850, 22860, 22870 en 22910.
6 Idem, inv. 1200, fol. 106 v.
7 HCM, not. arch. 145, akte nr. 45.
8 Idem, inv. 157, akte nr. 38.
9 Idem, inv. 208, akte nr. 32.
10 Idem, inv. 219, akte nr. 19.
11 Idem, inv. 201, akte nr. 14, 10-12-1669; idem, inv. 199, akte nr. 53, 17-2-1675.
12 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22840 en 22880.
13 Zij is op 10-10-1657 (toen verm. nog ongehuwd) te Bergen op Zoom omschreven als Maria Misha
Joosdochter. De doopgetuige Berbel Misha is toen omschreven als Barbara Misha Jansdochter
(HCM, not. arch. 81, akte nr. 104). Laatstgenoemde was gehuwd met de koperslager Dierck
Hendricksen van Salinghen.

Cluse, de la
Zie Lacluijs.

Cocq
Lieven Cocq, ged. Zierikzee 23-6-1596, zoon van Mattheus de Cocq (o.m. equipagemeester
en schepen te Zierikzee) en diens tweede echtgenote Susanna Capueel; raad en schepen van
Zierikzee; raadsheer van de Gecommitteerde Raden van Zeeland namens de stad Zierikzee
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1625-1658; 1 werd op 21-3-1631 samen met raadsheer De La Palma door de Gec. Raden naar
de verpachting van de gemene middelen te Lillo gezonden; tevens werden zij gemachtigd tot
het aanbesteden van enkele werken te Oud-Lillo, Blauwgaren en Liefkenshoek; op 1-4-1631
brachten zij hierover rapport uit bij de Gec. Raden; 2 samen met de heer De Knuyt gaf hij
Anthonis Janssen Berou in juni 1632 opdracht om 183 kazen en 1389 broden te verkopen;
hierbij werd een verlies geleden van ₤ 11:4:9, op 30-7-1632 besloten de Gecommitteerde
Raden van Zeeland dit verlies voor rekening van het Land te nemen; 3 bracht op 29-9-1633
verslag uit aan Gec. Raden over de verpachtingen van de gemene middelen te Lillo; 4 op 110-1638 rapporteerde hij de Gec. Raden over de verpachting van de gemene middelen van
Lillo, Liefkenshoek, Hoogerwerve etc.; 5 op 7-5-1641 werd hij samen met raadsheer Van der
Straeten gecommitteerd om de werken op Lillo, Liefkenshoek, Oud Lillo en Blauwgaren uit
te besteden; 6 had als lid van de GR van Zeeland diverse malen bemoeienis met de gang van
zaken op het fort Hoogerwerf; 7 begr. Middelburg 2-12-1658; tr. Zierikzee 16-7-1624 Martha
Stavenisse, ged. Zierikzee 1-6-1597, dochter van Adriaan Cornelis Willemse Stavenisse en
Levina Teelinck; uit dit huwelijk: 8
a.

1
2
3
4
5
6
7
8

Susanna de Cocq, ged. Middelburg 6-7-1625; overl. ald. 27-1-1656; tr. Middelburg 4-41646 Cornelis van Lodensteijn, o.m. schepen, raad en thesaurier van Middelburg; hij
hertr. Maria van Kinschot.
ZA, Gids nr. 18, p. 11.
ZA, SZ, inv. 491, 21-3-1631 en 1-4-1631.
Idem, inv. 493, 30-7-1632.
Idem, inv. 494, 29-9-1633, fol. 66.
Idem, inv. 497, 1-10-1638, fol. 165 v.
Idem, inv. 498, 7-5-1641, fol. 249.
Idem, inv. 494, 15-11-1633.
De Vos, 1931, p. 314.

Coenders van Helpen
Abel Coenders van Helpen, veldgedeputeerde van de Staten-Generaal; visiteerde op 7 juli
1632 het fort Hoogerwerf. 1
1 NA, Staten-Generaal, toegang 1.01.05, inv. 9176.

Coenraets
1.

N.N. Coenraet, verbleef als sergeant van kapitein Simon Roobol op 13-7-1639 op het
fort Hoogerwerf. 1

2.

Cornelis Coenraets, leverancier van ijzerwerk en hout ten behoeve van het fort
Hoogerwerf in de periode 1662-1671. 2

3.

Barbel (Barbara) Koenraads, doopgetuige Bergen op Zoom 24-6-1657; woonde in maart
en okt. 1668 op het fort Hoogerwerf; kwam 6-10-1668 met att. van Bergen op Zoom
naar Ossendrecht; 3 zie verder Van Aken.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590, fol. 41 v.
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2 Idem, 22820-22910.
3 HCM, Lidmatenlijst geref. kerk Ossendrecht/Woensdrecht 1653-1721.
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Collings
Richard Collings, verrichtte in 1651 werkzaamheden op het fort Hoogerwerf; verm. soldaat. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22700.

Colpaert
Geert Geertsen Colpaert, soldaat op het fort Hoogerwerf in 1660;
schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden op dit fort. 2

1

verrichtte in 1662

1 HCM, not. arch. 84, akte nr. 64.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820. Hij is mogelijk een zoon van Geeraert Geeraertsen
Colpaert, vermeld als landbouwer onder Borgvliet op 4-9-1636 (HCM, not. arch. 31, akte nr. 106,
fol. 278-280). Deze is een zoon van Geerart Colpaert, vermeld als tavernier te Bergen op Zoom 2212-1604 (idem, not. arch. 5, akte nr. 198), en diens tweede echtgenote Geertruijt (“Truyken”)
Willems.

Colve
Jacob Colve, luitenant in de compagnie van kapitein Nicolaes Colve in 1634; op 2-2-1634
werd hem door de Gec. Raden van Zeeland voor de tijd van acht tot veertien dagen verlof
gegund; 1 werd 28-12-1638 benoemd tot kapitein van een Zeeuwse compagnie voetknechten
met een sterkte van 150 man; 2 deze benoeming werd bekrachtigd door de Prins van Oranje
(= Frederik Hendrik) op 3-1-1639; zijn voorganger was kapitein Adolph Porquin; 3 zijn
compagnie verbleef in april 1639 op Hoogerwerf; 4 zijn luitenant Gillis Peeters de Cats
verbleef op 20-12-1640 met enkele soldaten op het fort Hoogerwerf; 5 kapitein van een
compagnie in het garnizoen in fort Kruisschans, o.m. vermeld in 1641 en 1643; 6 kreeg op
22-1-1641 toestemming van de Gecommitteerde Raden van Zeeland om gedurende acht
dagen verlof te nemen; 7 overl. kort vóór 3-8-1647; 8 hij gebruikte een zelfde lakzegel als
Nicolaas Colve (de lakafdruk vertoonde als helmteken een zwijnskop tussen een
baniervlucht); 9 tr. Maria de Mauregnault; zij erfde van Catherina van Wachtendonk, weduwe
van Johan de Mauregnault, haar inboedel, niets daarvan uitgezonderd; 10 uit dit huwelijk (in
elk geval):
a.

Maria Colve, zij erfde zilverwerk van Catherina van Wachtendonk, weduwe van Johan
de Mauregnault. 11

1 ZA, SZ, inv. 494, 2-2-1634, fol. 191 v.
2 Idem, inv. 1669, fol. 213.
3 Idem, inv. 497, 3-1-1639, fol. 1 v.
4 Idem, inv. 497, fol. 68 v.
5 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590, fol. 42 v.
6 ZA, SZ, inv. 498, 2-7-1641, fol. 292.
7 Idem, fol. 202 v.
8 ZA, Gen. Afsch. 130, nr. 239.
9 De Nederlandsche Leeuw, jrg. 56, 1938, p. 380.
10 De Wapenheraut, jrg. 10, 1906, p. 103.
11 Idem.
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Coomans
Johan Coomans, benoemd tot commissaris van de monstering in Zeeland op 8-6-1649 als
opvolger van Isaak de Brauw; 1 berichtte op 23-7-1657 de GR van Zeeland over de aflossing
van militairen op het fort Hoogerwerf. 2
1 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 51 v.
2 Idem, inv. 1272, brief van Johan Coomans d.d. 23-7-1657.

Coorne
Tobias Coorne, geb. Londen ca. 1580; zoon van Pieter Coorne (secretaris-griffier van de
Rekenkamer van Zeeland 1596-1637); op 24-5-1619 benoemd tot commies van het gewest
Zeeland voor de ontvangst en bewaring van de vivres, turf, kaarsen en overig materiaal als
opvolger van Andries Commers; 1 was als zodanig onder meer verantwoordelijk voor de
inkoop van levensmiddelen voor de wintervoorraad ten behoeve van Lillo, Liefkenshoek en
de omliggende forten, w.o. het fort Hoogerwerf; 2 werd op 19-2-1643 benoemd tot “waardijn
van de Munt” te Zeeland als opvolger van Jacob Boreel; 3 tr. ca. 1608 Johanna Soetemans,
dochter van Jacob Soetemans en Simonia Brouwer; uit dit huwelijk: 4
a.
b.
c.
d.
e.

Catharina Coorne, geb. 4-6-1610.
Adriana Coorne, geb. 28-8-1613.
Maria Coorne, geb. 26-9-1618.
Cornelis Coorne, geb. 2-4-1624; tr. 26-3-1649 Maria van Bullestrate.
Pieter Coorne, geb. 30-5-1627; predikant te Ossenisse, Biervliet, Zierikzee en
Middelburg; tr. Margareta Cortgemet, geb. 1-8-1633.

1 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 84.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79790 en 79890, ZA, SZ, inv. 493, 30-7-1632 en inv. 498, 2-71641, fol. 292 en 9-11-1641, fol. 383 en inv. 499, fol. 150.
3 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 126 v.
4 Romeijn, 2001, p. 167.

Corbel
Herry (Herre, Herve) Corbel (Corby), verm. soldaat op het fort Hoogerwerf; werd daar in de
periode 1643-1648 betaald voor diverse werkzaamheden, zoals het dragen van turf en het
repareren van de wallen. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620-22670.

Corby
Zie Corbel.

Cornelissen
1.

Jacob Cornelissen, schipper; bracht in 1642 een brief van de majoor-commies van het
fort Hoogerwerf naar de Raad van State en haalde in dat jaar diverse goederen uit
Middelburg voor dit fort. 1
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2.

Cornelis Cornelissen, schipper; verrichtte in de periode 1644-1646 diverse
schippersdiensten ten behoeve van het fort Hoogerwerf. 2

3.

Schilleman Cornelis(sen), scheepstimmerman te Bergen op Zoom; verrichtte in 1651 en
1661 reparatiewerk aan de sloep van het fort Hoogerwerf; 3 doopgetuige Bergen op
Zoom (geref.) 7-9-1636 en 31-7-1648.

4.

Abraham Cornelissen, scheepstimmerman; verrichtte in 1653 reparatiewerk aan de sloep
van het fort Hoogerwerf. 4

5.

Jan Cornelissen, verm. soldaat; werd in 1663 betaald voor het repareren van de wal en
de contrescarp van het fort Hoogerwerf. 5

6.

Willem Cornelissen, verm. soldaat; werd in 1665 betaald (£ 0:5) voor het “voeren” [=
verm. dragen] van gereedschap voor het repareren van de sloep van het fort Hoogerwerf.
6

7.

Cornelis Cornelissen, verm. soldaat; werd in 1665 betaald (£ 0:5:10) voor het “voeren”
[= verm. dragen] van [affuit]wielen op het fort Hoogerwerf. 7

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610. Hij is mog. identiek met Jacob Cornelissen die in 1654
gehuwd was met Lijsbeth Zuerius. Dit paar liet op 9-12-1654 te Bergen op Zoom dopen: Wijntgen
Cornelissen. Getuigen waren: Joris van Loosvelt (zie aldaar), Joannes Vijser [Vizer] en zijn
dochter Marija Vijser [Vizer].
2 Idem, inv. 22630-22650.
3 Idem, inv. 22700 en 22810.
4 Idem, inv. 22720.
5 Idem, inv. 22830.
6 Idem, inv. 22850.
7 Idem.

Couche
Jan Couche (Couché?), smid; repareerde in 1641 de brug en de poort van het fort Hoogerwerf.
1

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
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Crabbe
Jan Adriaenssen Crabbe, waarsch. soldaat op fort Hoogerwerf; werd in 1655 met att. van
Halsteren met zijn echtgenote Willemijntje Jacobs lidmaat van de geref. kerk te
Ossendrecht/Woensdrecht, wonend op Hoogerwerf. 1
1 HCM, Lidmatenlijst Ossendrecht/Woensdrecht 1653-1721.

Cre, de
Anthones de Cre, verrichtte in 1671 voor een bedrag van 6 pond Vlaams metselwerk op het
fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22910.

Creke, van der
Adriaen van der Creke jr., geb. ca. 1614 (60 jaar oud op 10-11-1674); 1 ingeschreven als
student te Leuven 24-1-1634; geadmitteerd als notaris door de Raad van Brabant op 4-61649; behoorde tot een vooraanstaande rooms-katholieke familie te Bergen op Zoom; 2
notaris te Bergen op Zoom 1649-1680; verrichtte notariswerkzaamheden voor het fort
Hoogerwerf in 1659 en 1660; 3 tr. Catarina Maillart(s); uit dit huwelijk:
a.

Thomas van der Creke, r.k. ged. Bergen op Zoom 27-1-1657; getuigen: Thomas
Willeborts Bosschart en Joanna van der Creke.

1

HCM, not. arch., inv. 124, akte nr. 83, 10-11-1674.
2 De Mooij, 1998, p. 296, 429 en 606.
3 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22790 en 22800.

Crijnssen, Crijnse, Crinse
1.

Cornelis Crijnssen (Crins), metselaar te Bergen op Zoom; werd in 1650, 1659 (toen
samen met zijn knecht, N.N.) en 1662 betaald voor metselwerk op het fort Hoogerwerf. 1

2.

Cornelis Crijnssen, repareerde in 1657, samen met zijn knecht (N.N.), musketten van het
fort Hoogerwerf. 2

3.

Cornelis Janse Crijnse (Crinse), repareerde in 1663 de contrescarp en de wal van het fort
Hoogerwerf; verm. soldaat. 3

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22690, 22790 en 22820.
2 Idem, inv. 22760.
3 Idem, inv. 22830.

Croij, du
Franchois du (de) Croij, (vrijmeester) busmaker te Bergen op Zoom; 1 gezworene van het
smedenambacht aldaar; 2 repareerde in 1643, 1645, 1647 en 1649 musketten van het fort
Hoogerwerf; 3 tr. Catalina Lacluijs (Lescluse, l’ Escluyse, l’ Escluse), waarsch. zuster van
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Franchois Lacluijs en mog. ook van Pauwels Lacluijs (zie aldaar); zij is te Bergen op Zoom
vermeld op 20-6-1656; 4 uit dit huwelijk ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.
1
2
3
4

Aelbrecht de Croij, 7-3-1640; getuigen: Neeltien Frans en Franchois Lacluijs.
Catelyne de Kere [sic!], 22-3-1644; getuigen: Hendryck Pieters en Janneken Spruyt.
Franchoys de Croij, 15-6-1646; getuigen: Anneken Castily, Pauwels l’ Escluyse en
Lisken van Fernij.
Antonij du Croij, 6-12-1651; getuige: Anthonij Alleerte.
HCM, not. arch. 73, akte nr. 198, 22-11-1649; idem, inv. 80, akte nr. 72, 28-6-1656.
Idem, inv. 84, 28-11-1660.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620, 22640, 22660 en 22680.
HCM, not. arch. 80, akte nr. 70.

Cromstrien, Cromstrijen
Simon Cromstryen (Cromstrien), zoon van Maarten Cromstrien (o.m. secretaris van
Zierikzee en advocaat te Den Haag) en Agatha de Huybert; 1 vaandrig in de compagnie van
kapitein Carel Boudrij; op 5-10-1624 werden reparaties uitgevoerd aan zijn logement in het
fort Lillo; 2 op 2-5-1625 had hij vermoedelijk samen met drie anderen Franchois Covijn
aangevallen en diens logement geplunderd en beroofd; op 23-11-1625 werd hij i.v.m. deze
zaak gedagvaard voor de Gec. Raden van Zeeland; 3 werd op 10-5-1629 benoemd tot kapitein
van een Zeeuwse compagnie voetvolk van het Staatse leger; legde in verband hiermee op 105-1629 de eed af ten overstaan van de Raad van State en op 14-5-1629 ten overstaan van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland; 4 zijn compagnie was in de zomer van 1632 betrokken
bij de verovering van het fort Stoofgat en waarschijnlijk ook van het fort Hoogerwerf; 5
verbleef met zijn compagnie op 26-9-1632 op het fort Hoogerwerf en eerder te Borssele; 6
commandant van het fort Lillo op 26-2-1633; 7 diverse malen vermeld als kapitien van 1633
t/m 1639; 8 wederom vermeld als kapitein op 24-5-1634 toen hem door de Gec. Raden 14
dagen verlof werd vergund voor het regelen van zijn zaken in Holland; 9 kreeg op 11-7-1634
opdracht van de GR van Zeeland om soldaten uit zijn compagnie naar een schip ter
beveiliging van het fort Hoogerwerf te sturen; 10 woonde op 2-10-1634 als kapitein in een
logement te Lillo; 11 op 14-12-1634 vermeld als ‘commanderende te Lillo’; 12 wederom
vermeld als kapitein en commandeur te Lillo in 1635; 13 op 18-3-1636 werd hij door de Gec.
Raden met zijn compagnie, waarbij inbegrepen vrouwen en bagage, naar St. Jacob gezonden
om daar drie maanden garnizoen te houden; 14 op 17-12-1636 kreeg hij opdracht zich met
vijftig man, zonder bagage en vrouwen, naar Lillo te begeven en aldaar garnizoen te
houden; 15 op 21-2-1637 besloten de Gec. Raden zijn compagnie van Terneuzen naar
Liefkenshoek te sturen; 16 vermeld als kapitein van een compagnie te Liefkenshoek in
augustus 1637; 17 soldaten uit zijn compagnie verbleven op 10-10-1637 op het fort
Hoogerwerf; 18 op 11-3-1638 kreeg zijn compagnie opdracht van de Gec. Raden om van Lillo
naar Axel te vertrekken; 19 in 1644 had zijn compagnie een omvang van 120 koppen voetvolk;
20
was toen commandeur te Terneuzen; overl. Terneuzen 13-11-1644; tr. (1) Zierikzee (att.
7-6-1617) Anna Lems, geb. Den Haag; tr. (2) Dina Gelijnsdr. Decker; uit deze huwelijken:
21

a.
b.

Agatha Cromstrien.
Anna Cromstrien.
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Lijsbeth Cromstrien.
Maria Cromstrien, geb. Sluis; otr. Bergen op Zoom 28-8-1644, tr. Terneuzen Hendrick
de Ruelles, weduwnaar van Petronella Coenraets.
Willem Cromstrien, geb. 1627.
Harman Cromstrien, geb. 1629.
Martinus Cromstrien.
Anna Cromstrien, geb. 1631.
Frans Cromstrien, geb. 1632.
Crina Cromstrien, geb. 1644.

1 Het geslacht Cromstrien uit Zierikzee kan worden herleid tot Simon Willemszn. die op 12-2-1418
poorter werd te Zierikzee; zie: De Vos, 1931, p. 8-9.
2 ZA, SZ, inv. 488, 5-10-1624.
3 Idem, 23-11-1625.
4 Idem, inv. 1669, fol. 113.
5 Idem, inv. 494, 16-7-1633, fol. 16.
6 Idem, inv. 1242.2.
7 Idem, inv. 493, 26-2-1633.
8 Idem, inv. 497, 16-5-1639, fol. 81 v.
9 Idem, inv. 494, 24-5-1634, fol. 274.
10 Idem, inv. 495, fol. 11.
11 Idem, inv. 495, 2-10-1634, fol. 67.
12 Idem, 14-12-1634, fol. 122.
13 Idem, 2-1-1635, fol. 139, 9-1-1635, fol. 145, 22-2-1635, fol. 171 v en 172 en 11-6-1635, fol.
234 v.
14 Idem, inv. 496, 18-3-1636, fol. 45.
15 Idem, 17-12-1636, fol. 219.
16 Idem, 21-2-1637, fol. 27 v.
17 ZA, Gen. Afsch. 130, nr. 153.
18 ZA, SZ, inv. 496, fol. 159 v.
19 Idem, inv. 497, 11-3-1638, fol. 40.
20 Idem, inv. 2700.
21 De Vos, 1931, p. 6-7.

Cuisou
Charles Cuisou, verrichtte in 1662 reparatiewerk aan de contrescarp van het fort Hoogerwerf;
verm. toen soldaat aldaar. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820.

Dalen, van
Willem van Dalen, schipper; vervoerde in 1660 een scheepsvracht met 10 horden voor het
fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22800.
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Daniels(sen)
Daniel Daniels(sen), geb. Antwerpen; soldaat op het fort Hoogerwerf; verrichtte daar in de
periode 1654-1665 uiteenlopende werkzaamheden, zoals het lossen en dragen van diverse
materialen; bezat ook een schuit; 1 otr. (1) Ossendrecht (als j.m.) 28-8-1655, tr. (1)
Woensdrecht 2-10-1655 Janneken Antonissen, weduwe van Jan Roelofssen, toen wonend in
Bergen op Zoom; tr. (2) Martijntje Janssen van Oort, dochter van Jan Jacobsen van Oort en
Barbara Hendricx, zuster van Jacob Jansen van Oort (zie aldaar); uit het eerste huwelijk:
Anthonis Danielsen, geb. Hoogerheide; 2 ged. Ossendrecht 26-1-1660; getuigen: Pieter
Leenderssen, Jan Claessen, Michiel Kapperen, Margriet Anthonissen en Margriet
Adriaenssen Verbeeck.
uit het tweede huwelijk:
b. Jacobus Danielssen, geb. fort Hoogerwerf, ged. Woensdrecht 27-2-1667; getuigen:
Lieven Hermans, Jacobus Janssen, Sara van Maelen en Tanneken Aertsen.
c. Maria Danielssen, geb. fort Hoogerwerf, ged. Woensdrecht 30-3-1670; getuigen: Jan
Engelen de Leve (zie Engels) en Maria Nottingh (zie Nottinck).
a.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22740-22850.
2 Mogelijk is hier sprake van een schrijffout in het doopboek en had er Hoogerwerf moeten staan.

Davidtsen
Govert Davidtsen, benoemd tot ammunitiemeester te Veere op 22-1-1614 als opvolger van
Adriaen Bouwenssen; 1 ook omschreven als equipage-meester van Zeeland; vermeld i.v.m.
de bevoorrading van Liefkenshoek op 30-7-1627, 31-5-1631 en 19-1-1634; 2 vermeld als
commies-stapelier op 28-12-1633 i.v.m. de bevoorrading van het fort Hoogerwerf; 3 kreeg
op 5-1-1634 van de Gec. Raden opdracht kreeg om meer dan 7300 pond buskruit naar de
forten Lillo, Liefkenshoek, Blauwgaren en Oud-Lillo te zenden. 4
1
2
3
4

ZA, SZ, inv. 1669, fol. 72.
ZA, SZ, inv. 489, 30-7-1627, inv. 491, 31-5-1631, en inv. 494, 19-1-1634, fol. 176 v.
Idem, inv. 494, 28-12-1633.
Idem, 5-1-1634, fol. 162 v en 163.

Degenhart
Hans Degenhart, verm. soldaat; werd in 1648 betaald voor het dragen van turf op het fort
Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer van Zeeland C, inv. 22670.

Denu
Jacob Denu, ontving in 1662 £ 0:3:10 voor het schilderen van de sloep van het fort
Hoogerwerf; waarsch. toen soldaat aldaar. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820.
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Dimissen
Dingenis Dimissen [= verm. Domissen, Domussen of Dingenissen], landbouwer; leverancier
van stro ten behoeve van het fort Hoogerwerf in 1645. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22640.

Dingenis
Cornelis Jan Dingenis, landbouwer te Valkenisse; 1 leverancier van stro ten behoeve van het
fort Hoogerwerf in 1643. 2
1 ZA, RAZE 3507, o.m. 3-6-1622, 25-11-1627 en 7-3-1630.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620.

Dircksen
1.

Maijken Dircks, woonde in nov. 1644 in het fort Hoogerwerf; was toen weduwe van
Willem Jansen; otr. Bergen op Zoom 2-11-1644, tr. elders (met att. van Bergen op Zoom
d.d. 20-11-1644) Adam Gaij, weduwnaar van Yorck en waarsch. soldaat.

2.

Gerrit Dircksen, schipper; vervoerde in 1649 turf naar het fort Hoogerwerf.

3.

Jan Dircksen, leverde in 1665 enige onderdelen voor de sloep van het fort Hoogerwerf. 2

1

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22680.
2 Idem, inv. 22850.

Doelenaer, den
Heinderick den Doelenaer, schipper; leverancier van stro ten behoeve van het fort
Hoogerwerf in 1655. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22740.

Dorvens
Philips Dorvens, werd eind 1646 betaald voor het gedurende drie dagen halen van zand uit
het schor Hoogerwerf en het op de wal van het fort Hoogerwerf brengen ervan; waarsch.
soldaat. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22650.

Driewegen
Nicolaes Driewegen, kapitein van een Zeeuwse compagnie van het regiment Mauregnault;
een of meer soldaten uit zijn compagnie werden in april 1671 geplaatst op het fort
Hoogerwerf; 1 een deel van zijn compagnie kwam op 15-10-1671 van Sas van Gent naar
Liefkenshoek; 2 werd in maart 1672 met zijn compagnie gelegerd in Veere; 3 werd nog in
diezelfde maand gelegerd in het fort Den Haeck op de noordoostelijke hoek van Walcheren; 4
in maart/mei 1672 verbleef (een deel van) zijn compagnie (samen met de compagnie van
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Johan Vassij) in Liefkenshoek; 5 keerde in juni 1672 naar Veere terug; 6 vertrok in oktober
1672 in opdracht van prins Willem III met zijn compagnie tijdelijk naar Bodegraven. 7
1
2
3
4
5

ZA, SZ, inv. 667, 21-4-1671.
NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 2067, fol. 167 v; ZA, SZ, inv. 668, 7-1-1672.
ZA, SZ, inv. 688, 22-3-1672.
Idem, 24-3-1672.
Van Sijpestein en De Bordes, 1850, p. 88; NA, Raad van State, inv. 1576, verbaal van maart 1672,
fol. 11 v.
6 ZA, SZ, inv. 668.
7 Idem, inv. 669, 14-10-1672.

Dronckert
1.

Adriaen Jobse Dronckert (Dronckaert, Dronckers), zoon van Job Arienszn. Dronckaert
en Janneken Carels; schipper te Doel; 1 verzocht op 26-8-1636 om een schadevergoeding
van 5 pond Vlaams vanwege een kwetsuur, hem toegebracht door de luitenant van
kapitein [John] Courtenij; de krijgsraad van Lillo zegde hem dit bedrag toe; 2 werd in
Lillo in 1636 betaald voor schippersdiensten (£ 1:15:6); 3 verrichtte in de periode 16421653 schippersdiensten ten behoeve van het fort Hoogerwerf, waaronder het vervoer van
de predikant van het fort St. Anna (in de polder van Namen) van en naar dit fort; 4 werd
in 1648 betaald voor het vervoer van goederen van Liefkenshoek naar het fort
Blauwgaren (£ 4:3:4); 5 betaalde in juli 1665 £ 0:12:8 tol te Lillo voor het vervoer naar
Rotterdam van 5 lasten boekweit; 6 ontving op 27-7-1665 (omschreven als schipper te
Liefkenshoek) £ 1:17:6 voor het vervoer van soldaten van Liefkenshoek naar Vlissingen;
7
op 26-4-1669 had Jan Heynsen bij hem een schuld i.v.m. de koop van een schuit; 8
werd op 28-5-1669 als vrijschipper opgevolgd door Jan Heijnsen; 9 tr. Jozina de Craet;
hieruit:
a.

2.

Levina Dronckaert, ged. Liefkenshoek 26-11-1662.

Simon Jobse), zoon van Job Arienszn. Dronckaert en Janneken Carels; werd in de
periode 1665-1667 als schipper betaald voor het vervoer van de predikant van het fort
St. Anna (in de polder van Namen) van en naar het fort Hoogerwerf; 10 op 22-9-1679
voorgedragen als pachter van het veer van Liefkenshoek op Antwerpen, omschreven als
een oud-burger, schipper en inwoner van Liefkenshoek en verantwoordelijk voor een
“zwaar” gezin met vrouw en kinderen. 11

1 RAB, DK, inv. 15, fol. 177 v.
2 ZA, SZ, inv. 496, fol. 145.
3 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79920.
4 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610-22720.
5 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80150, fol. 41.
6 ZA, Rekenkamer Zeeland B, inv. 6301.
7 ZA, SZ, inv. 522, fol. 50.
8 RAB, DK, inv. 15, fol. 177 v.
9 ZA, SZ, inv. 665, 28-5-1669.
10 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22850, 22860 en 22870.
11 ZA, SZ, inv. 1294, brief van 22-9-1679.
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Dufour(t) (Dufoert, Du Fort)
Abraham Dufour(t) (Dufoert, Du Fort), waarsch. geb. in Frankrijk; 1 werd door de Raad van
State op 26-7-1632 benoemd tot sergeant-majoor en commies van de vivres en de ammunitie
op het forten St. Ambrosius (ofwel Stoofgat) en Hoogerwerf; 2 werd op 10-9-1633 opgevolgd
door Johan Vizer (Viser) (zie aldaar); over Dufour (du Fort) werd toen opgemerkt dat deze
zijn “charghe” had verlaten; 3 hij testeerde te Bergen op Zoom 23-5-1637; 4 hij was toen
kapitein van een infanterie-compagnie in het regiment van “Maison Noifve” [= het regiment
van kolonel Francois de Laubespine, seigneur de Hauterive, markies van Chateauneuf]; 5 hij
verbleef toen in “De Bommel” [= Zaltbommel]; maakte vermoedelijk ook vóór 26-7-1632
deel uit van het regiment van Hauterive, mogelijk van een compagnie die bij de verovering
van het fort Hoogerwerf betrokken was; als zijn erfgenamen wees hij (behalve de armen van
Bergen op Zoom, aan wie hij fl. 50 toekende) drie “eigen” broers aan dan wel, na hun
overlijden, hun wettige kinderen, t.w.: 6
•
•
•

Pierre du Foert, infanterie-kapitein en sergeant-majoor in het regiment van de
maarschalk Du Chatillon [= Gaspard III de Coligny, graaf van Chatillon, maarschalk van
Frankrijk]. 7
Jacob du Foert, kapitein in hetzelfde regiment. 8
Aultre Pierre du Foert, kapitein in hetzelfde regiment en toen commandeur van het
garnizoen in Tiel. 9

In het (Franstalige) testament worden ook vermeld: Daniel en Pierre du Foert (zoons van
Samuel du Foert, broer van de testateur, “pour lune moictie” [= een halfbroer?]) en voorts
Hester en Marie du Foert (zusters van de testateur). De erfgenamen kregen de beschikking
over de bezittingen van de testateur in Nederland en Frankrijk.
Enkele gegevens over kolonel Hauterive
François de l’Aubespine (Laubespine), is vanaf 1615 veelal omschreven als kolonel
Hau(l)terive; werd 24-11-1615 kolonel van een regiment Fransen van het Staatse leger; 10 in
1621 telden de compagnieën van dit regiment elk 120 hoofden; de eigen compagnie van
Hauterive werd toen versterkt tot 200 hoofden; in 1624 telde het regiment 14 compagnieën; 11
Hauterive voerde in 1624 het bevel over Franse en Waalse compagnieën (in Staatse dienst)
bij de (mislukte) verdediging van Breda; was in 1632 betrokken bij de inname van
Maastricht; in juli 1634 zond prins Frederik Hendrik enkele compagnieën van Hauterive naar
Zeeland; op 25-7-1634 voerde Hauterive overleg met de commandeurs van Lillo en
Liefkenshoek; 8 van zijn compagnieën waren toen gelegerd bij Lillo; 12 op 4-8-1634 schreef
hij aan de Gec. Raden van Zeeland dat hij binnen een of twee dagen naar Lillo zou vertrekken;
de bevelvoering liet hij over aan de Engelse kapitein Thomas Boijes; 13 op 21-8-1634 vermeld
als kolonel “commanderende over de troupen van de Prince van Oraingen gesonden in de
quartieren van Zeelandt”; toen bevonden zich bij Lillo nog 7 van zijn compagnieën; 14 op
19-10-1634 werd de kolonel voor zijn goede diensten “tot defensie van de frontieren deser
provintie” door de Gec. Raden van Zeeland bedankt en vereerd met vier oxhoofden Franse
wijn; 15 op 2-6-1635 besloot de Prins van Oranje kolonel Haulterive wederom naar Zeeland
te zenden om te commanderen over de compagnieën op de frontieren om de vijand in geval
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van nood het hoofd te kunnen bieden; 16 vertrok op 23-6-1635 samen met commandeur
Hoemaker en commies De Gomme naar Bergen op Zoom om informatie in te winnen over
het eigen leger en dat van de vijand; 17 op 6-11-1635 werd hij door de Gec. Raden gevraagd
één van zijn compagnieën naar Lillo te sturen; 18 benoemd tot gouverneur van Breda 21-51639; overl. 2-4-1670. 19
1 Hij is vermoedelijk verwant met Pierre du Four, heer van le Metz. Deze werd 21-3-1607 benoemd
tot ritmeester van een cavalerie-vaan ten dienste van het Staatse leger (Ringoir, 1978). Mogelijk is
deze zijn vader.
2 NA, Resoluties Raad van State, inv. 49, fol. 80.
3 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590, kopie van het besluit van de Raad van State inzake de
benoeming van Vizer.
4 HCM, not. arch. 10, akte nr. 42; idem, inv. 51, akte nr. 39, 23-5-1637.
5 Op de site Dutch Regiments heeft dit regiment het nummer IR 615 a.
6 Hij tekende de notarisakte als Abraham Dufoert.
7 Op de site Dutch Regiments heeft dit regiment het nummer IR 599 b. Mogelijk is hij identiek met
Pierre Durfort d’Autiège Père, benoemd tot kolonel in dit regiment op 27-3-1655 (Ringoir, 1981 b,
p. 42).
8 Hij testeerde te Bergen op Zoom op 12-6-1637, omschreven als heer van Autièges (HCM, not.
arch. 10, akte nr. 43, 12-6-1637; idem, inv. 51, akte nr. 40, 12-6-1637).
9 Hij is mogelijk identiek met Pierre Dufourt, benoemd tot majoor in het regiment van maarschalk
Du Chatillon op 22-5-1638, omschreven als Pierre Durfort d’Autiège fils (Ringoir, 1981 b, p. 43).
10 Ringoir, 1981 b, p. 147; Ten Raa en De Bas, 1915 en 1918. In de ordening van eenheden van het
Staatse leger door Will Hermsen verkreeg dit regiment het nummer IR 615 a. Het regiment
ontstond als uitvloeisel van het verdrag van St. Menehould van 15-5-1614.
11 Krachtens een resolutie van de Staten-Generaal d.d. 25-7-1624.
12 ZA, SZ, inv. 495, fol. 18 v.
13 Idem, fol. 21 v.
14 Idem, 21-8-1634, fol. 34.
15 Idem, 19-10-1634, fol. 76 v en 77.
16 Idem, 2-6-1635, fol. 228 en 228 v.
17 Idem, 23-6-1635, fol. 245 v.
18 Idem, 6-11-1635, fol. 331 v.
19 GA Breda, oud-adm. arch. stad Breda, inv. 400, fol 3 v en inv. 401, fol. 101.

Duwart (Duart)
Jan Du(w)art, glazenmaker te Lillo; werkte in 1650 en 1651 als glazenmaker in het fort
Hoogerwerf; 1 werd in 1653 en 1656 betaald voor het leveren en vermaken van de glazen (=
ruiten) aan gebouwen in het fort Lillo; 2 woonde op 9-3-1655 in het fort Lillo; verzocht toen
om de toewijzing van een erf om daarop een huis te bouwen; 3 werd voor glazenmakerswerk
te Lillo betaald in 1659; 4 idem op 27-3-1670; 5 ook vermeld op 28-12-1673; 6 werd ook in
1675 en 1678 betaald voor werkaamheden als glazenmaker te Lillo; 7 bezat in 1679 een huis
in het Quartier in het fort Lillo. 8
1
2
3
4
5
6

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22690 en 22700.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80250, fol. 26; idem, 80310, fol. 45.
ZA, SZ, inv. 508, 9-3-1655.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80380, fol. 32.
ZA, SZ, inv. 666, 27-3-1670.
HCM, not. arch. 292, akte nr. 15.
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7 ZA, SZ, inv. 674, 30-4-1675; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7070, fol. 329-330; ZA, SZ, inv, 680, 12-5-1678.
8 RAA, arch. Lillo c.s., inv. 2.
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Elandts
1.

Johan Elandts, vestingbouwkung ingenieur en cartograaf; maakte in 1651 een kopie van
een kaart van Walcheren, Borssele, Hulster- en Axelerambacht ten tijde van Guy van
Dampière, vervaardigd door Jacques Horenbout in 1540; 1 kreeg in 1658 100
rijksdaalders voor zijn kaart van het gebied rond Axel, Terneuzen en Sas van Gent; 2
vervaardigde vermoedelijk de kaarten van een in 1661 aan prins Frederik Hendrik (in
memoriam) opgedragen atlas van vestingwerken in de Republiek der Verenigde
Nederlanden; 3 daarin bevindt zich een afbeelding van het fort St. Martijn ofwel
Hoogerwerf; publiceerde in 1663 eveneens een atlas met afbeeldingen van
vestingwerken in de Republiek (“Caerten ende plaen bouck van alle de frontuere, steden
en forten”); 4 vervaardigde (omschreven als ingenieur en “petardier“ der Generaliteit)
een kaart van de Goudkust van Guinea (tussen Joni en Rio da Volta); 5 verkreeg
commissie van de Raad van State als militair ingenieur op 14-8-1665. 6

2.

Cornelis Elandts, zoon van nr. 1; 7 cartograaf en schilder; stelde in 1669 een atlas samen,
getiteld Theatre ou Livre des Cartes de toutes les frontières des Pays bas aussi bien des
Villes comme des Forts etc.; 8 daarin bevindt zich (onder de naam “Hoogerwerft”) een
afbeelding van het fort St. Martijn ofwel Hoogerwerf. 9

1 N.A., VTH Kaarten Hingman, inv. 2764.
2 NA, Resoluties Raad van State, 1-8-1658.
3 Deze atlas bevindt zich anno 2011 in het archief van de Franse Marine (Service Hydrographique de
la Marine, Vincennes, bibl. du depot des cartes et plans, collection manuscrits nr. 174); foto’s
hiervan bevinden zich in de bibliotheek van het Nationaal Archief te Den Haag onder de titel
Vestingen en versterkte steden 1642, 1661 (onder bibliotheeknummer 187 B 1); in deze bundeling
van foto’s bevinden zich ook foto’s van de afbeeldingen die Quirijn van Lobbrecht (sr.)
vervaardigde van vestingwerken in de Republiek zoals ze in 1642 zijn gepubliceerd. De
vermoedelijk door Johan Elandts vervaardigde afbeeldingen van vestingwerken vertonen veel
verwantschap met die van Van Lobbrecht (zie aldaar) en zijn daar vermoedelijk deels aan ontleend.
4 Scholten, 1989, p. 34. Het is niet duidelijk waar zich deze atlas anno 2011 bevindt. Mogelijk is
deze verspreid geraakt over diverse afzonderlijke collecties. Enkele bladen eruit (betreffende
plaatsen in de provincie Groningen en in Oost-Friesland) zijn in het bezit van het Regionaal
Historisch Centrum Groninger Archieven, Verzameling kaarten, prenten en tekeningen, inv. nrs.
1212, 1223, 1360, 1485 en 1601. In het Gelders Archief bevindt zich uit deze atlas een plattegrond
van de vestingwerken van Hattem, gedateerd 10-3-1663 en oorspronkelijk genummerd als 35
(Gelders Archief, Collectie Plattegronden, PL 92).
5 NA, Verz. Buitenlandse Kaarten Leupe; eerste gedeelte (VEL), inv. B.2.1, Westkust 117, Nieuwe
Wassende Graadige Paskaart van de Kusten van Guinea en Brasilia , strekkende de Kust van
Africa van Cabo Verde tot Cabo de Bonne Esperance; idem, NA, Atlis of Mutual Heritage (AMH).
6 Scholten, 1989, p. 174.
7 Van Oerle, 1986/1987, p. 80-82.
8 Deze atlas bevindt zich anno 2011 in de Biblioteca Laurenziana te Florence. Dia’s van deze atlas
bevinden zich in het Documentatiecentrum van de Stichting Menno van Coehoorn te Utrecht (inv.
nrs. 65001 t/m 65054 en 65101 t/m 65154) en in het Nationaal Archief (Aanwinsten Collectie
Afdeling Kaarten en Tekeningen, inv. 926). De afbeeldingen in deze atlas vertonen veel gelijkenis
met de door Johan Elandts in 1661 gepubliceerde afbeeldingen van vestingwerken; ze zijn
nagenoeg identiek.

434

9 Deze afbeelding is in de atlas opgenomen op blz. 75. Een gekleurde kopie ervan bevindt zich in het Documentatiecentrum
van de Stichting Menno van Coehoorn, inv. nr. 65135. Een gecompileerde versie ervan is afgedrukt op de voorzijde van de
kaft van het onderhavige boek.
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Ende, van den
Josua van den Ende (Eijnde), geb. Antwerpen; cartograaf en graveur; werkte onder meer voor
de kaartenuitgevers Blaeu en Visscher te Amsterdam; vervaardigde in 1627 een kaart
(uitgegeven door Claes Janszn. Visscher te Amsterdam in 1627) met bijzonderheden over de
aanleg van het fort Hoogerwerf; 1 tr. Zierikzee 22-12-1643 Catharina van Hertsbeke, geb.
Antwerpen, weduwe van Vincent Couwenburgh van Blois en van Jacob Jobse van Bellem;
hij vestigde zich in 1642 te Zierikzee, waar hij in de periode 1646-1648 kerkmeester was. 2
1 Deze kaart is o.m.opgenomen in de kaartencollectie van het Markiezenhof te Bergen op Zoom
onder nr. KG 372.
2 Uil, 2002, p. 64-65.

Engels(sen), Engelen
1.

Michiel Engelssen, repareerde in 1648 ruiten van de logementen op het fort Hoogerwerf.
1

2.

Jan Engels (Engelen) (de Trouw), geb. Steenbergen; 2 was in 1670 en 1671 soldaat onder
commandeur Baudoux op het fort Hoogerwerf; overl. Doel 1684; otr. Ossendrecht 1-51670; tr. ald. 26-5-1670 Maria Huybrechts Nottincks, geb. Liefkenshoek (zie Nottinck),
weduwe van Gerrit Jansen (zie Jansen); zij hertr. Anthony Martens Mattenburg; uit dit
huwelijk:
a.
b.

3.

Engel (Ingel) Jansen (de Trouw), ged. Ossendrecht 30-3-1671; getuigen: Aert
Notens [Nottinck], Huijbrecht Notens [Nottinck] en Maria Fabricius.
Engel (Ingel) Jansen (de Trouw), ged. Ossendrecht 23-10-1672; getuigen: de huisvr.
van schout Roelant Heckaert, Huijbrecht Huijbrechtsen Noten [Nottinck] en Maria
N.N.; op 26-9-1687 was zijn voogd zijn halfbroer Jan Geerts (voortgekomen uit het
huwelijk van Maria Nottincks met Gerrit Janssen; zie Janssen). 3

Neeltien Engelen, ontving in 1662 10 schellingen voor het leveren van niet nader
omschreven goederen of diensten ten behoeve van het fort Hoogerwerf. 4

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22670.
2 Hij is mog. een zoon van Engel Trouw; deze was doopgetuige te Steenbergen 29-4-1634.
Vermoedelijk was Jan Engelen doopgetuige te Woensdrecht (samen met Maria Nottingh) op 30-31670; zijn naam is toen genoteerd als Jan Engelen de Leve.
3 RAB, DK, inv. 18, fol. 50, 26-9-1687; ook: DK, inv. 19, fol. 19, 15-2-1692.
4 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820.

Erasmus
Jacob Erasmus, geb. Bergen op Zoom; metselaar aldaar; verrichtte in 1647
metselwerkzaamheden op het fort Hoogerwerf; 1 otr. Bergen op Zoom 28-6-1628, tr. ald. 167-1628 Adriaentgen Mathijs, geb. Zevenbergen; uit dit huwelijk ged. Bergen op Zoom:
a.

Erasmus Erasmus, 12-9-1629; getuigen: Adriaen Jacobs, Cornelis Quirynsse, Claerken
Erasmus, Digneken Jans, Pierken Jacobs, Jan Aertsse en Maeyken Hermans.
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b.

Mathijs Erasmus, 10-4-1637; getuigen: Hendrick Janssen en Catelyn du Boys.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22660.

Erentreyter
Ernhardt Erentreyter, benoemd tot kolonel van een infanterie-regiment van het Staatse leger
op 6-3-1632; 1 militairen uit dit regiment waren in de zomer van 1632 betrokken bij de
verovering van de forten Ambrosius (Stoofgat), Hoogerwerf, Kruisschans, St. Anna (in de
Polder van Namen) en St. Jacob (op de Couwenstijnsedijk); 2 gouverneur van Emden 16291645. 3
1 Ringoir, 1981 b, p. 150. Hij is waarschijnlijk verwant met Hans Hendrik Erenteyter. Deze werd op
8-3-1635 benoemd tot majoor in het regiment van Ernhardt Erentreyter (zijn vader?), op 18-101640 tot majoor in het regiment van kolonel Hendrik Casimir graaf van Nassau (die op 12-7-1640
in het fort St. Anna in de polder van Namen overleed aan bij Hulst opgelopen verwondingen) en op
10-10-1652 bevorderd tot luitenant-kolonel onder kolonel Hendrik Trajectanus graaf van Solms
(Ringoir, 1981 b, p. 5, 6 en 150). In 1631 omvatte het regiment van Erentreyter 12 compagnieën
van 250 man (Ten Raa en De Bas, 1918, p. 282).
2 Ten Raa en De Bas, 1918, p. 61.
3 Idem, p. 344.

Escluse, L’
Zie Cluijs, de la.

Eynde, van den
Remeeus van den Eynde (Ende), benoemd tot kapitein van een Zeeuwse compagnie op 267-1619 als opvolger van Johan Magnus; 1 verbleef als kapitein te Lillo op 2-7-1622; 2
verzocht toen om toestemming van de Gecommitteerde Raden van Zeeland voor het plaatsen
van een schutting achter zijn tuin aldaar en om een trap om op de ramparde te kunnen komen;
verzocht toen voorts om een ledikant (“koets”) in zijn kamer van wit hout en een “spinne” in
zijn keldertje voor het bewaren van zijn provisie; 3 op 9-10-1626 kreeg hij opdracht van de
Gec. Raden om zich met zijn compagnie uit IJzendijke naar Lillo te verplaatsen; 4 wederom
vermeld als kapitein op 18-11-1628; 5 commies Somer kreeg op 25-4-1629 opdracht van Gec.
Raden om uit te zien naar een nieuw onderkomen voor kapitein Van den Ende omdat zijn
toenmalige logement te oud was; 6 wederom vermeld als kapitein op 5-7-1633 toen hij met
zijn schepen voor de polder van Namen lag; 7 op 8-8-1633 kreeg hij van de Gec. Raden
opdracht in Hoogerwerve en Stoofgat de compagnie van kapitein Nicolai af te lossen en daar
een maand te verblijven; 8 werd op 15-5-1634 door de prins van Oranje verzocht zich met
zijn compagnie vanuit Bergen op Zoom naar Axel te begeven ‘ende aldaer wachte en
garnizoen houden’; 9 op 21-6-1634 diende zijn compagnie zich op bevel van de prins naar
Tholen te begeven om daar garnizoen te houden; op 22-7-1634 kreeg hij van de Gec. Raden
opdracht om met zijn compagnie in Axel te blijven. 10
1
2
3
4

ZA, SZ, inv. 1669, fol. 81 v.
NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 2061 (II betr. 1622), fol. 17.
ZA, SZ, inv. 487, 2-7-1622.
Idem, inv. 489, 9-10-1626.

437

5 Idem, inv. 490, 18-11-1628.
6 Idem, 25-4-1629.
7 Idem, inv. 494, 5-7-1633, fol. 6.
8 Idem, 8-8-1633, fol. 31.
9 Idem, 15-5-1634, fol. 263.
10 Idem, inv. 494, 21-6-1634, fol. 300 en inv. 495, 22-7-1634, fol. 17v en 18.
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Fabricius
Arnoldus Fabricius, predikant te Ossendrecht en Woensdrecht 1653-1675; 1 in deze periode
bezochten diverse bewoners van het fort Hoogerwerf kerkdiensten aldaar, deden er
belijdenis, huwden er en lieten er door Fabricius hun kinderen dopen; overl. maart 1675; 2 tr.
Maria de Clercq; uit dit huwelijk :
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Maria Fabricius, ged. Woensdrecht 5-7-1654; getuigen: Johan van Aertsen (heer van de
Triangel, Ossendrecht etc.), Jacob Dircksen de Clercq, Josijntjen Jacobs en Sophia
Stuijninghs; belijdenis Ossendrecht 24-12-1670.
Joannes Fabricius, ged. Ossendrecht 20-2-1656; getuigen: Joannes Fabricius, Matthias
Knollaert, Cornelis (?) [onleesbaar], Geertruijt Stuijninghs en Geertruijt de Klercq.
Theodorus Fabricius, ged. Ossendrecht 5-8-1657; getuigen: Dirck Jacobsen de Clercq,
Hermen Smit en Janneken Cornelis.
Gerhardus Fabricius, ged. Ossendrecht 21-12-1659; getuigen: Gerhart Becker, Cornelis
Heijnsbergen (predikant te Bergen op Zoom) en Sophia Stuijninks.
Geertruij Sophia Fabricius, ged. Ossendrecht 11-9-1661; getuigen: Gerhard Becker,
Pieter Baselier, Geertruij Vaij en Jobina de Wit.
Gerhardus Fabricius, ged. Ossendrecht 24-8-1664; getuigen: Adrianus Ketelaer
(predikant te Putte), Willem Claassen de Colonia, Catharina Fellebier en Maria Wadden.
Johanna Fabricius, ged. Ossendrecht 3-2-1669; getuigen: Thomas Hensbergen en
Margarita Maria Wielants.
Gerhardus Fabricius, ged. Ossendrecht 28-9-1670; getuigen: Roeland Heckaert (schout
en secretaris van Ossendrecht), Cornelis Wadden, Abraham Soon [?], Sophia Stuijninck
en Johanna Wadden.

1 Schoonhoven, 1998, p. 56.
2 Het is niet bekend of hij op Hoogerwerf ook kerkdiensten verzorgde; vermoedelijk was dit niet het
geval.

Faes
(zie ook Servaes)
Heindrick Faes, leverde in 1656 een nieuwe turfton voor het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22750.

Fase
Crien [Crijn, Corijn] Fase, ontving in 1658 £ 4:13:4 voor timmerwerk op het fort
Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22770.

Febre, le
Nicolaes le Febre, was als gecommitteerde van de Raad van State op 25-3-1634 in fort Lillo
betrokken bij de aanbesteding van de herbouw van het fort Hoogerwerf. 1
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1 ZA, SZ, inv. 1249.2, nrs. 276-277.
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Fos
Zie Voos.

Friscus (Friskens)
Christophorus (Stoffel) Friscus, zoon van Jacob Friscus (kuiper en wijnsteker [=
wijnhandelaar] te Bergen op Zoom) en Lijsbeth Franchois; 1 slotenmaker te Bergen op Zoom;
2
leverde in 1669 en 1670 sloten en enig ander ijzerwerk ten behoeve van het fort Hoogerwerf;
3
bewoonde het pand “Het Voske” in de Lievevrouwestraat te Bergen op Zoom (anno 2011
nr. 35); 4 tr. Bergen op Zoom (r.k.) 25-1-1663 (getuigen: Johanna Jans en Maria Gerrits)
Maria Coenraets (dochter van Goossen Coenraets, gareelmaker en tavernier te Bergen op
Zoom); uit dit huwelijk r.k. ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
1
2
3
4

Jacobus Friscus, 2-4-1663; getuigen: Jacobus Friscus en Maria de Mol.
Conrardus Friscus, 24-5-1665; getuigen: Franciscus van Weert en Magdalena Friscus.
Franciscus Friscus, 26-7-1667; getuigen: Stephanus Stempel en Johanna Jans.
Robertus Friscus, 2-8-1669; getuigen: Petrus Friscus en Francisca Clouw [?]
Maria Friscus, 28-2-1672; getuigen: Joannes Friscus en Elisabetha Frans.
Elisabetha Friscus, 11-3-1674; getuigen: Robertus Friscus en Anna Friscus.
Elisabetha Friscus, 26-1-1676; getuigen: Joannes Friscus en Elisabetha Friscus.
Dit paar bezocht rooms-katholieke kerkdiensten in Halsteren; De Mooij, 1998, p. 272.
HCM, not. arch. 90, akte nr. 15, 8-2-1668.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22890 en 22900.
Weyts, 2006, p. 70.

Gaba
Joos Gaba, leverde in 1671 voor £ 4:5:4 dijkwagens (karren) ten behoeve van het fort
Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22910.

Gallieris
Jacob Gallieris, zoon van Christoffel Gallieris en Suzanna Noorthoeve; commies van de
vivres en ammunitiën en ontvanger van de gemene midelen van consumptie te Lillo,
Liefkenshoek en Hoogerwerf 1649-1664; als zodanig benoemd op 1-6-1649; 1 verdiende in
1664 als commies van de vivres en de ammunitiën 60 pond Vlaams; 2 per abuis soms ook als
commandeur omschreven; 3 vermeld als gedelegeerd rechter te Lillo op 17-10-1653; 4
testeerde met echtgenote te Goes in 1652; 5 ouderling te Lillo op 30-1-1659; 6 werd op 3-61659 benoemd tot extra-ordinaris commissaris der monsteringen van de garnizoenen langs
de Schelde op Lillo, Liefkenshoek, St. Anna en St. Martin op Hoogerwerf als opvolger van
Antonij de Baudoux; 7 overl. vóór 7-2-1665; 8 tr. Maria van Groeningen, dochter van Steven
van Groeningen, licentiemeester vanwege Holland te Lillo; 9 het werd haar toegestaan om tot
mei 1665 in de woning van haar overleden man in fort Lillo te blijven wonen, op voorwaarde
dat de heren van de Gecommitteerde Raden die vanwege de verpachtingen (van de gemene
middelen van consumptie) zouden afreizen deze ’s landswoning (= de woning van het gewest
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Zeeland) als onderkomen zouden kunnen gebruiken; zij otr. (2) ’s Heer Hendrikskinderen
31-7-1668 Justus Guilelmus Mollerus, toen weduwnaar en predikant in “Marcheijne” in de
Palts; in het trouwboek van de geref. kerk van Goes werd aangetekend dat zij aan de
Weeskamer [van Goes] had voldaan; uit dit huw. waarsch.:
a.

b.

Christophorus (Christoffel) Gallieris, geb. Lillo; ingeschreven als student te Leiden op
23-12-1680, 23 jaar oud; 10 promoveerde op 26-6-1685 aan de hogeschool te Harderwijk
tot doctor in de medicijnen; 11 was in 1685 schepen van Hulst. 12
Susanna Maria Galierus, geb. Lillo; woonde in mei 1678 in Bergen op Zoom; otr. aldaar
7-5-1678, tr. aldaar 7-6-1678 Sijbrecht Frijters, geb. Oudenbosch, toen wonend in
Bergen op Zoom.

1 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 50 v en 51; ZA, SZ, inv. 502, fol. 55. Werd als ontvanger benoemd door de
Raad van State. Onduidelijk doch plausibel is een genealogische band met Jacob Gallieris te
Hulst, schepen (1675, 1676), burgemeester (1683, 1684), begr. te Hulst 2-4-1692 (Algemeen Ned.
Familieblad 1902, p. 60 en 61; De Wapenheraut jrg. 1902, p. 54 en idem jrg. 1911, p. 74; De
Navorscher, jrg. 79, 1930, p. 251). Eveneens plausibel is verwantschap Jacob Gaillierus die met
zijn echtgenote Johanna de Bruijn op 6-1-1686 deelnam aan het Avondmaal te Sluis (ZA, Herv.
Gemeente Sluis, inv. 147). Deze is vermoedelijk identiek met J. Galliers, vermeld als ontvanger
van de algemene middelen te Sluis in 1697 (NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 2469).
2 NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 123 v.
3 ZA, SZ, inv. 1275, 20-12-1660; inv. 652, 29-3-1661, 17-5-1661 en 23-6-1661.
4 HCM Bergen op Zoom, arch. notaris Govaert Stempel, inv. 77, akte nr. 133.
5 GA Goes, RAZE 2081, 1652, fol. 223.
6 ZA, SZ, inv. 511, 30-1-1659.
7 Idem, inv. 1670, fol. 125 v.
8 Idem, inv. 521, fol. 74.
9 Idem, inv. 517, fol. 263, 23-11-1662.
10 Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae 1576-1875, Den Haag, 1925.
11 O. Schutte, Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, Arnhem 1980, p. 64; VS,
jrg. 22, 1986, p. 332.
12 De Navorscher, jrg. 79, 1930, p. 251.

Gans
Claes Gans, verrichtte in 1662 reparatiewerk aan de contrescarp van het fort Hoogerwerf;
verm. toen soldaat aldaar. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820.

Gardijn, du
Jan du Gardijn, verrichtte in 1648 voor een bedrag van £ 7:4:1 reparatiewerkzaamheden aan
de logementen, het magazijn en de corps du garden op het fort Hoogerwerf; leverde hiervoor
ook materialen; 1 doopgetuige Bergen op Zoom 24-12-1673; mog. identiek met Jan Gordijn
(zie aldaar).
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22670. Hij is mog. verwant met Jan du Gardijn die op 20-3-1596
van de Raad van State commissie verkreeg als kanonnier te Bergen op Zoom (NA, Raad van State,
inv. 1525, fol. 115 v). Deze is vermoedelijk identiek met Hans du Gardin, vermeld als vader te
Bergen op Zoom op 9-6-1599.
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Gelder, de
Daniel de Gelder, leverde in 1659 22 dozijn bandelieren voor het fort Hoogerwerf.

1

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22790.

Geleynssen
Cornelis Geleynssen, schipper; vervoerde in 1648 vanuit Bergen op Zoom meel naar het fort
Hoogerwerf; 1 legde op 5-11-1654 een verklaring af over de reparatie van de contrescarp van
dit fort. 2
1 HCM, not. arch. 43, akte nr. 105, 21-8-1648.
2 ZA, SZ, inv. 1269, brief van 5-11-1654.

Geloude
Jacob Geloude (soms ook: Gelaude), vermeld als timmerman te Bergen op Zoom op 7-31653; 1 verrichtte in 1654, 1655, 1656 en 1662 diverse timmerwerkzaamheden op
Hoogerwerf; 2 doopgetuige Bergen op Zoom 27-9-1647 en 24-10-1653; vettewarier
[verkoper van vette waren, w.o. boter en olie] te Bergen op Zoom op 29-2-1668; 3 tr. Anneke
Pieters; uit dit huwelijk ged. Bergen op Zoom:
a.
b.

Jacobus Geloude, 19-8-1671; getuigen: Jacobus de Ryek, Robbrecht de Moor, Lijsebet
Pieters en Sijken Jacobs.
Elisabet Geloude, 27-2-1675; getuigen: Jacob Ricken, Lysabet Pieters en Josijna Pieters.

1 HCM, not. arch. 77, akte nr. 45.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22730, 22740, 22750 en 22820.
3 HCM, not. arch. 154, akte nr. 12.

Gerassemisse
Crijn Gerassemisse, verrichtte in 1657 voor een bedrag van £ 4:10 timmerwerkzaamheden
op het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22760.

Gerritsen
Adriaen Gerritsen, was in 1660 betrokken bij het repareren van de contrescarp van het fort
Hoogerwerf; waarsch. toen soldaat aldaar. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22800.

Gershoven, van
Jaques van Gershove(n), geb. Maastricht; benoemd tot kapitein van een compagnie van het
Staatse Leger op 18-3-1626; was eerder luitenant in de compagnie van kapitein Mentten; 1
op 9-10-1626 kreeg hij opdracht van de Gec. Raden om zich met zijn compagnie uit Axel
naar Liefkenshoek te verplaatsen; 2 doopgetuige Liefkenshoek 17-9-1628; 3 wederom
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vermeld als kapitein op 20-9-1633 op de Kruisschans, toen de vrouwen van de compagnie
van kapitein Gershoven met hun bagage van logementen moesten worden voorzien; 4 diverse
malen vermeld als kapitein in 1634; 5 kreeg op 11-7-1634 opdracht van de GR van Zeeland
om soldaten uit zijn compagnie naar een schip ter beveiliging van het fort Hoogerwerf te
sturen; 6 op 14-11-1634 werd hij door de Gec. Raden verzocht om met zijn compagnie langer
op het fort Hoogerwerf te verblijven; 7 deze compagnie verbleef daar ook in latere jaren; op
18-3-1636 werd hij door de Gec. Raden naar Lillo gezonden om zich daar met zijn
compagnie, met inbegrip van vrouwen en bagage, te legeren; 8 vermeld als commandeur te
Lillo op 29-4-1636 en 4-3-1637; 9 op 21-2-1637 besloten de Gec. Raden zijn halve
compagnie van Liefkenshoek naar Lillo te verplaatsen; 10 op 3-6-1637 was hij met zijn
compagnie gelegerd op schepen voor het fort St. Anna (in de Polder van Namen) en kreeg
hij van de Gec. Raden opdracht Zuid-Beveland binnen te trekken; 11 overl. vóór 27-12-1638;
werd toen als kapitein opgevolgd door Philips Campe (zie aldaar). 12
1 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 113.
2 Idem, inv. 489, 9-10-1626.
3 De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v.
4 ZA, SZ, inv. 494, 20-9-1633, fol. 58 v.
5 Idem, 7-3-1634, fol. 219 en ZA, SZ, inv. 495, 6-7-1634, fol. 7 v.
6 Idem, inv. 495, fol. 11.
7 Idem, inv. 495, 14-11-1634, fol. 97 v.
8 Idem, inv. 496, 18-3-1636, fol. 45.
9 Idem, 29-4-1636, fol. 76 v en 77 en 4-3-1637, fol. 36 v.
10 Idem, 21-2-1637, fol. 27 v.
11 Idem, 3-6-1637, fol. 85 v.
12 Idem, inv. 1669, fol. 213.

Gillissen
Michiel Gillissen (Spijckenisse), timmerman te Goes, later te Lillo; verzocht de
Gecommitteerde Raden van Zeeland op 5-10-1627 om ordinaris en ‘s landstimmerman te
mogen zijn in het fort Lillo; 1 landstimmerman te Lillo vanaf 3-3-1628 tot zeker eind 1644; 2
verzocht de Gec. Raden op 25-4-1629 om met uitsluiting van anderen, materialen te mogen
leveren die nodig waren in het fort; zijn verzoek werd afgewezen met aantekening dat
commies Somer hem reparatiewerk mocht opdragen en bij hem materialen mocht kopen; 3
was op 20-6-1630 aannemer van de bouw van het logement voor de tweede kapitein alsmede
van het kantoor voor commandant Broucxsaut te Lillo; op 20-6-1630 werd hem ordonnantie
van betaling verleend voor de eerste van de drie termijnen; 4 op 18-6-1632 betaalde de Gec.
Raden hem ₤ 90:13:4 wegens het eerste van drie delen van de aanneemsom voor de bouw
van vijf dubbele hutten op Oud-Lillo; 5 was in juni 1632 als meester-timmerman betrokken
bij de verovering van de forten Hoogerwerf c.s. op de Spanjaarden; 6 op 13-8-1632 werd hem
door Gec. Raden een voorschot van 100 pond Vlaams verleend op zijn vorderingen; 7 op 36-1633 werden de gedelegeerde rechters te Lillo gemachtigd om alle goederen, vorderingen
en schulden van Michiel Gillissen te inventariseren t.b.v. diens crediteuren; 8 op 4-6-1633
werd hem voorlopig toegestaan in de polder van den Doel te komen, maar niet in enig fort; 9
op 16-6-1633 werd hij door commandant Broucsaut naar Middelburg gestuurd om door de
Gec. Raden gehoord te worden; 10 op 23-6-1633 werd hij door de Gec. Raden ‘in ‘t lange’
gehoord naar de redenen ‘van sijn overgaen naer den vijandt’ alsmede naar zijn wedervaren
aldaar; besloten werd om hem met een brief naar vice-admiraal Hollaer te sturen opdat deze
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hem nader zou informeren over de diepgang van de vijandelijke schepen en de bemanning te
Antwerpen; 11 op 14-7-1633 ontving hij te Lillo ₤ 9-12-6 Vlaams voor het maken van vijf
‘sentinelhuijsen’ op de Kruisschans; 12 op 15-11-1633 ontving hij een bedrag van ₤ 149:9:8
vanwege hetgeen hij verdiend tijdens de veroveringen van de forten Hoogerwerf c.s. in de
zomer van 1632, excl. hetgeen hem reeds vooruit was betaald; 13 op 13-4-1634 kreeg hij voor
zijn werk aan het nieuwe hooft aan de contrescarpen van Lillo 125 ponden Vlaams uitbetaald;
14
was op 13-11-1637 aannemer van enkele repartiewerken op Lillo en Liefkenshoek; 15 op
22-12-1637 kreeg hij een som van 232 Vlaamse ponden voor reparaties aan de hutten en
andere logementen op Lillo; 16 op 13-5-1638 verzocht hij de Gec. Raden om de functie van
eerste kanonnier op Lillo te mogen bekleden; de Gec. Raden besloten zijn verzoek in acht te
nemen zodra er een plaats bij de kanonniers zou vrijkomen; 17 op 30-9-1638 kreeg hij ₤ 6:14:4
wegens verrichte werkzaamheden in het verdronken land bij Calloo, tijdens de tocht van
Graaf Willem van Nassau; 18 na het succesvol afleggen van de proef voor konstabel te
Vlissingen werd hij op 17-5-1639 aangesteld als kanonnier op Lillo; 19 op 23-8-1639 werd
hij aangesteld als opzichter van het werk aan de houten brug van Lillo; 20 op 24-4-1640 werd
hij door de Gec. Raden verzocht binnen 8 dagen te reageren op het verzoek van Jaspar
Leijnssen, die arrest verzocht op zijn gage wegens een resterende schuld van ₤ 8:16 voor het
leveren van steen; 21 kreeg op 8-5-1640 het bevel zich te voegen bij het leger van generaal
Van Brederode; 22 op 1-2-1641 werd hem door de Gec. Raden 5 Vlaamse ponden toegekend
voor het toezicht tijdens het maken van de houten brug voor fort Lillo; 23 op 5-2-1641
beschuldigde hij commies Pieter de Gomme van malversaties, fraude en ontvreemdingen van
materialen van de provincie en andere zaken; de Gec. Raden namen deze zaak zeer serieus
en er diende op te worden toegezien dat Gillissen en De Gomme binnen het fort bleven; 24
zijn beschuldigingen bleken terecht te zijn en op 25-2-1641 werd hij niet langer te Lillo
opgehouden door raadsheren; 25 op 5-5-1641 was hij nog steeds kanonnier op Lillo toen hij
niet zonder medeweten van commandeur Wassij uit het fort mocht vertrekken; 26 op 9-5-1641
kreeg hij toestemming om voor twee of drie dagen het door hem aangenomen werk in
verschillende plaatsen te controleren en de daarvoor benodigde tijd buiten Lillo te verblijven,
met medeweten van kapitein Wassij; 27 vermeld als meester-timmerman te Lillo op 10-91641, 19-10-1641 en 21-10-1641; 28 verrichtte in 1642 voor een bedrag van £ 12:1:4
timmerwerkzaamheden op het fort Hoogerwerf; 29 idem in 1644 (toen voor £ 53:8); 30
omschreven als fortificatiemeester te Lillo op 22-4-1644; 31 ontving op 9-12-1644 60 pond
Vlaams voor het maken van een galg, een wip en een houten paard voor het fort Lillo; 32
verliet Lillo begin 1645, waarbij onduidelijk was waar hij naar toe vertrokken was; 33 werd
in Lillo in mei 1645 als timmerman en kanonnier opgevolgd; 34 tr. Digna Benedictus; 35 zij
verzocht op 17-2-1645 een bekwame knecht te mogen aanstellen gedurende de afwezigheid
van haar man; 36 op 31-10-1645 wezen de Gecommitteerde Raden van Zeeland haar verzoek
om een toelage voor de winter af, evenals (op 1-12-1645) een verzoek om uitbetaling van
salaris dat haar man nog tegoed had. 37
1
2
3
4
5
6
7
8

ZA, SZ, inv. 489, 5-10-1627.
Idem, inv. 490, 3-3-1628 en ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80080, fol. 20.
ZA, SZ, 25-4-1629.
Idem, inv. 491, 20-6-1630.
Idem, inv. 492, 18-6-1632.
Idem, inv. 494, 11-11-1633.
Idem, inv. 493, 13-8-1632.
Idem, 3-6-1633.
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9 Idem, 4-6-1633.
10 Idem, 16-6-1633.
11 Idem, 23-6-1633.
12 Idem, inv. 494, 14-7-1633, fol. 14 v.
13 Idem, 15-11-1633, fol. 119 en 120.
14 Idem, 13-4-1634, fol. 240 v.
15 Idem, inv. 496, 13-11-1637, fol. 177 v.
16 Idem, 22-12-1637, fol. 201.
17 Idem, inv. 497, 13-5-1638, fol. 79.
18 Idem, 30-9-1638, fol. 164 v.
19 Idem, 17-5-1639, fol. 82 v.
20 Idem, 23-8-1639, fol. 140 v.
21 Idem, inv. 498, 24-4-1640, fol. 49 v.
22 Idem, 8-5-1640.
23 Idem, 1-2-1641, fol. 205.
24 Idem, 5-2-1641, fol. 206 v.
25 Idem, 25-2-1641, fol. 213 v.
26 Idem, 5-5-1641, fol. 146 v.
27 Idem, 9-5-1641, fol. 251.
28 HCM Bergen op Zoom, not. arch. 36, akte nr. 89; idem, inv. 36, akte nr. 111; idem, inv. 36, akte nr. 112.
29 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620.
30 Idem, inv. 820.
31 HCM Bergen op Zoom, not. arch. 39, akte nr. 59.
32 ZA, SZ, inv. 500, 9-12-1644.
33 Idem, 7-2-1645.
34 Idem, 2-5-1645 en 9-5-1645.
35 Zij is mog. identiek met Dignetgen Benedictus die door belijdenis lidmaat werd van de geref. kerk te Vlissingen in
januari 1612; zij was toen ongehuwd (ZA, Lidmatenregisters Vlissingen 1593-1811; DTBL Vlissingen 20, K 481, fol.
133).
36 ZA, SZ, inv. 500, 17-2-1645.
37 Idem, 31-10-1645 en 1-12-1645.
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Goeman
Merten Goeman, verm. soldaat op het fort Hoogerwerf; werd daar in 1641 betaald voor
diverse werkzaamheden, uitgevoerd in 1640, zoals het schoonmaken van het magazijn. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.

Goethart
Alexander Goethart, scheepstimmerman; repareerde in 1655 en 1657 de sloep van het fort
Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22740 en 22760.

Gomme, de
Pieter de Gomme, vml. geb. eind 16de eeuw; 1 mog. zoon van Bernard de Gomme, die is
vermeld als getuige bij de doop te Vremdijke van Anna de Gomme (dochter van Jan de
Gomme) op 22-1-1595; 2 waarsch. militair in het fort Liefkenshoek ca. 1622; pachter van de
impost op het gemaal te Lillo en Liefkenshoek in 1625; 3 commies van de convooien en
licenten te Lillo januari 1629 tot oktober 1630; 4 commies van de vivres en ammunitiën en
ontvanger van de gemene middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek vanaf 6-6-1631
tot zijn ontslag begin 1641; 5 vervulde die functie ook ten behoeve van het fort Hoogerwerf;
6
werd in 1641 wegens malversaties gevangen gezet in het fort Rammekens, veroordeeld
(door de magistraat van Vlissingen) en als commies en ontvanger ontslagen; 7 aanvankelijk
inwoner van Liefkenshoek, later (vermoedelijk vanaf 1631) van fort Lillo; beklaagde zich op
16-10-1625 bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland over de pachters van het gemaal
wegens de verkoop van tarwe en meel in het fort; 8 verzocht de Gec. Raden op 17-12-1625
om een leeg erf bij de ingang van het fort te mogen afheinen en te gebruiken omdat dit door
veel vuiligheid werd belet; 9 op 26-3-1626 werd dit verzoek door de Gec. Raden toegestaan;
10
vermeld als inwoner van Liefkenshoek op 26-11-1626; 11 op 1-4-1631 werd hem door de
Gec. Raden toegestaan te bouwen aan het logement van kapitein Borssele te Lillo; 12 werd
op 5-6-1631 benoemd tot commies te Lillo; 13 op 13-11-1631 werd hem door de Gec. Raden
de grasetting rondom de contrescarpen van Lillo en Liefkenshoek vergund om dezelfde
voorwaarden als zijn voorgangers; 14 op 8-3-1632 werd hem door de Gec. Raden een klein
erf op de haven van Lillo vergund, door hem beplant, om dit tot wederopzegging te mogen
gebruiken; 15 omdat er geen criminele vierschaar aanwezig was te Lillo werd hij op 29-41632 met zes anderen door de Gec. Raden aangewezen om een vonnis te vellen inzake
Hendrick Janssen en het ongeluk van soldaat Dominicle Malpas in de nacht van 14 op 15
februari; 16 op 24-7-1632 werd hij door de Gec. Raden gelast zich naar de onlangs door
Willem van Nassau veroverde forten Kruisschans, St. Jacob, Stoofgat, Hoogerwerf en St.
Anna in de polder van Namen te begeven om aldaar een inventaris te vervaardigen van alle
geschut, munitie, levensmiddelen en andere zaken die daar veroverd waren op de vijand; 17
had in de periode 1632 tot zijn ontslag een intensieve bemoeienis met de gang van zaken op
het fort Hoogerwerf, met name op het terrein van de bevoorrading; omdat hij geen
mogelijkheid had om zijn levensmiddelen te bergen (alle kelders lagen vol met bier en de
keuken boven de kelder werd gebruikt als kantoor), verzocht hij de Gec. Raden op 3-2-1633
om een klein provisiekeldertje onder de achterkeuken van ’s landshuis (= een huis dat
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eigendom was van het gewest Zeeland) te mogen maken; 18 op 31-3-1633 werd dit verzoek
door de Gec. Raden toegestaan; 19 op 22-4-1633 werd zijn verzoek aan de Gec. Raden om op
zijn kosten een hoek van de ‘gestopte haven tot Lillo’ te mogen opvullen en die te gebruiken
als een hofje tot wederopzegging toegestaan; 20 bouwde in 1634 een woning te Lillo, ter
waarde van ₤ 647:10 Vlaams; op 8-5-1635 vroeg hij de Gec. Raden of zij deze woning ‘voor
het Landt’ (d.w.z. voor het gewest Zeeland) wilden kopen; zijn verzoek werd afgewezen; 21
vertrok op 23-6-1635 samen met commandeur Hoemaker en de heer Van Haulterine naar
Bergen op Zoom om informatie in te winnen over het eigen leger en dat van de vijand; 22 op
9-11-1637 besloten de Gec. Raden alsnog het huis dat De Gomme op Lillo gebouwd had
voor 700 Vlaamse ponden te kopen; tevens werd hem toegestaan voor 400 pond Vlaams het
logement van de commiezen over te nemen en de resterende som werd hem in zes delen
uitbetaald; 23 op 26-8-1639 liet commies De Gomme de Gec. Raden via een brief weten dat
hij was uitgescholden door de aannemers te Lillo en anderen; 24 doopgetuige Liefkenshoek
04-08-1630 en 12-04-1637; 25 werd op 5-2-1641 beschuldigd van malversaties, fraude en
ontvreemding van materialen te Lillo; 26 werd gevangen gezet in het fort Rammekes; 27 werd
door de magistraat van Vlissingen op 5-11-1641 veroordeeld; besloten werd om hem voor
een periode van twaalf jaren uit te sluiten van het uitoefenen van een officieel ambt; een derde
deel van zijn bezittingen werd geconfisqueerd ten gunste van het gewest (de “Grafelijkheid”
van) Zeeland; 28 De Gomme protesteerde hier vergeefs tegen bij de Staten van Zeeland; 29
werd als commies te Lillo ontslagen; kreeg in maart 1642 een akte van borgtocht; 30 zijn
meubelen in zijn huis te Lillo werden publiekelijk geveild; 31 werd als gewezen commies op
24-1-1651 over een bepaalde kwestie (betreffende de nalatenschap van Samuel de Lannoij)
gehoord; 32 overl. vóór 5-2-1657; 33 tr. Mayke (Maria) Huybrechts; op 8-3-1641 werd haar
verzoek aan de Gec. Raden om haar man te mogen bezoeken op het kasteel van Rammekens
om hem op te beuren en te troosten nog steeds in bedenking gehouden; 34 zij was in 1642 in
Lillo betrokken bij de afhandeling van de zaken van haar toen gedetineerde man; 35 had 5-21657 een vordering van fl. 2132 en 6 stuivers op haar zoon Bernard, die toen in Engeland
verbleef; liet toen beslag leggen op drie partijen land van Bernard in de polder van Lillo; 36
overl. tussen 5-3-1657 en 11-10-1657. 37
Mayke had verm. een zuster Christina Huybrechts, doopgetuige Liefkenshoek 11-12-1622
en 8-8-1627; Christina is mog. identiek met de zuster van Mayke die op 10-8-1633 was
getrouwd met Johannis Eeuwautsen van Emmerseel; deze werd toen omschreven als zwager
van Pieter de Gomme. 38
uit dit huwelijk (volgorde deels onbekend):
a. Bernard de Gomme, geb. Terneuzen ca. 1619; was op 3-4-1634 15 jaar oud; verbleef
toen in Frankrijk; zijn vader verzocht toen aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland
om hem te plaatsen op de monsterrol van de commandeur Broucqsault; 39 benoemd tot
landmeter ten behoeve van het gewest Zeeland op 9-8-1636; 40 werd in april 1638 belast
met het toezicht op het graven of verdiepen van de buitengracht van het fort Lillo; 41 op
5-10-1638 werd hem door de Gec. Raden vijf rijksdaalders uitgekeerd ‘gebracht
hebbende de eerste tijdinge van het landen van zijn generael graaf Willem van Nassau’
met het leger van Calloo; 42 diende op 6-5-1641 onder de compagnie van (de uit Engeland
afkomstige) kapitein Campe toen hij van de Gec. Raden opdracht kreeg zich bij het leger
te voegen als extra-ordinair ingenieur; 43 verbleef van juni 1642 tot mei 1646 in Engeland
als vestingbouwkundig ingenieur in het Engelse leger; 44 werd in 1645 in Engeland tot
ridder geslagen; ontwierp in 1644 een plan voor het fortificeren van Liverpool; werd in
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b.
c.

d.
e.

f.

1645 bevorderd tot “engineer-in-chief” van het Engelse leger; keerde na het afzetten van
de Engelse koning Karel I in 1646 terug naar de Republiek der Verenigde Nederlanden;
hem werd op 13-10-1644 toegestaan om beslag te laten leggen op de gage van vaandrig
Cromstrien; 45 werd door de Raad van State op 29-8-1647 benoemd tot controleur van
de fortificaties; 46 maakte medio 17de eeuw een tekening van het fort Lillo; 47 vermeld als
dijkgraaf te Lillo-Zuidland op 23-10-1653; 48 kreeg op 28-4-1654 (omschreven als
dijkgraaf) toestemming van de Gecommitteerde Raden van Zeeland om een huis te
bouwen in de polder van Lillo en de daarvoor benodigde materialen te laten lossen bij
het fort Frederik Hendrik; 49 op 6-10-1654 werd hem door de Gecommitteerde Raden
van Zeeland gelast om erop toe te zien dat de vrijheid tot de uitvoer van gewassen beperkt
zou blijven tot de nieuw bedijkte gebieden; de gewassen mochten alleen vervoerd
worden naar afnemers die waren vermeld in een desbetreffend accoord tussen de
ingelanden in de nieuw bedijkte polders (waaronder die van Lillo) en de Gecommitteerde
Raden van Zeeland; 50 De Gomme was belast met het verstrekken van certificaten voor
deze uitvoer; hij verliet de polder van Lillo kort vóór 1-2-1656; 51 eigenaar van drie
partijen land in de polder van Lillo op 5-2-1657, tezamen ca. 37 gemeten; 52 vervaardigde
waarschijnlijk tussen 1652 en 1660 een kaart van de vesting Zierikzee; 53 woonde
waarschijnlijk in 1660 in Middelburg; werd in 1660 (na het herstel van het Engelse
koningshuis) opnieuw ingenieur ten dienste van het Engelse leger; diende er als
ingenieur-generaal, kwartiermeester-generaal en als master surveyor-general of the
ordnance; 54 was tevens directeur van de topografische dienst te Londen (die daar
gevestigd was in de Tower); van Bernard is een olieverfportret vervaardigd; overl.
Londen 23-11-1685, begr. in de Saint-Catherine’s Chapel van de Tower; Adriaen
Adriaense Huyser en zijn echtgenote Maria Boenders (nicht van de overledene)
bezochten in maart 1688 in Londen zijn sterfhuis; 55 tot zijn nalatenschap behoort een
verzameling van 63 door hem zelf in de periode 1646-1660 vervaardigde kaarten van
vestingplaatsen en forten in de Republiek der Verenigde Nederlanden, w.o. een
afbeelding van het fort St. Martijn op Hoogerwerf; 56 tr. (1) Middelburg 16-9-1654
Katharina van Deynse, geb. Middelburg, dochter van Adriaen van Deynse (1564-1618)
en Catharina de Wachter, sinds 1654 weduwe van Johannes Beverland; zij overl.
Middelburg in 1666; tr. (2) Londen (Saint Botolph Bishopsgate) 7-10-1667 Catherin
Lucas, geb. Bevis Marks, toen 50 jaar oud en weduwe; begr. in de Tower Chapel 19-101685; dochter Anna van Bernard de Gomme (voortgekomen uit zijn eerste huwelijk)
huwde met Adrianus Beverland (Hadrianus Beverlandus). 57
Johannes de Gomme, ged. Liefkenshoek 11-12-1622; getuigen: Hendrik Goedhart,
Jacob Gerson, Jacomijntje Dingenis en Christina Huybrechts.
Cornelis de Gomme, ged. Liefkenshoek 1-9-1624; getuigen: Ferdinand de Chantraines
(dit de Broucqsaulx), Francois Wispelaar en Maria Hoemakers; mog. identiek met
Cornelis de Gom, begr. te Middelburg 3-5-1656, wonend in de Sint Janstraat.
Sara de Gomme, tr. Antoon Verhoeven.
Catharina (Katelijne) de Gomme, geb. Liefkenshoek; woonde aug. 1653 in Berendrecht;
otr. (als j.d.) Woensdrecht 31-8-1653, tr. ald. 4-9-1653 Arnout Cornelissen Boender(s),
j.m. van den Doel.
Debora de Gom, vermeld als lidmaat van de geref. kerk te Vlissingen op 26-9-1656 (met
att. van Middelburg), wonend aan de Nieuwedijk; 58 tr. Woensdrecht 16-7-1656 (met att.
van Middelburg) Pieter de Vos; op 11-10-1657 verzochten Pieter de Vos en Steven de
Swarte (zie ad g), beide gehuwd met een dochter van Maria Huijbrechts, de meier van
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g.

Lillo-Zuidland om te bewerkstelligen dat er van de (door de drossaard te incasseren)
penningen betreffende de verkochte en nog te verkopen goederen van Maria Huijbrechts
[kennelijk waren c.q. werden nagelaten bezittingen van haar publiekelijk verkocht] niets
zou worden betaald zonder dat zij zouden zijn gehoord, gelet op hun claims
(“pretenties”) op de boedel van de weduwe. 59
N.N. (een dochter); deze was op 11-10-1657 gehuwd met Steven de Swarte (zie ad f).

1 De achternaam De Gomme kan een patronymisch karakter hebben; vgl. de voornaam Gommert. In
de 15de eeuw komt de naam Pieter Gom voor als landeigenaar in Serooskerke (tSerOlaertskercke) op Walcheren, o.m. in 1437 (ZA, Godshuizen Middelburg, toegang 24.1, inv. 570)
en 1486 (idem, toegang 24.2, inv. 131). In 1437 is Maye Pieters vermeld als weduwe van Pieter
Gom. Zij is dan provenierster in het Gasthuis te Middelburg. De in 1486 genoemde Pieter Gom
(die op 3 februari van dat jaar 225 roeden land verwierf in Serooskerke) kan dus niet identiek zijn
met de Pieter Gom uit 1437. Verwantschap tussen de familie Gom uit Serooskerke en de
onderhavige familie De Gomme kon niet worden aangetoond.
2 Mogelijk was Pieter de Gomme een broer van Richardt de Gomme, benoemd tot rentmeester te
Biervliet op 10-3-1626 (ZA, SZ, inv. 1669, fol. 71 v); deze vervulde daar in de periode 1626-1641
de functie van commies van de vivres en de ammunitiën (o.m. ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv.
12070).
3 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 520, fol. 179 v-181 v.
4 Idem, inv. 6630.
5 ZA, Registers van commissiën en instructies, inv. 1669, fol. 104. Werd als ontvanger benoemd
door de Raad van State.
6 ZA, Rekenkamer Zeeland D, o.m. inv. 79950, 79980, 79990 en 8000.
7 ZA, SZ, inv. 498, fol. 206 v, 207, 209 v, 210, 218, 219 v, 340 v, 380 v en 404; idem, inv. 499, fol.
38 v, 40 v, 120 v, 140 en 187.
8 Idem, inv. 488, 16-10-1625.
9 Idem, 17-12-1625.
10 Idem, inv. 489, 26-3-1626.
11 HCM, not. arch. 64, akte nr. 43.
12 ZA, SZ, inv. 491, 1-4-1631.
13 Idem, 5-6-1631.
14 Idem, inv. 492, 13-11-1631.
15 Idem, 8-3-1632.
16 Idem, 29-4-1632.
17 Idem, inv. 493, 24-7-1632.
18 Idem, 3-2-1633.
19 Idem, 31-3-1633.
20 Idem, 22-4-1633.
21 Idem, inv. 495, 8-5-1635, fol. 211 v.
22 Idem, 23-6-1635, fol. 245 v.
23 Idem, inv. 496, 9-11-1637, fol. 171.
24 Idem, inv. 497, 26-8-1639, fol. 146 v.
25 De Ned. Leeuw 1889, p. 46 en 50.
26 ZA, SZ, inv. 498, fol. 206 v.
27 Idem, fol. 210.
28 Idem, inv. 1256, stuk nr. 247; brief van de magistraat van Vlissingen aan de GR van Zeeland d.d.
15-11-1641.
29 Idem, inv. 57, 2-12-1641, gedrukte versie p. 396.
30 Idem, inv. 499, fol. 40 v.
31 Idem.
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
57

58
59

Idem, inv. 504, fol. 20 v.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 27.
ZA, SZ, inv. 498, 8-3-1641, fol. 218 en 11-3-1641, fol. 219 v.
Idem, inv. 499, o.m. fol. 140, 186 v en 187.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 27, 5-2-1657, 19-2-1657 en 5-3-1657.
Idem.
ZA, SZ, inv. 494, fol. 33 v.
Idem, inv. 494, fol. 231 v.
Idem, inv. 1669, fol. 166.
Idem, inv. 1253, 30-4-1638.
Idem, inv. 497, 5-10-1638, fol. 172.
Idem, inv. 498, 6-5-1641, fol. 247.
Westra, 2010, o.m. p. 70.
ZA, SZ, inv. 500, 13-10-1644.
NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 1527, fol. 215.
Cools en Van Meirvenne, 2005, p. 53-54.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 27.
ZA, SZ, inv. 507, fol. 75 v.
Idem, fol. 183; zie ook: ZA, inv. 1269.
Idem, inv. 508, 1-2-1656.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 27.
Westra, 2007, p. 5-8.
Saunders, 2004; Saunders, 1996. In zijn hoedanigheid als surveyor of the ordnance was De Gomme belast met het
toezicht op de militaire bevoorrading van het leger; daarmee trad hij in de voetsporen van zijn vader die als commies van
de vivres en de ammunitiën deze taak in Lillo en Liefkenshoek vervulde.
RAB, DK, inv. 18, fol. 77.
Deze verzameling (atlas) bevindt zich anno 2011 in de British Library te Londen (Maps K.Top 102.21). Koeman
kwalificeert deze atlas als “voor Nederland bijzonder belangrijk” (Koeman, 1983, p. 73).
Nagtglas, 1890, p. 37; indien dit juist is (trouwgegevens terzake ontbreken) was Bernard de Gomme niet alleen de
stiefvader van Adrianus Beverland (Hadrianus Beverlandus) (zoon van Johannes Beverland en Katharina van Deynse)
doch ook diens schoonvader. Adrianus Beverland werd bekend als filoloog, jurist en vrijdenker; zie: De Smet, 1988.
ZA, Lidmatenregisters Vlissingen 1593-1811, K 483, fol. 23.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 27, 11-10-1657.
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Goossen
Hendrick Goossen, verm. soldaat; werd in 1646 en 1647 betaald voor het dragen van
goederen in het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22650 en 22660.

Gordijn
Jan Gordijn, verm. soldaat; werd in de periode 1662-1663 betaald voor diverse
werkzaamheden op het fort Hoogerwerf zoals het repareren van de contrescarp, het dragen
van turf en het pekken en teren van de sloep; 1 mog. identiek met Jan du Gardijn (zie aldaar).
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820 en 22830.

Grade, de
Adriaen de Grade, ontving in 1660 £ 0:3:8 voor een niet gespecificeerde dienst ten behoeve
van het fort Hoogerwerf; 1 waarsch. toen soldaat aldaar.
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22800.

Graef, de
1.

Abraham Lenardsen Graeff, schipper; leverancier van turf voor het fort Hoogerwerf in
1648 en 1651. 1

2.

Lodewijck Jacobsen de Graeff, repareerde in 1662 de sloep van het fort Hoogerwerf. 2

3.

Pieter de Graef, repareerde in 1663 de sloep van het fort Hoogerwerf.

3

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22670 en 22700.
2 Idem, inv. 22820.
3 Idem, inv. 22830.

Grijp
Henrick Grijp, geb. Brunswijk; was in 1629 adelborst onder Beaumont te Bergen op Zoom
en later lay- en busmaker aldaar; 1 repareerde in 1643 het geweer van het fort Hoogerwerf; 2
otr. Bergen op Zoom 8-6-1629, tr. ald. 28-6-1629 Margerite Salomons, weduwe van Hans
Sybels.
1 Een laymaker is een maker van laden voor een geweer; een busmaker is iemand die geweren
maakt.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22630.

Grinack
Willem Grinack, soldaat in de compagnie van kapitein Jacob van Berendrecht, die in 1633 in
het fort Hoogerwerf verbleef (zie Van Berendrecht); op 6-7-1634 werd hij door zijn kapitein
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in het dolhuis van Middelburg ondergebracht; 1 op 14-9-1634 bleek hij nog steeds
krankzinnig en werd besloten hem daar voor nog eens drie maanden te laten verblijven. 2
1 ZA, SZ, inv. 495, 6-7-1634, fol. 8.
2 Idem, 14-9-1634, fol. 56v.

Grindet
1.

Philips Grindet, zoon van Philips Philipszn. Grindet (geb. Brussel, schoenmaker te
Tholen) en diens tweede echtgenote Maeyke Jacobsdr. (die ca. 1625 eerst hertrouwde
met Matthijs Willemszn. en vervolgens te Tholen op 3-5-1628 met Johan Vizer (zie
aldaar)); 1 zwager van Huybrecht Nottinck (zie aldaar); op 8-10-1634 vermeld als
kapitein-majoor op het fort Hoogerwerf; 2 vervangend kanonnier op het fort Hoogerwerf
in de periode 30-9-1638 t/m 28-4-1639; 3 hij verhuisde naar Malakka, waar hij is vermeld
als “capitein” en als “stokwaardier”; 4 hij was doopgetuige aldaar op 6-4-1653; tr. Gratia
de Rosairo; zij was doopgetuige in Malakka op 18-9-1650; 5 beiden leefden nog op 2912-1647; 6 mogelijk is hij de vader van:
a. Janneken Grindets, otr. fort St. Anna in de Polder van Namen 8-10-1634 Anthoni
Plouvier (zie aldaar).

2.

Margriete (Margaretha) Grindet, geb. Tholen, zuster van nr. 1; woonde op 1-11-1636 op
het fort Hoogerwerf; otr. (1) Tholen 1-11-1636 Jan Geel, j.m. van Tholen, soldaat onder
kapitein Robert Wassy [Vassy], toen in het garnizoen op het fort St. Anna in de Polder
van Namen; otr. (2) fort St. Anna in de Polder van Namen 20-7-1642, tr. (2) ald. Joris
van Lo(o)svelt, toen korporaal onder Vizer op Hoogerwerf, later poorter te Bergen op
Zoom (zie aldaar); 7 tr. (3) Bergen op Zoom 15-1-1675 Leendert Fornais, geb. in het land
van Luik, toen soldaat onder kapitein Dongen, weduwnaar. 8

3.

Janneke Grindet, zuster van nrs. 1 en 2; woonde op 11-4-1659 op het fort Hoogerwerf;
toen lidmaat van de geref. kerk te Ossendrecht; overl. na 23-12-1667; 9 tr. (1) Huybrecht
Nottinck (zie aldaar); tr. (2) Jan Meertenssen; otr. (3) Ossendrecht 15-8-1665, tr. ald. 69-1665 Rochus Danielssen, geb. Gastel, weduwnaar van Maijcke Pieters (j.d. van Gastel
toen hij met haar otr. Ossendrecht 10-10-1665) en van Mayken Pieters (j.d. van
Ossendrecht, toen hij met haar otr. Ossendrecht 10-5-1657); op 30-11-1666 werd te
Ossendrecht beslag gelegd op bezittingen van Rochus Danielssen te Ossendrecht (w.o.
meubelen) wegens een jaar achterstallige huishuur af fl. 11. 10

1 Van Valkenburg, 1976, p. 38.
2
Vermeld in het trouwboek van het fort St. Anna.
3 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590, fol. 11 v.
4
Als zijn lijfeigenen op Malakka zijn in 1652 en 1655 vermeld: Francisco Losento en Isabella de
Costa (met dank aan Martijn Maarleveld en Nina van Dort).
5
Vermoedelijk hertrouwde zij met Gijsbert Engelbregtszn.; zij lieten in Malakka op 18-7-1660 en
25-12-1661 kinderen dopen (CBG, Doopboeken Malakka op microfiche).
6 Van Valkenburg, 1976, p. 38.
7 Uit dit tweede huwelijk dochter Maria van Losvelt, ged. Bergen op Zoom 22-9-1647; getuigen:
Wouter van Ravels, Pauls Hocken, Marij Ridders [= Maria de Ridder] en Helena Leenderts; uit dit
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huwelijk voorts: Martyntje van Losvelt, ged. Bergen op Zoom 20-9-1650; getuigen: Govert van Kerckhoven en Janneke
Grijnderts [= Grindet, nr. 3].
8 Van Valkenburg, 1976, p. 40; in deze bron is is haar eerste echtgenoot niet vermeld en is de naam van de derde echtgenoot
foutief genoteerd als Fornars.
9 Idem, p. 38-39.
10 HCM, Dingrol Ossendrecht 1657-1669, fol. 168.
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Groeff, van der
Jan Jansen van der Groeff, was in 1667 soldaat te Hoogerwerf; otr. Bergen op Zoom 8-61667 (met att. van Zierikzee) Margrieta Ochetijs, toen wonend te Zierikzee.
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Groenevelt
Zie Groenewals.

Groenewals (Groenevelt)
Willem Groenewals (ook: Groenevelt), glazenmaker te Bergen op Zoom; repareerde in 1650,
1653 en 1654 ruiten op het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22690, 22720 en 22730. Hij is mogelijk verwant met Margarita
Groenewals, vermeld als echtgenote van Johannes Conynck en als moeder te Bergen op Zoom op
17-1-1635.

Guits
Jan Guits, verm. soldaat; werd in 1641 betaald voor diverse werkzaamheden op het fort
Hoogerwerf zoals het instampen van aarde en het dragen van turf (uitgevoerd in 1640). 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.

Haersholten, van
Steven van Haersholten, was kapitein van een compagnie van het Staatse leger die op 10-41668 werd gevoegd bij het (Zeeuwse) regiment van Gaspar de Mauregnault; 1 een of meer
soldaten uit zijn compagnie werden in april 1671 geplaatst op het fort Hoogerwerf. 2
1 ZA, SZ, inv. 663, 10-4-1668.
2 Idem, inv. 667, 21-4-1671.

Haes, de
Cornelis de Haes, landbouwer te Tholen; leverancier van stro ten behoeve van het fort
Hoogerwerf in 1643 en 1644. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620 en 22630.

Hagens (Hagels)
Matthijs Hagens (soms, verm. per abuis, Hagels), verm. ged. Bergen op Zoom 22-4-1629
(getuigen: Henrick de Jouville, Geert Jansse, Maeyken Hagens en Janneken Henricx), zoon
van Jan Hagens en Hester Henricx, mog. kleinzoon van Mathijs Hagens, vermeld als
doopgetuige te Steenbergen 27-7-1608; verrichtte op Hoogerwerf in de periode 1650-1661
uiteenlopende werkzaamheden zoals schoonmaken, het lossen en binnenbrengen van
materialen en het repareren van de wal en de contrescarp; 1 verm. in deze periode ook soldaat
op dit fort; compareerde met Alida Hagens te Bergen op Zoom op 29-11-1664; 2 doopgetuige
Steenbergen 1-4-1654; overl. vóór 27-4-1668; tr. Dingetken Willems Schoonen; zij kwam
26-3-1660 met att. (van ds. A. Bake) van Hoogerwerf naar Ossendrecht, eerder wonend op
Hoogerwerf; 3 uit dit huwelijk:
a.

Maria Hagels, ged. Ossendrecht 25-2-1655; getuigen: Andries Sels, Daniel Danielssen,
Maijcken Pieters en Tanneken Claessen.
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b.

c.
d.

Wilhelm Hagens, ged. Woensdrecht 16-9-1657; getuigen: Philip Janssen en Willemijn
Janssen; tr. Maria Berents; woonde op 5-11-1684 te Bergen op Zoom; toen doop zoon
Matthijs Hagens aldaar (getuigen: Matthijs Hagens, Dingeken Schoone [= Dingetken
Willems Schoonen], Jan Schets en Maeijken Bastiaens).
Mattheus Hagels, ged. Woensdrecht 9-12-1663; getuigen: Jan Hagels en Cornelia
Hagels.
Jacobus Hagens, ged. Steenbergen 7-3-1666; geen getuigen vermeld; mog. identiek met
het kind van Dingena Willems, weduwe van Matthijs Hagens, begr. Steenbergen 27-41668.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22690-22810.
2 HCM, not. arch. 150, akte nr. 72.
3 HCM, Lidmatenlijst Ossendrecht 1653-1721.

Hamerstede, van
Rombout van Hamerstede, aanvankelijk boekhandelaar, later appreciateur (keurmeester,
schatter) te Bergen op Zoom; 1 in 1647 leverde hij trommelvellen voor het fort Hoogerwerf;
idem zijn weduwe in 1648; 2 overl. vóór 25-7-1648; 3 tr. (1) in of vóór 1619 Anna Basier;
otr. (2) Bergen op Zoom 23-3-1635, tr. ald. 10-4-1635 Rachel Muyshont, weduwe van Hans
Veere (Veers); uit het eerste huwelijk geref. ged. Bergen op Zoom:
a.

Franchyntken van Hamerstede, 22-9-1619; getuigen: Andries van Hamerstede, Andries
Basier, Jan Anthonissen, Franchyntken Simons en Kathlyne Meys.
b. Andries van Hamerstede, 28-2-1621; getuigen: Lambertus de Rycke, Andries Basier en
Lisken Anthonis.
c. Johannes van Hamerstede, 26-2-1623; getuige: Janneken Costerius.
d. Jaspar van Hamerstede, 20-8-1625 (helft tweeling); getuigen: Tanneken van
Hamerstede, Tanneken van Velthoven en Grietken de Rycke.
e. Simon van Hamerstede, 20-8-1625 (helft tweeling); getuigen: Simon van Hamerstede en
Pieternelleken de Vooght.
f. Caspar van Hamerstede, 17-8-1627; getuigen: Jaspar Anthonis de Witte en Cornelia van
Lantschot.
g. Anneken van Hamerstede, 27-2-1629; getuigen: Charles Martini, Kathlyne van
Conincxloo en Tanneken van Hamerstede.
h. Catharina van Hamerstede, 16-11-1631; getuige: Caterina van Hamerstede.
i. Catharina van Hamerstede, 31-8-1633; getuigen: Anna Basier, Steven Machielssen en
Catharina van Hamerstede.
j. Simon van Hamerstede, 3-11-1634; getuigen: Johannes van Velthoven en Catharina van
Hamerstede.
uit het tweede huwelijk geref. ged. Bergen op Zoom:
k. Jeanne van Hamerstede, 27-4-1636; getuigen: Hans Muijssont, Samuel de la Perre, heer
van Carboniere, Dyna van Hamerstede en Janneken Muijssonte.
l. Sara van Hamerstede, 21-7-1638; getuigen: Cornelius Heynsberge, Pieter Coenraets,
Sara Muyshont [ged. Bergen op Zoom 10-1-1593] en Cornelia Lanschot.
m. Catalina van Hamerstede, 14-10-1640; getuigen: Henricus Heijnsbergius, Joost van Ree,
Steven Roest, Chatarina van Hamerstede en Zijken Machiels.
n. Symon van Hamerstede, 17-3-1643; getuigen: Diryck van Hattem en Anna Mushout.
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1 HCM, not. arch. 6, akte nr. 437, 26-7-1630; idem, inv. 42, akte nr. 23, 4-2-1647.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22660 en 22670.
3 HCM, not. arch. 43, akte nr. 95.
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Hanssen
1.

Heyndrick Hanssen, verm. soldaat op het fort Hoogerwerf in 1641; werd daar toen
betaald voor het schoonmaken van musketten (£ 0:6). 1

2.

Claes Hansen, verm. soldaat op het fort Hoogerwerf in 1662; werd daar toen betaald
voor het snijden van gras op de wallen van dit fort (£ 0:6). 2

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
2 Idem, inv. 22820.

Harris
Johan Harris (Herrits), kapitein van een compagnie van het Staatse leger; een of meer
soldaten uit zijn compagnie werden in april 1671 geplaatst op het fort Hoogerwerf; 1
doopgetuige Bergen op Zoom 26-8-1667 bij de doop (geref.) van een dochter van zijn
luitenant Johan Schuijl.
1 ZA, SZ, inv. 667, 21-4-1671.

Hattem, van
1.

Dirck van Hattem, geb. Wijk bij Duurstede, zoon van Pontiaan van Hattem en Janneke
van Hardenberch; poorter te Bergen op Zoom in 1639; apotheker aldaar; 1 was op 1611-1656 betrokken bij de financiering van het fort Hoogerwerf; 2 leverde in 1665 verf
ten behoeve van Hoogerwerf; 3 begr. Bergen op Zoom 29-4-1694; 4 otr. Bergen op Zoom
10-11-1638 Janneken Muyshont, ged. Bergen op Zoom 15-7-1612, dochter van Jan
(Hans) Muyshont en Tanneken N.N., begr. Bergen op Zoom 3-10-1692; uit dit huwelijk
ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

h.

Johanna van Hattem, 2-10-1639.
Johannes van Hattem, 16-1-1641; getuigen: Pontiaen van Hattem, Hans Muyshonts,
Gysberta van Hardenberch en Sara Carbonniere.
Anthonius van Hattem, 30-11-1642; getuigen: Anthonij van Hattem, kapitein
Carboniere, Janneken Wijborch en Rachel van Hamerstede.
Pontiaen van Hattem, 1-3-1645; getuigen: Rombout van Hamerstede, Huijbrecht
van Maurick, Margriet Volders en Margriete Muijshonth; hij werd predikant te Sint
Philipsland (1672-1683) waar hij wegens onrechtzinnig geachte opvattingen
(“Hattemisme”) werd ontslagen; overl. Bergen op Zoom in 1706 (ongehuwd). 5
Anna van Hattem, 3-3-1647; getuigen: Reynaert van Hardenberch, Wynant van
Ossenberch, Anna Heynsbergen en Aeltgen van Hattem.
Maria van Hattem, 12-10-1649; getuigen: Henricus Heynsberge, Asuerius van
Hattem, Catharina van Hattem en Maria Veers.
Samuel van Hattem, 4-5-1653; getuigen: Samuel Carbonniere, Steven Roest, Anna
Veers en Clara van Hudenbergh; apotheker, schepen en weesmeester te Bergen op
Zoom, begr. ald. (in de Grote Kerk) 14-6-1735. 6
Johanna van Hattem, 15-8-1657; getuigen: Hubrecht van Maurick en Elisabeth
Heeren.
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2.

Isaack de Hattem, leverde in 1661 olie, loodwit e.d. ten behoeve van Hoogerwerf.

7

1 HCM, not. arch. 107, akte nr. 70, 22-5-1657.
2 Hij verwierf toen een “obligatierecht” van £ 400, zijnde een lening die in 1649 (in twee termijnen)
door de GR van Zeeland was betaald aan de majoor-commies Jan Vizer van Hoogerwerf (HCM,
not. arch. 106, akte nr. 131, 16-11-1656).
3 ZA, Rekenkamer C, inv. 22760.
4 HCM, not. arch., inv. 272, akte nr. 90 en inv. 277, akte nr. 8.
5 Uil (m.m.v. J.A. Klompe), 1987, p. 88-92; Leune, 2006, deel 1, p. 566; De Mooij, 1998, diverse
plaatsen.
6 Booij en Van Ham, 1993, p. 114.
7 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22810.

Haulthain, van
Willem de Soete van Laecke, heer van Houthain (Haulthain), zoon van Alexander de Soete
van Laecke en Margaretha van Berchem; 1 luitenant-admiraal van Zeeland 1601-1627 als
opvolger van Justinus van Nassau; 2 nam in 1625 deel aan het beleg van La Rochelle; 3
benoemd tot luitenant-kolonel van een Zeeuws regiment en tot gouverneur van Sluis (als
opvolger van Philips Soete van Houthain) op 20-3-1627; 4 verkreeg commissie als kapitein
van een Zeeuwse compagnie op 22-3-1627; 5 had in de periode 1627-1635 als luitenantkolonel regelmatig bemoeienis met de gang van zaken in de forten langs de Schelde; 6
adviseerde de Staten van Zeeland samen met David van Orliens in 1627 over maatregelen
tegen de versterking van de Spaanse vesting Zandvliet en de bouw van het fort Hoogerwerf;
overl. 26-9-1637, begr. in de St. Janskerk te Sluis; tr. febr. 1603 Olympia de Hastaing.
1 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 1, p. 1598-1599; Ten Raa en De Bas, 1915,
p. 323.
2 Hij verkreeg hiervoor commissie op 31-1-1602 (ZA, SZ, inv. 1668, fol. 161 v).
3 De Graaf, 2004, p. 448; Roos, 2003, p. 132; hierin ook het portret van Willem de Soete op blz. 95.
4 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 127 en 128.
5 Idem, fol. 128.
6 Zie bijv. ZA, SZ, inv. 1242, brief van hem aan de GR van Zeeland d.d. 30-10-1627.

Hazart
Sijmon Hazart, soldaat op het fort Hoogerwerf op 14-10-1662, zoon van Glaude Hazart
(soldaat onder Carbonnier) en Marie de Robbert. 1
1 HCM, not. arch. 112, akte nr. 90.
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Heese, de
Francois de Heese, ontving in 1639 een vergoeding van £ 00:06:08 voor het vervoeren van
diverse materialen en van ammunitie van het fort Lillo naar het fort Hoogerwerf blijkens een
kwitantie van 15-12-1639. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79990, fol. 54.

Heijs, van der
Johannes Pieterssen van der Heijs, apotheker te Bergen op Zoom; 1 leverancier van verf e.d.
ten behoeve van Hoogerwerf in 1668; 2 woonde in Bergen op Zoom; vermeld als oudwethouder (en doopgetuige) ald. op 29-4-1687; overl. 1688, begr. in de Grote Kerk van
Bergen op Zoom; tr. Anthonette de Neve, ged. Bergen op Zoom 20-10-1620, dochter van
Philips de Neve en Margriete Anthonis, overl. 1705, begr. in de Grote Kerk van Bergen op
Zoom; uit dit huwelijk ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pieter van der Heijs, 10-2-1647; getuigen: Steven Pieterssen van der Heijs, Jan de
Pottere, Elisabeth van Fernij en Geertruijt de Neve.
Philippus van Heijs, 3-11-1648; getuigen: Philips de Neve en Maijken Vaens.
Steven van der Heijs, 10-5-1651; getuigen: Catharina van Farin en Cornelia Coenraets.
Johannes van der Heijs, 28-9-1653; geen getuigen vermeld; tr. Catharina van
Heijnsbergen.
Elisabeth van der Heijs, 15-12-1656; getuigen: Dierick Reijgersman, Cornelia Lacluse
en Maria Willemsen.
Antonius van der Heijs, 13-8-1659; getuige: Metteken de Neve.

1 HCM, not. arch. 81, akte nr. 14, 6-2-1657.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22880.

Hellemans
Willem Hellemans, beenhouwer en waard te Woensdrecht; was in 1667 samen met zijn oom
Cornelis Willemsen Hellemans pachter van de Stelle van Hoogerwerf. 1
1 HCM, not. arch. 117, akte nr. 123, 14-12-1667.

Helsvel
Mattijs Willemsen Helsvel, leverde in 1659 voor £ 2:3:4 61 abelen (= populieren) voor de
beplanting van het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22790.

Hendricks
1.

Davidt Hendricx(en), geb. Lillo; werd op 1-10-1633 benoemd tot roeier in de vloot te
Lillo; 1 wederom vermeld als roeier te Lillo in 1636; 2 had vόόr 1638 gevangen gezeten
in Hulst; nogmaals vermeld als roeier te Lillo op 17-9-1638 toen hij de Gec. Raden
verzocht om zijn collega-roeiers de kosten van 15 pond Vlaams mee te laten betalen,
omdat zij samen inkomsten genoten uit het veer; zijn verzoek werd in handen gesteld
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van de genoemde roeiers; 3 op 3-10-1640 vermeld als gezworen roeier in de vloot van
Lillo; 4 bracht in 1642 de majoor-commies van Hoogerwerf vanuit Lillo terug naar diens
fort; 5 was in 1650 pachter van de impost op “de verhogingen op de bieren” te Lillo en
Liefkenshoek; 6 otr. Baarland 4-4-1632, tr. aldaar 16-5-1632 Geertje Jans, j.d. van
Baarland. 7
2.

Abraham Hendricksen, vervoerde in 1640 met zijn schuit affuiten naar het fort
Hoogerwerf. 8

3.

Jaspar Hendrickssen, timmerman; ontving in de eerste helft van 1640 een vergoeding
van £ 12:16 voor het repareren van de logementen en de corps du garden in het fort
Hoogerwerf. 9

4.

Joost Hendrickxssen, schipper; vervoerde in 1642 twee schuiten met schelpzand naar het
fort Hoogerwerf. 10

5.

Jan Heyndricxssen, mandenmaker; leverde in 1644 zes nieuwe turfmanden voor het fort
Hoogerwerf. 11

6.

Heindrick Heindricksen, loodgieter te Bergen op Zoom; leverde in 1650 lood voor de
goten op het fort Hoogerwerf. 12

7.

Jan Heindricksen, schipper; vervoerde in 1662 enige soldaten van Veere naar het fort
Hoogerwerf. 13

1 NA, Admiraliteitsarchieven 1.01.46, inv. 2459.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79930.
3 ZA, SZ, inv. 497, 17-9-1638, fol. 161.
4 Idem, inv. 498, 3-10-1640, fol. 142.
5 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620.
6 Idem, inv. 930, fol. 193 v-197 v.
7 VS, jrg. 8, 1972, p. 491.
8 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 12120.
9 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 8000, fol. 38.
10 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610.
11 Idem, inv. 22630.
12 Idem, inv. 22690.
13 Idem, inv. 22820.

Henris
Cornelis Henris, verm. soldaat; werd in 1652 betaald voor het verwijderen van onkruid en
vuilnis op de wallen van het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22710.
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Herinck
Barent Herinck, benoemd tot majoor in het regiment van kolonel Holger Rosencrants op 262-1632; 1 dit regiment speelde een belangrijke rol bij de verovering van de forten Hoogerwerf
c.s. in de zomer van 1632. 2
1 Ringoir, 1981 b, p. 149.
2 NA, Staten-Generaal, toegang 1.01.05, inv. 9176.

Hermans(sen)
1.

Lieven Hermans(sen), geb. in Vlaanderen; aanvankelijk (in 1667 en zeker nog in 1671)
soldaat onder Baudoux op het fort Hoogerwerf, later sergeant op het fort Kruisschans en
daarna weer op het fort Hoogerwerf; werd daar op 28-12-1677 omschreven als
“gereduceert” sergeant; werd in 1670 en 1671 betaald voor scheepsvrachten met
bouwmaterialen (hout, steen en kalk) ten behoeve van Hoogerwerf; 1 doopgetuige
Ossendrecht 23-12-1667; werd met zijn tweede echtgenote lidmaat van de Ned. Geref.
Kerk van Ossendrecht/Woensdrecht met attestatie van Kruisschans op 25-12-1677;
maakte 28-12-1677 kenbaar graag op Hoogerwerf te blijven wonen; 2 otr. (1)
Ossendrecht 11-6-1667, tr. (1) fort Hoogerwerf Sijtgen Nottinck (zie Nottinck ad 2 c);
otr. (2) Ossendrecht 15-3-1671, tr. (2) ald. 19-4-1671 Anneken (Janneken) Cornelissen
Kerckhoven, j.d., wonend te Woensdrecht; uit het tweede huwelijk:
a.

2.

Philip en Johannes Hermanssen (tweeling), ged. Woensdrecht 15-5-1678; getuigen:
Jan Janssen van Osta, Pieter Anthonissen, Tanneke Couwenberg en Leunge
Kerckhoven.

Hendrick Hermansen, schipper; vervoerde in 1668 lonten en buskruit ten behoeve van
het fort Hoogerwerf. 3

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22900 en 22910.
2 ZA, SZ, inv. 679, 28-12-1677.
3 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22880.

Hermen, van
Cornelis van Hermen, ontving in 1661 £ 0:10:6 voor het planten van bomen op het fort
Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22810.

Hertsen, van
Willem van Hertsen (Hartsen), geb. Brecht; ontving in 1670 samen met Cornelis Willaert
£ 37:17:5 voor het leveren van materialen voor de nieuwe brug van het fort Hoogerwerf,
inclusief arbeidsloon; 1 otr. Ossendrecht (als j.m.) jan. 1657, tr. (geref.) Putte 25-2-1657
Maria Henriks, geb. Roosendaal, weduwe van Jan Adriaansen.
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1350.
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Hetzelius
Abraham Hetzelius, was incidenteel als chirurgijn werkzaam op het fort Hoogerwerf; op 207-1663 verzocht commandeur De Baudous de GR van Zeeland om hem te doen ontslaan
wegens onbewaamheid en onberekenbaarheid; hij was verscheidene malen ontboden, doch
niet verschenen; 1 hij was op 29-3-1656 en 28-1-1657 getuige bij de opstelling van
notarisakten te Bergen op Zoom; 2 woonde vermoedelijk aldaar.
1 ZA, SZ, inv. 1280.1, brief van A. de Baudous aan de GR d.d. 20-7-1663.
2 HCM, not. arch. 80, akte nr. 34, 29-3-1656 en inv. 81, akte nr. 9, 28-1-1657.

Heuvel, van den
Cornelis van den Heuvel, leverde in 1662 voor £ 0:2:6 45 jufferbalken en 8 “sugers”
[mastringen] voor de sloep van het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820.

Heyden, van der
Aelbrecht van der Heyden, geb. ca. 1596, zoon van Jochem Aelbrechtsen van der Heyden
(burgemeester, schepen en koopman te Tholen) en N. Adriaaans Deurloo; koopman, schepen
Schakerloo (1638), schepen Tholen (1639), ouderling ald. (1650); leverde in 1642 voor tien
schellingen drie okshoofden [vaten] voor het fort Hoogerwerf; 1 begr. Tholen 21-6-1657; tr.
Mayken Dingnus, begr. Tholen 10-11-1654; uit dit huwelijk: 2
a.
b.
c.
d.

Dina van der Heyden, geb. ca. 1625.
Joachim van der Heyden, geb. ca. 1625.
Marinus van der Heyden, geb. ca. 1635.
Sara van der Heyden, ged. Tholen 11-4-1647.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610.
2 Romeijn, 2001, p. 197-198.

Hicke
Marinus Janssen Hicke, timmerman; verrichtte in de periode 1645-1647 diverse
werkzaamheden op het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22640-22660.

Hildernisse
1.

Cornelis Hildernisse, ’s landstimmerman [timmerman van het gewest Zeeland], o.m.
werkzaam te Lillo; bracht op 19-7-1635 schriftelijk rapport uit aan de Gec. Raden van
zijn visitatie te Lillo; 1 op 23-8-1635 kreeg hij van de Gec. Raden opdracht de palissaden
van Liefkenshoek te inspecteren; 2 op 13-12-1636 diende hij twee pesthuizen in Lillo te
inspecteren en daarvan rapport uit te brengen aan de Gec. Raden; 3 wederom vermeld als
timmerman in 1637 en 1638; 4 werd van 1638 t/m 1642 door de Gec. Raden diverse
malen aangewezen om verschillende werken (poorten, corps de gardes, bruggen etc.) te
Lillo en Liefkenshoek op te nemen of te inspecteren; 5 op 15-3-1640 werd hij door de
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Gec. Raden gevraagd samen met Abraham Biesman het bestek en een kostenraming op
te maken voor de bouw van een stenen redoute bij de sluis van Doel en Ketenisse,
alsmede voor de bouw van twee hutten te Liefkenshoek; 6 bracht op 7-5-1641 samen met
Abraham Biesman schriftelijk rapport uit over Lillo; 7 op 24-10-1641 inspecteerde hij
op zijn reis naar Lillo de houten flanken en de brug van Oud Lillo; 8 timmerde in 1642
voor £ 6:19:6 bedsteden in de logementen van het fort Hoogerwerf; 9 kreeg op 15-4-1655
opdracht om een bestek te maken voor noodzakelijke werken te Lillo, Kruisschans en
Blauwgaren; 10 inspecteerde in 1662 (samen met Jan Carre) de bouw van een nieuwe
kerk in fort Lillo; 11 overl. kort voor 3-6-1670. 12
2.

Abraham Hildernisse, was op 28-2-1662 samen met Louwerens Everssen aannemer van
de bouw van een nieuwe kerk in fort Lillo; 13 leverde in 1669 voor een bedrag van £
2:10:4 diverse materialen aan het fort Hoogerwerf w.o. pek en teer; 14 werd op 19-111669 door de Staten van Zeeland benoemd tot meester-timmerman ten behoeve van dit
gewest (’s lands timmerman); 15 ontving op 8-10-1671 £ 7:8:8 wegens geleverd hout te
Lillo; 16 was in 1678 “werkbaas” in dienst van het gewest Zeeland en belast met het
visiteren van onderhouds- en bouwwerken in o.m. Lillo en Liefkenshoek; 17 idem in 1680
en 1682; 18 kreeg op 24-3-1683 opdracht van de GR van Zeeland om na te gaan welke
materialen op het fort Hoogerwerf nog aanwezig waren; op 13-4-1683 werd hij
gemachtigd om de daar nog aanwezig materialen zo snel mogelijk aan de meest biedende
“uyt de hant” te verkopen om te voorkomen dat nog meer materialen zouden worden
weggenomen [gestolen]; 19 was op 1-11-1694 kapitein van de burgerwacht te
Middelburg. 20

1
2
3
4
5

ZA, SZ, inv. 495, 19-7-1635, fol. 262.
Idem, 23-8-1635, fol. 285 v.
Idem, inv. 496, 13-12-1636, fol. 218.
Idem, 8-5-1637, fol. 64 en 64 v en 13-11-1637, fol. 177 v en inv. 497, 28-5-1638, fol. 88 v.
Idem, inv. 497, 17-7-1638, fol. 119, 18-10-1639, fol. 168, 2-12-1639, fol. 181, 9-12-1639, fol. 186
en inv. 499, 2-1-1642, fol. 1 v.
6 Idem, inv. 498, 15-3-1640, fol. 29 v.
7 Idem, 7-5-1641, fol. 250.
8 Idem, 24-10-1641, fol. 367 v en 368.
9 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 780.
10 ZA, SZ, inv. 508, 15-4-1655.
11 Idem, inv. 516, fol. 70, 7-2-1662.
12 Idem, inv. 666, 3-6-1670.
13 Idem, inv. 516, fol. 114 en 114 v. Hij is waarsch. verwant met Abraham Hildernisse (zijn
grootvader?) die op 1-10-1674 in de Nieuwe Kerk van Middelburg werd begraven en wiens
echtgenote (N.N.) in mei 1675 in Veere werd begraven.
14 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22890.
15 Idem, inv. 1670, fol. 125 v.
16 ZA, SZ, inv. 667, 8-10-1671.
17 Idem, inv. 680, 5-5-1678.
18 Idem, inv. 688, 17-7-1682.
19 Idem, inv. 690, 24-3-1684 en 13-4-1683.
20 Smallegange, 1696, p. 773.

Hoeck
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Anthony Jansen Hoeck, timmerman te Bergen op Zoom; 1 woonde aan de Noordzijde van de
Haven aldaar; verhuurde in 1665 voor £ 0:13:4 een schuit ten behoeve van het fort
Hoogerwerf; 2 testeerde met echtgenote te Bergen op Zoom 17-12-1653; 3 idem 3-6-1659; 4
overl. vóór 25-2-1676; 5 tr. Hilleken Hermans (Harmans); uit dit huwelijk ged. Bergen op
Zoom:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
1
2
3
4
5

Tanneken Jansse, 4-2-1629; getuigen: Laureys Engelsse, Dignus Willemse, Anthoni
Dignemans, Pieternelleken Jans en Margriete Hermans.
Pieternellelen Hoeck, 27-1-1632; getuigen: Jan Janssen, Catelijn Hermans en Rijckgen
Hermans.
Herman Hoeck, 29-10-1636; getuigen: Pieter Hermans, Isack Dwepprij en Lynken
Hermans.
Marinus Hoeck, 21-10-1639; geen getuigen vermeld.
Mary Jans Janssen, 7-4-1645; geen getuigen vermeld.
Pieter Janssen, 19-5-1647; getuige: Maeyken Thoenen.
Nicolaus Janssen, 13-4-1650; geen getuigen vermeld.
HCM, not. arch. 77, akte nr. 176, 17-12-1653.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22850.
HCM, not. arch. 77, akte nr. 176, 17-12-1653.
Idem, inv. 83, akte nr. 54.
Idem, inv. 246, akte nr. 70.

Hoemaker(s) (Alvares, alias Hoemaecker)
Het hier besproken geslacht Hoemaker is ook omschreven als Alvarez (Alvares) ), hetgeen
zou kunnen duiden op een Spaanse herkomst. 1 Mogelijk was echter Hoemaker de
oorspronkelijke familienaam. 2 Op 7-10-1636 is de kapitein Bartholomeus Hoeijmaecker
omschreven als Bartholomeus Alvares Hoeijmaecker. 3 Zo ook: op 6-7-1638 wordt de
kapitein Pieter Hoeijmaecker omschreven als Pieter Alvares Hoeijmaecker. 4 Op 13-5-1638
heet luitenant Guilliaem Alvares “alias Hoeijmaecker”. 5 Zie voor het familiewapen van dit
geslacht: De Nederlandsche Leeuw, 1937, p. 281-282.
1.

Severijn Hoe(t)maker; 6 vermeld als kapitein te Lillo op 3-10-1609 en op 7-7-1610, toen
wonend in de Lange Delft (de Voorstraat) aldaar; 7 op 4-3-1611 besloten de
Gecommitteerde Raden van Zeeland de compagnie van kapitein Hoemaker te Lillo te
vervangen door de compagnie van kapitein Reyniers; 8 wederom vermeld als kapitein in
1620 en 1622; 9 bezat op 2-7-1622 een huis te Liefkenshoek; 10 op 8-7-1622 werd hem
door de Gec. Raden 8 dagen verlof toegestaan om een kwetsuur te laten behandelen te
Middelburg; 11 op 28-4-1623 vroeg hij de Gec. Raden hoe te handelen t.a.v. het
commando te Liefkenshoek dat was opgedragen aan de commandant te Lillo; besloten
werd dat hij het commando zou voeren over Liefkenshoek, mits hij voeling hield met de
commandant van Lillo; 12 zijn compagnie telde in 1625 150 koppen; 13 kreeg op 9-41625 opdracht van de Prins van Oranje om zich met zijn compagnie terstond naar het
leger te Geertruidenberg te begeven; 14 was op 7-1-1626 commandant te Liefkenshoek
toen hij verlof kreeg om naar Den Haag te gaan zodra kapitein Ferdinand Broucsaulx te
Liefkenshoek zou arriveren; 15 op 9-10-1626 werd hij samen met commandant Jaques de
Broucsaulx aangeschreven door de Gec. Raden om in vrede om te gaan met elkaar
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zonder iets af te dingen op ieders gezag; 16 vermeld als kapitein te Liefkenshoek op 1810-1631; 17 op 10-9-1632 verzocht hij de Gec. Raden om hem een ‘erffken’ te
Liefkenshoek te vergunnen om daarop op zijn kosten een huisje te mogen bouwen,
tevens verzocht hij in de zijgevel van zijn woning te mogen timmeren; 18 verschillende
malen vermeld als commandeur van Liefkenshoek tussen 1629 en 1641; 19 op 29-8-1633
werd een patent uitgegeven voor zijn compagnie om zich te voegen bij de troepen van
Graaf Wilem; 20 rapporteerde op 18-11-1633 aan de Raad van State over de stormschade
op het fort Hoogerwerf die op 1-11-1633 was veroorzaakt; 21 kreeg op 11-7-1634
opdracht van de GR van Zeeland om soldaten uit zijn compagnie naar een schip ter
beveiliging van het fort Hoogerwerf te sturen; 22 berichtte in aug. 1634 aan de Raad van
State over de vorderingen met de reparaties aldaar; toonde zich daarover verontrust; 23
vertrok op 23-6-1635 samen met commies Pieter de Gomme en de heer Van Haulterine
naar Bergen op Zoom om informatie in te winnen over het eigen leger en dat van de
vijand; 24 verbleef als commandant in december 1636 op het fort Kruisschans; verzocht
toen de Raad van State om een extra kanonnier aldaar; 25 op 11-8-1637 kreeg hij van de
Gec. Raden ₤ 6:13:4 om een nieuw vaandel voor zijn compagnie te laten maken; 26 op
9-10-1637 verzochten de Gec. Raden hem om een toelichting i.v.m. de beschuldigingen
die aan zijn persoon geuit waren door korporaal Crijn Centssen en sergeant Hendrick
Coers; hij zou meer dan waartoe hij gerechtigd was ingehouden hebben op het ontvangen
geld voor twee verkochte paarden; 27 verbleef op 18-3-1638 te Middelburg toen hij van
de Gec. Raden opdracht kreeg zich bij zijn garnizoen te voegen en zorg te dragen voor
de verzekering van het fort Kruisschans en de andere forten onder zijn commando
wegens een dreigende aanval van de vijand; 28 soldaten uit zijn compagnie waren in 1638
gelegerd op het fort Hoogerwerf onder leiding van luienant Matthijs Hoemaker (= nr. 2);
29
op 30-12-1638 besloten de Gec. Raden dat de bezetting van Hoogerwerf moest
gebeuren met soldaten van de commandeur Wassij, zodra de beurt van commandeur
Hoemaker voorbij was; 30 op 10-4-1640 stond zijn compagnie op het punt uit
Liefkenshoek te vertrekken; 31 op 3-9-1640 verbleven soldaten uit zijn compagnie op het
fort Hoogerwerf; 32 doopgetuige Liefkenshoek 15-9-1624, 8-8-1627, 17-9-1628, 1-61631, 5-7-1637, 4-3-1640; 33 doopgetuige Bergen op Zoom 7-5-1616 en 19-10-1632;
overl. 22-4-1641; 34 tr. Odilia Elisabeth N.N.; uit dit huwelijk:
a.
b.
c.

2.

Maria Hoemakers, doopgetuige Liefkenshoek 12-11-1623, 1-9-1624, 25-7-1627 en
8- 8-1627 . 35
Matthijs Hoemaker, zie verder nr. 2.
Elisabeth Hoemakers, geb. Tholen; zij tr. IJzendijke 9-10-1623 Hieronymus Janszn.
de Huybert.

Matthijs Hoemaker (zoon van nr. 1), doopgetuige Liefkenshoek 15-7-1629; 36 luitenant;
wederom vermeld als luitenant op 20-8-1633 toen hij zijn soldaten opdracht gaf van
schip te veranderen; 37 op 6-12-1633 vermeld als vaandrig van kapitein Van der Muijden;
was eerder adelborst onder de compagnie van zijn vader kapitein Severijn Hoemaker; 38
op 10-4-1636 vermeld als vaandrig in de compagnie van graaf Maurits van Nassau, toen
zijn vader de Gec. Raden verzocht hem als vaandrig in zijn eigen compagnie aan te
stellen; 39 op 30-4-1636 wederom vermeld als luitenant toen hij zich met zijn soldaten
naar Lillo diende te begeven; 40 op 15-5-1636 kreeg hij toestemming om onder de
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compagnie van zijn vader Severijn Hoemaker te dienen; 41 was op 26 juli 1636 vaandrig
in de compagnie van zijn vader kapitein Severijn Hoemaker, commandeur te
Liefkenshoek; 42 werd op 4-3-1637 door Prins Frederik Hendrik aangesteld als luitenant
in de compagnie van zijn vader; 43 op 13-8-1637 diende hij zich met zijn resterende volk
naar Lillo te begeven om aldaar garnizoen te houden; 44 op 11-9-1637 werd hij door de
Gec. Raden met zijn troepen tot Vlissingen ontboden; 45 verbleef als luitenant met de
compagnie van Severijn Hoemaker in december 1638 op het fort Hoogerwerf; 46 werd
op 31-8-1641 benoemd tot kapitein van de compagnie van zijn overleden vader,
bekrachtigd door de Prins van Oranje op 3-9-1641; 47 soldaten uit zijn compagnie
verbleven waarschijnlijk op het fort Hoogerwerf; als kapitein vermeld in 1644; overl.
26-6-1644; otr. Liefkenshoek 5-7-1636, tr. aldaar 26-7-1636 Margriete Drost(e), van het
huis Malenbroek, wonend in Kampen; zij hertr. 20-3-1650 Johan Gansneb, genaamd
Tengnaegel(s); uit dit huw. ged. Liefkenshoek: 48
a.

b.
c.
3.

Maria Geertruyd Hoemakers, 5-7-1637 (geb. 2-7-1637); getuigen: commandeur
Severeyn Hoemakers, Carel de Ram en juffr. Sara Gerrits van Veke; zij tr. 1659
(datum onbekend) Daniel van Santen, burgemeester van de stad Campen; zij
overleed 17-7-1663 49
Severeyn Hoemakers, 4-3-1640 (geb. 26-2-1640); getuigen: commandeur Severeyn
Hoemakers, vaandrig Melchior Winckelman en Sara Gerrits van Veke.
Anna Margarieta Hoemaekers, geb. Liefkenshoek 4-2-1642.

Bartholomeus Hoe(t)maker (Alvares), zoon van Pieter Alvares (commandeur van
Vlissingen) en Barbara van der Belen; 50 luitenant in de compagnie van commandant
Broucsaulx; had op 26-11-1626 een schuld van 28 gulden en 16 stuivers bij Adriaen
Metteneye wegens geleverde goederen; werd door de Gecommitteerde Raden van
Zeeland opgedragen deze schuld binnen 8 dagen te betalen en om de redenen op te geven
van zijn weigering; 51 op 1-10-1627 kreeg hij in fort Lillo een huis van de “gemene zaak”
toegewezen; 52 op 19-11-1627 had hij nog steeds een schuld van 28 gulden en 16 stuivers
bij Adriaen Metteneye en daarom werd arrest gelegd op zijn gage; 53 benoemd tot
kapitein van een Zeeuwse compagnie (150 man sterk) op 31-9-1636; 54 vermeld als
kapitein op 3-8-1638, toen hij zich op bevel van Frederik Hendrik naar Zuid-Beveland
diende te begeven om aldaar garnizoen te houden; 55 wederom vermeld als kapitein op
17-1-1639, toen hij zestig man uit zijn compagnie naar Lillo diende te zenden; daarvan
waren vijftig man bestemd voor Lillo en tien voor Oud-Lillo; 56 op 5-2-1639 werden de
zestig man weer terug naar hun compagnie op Zuid-Beveland gestuurd; 57 beklaagde
zich er op 4-2-1639 over dat zes of zeven soldaten van zijn compagnie waren
overgelopen naar de compagnie van kapitein Forques te Veere; 58 wederom vermeld als
kapitein op 6-4-1640; 59 soldaten uit zijn compagnie verbleven waarschijnlijk op het fort
Hoogerwerf; commandeur te Terneuzen; overl. aldaar 25-5-1661, begr. in de geref. kerk
aldaar; op15-7-1661 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om zijn
compagnie te verplaatsen van Terneuzen naar Liefkenshoek; 60 deze compagnie was daar
gelegerd op 2-8-1661; 61 otr. Delft 3-8-1619, tr. Vlissingen (geref.) 24-8-1619 en tr. Delft
(Waals) 22-10-1619 Sara de Maulpas (Malepas, Malpas), dochter van jonkheer
Dominique de Maulpas dict d’Ailleur, kapitein in Staatse dienst, en verm. Maria van
Boyemer; overl. Terneuzen 10-5-1655, begr. in de geref. kerk aldaar; uit dit huwelijk: 62
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a.

b.

Pieter Hoemaker, geb. Vlissingen ca. 1620; werd in 1643 vaandrig en in 1649
luitenant in de compagnie van zijn vader; tr. Terneuzen 14-7-1649 zijn nicht Anna
de Malpas.
Dominique Hoemaker, ged. Vlissingen 10-5-1622.

1 Volgens een niet gedocumenteerde theorie stamt het Zeeuwse geslacht Alvares alias Hoemaker af
van een zoon (N.N.) van Don Frederik Alvarez de Toledo, hertog van Alva. Laatstgenoemde was
een zoon van Don Ferdinand Alvarez de Toledo, hertog van Alva (1507-1582). Diens niet met
name bekende kleinzoon zou zijn voortgekomen uit een buitenechtelijke verhouding tussen Don
Frederik en een staatsdame van de tweede gemalin van koning Philips II van Spanje. Deze zoon
zou na de dood van de derde echtgenote van Don Frederik naar de Nederlanden zijn gekomen, door
deze zijn erkend als zijn zoon en door de koning van Spanje zijn gelegitimeerd om het volle wapen
van Alvares te voeren. Deze zoon zou gehuwd zijn met een dochter van Ferdinand de Chantraine,
dict Broucqsault. Uit dit huwelijk zouden de gebroeders Pieter, Bartholomeus en Guilliaem
Alvares alias Hoemaker zijn voortgekomen. Zie voor deze (nogmaals: niet gedocumenteerde)
theorie: Vorsterman van Oijen, 1885-1890 (cd-rom-editie p. 9).
2 VZS, nr. 48, p. 23 e.v.; idem nr. 49, p. 102 e.v.; idem VZS, nr. 50, p. 163 e.v; op 29-8-1633 wordt
ene Pieter Alvarez omschreven als alias Hoeijmaecker (ZA, SZ, inv. 494, fol. 48); op 12-8-1679
otr. te Axel Johan Alvares, alias Hoedemaeker; zie ook: Guilliaem Alvares Hoeijmaecker
(luitenant) wiens weduwe is vermeld op 19-5-1648 (ZA, SZ, inv. 502, fol. 56 v).
3 ZA, SZ, inv. 496, fol. 171 v.
4 Idem, inv. 497, fol. 110.
5 Idem, fol. 78.
6 Onduidelijk is zijn relatie met Severijn Hoeymaker die op 2-10-1611 (met att.) samen met zijn
echtgenote Mayken N.N. deelnam aan het Avondmaal te Sluis, omschreven als luitenant van
kapitein Serooskercke [= verm. Reijnout van Serooskercke]. Mogelijk zijn ze identiek. In dat geval
huwde Severijn dus niet alleen met Odilia N.N. Onduidelijk is voorts de verwantschap tussen
Severijn en Pieter Alvares alias Hoemaker, verm. geb. ca. 1560-1565, commandeur van
Vlissingen. Qua leeftijd zouden zij broers kunnen zijn.
7 ZA, SZ, inv. 1225 en inv. 480, fol. 210, 3-10-1609.
8 Idem, inv. 481, 4-3-1611.
9 Idem, inv. 1669, fol. 88 v; idem, inv. 487, 5-4-1622.
10 Idem, 2-7-1622.
11 Idem, 8-7-1622.
12 Idem, 28-4-1623.
13 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 520, fol. 250-253.
14 ZA, SZ, inv. 488, 9-4-1625.
15 Idem, inv. 489, 7-1-1626.
16 Idem, 9-10-1626.
17 HCM, not. arch. 26, akte nr. 158.
18 ZA, SZ, inv. 493, 10-9-1632.
19 Stadsarchief Antwerpen, Archief van de Privilegekamer, PK 1197; het corpus van Oorderen
bekende fl. 300 aan hem schuldig te zijn; ZA, Gen. Afsch. 130, nr. 254; Ten Raa en De Bas,
1918, p. 81, ZA, SZ, inv. 491, 4-6-1630 en 6-5-1631 en inv. 498, 26-2-1641, fol. 215.
20 ZA, SZ, inv. 494, 29-8-1633, fol. 49.
21 NA, Raad van State, inv. 53, fol. 156, 8-12-1636.
22 ZA, SZ, inv. 495, fol. 11.
23 NA, Raad van State, inv. 51, fol. 136, 27-8-1634.
24 ZA, SZ, inv. 495, 23-6-1635, fol. 245 v.
25 NA, Raad van State, inv. 53, fol. 156, 8-12-1636.
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ZA, SZ, inv. 496, 11-8-1637, fol. 135.
Idem, 9-10-1637, fol. 159.
Idem, inv. 497, 17-3-1638, fol. 44.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
ZA, SZ, inv. 497, 30-12-1638, fol. 219 v.
Idem, inv. 498, 10-4-1640, fol. 38.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590, fol. 45 v.
De Nederlandsche Leeuw, 1889, p. 45 en 46.
De Wapenheraut, 1908, p. 512.
De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v..
Idem.
ZA, SZ, inv. 494, 20-8-1633, fol. 42 v.
Idem, 6-12-1633, fol. 138.
Idem, inv. 496, 10-4-1636, fol. 63.
Idem, 30-4-1636.
Idem, 15-5-1636, fol. 83 v.
De Wapenheraut, 1908, p. 512.
ZA, SZ, inv. 496, 4-3-1637, fol. 36 v.
Idem, 13-8-1637, fol. 137 v.
Idem, 11-9-1637, fol. 149.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
ZA, SZ, inv. 1669, fol. 213 v; idem, inv. 498, 3-9-1641, fol. 338.
De Nederlandsche Leeuw, 1889, p. 46.
De Wapenheraut, 1908, p. 513.
VZS, nr. 48, p. 28 en nr. 49, p. 104.
ZA, SZ, inv. 489, 26-11-1626.
Idem, 1-10-1627.
Idem, 19-11-1627.
Idem, inv. 1669, fol. 194 v.
Idem, inv. 497, 3-8-1638, fol. 126.
Idem, 17-1-1639, fol. 18.
Idem, 5-2-1639, fol. 29.
Idem, inv. 498, fol. 28 v.
Idem, 6-4-1640, fol. 37.
Idem, inv. 515, fol. 32.
Idem, fol. 68 v.
VZS, nr. 49, p. 104.
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Hollare
Marinus Pieterszn. Hollare, geb. Valckenisse; verloor in 1588 een oog bij het afslaan van een
Spaanse aanval op het eiland Tholen; 1 werd in 1606 door prins Maurits van Nassau benoemd
tot kapitein van een compagnie van het Staatse leger; 2 was tussen 1607 en 1619 werkzaam
als kapitein op diverse van schepen van het gewest Zeeland; 3 benoemd tot vice-admiraal van
Zeeland in 1625; zijn oorlogsschip was op 15-11-1628 geposteerd nabij het fort Hoogerwerf;
was toen samen met kapitein Jan Reghemorter betrokken bij het vlot trekken van een nabij
Zandvliet gestrand schip, waarbij 20 van hun manschappen sneuvelden en 25 gevangen
genomen, waarvan er 22 gewond waren; 4 vermeld als kapitein op ’s lands schip “Samson”
op 20-9-1630, toen hij met zijn schip voor Lillo lag; 5 bevelvoerder van een Staatse vloot die
in 1631 een Spaanse vloot op het Slaak versloeg; 6 was in 1632 betrokken bij de verovering
van de forten St. Anna, Hoogerwerf, het Stoofgat, St. Jacob en Kruisschans op de
Spanjaarden; 7 op 6-5-1632 werd hij n.a.v. fraude door de Gecommitteerde Raden van
Zeeland gelast een lijst in te zenden van alle schepen en schuiten die voeren van den Doel,
Keetenisse, de Polder van Namen en andere vrije polders; 8 diverse malen vermeld als viceadmiraal in 1633, 1634 en 1635; 9 kreeg 20-6-1634 instructie van de GR van Zeeland om het
oorlogsschip van de Admiraliteit van Zeeland, waarvoor hij als bevelvoerder
verantwoordelijk was, te verplaatsen van het Stoofgat naar het fort Hoogerwerf en het voor
anker te laten gaan in de monding van de Agger; 10 overl. Vlissingen 10-2-1637; 11 begr. in
de St. Jacobskerk aldaar. 12
1
2
3
4
5
6

Taxandria, jrg. 1905, p. 33.
Smallegange, 1696, p. 772.
NA, Admiraliteitsarchieven 1.01.46, inv. 2452 en 2453; Nagtglas, 1890, p. 398-399.
Nieuwe Tijdinghen, editie 24-11-1628.
ZA, SZ, inv. 1244 en 1245.1.
Als gevolg hiervan is een polder in de gemeente Tholen nabij het Slaak naar hem genoemd; zie
voor de slag op het Slaak o.m.: Uil, 1987, p. 13-15.
7 Encyclopedie van Zeeland, deel II, p. 58.
8 ZA, SZ, inv. 492, 6-5-1632.
9 Idem, inv. 493, 23-6-1633, fol. 321v, inv. 494, fol. 36, 37, 39, 39 v, 190, 207 en 310 v en inv. 495,
2-1-1635, fol. 139 en 3-8-1635, fol. 267.
10 Idem, inv. 494, fol. 315 v.
11 Encyclopedie van Zeeland, deel II, p. 58.
12 Bloys van Treslong Prins en Belonje, 1919, p. 302.

Honich
Johan Claessen Honich, werd op 2-2-1622 benoemd tot commissaris-ordinaris der
monstering in Zeeland als opvolger van Johan Aleman; 1 werd door de Gecommitteerde
Raden van Zeeland in 1633 (en in andere jaren) belast met het monsteren van de garnizoenen
in Lillo en Liefkenshoek en andere Scheldeforten, w.o. Hoogerwerf; 2 op 9-8-1641 diende hij
zich naar Liefkenshoek te begeven en over de situatie aldaar rapport uit te brengen. 3
1 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 96 v en 97.
2 Idem, inv. 494, 10-10-1633, fol. 81; idem, inv. 495, 12-1-1635, fol. 148 v.
3 Idem, inv. 498, 9-8-1641, fol. 318.
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Houtenberch (Houtenborch), van
Heindrick (van) Houtenberch (Houtenborch, Houtenborg, Houtenburch), geb. Osnabrück in
het Stift van Münster; was op 17-10-1651 soldaat in de compagnie van commandeur Johan
Seijs te Lillo; droeg toen zorg voor de aanleg van een nieuwe sluis in het nieuwe ravelijn te
Lillo; 1 was op 16-9-1652 ongehuwd; verzocht toen aan de schepenbank van Lillo-Zuidland
om een attestatie (mogelijk i.v.m. een voorgenomen huwelijk) die hem werd verleend; 2 werd
door de Staten van Zeeland op 14-1-1653 aangesteld als landmeter over Zeeland op
aanbeveling van de magistraat te Lillo; 3 was in 1653 aannemer van het repareren van de
contrescarp van het fort Lillo over een lengte van 73 roeden en 7,5 voeten Putse maat; ontving
hiervoor £ 5:3:4 per roede; 4 vroeg op 30-4-1655 om het exclusieve recht gedurende 14 jaar
op een brouwerij in het fort Lillo; 5 werd in 1659 te Lillo betaald voor het maken van een
kaart van het fort Hoogerwerf; ontving hiervoor £ 0:16:8; 6 op 24-9-1660 liet Roelandt de
Carpentier (landeigenaar in de polder van Lillo) beslag leggen op zijn wedde; 7 werkte in de
periode 30-7-1660 tot 3-2-1661 als beëdigd landmeter te Lillo; 8 verdiende daarmee £ 3:6:8;
9
was op 4-9-1663 constabel te Lillo; 10 idem in 1664 gedurende 10 maanden; verdiende
daarmee toen 20 pond Vlaams; 11 vervulde in Lillo ook de functie van sluiswachter; 12 werd
op 24-3-1665 omschreven als “gesworen stadtscannonnier tot Lillo” met de vermelding dat
hij reeds gedurende zeven maanden absent was, op grond waarvan hij werd ontslagen (“van
sijnen verderen dienst gedimitteert”); 13 vervaardigde in 1668 een kaart van de redoute
(schans) Blauwgaren. 14
1
2
3
4

ZA, SZ, inv. 504, fol. 314.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 27.
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 69.
Idem, inv. 1268, ingekomen brieven van Jacob Gallieris en Johan Seijs d.d. 19-12-1653 en 27-121653; zij berichtten dat Van Houtenburch zijn werkzaamheden loffelijk had verricht.
5 Idem, inv. 508, 30-4-1655.
6 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80380, fol. 38 v.
7 ZA, SZ, inv. 513, fol. 229 v.
8 Zie o.m. ZA, SZ, inv. 514, fol. 140 v.
9 Idem, inv. 517, fol. 65.
10 Idem, inv. 519, fol. 115 en 115 v.
11 NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 136 v-137.
12 ZA, SZ, inv. 664, 18-12-1668.
13 Idem, inv. 521, fol. 181 v.
14 ARA Brussel, Collectie kaarten en plannen, nr. 503.

Houthain (Haulthain), van
Zie Haulthain, van.

Hoven, van
Paulus van Hoven, verrichtte in 1649 metselwerkzaamheden op het fort Hoogerwerf.
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22680.

Hugens
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1

Jan Hugens, timmerman; timmerde in 1641 een zolder in het logement van de majoorcommies op het fort Hoogerwerf en schutte een ruimte af in het magazijn op dit fort, samen
met Jan Marinussen Boen; zij ontvingen hiervoor £ 19:6:8. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.

Huijbrechts
Anthonij Huijbrechts, leverde in 1670 voor een bedrag van £ 3:19 (incl. schuitvracht)
bouwmaterialen zoals kalk en pannen voor het fort Hoogerwerf; leverde toen voorts voor een
bedrag van £ 0:4:8 een dreg [een werpanker met drie of meer armen] voor de sloep van dit
fort; 1 mog. identiek met Anthonij Huijbrechts, tr. Marijken Andriessen; uit dit huwelijk
geref. ged. Bergen op Zoom:
a.

Huijbrecht Huijbrechts, 29-9-1669; getuigen: Michiel Warents van Oelen, Maeijken
Jans Wagens en Perijnken Andriessen Baten.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22900.

Hulst, van der
Servaes Adriaensen van der Hulst (veelal: Servaes Adriaensen), ged. Bergen op Zoom 22-91627 (getuigen: Michiel Reyniers, Frans Jacobs, Clara Jans, Maeyken van der Hulst en
Kathlyne Stoffels), zoon van Adriaen Stoffels van der Hulst en Elysabet Diericx; kanonnier
op het fort Hoogerwerf in 1650 en 1651, later vermeld als soldaat; 1 verrichtte daar in de
periode 1649-1661 uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden; 2 keerde daarna terug naar
Bergen op Zoom; was op 26-8-1674 soldaat onder Stoetwege in het garnizoen te Breda; 3
doopgetuige Bergen op Zoom 28-1-1654; otr. ald. 10-12-1655, tr. Ossendrecht 17-1-1656
(met att. van Bergen op Zoom) Cathlijn (Catharina) Jans(sen), j.d. uit het land van Luik; uit
dit huwelijk:
a.
b.
c.
d.

Adriaantje Adriaensen van der Hulst, ged. Ossendrecht 24-11-1658; getuigen: Jan
Janssen, Jan Adriaanssen, Janneken Greijndets en Tanneken Janssen.
Christina Adriaensen Hulst, ged. Ossendrecht 29-2-1660; getuigen: Adriaen Janssen en
Janneken Anthonissen.
Jacobus van Hulst, ged. Bergen op Zoom 6-11-1667; getuigen: Philip van Soest, Claes
van der Put en Susanna Jans.
Johannes van Hulst, ged. Bergen op Zoom 6-7-1670; getuigen: Jan Heijndrickssen
Wessel, Maria Heijndrix en Margrieta Christiaensen.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22690, fol. 40; idem, inv. 22700.
2 Idem, inv. 22680-22810.
3 HCM, not. arch. 96, akte nr. 4, 26-8-1674.

Huybert, de
Pieter de Huybert, geb. Middelburg 1-4-1622, zoon van Anthony de Huybert (koopman te
Middelburg) en Johanna Haeck; o.m. secretaris van de Staten van Zeeland, raadpensionaris
van Zeeland en lid van de Raad van State; was in 1685 eigenaar van het schor Hoogerwerf; 1
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overl. Den Haag 7-1-1697, begr. in de kerk van Burgh; tr. (1) Leiden 13-5-1642 Anna
Elisabeth van Panhuys; tr. (2) Amsterdam 19-11-1674 Elisabeth Hochepied; uit het eerste
huwelijk kwamen negen kinderen voort. 2
1 ZA, arch. Familie De Huybert, inv. 55.
2 De Vos, 1931, p. 194.

Huygens
Marinus Huygens (Huigens), geb. Tholen 1616, zoon van Huybrecht Jansen Huyghens
(schepen en burgemeester van Tholen) en diens eerste echtgenote Susanna Marinus Colle; 1
predikant; werd op 17-4-1636 ingeschreven als student filosofie te Leiden; 2 werd door de
classis Tholen en Bergen op Zoom op 16 oktober 1640 als proponent toegelaten en op 5
februari 1641 benoemd tot predikant op de forten Kruisschans en Frederik Hendrik, nadat hij
met succes was geëxamineerd over de bijbeltekst Romeinen 5, vers 1; 3 beroepen te
Liefkenshoek op 20 november 1646 en bevestigd aldaar in december 1646; 4 predikte op het
fort Hoogerwerf in 1647 (vermoedelijk eenmalig); 5 kreeg op 10-10-1647 van Isack de Brauw
(ontvanger van de gemene middelen van consumptie in de forten van Lillo en Liefkenshoek)
een honorering van 100 pond Vlaams plus een vergoeding van huishuur van 16 ponden, 13
schellingen en 4 groten Vlaams met ingang van 1-1-1647 krachtens desbetreffende resoluties
van de Gecommitteerde Raden van Zeeland van 13-11-1646, 23-4-1647 en 7-8-1647; 6 in
1649 werd zijn toelage van 25 pond Vlaams gehalveerd toen gebleken was dat zijn in dat jaar
geboren kind kort na de geboorte was overleden; 7 zijn augmentum over 1651 bedroeg 200
guldens en over 1653 300 guldens; 8 kreeg op 9-6-1650 toestemming om naar Den Haag af
te reizen om aldaar de ‘Authographa Nationalia’ te bestuderen; 9 bedankte in 1653 voor een
beroep te Colijnsplaat; 10 kreeg in 1658 een hoog opgelopen conflict met Willem Engelse
Loele, toen ouderling te Poortvliet; Loele had Huygens beledigd en werd hierover vermaand
door de classis Tholen en Bergen op Zoom; 11 beroepen te Veere op 6 december 1658 en
bevestigd aldaar op 1 juni 1659; overleden te Veere in 1661, begr. in de Grote Kerk aldaar;
12
ondertrouwde op 6 juni 1648 te Middelburg (gevolgd door een huwelijksvoltrekking aldaar
op 1 juli 1648) met Anna van Grijpskerke, jonge dochter uit Middelburg, geb. 1625, dochter
van Jacob van Grijpskerke en Sara Buydens; zij was doopgetuige te Liefkenshoek op 16-21656; 13 zij had op 21-2-1676 nog een bedrag van fl. 1700 te vorderen van Pieter Smytegelt,
de opvolger van haar man als predikant te Liefkenshoek, wegens de verkoop van hun huis in
dit fort; 14 zij overleed te Veere op 27 juli 1677, 52 jaar oud; 15 uit dit huwelijk ged.
Liefkenhoek:
a.
b.

c.

Jacobus Huygens, 20-11-1650; hij werd predikant te IJzendijke (1677) en Veere (1692).
Hubertus Huygens, 3-12-1651; werd op 28-10-1676 doctor in de rechtsgeleerdheid aan
de Hogeschool van Harderwijk; 16 werd schepen te Veere; wiskundige; overl. Veere 257-1705; 17 otr. Veere 10-9-1693, tr. Oostkapelle 21-10-1693 Jacoba Meersman, j.d. van
Oostkapelle.
Sara Huygens, 26-3-1653; begr. Veere 20-8-1708; tr. Abraham Pieters Duvelaar, zoon
van Pieter Pieters Duvelaar en Catharina Abrahams Grenier, predikant te Veere, begr.
aldaar januari 1711.

1 Romeijn, 2001, p. 205.
2 P.C. Molhuysen e. a. (red.), Nieuw Nederlandsch Woordenboek, Amsterdam, 1974, p. 623 en 624.
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3
4
5
6

ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 3; De Navorscher, 1883, p. 407.
De Navorscher, 1886, p. 136.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22660.
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.
7 ZA, SZ, inv. 502, fol. 109 v en 121 v; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 940, fol. 271-271 v.
8 ZA, SZ, inv. 504, fol. 136; idem, inv. 506, fol. 158.
9 Idem, inv. 503, fol. 91.
10 ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 3, 2-9-1653.
11 Idem, 3-7-1658 en 13-8-1658.
12 De Wapenheraut, jrg. 1, 1897, p. 91; Bloys van Treslong Prins en Belonje, 1919, p. 279.
13 De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v.
14 ZA, SZ, inv. 676, 21-2-1676.
15 De Wapenheraut, jrg. 1, 1897, p. 91; Bloys van Treslong Prins en Belonje, 1919, p. 279.
16 VS, jrg. 22, 1986, p. 332.
17 Encyclopedie van Zeeland, deel 2, p. 82.
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Huyssen
Johan Huyssen, benoemd tot lid van de Gecommitteerde Raden van Zeeland namens Goes
op 20-4-1591; 1 kreeg van dit bestuurscollege op 28-1-1634 opdracht om aan prins Frederik
Hendrik in Holland een brief te overhandigen van Severijn Hoemaker, commandeur van
Liefkenshoek, over de schade die de storm en de hoge vloed van 18-1-1634 hadden
veroorzaakt aan de Scheldeforten, met name aan het fort Hoogerwerf en om instructies in
ontvangst te nemen; 2 hij overl. in 1634. 3
1 ZA, SZ, inv. 1668, fol. 51 v. Hij werd als zodanig beëdigd op 27-4-1591.
2 Idem, inv. 494, 28-1-1634.
3 ZA, Gids nr. 18, p. 15.

Immer
Willem Immer, leverancier van ballast [= verm. steen] ten behoeve van fort Hoogerwerf in
1671; 1 mog. identiek met Willem Emmer, doopgetuige Bergen op Zoom 7-12-1646.
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22910.

Ingelbergh (Engelbergh)
Christiaen Ingelbergh, ged. Venlo 2-7-1617 (getuigen: Seger Heijstermans en Leonardus
Nielis), zoon van Arnoldus Engelbergh en Joanna van Dael; 1 was in 1642 adelborst in het
Staatse leger onder kapitein Mulstroo; schout en secretaris van Ossendrecht en Hoogerheide
1654-1670; 2 vestigde zich in Ossendrecht met attestatie van Halsteren; 3 diaken (1656-1664)
en ouderling (1664-1669) van de geref. kerk te Ossendrecht; dijkgraaf te Ossendrecht in
1668; 4 overl. tussen 22-2-1670 en 14-3-1670; tr. (1) fort De Roovere 16-2-1642 (als j.m.)
Anna van Grijppinckhoven, weduwe van Gillis Janssen; otr. (2) fort Hoogerwerf 2-9-1658,
tr. (2) Ossendrecht 6-10-1658 Maria Vijser (Viser), dochter van Johan Vizer en Maria de
Ridder (zie aldaar), weduwe van Wouter Davidszn. van Raphels (zie aldaar); uit het tweede
huwelijk:
a.
b.

c.

d.
e.

Arnoldus Engelbergh, ged. Ossendrecht 16-11-1659 (getuigen: Willem Ingelberch,
Willem Bremt, Margariet Ingelberch en Maria Ingelberch); overl. vóór 22-7-1671.
Johanna Maria Engelbergh, ged. Ossendrecht 16-11-1659 (getuigen: zie haar
tweelingbroer); overl. tussen 22-5-1689 en 13-5-1690; tr. Goes 9-10-1686 Andries
Rijckaert, geb. Burgh, ged. Haamstede 1-12-1658, zoon van Tobias Andrieszn. Rijckaert
en Janneken Cornelisdr..
Maria Elizabeth Engelbergh, ged. Ossendrecht 12-10-1661 (getuigen: Ollaert
Laureijssen, Maria Hack, vrouwe van den Triangel, Hoogerheide en Ossendrecht,
Elizabeth Janssen, weduwe van Matthijs Knollaert); overl. na 8-4-1728; tr. St.
Maartensdijk 3-12-1688 Danker Houtené, geb. Poortvliet, zoon van Jacob Dackerszn.
Houtené (tavernier te St. Maartensdijk) en Judith Abrahamse.
Arnoldus Adrianus Engelbergh, ged. Ossendrecht 20-1-1664 (getuigen: advocaat
Adriaan Sem en Margaretha Wielant); overl. vóór 22-7-1671.
Catharina Engelbergh, ged. Ossendrecht 15-2-1665 (getuigen: ds. Arnoldus Fabricius,
Johannis Berghmans en Margrita Ingelberghs); overl. na 8-5-1726; otr. Goes 28-10-
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1689, tr. Poortvliet 9-11-1689 Willem Aven, ged. Scherpenisse 19-2-1662, zoon van
Pieter Aven (chirurgijn, schout, schepen en weesmeester van Scherpenisse) en Claertje
Sibrants.
1 Van Valkenburg, 1976, p. 11, 12, 83, 88-90. Zijn voorgeslacht kan worden herleid tot Judocus
(van) Engelbergh, geb. ca. 1510 te Orsbach [thans in Nordrhein Westfalen], en Anna Ronden (De
Ned. Leeuw, jrg. 1913, p. 212).
2 O.m. als zodanig vermeld op 18-11-1654; HCM, Dingrol Ossendrecht 1624-1657, fol. 92 v.
3 Attestaties betreffende militairen die destijds verbleven op het fort De Roovere werden veelal
verstrekt door de kerkenraad van de geref. kerk te Halsteren.
4 HCM, Dingrol Ossendrecht 1657-1669, fol. 206, 30-10-1668.

Ingelsen
Casper (Gasparus) Ingelsen, lid van de Gecommitteerde Raden van Zeeland namens de stad
Vlissingen 1654-1679; 1 was als zodanig verantwoordelijk voor de inkoop van rijshout,
gaarden en staken ten behoeve van de Zeeuwse forten; 2 kreeg op 24-3-1667 mandaat van de
GR om van “naturelle Brabanders” twee (pleit)scheepsladingen Vilvoordse steen te kopen
voor de conservatie van de nieuwe pakberm van Hoogerwerf; 3 benoemd tot leenman van
Zeeland bewesten Schelde op 16-1-1665. 4
1
2
3
4

ZA, SZ, Gids nr. 18, p. 22.
Idem, inv. 682, 10-4-1679.
Idem, inv. 525, 24-3-1667.
Idem, inv. 1670, fol. 112 v.

Jacobs(en)
1.

Quirijn Jacobs, op 28-7-1634 samen met Jan Passchiersen vermeld als werkbaas te
Bergen op Zoom en op Hoogerwerf. 1

2.

Frans Jacobs, kapitein van een oorlogsschip van de Zeeuwse Admiraliteit dat op 17-101634 geposteerd was voor het Stoofgat. 2

3.

Jan Jacobssen, verm. soldaat; werd in 1646 betaald voor het verwijderen van onkruid en
andere vuiligheid op de wallen van het fort Hoogerwerf. 3

4.

Jan Jacobsen, schipper; vervoerde in 1649 stro naar het fort Hoogerwerf. 4

5.

Job Jacobsen, schipper; vervoerde in 1662 bouwmaterialen naar het fort Hoogerwerf. 5

6.

Bartel Jacobsen, rijsschipper; leverde in 1670 voor £ 57:9:6 een schip met rijshout voor
het fort Hoogerwerf. 6

1
2
3
4
5
6

HCM, not. arch. 66, akte nr. 184, 28-7-1634.
ZA, SZ, inv. 1249.2.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22650.
Idem, inv. 22680.
Idem, inv. 22820.
Idem, inv. 1350.
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Jansen
1.

Jacob Janssen, verm. geb. Goes; was in 1632 soldaat in de compagnie van Simon
Cromstrien; werd gewond tijdens de verovering van het fort Stoofgat in de zomer van
1632; op 16-7-1633 besloten de GR van Zeeland hem een bedrag toe te kennen van
£ 3:6:8 om zich te laten behandelen; 1 hij was zeer waarschijnlijk ook betrokken bij de
verovering van het fort Hoogerwerf.

2.

Cornelis Janssen (de Vriese), timmerman te Liefkenshoek (vanwege het gewest Zeeland)
van 1619 t/m 1640; 2 nam gedurende drie jaar het kanonnierschap te Liefkenshoek waar
voor Henric Willemsz. die ziek was; op 9-12-1624 werd hij i.p.v. de inmiddels overleden
Henric Willemsz. aangenomen als kanonnier te Liefkenshoek; 3 bezat toen een eigen
huis te Liefkenshoek; 4 was in 1625 pachter van de impost op allerhande wijnen en bieren
te Lillo en Liefkenshoek; 5 idem in 1635, toen ook van de impost op de hoornbeesten en
op het gemaal; 6 op 30-9-1627 verzocht hij de Gecommitteerde Raden van Zeeland om
de kelder onder een soldatenlogement geschikt te mogen maken voor eigen gebruik om
daarin ’s winters bier op te slaan; zijn verzoek werd toegestaan, mits hij bereid was de
kelder weer af te staan aan het gewest Zeeland en geen teruggave van gemaakte onkosten
zou eisen; 7 op 23-12-1627 verzocht hij de Gec. Raden om betaling wegens werken en
leveranties uitgevoerd ten tijde van de commies Schillemans; 8 op 18-11-1628 verzocht
hij de Gec. Raden om betaling van ₤ 108:6 wegens gedane werken; op 30-11-1628 werd
besloten tot betaling met een korting van ₤ 6:9:3; 9 vermeld als biersteker te Lillo op 2510-1629, toen hij de Gec. Raden verzocht om arrest op de gage van Lieven Pietersen
wegens geleverde bieren, gedronken door diens werklieden; 10 op 13-11-1629 werd hem
toegestaan arrest te leggen op de gage van Lieven Pietersen ad 514 gulden en 14 stuivers
wegens geleverde bieren; 11 wegens het repareren van de contrescarp en de ravelijnen bij
het fort te Liefkenshoek werd hem op 7-2-1630 door de Gec. Raden 62 pond Vlaams
toegekend; 12 zijn verzoek aan de Gec. Raden om aan zijn knechten 24 i.p.v. 20 stuivers
daggeld uit te betalen werd op 1-4-1631 afgewezen; 13 op 2-4-1632 verzocht hij de Gec.
Raden om de heining van zijn huis te mogen stellen op de binnenkant van de wal te
Liefkenshoek; 14 op 1-6-1632 besloten Gec. Raden dit verzoek toe te staan; 15 verrichtte
in 1632 voor £ 149:7:6 timmerwerkzaamheden op het fort Hoogerwerf; 16 op 3-2-1633
was hij samen met Samuel Cornelissen de laagste inschrijver voor het aannemen van het
binnenwerk in de kerk te Liefkenshoek; 17 wegens het houden van toezicht en andere
werkzaamheden bij de bouw van de kerk vanaf 7-5-1631 werd hem door de Gec. Raden
op 3-2-1633 een bedrag van ₤ 8:6:8 toegekend; 18 op 7-4-1633 was hij aannemer van de
kruittoren in het fort van St. Anna en werd hem door de Gec. Raden 75 pond Vlaams
toegekend wegens de derde en laatste termijn van de aanneemsom; 19 wederom vermeld
als constabel en timmerman te Lillo op 12-11-1635; 20 op 22-12-1637 ontving hij ₤
69:13:6 voor reparaties aan de hutten en logementen van Oud Lillo; 21 vermeld als
timmerman te Liefkenshoek op 14-9-1638 toen hem door de Gec. Raden ordonnantie
van betaling werd verleend van ₤ 2:17:4 wegens het leveren van hout; tevens kreeg hij
₤ 72:10 uitgekeerd voor het maken van twee corps de gardes tegen de Bergse en de
Engelse punt op de contrescarpen van Lillo; zijn verzoek om de betaling van ₤ 102:3:8
voor werk dat hij deed omtrent Calloo op verzoek van graaf Willem van Nassau, werd
uitgesteld totdat de graaf getekend had; 22 n.a.v. de ondertekening door graaf Willem van
Nassau werd hem op 17-9-1638 door de Gec. Raden ordonnantie verleend van ₤ 102:3:8
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wegens de levering van hout en arbeidsloon voor zijn verrichtingen bij Calloo; 23 op 188-1639 werd hij als constabel van Liefkenshoek vervangen door Cornelis Cornelissen
Timmersz.; 24 op 22-12-1639 werd hem voor een som van ₤ 10:13 ordonnantie verleend
wegens reparaties aan de sloepen van het land te Lillo en Liefkenshoek; 25 mog. identiek
met Cornelis Janssen, wiens weduwe te Liefkenshoek is vermeld op 25-2-1642 i.v.m.
declaraties van haar overleden man. 26
3.

Dignis Janssen, was in 1633 en 1634 ordinaris roeier te Lillo; 27 op 20-6-1634 samen
met Cornelis Moens vermeld als ‘schuijtluyden te Lillo’, toen hen door de Gec. Raden
werd toegestaan hun veerdienst tussen Lillo, Liefkenshoek en andere forten voor de tijd
van een jaar te continueren, op voorwaarde dat zij de inkomsten half om half zouden
verdelen; 28 in 1636 vermeld als schipper; vervoerde toen vrachten naar de forten
Hoogerwerff, St. Anna en Cruysschans; 29 was roeier in de vloot te Lillo tot hij overleed
vóór 27-1-1644; zijn zoon werd in zijn plaats benoemd; tr. Digna Claes. 30

4.

Jan Janssen, schipper uit Langeraar; leverde in 1641 turf voor het fort Hoogerwerf.

5.

Dietloefs Janssen, verm. soldaat; werd in 1641 betaald voor het schoonmaken van het
fort Hoogerwerf. 32

6.

Dominicus Janssen, metselaar te Tholen; werd in 1642 betaald voor het repareren van
de regenbak op het fort Hoogerwerf; 33 verrichtte daar ook in 1643 en 1645 metselwerk.

31

34

7.

Gijsbrecht Janssen, verm. soldaat; werd in 1642 betaald voor het repareren van de dam
bij de haven van het fort Hoogerwerf; 35 idem in 1643 voor het dragen van turf, het
uitdelven van de haven en het repareren van de contrescarp; 36 idem in 1644 voor het
repareren van de borstweringen en de banketten; 37

8.

Adriaen Janssen, verm. soldaat; werd in 1642, 1647, 1648 betaald voor diverse
werkzaamheden op het fort Hoogerwerf. 38

9.

Lauwereijs Janssen, verm. soldaat; werd in 1642 betaald voor het lossen van hout op het
fort Hoogerwerf; 39 idem in 1643 voor het verwijderen van onkruid op en het repareren
van de wallen. 40

10. Lambrecht Janssen, glazenmaker; verrichtte in 1644, 1645 en 1646 werkzaamheden op
het fort Hoogerwerf. 41
11. Jan Janssen, zijn kinderen (N.N.); zij werden in de periode 1649-1652 betaald voor het
dragen van turf en andere klussen in het fort Hoogerwerf; 42 zij zijn mog. identiek met
Jan Jans en Mathijs Jans (zie de nrs. 13 en 14).
12. Marinus Janssen, verm. soldaat; werd in 1647 betaald voor het dragen van turf en het
verwijderen van slik uit de haven van het fort Hoogerwerf. 43
13. Jan Jans(sen), verm. soldaat; werd in 1650 betaald voor het opvullen van enige gaten in
de contrescarp van het fort Hoogerwerf (zie ook nr. 11); 44 idem in 1652 en 1653. 45

479

14. Mathijs Jans, verm. soldaat; werd in 1650 betaald voor het opvullen van enige gaten in
de contrescarp van het fort Hoogerwerf (zie ook nr. 11). 46
15. Adriaen Janssen, schipper; leverancier van stro voor het fort Hoogerwerf in 1652. 47
16. Jan Jansen, leverancier van turfmanden voor het fort Hoogerwerf in 1655. 48
17. Lieven Jansen, verm. soldaat; werd in 1656 betaald voor het kruien van as en ander
vuilnis in het fort Hoogerwerf; 49 idem in 1660 wegens schoonmaakwerk. 50
18. Pieter Jansen, leverancier en brenger van stro voor het fort Hoogerwerf in 1658 en 1659.
51

19. Gerrit Jansen, geb. Bergen op Zoom; in maart 1658 vermeld als soldaat op het fort
Hoogerwerf; verrichtte in de periode 1659-1661 diverse werkzaamheden op en ten
behoeve van het fort Hoogerwerf, w.o. werkzaamheden als schipper; 52 in 1662 vermeld
als soldaat, ziekentrooster en voorlezer op het fort Hoogerwerf; toen hij begin 1662
opdracht kreeg om (samen met de andere op Hoogerwerf gelegerde militairen)
gedurende een jaar dienst te doen op de kolonie Nova Zeelandia (in het rivierengebied
van de Essequibo, waar door de WIC een plantage-kolonie was gevestigd) verzocht hij
de Gecommitteerde Raden van Zeeland om de gage te mogen behouden die hij op
Hoogerwerf als schoolmeester (sic!) en ziekentrooster verdiende, hetgeen door de GR
op 20-1-1662 werd toegestaan; 53 verzocht vervolgens (nu omschreven als soldaat,
ziekentrooster en voorlezer) om niet te hoeven vertrekken naar deze kolonie, hetgeen op
21-2-1662 door de GR werd afgewezen; 54 vluchtte daarna; 55 hij overl. vóór 26-5-1670
(datum tweede huwelijk Maria Nottings); otr. (als j.m.) fort Hoogerwerf 16-3-1658, tr.
Woensdrecht 28-4-1658 Maria Nottings, j.d. (zie Nottinck ad 2 a); uit dit huwelijk:
a.

b.
c.
d.
e.

Jan Geerts, ged. Ossendrecht 8-12-1658; getuigen: Philip Janss, Jan Mertens, Maria
Vijsers en Christiaen Engels [= Ingelbergh]; vermeld als voogd van Engel (Ingel)
Jansen (de Trouw) te Doel op 26-9-1687.
Huijbrecht Janssen, ged. Woensdrecht 3-10-1660; getuigen: Christiaen Ingelbergh,
Joris van Losvelt, Cornelia Lems, Margariet Verbeeck en Catalijn Beeckers.
Huijbrecht Janssen, ged. Ossendrecht 14-1-1663; getuigen: Seger Janssen, Johannis
Notingh, Seijtgen Notingh, Petronel van Rafels en Leijsbeth Willems.
Philip Janssen, ged. Ossendrecht 9-8-1665; getuigen: Cornelis Janssen, Sijtgen
Notings en Maria van Losvelt.
Huijbrecht Janssen, ged. Ossendrecht 23-12-1667; getuigen: Lieven Hermanssen,
Janneken Philips en Baijken Bernaerts.

20. Philip (Flip) Jansen, verm. soldaat; werd in de periode 1658-1660 betaald voor diverse
klussen (w.o. schoonmaken) in het fort Hoogerwerf; 56 belijdenis Ossendrecht 15-41661. 57
21. Cornelis Jansen, verrichtte in 1659 en 1661 als timmerman werkzaamheden in het fort
Hoogerwerf. 58
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22. Andries Jansen, verrichtte in 1662 werkzaamheden als timmerman in het fort
Hoogerwerf. 59
23. Willem Jansen, geweermaker; repareerde in 1663 musketten van het fort Hoogerwerf. 60
24. Huybrecht Jansen, leverde in 1665 een onderdeel voor de sloep van het fort Hoogerwerf.
61

25. Floris Jansen, verm. soldaat; werd in 1666 betaald voor het schoonmaken van het fort
Hoogerwerf. 62
26. Jacob Janssen, was in juli 1667 soldaat onder Baudoux te Hoogerwerf; tr. (1) Anneken
Willems; otr. (2) Ossendrecht 2-7-1667, tr. (2) ald. 31-7-1667 Lijsbeth Janssen, j.d., geb.
Ossendrecht.
27. Jan Janssen, woonde in september 1685 op Hoogerwerf (NB: bedoeld zal zijn het schor
van Hoogerwerf; het fort Hoogerwerf is in 1683 ontmanteld); otr. Ossendrecht 8-9-1685
(als weduwnaar van Tanneken Cornelissen), tr. aldaar 23-9-1685 Anneken van Eeden,
j.d., geb. Fiersel (?), toen wonend te Ossendrecht.
1 ZA, SZ, inv. 494, 16-7-1633.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79600 en 79650 en ZA, SZ, inv. 498, 9-5-1640, fol. 61.
3 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 520, fol. 340-342.
4 ZA, SZ, inv. 488, 3-12-1624 en 9-12-1624.
5 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 520, fol. 179 v-181 v.
6 Idem, inv. 630, fol. 196-198 v.
7 ZA, SZ, inv. 489, 30-9-1627.
8 Idem, 23-12-1627.
9 Idem, inv. 490, 18-11-1628.
10 Idem, 25-10-1629.
11 Idem, 13-11-1629.
12 Idem, inv. 491, 7-2-1630.
13 Idem, 1-4-1631.
14 Idem, inv. 492, 2-4-1632.
15 Idem, 1-6-1632.
16 Idem, inv. 494, 13-9-1633, fol. 56 v.
17 Idem, inv. 493, 3-2-1633.
18 Idem.
19 Idem, 7-4-1633.
20 Idem, inv. 495, 12-11-1635.
21 Idem, inv. 496, 22-12-1637, fol. 201 v.
22 Idem, inv. 497, 14-9-1638, fol. 158 v en 159.
23 Idem, 17-9-1638, fol. 161 v.
24 Idem, 18-8-1639, fol. 131 v.
25 Idem, 22-12-1639, fol. 198.
26 Idem, inv. 499, fol. 34.
27 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79880 en SZ, inv. 494, 16-11-1633, fol. 122.
28 ZA, SZ, inv. 494, 20-6-1634, fol. 297 v.
29 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79920.
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

NA, Admiraliteitsarchieven 1.01.46, inv. 2464.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
Idem.
Idem, inv. 22610.
Idem, inv. 22620 en 22640.
Idem, inv. 22610.
Idem, inv. 22620.
Idem, inv. 22630.
Idem, inv. 22610, 22660 en 22670.
Idem, inv. 22610.
Idem, inv. 22620.
Idem, inv. 820, 22640 en 22650.
Idem, inv. 22680-22710.
Idem, inv. 22680-22660.
Idem, inv. 22690.
Idem, inv. 22710 en 22720.
Idem, inv. 22690.
Idem, inv. 22710.
Idem, inv. 22740.
Idem, inv. 22750.
Idem, inv. 22800.
Idem, inv. 227770 en 22790.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22780-22810.
ZA, SZ, inv. 516, fol. 44 en 44 v. Janssen was op Hoogerwerf niet als schoolmeester werkzaam, wel als voorlezer.
Idem, fol. 100 en 100 v.
Idem, fol. 195 v, 4-4-1662.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22770-22800.
HCM, Lidmatenlijst geref. kerk Ossendrecht/Woensdrecht 1653-1721.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22780 en 22810.
Idem, inv. 22820.
Idem, inv. 22830.
Idem, inv. 22850.
Idem, inv. 22860.
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Jeseun
Gerrit Jeseun [?], verm. soldaat op het fort Hoogerwerf in 1645; werd daar toen betaald voor
het uitdelven van de haven; 1 vermoedelijk identiek met Gerrit Lefluns (zie aldaar).
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22640.

Jonge, de
1.

N.N. de Jonge, op 2-1-1635 vermeld als commies, belast met een opdracht van de Raad
van State betreffende een betaling aan kapitein Simon Cromstrien, verband houdend met
de verovering van het fort Hoogerwerf in de zomer van 1632. 1

2.

Abraham de Jonge, leverancier van twee uurglazen [= zandlopers] voor het corps du
garde van het fort Hoogerwerf in 1670; ontving hiervoor £ 0:8:4. 2

1 ZA, SZ, inv. 495, 2-1-1635, fol. 139.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22900.

Joossen
Anthonij Joossen, leverde in 1642 voor 16 schellingen 12 ijshaken voor het fort Hoogerwerf.
1

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610.

Just
Robert Just, verrichtte in 1642 en 1643 timmerwerkzaamheden op het fort Hoogerwerf.

1

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610-22620.

Keijser, de
1.

Jeronimus de Keijser, verm. soldaat; werd in 1641 betaald voor het repareren van de
contrescarp van het fort Hoogerwerf en het verwijderen van onkruid op de wallen van
dit fort in 1640. 1

2.

Erasmus de Keijser, verm. soldaat; werd in 1641 betaald voor het repareren van de wal
van het fort Hoogerwerf in 1640. 2

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
2 Idem.

Kerckhove, van de
Pauwels van de Kerckhove, repareerde in 1662 de zeilen van de sloep van het fort
Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820.
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Kethulle, de la
Louis de la Kethulle, heer van Rijhoven, verm. geb. Ieper, zoon van Francois de Kethulle,
heer van Rijhove (overl. 1585) en Suzanna van den Houte; was als militair betrokken bij het
beleg van Deventer in 1591 en de verovering, door het Staatse leger, van Echternach in 1596
en Wachtendonk in 1600; gouverneur van Bergen op Zoom 1618-1631; informeerde de
Staten-Generaal op 7-9-1627 over de voortgang van de bouw van het fort Hoogerwerf; 1
overl. Bergen op Zoom 12 of 19 oktober 1631; met militaire eer begr. in de Grote Kerk van
Bergen op Zoom in aanwezigheid van de prins van Oranje en gecommitteerden van de StatenGeneraal; 2 tr. (1) Delft 1598 Francisca van Steelant, weduwe van Van Brantwyck, overl.
1617; tr. (2) Goes 1620 Maria van Weerde, begr. Goes 17-11-1620; otr. (3) Steenbergen (met
att. van Bergen op Zoom 17-2-1621) Emmerentia van Ravensway, dochter van Herman van
Ravensway en Catharina de Botter, weduwe van Abraham van Male, drossaard van stad en
land van Steenbergen; uit dit huwelijk:
a.

Joanna Barbara de Kethulle; tr. Thomas Walraven van Arkel, heer van Ammerzode.

1 NA, Resoluties Staten-Generaal, 9-9-1627, fol. 6.
2 Zie voor zijn grafmonument: Booij en Van Ham, 1993, p. 140-144.

Kint
Leendert Janssen Kint, ontving in de eerste helft van 1640 een vergoeding van £ 26:18:10
voor het leveren van 6 lasten 54 tonnen turf (middel maat) voor het fort Hoogerwerf,
krachtens een opdracht van 15-3-1640. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 8000, fol. 37 v.

Knollaert
1.

Matthijs Adriaenssen Knollaert, geb. Bergen op Zoom; waarsch. zoon van Adriaen
Matthijssen Cnollaert; 1 houtkoper te Bergen op Zoom; liet op 13-2-1660 beslag leggen
op de gage van de (eind 1659 overleden) timmerman en aannemer Arent Janssen Vlam
te Liefkenshoek, hetgeen op 1-6-1660 werd toegestaan; 2 otr. (1) Dordrecht 1-6-1635
Lucia van Doren, geb. Leur, toen wonend in Dordrecht; otr. (2) Bergen op Zoom 8-101638, tr. (2) ald. 6-11-1638 Elisabeth Jans de Wit, j.d.; doopgetuige Woensdrecht 21-71658; zij leverde in 1661 en 1662 hout ten behoeve van het fort Hoogerwerf; 3 zij eiste
op 5-12-1661, 28-1-1664 en 23-6-1664 (vermeld als hertrouwd met Philips Cornelissen
Berendans) te Lillo-Zuidland betaling van geleverd hout; 4 uit het tweede huwelijk ged.
Bergen op Zoom:
a.
b.
c.

Hubrechtien Cnollaert, 27-10-1643; getuigen: Adriaen Mathijssen Cnollaert en
Neeltien Pieters Blocks.
Janneken Cnollaert, 27-1-1645; getuigen: Jan Willemssen Peys en Janneken van
Wonderen.
Adriaen Cnollaert, 15-2-1647; getuigen: Mathys Adriaenssen Maet, Cornelis van
Heusden, Aeltje Cornelis en Piryna Claes van Neten.
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2.

Jan Cornelissen Knollaert, geb. Bergen op Zoom; koopman en schipper te Bergen op
Zoom; kreeg op 10-9-1665 een vergoeding van £ 1:4 voor het transporteren van troepen
van fort Hoogerwerf naar Liefkenshoek; 5 had op 19-12-1670 een geschil met
commandeur Johan Seijs van Lillo; 6 leverde met zijn schip in november 1676
timmerhout voor Lillo en Liefkenshoek; 7 zijn vergunning om dit te doen werd op 1212-1676 ingetrokken op verzoek van de timmerman van Lillo, die in het vervolg bevoegd
werd om hout te leveren; 8 otr. Bergen op Zoom 9-8-1664 (met att. van Halsteren)
Ariaentgen Crijns, geb. Bergen op Zoom; uit dit huwelijk ged. Bergen op Zoom:
a.
b.

Cornelis Knollaert, 27-5-1665; getuigen: Adriaen van Donck, Adriaen Corneliszn.
Knollaert en Margriet Poulier.
Krijn Cnollaert, 8-6-1672; getuigen: Cornelis Knollaert en Heijltgen Adriaens de
Vries.

3.

Pieter Stoffelsen Knollaert, leverde in 1665 diverse goederen (w.o. scheepsplanken) ten
behoeve van het fort Hoogerwerf; 9 doopgetuige Bergen op Zoom (geref.) 1-11-1671;
had een zoon Christoffel Pieterssen Knollaert, geb. Bergen op Zoom. 10

4.

Stoffel Machielsen Knollaert, timmerman; leverde in 1666 52 sparren ten behoeve van
het fort Hoogerwerf. 11

1 Deze otr. Woensdrecht 30-7-1642 als weduwnaar van Bergen op Zoom Aeltie Cornelis, j.d. van
Dordrecht.
2 ZA, SZ, inv. 512, fol. 23 en 80 v.
3 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22810 en 22820.
4 RAA, oud-arch. Lillo, inv. 28.
5 ZA, SZ, inv. 522, fol. 157.
6 Idem, inv. 666, 19-12-1670.
7 Idem, inv. 677, 11-11-1676.
8 Idem, 12-12-1676.
9 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22850.
10 Pieter Stoffelsen Knollaert had een broer Mathijs Stoffelssen Cnollaert, geb. Bergen op Zoom;
deze otr. ald. 3-1-1630, tr. ald. 21-1-1631 Elisabeth Jochums.
11 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22860. Het is denkbaar dat zijn naam in de rekening van de
commies van het fort Hoogerwerf betreffende het jaar 1666 foutief is opgetekend. Mogelijk had
er moeten staan: Stoffel Pieterssen Knollaert. Een Stoffel Machielsen Knollaert kon in de DTBen notariële bronnen van Bergen op Zoom niet getraceerd worden, al is het denkbaar dat een
persoon met die naam niet uit Bergen op Zoom kwam.
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Knuyt, de
Johan de Knuyt, geb. Middelburg 6-3-1587; zoon van Laurens de Knuyt (licentmeester) en
Magaretha Rutsaerts; 1 vertegenwoordiger van de Eerste Edele van Zeeland 1631-1650 (met
onderbr.); 2 samen met de raadsheer Lieven Cocq gaf hij Anthonis Janssen Berou te Lillo in
juni 1632 opdracht om 183 kazen en 1389 broden te verkopen; hierbij werd een verlies
geleden van ₤ 11:4:9; op 30-7-1632 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland dit
verlies voor rekening van de provincie te nemen; 3 diverse malen vermeld als raadsheer van
Zeeland van 1633 t/m 1639; 4 bepleitte in december 1633 samen met de Zeeuwse
gedelegeerden Simon van Beaumont en Caspar van Vosbergen bij de Raad van State met
succes dat het fort Hoogerwerf niet gesloopt zou worden gelet op het belang van deze vesting
voor de verdediging van het gewest Zeeland; 5 vertegenwoordigde Zeeland tijdens de
vredesonderhandelingen te Münster in 1648; doopgetuige Liefkenshoek 11-9-1644, waarbij
hij werd gerepresenteerd door Jonkheer Willem Johan Cabeljauw (zie aldaar); 6 overl.
Middelburg 6-12-1654; 7 tr. 1610 Catalina Tenijs, dochter van Steven Cornelissen Tenijs,
burgemeester van Middelburg en gecommitteerde raad van Zeeland 1629-1630. 8
1
2
3
4
5
6
7
8

Nagtglas, 1890, p. 552-555; Kluiver, 1998, p. 162-163.
ZA, Gids nr. 18, p. 5.
ZA, SZ, inv. 493, 30-7-1632.
Idem, inv. 494, 30-10-1633, fol. 102 en inv. 497, 9-12-1639, fol. 186.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 50, fol. 401, 6-12-1633.
De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v.
Encyclopedie van Zeeland, deel II, p. 185.
ZA, Gids nr. 18, p. 7.

Kra(n)endonck
Gerrit Aertsen Kra(n)endonck, schipper; werd in 1650 en 1651 betaald voor het vervoeren
van de predikant van het fort St. Anna in de Polder van Namen naar het fort Hoogerwerf,
heen en terug; 1 woonde in 1663 in “Nieuwe Graauw”; was toen weduwnaar van
Heijnderickjen Dierckx; hertr. Hulst juni 1663 Janneke Gerritss, weduwe van Claes Neliss;
verm. uit het eerstgenoemde huwelijk:
a.

Magdalena Gerritsdr. Kranendonck, geb. Grauw; otr. Hulst 25-2-1654 Kornelis Mahu;
deze hertr. Hulst 24-4-1655 Maeijken Bartels, geb. Polder van Namen.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22690 en 22700.

Kuijper(s)
1.

Cornelis Marinissen Kuyper, werd in 1596 benoemd tot kapitein op het kleine karveel
van de Zeeuwse vice-admiraal Joos de Moor; 1 was in 1607 kapitein op een karveel met
40 manschappen, met als ligplaats Zierikzee; 2 nadat vanwege het Twaalfjarig Bestand
15 Zeeuwse oorlogsschepen waren afgedankt werd hij in 1609 als kapitein ontslagen met
een wachtgeld van 30 ponden Vlaams per jaar; 3 trad na het Bestand weer als kapitein in
dienst; werd in de nacht van 9 op 10 augustus 1628 doodgeschoten toen een Spaanse
eenheid vanuit Zandvliet een Staatse galei veroverde die geposteerd was tussen het fort
St. Ambrosius (Stoofgat) en Blauwgaren. 4
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2.

Heyndrick Kuijper, werd in 1631 betaald voor werkzaamheden in Oud-Lillo; 5 vermeld
als roeier in de vloot te Lillo in 1633 en 1647; op 7-10-1647 werd toegestaan dat zijn
zoon hem bij ziekte zou vervangen; 6 ontving in 1639 5 schellingen voor het op 17-11639 vanuit Lillo brengen van een missive naar de majoor-commies op het fort
Hoogerwerf; 7 woonde op 16-2-1655 in het fort Lillo; 8 werd in 1657 (wonend te Lillo)
betaald voor “eenich iserwerck, soo nagels als anders” aan het logement van de
contrerolleur Beijdals in fort Lillo; 9 werd in 1659 betaald voor schipperswerk te Lillo; 10
op 28-3-1662 wezen de Gecommitteerde Raden van Zeeland een verzoek van hem af om
een vergoeding van schade die was ontstaan aan zijn woning i.v.m. de bouw van de
nieuwe kerk in fort Lillo; 11 kreeg op 10-4-1664 toestemming van de Gecommitteerde
Raden van Zeeland om samen met Goossen van der Helst gedurende een jaar het veer
van Lillo op Antwerpen te bedienen. 12

3.

Gabriel Kuijpers, glazenmaker te Bergen op Zoom; repareerde in de periode 1658-1663
glazen [= ruiten] op Hoogerwerf; 13 leverde in 1665 benodigdheden voor de sloep van
dit fort; 14 doopgetuige Bergen op Zoom (bij kleinkind) 10-11-1688; tr. Maria
Clinckhamer(s), ged. Bergen op Zoom 29-8-1632, dochter van Symon Pieterssen
Clinckhamer en Mayken Pieters Godschalck; uit dit huwelijk ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Johanna Cuijpers, 23-6-1659; getuigen: Jan Cuijpers, Aeltien Clinckhamers en
Janneken Clinckhamers.
Simon Kuijper, 12-6-1661; getuigen: Simons Klinckhamers en Jacomijn
Klinckhamers.
Cecilia Kuijpers, 17-7-1668; getuigen: Jan Kuijpers, Cecilia Godschalck en
Janneken Kuijpers.
Jakemina Kuijpers, 26-10-1670; getuigen: Johannes Kuijpers en Janneken Kuijpers.
Simon Kuijpers, 6-12-1672; getuigen: Johannes Kuijpers en Macheltien Kuijpers.
Cornelis Kuijpers, 16-7-1675; getuigen: Adriaen van Dalen en Pleuntgen Gerridts.
Adriana Kuypers, 15-9-1677; getuigen: Andries Arijsen Rubben en Maria
Godschalck.

1 Roos, 2003, p. 64.
2 Idem, p. 93.
3 Idem, p. 95.
4 Nieuwe Tijdinghen, editie 12-8-1628.
5 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79830.
6 NA, Admiraliteitsarchieven 1.01.46, inv. 2459 en 2466.
7 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79980, fol. 28.
8 ZA, SZ, inv. 508, 16-2-1655.
9 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6900, fol. 505 en 506.
10 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80380, fol. 44 v.
11 ZA, SZ, inv. 516, fol. 164 v.
12 Idem, inv. 520, fol. 144.
13 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22770-22830.
14 Idem, inv. 22850.
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Lacluijs
Zie De la Cluijs.

Lamar
Jaspar Lamar, verm. soldaat op het fort Hoogerwerf in 1641; werd daar toen betaald voor het
dragen van turf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.

Lambrechtsen, Lambertsen
1.

Hendrikje Lambertsen, leverde in 1660 voor £ 1:13:4 10 horden voor het fort
Hoogerwerf. 1

2.

Jan Lambrechtsen, scheepstimmerman; repareerde in 1661 voor £ 2 de sloep van het fort
Hoogerwerf. 2

3.

Pieter Lambrechtsen, repareerde in 1665 voor £ 2:15:8 de sloep van het fort Hoogerwerf.
3

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22800. Vermoedelijk was zij weduwe of kon haar echtgenoot niet
schrijven en zij wel, waardoor de rekening op haar naam kwam.
2 Idem, inv. 22810.
3 Idem, inv. 22850.

Lameter
Pieter Lameter, metselaar; verrichtte in 1660 voor 5 pond Vlaams metselwerk op het fort
Hoogerwerf; 1 tr. Anneken Jans van Swijnen; uit dit huwelijk geref. ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.
e.

Johannes Lameter, 13-4-1648; getuigen: Lijbrecht Swijnen, Steven Walburch, Sijbrecht
Ramaecker en Catelijn Jans.
Jasper Lameter, 25-1-1650; getuige: Govert Jansen.
Jacobus Lameter, 20-5-1657; getuigen: Herman Baeck, Christijna van Nieuwenhuijsen
en Janneken Goverts.
Willem Lameter, 31-12-1662; getuigen: Janneken Antonis, Lijsbet de Rijck en Michiel
Beerlijn.
Corstiaen Lameter, 24-12-1664; getuigen: Corstiaen Lameter en Mechelijn Sonneveldt.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22800.

Lanckmeijer
Lambert Lanckmeijer, verm. soldaat; werd in 1641 op het fort Hoogerwerf betaald voor
diverse klussen, zoals het dragen van goederen en het verwijderen van vuil op de wallen. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
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Langren, van
Michael Florentius van Langren (Langeren), geb. ca. 1610; 1 zoon van Arnold Florentius van
Langren; deze vestigde zich (vermoedelijk om godsdienstige reden) omstreeks 1608 van
Amsterdam in Antwerpen; Michael was ingenieur, cartograaf, graveur en astronoom; werkte
voor de aartshertogen Albert en Isabella van Oostenrijk in de Zuidelijke Nederlanden en voor
koning Filips IV van Spanje; vervaardigde in 1627 een kaart van de maan; vervaardigde (in
opdracht van Don Diego Filippe de Guzman) een niet-gedateerde (doch vermoedelijk naar
de situatie in 1627 getekende) kaart van Zandvliet en het land van Hulst, waarop het fort
Hoogerwerf is afgebeeld; 2 overl. te Brussel in 1675. 3
1 J. Keuning, The Van Langeren Family, in: Imago Mundi, jrg. XIII, 1956, p. 101-109; Koeman,
1983, p. 64.
2 Deze kaart bevindt zich in de collectie van het Prentenkabinet van het Museum Plantin-Moretus te
Antwerpen onder cat. nr. IV ON.100/inv. 17.849.
3 Donkersloot-De Vrij, 1981, p. 202.

Later, de
Jan de Later, werd op 13-1-1662 door de GR van Zeeland aangewezen als solliciteur van de
(uit het fort Hoogerwerf afkomstige) eenheid militairen die werd uitgezonden naar de kolonie
Nova Zeelandia van de WIC. 1
1 ZA, SZ, inv. 516, fol. 28.

Latour (Lattoir, Lattoor)
Franchois Latour, geb. Axelerambacht; soldaat op Hoogerwerf 14-12-1667; 1 idem op 21-41668; werd daar in 1664 en 1669 betaald voor onderhoudswerkzaamheden aan de wal en de
contrescarp; 2 werd in 1669 en 1670 betaald voor het binnenbrengen van turf aldaar; 3 op 811-1677 stonden de Gecommitteerde Raden van Zeeland hem toe om beslag te leggen op de
gelden die Anthony de Baudous (“gewesen commandeur”) nog tegoed had van het gewest
Zeeland teneinde een som te verhalen van fl. 93 en 8 stuivers “over soetelinge van vier
leeningen, aen en ten behoeve van syne onderhebbende soldaten gedaen”; 4 tr. (1) N.N.; otr.
(2) Bergen op Zoom 21-4-1668 (wegens absentie van de predikant te
Ossendrecht/Woensdrecht en met att. van de commandeur van Hoogerwerf), tr. (2) fort
Hoogerwerf Cornelia (Neeltgen) Anthonissen, j.d. van Woensdrecht; woonde met haar in
1669 en 1671 (mogelijk ook eerder en later) op het fort Hoogerwerf; uit dit huwelijk geb. op
het fort Hoogerwerf en ged. Ossendrecht:
a.
b.
1
2
3
4

Maria Latour, 19-5-1669; getuigen: Lieven Hermanssen en Baijken Bernaerts.
Anna Latour, 1-3-1671; getuigen: Pieter Hendericksen Fiers en Leuntgen Janssen.
HCM, not. arch. 117, akte nr. 123.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22840 en 22890.
Idem, 22890 en 22900.
ZA, SZ, inv. 679, 8-11-1677.
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Laureijssen
1.

Pauwels Laureijssen, landbouwer in Brabant; leverde in 1650 stro aan het fort
Hoogerwerf. 1

2.

Willem Laurissen, verm. soldaat op het fort Hoogerwerf in 1665; werd daar toen betaald
voor het demonteren van de wielen van de affuiten. 2

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22690.
2 Idem, inv. 22850.

Leenderts
Willem Leenderts, schipper; leverancier van turf voor het fort Hoogerwerf in 1641. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.

Leest, van
Adam van Leest, schilderde in 1666 voor £ 0:5:10 de sloep van het fort Hoogerwerf; mog.
soldaat aldaar. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22860.

Lefluns
Gerrit Lefluns (?), verm. soldaat op het fort Hoogerwerf in 1645; werd daar toen betaald voor
diverse klussen, zoals het afvoeren van vuilnis; 1 vermoedelijk identiek met Gerrit Jeseun
(zie aldaar).
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22640.

Leij, de
Jacob de Leij, werd in 1651 betaald voor diverse werkzaamheden in het fort Hoogerwerf,
zoals het afvoeren van aarde; verm. soldaat. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22700.

Leijnssen
Cornelis Leijnssen, schipper te Bergen op Zoom; 1 vervulde in de periode 1647-1652 diverse
schippersdiensten ten behoeve van het fort Hoogerwerf. 2
1 HCM, not. arch. 109, akte nr. 55, 18-6-1659.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22660-22710.

Lenaerts
Gerrit Lenaerts, verm. soldaat; werd in de periode 1644-1646 op het fort Hoogerwerf betaald
voor diverse werkzaamheden, zoals het uitdiepen van de haven. 1
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1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22630-22650.
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Lessen
Frans Lessen, drager van turf in het fort Hoogerwerf in november 1641; verm. soldaat. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610.

Lex
Julius Christiaan Lex, benoemd tot luitenant-kolonel in het regiment van kolonel Holger
Rosencrants op 27-2-1632; 1 dit regiment speelde een belangrijke rol bij de verovering van
de forten Hoogerwerf c.s. in de zomer van 1632; Lex verbleef in oktober 1631 met zijn
compagnie op het Zuidfort (bij de toegang tot de haven) te Bergen op Zoom teneinde daar de
compagnie van kapitein De Swart af te lossen. 2
1 Ringoir, 1981 b, p. 149.
2 HCM, not. arch. 26, akte nr. 155, 16-10-1631.

Lichtenbergh, van
Philip Julius van Lichtenbergh, ged. Heusden 26-4-1637, zoon van Michiel van Lichtenbergh
(luitenant-kolonel, commandeur van Hulst, begr. ald. 16-5-1670) en diens eerste echtgenote
Martha Ramsey; 1 benoemd tot kapitein van een Zeeuwse compagnie van het Staatse leger
op 22-10-1665; 2 nam deel aan de verovering van Suriname door Crijnsen in 1667;
gouverneur van Suriname 1669-1671; 3 een of meer soldaten uit zijn compagnie werden in
april 1671 geplaatst op het fort Hoogerwerf; 4 bevorderd tot luitenant-kolonel in het
(heropgerichte) regiment van Ferdinand de Perponcher Sedlnitzky (zie aldaar) op 4-2-1672;
5
otr. Rotterdam 13-8-1673, tr. Overschie 29-8-1673 Anna Ymans, dochter van Yman
Ymans; zij hertr. Rotterdam 7-12-1683 Philip van Leefdaal, baron, heer van Meeuwen,
Eethen en Babylonienbroek; uit dit huwelijk:
a.

Martha Maria van Lichtenbergh, ged. Rotterdam 30-9-1674; overl. Rotterdam 10-51718; tr. Arnoud van Zuilen van Nijeveld, raad en burgemeester van Rotterdam, ruwaard
van Putten, geb. 2-7-1664, overl. 10-6-1731.

1 Michiel van Lichtenbergh otr. (2) Hulst 24-11-1657, tr. (2) Zierikzee 2-12-1657 Genoveva de
Huybert, ged. Zierikzee 30-7-1628, dochter van Herman de Huybert en Cornelia van der Meer van
Berendrecht.
2 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 144 v.
3 Romeijn, 2001, p. 214.
4 ZA, SZ, inv. 667, 21-4-1671.
5 Ringoir, 1981 b, p. 67.

Lievenssen
Zie Turck.
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Lijsens
Zie Lissens.

Linsen
Jan Linsen (Lijnsen?), ontving in 1660 £ 1:8:4 voor het “snijden” (?) van de sloep van het
fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22800.

Lissens, Lijsens
Laureijs Lissens (Lijsens), verm. schipper en aannemer; ontving in de tweede helft van 1639
een vergoeding van £ 10:01:08 voor het repareren en bekrammen van de duikeldam aan de
contrescarpgracht van het fort Hoogerwerf; 1 werd aldaar in 1641 betaald voor het slepen en
dragen van affuitwielen in 1640 (£ 0:6:8); 2 vervoerde in 1648 de predikant van het fort
Frederik Hendrik naar het fort Hoogerwerf. 3
1 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79990, fol. 52 v.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
3 Idem, inv. 22670.

Livingston
Maurits Livingston, verbleef als sergeant van kapitein Cornelis Snoeck op 14-5-1640 en 81-1641 met enkele soldaten op het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590, fol. 45.

Lobbrecht, van
Quirijn van Lobbrecht (sr.), zoon van Frederik Matthijszn. van Lobbrecht (werkmeester van
de Staten van Utrecht) en diens eerste echtgenote Elisabeth van Voorst; militair ingenieur; 1
controleur (“contrarolleur”) van de fortificaties van de Republiek der Verenigde
Nederlanden; 2 was in 1625 (omschreven als Crijn Frederickszn.) als vestingbouwkundig
ingenieur betrokken bij de bouw van het fort Amsterdam bij de ingang van de Hudsonrivier,
op de punt van Manhattan, i.v.m. de handelsbelangen van de West-Indische Compagnie; 3
verkreeg van de Raad van State commissie als kwartiermeester op 16-8-1631; vervaardigde
ook afbeeldingen van vestingwerken; stelde tussen 1634 en 1642 in opdracht van prins
Frederik Hendrik een atlas samen van vestingwerken in de Republiek; daarin bevindt zich
een (niet gesigneerde) afbeelding van het fort St. Martijn ofwel Hoogerwerf die hij
waarschijnlijk zelf heeft vervaardigd; 4 vervaardigde in 1635 een kaart van de vesting
Philippine in Staats-Vlaanderen; 5 de Staten van Utrecht gaven op 26-6-1634 aan Van
Lobbrecht en diens echtgenote een erfelijke losrente uit (ten laste van de ontvanger van de
generale middelen) die in 1660 werd afgelost; 6 woonde in 1642 in Den Haag; 7 in 1647
behoorde Van Lobbrecht tot de bedijkers van de polder De Wilde Veenen tussen Bleiswijk
en Moerkapelle, thans behorend tot het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard; overl. kort voor juni 1661; 8 otr. Utrecht 17-8-1628 (met att. naar Den Haag
24-8-1628) Anna Adriaansdr. van Liebaert (Liberts); 9 zij is begr. in de St. Jacobskerk te Den
Haag 19-8-1638. 10
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1
2
3
4

Westra, 2010, p. 44-47.
Scholten, 1989, p. 20 en 26.
Gosselink, 2009, p. 57-59.
Deze atlas (“Register ofte tafel van de fortificatien der frontiersteden, plaatsen ende forten etc.”) bevindt zich anno 2011 in
het archief van de Franse Marine (Service Hydrographique de la Marine, Vincennes, bibl. du depot des cartes et plans);
foto’s hiervan bevinden zich in de bibliotheek van het Nationaal Archief te Den Haag onder de titel Vestingen en
versterkte steden 1642, 1661 (onder bibliotheeknummer 187 B 1); in deze bundeling van foto’s bevinden zich ook foto’s
van de afbeeldingen die Johan Elandts vervaardigde van vestingwerken in de Republiek zoals ze in 1661 zijn
gepubliceerd. Kopieën van afbeeldingen uit de atlas van Van Lobbrecht bevinden zich ook in het Documentatiecentrum
van de Stichting Menno van Coehoorn te Utrecht.
5 Deze kaart en een kopie daarvan waren opgenomen in de Verzameling Kaarten De Waard & Aanwinsten Kaarten
Rijksarchief in Zeeland, inv. 1875 en 1876, zoals aanwezig in het voormalige Rijksarchief Zeeland; ze gingen bij het
bombardement op Middelburg in mei 1940 verloren.
6 Het Utrechts Archief, arch. van de Financiële instellingen van de landsheer en van de Staten van Utrecht en daarop
volgende gewestelijke besturen, inv. 754.
7 De stad Utrecht schonk hem toen een raam (“glas”) voor zijn nieuwe huis aldaar (De Ned. Leeuw, 1959, p. 481).
8 De Ned. Leeuw, 1958, p. 531.
9 Idem.
10 Uit dit huwelijk zeven kinderen, ged. te Utrecht, waaronder Quirijn van Lobbrecht (jr.) die op 4-1-1660 te Sluis belijdenis
deed (ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 147, Lidmatenregister Sluis 1658-1700); deze verkreeg commissie van de Raad
van State als militair ingenieur op 12-5-1661 en als kwartiermeester op 30-3-1666 (Scholten, 1989, p. 181).
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Lodewijckx
Pieter Lodewijckx, smid; repareerde in 1661 de sloep van het fort Hoogerwerf; 1 repareerde
in 1662 het anker en ander ijzerwerk van deze sloep; 2 repareerde in 1666 voor 10 schellingen
diverse ijzerwerken van het fort Hoogerwerf. 3
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22810.
2 Idem, inv. 22820.
3 Idem, inv. 22860.

Lonoijen
Pieter Lonoijen, leverancier van ijzerwerk voor het fort Hoogerwerf in 1663. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22830.

Loo, van
1.

2.

Joachim van Loo (Joachim Fransen), ged. Bergen op Zoom 18-4-1618, zoon van
Franchoys Fransen en Apollonia (Leuntje) Adriaens (van Lee); doopgetuigen: Willem
Cornelis, Geeraet Cool, Agneta Heeren en Beyken Hutmans; was op 14-11-1654 soldaat
onder “kapitein” Johan Vijser; verbleef toen in het garnizoen te Meurs; had een broer
Frans (zie nr. 2), een broer Jan (gesneuveld te Brazilië tijdens een missie van de kamer
Middelburg van de WIC) en zusters Appollonia (ged. Bergen op Zoom 7-1-1620) en
Elijsabeth van Loo (ged. Bergen op Zoom 24-3-1623). 1
Frans Franse van Loo (Franchoys Fransen), geb. Bergen op Zoom 1-4-1621, ged. ald.
13-4-1621 (getuigen: Pieter Philipsen en Janneken Jobs), broer van nr. 1; was in
november 1654 soldaat onder “kapitein” Johan Vijser [Vizer]; verbleef toen op het fort
Hoogerwerf; otr. Bergen op Zoom (als j.m.) 11-12-1654, tr. ald. 29-12-1654 Mariken
Pieters, geb. Bergen op Zoom; zij werden bij hun ondertrouw beide geassisteerd door
hun moeder; uit dit huwelijk geref. ged. Bergen op Zoom:
a.
b.

Apollonia van Loo, 5-10-1655; getuigen: Pieter Pieterssen, Leuntghen Adriaens en
Paulyntgen Jelis.
Francijntie van Loo, 6-4-1659; geen getuigen vermeld.

1 HCM, not. arch. 78, akte d.d. 14-11-1654.

Looper, de
Bartholomeus de Looper, geb. ca. 1615 (2,5 jaar oud op 3-3-1617), verm. te Middelburg,
zoon van Adriaen de Looper en Maria Raquets; 1 op 3-3-1617 verkochten de Staten van
Zeeland hem een lijfrente van 5 pond Vlaams per jaar; 2 werd op 28-9-1637 door prins
Frederik Hendrik benoemd tot vaandrig in de compagnie van kapitein [Simon] Cromstrien; 3
werd kapitein van deze compagnie op 10-4-1659; 4 verbleef met deze compagnie medio 1661
in Liefkenshoek en vanaf oktober 1661 in Terneuzen; 5 werd daar toen commandeur; 6 een
of meer soldaten uit zijn compagnie verbleven begin 1671 op het fort Hoogerwerf; 7 overl.
2-1-1674; 8 tr. Catrina de Bruyne; zij kwam op 16-4-1666 met attestatie van Middelburg als
huisvrouw van commandeur Looper naar Terneuzen. 9
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

ZA, Rekenkamer Zeeland A, inv. 502, inv. 266.
Idem.
ZA, SZ, inv. 496, 28-9-1637, fol. 151 v en 152.
Idem, inv. 1670, fol. 116.
Idem, inv. 515, fol. 32 en 68 v.
Idem, inv. 515, fol. 68 v; idem, inv. 518, fol. 118.
Idem, inv. 667, 12-3-1671 en 13-3-1671.
ZA, Rekenkamer Zeeland A, inv. 502, inv. 266.
ZA, arch. Herv. Gemeente Terneuzen, inv. 1. Bartholomeus de Looper had een dochter Maria die op 8-10-1661 vanuit
Liefkenshoek met haar vader meekwam naar Terneuzen. Zij is op 1-2-1666 in Terneuzen vermeld als echtgenote van de
vaandrager Willem Snel. Vermoedelijk had De Looper nog twee dochters, al dan niet voortgekomen uit zijn huwelijk met
Catrina de Bruyne, te weten Johanna en Angenita de Looper die beide belijdenis deden te Terneuzen op 1-1-1666.
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Lo(o)svelt, van
Joris van Lo(o)svelt, geb. Kortrijk, korporaal in het garnizoen te Hoogerwerf (1642), arbeider
(1649), voerman (1654, 1681), herbergier (1660) en gezworen azijnwerker (1669) te Bergen
op Zoom; 1 verrichtte in de periode 1642-1644 op en ten behoeve van het fort Hoogerwerf
diverse werkzaamheden zoals het lossen van affuiten en ammunitie, het schudden van het
buskruit en het met zijn schuit brengen van een missive naar Liefkenshoek; 2 doopgetuige
Bergen op Zoom 9-12-1654; overl. vóór 15-1-1675; otr. fort St. Anna in de Polder van Namen
20-7-1642, tr. ald. 1647 Margriete Grindets, geb. Tholen, dochter van Philip Philipszn.
Grindet en diens tweede echtgenote Maeyke Jacobsdr.; Margriete was weduwe van Jan Geel
(zie verder Grindet ad 2); uit dit huwelijk geref. ged. Bergen op Zoom:
a. Maria van Losvelt, 22-9-1647; getuigen: Wouter van Ravels [zie aldaar], Paulus Hocken,
Marij Ridders [= Maria de Ridder] en Helena Leenderts.
b. Martyntje van Losvelt, ged. Bergen op Zoom 20-9-1650; getuigen: Govert van
Kerckhoven en Janneke Grijnderts [= Grindet, nr. 3].
1 HCM, not. arch. 73, akte nr. 53, 24-3-1649; idem, inv. 134, akte nr. 14, 3-6-1654; idem, inv. 310,
akte nr. 46, 8-8-1681; idem, inv. 176, akte nr. 20, 15-4-1660 en inv. 155, akte nr. 48, 7-5-1669.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620-22630.

Louwereis
Joos Louwereis, landbouwer; leverde in 1662 stro aan het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820.

Machielse
Adriaen Machielse, schipper; leverancier van stro ten behoeve van het fort Hoogerwerf in
1659. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22790.

Maecht, de
Jasper de Maecht (Maeght), burgemeester van Vlissingen; lid Gecommitteerde Raden van
Zeeland 1644-1649; 1 had in 1646 bemoeienis met de turfvoorziening op het fort Hoogerwerf;
2
ouderling van de Ned. Geref. Kerk te Middelburg, o.m. in 1653, 1665 en 1669. 3
1 ZA, Gids nr. 18, p. 22.
2 ZA, SZ, inv. 1261, brief van Johan Vizer aan de GR d.d. 3-8-1646.
3 ZA, Verz. Gen. Afsch. 952.

Maet(en)
1.

Matthijs Adriaensen Maet(en), zoon van Adriaen Cornelis Maet (schipper en koopman
in hout te Bergen op Zoom en Tanneken Stoffels); 1 houtkoper te Bergen op Zoom; had
op 10-2-1633 een vordering op de aannemer van de kerk te Liefkenshoek; daarom werd
hem door de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 10-2-1633 een bedrag van 1630
gulden toegekend, zijnde de laatste termijn van de aanneemsom; 2 leverde in de periode
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1642-1649 hout ten behoeve van het fort Hoogerwerf; 3 vanaf 1650 werd deze leverantie
tot en met 1655 voortgezet door zijn weduwe en vanaf 1656 t/m 1671 door zijn zoon
Cornelis Maten (zie nr. 3); 4 tr. Tanneken Christoffels (Stoffels); uit dit huwelijk ged.
Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Stoffel Adriaensen, 12-2-1619; getuigen: Claes Cornelissen, Tanneken Stoffels [=
verm. de oma van vaderszijde] en Huybeken Henricx.
Tanneken Maet, 15-7-1625; getuigen: Michiel Pieterssen en Stoffelken Adriaens.
Stoffel Adriaensen, 2-9-1629; getuige: Matthys Adriaens; zie verder nr. 2.
Cornelis Adriaensen, 30-11-1631; getuigen: Cornelis Claessen en Lijsbeth
Jochu[ms]; zie verder nr. 3.
Pieternelleken Maet, 5-11-1635; getuigen: Willem de Vries en Sijken Jans.
Mathijs Mate, 13-11-1639; getuigen: Cornelis Aelbrechtssen de Greffier, Nicolaes
van der Swalme en Engeltgen Willems.

2.

Christoffel Maeten, verm. identiek met Stoffel Adriaensen, zoon van nr. 1, ged. Bergen
op Zoom 2-9-1629; predikant in de Polder van Namen 1654-1655 en mogelijk (als
vervanger) tevens op het fort Hoogerwerf; 5 vanaf 23-1-1656 predikant te ’s Heer
Arendskerke en vanaf 13-4-1666 te Bergen op Zoom; overl. ald. 28-10-1700.

3.

Cornelis Maeten, zoon van nr. 1, ged. Bergen op Zoom 30-11-1631; houtkoper te Bergen
op Zoom; leverde in de periode 1656-1671 hout ten behoeve van het fort Hoogerwerf; 6
tr. Susanna Simons; uit dit huwelijk:
a.

Maria Maeten, ged. Bergen op Zoom 6-6-1660; getuigen: Maerten Frederick en
Janneke Joosten.

1 HCM, not. arch., inv. 22, akte 20-3-1627. Hij was eigenaar van het pand “De (Cleynen) Voetboog”
in de Lievevrouwestraat te Bergen op Zoom, thans (2011) genummerd als 32 (Weyts, 2006, p.
171).
2 ZA, SZ, inv. 493, 10-2-1633.
3 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610-22680.
4 Idem, inv. 22630-22910.
5 Nijenhuis, 1992, p. 267.
6 ZA, Rekenkamer Zeeland C, 22750-22910.

Malen, van der
Cornelis van der Malen, geb. ca. 1603; 75 jaar oud op 8-3-1678; 1 als sergeant en kanonnier
op het fort Hoogerwerf vermeld in de periode 1662-1671; 2 werd lidmaat van de geref. kerk
te Ossendrecht met att. van Hoogerwerf d.d. 13-11-1662; 3 waarsch. doopgetuige Bergen op
Zoom 17-11-1672, 17-1-1674, 3-7-1679, 3-6-1681 en 29-8-1684; op 8-3-1678 besloten de
GR van Zeeland hem een door “afsterven” vrijvallende plaats als appointé toe te wijzen. 4
1
2
3
4

ZA, SZ, inv. 680, 8-3-1678.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820-22910.
HCM, Lidmatenlijst Ossendrecht 1653-1721.
ZA, SZ, inv. 680, 8-3-1678.
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Manteau
Francois Manteau (jr.) (ook omschreven als Franciscus Manteau); 1 werd in december 1646
in de forten Kruisschans en Frederik-Hendrik als predikant beroepen; 2 werd door de classis
Tholen en Bergen op Zoom op 4-12-1646 in verband hiermee geëxamineerd over de
bijbeltekst Romeinen 1 vers 16; 3 in 1647 werd hij in de genoemde twee forten bevestigd en
aldaar in 1651 opgevolgd; de Raad van State besloot op 20-6-1647 hem een traktement van
500 gulden per jaar toe te staan, vermeerderd met 100 gulden vanwege de combinatie van
twee predikantsplaatsen; voorts kreeg hij 40 gulden voor classikale onkosten en eenmalig 50
gulden voor zijn transportkosten; 4 in 1648 was hij als predikant (waarschijnlijk slechts kort)
werkzaam op het fort Hoogerwerf; 5 hij overleed kort vóór 30-5-1651. 6
1 Zijn familiale herkomst is niet duidelijk. Mogelijk is hij een zoon van Francois Manteau (predikant
te Oud-Vossemeer 1619-1665) en Magdalena Huyghen; zie voor dit geslacht: Romeijn, 2001, p.
228-232; Nagtglas, 1893, p. 127-130; ook: Booij en Van Ham, 1993, p. 49.
2 De Navorscher, 1883, p. 407.
3 ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 3, 4-12-1646.
4 NA, arch. Raad van State, inv. 189, 20-6-1647.
5 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22670.
6 ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom,, inv. 3, 30-5-1651; HCM, not. arch. 112, akte nr. 70.

Marcelis
Leendert Marcelis, verm. schipper; ontving in 1661 7 schellingen voor het brengen van
enkele bomen naar het fort Hoogerwerf; 1 tr. Cornelia (Neelken) Cornelis; uit dit huw. geref.
ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.

Marcelis Marcelis, 26-3-1634; getuigen: Mathijs Jorissen, Gijsbrecht Pauls, Luiken
Pieters en Margarita Jans.
Marcelis Marcelis, 30-4-1635; getuige: Janneken Cornelis.
Zelijken Marcelis, 19-10-1642; getuigen: Jan Lodewijcks, Adriaentien Jacobs en
Catalijn Leenderts.
Meda Marcelis, 28-4-1648; getuigen: geen.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22810.

Marinussen
1.

Jacob Marinussen, schipper; vervoerde in 1640 schelpzand voor het fort Hoogerwerf. 1

2.

Philip Marinissen, schipper; vervoerde in 1651 bouwmaterialen voor het fort
Hoogerwerf vanuit Bergen op Zoom. 2

3.

Marinus Marinissen, schipper; vervoerde in 1659 bouwmaterialen en bomen voor het
fort Hoogerwerf. 3

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
2 Idem, inv. 22700.
3 Idem, inv. 22790.
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Martens (Meertens, Mertens)
1.

Jan Mertenssen (Mertens, Martens), schipper; ontving een vergoeding van £ 00:06:08
voor het vervoeren van de ontvanger van de gemene middelen van consumptie van de
forten Lillo en Liefkenshoek van het fort Lillo naar het fort Hoogerwerf en terug in
november 1639; 1 bracht in 1642 met zijn schuit een missive vanuit fort Lillo naar fort
Hoogerwerf; 2 vervoerde in 1644 vanuit fort Lillo divers ijzerwerk naar Hoogerwerf; 3
vervoerde in 1656 de majoor-commies van het fort Hoogerwerf naar het fort Lillo; 4 ook
betaald als schipper ten behoeve van Hoogerwerf in 1656-1659; 5 verrichtte in 1661
reparatiearbeid aan de sluis op Hoogerwerf; 6 mog. identiek met Jan Meertenssen,
echtgenoot van Janneke Grindet (zie aldaar); in dat geval overl. vóór 15-8-1665 (datum
derde huwelijk (otr.) van Janneke Grindet).

2.

Hendrick Martens (van Dussen), schipper; bracht vanuit fort Hoogerwerf in 1642 een
brief naar het fort Liefkenshoek; 7 werd in 1642 betaald voor het schuin glooiend
afsteken van de berm van de binnenvest van het fort Hoogerwerf en het bekrammen met
stro, waartoe op 4-10-1641 was besloten; 8 werd in 1643 betaald voor het repareren en
bekrammen van de dam in de buitenvest van Hoogerwerf. 9

3.

Adam Martensen, repareerde in 1649 ruiten van de logementen in het fort
Hoogerwerf; 10 mogelijk identiek met Adam Mertensen, vermeld als wijnwerker te
Bergen op Zoom op 12-1-1633. 11

4.

Machiel (Michiel) Meertensen, drager van turf in het fort Hoogerwerf in 1652; 12 mog.
toen soldaat aldaar; leverde in 1653 voor 6 schellingen vier turfmanden voor dit fort. 13

5.

Jan Meertsen, mog. identiek met nr. 1; turfschipper ten behoeve van het fort Hoogerwerf
1656-1658 en leverancier van turf in 1656. 14

6.

Willem Martens (Meertens), turfschipper ten behoeve van het fort Hoogerwerf in
1662. 15

7.

Martinis Maertensen, werd in 1662 betaald voor het brengen van diverse materialen naar
fort Hoogerwerf; verm. dus schipper. 16

1 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79990, fol. 53 v.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610.
3 Idem, inv. 2222630.
4 Idem, inv. 22750.
5 Idem, inv. 22750-22780.
6 Idem, inv. 22810.
7 Idem, inv. 22610.
8 Idem.
9 Idem, inv. 22620.
10 Idem, inv. 22860.
11 HCM, not. arch. 66, akte nr. 5.
12 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22710.
13 Idem, inv. 22720.
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14 Idem, inv. 22750-22770.
15 Idem, inv. 22820.
16 Idem.

502

Masen, van der
Adriaen van der Masen, werd in 1663 betaald voor het repareren van kogeltonnetjes van het
fort Hoogerwerf; 1 mog. identiek met Adriaen Cornelissen van der Maesen; deze tr. (1)
Bergen op Zoom 12-6-1654 (r.k.) Anna Geerardt Koetiens (getuigen: Joannes van Hoorn en
Petrus Friscus) en tr. (2) vóór 28-7-1675 Aleydis Nijs.
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22830.

Matthijssen, Mateeus, Mateussen
1.

Frans Matthijssen, verrichtte als aannemer van grondwerk in 1641 voor een bedrag van
£ 7:2:6 diverse reparaties op het fort Hoogerwerf. 1

2.

Gerrit Mateeus, verm. soldaat op het fort Hoogerwerf in 1641; werd daar toen betaald
voor het dragen van turf. 2

3.

Cornelis Matthijssen (Mateeus, Mateeussen), woonde in Tholen; leverde in 1642 zes, in
1643 drie en in 1646 vier turfmanden voor het fort Hoogerwerf; 3 hij is waarsch. identiek
met Cornelis Mateeussen die als j.m. van Goes op 16-3-1630 in de stad Tholen
ondertrouwde (tr. ald. 3-4-1630) met Heijlken Abrahams, j.d. van Tholen
(trouwgetuigen van de bruidegom: Hendrick Stabroek en Judith Hendriks; en van de
bruid: Willem Geleijns en Leunken Pieters); uit dit huwelijk in elk geval (NB:
doopgegevens van de stad Tholen pas overgeleverd vanaf 1644):
a.

4.

1
2
3
4

Catharijna Mateeussen, ged. Tholen 6-8-1645; getuigen: Pieter Jorisse, Anthonette
Jans Oliphants en Mayken Adriaens.

Willem Mattijsen, leverde in 1667 8 dubbele gestikte bandelieren aan het fort
Hoogerwerf. 4
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
Idem.
Idem, inv. 22610, 22620 en 22650.
Idem, inv. 22870.

Mauregnault, de
Johan de Mauregnault, lid van de Gecommitteerde Raden van Zeeland namens de stad Veere
15-7-1658 tot 20-8-1668; 1 op 6-4-1668 besloten de GR dat hij samen met raadsheer Casper
Ingelsen de nieuw gebouwde brug op het fort Hoogerwerf zou inspecteren; 2 werd op 20-81668 benoemd tot gedeputeerde in de Staten-Generaal namens Zeeland. 3
1 ZA, Gids nr. 18, p. 25.
2 ZA, SZ, inv. 663, 6-4-1668.
3 Idem, inv. 1670, fol. 129 v.

Meijers
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Andries Meijers, verm. soldaat; werd in 1653, 1655 en 1656 op het fort Hoogerwerf betaald
voor diverse werkzaamheden zoals schoonmaken en het repareren van de contrescarp. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22720, 22740 en 22750.
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Mendel
Adam Mendel, verm. soldaat op het fort Hoogerwerf; 1 werd daar in 1665 betaald voor het
dragen van turf. 2
1 Hij is mog. identiek met Adam Milders (Minderels) (zie aldaar).
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22850.

Mierop, van
Pieter van Mierop, kapitein in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam; werd door de
Staten-Generaal op 18-10-1627 met zijn schip naar Zeeland gestuurd in verband met
operaties tegen Spaanse schepen bij Zandvliet, vermoedelijk naar aanleiding van de aanleg
van het fort Hoogerwerf en de bouw van het fort Frederik Hendrik. 1
1 NA, Staten-Generaal, 18-10-1627, fol. 9.

Milders (Minderels)
Adam Milders (Minderels), waarsch. soldaat; 1 werd in 1665 betaald voor schoonmaakwerk
op het fort Hoogerwerf; 2 woonde daar in 1667; tr. Anneken Pieters; uit dit huwelijk:
Abarina Milders, geb. fort Hoogerwerf (“een kind van Hoogerwerf”), ged. Woensdrecht
9-10-1667; getuigen: Seger Janssen, Willem Bruijn, Fransooijs Janssen en Geertruijt
Jaspers.
tot de kinderen van Adam Milders (Minderels) behoort vermoedelijk ook:
b. Pieternelle Adams Minderels, geb. Bergen op Zoom; otr. ald. 22-10-1684, tr. ald. 15-111684 Anthoni Pieters, geb. Brussel, soldaat onder Van Nassau.
en voorts mogelijk:
c. Catharina Minderelst, geb. Bergen op Zoom; otr. Bergen op Zoom 17-11-1672, tr. ald.
1-1-1673 Adriaen de Wilde, geb. Hulst, soldaat onder Sandeville.
a.

1 Hij is mog. identiek met Adam Mendel (zie aldaar) en is mog. een broer van Michiel Mindereels,
doopgetuige te Bergen op Zoom 30-11-1674.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22850.

Moens
Cornelis Moens, geb. Lillo; 1 was in 1633, 1634 en 1648 ordinaris roeier te Lillo; 2 op 20-61634 samen met Dignus Jansen vermeld als ‘schuijtluyden te Lillo’, toen hen door de Gec.
Raden werd toegestaan hun veerdienst tussen Lillo, Liefkenshoek en andere forten voor de
tijd van een jaar te continueren, op voorwaarde dat zij de inkomsten half om half zouden
verdelen; 3 in 1636 vermeld als schipper; vervoerde toen vrachten naar de forten Hoogerwerf,
St. Anna en Cruysschans; 4 op 14-9-1637 verzocht hij de Gec. Raden om zijn diensten als
roeier te mogen continueren; 5 op 9-11-1637 werd dit door de Gec. Raden met het zweren
van de eed en het betalen van de borg tot nader order toegestaan; 6 woonde in 1640 in Lillo;
fungeerde als schipper ten behoeve van het fort Hoogerwerf in 1639, 1641 en 1642; 7 overl.
op of omstreeks 15-11-1653; 8 otr. Liefkenshoek 14-1-1640 Maria de Witte, geb. te Doel.
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1 Zijn vermoedelijke broer Jan Moens werd op 4-5-1638 te Doel doodgeslagen door Spaanse soldaten uit Zandvliet (ZA, SZ,
inv. 1253.1, brief van Pieter de Gomme aan de GR d.d. 5-5-1638).
2 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79880; idem 80160, fol. 31 v, en SZ, inv. 494, 16-11-1633, fol. 122.
3 ZA, SZ, inv. 494, 20-6-1634, fol. 297 v.
4 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79920.
5 ZA, SZ, inv. 496, 14-9-1637, fol. 150.
6 Idem, 9-11-1637, fol. 170.
7 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590 en 22610; idem, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79980, fol. 28.
8 NA, Admiraliteitsarchieven 1.01.46, inv. 2472.
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Mol, de
Jan de Mol, kapitein van een oorlogsschip van de Zeeuwse Admiraliteit dat op 29-7-1634
geposteerd was voor het Stoofgat; 1 in 1634 vermeld als kapitein te Lillo en/of Liefkenshoek.
2

1 ZA, SZ, inv. 1249.2.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79880.

Morgan
Charles Morgan, geb. ca. 1575, zoon van Edward Morgan of Pencarn en Francis Leigh; 1
commandeerde Engelse troepen in de Slag bij Nieuwpoort (1600); was betrokken bij de
verdediging van Bergen op Zoom tijdens het beleg door Spinola in 1622; was van 1626-1629
als militair in dienst van de koning van Denemarken, werkzaam in Neder-Saksen; keerde
terug naar het Staatse leger; gouverneur van Bergen op Zoom vanaf 1-3-1632 tot zijn
overlijden; liet in 1637 de forten om en nabij de Schelde inspecteren, w.o. het fort
Hoogerwerf; 2 overl. 12-12-1642, begr. in de Grote Kerk van Bergen op Zoom 5-1-1643; tr.
Elisabeth van Marnix, dochter van Philip van Marnix, heer van Sint-Aldegonde en Philippote
de Baileul; zij overl. 10-2-1608 en werd begr. in de Oude Kerk te Delft; uit dit huwelijk: 3
a.

Anna Morgan, geb. Delft 1607 of 1608; vermeld als enige dochter en erfgename van
haar vader in 1643; 4 overl. Chelsea Londen, begr. in het koor van de Oude Kerk te Delft
26-2-1688.

1 Booij en Van Ham, 1993, p. 150.
2 ZA, SZ, inv. 496, 21-2-1637. Aannemelijk is dat hij als gouverneur van Bergen op Zoom ook op
andere momenten de gang van zaken op Hoogerwerf nauwlettend volgde, gelet op het belang van
de vesting Hoogerwerf voor de verdediging van Bergen op Zoom.
3 Hij is mog. voorts de vader van Elisabeth Morgan, geref. ged. Bergen op Zoom 7-9-1638 (zonder
getuigen), voortgekomen uit een vermoedelijk buitenechtelijke relatie met Elisabeth van Osch.
4 BHIC, Raad van Brabant, inv. 788.782.

Mulder, de
1.

Thobias de Mulder(e), aannemer van fortificatiewerken; op 28-8-1614 verzocht hij de
Gecommitteerde Raden van Zeeland, als aannemer van de tiende besteding van
Liefkenshoek (betreffende de aanleg van het ravelijn aan de oostzijde van dit fort), om
vergoeding voor hetgeen hij buiten het bestek gemaakt had; 1 was op 31-8-1634
aannemer van de fortificatiewerken op het fort St. Anna in de polder van Namen, toen
hij de Gec. Raden om betaling verzocht van tweederde van de aanneemsom ad
fl. 7028:6:8; 2 op 8-9-1634 werd hem door de Gec. Raden ordonnantie verleend voor nog
eens drieduizend guldens; 3 en op 6-10-1634 werd hem het laatste deel van zijn
aanneemsom betaald ad. 2023 guldens, 6 stuivers en 8 penningen; 4 op 10-4-1635
besloten de Gec. Raden hem geen ordonnanties van betaling meer te verlenen omdat zij
Thobias de Mulder al meer betaald hadden i.v.m. de fortificatiewerken op de forten St.
Anna en Hoogerwerve dan zij volgens de quota van 1633 en 1634 dienden te doen; 5 op
18-12-1636 kreeg hij voor zijn werkzaamheden aan de fortificatiewerken van Lillo in
het jaar 1636 een bedrag van ₤ 145:16:8 Vlaams. 6
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2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Isaacq de Mulder, verrichtte in 1639 werkzaamheden op het fort Lillo; 7 vermeld als
“fortificatiemeester” aldaar op 10-9-1641 en 19-8-1642; 8 werd als aannemer in 1643
betaald (£ 30) voor reparatiewerkzaamheden op het fort Hoogerwerf. 9
ZA, SZ, inv. 483, 28-8-1614; zie ook: ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81700, fol. 24.
ZA, SZ, inv. 495, 31-8-1634.
Idem, 8-9-1634, fol. 54 v.
Idem, 6-10-1634, fol. 72.
Idem, 10-4-1635, fol. 201.
Idem, inv. 496, 18-12-1636, fol. 220.
Idem, inv. 497, fol. 149 v, 30-8-1639.
HCM, not. arch. 36, akte nr. 89; ZA, SZ, inv. 499, fol. 125.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 800.

Munck, de
1.

Steven de Munnick (Munck), landbouwer in de polder van Doel; leverancier van stro ten
behoeve van het fort Hoogerwerf in 1643; 1 vermeld als schepen van Doel-Kieldrecht in
december 1644; 2 doopgetuige Liefkenshoek 1-11-1637. 3

2.

Adriaen Huybrechtszn. de Muijnck, schreef in 1647 en 1653 de kohieren van de
verpachting van de gemene middelen voor het fort Hoogerwerf, resp. voor het
winterseizoen (ad £ 0:5) en voor het zomerseizoen (ad £ 0:2:6); 4 ontving in 1649 15
schellingen voor het schrijven van een kohier betreffende de ammunitiën te Lillo. 5

1
2
3
4
5

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620.
Verelst, 1984, p. 380-390.
De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v..
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22660 en 22720; deze verpachting vond plaats in het fort Lillo.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80180, fol. 31.

Munsterman
Willem (Wilhelmus) Munsterman, geb. IJsselstein; notaris te Lillo op 4-1-1635; idem op 41-1645; 1 op 4-12-1635 verzocht de kerkenraad van Lillo de Gec. Raden om hem aan te
stellen als schoolmeester; 2 werd op 28-12-1635 door de Gec. Raden gekozen tot
schoolmeester te Lillo i.p.v. Herman Meeuwsz.; 3 was evenals zijn voorganger tevens
secretaris van de magistraat te Lillo; 4 op 6-3-1636 besloten de Gec. Raden dat hij ook het
ambt van gedelegeerd rechter mocht bekleden, aangezien hij daarvoor bekwaam werd geacht;
5
werd in 1640 betaald voor diverse publicatiën en het afficheren van biljetten te Lillo;
ontving hiervoor £ 0:7:0; 6 wederom vermeld als schoolmeester te Lillo op 26-2-1641, toen
hij de Gec. Raden verzocht om belast te worden als omroeper van de verpachtingen van ’s
landts middelen’, alsmede om jaarlijks een last turf te mogen genieten, evenals zijn
voorgangers; de Gec. Raden lieten hem weten dat hij eerst moest bewijzen of zijn voorganger
omroeper was en tevens jaarlijks een last turf kreeg; 7 op 26-7-1641 verzocht hij de Gec.
Raden de kohieren te mogen schrijven van alle verpachtingen, en om jaarlijks een last turf te
krijgen zoals zijn voorgangers; dit laatste diende hij wederom te bewijzen en de commies zou
beslissen over het schrijven van de kohieren; 8 schreef in de periode 1643-1647 tegen een
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vergoeding van doorgaans 12 schellingen per jaar de kohieren van de verpachting van de
gemene middelen van consumptie op het fort Hoogerwerf; 9 op 5-4-1642 vermeld als
schoolmeester te Lillo; 10 een last turf werd hem op 7-5-1642 toegewezen; 11 toen werd ook
zijn monopolie als schoolmeester te Lillo bevestigd; op 8-1-1644 besloten de
Gecommitteerde Raden van Zeeland hem op te dragen de gelden die onder hem berustten
van het kleinzegel van de Generaliteit te verantwoorden, zoals verlangd door de StatenGeneraal; 12 overl. vóór 24-12-1647; 13 otr. Bergen op Zoom (geref.) 15-4-1636 Catharina
Valcke, dochter van Cornelis Valcke (in leven secretaris van de heerlijkheid van Vosmeer)
en Catharina Willemsdr., die op 4-1-1635 aan haar zoon Cornelis en haar dochter Catharina
bezittingen legateerde; 14 Catharina test. Bergen op Zoom 4-1-1645; 15 zij overl. vóór 11-71661; 16 zij otr. (2) Bergen op Zoom 10-12-1649, tr. (2) aldaar 29-12-1649 Jasper Jans,
weduwnaar, chirurgijn, geb. Axel [later veelal omschreven als Jasper van Axel]; deze otr.
Bergen op Zoom 18-12-1660, tr. (geref.) Halsteren 9-1-1661 Helena de Roover, weduwe van
meester Jacob Bolck.
1
2
3
4

HCM, not. arch., inv. 11, akte nr. 70.
ZA, SZ, inv. 495, 4-12-1635, fol. 355 v.
Idem, 28-12-1635, fol. 370.
Hij werd op 5-3-1636 voor deze functie voorgedragen door de commandeur van het fort Lillo (ZA,
SZ, inv. 1251.1).
5 ZA, SZ, inv. 496, 6-3-1636, fol. 40 en 41 v.
6 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80000.
7 ZA, SZ, inv. 498, 26-2-1641, fol. 214.
8 Idem, 26-7-1641, fol. 309.
9 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620-22660.
10 HCM, not. arch. 68, akte nr. 140.
11 ZA, SZ, inv. 499, fol. 77.
12 ZA, SZ, inv. 500, 8-1-1644.
13 Idem, inv. 501, fol. 252 v.
14 HCM, not. arch., inv. 68, akte nr. 140.
15 Idem, inv. 11, akte 70.
16 Idem, inv. 85, akte 76.

Munter
Adriaen Munter, metselaar; verrichtte in 1658 en 1661 metselwerk in het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22770 en 22810.

Nagel
Joos Nagel, op 23-7-1641 vermeld als vaandrig in de compagnie van kapitein [Adriaen de]
Beaumont; 1 was in die tijd o.m. gelegerd op het fort Hoogerwerf.
1 ZA, SZ, inv. 498, 23-7-1641, fol. 308.

Nassau, van
Frederik Hendrik van Nassau, prins van Oranje, graaf van Nassau; geb. Delft 29-1-1584,
zoon van Willem van Oranje en Louise de Coligny; stadhouder van Holland, Zeeland,
Utrecht, Overijssel en Gelderland; was als kapitein-generaal (opperbevelhebber) van het
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Staatse leger intensief betrokken bij beslissingen over de vesting St. Martijn op Hoogerwerf
vanaf de verovering van deze vesting op de Spanjaarden in de zomer van 1632; hij was dit
ook als Eerste Edele in de Gecommitteerde Raden van Zeeland 1 en als markies van Veere
en Vlissingen; overl. Den Haag 14-3-1647; tr. Amalia van Solms. 2
1 Via zijn vertegenwoordiger in dit bestuurscollege, Johan de Knuyt.
2 Voor meer bijzonderheden over prins Frederik Hendrik, waaronder zijn wapenfeiten en nageslacht,
wordt verwezen naar de literatuur over het Oranjehuis; zie voor een compilatie de biografische
schets op Wikipedia.

Nassau-Siegen, van
Willem van Nassau-Siegen, geb. Dillenburg 12-8-1592, zoon van Jan van Nassau-Dillenburg
(1561-1623) en Magdalena van Waldeck (ca. 1558-1599); trad in 1621 als militair in dienst
van de Republiek der Verenigde Nederlanden; benoemd tot kolonel van een regiment van het
Staatse leger op 24-7-1622; 1 gouverneur van Emmerik (1625), Heusden (1626-1637) en
Sluis (1637-1642); bevelvoerder van Staatse troepen die in 1632 kans zagen om de forten
Kruisschans, St. Jacob, Stoofgat, Hoogerwerf en St. Anna (in de polder van Namen) op de
Spanjaarden te veroveren; 2 bevorderd tot veldmaarschalk van het Staatse leger op 20-5-1634;
3
leed als aanvoerder van Staatse troepen eind juni 1638 een zware nederlaag tegen Spaanse
troepen (onder aanvoering van Ferdinand van Oostenrijk) tijdens de “Slag bij Kallo”; daarbij
sneuvelde o.m. zijn 17-jarige zoon Maurits van Nassau; werd gewond bij het beleg van
Gennep in juli 1641; 4 overl. Orsoy (Westfalen) 18-7-1642, begr. Heusden 24-7-1642; tr.
Siegen 16-1-1619 Christina van Erbach, geb. 5-6-1596, dochter van George III van Erbach
en Maria van Barby Muhlingen, overl. Culemborg 6-7-1646; uit dit huwelijk:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

1
2
3
4
5

Johann Wilhelm van Nassau-Siegen, geb. 1620, overl. 1623.
Maurits Frederik van Nassau-Siegen, geb. 20-1-1621; benoemd tot kapitein van een
compagnie voetknechten van 150 hoofden op 27-5-1636; 5 overl. tijdens de slag bij Kallo
17-6-1638, begr. Heusden 1-7-1638.
Maria Magdalena van Nassau-Siegen, geb. Culemborg 26-10-1622, overl. Spa 30-81647.
Ernesta Juliana van Nassau-Siegen, geb. 1624, begr. Heusden 12-7-1634.
Elisabeth Charlotte van Nassau-Siegen, geb. Culemborg 11-3-1626; overl. aldaar 16-111694; tr. 1643 Georg Frienrich von Waldeck (1620-1692).
Hollandina van Nassau-Siegen, ged. Heusden 26-3-1628, begr. ald. 20-10-1629.
Wilhelmina Christina van Nassau-Siegen, geb. Heusden 10-6-1629; overl. Saalfeld 221-1707; tr. 1660 graaf Josias von Waldeck (1636-1669).
Ringoir, 1981 b, p. 47 (omschreven als Willem, graaf van Nassau-Dietz).
Tirion, 1751, p. 341.
Ringoir, 1981 b, p. 47 (NB: in deze bron wederom omschreven als Willem van Nassau-Dietz).
Gennep werd door Staatse troepen ingenomen op 27-7-1641 (De Graaf, 2004, p. 451).
ZA, SZ, inv. 1669, fol. 195 v-196.

Neef, de

510

Pieter de Neef, werd 6-6-1665 benoemd tot commies-stapelier van het magazijn te Veere als
opvolger van Isaack Meertens; 1 had als zodanig (o.m. in 1668) bemoeienis met de
bevoorrading van het fort Hoogerwerf. 2
1 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 107 v.
2 Idem, inv. 663, 6-12-1668.

Neve, de
Maerten de Neve, ontving in de tweede helft van 1639 £ 27:13:04 wegens
timmerwerkzaamheden op het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79990, fol. 52.

Nicolai
Jeremias Nicolai, geb. Brussel; verm. broer van Willem Nicolai (commies ter recherche in
de vloot te Lillo vanwege het gewest Zeeland vanaf 11 september 1604 tot november 1610);
vaandrig van kapitein Elder in februari 1605; luitenant in de compagnie van Hendrik de Potter
in maart 1614; 17-4-1620 benoemd tot kapitein van een Zeeuwse compagnie voetvolk als
opvolger van kapitein Hendrick de Potter; 1 zijn compagnie verbleef in 1631 in Bergen op
Zoom; 2 vermeld als kapitein op 5-7-1633 toen hij met zijn schepen voor de polder van
Namen lag; 3 op 16-7-1633 werd hij verzocht vanuit Hoogerwerve en Stoofgat terug te keren
naar Liefkenshoek; 4 op 8-8-1633 werd zijn compagnie op Hoogerwerf en Stoofgat afgelost
door de compagnie van kapitein Remeeus van den Ende; 5 wederom vermeld als kapitein in
1634; 6 in jan. 1638 verbleven soldaten uit zijn compagnie onder leiding van een vaandrig
(N.N.) wederom op het fort Hoogerwerf; 7 doopgetuige Bergen op Zoom 26-5-1600 en 183-1614; otr. Bergen op Zoom (als j.m.) 19-2-1605, tr. aldaar 20-3-1605 Jaquelijne de Was,
geb. Bergen op Zoom; zij was doopgetuige aldaar 10-6-1615.
1 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 92 en 93. Er is mogelijk verwantschap met Abraham Nicolai. Deze otr.
Bergen op Zoom 24-10-1642, tr. fort St. Anna (in de polder van Namen) 26-11-1642, wonend in
dit fort, toen weduwnaar, met Cornelia Moreel, j.d. van Middelburg, eveneens wonend op St.
Anna.
2 HCM, trouwboek geref. kerk aldaar 1626-1637, o.m. juli 1631.
3 ZA, SZ, inv. 494, 5-7-1633, fol. 6.
4 Idem, 16-7-1633, fol. 15.
5 Idem, 8-8-1633, fol. 31.
6 Idem, 17-2-1634, fol. 203 v en 204.
7 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580, fol. 3.

Norijn
Aert Norijn, werd in 1641 betaald voor het maken van twee dammen langs de haven van het
fort Hoogerwerf en voor andere werkzaamheden aldaar, uitgevoerd in 1640, zoals het dekken
van de bedekte weg. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.

Notijn
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Gerrit Notijn, ontving in 1660 17 schellingen voor het halen van twee schuiten met zand uit
het omringende schor van het fort Hoogerwerf; waarsch. soldaat aldaar. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22800.

Nottinck
1.

Hubrecht Nottinck, woonde rond 1635 als militair in het fort Liefkenshoek en waarsch.
vanaf 1643 in het fort Hoogerwerf; vervulde daar in de periode 1643-1655 diverse
functies: sergeant, kanonnier, klusjesman en bode; 1 ontving bijv. in 1655 £ 42:13:4 voor
het repareren van de duikeldam (“ofwel de contrescarp”) van het fort Hoogerwerf; 2 was
daar ook schipper; haalde bijv. in de periode 1651-1655 het stro voor het fort uit
Strijenham op het eiland Tholen; tr. vóór 1640 Janneke Grindet (Greijndets), dochter
van Philips Philipszn. Grindet (schoenmaker te Tholen) en Maeyke Jacobsdr.; zij
woonde april 1659 in het fort Hoogerwerf, komende van het fort St. Anna met een
attestatie van de predikant Bake aldaar; belijdenis Ossendrecht 11-4-1659; 3 zij tr. (2)
Jan Meertens en otr. (3) Ossendrecht 15-8-1665, tr. (3) aldaar 6-9-1665 Rochus
Danielssen, geb. Gastel, weduwnaar van Mayken Pieters (met wie hij te Ossendrecht 1010-1655 huwde); uit het eerste huw.: 4
a.

b.
c.

d.

2.

Maria Nottinck, geb. Liefkenshoek; leefde nog op 25-6-1693; 5 otr. (1) fort
Hoogerwerf 16-3-1657, tr. (1) Woensdrecht 28-4-1657 Gerrit Janssen, geb. Bergen
op Zoom, soldaat onder kapitein Veijser (zie Janssen ad A 66); tr. (2) Ossendrecht
26-5-1670 Jan Engelen (Engels, ook: Engels de Trouw), geb. Steenbergen, soldaat
onder commandeur Anthony Baudoux op het fort Hoogerwerf (zie Engels ad 7); tr.
(3) tussen 1684 en 26-9-1687 Anthony Mertens Mattenburg, weduwnaar van Levina
Jacobsdr. de Raet. 6
Jan Nottinck (Nottinx); zie nr. 2.
Sijtgen Nottinck, geb. op het fort Hoogerwerf; overl. vóór 25-12-1677; otr.
Ossendrecht (als j.d.) 11-6-1667, tr. fort Hoogerwerf Lieven Hermanssen, j.m. uit
Vlaanderen, aanvankelijk soldaat, later sergeant onder Badous op Hoogerwerf; hij
hertr. vóór 25-12-1677 Janneken Cornelissen (zie Hermanssen).
Huybrecht Nottinck, ged. Ossendrecht 7-3-1655 (getuigen: Jan Reyser, Joris Vos,
Jan Verbeeck, Henderick Bartels, Catharina Beecker, Geertgen Severijns en
Cornelia Lemsen); overl. na 23-10-1672.

Jan Nottinck (Nottingh, Nottinx), zoon van nr. 1; belijdenis Ossendrecht 20-12-1677,
toen wonend op het fort Hoogerwerf; 7 ontving op 9-12-1655 £ 42:13:4 wegens
werkzaamheden op het fort Hoogerwerf; 8 vermeld als soldaat op het fort Hoogerwerf in
o.m. 1665, 1671, 1673, 1676 en 1679; verrichtte er schoonmaakwerkzaamheden en
andere klussen in de periode 1664-1670; 9 vermeld als schipper in 1669; 10 ontving op
8-12-1672 33 pond Vlaams vanwege het onderhouden van de aardewerken te
Liefkenshoek; 11 woonde verm. nog op het fort Hoogerwerf op 8-6-1681 (“wonend op
de Stelle”); adelborst in de compagnie van kapitein Famars in het regiment van Van
Hofwegen in 1678; 12 otr. Ossendrecht 10-1-1665 (als j.m., wonend op Hoogerwerf), tr.
Woensdrecht 25-1-1665 Baijken Bernaerts, j.d. van Ossendrecht; uit dit huwelijk:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Huybrechtge Notinck, geb. Hoogerwerf, ged. Ossendrecht 6-2-1667; getuigen:
Augustinus Nuytens, Lieven Hermans, Catharina Beeckers, Mayken Bernaerts.
Johannes Nottingh, ged. Ossendrecht 24-5-1671; getuigen: Adam Haan, Pieter
Govers Kas en Anneken Kerckhoven.
Johanna Nottingh, ged. Ossendrecht 24-12-1673; getuigen: Willem van Bremt,
Pieter Pietersen Vermeulen, Margarita Wielants en Catharina Beeckers.
Johanna Nottingh, ged. Woensdrecht 5-4-1676; getuigen: Adriaen Eijffers, Crijn
Stoffels, Maijken Janssen en Janneken Jans.
Sijtge Nottingh, ged. Woensdrecht 12-3-1679; getuigen: Pieter Hendrik Fiers en
Eijckje Brootmans.
Bernardus Nottinc (van de Stelle), ged. Ossendrecht 8-6-1681; getuigen: Jan de
Witte en Prijnje Jans Stuijck.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620-22740. Als sergeant vermeld in o.m. 1644 en 1648 (idem,
inv. 22630 en 22670).
2 Idem, inv. 1040, fol. 137.
3 HCM, Lidmatenlijst geref. kerk Ossendrecht/Woensdrecht 1653-1721.
4 De Nederlandsche Leeuw, 1976, p. 39.
5 RAB, DK, inv. 19, fol. 143.
6 Idem, inv. 18, fol. 50; inv. 19, fol. 19 en 143.
7 HCM, Lidmatenlijst geref. kerk Ossendrecht/Woensdrecht 1653-1721.
8 ZA, SZ, inv. 508, 9-12-1655.
9 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22840-22900.
10 Idem, inv. 22890.
11 ZA, SZ, inv. 669, 8-12-1672.
12 De Ned. Leeuw, 1976, p. 39 en 40.

Ockers
Nicolaes Ockers(e), ged. Zierikzee 27-3-1633, zoon van Jan Ockers (o.m. raad en schepen te
Zierikzee) en diens tweede echtgenote Josina van Kinschot; benoemd tot vaandrig in 1656
en tot luitenant in 1660; tot 30-12-1662 luitenant in de compagnie van kapitein Sedlenitskij;
op 30-12-1662 bevorderd tot kapitein van een Zeeuwse compagnie; 1 op verzoek van de
Staten-Generaal werd zijn compagnie in mei 1664 verplaatst van Oostburg naar Lillo; 2 kreeg
8-5-1664 opdracht van de Raad van State om zich met zijn compagnie onder het bevel te
plaatsen van prins Willem Frederik van Nassau i.v.m. de strijd tegen de troepen van de
bisschop van Münster in Oost-Friesland; 3 benoemd tot commandeur van Liefkenshoek als
opvolger van Martijn de Ridder op 24-10-1664; 4 was in februari 1667 kapitein van een
compagnie te Liefkenshoek; 5 in 1664 had deze compagnie een omvang van 47 koppen en in
1669 van 50 koppen voetvolk; 6 in maart 1672 omvatte deze compagnie te Lillo 48 musketiers
en 24 piekeniers; 7 als commandeur vermeld te Liefkenshoek op 14-12-1667 en 12-7-1671; 8
van 21-9-1671 tot nov. 1679 commandeur van Lillo; 9 een of meer soldaten uit zijn
compagnie werden in april 1671 geplaatst op het fort Hoogerwerf; 10 op 5-3-1672 bevorderd
tot sergeant-majoor in de compagnie van kolonel Simon Schotte; 11 deze compagnie werd in
oktober 1672 (tezamen met 29 andere Zeeuwse compagnieën) in opdracht van Prins Willem
III tijdelijk overgeplaatst naar Bodegraven in het kader van de oorlog met Frankrijk; 12
ontving krachtens een besluit van de Raad van State van 18-11-1673 over de periode 4-31672 tot 4-9-1672 een traktement van 60 guldens per maand; 13 idem over het jaar 1674; 14
in 1675 was zijn traktement gedaald tot 80 pond Vlaams; 15 kwam enige malen in aanvaring
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met de Gecommitteerde Raden van Zeeland, bijv. toen hij de aannemer Floris Bedloo in 1678
gevangen zette en in 1679 toen hij zonder daartoe bevoegd te zijn Pieter Surij verbood om
nog langer als vrijschipper te functioneren; 16 de Gecommitteerde Raden van Zeeland stelden
vast dat Ockers “sijne handen begint te slaen in dingen die afhangen vande hooghe polytique
regeringe”; 17 hij werd hierover vermaand; vermeld als gedaagde in een proces te LilloZuidland op 14-10-1680; het betrof een geschil over zijn recht om zich in de polder van Lillo
te begeven; 18 begr. Middelburg 16-1-1687; tr. (1) Middelburg 2-5-1663 Sara Pietersdr.
Engels, vermeld op 10-2-1678; 19 tr. (2) Goes (?) 1678 Esther Stilte; kort voor 29-4-1688
overleed te Lillo haar dienstmeid Maria Verstraeten; 20 Esther overl. Goes 22-1-1709; uit het
eerste huw.: 21
a. Isabella Ockers, ged. Middelburg 9-7-1664; begr. aldaar 25-8-1666.
b. Jan Ockers, ged. Middelburg 7-10-1665; begr. aldaar 25-8-1666.
c. Jan Ockers, ged. Middelburg 22-12-1666; werd o.m. bewindhebber van de VOC, Kamer
Zeeland; overl. 24-5-1723.
1 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 126.
2 Idem, inv. 520, fol. 169 v en 170.
3 NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 2061 (I), fol. 71.
4 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 82; idem, inv. 520, fol. 381 v en 382.
5 ZA, Gen. Afsch. 130, nr. 264.
6 NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 46-47 v; ZA, SZ, inv. 2725.
7 NA, Raad van State, inv. 1576, verbaal maart 1672, fol. 11 en 11 v.
8 ZA, Gen. Afsch. 130, nrs. 72 en 324.
9 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 149 v en 150; idem, inv. 667, 21-9-1671; Ten Raa, 1940, p. 298.
10 ZA, SZ, inv. 667, 21-4-1671.
11 Idem, inv. 1670, fol. 129 v.
12 Idem, inv. 669, 14-10-1672.
13 Idem, inv. 671, 14-12-1673.
14 Idem, inv. 674, 19-6-1675.
15 Idem, inv. 676, 2-7-1676.
16 Idem, inv. 681, 12-10-1678.
17 Idem, inv. 682, 11-4-1679.
18 RAA, oud-arch. Lillo, inv. 29, 27-5-1680, 14-10-1680, 29-10-1680 en 11-11-1680.
19 Op die datum voerde Nicolaas Ockers, als echtgenoot van Sara Engels, een proces tegen Sara
Scholastica de la Torre te Capelle i.v.m. de wettigheid van haar huwelijk met Engel Engels,
vermoedelijk een broer van Sara Engels (BHIC, arch. Raad van Brabant, inv. 29, nr. 3822; idem,
inv. 834, vonnis 10.221).
20 RAB, DK, inv. 18, fol. 90.
21 De Vos, 1931, p. 348.

Oort, van
Jacob Janssen van Oort, zoon van Jan Jacobsen van Oort (landbouwer en linnenlakenwever
te Woensdrecht) en Barbara Hendricx; 1 was in aug. 1670 soldaat onder Baudoux op het fort
Hoogerwerf; werd op 19-12-1677 met zijn vierde echtgenote (met attestatie van fort
Cruijsschans) lidmaat van de Ned. Geref. kerk van Ossendrecht/Woensdrecht; overl. vóór
28-10-1685; tr. (1) vóór 11-6-1656 Susanna Janssen Kerckhoven; tr. (2) Ossendrecht 12-101664 Anneken Willems; tr. (3) Ossendrecht 31-7-1667 Lijsbeth Janssen; otr. (4) Ossendrecht
16-8-1670, tr. (4) fort Hoogerwerf Magdalena Oortover, weduwe van Cornelis Crols; zij otr.
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(3) Ossendrecht 28-10-1685, tr. (3) Woensdrecht 25-11-1685 Jacob Janssen de Witte, j.m.
van Bergeijck; uit het eerste huwelijk:
a.

Maria Janssen van Oort, ged. Woensdrecht 11-6-1656; getuigen: Reynier Huijbregts,
Willem Claessen Couwenbergh, Huijbreght Gommerts, Pieter Janssen, Anthony Janssen
van Holsteijn, Pieter Cornelissen, Willem Joosten, Leuntgen Janssen, Martijntge Jacobs
en Aeltgen Janssen.
b. Jacob Janssen van Oort, ged. Woensdrecht 18-5-1659; getuigen: Henderijck Fiers,
Gabriel Cornelissen en Janneken Damis.
c. Jacobus Janssen van Oort, ged. Woensdrecht 29-8-1660; getuigen: Cornelis Janssen en
Dirckjen Janssen Wirix.
uit het derde huwelijk:
d. Baijken Janssen van Oort, geb. op Hoogerwerf, ged. Ossendrecht 6-5-1668; getuigen:
Meerten Adriaanssen, Maijken Janssen en Maria Adriaansen.
vermoedelijk uit het vierde huwelijk:
e. Johannis Janssen van Oort, ged. Ossendrecht 23-2-1670 (NB: de naam van de moeder
werd niet genoteerd); getuigen: Pieter Anthonissen en Maria Cornelissen.
1 Jan Jacobsen van Oort deed belijdenis Woensdrecht 3-4-1654. Voor zijn familie wordt verder
verwezen naar:
http://gw1.geneanet.org/hieron?lang=nl;pz=h.;nz=mouwen;ocz=2;p=jacobus+jacobs;n=van+oort.

Oosthout
Jan van Oosthout, repareerde in 1670 voor een bedrag van £ 5:5 logementen op het fort
Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22900.

Oranje, van
Zie Van Nassau.

Orliens, van
David van Orliens (Orleans), geb. ca. 1570; zoon van Pieter van Orliens (predikant te
Terneuzen 1578-1580 en in de periode 1-5-1580 tot zijn overlijden in 1605 te Wemeldinge)
en Godelieve N.N.; 1 werd op 25-6-1598 door de Raad van State benoemd tot militair
ingenieur; was als zodanig o.m. werkzaam in Oostende (waar hij in juli 1600 betrokken was
bij het beleg aldaar en in zijn voet werd geschoten) 2, Harderwijk, Zutphen, Axel,
Steenbergen en Bergen op Zoom; 3 vestigde zich in 1604 in Sluis; 4 overlegde op 27-4-1607
met de Gecommitteerde Raden van Zeeland over plannen ten aanzien van het fort van Lillo;
nadat hij bestekken had gemaakt werd besloten dat hij deze plannen zou voorleggen aan de
Prins (= Maurits van Nassau) te Den Haag om te vernemen voor welk plan deze zou kiezen; 5
in 1609 en 1610 werden ingrijpende aanpassingen gepleegd aan het fort Lillo op basis van
een door hem gemaakt plan; 6 nam op 3-1-1610 (met att.) deel aan het Avondmaal te Sluis,
omschreven als sergeant-majoor; 7 op 23-1-1614 had hij een overleg met de Gec. Raden,
ditmaal i.v.m. een brief van de Prins van Oranje over de het “hermaken” van het fort
Liefkenshoek; 8 op 28-2-1614 en 11-3-1615 verzochten de Gec. Raden hem om over te
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komen om werken rond het fort van Liefkenshoek “af te steken”; 9 werd op 7-4-1623 naar
Lillo gezonden om de wallen nader te onderzoeken, te bekijken of het aanbrengen van
stormpalissaden nodig was en of de aanleg van fortificatiewerken op Oud-Lillo wenselijk
was; 10 benoemd tot kapitein van een Zeeuwse compagnie voetvolk op 6-11-1623; 11 kreeg
in juli 1632 opdracht om de op de Spanjaarden veroverde forten Kruisschans, St. Jacob,
Ambrosius en Hoogerwerf in vestingbouwkundig opzicht te visiteren; 12 nogmaals vermeld
als ingenieur in 1633 en 1634; 13 op 14-9-1634 en 4-3-1637 vermeld als kapitein-meester; 14
in febr. 1638 verbleef een luitenant (N.N.) van zijn compagnie met enkele soldaten op het
fort Hoogerwerf; 15 werd op 26-2-1641 als kapitein (van een compagnie voetknechten)
vermeld; 16 overl. 22-4-1652, 82 jaar oud; begr. in de St. Janskerk te Sluis; 17 tr. Catharina
Nicolay; nam 6-1-1613 deel aan het Avondmaal te Sluis; 18 overl. 6-5-1659, 72 jaar oud,
eveneens begr. in de St. Janskerk te Sluis; uit dit huwelijk: 19
a.

Cornelis Orliens, overl. 10-6-1647, 39 jaar oud; begr. in de St. Janskerk te Sluis.

1 Dekker, 2007, p. 216; zie voor diverse bijzonderheden over het geslacht Van Orliens: ZA, Families
Van Orliens en Mogge, toegangsnr. 487; op 28-10-1606 was Elisabet Lenarts weduwe van de
predikant Pieter van Orliens (RAZE 3590).
2 Duyck, 2000, p. 83.
3 Westra, 2010, p. 26-31.
4 Westra, 1992, p. 64-66.
5 ZA, SZ, inv. 479, 27-4-1607.
6 ZA, Rekenkamer Zeeland D, 81690, fol. 1.
7 ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 146.
8 ZA, SZ, inv. 483, 23-1-1614.
9 Idem, inv. 483, 28-2-1614 en 11-3-1615.
10 Idem, inv. 487, 7-4-1623.
11 Idem, inv. 1669, fol. 93.
12 De opdracht werd verstrekt door graaf Willem van Nassau-Siegen; de commandeur van Lillo
informeerde de Gecommitteerde Raden van Zeeland erover op 23-7-1632, kort na de verovering
van de genoemde forten (ZA, SZ, inv. 1247.1).
13 ZA, SZ, inv. 494, fol. 43, 48 en 264 v.
14 Idem, inv. 495, 14-9-1634, fol. 56 v en inv. 496, 4-3-1637, fol. 36 v.
15 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580, fol. 3 v.
16 ZA, SZ, inv. 498, 26-2-1641, fol. 214.
17 Bloys van Treslong Prins en Belonje, 1919, p. 239.
18 ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 146.
19 De Navorscher, jrg. 4, Bijblad 1864, p. XXXVI.

Otthigem
Jan Otthigem, woonde 27-4-1673 op het fort Hoogerwerf, vermoedelijk als militair. 1
1 HCM, not. arch. 123, akte nr. 50.

Outheusden, van
Pieter van Outheusden, scheepstimmerman te Bergen op Zoom; 1 werd in 1666 en 1670
betaald voor het repareren van de sloep van het fort Hoogerwerf; 2 doopgetuige Bergen op
Zoom (geref.) 15-6-1698.
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1 Hij had waarsch. een zoon Marinus van Outheusden, o.m. vermeld als vader te Bergen op Zoom op 21-11-1688 en gehuwd
met Maria Pooij (Poeij).
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22860 en 22900.
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Ovinck
N.N. Ovinck (Ovingh), kapitein van een compagnie van het Staatse leger; 1 was op 3-111637 met zijn compagnie gelegerd in de schepen voor Liefkenshoek toen de Gec. Raden van
Zeeland besloten enkele van zijn troepen naar het fort Hoogerwerve te zenden; 2 wegens een
mogelijke aanslag op de Kruisschans diende hij zich op 4-4-1638 met zijn compagnie vanuit
Vlissingen naar Lillo te begeven; daar werd zijn compagnie verdeeld over de Kruisschans en
de andere forten om en nabij de Schelde; 3 op 25-4-1638 schreef Frederik Hendrik aan de
Gec. Raden van Zeeland dat de compagnie van kapitein Ovinck gebruikt diende te worden
voor de “verzekering” van Lillo en Liefkenshoek; 4 verbleef met zijn compagnie in april 1638
in het fort Lillo; 5 op 5-7-1638 besloten de Gec. Raden zijn gehele compagnie binnen
Liefkenshoek te legeren; 6 op 10-7-1638 diende de commandeur van Lillo erop toe te zien
dat al het volk van de compagnie van kapitein Ovinck, over verschillende posities verdeeld,
samen werd gelegerd in Lillo en dat de kapitein en zijn officieren ‘naer behoren werden
gelogeert’; 7 op 19-7-1638 diende de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek er zorg voor
te dragen dat “het volk” van kapitein Ovinck op de Kruisschans en Oud-Lillo naar fort Lillo
verplaatst werd; 8 op 7-2-1639 was zijn compagnie nog steeds gelegerd aldaar; 9 idem op 2611-1639; 10 op 7-2-1639 besloten de GR van Zeeland dat uit deze compagnie toen geen
soldaten op het fort Hoogerwerf geplaatst behoefden te worden. 11
1 Hij is mogelijk identiek met Harmen Oving (Ovinck), zoon van Johan Oving en Johanna Knoppers.
Harmen otr. (1) Sophia Brants, dochter van Johan Brants en Ellegen Schaffer; otr. (2) Groningen 66-1629 (toen vaandrig), tr. (2) ald. 28-6-1629 Sophia Schaffer, dochter van Claes Schaffer en
Lucke Ompteda; otr. (3) Groningen 31-3-1638, tr. (3) ald. 1638 Dorothea de Mepsche, dochter van
Egbert Mepsche en Machteld van Besten; Harmen Oving overleed vóór 5-12-1639; uit zijn eerste
huwelijk kwamen o.m. twee zoons voort, Johan en Claas, die beiden eveneens kapitein werden in
het Staatse leger; zoon Johan was in 1648 luitenant in de compagnie van Gerrit ten Ham te Lillo
(De Ned. Leeuw, jrg. 1958, p. 146 en jrg. 1970, p. 328-330).
2 ZA, SZ, inv. 496, 3-11-1637, fol. 167.
3 Idem, inv. 497, 4-4-1638, fol. 58 v.
4 Idem, 25-4-1638, fol. 71 v.
5 Idem, 26-4-1638, fol. 72 v.
6 Idem, 5-7-1638, fol. 109 v.
7 Idem, 10-7-1638, fol. 112.
8 Idem, 19-7-1638, fol. 119 v.
9 Idem, 7-2-1639, fol. 30 v.
10 Idem, fol. 179 v.
11 Idem, inv. 497, fol. 30 v.

Palmer
Dirck Palmer, zoon van Abraham Palmer en Swaentgen van Herten; glazenmaker te Bergen
op Zoom; 1 repareerde in 1656 en 1657 ruiten in het fort Hoogerwerf; 2 woonde in maart 1660
met echtgenote in Nijmegen; otr. Nijmegen 27-8-1654 Maria Engelbergh, geb. Venlo ca.
1618, dochter van Arnoldus Engelbergh en Joanna van Dael, zuster van Christiaen
Engelbergh (zie Ingelbergh), weduwe van Dirck Willemszn. (in den) Moriaen. 3
1 HCM, not. arch. 80, akte nr. 6, 29-1-1656.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22750 en 22760.
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3 De Ned. Leeuw, jrg. 1976, p. 54.
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Partoij
Jan Partoij, was in 1654 samen met anderen aannemer van het repareren van de contrescarp
van het fort Hoogerwerf; zij ontvingen hiervoor inclusief enig ander “buitenwerk” £ 145:12.
1

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1020, fol. 178; ZA, SZ, inv. 1269, ingekomen brief d.d. 5-111654.

Passchiers(sen)
Jan Passchiers(sen), 43 jaar oud op 28-7-1634; 1 aannemer van grondwerkzaamheden, ook
omschreven als werkmeester en als fortificatiemeester; 2 woonde in Bergen op Zoom; was in
1634 betrokken bij fortificatiewerkzaamheden aan het Zuydtfort (de Waterschans) bij de
haven van Bergen op Zoom; 3 verrichtte in 1634 de grondwerkzaamheden voor de herbouw
van het fort Hoogerwerf op basis van een overeenkomst met de Raad van State, gesloten in
het fort Lillo op 25-3-1634; 4 vermeld als aannemer van forticicatiewerkzaamheden op het
fort Hoogerwerf op 12-6-1634; 5 idem in 1635; 6 tr. (verm.) (1) vóór 1617 Jaquelyne Philips;
tr. (verm.) (2) vóór 1648 Catelyn Reyniers.
1 HCM, not. arch. 66, akte nr. 184, 28-7-1634.
2 Idem, inv. 23, akte nr. 56, 27-6-1628; idem, inv. 26, akte nr. 92, 27-5-1631; idem, inv. 12, akte nr.
104, 6-10-1638.
3 Idem, inv. 29, akte nr. 9, 12-1-1634.
4 ZA, SZ, inv. 1249.2, nrs. 276-277.
5 Idem, inv. 494, 12-6-1634, fol. 293; NA, Resoluties Raad van State, inv. 51, fol. 326, 14-11-1634.
6 NA, Resoluties Raad van State, inv. 52, fol. 557, 19-6-1635.

Paulier
Thomas Thomassen Paulier(s) (Poulier, Polier) (“de oude”), geb. Lillo; had op 28-11-1624
een vordering op Jan Franchois de Susio, “taeffelhouder van Leeninge” te Rotterdam;
woonde toen in het fort Lillo; 1 op 9-1-1630, 1-2-1630, 16-12-1633, 24-8-1645 en 23-101647 vermeld als schipper te [in de betekenis van: van en naar] Lillo; 2 deken van het
schippersgilde van Bergen op Zoom in 1632 en gezworene van dit gilde in 1633, 1643 en
1648; 3 vermeld als oud-deken [van het schippersgilde] op 20-8-1633; 4 gezworene van het
gilde van de meerse te Bergen op Zoom [= het gilde van de kleinhandelaren] in 1657; 5
doopgetuige Bergen op Zoom 12-4-1634; bezat in 1644 een hof aan de Noordzijde van de
Haven te Bergen op Zoom; 6 woonde op 17-12-1658 in Bergen op Zoom; was toen betrokken
bij een transactie van grond te Lillo, Liefkenshoek en Doel; 7 leverancier van bouwmaterialen
(kalk, steen, dakpannen e.d.) voor het fort Hoogerwerf in de periode 1653-1668; 8 vermeld
als schipperhandelaar te Bergen op Zoom op 7-6-1669; 9 bezat in 1671 het huis “Lillo” aan
de Noordzijde van de Haven aldaar; 10 doopgetuige Bergen op Zoom 25-10-1673; otr. (als
j.m. van Lillo) Bergen op Zoom 24-5-1628, tr. aldaar 18-6-1628 Cornelia Willems van
Hoboken (Neeltgen (Nelken) Wilhelms, Willems), j.d., geb. Bergen op Zoom, dochter van
Willem Willemsen Hoboken (ook: W.W. Neut), schipper te Bergen op Zoom; zij overl. kort
voor 27-10-1676; 11 uit dit huw. geref. ged. Bergen op Zoom:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.

l.

Thomas Paulier, 5-3-1630 (ged. als Thomas Thomassen); getuigen: Jan Frederixssen
Steenwyck, Jacob Bollaert, Maerten Willems en Maeyken Willems.
Geertruijt Pauliers, 8-7-1631; getuigen: Cornelis Pauliers en Janneken Pauliers.
Willem Pauliers, 30-11-1632; getuigen: Maijken Goddaerts en Tanneken Stoffels.
Margarita Paulier, 1-3-1634; doopgetuigen: Hendrick Pauliers, Maijken Marinus en
Nelken van Heusden; tr. Cornelis Adriaens Verdonck.
Cornelis Pauliers, 3-6-1635 (helft tweeling); getuigen: Cornelis Janssen en Janneken
Willems.
Margarita Pauliers, 3-6-1635 (helft tweeling); getuigen: Mayken Cornelis en Hendryck
Pauliers.
Cornelia Pauliers, 26-8-1637; getuigen: Cornelis Adriaenssen, Jacob Corstesen, Peter
Machielsen, Maeyken Jacobs en Maijken Peters.
Cornelia Pauliers, 24-6-1642; getuigen: Cornelis Janssen en Elisabet Willems; mog.
identiek met Cornelia Pouliers die (als j.d. van Bergen op Zoom) op 15-5-1683
ondertrouwde te Bergen op Zoom (en tr. ald. 1-6-1683) met de weduwnaar Pieter Pooij.
Cornelis Pauliers, 17-2-1644; getuige: Anthoinette Jacobs.
Willem Pauliers, 27-3-1646; getuigen: Jan Symons en Lysbet Willems.
Elisabeth Pauliers, 19-4-1648; getuigen: Johannes Hoboken, Nicolaes van Wesel en
Elisabeth Willems; tr. Cornelis Claessen Prince, schipper en aannemer van aarde- en
rijswerken te Lillo in de tweede helft van de 17 de eeuw. 12
Janneken Pauliers, 6-3-1652; getuigen: Gilliam Sijmons, Christina van Bombergen,
Magdalena van Dijck en Sander Willemsen; doopgetuige Bergen op Zoom 22-12-1671;
testeerde Bergen op Zoom 27-9-1680; 13 otr. (1) Bergen op Zoom 4-10-1675, tr. (1)
aldaar 22-10-1675 Wilhelmus (Willem) van Bommel, ged. Bergen op Zoom 30-5-1653,
zoon van Adriaen van Bommel en Sara Stoffels van Schalckwijck, overl. Bergen op
Zoom kort vóór 27-10-1676; 14 otr. (2) Bergen op Zoom 8-1-1683, tr. (2) ald. 24-1-1683
Jasper Paulus, geb. Bergen op Zoom.

1 GA Rotterdam, oud-notarieel archief Rotterdam, inv. 161, akte 33, fol. 41.
2 HCM, not. arch. 25 , akte nr. 4; idem, 25, akte 14; idem, inv. 28, akte 82; idem, inv. 40, akte 83;
idem, inv. 13, akte nr. 55.
3 HCM, Register van dekens en gezworenen 1609-1650, inv. 2995.
4 HCM, not. arch. 28, akte nr. 60.
5 HCM, Register van dekens en gezworenen 1651-1696, inv. 2996.
6 HCM, not. arch. 13, akte nr. 109.
7 Idem, not. arch. 144, akte nr. 65.
8 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22720-22880.
9 HCM, not. arch. 91, akte nr. 44.
10 Idem, not. arch. 121, akte 109; idem, inv. 126, akte nr. 61, 27-10-1676. In de 17de eeuw is de
ligging van het huis enige malen omschreven als Smakkestraat(je), hoek Noordzijde Haven; zie
bijv. HCM, not. arch. 13, akte nr. 109. Anno 2011 bevindt dit huis zich op de Noordzijde Haven
nr. 36. Het is een rijksmomument, een eenlaags woonhuis met een geverfde bakstenen lijstgevel
uit de 18de eeuw en een 17de eeuwse bakstenen zij- en achtergevel. In het achterhuis is op de
balkenzoldering in de 17de eeuw een decoratieve schildering aangebracht; zie: Van Leeuwen e.a.,
1986, p. 71.
11 HCM, not. arch. 126, akte nr. 61; zie voor haar ook: idem, inv. 41, akte nr. 18, 5-2-1646; idem,
inv. 66, akte nr. 118, 4-2-1634.
12 HCM, not. arch. 126, akte nr. 61, 27-10-1676.
13 Idem, not. arch. 246, akte nr. 184, 27-9-1680.
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14 Idem, inv. 126, akte nr. 61. Op 22-9-1676 werd te Bergen op Zoom gedoopt: Wilhelmus van Bommel, zoon van Willem
van Bommel en Joanna Pouliers. Mogelijk was zijn vader toen reeds overleden.
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Pauwelsen
Jacob Pauwelsen (Paulissen), belijdenis Ossendrecht 12-4-1654; 1 op 13-10-1654 vermeld
als schipper te Ossendrecht; was toen gedaagde in een proces over de betaling van een in
1651 gekochte kromstevenschuit; 2 was in 1652 ook landbouwer bij de Groentjeskreek in de
polder van Ossendrecht op een pachtboerderij met 23 gemeten; 3 werd 18-5-1660 te
Ossendrecht gedaagd wegens verschuldigd loon (fl. 19 en 3 stuivers) aan zijn dienstmeid; 4
op 19-2-1664 liet zijn “beschadigde” borg, Willem de Colonia te Oudenbosch, beslag leggen
op zijn schip wegens een schuld van fl. 200; 5 op 24-3-1665 werd ook door de predikant
Arnoldus Fabricius (zie aldaar) beslag gelegd op zijn schip i.v.m. een verstrekte lening op 85-1663; 6 vertrok in 1665 naar Liefkenshoek; 7 kreeg op 25-8-1665 een vergoeding van 2
ponden en 11 schellingen voor het vervoer van 14 soldaten van Liefkenshoek naar
Vlissingen; 8 vervoerde in december 1665 soldaten van Liefkenshoek naar het fort
Hoogerwerf; 9 verrichtte vervoersdiensten ten behoeve van dit fort in 1658, 1659 en 1667; 10
vervoerde in de zomer van 1666 soldaten van Liekenshoek naar Groningen; kreeg hiervoor
£ 9:12:6; 11 ontving op 19-11-1666 £ 2:4 voor het vervoer van bagage en wapens van
Liefkenshoek naar Philippine; 12 benoemd tot vrijschipper te Doel en St. Anna-Ketenisse op
19-12-1666; 13 schipper te Liefkenshoek op 7-2-1668; 14 werd als vrijschipper opgevolgd op
28-5-1669; 15 tr. (1) vóór 1654 Leuntgen Huijbrechts; otr. (2) Ossendrecht 6-10-1657, tr. (2)
Bergen op Zoom Barbara (Baijken) Pieters van der Veke, j.d. van Breda (beiden woonden
toen in Ossendrecht); otr. (3) Ossendrecht 9-5-1663, tr. (3) fort St. Anna (in de Polder van
Namen) 30-5-1663 Maria Bramen, j.d. van Doel; uit het eerste huwelijk:
a.
b.

Willem Pauwelsen, ged. Ossendrecht 8-2-1654; getuige: Claes Bastiaense.
Gerrit Pauwelsen, ged. Woensdrecht 24-1-1656; getuigen: Christiaen Engelbert
[Ingelbergh] (schout), Adriaen Dircksen en Lydia Willems.
c. Willem Pauwelsen, ged. Ossendrecht 14-7-1657; getuigen: Jan Matteussen, Job
Geleynssen Brootman, Dilis Willemsen, Claartgen Janssen en Dingetgen Huijgens.
uit het tweede huwelijk:
d. Pieter Pauwelsen, ged. Woensdrecht 21-7-1658; getuigen: Abraham Bollaart, Jacob
Corneliszn. Waalen, Cornelis Dingemanssen, Margrita Braams en Elizabet N.N., de
huisvr. van Matthijs Cnollaert.
e. Gerhardt Pauwelsen, ged. Woensdrecht 24-7-1661; getuigen: Coenraet N.N., Thomas
Adriaenssen, Gerhart Paulissen, Cornelia Janssen en Dingetgen Jochems.
uit het derde huwelijk:
f. Mels Pauwelsen, ged. Woensdrecht 22-2-1665; getuigen: Mels Cornelissen, Laureijs
Adriaenssen en Cathalijntgen Janssen.
1 HCM, Lidmatenlijst Ossendrecht 1653-1721.
2 Idem, Dingrol Ossendrecht 1624-1657, fol. 88 v; idem, fol. 90. Eiser was Claes Otten, schipper te
Dordrecht.
3 Jansen, 2001, p. 75 en 109.
4 HCM, Dingrol Ossendrecht 1657-1669, fol. 73 v; idem 19-2-1664, fol. 116. Eiseres was de
weduwe Maijken Jacobs, weduwe van Adriaen Pauwelsen, die opkwam voor haar dochter
Tanneken Adriaens.
5 Idem, fol. 115 v.
6 Idem, fol. 143, 24-3-1665.
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7 Jansen, 2001, p. 88-90.
8 ZA, SZ, inv. 522, fol. 124.
9 Idem, fol. 400, 18-12-1665.
10 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22770, 22780 en 22870.
11 ZA, SZ, inv. 523, fol. 343.
12 Idem, fol. 406 v.
13 Idem, fol. 427.
14 HCM, not. arch. 90, akte nr. 14.
15 ZA, SZ, inv. 665, 28-5-1669.
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Pauwsteert
Francois Jansen Pauwsteert, zoon van Jan Harmanssen Pauwsteert en Janneke Coenraets de
Craij; 1 soldaat op het fort Hoogerwerf op 27-1-1666; testeerde toen te Bergen op Zoom. 2
1 De ouders woonden te Bergen op Zoom aan de Wouwsestraatweg.
2 HCM, not. arch. 116, akte nr. 18.

Peeters dict Cats
1.

Jonkheer Charles Peeters dict (alias) Cats, geb. Goes; heer van Wolfaartsdijk; op 19-121634 vermeld als luitenant toen hem door de Gec. Raden drie weken verlof werd vergund
‘tot verrichtinge van sijne particuliere affairen’; 1 soldaten uit zijn compagnie verbleven
in oktober 1638 op het fort St. Martijn op Hoogerwerf; 2 idem in aug. 1639; 3 op 18-111638 werd zijn verzoek om twee weken verlof door de Gec. Raden niet ingewilligd
omdat fort Lillo op dat moment te weinig voorzien was van officieren; 4 vermeld als
commandeur van Liefkenshoek op 8-7-1638 en 6-2-1640; 5 op 5-7-1638 vermeld als
kapitein toen hij met zijn compagnie gelegerd was te Liefkenshoek en zijn halve
compagnie naar Lillo werd verplaatst; 6 op 10-7-1638 werd hij door de Gec. Raden
aangeschreven dat hij ervoor diende te zorgen dat de veertig gevangenen van de vijand
naar Middelburg werden gestuurd; 7 op 4-12-1638 lag hij met zijn compagnie in
garnizoen te Lillo, toen aan zijn halve compagnie 30 pond kruit werd verstrekt; 8 op 68-1641 diende hij zich met zijn troepen vanuit Lillo naar Biervliet te begeven; 9 ingek.
lidmaat Biervliet 12-10-1641; werd op 23-3-1648 benoemd tot commandeur te Biervliet;
10
werd op 8-1-1653 benoemd tot commandeur te IJzendijke en de bijbehorende forten;
11
was getuige bij de doop te Bergen op Zoom (Ned. Geref.) op 27-9-1656 van Elizabeth
Jacoba de Levin, dochter van jonkheer Willem de Levin (heer van Famars) en Maria
Chantraines dict Brouxsault; 12 overl. vóór 18-4-1659; 13 otr. Axel oktober 1636, tr.
aldaar 13-11-1636 Jacoba de Chantraine dict Broucqxault, geb. Sluis, dochter van Jacob
de Chantraine dit Broucqxault (kapitein van een regiment te Lillo in 1600) en Johanna
Fopma (ook: Fop); trouwgetuigen: de vader van de bruidegom en de moeder van de
bruid; 14 uit dit huwelijk: 15
a.

Charlotte Peeters dict Cats, geb. Lillo 27-3-1639; overl. Tholen 2-4-1659; otr.
Brouwershaven 10-12-1657, tr. Middelburg 5-1-1658 Theodorus van Vrijberghe,
weduwnaar van zijn nicht Anthonetta van Vrijberghe, geb. Middelburg 2-4-1626,
zoon van Lieven van Vrijberghe en Anna van de Perre, officier in het Staatse leger,
overl. Den Haag 9-12-1679, begr. Hillegom 16-12-1679.
b. Johannes de Peeters, ged. Biervliet 13-10-1641 (getuigen: Philips Broughaut
[Broucqsaut] en Francose Scheluwaars).
c. Johanna Francoise Peeters dict Cats, ged. Biervliet 16-11-1642 (getuigen: Philips
de Chantraine [Broucqsaut) en Francoise Schelluwe); vermeld als erfgename van ad
1 a in 1666. 16
verm. voorts:
d. Anna Clara Peeters dict Cats; vermeld te Goes in 1687; otr. Goes (geref.) 9-4-1663
(als j.d. van Bierviet) Mattheus Stilte (j.m. van Goes); tr. Goes (Franse kerk) 23-51663; 17 Stilte werd 7-9-1725 in de Grote Kerk van Bergen op Zoom begraven. 18
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2.

Jonkheer Gillis Peeters dict Cats, oudste broer van nr. 1; 19 op 6-12-1633 door graaf
Willem van Nassau-Siegen (uit een nominatie door de Staten van Zeeland) gekozen als
vaandrig onder kapitein Rogier van Borsele; was daarvoor adelborst onder kapitein
Remeeus van den Ende; 20 vermeld als luitenant van kapitein Jacob Colve op het fort
Hoogerwerf op 20-12-1640; 21 overl. kort voor 4-6-1642. 22

1 ZA, SZ, inv. 495, 19-12-1634, fol. 128 v.
2 Idem, inv. 1253.1, brief van Jacques Broucqsaut aan de GR d.d. 11-10-1638.
3 Idem, inv. 1254, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 3-8-1639.
4 Idem, inv. 497, 18-11-1638, fol. 204.
5 ZA, Gen. Afsch. 130, nrs. 90 en 303.
6 ZA, SZ, inv. 497, 5-7-1638, fol. 109 v.
7 Idem, 10-7-1638, fol. 111 v.
8 Idem, 4-12-1638, fol. 211 v.
9 Idem, inv. 498, 6-8-1641, fol. 316 v.
10 Idem, inv. 1676, fol. 284 v.
11 Idem, inv. 1670, fol. 80.
12 De Navorscher, jrg. 26, 1876, p. 306.
13 ZA, Lidmatenlijst IJzendijke 1654-1661, fol. 47.
14 Op 12-10-1641 wordt te Biervliet als zijn echtgenote vermeld: Catarina Broueyse [= verm. Campe
van Bruheze] (ZA, Herv. Gemeente Biervliet, inv. 2).
15 Romeijn, 2001, p. 304.
16 GA Goes, RAZE 2086.
17 GA Goes, Weeskamer Goes, inv. 1394, 2-8-1687; hij is mogelijk identiek met Mattheus Stilte die
in de eerste helft van 1650 werd ingeschreven als leerling van de Latijnse School te Middelburg
(ZA, Verz. Gen. Afsch., nr. 956); Stilte kocht 7-2-1695 een huis aan de noordzijde van de Grote
Markt te Goes (GA Goes, RAZE 1764, fol. 16 v-17).
18 De klok luidde 4,5 uren en de begraafkosten bedroegen fl. 22 en 17 stuivers (HCM, Begraafboek
Krankenbezoeker 1678-1774).
19 Zie noot 22.
20 ZA, SZ, inv. 494, 6-12-1633, fol. 138.
21 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
22 Blijkens een brief van zijn broer Charles aan de GR van Zeeland d.d. 4-6-1642 (ZA, SZ, inv.
1257, nr. 102).

Peeters
Zie Pietersen.

Perponcher-Sedlnitzky, de
Ferdinand de Perponcher-Sedlnitzky, zoon van Isaac de Perponcher (heer van Maisonneuve,
kolonel van een regiment Fransen in Staatse dienst, overl. op zijn kasteel Corneille bij Laon
op 25-1-1656) en Anna Sedlnitzky von Choltitz; 1 aanvankelijk kadet, vanaf 1-5-1659
kapitein van een toen nieuwe Zeeuwse compagnie; 2 deze compagnie behoorde vanaf 5-21665 tot het regiment van kolonel Gaspar de Mauregnault; 3 benoemd tot kolonel van een
infanterie-regiment van het Staatse leger op 19-10-1665; 4 een soldaat uit zijn compagnie
verbleef in juli 1669 op het fort Hoogerwerf (zie ook Van Lichtenbergh); 5 overl. Sas van
Gent 30-4-1684, begr. in de Grote Kerk van Goes 4-5-1684; tr. vóór 1665 Anna Maria van
Watervliet; 6 uit dit huwelijk: 7
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a.
b.
c.
d.

Isaak de Perponcher-Sedlnitzky; was in 1683 burgemeester van Goes. 8
Cornelis de Perponcher-Sedlnitzky; werd schepen van Goes.
Elisabeth de Perponcher-Sedlnitzky.
Willem Emmery de Perponcher-Sedlnitzky; werd schepen van Goes.

1 Rietstap, 1883-1887, p. 64. Anna Sedlnitzky is de oudste dochter van Peter Sedlnitzky, heer van
Choltitz. Deze werd in 1587 door de graaf van Leicester benoemd tot overste-luitenant van het
krijgsvolk te voet en te paard van het Staatse leger en was in 1597 wachtmeester-generaal onder
prins Maurits, daarna gouverneur van Grave en sneuvelde bij het beleg van Gulik in 1610, 61 jaar
oud. Het geslacht Sedlnitzky stamt uit Moravië en verplaatste zich later naar Silezië.
2 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 116 v. Hij is verm. een nazaat van Pieter baron van Sedlnitzky, luitenantkolonel in het regiment van George de Lalaing, graaf van Rennenberg in 1577 (Ringoir, 1981 b, p.
91).
3 ZA, SZ, inv. 521, fol. 60 v-63.
4 Ringoir, 1981 b, p. 67. Hij verkreeg voor deze functie commissie van de Staten van Zeeland op 2210-1665 (ZA, SZ, inv. 1670, fol. 143).
5 ZA, SZ, inv. 665, 30-7-1669. Hij was toen weer tijdelijk kapitein van een compagnie, omdat zijn
regiment in 1668 werd opgeheven. Op 4-2-1672 werd het heropgericht.
6 GA Goes, not. arch. inv. 2085, fol. 262; idem, inv. 2074, fol. 77.
7 De Navorscher, jrg. 14, 1864, p. 248.
8 GA Goes, inv. 5071.

Persier
Jan Willemse Persier, verm. smid; overl. vóór 1660; tr. Perijntje Stoffels; zij leverde in de
periode 1660-1664 ijzerwerk aan het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22800-22840.

Philipsen
Mattijs Philipsen, leverancier van ijzerwerk voor het fort Hoogerwerf in 1659. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22790.

Pietersen, Peeters
1.

Lievens (ook: Leunis) Pietersz. (vaak met de toevoeging Turck); zie Turck.

2.

Michiel Pieterssen; zie Schilders.

3.

Willem Pieterssen (Peeters), schipper; verrichtte in de periode 1641-1647 diverse
vervoers- en reparatie-werkzaamheden ten behoeve van het fort Hoogerwerf; 1 stellenaer
op Hoogerwerf in 1649; leende van Gijsbrecht Pietersen van der Nat te Colijnsplaat fl.
612 en 4 stuivers voor de koop van een kromstevenschuit, terug te betalen in termijnen
van fl. 200; op 25-2-1649 resteerde de laatste termijn nog; borg was zijn vader Pieter
Tonissen, veerman op het Nieuwe Veer te Vossemeer. 2
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4.

Marten Peters, verrichtte in 1642 werkzaamheden op het fort Hoogerwerf, t.w. het
inslaan van scheurbroeken op de wallen; verm. soldaat.

5.

Willem Pieters, werd in 1647 betaald voor het gedurende drie dagen (à 2 schellingen per
dag) delven en opruimen van het slik in de haven over een lengte van ca. 16 roeden. 3

6.

Pieter Pieterssen, stoeldraaier en smid te Bergen op Zoom; leverde in de periode 16431653 ijzerwerk ten behoeve van het fort Hoogerwerf. 4

7.

Bartelmeeus Pieterssen (Peeters), verm. soldaat; werd in 1643 en 1644 betaald voor het
verwijderen van het onkruid en ander vuiligheid op de wallen van het fort Hoogerwerf. 5

8.

Jan Pieters (Peeters), verm. soldaat; verrichtte in 1649 schoonmaakwerk op het fort
Hoogerwerf. 6

9.

Huybrecht Pietersen, schipper; vervoerde in de periode 1650-1652 turf ten behoeve van
het fort Hoogerwerf. 7

10. Jan Pietersen, leverancier en vervoerder van stro ten behoeve van het fort Hoogerwerf
in 1661. 8
11. Frederik Pietersen, leverancier van aarde ten behoeve van [het aanvullen c.q. ophogen
van] de buitenwal van het fort Hoogerwerf in 1663; deze aarde was aangevoerd met 18
hoogaarsen [= verm. 18 ritten met een hoogaars] en kostte £ 1:13:4. 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590-22660.
HCM, not. arch. 73, akte nr. 36, 25-2-1649.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 22660.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620-22720.
Idem, inv. 22620 en 22630.
Idem, inv. 22680.
Idem, inv. 22690-22710.
Idem, inv. 22810.
Idem, inv. 22830.

Pirol
Jacob Pirol, verbleef op 26-11-1641 als luitenant van kapitein Christiaen de Buvry met enkele
soldaten op het fort Hoogerwerf; 1 verbleef 25-4-1645 in het fort Lillo. 2
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610, fol. 53.
2 ZA, SZ, inv. 1260, nr. 50.

Piron
Dennis (Denijs) Piron, zoon van Johan Piron en Francoise Baradot; 1 kapitein van een
compagnie van het Staatse leger; verbleef met zijn compagnie op 28-7-1632 en 20-12-1632
op de forten Hoogerwerf en Ambrosius (Stoofgat); 2 op 12-7-1633 vermeld als kapitein te
Lillo toen hij 40 gulden kreeg om een nieuw vaandel te laten maken; 3 wederom vermeld als
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kapitein op 25-1-1634, toen hij veertien dagen verlof kreeg voor het regelen van zijn
particuliere zaken in Terneuzen; 4 op 20-11-1634 werd hem door de Gec. Raden een maand
verlof vergund; 5 was op 14-6-1635 met zijn compagnie gelegerd te IJzendijke; 6 was
commandeur op Mauritsfort toen hij overleed; overl. vόόr 27-6-1641. 7
1 Bosters, 2008, p. 44. Hij dient niet verward te worden met Dennis (Dionisius) Piron, zoon van Jan
Piron en kleinzoon van kolonel Johan Piron, die op 9-5-1669 als appointé (= oude en/of verminkte
soldaat) werd geplaatst op de betaalrol van commandeur De Looper te Terneuzen, zonder
verplichting om “tocht of wacht” te doen.
2 ZA, SZ, inv. 1242.2 en 1247.2.
3 Idem, inv. 494, 12-7-1633, fol. 12 v.
4 Idem, 25-1-1634, fol. 183.
5 Idem, inv. 495, 20-11-1634, fol. 100 v.
6 Idem, 14-6-1635, fol. 240 v.
7 Idem, inv. 498, 27-6-1641, fol. 289.

Plouch
Marcus Plouch, nam 6-7-1636 (met att.) deel aan het Avondmaal te Sluis; was toen luitenant
onder Cabeliau; 1 vermeld als luitenant te Liefkenshoek op 1-4-1642, toen in zijn logement
een legerstede werd getimmerd; 2 verbleef in 1642 als luitenant op het fort Hoogerwerf; 3
vermeld op 12-1-1644, 2-6-1645 en 27-10-1648 als luitenant in de compagnie van Willem
Jan Cabeljau te Liefkenshoek. 4
1
2
3
4

ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 146.
ZA, SZ, inv. 499, fol. 54.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610.
Idem, inv. 843; ZA, SZ, inv. 1259, 12-1-1644; HCM, not. arch. 43, akte nr. 130.

Plouvier, Plovier
Anthoni Plouvier (Plovier), lanspassaat [= onderofficier] in de compagnie van commandeur
[Jacques] Broucqsaut en constabel op het fort Hoogerwerf op 19-4-1634 t/m 26-9-1638; 1
fungeerde daar toen tevens als collecteur van de gemene middelen van consumptie; 2 otr. (als
weduwnaar) fort St. Anna in de Polder van Namen Janneken Grindets 8-10-1634, mogelijk
dochter van Philips Grindet (zie aldaar).
1 Hij is waarsch. verwant met Reijnout Plovier, soldaat in de compagnie van Ockers te Liefkenshoek
in 1665; deze fungeerde in de periode 1-7-1665 tot 27-6-1666 tijdelijk als voorlezer te
Liefkenshoek (ZA, SZ, inv. 523, fol. 265 v). Mog. is Anthoni de vader van deze Reijnout.
2 NA, Resoluties Raad van State, inv. 51, fol. 364; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580, fol. 2, 2
v en 3 v; idem, inv. 22590, fol. 47.

Pontenij
Cornelis Pontenij, meester-touwslager te Bergen op Zoom; 1 leverde in 1670 (voor Simon
Schoonderwoord) vlaggen voor de sloep van het fort Hoogerwerf en repareerde het zeil van
dit “jacht”, tezamen voor een bedrag van £ 1:17:6; 2 tr. Maria Janssens; uit dit huwelijk r.k.
ged. Bergen op Zoom:
a.

Valentinus Pontenij, 3-11-1657; getuigen: Daniel Pontenij en Helena Janssens.
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b.

Elisabetha Pontenij, 27-10-1660; getuigen: Joannes Boonders en Elisabetha Janssens.

1 HCM, not. arch. 115, akte nr. 1, 8-1-1665.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22900.
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Poort(e), van der
1.

Andries van der Poort, werd in 1643 op het fort Hoogerwerf betaald voor het uitvoeren
van werkzaamheden aldaar in november en december 1642, met name het repareren van
de wallen en het verspreiden van schelpzand langs de wallen; mogelijk soldaat op
Hoogerwerf. 1

2.

Gualteris van der Poorte, leverde in 1661 voor £ 4:4:8 100 iepen voor het fort
Hoogerwerf. 2

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620.
2 Idem, inv. 22810.

Porquin
Adolph Porquin, zoon van Cesar Porquin (ambachtsheer van Renesse en door zijn (verm.
tweede) huwelijk eigenaar van het slot Moermond aldaar) en Agatha van Haemstede, dochter
van Adolf van Hamestede); benoemd tot vaandrig onder kapitein Gistelles op 25-4-1622; 1
benoemd tot kapitein van een Zeeuwse compagnie op 1-3-1630 als opvolger van Pieter van
Calcker; was eerder luitenant van kapitein Prince; 2 verbleef met zijn compagnie op 15-61630 te Liefkenshoek; 3 woonde op 23-7-1630 en 1-4-1631 in een logement te Liefkenshoek;
4
lag op 1-6-1632 met zijn garnizoen te Liefkenshoek toen commies De Gomme opdracht
kreeg een bestek te maken voor een provisiekeldertje voor kapitein Porquijn; 5 diende in juni
1633 een klacht in bij de Gec. Raden over zijn huisvesting; op 8-6-1633 besloten de Gec.
Raden dat kapitein Porquin zich moest behelpen met het logement van de luitenanten of de
vaandrigs te Liefkenshoek; 6 vermeld als kapitein op 29-9-1634 toen hij met zijn compagnie
gelegerd was in het fort St. Anna in de polder van Namen; 7 op 12-12-1634 kreeg hij een
maand verlof voor het verrichten van zijn particuliere zaken; 8 zijn compagnie verbleef in
mei 1638 op het fort Hoogerwerf; hij overleed vóór 16-5-1638. 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.genealogie-perquin.nl.
ZA, SZ, inv. 1669, fol. 128 v.
Idem, inv. 491, 15-6-1630; idem, inv. 1247.2.
Idem, 23-7-1630 en 1-4-1631.
Idem, inv. 492, 1-6-1632.
Idem, inv. 493, 8-6-1633.
Idem, inv. 495, 29-9-1634, fol. 64 v.
Idem, 12-12-1634, fol. 118.
Idem, inv. 1253.1, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 16-5-1638.

Pottey
Gideon (Gedeon) Pottey, werd op 28-9-1637 door prins Frederik Hendrik benoemd tot
vaandrig van de compagnie van kapitein Gershoven; 1 volgde op 18-3-1649 Philips Campe
op als kapitein van een compagnie voetknechten; 2 kwam in januari 1652 met zijn compagnie
vanuit Aardenburg naar Lillo; 3 op 13 mei 1657 vermeld als kapitein ter zee, toen doopgetuige
te Steenbergen; 4 was op 24-3-1657 commandant van een compagnie in het garnizoen te
Lillo; 5 op 14-6-1657 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om zijn compagnie te
verplaatsen van Lillo naar Axel; 6 kreeg op 15-4-1659 de opdracht om zich met zijn
compagnie (die toen 65 koppen telde) “in volle wapenen en behoorlijcke ordre’ van Axel
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naar Liefkenshoek te begeven; 7 commandeur van Liefkenshoek van 31-12-1658 tot 28-111659; 8 waarsch. overl. kort voor 28-11-1659; 9 de wapens van zijn compagnie werden in juli
1659 getaxeerd op 50 ponden, hetgeen aan zijn weduwe werd uitbetaald; 10 in 1661 werd een
van de soldaten uit deze compagnie van Liefkenshoek verplaatst naar het fort Hoogerwerf; 11
tr. vóór 29-1-1658 Catharina de Savornin; zij was doopgetuige Terneuzen 29-1-1658 (bij de
doop van Johan de Ridder, zoon van Isaac de Ridder en Catharina Rassaerts); 12 idem te
Steenbergen 18-5-1659 bij een kind van haar vermoedelijke broer Mauritius de Savornin
(toen luitenant; later commandant van Steenbergen) en diens vrouw Isabelle de Wispelaere
(dochter van Daniel de Wispelaere en Dorothea Pottey (dochter van Jan Pottey en Isabeau
Piron); 13 zij kreeg op 19-5-1666 toestemming van de Gecommitteerde Raden van Zeeland
om haar intrek te nemen in het logement te Axel waarin luitenant Broucqsault (zie Broucqsaut
ad 3) had gewoond, op voorwaarde dat dit zonder kosten voor het gewest Zeeland zou
geschieden; 14 uit dit huw.:
a.

b.

c.

d.

1
2
3
4
5
6

Pieter Pottey, geb. Lillo; op 10-1-1660 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland
dat hij gegratificeerd zou worden met een soldatensoldij ten laste van de compagnie van
commandeur Johan Seijs; 15 was in 1676 vaandrig in de compagnie van majoor Savornin
(Savornij) in het regiment van Hoffwegen, garnizoen te Bergen op Zoom; benoemd tot
luitenant in de compagnie van kapitein De Mauregnault in het regiment van kolonel
Alexander de Mauregnault op 29-7-1680; 16 otr. (als j.m.) Bergen op Zoom 17-2-1676
met att. van Steenbergen d.d. 13-3-1676 om elders te trouwen Elisabeth van Aersen, geb.
te Breda, toen wonend in Steenbergen; uit dit huw. (o.m.) Gideon Potteij, ged. Bergen
op Zoom 19-6-1677; Mauritz Potteij, ged. Bergen op Zoom 29-6-1678; Catharina
Elisabeth Pottey, ged. Bergen op Zoom 29-10-1679; zij tr. Nieuw-Vossemeer 23-3-1710
Johan Bodel, schepen en burgemeester van Tholen, weduwnaar van Adriana Liens;
Catharina werd op 22-4-1735 te Tholen begraven. 17
Maurits Potteij, 13 jaar oud op 10-1-1660; op die datum werden de commissarissen van
de monsteringen door de Gecommitteerde Raden van Zeeland gemachtigd om hem te
plaatsen op een monsterrol, op verzoek van zijn moeder. 18
Denijs (Dionisius) Potteij, geb. fort Lillo; op 19-5-1661 vermeld als militair in de
Zeeuwse compagnie van De Maregnault; 19 vaandrig op 22-3-1672; legde toen voor de
Staten van Zeeland een “eedt van suijveringe en getrouwigheijt” af; 20 was op 14-6-1672
vaandrig in de compagnie van kapitein Jan Vassij te Liefkenshoek; 21 bevorderd tot
luitenant in deze compagnie op 21-12-1673; 22 bevorderd tot kapitein in het regiment
van kolonel baron van Sparre op 16-11-1702; 23 otr. Steenbergen (als j.m. van Lillo) 2411-1676, tr. elders (met att. van Steenbergen 19-12-1676) Maria Coole, j.d. van
Steenbergen.
Charles Pottey, was op 28-11-1667 vaandrig in de compagnie van Francois Cabeljau in
het fort Kruisschans; ging kort daarna mee met een expeditie naar Suriname; 24 overl.
vóór 11-9-1668. 25
ZA, SZ, inv. 496, 28-9-1637, fol. 151v en 152.
Idem, inv. 1670, fol. 47.
Idem, inv. 505, fol. 17 v.
De Wapenheraut, jrg. 24, 1920, p. 121.
HCM, not. arch. 81, akte nr. 36.
ZA, SZ, inv. 509, 14-6-1657.
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7 Idem, inv. 511, 15-4-1659.
8 Idem, inv. 510, fol. 373 v; idem, inv. 1670, fol. 82.
9 Idem, inv. 1670, fol. 82; idem, inv. 511, 19-12-1659.
10 Idem, inv. 512, fol. 122 v.
11 Idem, inv. 515, fol. 160, 15-9-1661; idem, fol. 201 v, 20-10-1661.
12 VZS, nr. 45, p. 99.
13 De Wapenheraut, jrg. 24, 1920, p. 121; idem, jrg. 14, 1910, p. 95; idem, jrg. 21, 1917, p. 427.
14 ZA, SZ, inv. 523, fol. 204 v.
15 Idem, inv. 512, 10-1-1660.
16 Idem, inv. 1671, fol. 73 en 74 v.
17 Andere kinderen van Pieter Pottey en Elisabeth van Aertsen zijn vermoedelijk: Denys Pottey, Godefridus Pottey en
Petronella Dorothea Pottey; zie: Romeijn, 2001, p. 333.
18 ZA, SZ, inv. 512, 10-1-1660.
19 Idem, inv. 514, fol. 287 en 287 v.
20 Idem, inv. 668.
21 Idem.
22 Idem, inv. 671, 21-12-1673.
23 Idem, inv. 1671, fol. 223.
24 Idem, inv. 525, fol. 201, 28-11-1667; idem, inv. 663, 5-4-1668; idem, inv. 665, 29-3-1669.
25 Idem, inv. 664, 11-9-1668.

533

Prince
Isaacq Prince, geb. Veere; was in juli 1624 luitenant onder gouverneur Hauthain te Sluis; 1
benoemd tot kapitein van een Zeeuwse compagnie op 11-9-1629 als opvolger van Jacob
Walrave; 2 verbleef op 17-11-1633 en 11-12-1633 met een deel van zijn compagnie op de
forten Hoogerwerf en Stoofgat; 3 diverse malen vermeld als kapitein in 1634; 4 op 1-5-1634
vermeld als commandeur van het fort St. Jacob; 5 op 14-11-1634 verzocht hij de Gec. Raden
om zijn compagnie te ontslaan van de verplichting tot bezetting van fort Hoogerwerf en hem
terug te laten keren naar St. Jacob; aan zijn verzoek kon niet worden voldaan; 6 op 20-111634 werd hem door de Gec. Raden drie weken verlof vergund voor de afhandeling van zijn
particuliere zaken; 7 op 8-12-1634 kreeg hij een maand verlof om nieuwe soldaten te werven;
8
wederom vermeld als kapitein op 19-12-1635; 9 op 11-8-1636 werd hij als kapitein van een
Zeeuwse compagnie voetknechten opgevolgd door Charles de Ram; 10 otr. (als j.m. van
Veere) Sluis 31-7-1624 Barbara Loke, j.d. van “Monatsfort” [?]. 11
1 ANF, 1886, p. 41.
2 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 128.
3 Idem, inv. 494, 17-11-1633, fol. 122.
4 Idem, 7-3-1634, fol. 219 en 24-5-1634, fol. 276.
5 Idem, 1-5-1634, fol. 253.
6 Idem, inv. 495, 14-11-1634, fol. 96 v.
7 Idem, 20-11-1634, fol. 101.
8 Idem, 8-12-1634, fol. 117.
9 Idem, 19-12-1635, fol. 368.
10 Idem, inv. 1668, fol. 26.
11 ANF, 1886, p. 41.

Provoost, Provo
Nicolae(s) Provoost (Provo), leverde materialen voor de rijswerken te Liefkenshoek in 16141615; 1 vermeld als roeier in de vloot van Lillo, Liefkenshoek en Doel op 23-4-1629; 2
bediener van het veer van Lillo op Liefkenshoek; op 11-1-1639 verzocht zijn schoonzoon Jan
Maertssen (Maessen) of hij i.p.v. zijn schoonvader dit veer mocht bedienen; 3 op 18-1-1639
werd dit door de Gec. Raden toegestaan omdat Nicolaes Provo “zieckelijck ende creupel” op
bed lag; 4 op 18-10-1639 werd hem wederom toegestaan met zijn schuit het veer van
Liefkenshoek op Lillo te bedienen; 5 ontving in 1639 een vergoeding van 5 schellingen voor
het vervoeren van een kist met kaarsen van Lillo naar het fort Hoogerwerf blijkens een
kwitantie van 23-11-1639. 6
1
2
3
4
5
6

ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81700, fol. 166.
NA, Admiraliteitsarchieven, inv. 2457.
ZA, SZ, inv. 497, 11-1-1639, fol. 11 v.
Idem, 18-1-1639, fol. 20.
Idem, 18-10-1639, fol. 167 v.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79990, fol. 53 v.

Putter, de
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Heijndrick Hubrechtsen de Putter, zoon van Huybrecht de Putter (herbergier en timmerman
te Tholen) 1 en Neelken Andries; benoemd tot landmeter t.b.v. het gewest Zeeland op 20-61613; 2 vaandrig van de burgerwacht te Tholen in 1618; aangesteld als opzichter van
fortificatiewerkzaamheden te Tholen op 2-7-1621; 3 rentmeester van de heerlijkheid
Vossemeer 1624-1628; 4 aandeelhouder in deze heerlijkheid (mede-ambachtsheer) 16221628; 5 vermeld als commies (van de fortificaties) te Lillo op 17-2-1626, 1-6-1627 en 10-121627; 6 doopgetuige Liefkenshoek 25-7-1627; 7 vervaardigde in 1627 een kaart van de
polders langs de Schelde van Tholen, het verdronken land van Zuid-Beveland tot aan Lillo
en Liefkenshoek met daarop een afbeelding van het fort Hoogerwerf; 8 test. Tholen 29-31628; 9 overl. in 1628; 10 tr. Dingena Jans Huyghen, dochter van Jan Jansen Huyghen en
N.N.; zij bezat in 1631 grond in het Oosteinde van de Soutepolder te Tholen; 11 uit dit
huwelijk: 12
a.
b.
c.
d.

Jan de Putter, geb. ca. 1615; werd jurist en schepen te Tholen.
Apollonia de Putter, geb. 1620.
Huybrecht de Putter, geb. ca. 1620; werd secretaris te Tholen. 13
Josina de Putter, geb. ca. 1620.

1 Huijbrecht de Putter was waard in de herberg “Brussel” te Tholen (ZA, Rekenkamer Zeeland C,
inv. 2082, 2083 en 2098).
2 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 37.
3 Idem, fol. 102.
4 Delahaye, 1969, p. 123. De rentmeester-rekeningen betreffende de boekjaren 1625/1626 en
1627/1628 gingen verloren.
5 In 1622 verwierf hij het aandeel van de weduwe van Cornelis Gillisse Plancke (Delahaye, 1969, p.
214).
6 ZA, SZ, inv. 489, 17-2-1626, 1-6-1627 en 10-12-1627. Hij zal daar betrokken zijn geweest bij
fortificatiewerkzaamheden, net zoals in 1621 in de stad Tholen.
7 De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v.. Hij was getuige bij de doop in de fortkerk van
Liefkenshoek van Justus van Zuydland, zoon van Marinus van Zuydland en van Cornelia Willemse
Proole.
8 ZA, Zelandia Illustrata deel 1, nr. 1104 (idem, ZA, Collectie De Waard, inv. 1157).
9 GA Tholen, RAZE 5218.
10 Delahaye, 1969 , p. 123.
11 GA Tholen, RAZE 5182, fol. 15, 26-5-1631; idem, fol. 40 v, 21-12-1640.
12 Romeijn, 2001, p. 248.
13 Hij is mog. identiek met Hubertus Putters, in de eerste helft van 1637 vermeld als leerling van de
Latijnse School te Middelburg (ZA, Verz. Gen. Afsch., nr. 956).

Pytevaer
Willem Pytevaer, werd in 1647 betaald voor het dragen van hout op het fort Hoogerwerf;
waarsch. soldaat aldaar. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22660.

Ram, de
Charles de Ram, luitenant in de compagnie van kapitein Severijn Hoemakers (o.m. vermeld
in 1634); op 14-2-1634 werd hem door de GR van Zeeland drie weken verlof toegestaan en
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op 9-5-1634 werd hem twee weken verlof toegestaan voor het regelen zijn particuliere zaken;
1
wederom vermeld als luitenant in de compagnie van kapitein Severijn Hoemakers in 1635;
2
op 11-8-1636 benoemd tot kapitein van een Zeeuwse compagnie voetknechten (150 man
sterk) als opvolger van Isaacq Prince (zie aldaar); 3 doopgetuige Liefkenshoek 5-7-1637; 4 op
17-7-1637 vermeld als kapitein toen hij van de GR opdracht kreeg om vijftig man uit zijn
compagnie onder het bevel van een hoofdofficier naar Lillo te sturen; 5 op 11-9-1637 besloten
de Gec. Raden om kapitein Ram met zijn troepen naar Liefkenshoek te sturen; 6 wederom
vermeld als kapitein op 11-9-1641; 7 soldaten uit zijn compagnie verbleven incidenteel op
het fort Hoogerwerf, zoals in 1636; 8 overl. vóór 23-3-1649; 9 op 6-5-1650 zijn als zijn
erfgenamen vermeld zijn broer Louis de Ram (drossaard te Steenbergen en schout van
Prinsenland) en zijn zuster Francoise de Ram. 10
1 ZA, SZ, inv. 494, 14-2-1634, fol. 200 v en 9-4-1634, fol. 259 v.
2 Idem, inv. 495, 27-2-1635, fol. 174 v.
3 Idem, inv. 1668, fol. 26.
4 De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v..
5 ZA, SZ, inv. 496, 17-7-1637, fol. 115 v.
6 Idem, 11-9-1637, fol. 149.
7 Idem, inv. 498, 11-9-1641, fol. 343 v.
8 Idem, inv. 1251.2, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 25-12-1636.
9 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 46 v-47.
10 HCM, not. arch. 44, akte nr. 41, 6-5-1650. Louis de Ram is bij zijn ondertrouw te Steenbergen op
22-5-1639 omschreven als zoon van de heer van “Assenbure”. Vermoedelijk had hij een broer
Francois de Ram, die heer was van Hagendoorn. Deze werd 9-1-1639 gouverneur van Steenbergen.
(Taxandria, jrg. 1905, p. 193-194; idem jrg. 1896, p. 7).

Rams, van
Hendrick van Rams, leverde in 1671 voor £ 0:8:4 een spriet voor de sloep van het fort
Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22910.

Randel
Willem Randel, was in mei 1646 korporaal onder kapitein Vizer op Hoogerwerf; otr. fort St.
Anna in de Polder van Namen 27-5-1646 Cornelia Cornelis, geb. Driewegen.

Raphels (Ravels), van
1.

Wouter van Raphels, geb. Poortvliet ca. 1620, zoon van David Wouterszn. van Raphels
(landbouwer en schepen te Poortvliet) en Petronella Andriesdr. Vlaminck; 1
geadmitteerd landmeter; schepen van Poortvliet 1651-1655; weesmeester (1653) en
ontvanger van de impost op het bier en het gemaal (1655) aldaar; leverancier van stro
voor het fort Hoogerwerf 1646-1654; 2 stadhouder van Axel en Terneuzen 1656; 3
fungeerde in 1656 en 1657 op het fort Hoogerwerf als kanonnier; 4 ontving in 1656 41
pond Vlaams voor het repareren en het weer met grond bedekken van de duikeldam
ofwel de contrescarp rondom tegen een waterkant van het fort Hoogerwerf krachtens een
ordonnantie van commies Jacob Gallieris van 15-12-1656; 5 overl. tussen 15-3-1658 en
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2-9-1658; tr. vóór 14-11-1646 Maria Vijser (Viser), dochter van Johan Viser en Maria
de Ridder (zie aldaar); uit dit huwelijk:
a.

b.

c.

d.

e.

2.

David van Raphels, ged. Poortvliet 29-12-1647 (getuigen: Barent Daemse,
Hubrecht Notingh (sergeant op Hoogerwerf), Petronella Vlamingh, Maria de Ridder
(huisvr. van de commandeur Johan Veyzer), Gratia N.N. [niet ingevuld] (huisvr.
van Philip Grindet) en Dingentie Maggiels); hij overl. jong.
Petronella van Raphels, ged. Poortvliet 24-7-1649 (getuigen: Johan Veyser, Joris
van Loosvelt, Catharina Davidts en Tanneke Jacobs); tr. Ossendrecht 8-4-1668
Willem Janszn. Verstraten, geb. Doel, zoon van Jan Jacobse Verstraten en Maeyken
(Maria) de Witte, landbouwer in de polder van Doel, weduwnaar van Adriaentje
Pieters. 6
Johanna Maria van Raphels, ged. Poortvliet 16-2-1653 (getuigen: Anthony Rolle,
Mr. Aert Wetses, Janneke Davids van Ravels en de huisvr. van Cornelis
Papenbroeck); tr. Jacob (de) Kock, ged. Poortvliet 3-5-1648, zoon van Jan
Leendertszn. Kock en Pieternella Jaspersdr.’t Gilde
Maria van Raphels, ged. Poortvliet 29-8-1655 (getuigen: Wouter Moermans en
Adriaentie Rolle); overl. vóór 19-4-1712; tr. Marinus de Kuijper, ged. Poortvliet 193-1650, zoon van Hendrick Adriaenszn. de Cuyper (schepen van Poortvliet) en
Catalina Duyvelander.
Johan van Raphels, geb. te Poortvliet of op het fort Hoogerwerf begin 1657; 7 smid
te Goes; begr. ald. 1729; tr. (1) Goes 15-4-1686 Pieternella Kock, ged. Goes 6-21661, dochter van Leendert Janszn. Kock en Maria Lievensdr. Buys; tr. (2)
Heinkenszand 5-8-1699 Catharina Harinck, ged. Goes 31-5-1656, dochter van
Adriaen Harinck (schepen van het Hulsterambacht) en Cornelia Jan Huyssensdr.
Palinck, eerst weduwe van Marinus van der Stelle en daarna van Cornelis
Boddingius (conrector van de Latijnse school te Goes), begr. Goes 18-9-1727.

Samuel Raefels, timmerman; leverde hout en verrichtte in 1664 werkzaamheden op het
fort Hoogerwerf voor een bedrag van £ 2:13:4. 8

1
2
3
4
5
6
7

Van Valkenburg, 1976, p. 83-86.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22650-22730.
HCM, not. arch. 80, akte nr. 9, 7-2-1656.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22750, fol. 44; idem, inv. 22760, fol. 50.
Idem, inv. 1060, fol. 148.
Leune, 2006, deel 2 c, p. 574.
Bij zijn inschrijving in het poortersboek van Goes op 16-6-1687 is hij genoteerd als “geboortich”
van Poortvliet. Bij zijn ondertrouw te Goes op 8-2-1686 is hij ingeschreven als jonge man van
Hoogerwerve. Het is goed denkbaar dat Johan van Raphels in Poortvliet is geboren en niettemin als
een jonge man van Hoogerwerve is ingeschreven omdat hij daar toen woonde. Het staat vast dat
zijn vader in 1657 op het fort Hoogerwerf verbleef. Maar de omstandigheden om daar te bevallen
van een kind waren verre van ideaal, zeker in de wintermaanden. Het is dus zo gezien plausibel dat
Maria Vijser niet op Hoogerwerf verbleef toen haar zoon Johan Raphels werd geboren. Daar
kwam nog bij dat op Hoogerwerf geen vroedvrouw beschikbaar was en evenmin een vaste
chirurgijn.
8 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22840.
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Rassenius, de
Jacob de Rassenius, metselaar; repareerde in 1653 de logementen in het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22720.

Reen, van
Cornelis van Reen (ook: van Ree), verrichtte in de periode 1645-1648 diverse
grondwerkzaamheden in het fort Hoogerwerf, waaronder het repareren van de wal. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22640-22670.

Reghe(n)morter, (van)
Jan (van) Reghe(n)morter, was in mei 1607 kapitein op een Zeeuws oorlogsschip (een razeil)
met 60 bemanningsleden en als ligplaats Vlissingen; 1 nadat vanwege het Twaalfjarig
Bestand 15 Zeeuwse oorlogsschepen waren afgedankt werd hij in 1609 als kapitein ontslagen
met een wachtgeld van 30 ponden Vlaams per jaar; 2 werd in 1620 door prins Maurits van
Nassau benoemd tot kapitein van een compagnie van het Staatse leger; 3 was op 15-11-1628
kapitein van een oorlogsschip van de Zeeuwse Admiraliteit dat geposteerd was nabij het fort
Hoogerwerf; was toen samen met vice-admiraal Marinus Hollare betrokken bij het vlot
trekken van een nabij Hoogerwerf gestrand schip, waarbij 20 van hun manschappen
sneuvelden en 25 gevangen genomen, waarvan er 22 gewond waren; 4 lag op 20-8-1633 met
zijn schip voor Lillo of Liefskenshoek, toen soldaten opdracht kregen om zich te voegen op
dit schip; 5 benoemd tot kapitein van het schip van oorlog genaamd “De Leeuwinne” op 293-1652; 6 overl. 6-12-16…[?], 88 jaar oud; begr. in de St. Jacobskerk te Vlissingen; tr. Janne
van Reghemorter, overl. 12-4-1623, 60 jaar oud. 7
1
2
3
4
5
6
7

Roos, 2003, p. 93.
Idem, p. 95.
Smallegange, 1696, p. 772.
Nieuwe Tijdinghen, editie 24-11-1628.
ZA, SZ, inv. 494, 20-8-1633, fol. 42 v.
Idem, inv. 1670, fol. 68 v.
Bloys van Treslong Prins en Belonje, 1919, p. 299.

Reigersberg, van
David van Reigersberg, benoemd tot auditeur in de Rekenkamer van Zeeland (voorgedragen
door de magistraat van Veere) op 16-1-1626; 1 lid van de Gecommitteerde Raden van Zeeland
namens de stad Veere vanaf 4-1-1645 tot zijn overlijden in 1658; had in 1646 bemoeienis
met de turfvoorziening op het fort Hoogerwerf. 2
1 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 120 (a) v.
2 Idem, inv. 1261, brief van Johan Vizer aan de GR d.d. 3-8-1646.

Ridder, de
1.

Martin(us) (Martijn) de Ridder, geb. Hulst ca. 1600; zoon van N.N. de Ridder, officier
bij de infanterie; Martin(us) werd vaandrig (1636) en luitenant (1638 en 1640) in de
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compagnie van Charles van Cats; 1 werd in 1641 door de prins van Oranje verkozen tot
kapitein van de compagnie van kapitein Denis Piron; legde hiertoe op 1-8-1641 de eed
af ten overstaan van de Raad van State en op 3-9-1641 ten overstaan van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland, die zijn bevordering op 31-8-1641 hadden
bekrachtigd; 2 zijn compagnie werd in maart 1642 verplaatst van Zuid-Beveland naar
Liefkenshoek; 3 deze compagnie had in 1644 een omvang van 120, in 1653 van 65 en in
1664 van 50 koppen voetvolk; 4 doopgetuige Liefkenshoek 26-12-1643, 13-6-1646 en
16-6-1652; 5 vermeld als kapitein van een compagnie te Liefkenshoek op 27-5-1655 en
in augustus 1656; 6 commandeur van Lillo en Liefkenshoek met ingang van 28-11-1659;
7
als zodanig vermeld op o.m. 14-1-1660 en 29-4-1662; 8 kreeg op 15-4-1661
toestemming van de Gecommitteerde Raden van Zeeland om zijn meubelen op te slaan
in zijn logement te Axel en zich daar of op zijn hofstede aldaar gedurende twee tot drie
maanden op te houden; 9 een soldaat uit zijn compagnie verbleef in 1661 op het fort
Hoogerwerf en kreeg op 15-9-1661 toestemming van de GR van Zeeland om terug te
keren naar Liefkenshoek; 10 kreeg op 29-12-1661 toestemming om de contrescarp van
Liefkenshoek te bezaaien met klaver en haver zodat hij deze kon laten begrazen; 11
verkocht op 9-2-1663 land te Doel aan Matthijs van Langeveld te Lillo; 12 overl. kort
vóór 24-10-1664; 13 tr. (1) Abigaël van den Eynde, dochter van Remeeus van den Eynde
(kapitein der infanterie in Statendienst) en Maria Thomasdr.; otr. (2) Axel 24-6-1634; tr.
(2) Middelburg 24-7-1634 Sabina Jolyt, ged. Middelburg 17-3-1610, dochter van
Robbert Jolyt (baljuw der Wateren van Zeeland) en Adriana Leenaertsdr. Forsen;
doopgetuige Liefkenshoek 25-8-1641, 25-8-1647, 15-8-1649, 16-6-1652 en 1-101656; 14 zij kreeg op 19-12-1664 toestemming om op kosten van het gewest Zeeland
meubelen te laten transporteren van Liefkenshoek naar Middelburg; 15 de meubelen
werden vervoerd door de schipper Job Adriaenssen Dronckaert, die hiervoor £ 4:0:6
ontving; 16 op 11-3-1666 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om haar voor
de rest van haar leven een jaarlijkse toelage als appointé toe te kennen, wekelijks uit te
betalen; 17 aan haar werd op 13-4-1680 door de Staten van Zeeland als weduwe van
commandeur De Ridder een “soldaten paeye” toegekend; uit het eerste huw.:
a.

Maria de Ridder, geb. Lillo; tr. Liefkenshoek 1-11-1648 Willem van Boschuysen,
ged. Haamstede 26-7-1620, vaandrig in de compagnie van kapitein Martinus de
Ridder in 1649; zij overl. tussen 27-5-1655 en 17-3-1665.
b. Abraham de Ridder, werd op 4-8-1665 militair in de compagnie van Adriaen
Loncke, die toen in Liefkenshoek verbleef. 18
c. Isaac de Ridder, geb. Lillo; benoemd tot majoor van Terneuzen op 11-9-1653; 19
tweede sergeant-majoor te Lillo (naast Severeijn de Huijbert) in 1664; 20
burgemeester van Axel en Neuzen (1675-1680); otr. Axel (als j.m.) 27-6-1654, tr.
Hoek Catharina Rassaert, geb. Tholen, dochter van Johan Rassaert, luitenant der
infanterie in Statendienst en Johanna Dallens; zij deed belijdenis te Terneuzen op 97-1650 en was weduwe van Jan Alessui.
uit het tweede huwelijk:
d. Adriana de Ridder, ged. Axel 1-4-1635, overl. Scherpenisse 1-3-1663, begr. in de
kerk aldaar 3-3-1663; tr. Liefkenshoek 19-2-1657 Iman de Wayer (heer van
Maelstede), aanvankelijk dijkgraaf en weesmeester te Scherpenisse, later directeurgeneraal van 's lands zeewerken, dijkgraaf van verscheidene polders te Hulst. 21
e. Sabina de Ridder, geb. Axel 20-4-1636; overl. vóór 27-5-1655.
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f.

Robbert de Ridder, ged. Axel 1-2-1637; vaandrig in de compagnie van commandeur
De Ridder op 12-6-1663; 22 kreeg op 22-2-1665 toestemming van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland om gedurende zes maanden te dienen in de
compagnie van kapitein Adriaen Loncke; 23 overl. vóór 17-12-1667; 24 tr. Cornelia
Dallens, dochter van Johan Dallens, burgemeester, schepen en weesmeester van
Tholen, rekenmeester van de Generaliteitsrekenkamer vanwege Zeeland.
g. Frederik de Ridder, tr. Maria Claudon; uit dit huwelijk: (a) Jacobus de Ridder, ged.
Middelburg 7-7-1666 (get.: Jacob Claudon en Sabina Jolyt) en (b) Sabyna de
Ridder, ged. Middelburg 3-1-1668 (get.: Isaac de Ridder, Martyn Thomas, Elisabeth
Thomas). 25
h. Leonora de Ridder, ged. Liefkenshoek 22-1-1640; getuigen: majoor Nicolaas
Berkenbos, en Leonora de Knuyt; 26 overl. vóór 27-5-1655.
i. Johan de Ridder, ged. Liefkenshoek 11-9-1644; getuigen: Johan de Knuyt, Eerste
Edele van Zeeland, gerepresenteerd door jonkheer Willem Johan Cabeljauw,
commandeur, en Elisabeth Ballee, vrouw van vaandrig Johan de Vassy; 27 overl.
vóór 27-5-1655.
j. Susanna de Ridder, ged. Liefkenshoek 26-11-1645; getuigen: Jan Verstraaten en
Jacomijntje Lucas; 28 overl. vóór 27-5-1655.
k. Rebecca de Ridder, ged. Liefkenshoek 22-12-1647; getuigen: vaandrig Johan de
Vassy en Maria de Ridder; 29 tr. Middelburg 7-10-1665 Petrus Smytegelt, geb.
Tholen, predikant te Liefkenshoek (1659) en te Middelburg (1680); zij overl. vóór
6-1-1678.
l. Jacobus de Ridder, ged. Liefkenshoek 8-5-1650; getuigen: majoor Nicolaas
Berkenbos en Maria de Ridder; 30 overl. vóór 27-5-1655.
m. Martinus de Ridder, ged. Liefkenshoek 5-1-1653; getuigen: vaandrig Johan de
Vassy en Adriana de Ridder; 31 overl. na 27-5-1655.
2.

Maria de Ridder (zuster van Martinus de Ridder = nr. 1), geb. Zierikzee; testeerde op 275-1655; 32 overl. vóór 7-2-1656; 33 tr. Tholen 17-10-1640 Johan Viser, geb. Shipley (in
Engeland), weduwnaar van Maeyke Jacobsdr., commandeur en majoor van het fort
Hoogerwerf, overl. in 1659 (zie verder Vizer). 34

3.

Adriana de Ridder (verm. identiek met nr. 1d), doopgetuige Liefkenshoek 5-1-1653 en
20-9-1654. 35

4.

Robbert de Ridder, diaken te Liefkenshoek op 1-4-1659 (identiek met nr. 1 f?). 36

1
2
3
4
5
6
7

8

ZA, SZ, inv. 498, 31-7-1640, fol. 104.
Idem, inv. 1669, fol. 213 v; idem, inv. 498, 3-9-1641, fol. 338.
Idem, inv. 499, fol. 42.
Idem, inv. 2700; NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 40 v; NA, Raad van State,
toegang 1.01.19, inv. 2061 (II betr. 1653), fol. 45.
De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v..
HCM, not. arch. 134, akte nr. 20; ZA, Gen. Afsch. 130, nr. 252.
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 82; idem, inv. 511, 19-12-1659; was volgens een andere bron reeds op 9-61657 als commandeur werkzaam te Liefkenshoek; zie: ZA, Gen. Afsch. 130, nr. 168; mogelijk had
de term commandeur in het laatste geval louter de betekenis van bevelvoerder van een compagnie.
ZA, Gen. Afsch. 130, nr. 320 en 321.
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9 ZA, SZ, inv. 514, fol. 205.
10 Idem, inv. 515, fol. 160; idem fol. 201 v.
11 Idem, fol. 290 v.
12 RAB, DK, inv. 15, fol. 4, 9-2-1663.
13 ZA, SZ, inv. 520, fol. 381 v en 382; De Nederlandsche Leeuw, 1976, p. 31.
14 De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v..
15 ZA, SZ, inv. 520, fol. 430.
16 Idem, fol. 436 v en 437.
17 Idem, inv. 523, fol. 89 v.
18 Idem, inv. 522, fol. 67 en 67 v.
19 Idem, inv. 1670, fol. 84 v; GA Axel, Transporten Axel 1652-1663, inv. 679, fol. 239 v.
20 NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 93 v.
21 De Nederlandsche Leeuw, 1971, p. 296; idem 1976, p. 34.
22 ZA, SZ, inv. 518, fol. 277.
23 Idem, inv. 521, fol. 119.
24 ZA, RAZE 5752, 17-12-1667.
25 De Nederlandsche Leeuw, 1976, p. 37.
26 Idem, 1885, p. 45 e.v..
27 Idem.
28 Idem.
29 Idem.
30 Idem.
31 Idem.
32 HCM, not. arch. 134, akte nr. 20.
33 Idem, not. arch. 80, akte nr. 9; zie ook: idem, inv. 80, akte nr. 20.
34 De Nederlandsche Leeuw, 1976, p. 30.
35 Idem, 1885, p. 45 e.v..
36 ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. nr. 4, 1-4-1659.

541

Rijsfeest
Jacob Rijsfeest, leverde in 1665 voor £ 1:1:8 een bijbel voor het fort Hoogerwerf.

1

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22850.

Rijssel, van
Frans Laureijssen van Rijssel, geb. Bergen op Zoom; mandenmaker te Bergen op Zoom; 1
was in 1657 en 1658 leverancier van telkens twee turfmanden voor het fort Hoogerwerf; 2
mog. identiek met Franciscus van Rijssel, doopgetuige Bergen op Zoom (r.k.) 24-2-1667;
otr. Bergen op Zoom 30-4-1631, tr. ald. 21-5-1631 Leuntien Jacobs, geb. St. Maartensdijk;
uit dit huwelijk ged. Bergen op Zoom:
a.

Cornelia van Rijssel, 8-7-1639; getuigen: Gillis van Rijssel, Catalijne Jans en Anneken
Jans.

1 HCM, not. arch. 183, akte nr. 72, 31-12-1667.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22760 en 22770.

Roeloff
Zie Roloff.

Roijmans
Pieter Roymans, verrichtte in 1662 werkzaamheden ten behoeve van het fort Hoogerwerf.

1

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820.

Roloff, Roeloff
Cornelis Roloff (Roeloff), timmerman; verrichtte in 1643, 1644 en 1645 diverse
timmerwerkzaamheden op het fort Hoogerwerf, waaronder het inslaan van palen en het
repareren van wachthuisjes. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22630 en 22640..

Rombouts
Nicolaas Rombouts (Verbert), glazenmaker; 1 woonde in Doel; werd in de periode 1617 tot
en met 1647 diverse malen betaald voor werkzaamheden in Lillo en Liefkenshoek; 2
repareerde in 1655 ruiten op het fort Hoogerwerf; 3 tr. (1) N.N.; otr. (2) fort Lillo 6-9-1634
(vermeld in het trouwboek van de geref. kerk te Bergen op Zoom) Dingentgen Aerts, geb.
Willemstad.
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6620, fol. 229.
2 Idem en inv. 6640, fol. 242-243; 6660, fol. 239; 6680, fol. 296; 6710, fol. 328-329; 6750, fol. 299;
6760, fol. 318-319; ZA, Rekenkamer Zeeland D, o.m. inv. 79560, 79650, 79710, 79830, 79870,
80070 (fol. 30 v), 80130, fol. 110.
3 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22740.
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Roobol(le)
Simon Roobol(le), kapitein van een compagnie van het Staatse leger; 1 verbleef in de periode
1622-1626 te Heusden; werd op 2-12-1633 door de Gec. Raden van Zeeland gelast zich met
zijn compagnie naar fort Frederik Hendrik, Oud-Lillo of Blauwgaren te begeven; 2 op 8-51635 verzocht hij de Gec. Raden van Zeeland hem van een goede woning op Lillo te
voorzien, of hem anders tegemoet te komen in de huur van zijn huis; zijn verzoek werd door
de Gec. Raden afgewezen; 3 op 4-12-1635 kreeg hij van de Gec. Raden opdracht om veertig
man onder een hoofdofficier naar Hoogerwerf te sturen en zelf met de rest van zijn compagnie
naar Blauwgaren te vertrekken; 4 op 15-7-1636 werd hem door de Gec. Raden toestemming
verleend om zijn vrouw, mocht zij door haar ziekte komen te overlijden, in de kerk van Lillo
te begraven ‘mits betaelende de gerechtigheidt van oudts daertoe staende’ [dus mits hij het
verschuldigde “kerkerecht” zou betalen]; 5 lag op 2-10-1636 met zijn compagnie in het
garnizoen van fort Lillo toen hij de Gec. Raden verzocht om hem de woning waar commies
De Gomme gewoond had toe te wijzen; zijn verzoek werd afgewezen, in plaats daarvan kreeg
hij het logement van kapitein Bartholomeus Alvares Hoemaker toegewezen; 6 op 13-11-1637
werd zijn verzoek om een vergoeding voor drie jaar huishuur op Lillo, kosten 87 guldens per
jaar, door de Gec. Raden afgewezen; 7 op 4/5-12-1637 omschreven als commandeur op OudLillo en Blauwgaren; 8 op 24-12-1638 hield hij met zijn compagnie garnizoen in Oud-Lillo,
toen hij de Gec. Raden verzocht om versterking van zijn compagnie; de Gec. Raden
antwoordden dat hij zijn compagnie diende te versterken zoals een kapitein dat behoorde te
doen; 9 wederom vermeld als kapitein op 23-8-1639, toen toestemming werd verkregen zijn
turfschuur te vernieuwen; 10 manschappen uit zijn compagnie verbleven regelmatig op
Hoogerwerf, zoals in 1637,1639 en 1640; 11 nogmaals vermeld als kapitein te Lillo op 19-81641 en 13-11-1642; 12 op 20-11-1642 en 6-12-1642 door de commandeur van Lillo
omschreven als dodelijk ziek; 13 tr. N.N.
1 Hij is mog. verwant met Cornelis Roobol uit Delft, die deel uitmaakte van het opstandelingenleger
van Willem van Oranje en als een van de leiders van de Watergeuzen betrokken was bij de inname
van Den Briel op 1 april 1572 (De Graaf, 2004, p. 157).
2 ZA, SZ, inv. 494, 2-12-1633, fol. 134.
3 Idem, inv. 495, 8-5-1635, fol. 211 v.
4 Idem, 4-12-1635, fol. 355.
5 Idem, inv. 496, 15-7-1636, fol. 122.
6 Idem, 2-10-1636, fol. 167 v.
7 Idem, 13-11-1637, fol. 177.
8 NA, Notulen Staten van Holland en Westfriesland, 4/5-12-1637.
9 ZA, SZ, inv. 497, 24-12-1638, fol. 217.
10 Idem, 23-8-1639, fol. 141.
11 ZA, SZ, inv. 1252.1, brief van Jaques Gershoven aan de GR van 1-3-1637; ZA, Rekenkamer
Zeeland C, inv. 22590, fol. 41 v en 42 v.
12 ZA, SZ, inv. 498, 19-8-1641, fol. 322; idem, inv. 499, fol. 157 en 157 v.
13 Idem, inv. 499, fol. 164 v en 165; idem, inv. 1257, brieven van Robert de Vassij aan de GR d.d.
20-11-1642, nr. 274 en 6-12-1642, nr. 304.

Rosencrants
Holger Rosencrants (Rosecrans), benoemd tot kolonel van een (naar hem genoemd)
infanterie-regiment van het Staatse leger op 26-2-1632; 1 speelde als bevelvoerend officier
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(volgens graaf Willem van Nassau-Siegen) een hoofdrol bij de verovering van onder meer
het fort Hoogerwerf op de Spanjaarden in de zomer van 1632; 2 gesneuveld te Venlo in 1634;
3
tr. Josina van Lawick.
1 Zijn regiment telde in 1632 vijf compagnieën (Ten Raa en De Bas, 1918, p. 290).
2 NA, Staten-Generaal, toegang 1.01.05, inv. 9176.
3 Ringoir, 1981 b, p. 149.

Rousel
Jan Rousel, was in juli 1669 soldaat in de compagnie van Ferdinand de PerponcherSedlnitzky; verbleef toen op het fort Hoogerwerf; op 30-7-1669 besloten de GR van Zeeland
dat hij niet geplaatst mocht blijven op de monsterrol van deze compagnie. 1
1 ZA, SZ, inv. 665, 30-7-1669.

Sael
Theodorus Sael, werd op 20-1-1662 door de GR van Zeeland aangewezen als commandant
van de (uit het fort Hoogerwerf afkomstige) militairen die werden uitgezonden naar de
kolonie Nova Zeelandia van de WIC; 1 werd in jan. 1669 benoemd tot commandeur van deze
kolonie (als opvolger van Francois de Fijn), omschreven als “Hoofd of commandeur ter
directie van goede politie, administratie en justitie en commandant over de militie te Nieuw
Middelburg in Nova-Zeelandia aan de Wilde Kust te Amerika”; 2 maakte als kapitein van een
compagnie op 9-10-1672 deel uit van het Zeeuwse regiment van kolonel Simon Schotte; 3
mog. identiek met Theodore Sael, otr. Zierikzee 8-5-1671 Wilhelmina Poppe.
1 ZA, SZ, inv. 516, fol. 44 v.
2 Idem, inv. 1670, fol. 124 v.
3 Idem, inv. 1287.2; Schotte kreeg op 9-10-1672 opdracht zich met zijn negen compagnieën naar
Bodegraven te begeven i.v.m. de verdediging van Holland tegen Franse troepen.

Sagen, van der
Jan Janssen van der Sagen (incidenteel ook omschreven als Jan van der Salen), 1
trommelmaker te Bergen op Zoom; 2 op 2-8-1644 omschreven als oud-schoenmaker en als
tamboer van de burgerij aldaar; 3 repareerde in de periode 1642-1665 diverse malen trommels
van het fort Hoogerwerf; 4 leverde in 1657 kruittonnetjes aan dit fort, inclusief de bril ofwel
het leer daarop en repareerde de oude bril; 5 roeper van de koopdagen te Bergen op Zoom in
1659; 6 doopgetuige Bergen op Zoom 25-2-1661; tr. (1) Margriete Jans; tr. (2) ca. 1648
Anneken Jans; uit het eerste huwelijk ged. Bergen op Zoom:
a.

b.
c.
d.

Adriaentken van der Sagen, 20-11-1624 (helft tweeling); getuigen: Dierick van
Uuytenraedt, Geeraedt Melssen, Cornelis Pieterssen Wittinck, Barbel Willemssen,
Phyken van Uuytenraedt en Sara Jans.
Joorintken van der Sagen, 20-11-1624 (helft tweeling); getuigen: idem.
Guilliam van der Sagen, 18-8-1629; getuigen: Joos Cassier en Kathlyne Henricx.
Adriaenken van der Sagen, 1-10-1631; getuigen: Cornelis van Strien, Gerit Ruwel en
Willem Adriaens.
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e.

Catelijn van der Sagen, 10-1-1635; getuigen: Antonij Roscam, Jacob van
Nieuwenhuyse, Anna van der Meulen en Geertruijt Jans.
uit het tweede huwelijk:
f. Catelyne van der Sagen, 20-11-1648; getuigen: Pieter Romens, Catelyne Janssen en
Maria Kerckhofs.
g. Sophia van der Sage, 29-3-1654; getuigen: Jan Leonard, Joost van der Sage, Maria Harts
en Maria Goms.
h. Johannes van der Sagen, 24-9-1660; getuigen: Urbaen Jans en Tanneken Ariaens.
1 HCM, not. arch. 117, akte nr. 117, 1659 (Jan van der Salen en Jan van der Sagen gebruikten
hetzelfde handmerk).
2 Hij had waarsch. een broer Heyndrick Janssen van der Sagen, doopgetuige Bergen op Zoom 29-101659.
3 HCM, not. arch. 39, akte nr. 103.
4 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22630-22850.
5 Idem, inv. 22760.
6 HCM, not. arch. 109, akte nr. 117.

Sager
Wilthout Sager, bevestigde in 1642 scheurbroeken op de wallen van het fort Hoogerwerf;
waarsch. toen soldaat aldaar. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610.

Salen, van der
Zie Van der Sagen.

Satnij, du
Franchois du Satnij, verm. soldaat; werd in 1666 en 1667 op het fort Hoogerwerf betaald
voor diverse werkzaamheden, zoals het dragen van turf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, 22860 en 22870.

Schans
Sijmon Schans, glazenmaker te Bergen op Zoom; doopgetuige aldaar 30-10-1643; was in
1642 voor £ 1:3:4 leverancier van zes ruiten voor het fort Hoogerwerf; 1 was daar werkzaam
op 3-5-1642; 2 overl. vóór 29-10-1647; 3 tr. Levina van Materen; zij hertr. Joannes Martensen
van Leijden, overl. vóór 20-5-1669. 4
1
2
3
4

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610.
ZA, SZ, inv. 1257, nr. 63.
HCM, not. arch. 42, akte nr. 139.
Idem, not. arch. 119, akte nr. 53.

Schepper, de
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Servaes de Schepper, soldaat op het fort Hoogerwerf 1644-1648 (en mogelijk eerder en later);
werd daar toen betaald voor diverse werkzaamheden zoals het verwijderen van vuilnis uit het
fort; 1 fungeerde vanaf 1645 op dit fort tevens als voorlezer-ziekentrooster; verdiende
daarmee fl. 6 per maand van 42 dagen. 2
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22630 en 22670; idem, inv. 840.
2 Idem, inv. 22640.

Schilders
Michiel Pietersz. Schilders, houtkoper te Vlissingen; 1 was op 29-7-1634 aannemer van de
bouw van acht stenen hutten, een poort en een brug op het fort Hoogerwerf; 2 op 2-10-1634
kreeg hij van de Gec. Raden nog een maand om het werk op Hoogerwerf af te ronden; 3
verzocht de Gec. Raden op 23-5-1635 om ordonnantie te verlenen van fl. 2800:13:4 voor het
bouwen van stenen hutten, een houten brug en een poort op het fort Hoogerwerf, zijnde
vermoedelijk ca. tweederde van de totale aanneemsom; 4 op 5-6-1635 verzocht hij de Gec.
Raden om betaling van de tweede termijn van een deel van zijn aanneemsom ad. 1433
guldens, 6 stuivers en 8 penningen [ = ca. 238 pond Vlaams]; 5 was op 17-7-1638 aannemer
(samen met Dirick Hamel) van het verdiepen van de grachten en het verhogen van de wallen
van Lillo; het werk werd aan hem en zijn metgezellen uitbesteed voor 118 guldens per roede
en diende half oktober klaar te zijn; 6 op 20-7-1638 werd zijn verzoek aan de Gec. Raden om
duizend Vlaamse ponden uitgekeerd te krijgen op rekening van zijn bedongen loon
afgewezen; wel werd besloten het werk (te Lillo) te inspecteren en indien het voldeed aan
het bestek zou een bedrag omtrent 500 Vlaamse ponden uitbetaald worden; 7 op 4-10-1638
wezen de Gecommitteerde Raden van Zeeland zijn verzoek af om ordonnantie van
achtduizend guldens voor dit werk; 8 op 3-11-1638 werd zijn verzoek aan de Gec. Raden om
aan de arbeiders van de fortificatiewerken hun loon uit te betalen afgewezen; 9 op 24-111638 werd hem samen met Dirick Hamel ordonnantie verleend van vijftig Vlaamse ponden,
op rekening en mindering van het bedongen loon van het door hen aangenomen werk op te
Lillo; 10 op 21-3-1639 besloten de Gec. Raden hem en de andere aannemers geen voorschot
uit te betalen voor hun werkzaamheden te Lillo; binnen twee weken dienden zij met
voldoende mannen aan het werk te gaan en dit volgens het bestek en de bepaalde condities
te volbrengen; zo niet dan werd het werk ten laste van de aannemers aan anderen uitbesteed;
11
op 5-7-1640 diende hij samen met Thobias de Bres een kwitantie aan de Gec. Raden voor
te leggen om aan te tonen dat zij hun arbeiders volledig betaald hadden. 12
1 ZA, SZ, inv. 495, 3-8-1634, fol. 21.
2 Idem, 29-7-1634, fol. 19.
3 Idem, 2-10-1634, fol. 66 v.
4 Idem, 23-5-1635, fol. 220 v.
5 Idem, 5-6-1635, fol. 230 v.
6 Idem, inv. 497, 17-7-1638, fol. 118.
7 Idem, 20-7-1638, fol. 122 en 122 v.
8 Idem, inv. 497, 4-10-1638, fol. 168.
9 Idem, 3-11-1638, fol. 194.
10 Idem, 24-11-1638, fol. 210 v.
11 Idem, 21-3-1639, fol. 51 v.
12 Idem, inv. 498, 5-7-1640, fol. 91 v.
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Schilperoort, van
Adriaen van Schilperoort, ged. Delft 6-2-1583, zoon van Robbrecht Ewoutszn. Van
Schilperoort (burgemeester van Delft); commissaris van de fortificaties en magazijnen te
Bergen op Zoom in 1626; omschreven als commies in 1635, wonend in Bergen op Zoom;
inspecteerde toen samen met Jacob Vleugels reparatiewerkzaamheden op het fort
Hoogerwerf; 1 tr. Leiden 15-8-1614 Eva Walraven; uit dit huw. ged. Bergen op Zoom:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

Robbrecht van Schilperoort, geb. ca. 1615 (verm. te Bergen op Zoom of Leiden); hij
volgde zijn vader op als commissaris van de fortificaties en magazijnen te Bergen op
Zoom.
Geertruyd van Schilperoort, 3-9-1619; getuigen: Johan van Groenewegen, Isabella van
Schilperoort en Anna Schrevels; zij tr. Jacob Soetens (zie aldaar).
Clara van Schilperoort, 1-6-1621; getuigen: L. van der Well (ritmeester) en Isabella van
Schilperoort.
Jacobus van Schilperoort, 16-8-1622; getuigen: Jordaen van Foreest en Katharina van
Bruynseels.
Maria van Schilperoort, 8-9-1623; getuigen: Ewout van Schilperoort en Marie van
Schilperoort.
Pieter van Schilperoort, 27-9-1624; getuigen: Pieter Crijnss Acker, Pieter Sonnemans
(schepen) en Kathlyne van den Houten (huisvrouw van ritmeester Van der Well).

1 NA, Resoluties Raad van State, inv. 52, fol. 74, 27-1-1635.

Schinck
Albrecht Schinck (Sinck), schipper; verrichtte in 1645 en 1656 vervoersdiensten ten behoeve
van het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22640 en 22650.

Schotte
1.

Simon Schotte (Scotte), geb. Ritthem ca. 1570, zoon van Jacob Simonse Schotte (o.m.
burgemeester van Middelburg en rekenmeester van de Generaliteit) en diens eerste
echtgenote Leuntje van Thoor; 1 werd in 1599 tweede en in 1611 eerste secretaris van
Middelburg; lid van de Raad van State namens Zeeland vanaf december 1626 tot zijn
overlijden; had als zodanig bemoeienis met de gang van zaken op de forten Hoogerwerf,
Frederik Hendrik en Kruisschans; 2 hield in 1634 en 1635 namens de Raad van State
toezicht op de verbouwingen op het fort Hoogerwerf; 3 overl. 1-8-1645; 4 tr. Cornelia
van der Hooge; uit dit huwelijk zoon Simon (zie nr. 2).

2.

Simon Sc(h)otte, geb. Middelburg 1616, zoon van nr. 1; benoemd tot kapitein van een
Zeeuwse compagnie voetknechten op 27-2-1643; was voorheen luitenant in de
compagnie van kapitein Van Cruningen; 5 soldaten uit zijn compagnie verbleven
waarschijnlijk incidenteel op het fort Hoogerwerf; bevorderd tot kolonel op 22-12-1664;
6
kolonel van een Zeeuws regiment waarvan in april 1668 twee compagnieën in
Liefkenshoek verbleven; 7 nam op 2-10-1672 deel aan het Avondmaal te Sluis,
omschreven als kolonel en als commandeur; 8 een van zijn compagnieën werd in oktober
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1672 (tezamen met 29 andere Zeeuwse compagnieën) in opdracht van Prins Willem III
tijdelijk overgeplaatst naar Bodegraven in het kader van de oorlog met Frankrijk; 9
vertrok vanuit Sluis op 1-6-1673 naar Philippine; 10 kocht op 2-10-1670 tienden in de
Beoostenblijbenoordenpolder te Axel; 11 overl. 4-3-1692; 12 tr. (1) Den Haag 12-1-1648
Hugonia (Hugolina) Rollandt, ged. Zierikzee 29-7-1629, dochter van Cornelis Rollandt
en Margaretha van der Hage, begr. Tholen 19-1-1649; 13 uit dit huwelijk een dochter
Jacoba Schotte en een zoon Simon Scotte die vaandrager werd; tr. (2) Anna Catharina
van Heydelberg. 14
1 Zie voor dit geslacht Smallegange, 1696, p. 478-479.
2 NA, Resoluties Raad van State, inv. 50, fol. 398.
3 Bijv. ZA, SZ, inv. 495, 15-2-1635.
4 Nagtglas, 1893, p. 606.
5 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 234.
6 Ringoir, 1981 b, p. 68.
7 ZA, SZ, inv. 663, 10-4-1668.
8 ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 147.
9 ZA, SZ, inv. 669, 14-10-1672.
10 ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 147.
11 GA Axel, Transporten Axel en Axelerambacht, inv. 680, fol. 266.
12 Ringoir, 1981 b, p. 68.
13 De Vos, 1931, p. 188.
14 Smallegange, 1696, p. 479.

Schultetz
Joachim Schultetz, sergeant van de commandeur van Hoogerwerf, vermeld in 1642 en 1643.
1

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610 en 22620.

Seys
1.

Anthonis Seys, ged. Bergen op Zoom 17-2-1602 (getuigen: Guilliam Hendricx en
Tanneken Huybrechts), zoon van Lieven Seijs (kapitein en kwartiermeester-generaal van
de cavalerie) en Maria Testaerts; doopgetuige Steenbergen 12-2-1625; was 22-5-1625
luitenant onder Thierry; werd op 26-7-1632 benoemd werd tot kapitein van een Zeeuwse
compagnie (als opvolger van Thierij); 1 verbleef met zijn compagnie op 26-9-1632 op
het fort Ambrosius (Stoofgat), komende uit de stad Tholen; 2 op 26-11-1632 verzocht hij
de Gec. Raden om hem het kapiteinslogement te Liefkenshoek ter beschikking te stellen;
3
op 8-6-1633 werd hij daarin ondergebracht; 4 lag op 29-11-1633 met zijn compagnie te
Liefkenshoek, toen hij van Gec. Raden opdracht kreeg zich naar het eiland Tholen te
begeven; 5 lag in 1633, 1634 en 1635 met zijn compagnie in garnizoen in o.m. Tholen,
Bergen op Zoom en Philippine; 6 op 24-3-1634 en 18-5-1635 ontving hij van de Gec.
Raden veertig gulden voor het maken van een nieuw vaandel voor zijn compagnie; 7 op
12-12-1634 kreeg hij een maand verlof voor het verrichten van zijn particuliere zaken; 8
op 12-1-1635 werd hem door de Gec. Raden wederom vijf weken verlof vergund; 9 lag
op 3-3-1635 met zijn compagnie in Bergen op Zoom in garnizoen toen hij door de Gec.
Raden gehoord werd inzake een zeker misverstand tussen hem en gouverneur Morgan;
10
wederom vermeld als kapitein in 1636; 11 soldaten uit zijn compagnie verbleven
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diverse malen, zoals in 1637 en 1640 op het fort Hoogerwerf; 12 werd op 7-7-1662
benoemd tot sergeant-majoor (gouverneur) te Sas van Gent; 13 bevorderd tot luitenantkolonel 22-12-1664; 14 vrijheer van Westdorpe; tr. Maria Campe van Bruheze; uit dit
huwelijk (in elk geval): 15
a.

2.

Eleonora Seijs; verkocht op 29-1-1680 een huis te Lillo; 16 doopgetuige Den Haag
31-10-1688; tr. (1) Francois Cabeljau; tr. (2) 1674 kapitein Jacob Backer; 17 met
hem vermeld op 11-3-1677; 18 otr. (3) Bergen op Zoom 14-1-1678; h.v. ald. 18-11678; 19 tr. (3) Halsteren (geref.) 30-1-1678 kapitein Matthias (Matthijs) Bouquelon
des Fossez (Matthijs de Beuckelon, heer van Fossen); zij gaf op 18-5-1679 samen
met hem opdracht tot onderhoud van de dijk “Den Heenen Noort” te Steenbergen;
20
zij was op 18-5-1680 diens weduwe; 21 otr. (4) ’s-Gravezande 20-8-1682, tr. (4)
Bergen op Zoom 3-10-1682 Johan Julius van Arentschildt, geb. ’s-Gravenhage,
overl. vóór 25-2-1689. 22

Johan Seys, ged. Bergen op Zoom 27-1-1604, zoon van Lieven Seijs en Maria Testaerts;
diende op 24-8-1634 op last van de Gec. Raden van Zeeland terug te keren naar zijn
compagnie; 23 op 27-2-1635 vermeld als luitenant in de compagnie van kapitein Severijn
Hoemaker; 24 vermeld als luitenant in de compagnie van Simon Cromstrijen op 17-91637; 25 deze compagnie verbleef toen deels op het fort Hoogerwerf;
garnizoenscommandant in het fort Kruisschans op 19-3-1637; 26 doopgetuige
Liefkenshoek 12-4-1637; 27 op 23-11-1644 door de Staten-Generaal der Verenigde
Nederlanden benoemd tot kapitein van een compagnie voetknechten als opvolger van
Maurits de Mauregnault; 28 legde in verband hiermee op 23-11-1644 ten overstaan van
de Raad van State de eed af; 29 benoemd tot commandeur van Lillo op 29-10-1646; 30
vervulde die functie nog op 2-5-1671; 31 vermeld als kapitein te Lillo op 27-8-1650; 32
benoemd tot luitenant-kolonel 22-12-1664; 33 verdiende als zodanig 80 pond Vlaams per
jaar; 34 zijn compagnie telde in 1653 en 1658 te Lillo 65 koppen; 35 deze compagnie
omvatte te Lillo in 1665 92 koppen waarvan er toen 32 op zee verbleven; 36 soldaten uit
zijn compagnie verbleven incidenteel op het fort Hoogerwerf; op 25-9-1665 zaten
(zeker) negen soldaten uit zijn compagnie gevangen in Engeland in het kader van de
Engelse Oorlog; hun vrouwen verzochten hem toen om continuatie van hun “leeningen”
in verband met hun onderhoud en dat van hun kinderen; 37 vermeld als voorganger van
Nicolaes Ockers, die met ingang van 21-9-1671 tot commandeur van Lillo werd
benoemd; 38 woonde in de Voorstraat te Lillo (deze straat werd later Langestraat
genoemd); 39 bezat op 5-10-1651 land te Bergen op Zoom in “Op den Bal” (noordelijk
van de stad); dit land werd verpacht; 40 bezat in 1655 een boerderij te Bergen op Zoom,
een klein uur gaans van de stad; deze werd toen verpacht; 41 bezat op 5-2-1657 45
gemeten land in de polder van Lillo; 42 in de periode 1667-1669 diverse malen vermeld
als eiser te Lillo-Zuidland i.v.m. de inning van pachtschulden; 43 had op 8-4-1665
bezittingen in en rondom het fort Lillo waarvan de waarde werd geschat op fl. 65.000;
44
bezat in 1670-1671 44 gemeten en 34 roeden grond in de polders van Lillo c.s.; 45
overl. 19-9-1671; 46 tr. Leonora Cooman, verm. geb. Middelburg, dochter van Willem
Cooman (raad en schepen te Middelburg, president van de Raad van Vlaanderen) en van
Eleonora de Knegt; 47 op haar verzoek werden de wapens van zijn compagnie begin 1672
getaxeerd, zulks met het oog op zijn nalatenschap; 48 uit dit huw. verm.:
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a.

b.

Levinus (Lieven) Seijs, verm. geb. Middelburg; kreeg op 25-3-1664 toestemming
om als vaandrig te dienen onder kapitein Seijs, commandeur te Lillo; 49 verm.
identiek met Lieven Seijs, vermeld als luitenant op 1-7-1670; 50 kreeg op 24-101670 (was toen luitenant onder zijn vader, luitenant-kolonel Jan Seijs) geen
toestemming om samen met zijn knecht een reis te maken met het oorlogsschip van
kapitein Van Meeuwen; 51 doopgetuige Bergen op Zoom 12-12-1675; otr. Bergen
op Zoom 16-7-1679, tr. met att. van ’s-Hertogenbosch d.d. 13-8-1679, Jaquemijna
Boetmans, geb. Wesel. 52
Elisabeth Cijs, geb. Lillo ca. 1670; woonde in 1722 in Oostburg; werd daar op 7-21722 begraven; genoteerd werd dat ze 52 jaar oud was, laatst weduwe was van
Olivier de Bruijne en dat ze twee dochters naliet.

1 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 128 v; NA, Raad van State, inv. 49, fol. 79.
2 ZA, SZ, inv. 1242.2.
3 Idem, inv. 493, 26-11-1632.
4 Idem, 8-6-1633.
5 Idem, inv. 494, 29-11-1633, fol. 130.
6 Idem, inv. 494, 21-6-1634, fol. 300 en inv. 495, 9-5-1635, fol. 212 en 212 v.
7 Idem, inv. 494, 24-3-1634, fol. 226 en inv. 495, 18-5-1635, fol. 215.
8 Idem, inv. 495, 12-12-1634, fol. 118.
9 Idem, 12-1-1635, fol. 148 v.
10 Idem, 3-3-1635, fol. 178.
11 Idem, inv. 496, 3-9-1636, fol. 147.
12 Idem, inv. 1252.1, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 5-2-1637; ZA, Rekenkamer
Zeeland C, inv. 22590, fol. 45.
13 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 122.
14 Dudok van Heel, 2008, p. 953.
15 Zijn weeskinderen zijn anoniem vermeld op 22-6-1669 (HCM, not. arch. 91, akte nr. 46; idem
inv. 305, akte nr. 13, 6-3-1686).
16 HCM, not. arch. 264, akte nr. 10.
17 Idem, not. arch. 260, akte 11-3-1677.
18 Idem, inv. 261, akte nr. 14.
19 Idem, inv. 246, akte nr. 97.
20 Idem, inv. 263, akte nr. 30.
21 Idem, inv. 264, 18-5-1680.
22 Idem, inv. 271, akte nr. 12.
23 ZA, SZ, inv. 495, 24-8-1634, fol. 40 v.
24 Idem, 27-2-1635, fol. 174 v.
25 HCM, not. arch. 12, akte nr. 100.
26 Idem, not. arch. 70, akte nr. 25.
27 De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v..
28 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 8 v en 9; NA, Raad van State, toegang 1.01.19, fol. 109.
29 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 118.
30 Idem, inv. 501, fol. 106 v; ZA, SZ, inv. 502, fol. 46; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80520, fol.
44.
31 HCM, not. arch. 81, akte nr. 36; idem, inv. 113, akte nr. 52; idem, inv. 121, akte nr. 41.
32 Idem, not. arch. 100, akte nr. 65 en 67.
33 Ringoir, 1981 b, p. 68.
34 ZA, SZ, inv. 2717 t/m 2728.
35 NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 2061 (II betr. 1653), fol. 44; idem, inv. 2061 (II betr.
1658), fol. 30 v.
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ZA, SZ, inv. 1280.1, brief van commandeur Seijs van Lillo aan de GR van Zeeland d.d. 4-5-1665.
Idem, inv. 522, fol. 185 en 185 v.
Idem, inv. 1670, fol. 149 v en 150.
HCM, not. arch. 81, akte nr. 36.
Idem, not. arch. inv. 13, akte nr. 11.
Pikant is dat in deze boerderij (die werd gepacht door Joost van Lil) rooms-katholieke erediensten werden gehouden,
hetgeen destijds niet was toegestaan; zie: De Mooij, 1998, p. 409, noot 38.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 27.
Idem, inv. 28, 16-5-1667, 12-12-1667, 30-1-1668, 14-10-1669 en 4-11-1669.
NA, Raad van State, inv. 2145.
RAA, arch. polder van Lillo, inv. 84.
ZA, SZ, inv. 667, 21-9-1671.
Romeijn, 2001, p. 165.
ZA, SZ, inv. 668, 2-2-1672.
Idem, inv. 783, 25-3-1664.
Idem, inv. 666, 1-7-1670.
Idem, 24-10-1670.
Uit dit huwelijk kwam mogelijk een zoon Jeremias voort. Op 30-4-1723 werd in de Grote Kerk van Bergen op Zoom
begraven: Jerimias Zeijs, luitenant.
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Sels
Andries Sels, soldaat op het fort Hoogerwerf op 28-6-1660; 1 verrichtte daar in 1662 en 1663
reparatie-werkzaamheden; 2 mog. identiek met Andreas (Andries) Sels; deze was gehuwd
met Anna Adrianus Rijcknele (ook omschreven als Tanneken Adriaenssen van Roijen); van
dit paar werden te Steenbergen de volgende kinderen r.k. gedoopt:
a.
b.
c.
d.

Joannes Sels, 29-11-1686; getuigen: Helena Sels, Joanna van Roij, Joannes Adrianus en
Joannes Smits.
Jacobus Sels, 19-2-1689; getuigen: Jacob Kerckers, Elisabeth Sels en Joanna van Roij.
Adrianus Sels, 4-10-1690; getuigen: Adrianus Laudiers en Joanna van Roij.
Joanna Catharina Sels, 1-10-1694; getuigen: Arnoldus van de Maegde en Maria Smits.

Hun vader Andries Sels werd in Steenbergen op 18-5-1695 begraven, omschreven als
meester, hetgeen waarschijnlijk betekent dat hij chirurgijn was.
1 HCM, not. arch. 84, akte nr. 64. Hij is mog. verwant met Jan Sels, vaandrig in de compagnie van
De Swart te Bergen op Zoom op 16-10-1631 (HCM, not. arch. 26, akte nr. 155).
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820 en 22830.

Sermon
Robbert Sermon, ontving in 1650 £ 7:12:8 voor het bekrammen van de contrescarp van het
fort Hoogerwerf en het in verband hiermee leveren van 500 bossen stro. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22690.

Serooskercke, van
Zie Van Tuijll van Serooskercke.

Servaes(sen)
(zie ook Faes)
1. Adriaen Servaes, verm. soldaat; werd in 1661 betaald voor reparatiewerk op het fort
Hoogerwerf. 1
2.

Cornelis Servaessen, verm. landbouwer; leverde en vervoerde in 1661 stro voor het fort
Hoogerwerf. 2

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22810.
2 Idem.

Sijmonssen
Jan Sijmonssen (Symonssen), kanonnier op het fort Hoogerwerf 1645-1649. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22640-22680.
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Sinso
Carlos Sinso, waarsch. militair, verm. soldaat; woonde in juli 1662 op het fort Hoogerwerf;
kwam 9-7-1662 met att. van Veere naar Ossendrecht. 1
1 HCM, Lidmatenlijst geref. kerk Ossendrecht/Woensdrecht 1653-1721.

Smet, de
Jan de Smet, timmerman; verrichtte in de periode 1650-1652 diverse werkzaamheden op het
fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland, inv. 22690-22710.

Smeulders
Marcelis Smeulders (Smulders), zoon van Willem Smeulders (stadsorganist te Bergen op
Zoom) en Janneken Jacobs Schellekens; 1 landmeter en stadsorganist te Bergen op Zoom;
tekende 27-8-1644 een kaart van de grensscheiding tussen Ossendrecht en Zandvliet; 2
maakte in 1666 voor £ 1:15:4 een bestek voor het repareren van de contrescarp van het fort
Hoogerwerf; 3 overl. tussen 7-12-1682 en 30-12-1685; 4 tr. Catharina Tijs; uit dit huwelijk
ged. Bergen op Zoom (geref.):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Jeannine Smulders, 30-8-1648; getuigen: Anna Vasseur en Peter Tijs (NB: ged. te
Wouw).
Willem Peter Smeulders, 2-8-1651; getuigen: Anthonij Smeulders, Abraham Rombouts
en Constantia van der Beecke.
Mercelis Smulders, 1-7-1654; getuige: Margriete Tijs.
Anthoni Mercelis Smulders, 28-4-1657; getuige: Geertruyt Smulders.
Anna Cathrina Smeulders, 25-9-1658; getuigen: Reijnier van Hessel en Anneken
Heelnicx.
Constantia Smeulders, 11-7-1662; geen getuigen vermeld.
Marcelis Smulders, 8-2-1665; idem.

1 HCM, not. arch. 50, akte nr. 140, 25-8-1630. De ouders bezaten een huis in de Kettingstraat te
Bergen op Zoom.
2 Idem, Beeldbank, inv. ARR-D 127.
3 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22860.
4 HCM, not. arch. 301, akte nr. 53 en inv. 304, akte nr. 125.

Smytegelt
Cornelis Pieterse Smytegelt, verm. geb. Tholen, zoon van Pieter Smytegelt en Agniete Colle;
timmerman; 1 woonde in Doel (o.m. 1664, 1666, 1683); woonde in 1672 in de
Noordvoorstraat (anno 2011: Pastorijstraat) aldaar; 2 werd in 1654 betaald voor het bouwen
van een nieuw huis voor de licentmeester (van de convooien en licenten vanwege het gewest
Zeeland) in fort Lillo; 3 ontving in 1676 158 pond Vlaams voor de bouw van een nieuwe sluis
bij het fort Liefkenshoek en 52 ponden voor het bouwen van een nieuw gevangenhuis aldaar;
4
ontving op 16-7-1674 van Jacob Lievens de Raet rente op een huis te Doel, gelegen
noordelijk van de school en westelijk van de Schoolstraat; 5 verrichtte in 1676 en 1677
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onderhoudswerkzaamheden op het fort Hoogerwerf; ontving hiervoor 80 pond Vlaams; 6
verrichtte begin 1678 als aannemer onderhoudswerken op het fort Frederik Hendrik; 7
ontving in 1678 drie maal £ 185:13:4 voor het maken van “het [scheeps]hoofd” te Lillo; 8
had op 10-5-1683 een schuld bij de diaconie-armen van Liefkenshoek; 9 machtigde op 26-51683 Jan de Coninck te Tholen om Jan Speelmans te betalen; 10 bezat op 5-8-1686 het huis
"De Katte" in de stad Tholen; 11 verkocht 13-9-1688 land te Doel; 12 verkocht een huis in de
Dweirsstraat te Doel (noordelijk van de oude school) aan Willem Jansen Visser, dat werd
getransporteerd op 4-9-1690; 13 overl. te Doel 20-1-1690; curator van zijn sterfhuis was zijn
zoon Cornelis Smytegelt, schoolmeester te Liefkenshoek; 14 tr. (1) Maria Jans van
Langenberge; otr. (2) Liefkenshoek 31-1-1666, tr. (2) Kieldrecht Mayken Joost de Witte,
weduwe van Jan Jacobsen Verstraeten, overl. Doel in 1685; 15 uit het eerste huwelijk:
Cornelia Cornelisse Smytegelt, overl. in de polder van Keetenisse 28-2-1685; 16 tr. Jan
van den Eynde (Ende), landbouwer in de polder van Lillo.
uit het tweede huwelijk:
b. Cornelis Smytegelt; werd schoolmeester en voorzanger te Liefkenshoek; verm. overl.
febr. 1690.
a.

1
2
3
4
5
6
7
8

RAB, DK, inv. 15, fol. 24 v, 7-3-1664.
Idem, fol. 238 v, 18-5-1672.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6870, fol. 521-522.
ZA, SZ, inv. 676, 21-5-1676.
RAB, DK, inv. 15, fol. 274, 25-7-1674.
ZA, SZ, inv. 679, 30-11-1677.
NA, Raad van State, inv. 1578, verbaal voorjaar 1678, fol. 17 v.
ZA, SZ, inv. 680, 18-5-1678 en 24-11-1678; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1610, fol. 50 v en
54.
9 RAB, DK, inv. 16, fol. 217 v, 10-5-1683.
10 Idem, fol. 223, 26-5-1683.
11 Idem, inv. 17, fol. 213, 5-8-1686; ook: idem, inv. 19, fol. 54, 21-5-1692.
12 Idem, inv. 18, fol. 95 v, 13-9-1688.
13 Idem, fol. 240, 4-9-1690.
14 Idem, fol. 173, 25-1-1690; idem, inv. 19, fol. 54, 21-5-1692.
15 Idem, inv. 17, fol. 213, 5-8-1686.
16 Idem, fol. 228, 16-10-1686.

Snoeck, Snouck
1.

Cornelis Snoeck (Snouck), zoon van Jacob Snoeck; vaandrig te Bergen op Zoom op 2711-1616 en 25-5-1621; werd vervolgens kapitein van een compagnie voetknechten ten
dienste der Verenigde Nederlanden; was in 1626 kapitein van een compagnie die in
Bergen op Zoom was gelegerd; 1 op 14-4-1632, 8-4-1635, 30-12-1640 en 18-7-1641
vermeld als kapitein en commandant van het fort Frederik Hendrik; op 29-10-1645
omschreven als commandeur van dit fort; 2 verleende op 31-3-1632 voor de magistraat
van Lillo een volmacht aan de secretaris van Ginneken en Bavel om namens hem een
huis te verkopen (uit het bezit van zijn schoonfamilie) “onder Ginneken tot Overacker”;
verbleef in 1639 op het fort Hoogerwerf; 3 soldaten uit zijn compagnie verbleven o.m.
op 4-5-1635, 14-5-1640 en 8-1-1641 op Hoogerwerf; 4 kocht op 14-6-1642 via Michiel
Clarisse van Anthony Janss. (wagenmaker te Doel) 5 gemeten grond in de polder van
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Lillo, in de Galgenhoek; 5 overl. 3-12-1647; begr. in de Grote Kerk van Bergen op Zoom
(in het noordelijk gedeelte van het tweede transept, zerk nr. 23) 17-12-1647; de klok
werd gedurende 7,5 uur geluid; 6 tr. Susanna Staes, overl. 14-12-1644; begr. in de Grote
Kerk van Bergen op Zoom 19-12-1644; de klok werd gedurende 4,5 uur geluid; 7 uit dit
huwelijk:
a.

b.
c.
d.

2.

Jacobus Snoeck, ged. Bergen op Zoom 27-11-1616; getuigen: Paulus Garnu
(commandant in IJzendijke), Willem Sprounssen (commissaris) en Henrica de
Loete [Loose?] (huisvrouw van Mr. Lucas Staes).
Marie Snoeck, ged. Bergen op Zoom 28-3-1618; getuigen: Lucas Staes, Anthonia
Snoeck en Alitha Snoeck; mog. identiek met ad c.
een dochter N.N., mog. identiek met ad b; zij is mog. voorts identiek met het
weeskind van Cornelis Snouck, vermeld op 26-8-1648. 8
jonckheer Lucas Snouck, ged. Bergen op Zoom 25-5-1621; getuigen: Henricxken
de Loose, N.N. [verm. Jan de] Bergaigne, N.N. [verm. Cornelis] Snouck
(commandant) en N.N. [verm. Lucas] Staes; luitenant in de compagnie van zijn
vader in het garnizoen van het fort Frederik Hendrik; overl. 9-8-1646
“cloeckmoedichlyck strydende voor het vaderlant”; begr. in de Grote Kerk van
Bergen op Zoom 16-8-1646; de klok werd gedurende 4,5 uur geluid.
Isaack Snoeck, schipper; verrichtte in 1642 vervoerswerkzaamheden (en enkele
andere klussen) voor het fort Hoogerwerf. 9

1 HCM, geref. trouwboek Bergen op Zoom 1626-1637, bijv. otr. 23-5-1626.
2 ZA, Gen. Afsch. 130, nr. 162; ZA, SZ, inv. 495, 8-4-1635, fol. 199v, inv. 498, 30-12-1640, fol. 192
en 18-7-1641, fol. 301.
3 NA, Raad van State, inv. 1569, verbaal betreffende het jaar 1639.
4 ZA, SZ, inv. 495, fol. 207 v; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590, fol. 45.
5 RAA, oud-arch. Lillo, inv. 47.
6 Booij en Van Ham, 1993, p. 68 en 69.
7 Idem, p. 68 en 69; zie ook: Taxandria, jrg. 8, 1901, p. 275.
8 HCM, not. arch. 43, akte nr. 107.
9 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610.

Soete, de
Zie Van Haultain (Houthain).

Soetens
Jacob Soetens, geb. Den Haag; commissaris ordinaris van de monstering in dienst van het
Staatse leger; woonde in Bergen op Zoom; kreeg op 4-9-1660 van de Raad van State opdracht
om het garnizoen van het fort Hoogerwerf te monsteren; 1 overl. Bergen op Zoom 23-8-1663,
begr. in de Grote Kerk aldaar; 2 otr. (1) Den Haag 27-11-1638, tr. (1) Bergen op Zoom 3011-1638 Geertruyd van Schilperoort, ged. Bergen op Zoom 3-9-1619 (getuigen: Johan van
Groenewegen, Isabella van Schilperoort en Anna Schrevels [= verm. Anna sGraven; zie De
Bergaigne]), dochter van Adriaen van Schilperoort en Eva van Walraven; zij overl. Bergen
op Zoom 30-8-1652, begr. in de Grote Kerk aldaar; tr. (2) Ossendrecht 6-2-1656 (met att.
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van Bergen op Zoom) Elisabeth van Os, weduwe van Adriaen de Hase, overl. tussen 13-111671 en 2-4-1672. 3
1 NA, Resoluties Raad van State, inv. 81, fol. 132.
2 Booij en Van Ham, p. 78-79.
3 HCM, not. arch. 93, akte nr. 92 en not. arch. 187, akte nr. 20.

Standtlij
Jan Standtlij, werd eind 1647 betaald voor het verspreiden van zand op de wallen van het fort
Hoogerwerf; waarsch. soldaat aldaar. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22660.

Stangeniete
Willem Stang(e)niete, leerling van de Latijns school te Middelburg in 1643; 1 werd
meerderjarig verklaard op 3-7-1655; 2 kamerbode van de Staten van Zeeland; bezocht in die
hoedanigheid het fort Hoogerwerf in 1662; 3 begr. in de Koorkerk te Middelburg 31-5-1672.
4

1
2
3
4

ZA, Verz. Gen. Afsch. nr. 956.
ZA, SZ, inv. 1677, fol. 3 v.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820.
ZA, Verz. Gen. Afsch. nr. 436.

Stempel
Govaert Stempel, geb. Bergen op Zoom; notaris aldaar vanaf 7-3-1636 tot zijn overlijden;
kwam op 28-6-1660 naar het fort Hoogerwerf voor het opmaken van een akte; 1 overl. Bergen
op Zoom 9-11-1678, begr. in de Grote Kerk aldaar; 2 otr. Bergen op Zoom 28-5-1636, tr. ald.
27-7-1636 Elisabeth Voorn (Vorens), ged. Bergen op Zoom 24-10-1610, dochter van Jaques
Voren en Helena de Grau, overl. Bergen op Zoom 1-11-1656, begr. in de Grote Kerk aldaar;
uit dit huwelijk ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Catharina Stempel, 18-2-1637; getuigen: Jacob Stempel, Jacob Voren, Catelyne
Boogaerts, Adriaenken de Witte en Johanna Hutmans.
Jacobus Stempel, 8-5-1639; getuigen: Jacob Stempel, Catelyn Bogaerts, Catelyn
Stempel en Catelyn Cornelis.
Helena Stempel, 29-5-1642; getuigen: Meijnard Voorn, Nicolaes van Wichelen, Pierre
de Vainus en Anna Segers.
Ambrosius Stempel, 15-3-1644; getuigen: Isaack van Greijn, Jacques Voorn, Elisabeth
Greijn en Willemijntgen Stempel.
Rebecca Stempel, 28-2-1646; getuigen: Aert Diercxen Verwen, Susanna Pentelberch en
Catelijn van Hulten.
Helena Stempel, 15-12-1647; getuigen: Abraham Rens, Willem Boeijens, Geertruijdt
van Wijen en Aeltgen Buijs.
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g.

h.
i.

Helena Stempel, 16-8-1650; getuigen: Jacob Stempel de oude, Eduward Akers, Susanna
Pentenberch, Catelyne Cornelis, Pieter de Vaijnes, Dirck Cornelissen van Hemert en
Geertruyt Hendricx van Wien.
Catelijna Isabella Stempel, 16-8-1650; getuigen: Eduward Akers, Susanna Pentenberch
en Catelijne Cornelis.
Isabella Catelina Stempel, 28-9-1653; getuigen: Hendrick Thomassen Poulier, Clara
Drabbe en Jorina Akers.

1 HCM, not. arch. 84, akte nr. 64.
2 Booij en Van Ham, 1993, p. 92.

Step
Johannes Step, verm. soldaat op het fort Hoogerwerf; werd daar in 1661 betaald voor het
repareren en in 1663 voor het verven van de sloep van dit fort. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland 22810 en 22830.

Steyaert
Zie Stygaert.

Stoffels
1.

Perijntje Stoffels; zie Persier.

2.

Hans Stoffels, verm. soldaat; werd in 1663 betaald voor het schoonmaken van het geweer
van het fort Hoogerwerf. 1

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22830.
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Stoop
1.

Willem Stoop, mandenmaker te Bergen op Zoom; 1 leverde in 1648, 1652, 1659, 1661,
1662 en 1664 turfmanden voor het fort Hoogerwerf. 2

2.

Matthijs Stoop, vettewarrier en poorter te Bergen op Zoom; 3 leverde in 1649 drie
turfmanden voor het fort Hoogerwerf; 4 eiste op 22-10-1658, 1-11-1658 en 19-11-1658
van Jacob Pauwelsen (zie aldaar) betaling van geleverde winkelwaren; 5 tr. Barbara
(Baijken) Thomas, overl. kort voor 15-9-1669; 6 uit dit huwelijk ged. Bergen op Zoom:
a.
b.

1
2
3
4
5
6

Nicolaes Stoop, 6-8-1664; getuigen: Pieter Stoop, Willem Lucassen en Selijken
Stoop.
Janneken Stoop, 12-2-1668; getuigen: Jan Lambrechts, Jan Lucia Verheugen,
Maijken Jans Fierlijncx en Lijsken Stoop.

HCM, not. arch. 43, akte nr. 65, 17-5-1648.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22670-22840.
HCM, not. arch. 77, akte nr. 172, 11-12-1653.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22680.
HCM, Dingrol Ossendrecht 1657-1669, fol. 13 v, 15 en 15 v.
Idem, not. arch. 119, akte nr. 96, 15-9-1669.

Straten, van (der)
1.

Mathias (Matthijs) van der Straeten, geb. Goes; lid van het college van Gecommitteerde
Raden van Zeeland namens de stad Goes 1634-1654; 1 inspecteerde in 1634 de
fortificatiewerkzaamheden op Hoogerwerf; 2 op 9-11-1637 informeerde hij de Gec.
Raden over de verpachtingen van de gemene middelen in Lillo, Axel, Terneuzen,
Biervliet etc.; 3 gaf in november 1637 namens de GR samen met Cornelis Tenys opdracht
aan de majoor-commies van het fort Hoogerwerf om dit fort rondom te voorzien van
palissaden; 4 op 1-10-1638 en 10-4-1640 rapporteerde hij de Gec. Raden over de
verpachting van de gemene middelen van Lillo, Liefkenshoek, Hoogerwerve etc.; 5 op
5-2-1641 diende hij zich zo spoedig mogelijk naar Lillo te begeven inzake
beschuldigingen aan het adres van commies Pieter de Gomme (zie aldaar); 6 samen met
de heren Vosbergen en Tienhoven legde hij op 15-2-1641 een summier rapport voor aan
de Gec. Raden over hun bevindingen aangaande de fraude, malversaties en dieverij van
Pieter de Gomme; 7 op 7-5-1641 werd hij samen met raadsheer De Cocq gecommitteerd
om werken op Lillo, Liefkenshoek, Oud Lillo en Blauwgaren aan te besteden; 8 overl.
begin 1654, begr. in het koor van de Grote Kerk van Goes 2-2-1654; otr. Goes (als j.m.)
29-11-1624, tr. ald. 27-12-1625 Margriete Oostdijk, j.d. van Goes, dochter van Claes
Jansen Oostdijk.

2.

Cornelis van Straten, metselaar; plaveide begin 1641 enige wegen op of nabij het fort
Hoogerwerf met klinkers voor een bedrag van £ 5:2:5. 9

1 ZA, Gids nr. 18, p. 15; hij is een zoon van Hieronimus Matthijszn. van der Straten, schepen (1570)
en burgemeester (1580) te Goes en nazaat van Matthijs van der Straten, poorter te Goes in 1485
(Dekker, 2002, p. 344-345).
2 ZA, SZ, inv. 495, 2-10-1634.
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3
4
5
6
7
8
9

Idem, inv. 496, 9-11-1637, fol. 168 v.
Idem, inv. 1252.2, nr. 82, brief van Vizer aan de GR d.d. 30-11-1637.
Idem, inv. 497, 1-10-1638, fol. 165 v en inv. 498, 10-4-1640, fol. 38 v.
Idem, inv. 498, 5-2-1641, fol. 206 v.
Idem, 15-2-1641, fol. 209 v.
Idem, 7-5-1641, fol. 249.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.

559

Stroobant
Johannis Stroobant, schoolmeester en voorzanger in het fort Lillo vanaf 1-1-1648; 1 was
sedert 11-2-1648 tevens secretaris van de gedelegeerde rechters te Lillo; 2 was in 1648 (o.m.
op 27-10-1648) en in 1659 ook auditeur van de krijgsraad te Lillo; 3 vermeld op 17-10-1653;
4
vermeld als secretaris te Lillo op o.m. 5-9-1654, 2-10-1654 en in 1674, 1676 en 1679; 5
schreef in de periode 1649-1652 tegen een vergoeding van doorgaans 5 schellingen per jaar
de (twee) kohieren van de verpachting van de gemene middelen van consumptie op het fort
Hoogerwerf; 6 legde op 2-10-1654 beslag op de boedel van wijlen Francois Baillaert, majoor
te Lillo, in verband met een geschil over de toedeling van diens nalatenschap; 7 op 14-101655 bereikten de Gecommitteerde Raden van Zeeland klachten van ingezetenen van het fort
Lillo over het functioneren van Stroobant als schoolmeester; zij drongen erop aan hem te
vervangen door Dirk Vleugels, hetgeen niet gebeurde; 8 kocht op 12-3-1657 voor 249 pond
Vlaams het huis van licentmeester Albert van Benthem in het fort Lillo; 9 had op 8-4-1665
bezittingen in het fort Lillo waarvan de waarde werd geschat op fl. 2.300; 10 bezat in 1673
rondom Lillo of Liefkenshoek 3 gemeten en 150 roeden grond, vallend onder de jurisdictie
van Zeeland; 11 bezat in 1679 een huis in de Langestraat en een huisje in het Quartier te Lillo;
12
kreeg als schoolmeester een traktement van 25 pond Vlaams per jaar; 13 als comparant
vermeld bij een vermogensrechtelijke transactie op 21-1-1682; 14 overl. vóór 13-3-1682; 15
werd op 3-7-1682 als schoolmeester en secretaris te Lillo opgevolgd door Cornelis van
Schetsen; 16 tr. N.N.; uit dit huw. waarsch.:
a.

Philippus Stroobant, geb. Lillo 1662; studeerde theologie in Leiden in 1684; 17 werd in
1686 predikant te Hoek; werd geschorst wegens “dwalingen in de leer” en in 1696 weer
in zijn dienst hersteld; overl. aldaar 1-2-1702; otr. Tholen 24-9-1694 Anna Betsman,
ged. Tholen 23-1-1675, dochter van Cornelis Betsman (o.m. landmeter, schepen van
Schakerloo, baljuw en rentmeester van Vrijbergen) en Maria (Mayken) Rolle. 18

1 ZA, SZ, inv. 502, fol. 4 v. Hij is vermoedelijk een zoon van Philip Strobant, omstreeks 1621 notaris
te Middelburg (Nagtglas, 1893, p. 723).
2 ZA, SZ, inv. 502, fol. 15 v.
3 ZA, Rekenkamer Zeeland D, 80150, fol. 30; idem, 80380, fol. 46 v; HCM, not. arch. 43, akte nr.
130.
4 HCM, not. arch. 77, akte nr. 133.
5 RAB, DK, inv. 15, fol. 28-7-1674 en fol. 327, 21-1-1676; HCM, not. arch. 304, akte nr. 75; Het
Utrechts Archief, inv. U 80 a 5, akte 408, 6-10-1679.
6 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22680-22710.
7 GA Rotterdam, oud-notarieel archief Rotterdam, inv. 146, akte 111, fol. 417 en idem, inv. 139, akte
145, fol. 215.
8 ZA, SZ, inv. 508, 14-10-1655.
9 Idem, inv. 509, 28-4-1657.
10 NA, Raad van State, inv. 2145.
11 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 23700.
12 RAA, arch. Lillo c.s., inv. 2.
13 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80640, fol. 65 en 65 v; 80650, fol. 56 v; ZA, Rekenkamer
Zeeland C, inv. 940, fol. 243 – 243 v.
14 HCM, not. arch. 168, akte nr. 3.
15 ZA, SZ, inv. 688, 13-3-1682.
16 Idem, inv. 1671, fol. 99.

560

17 Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae 1576-1875, Den Haag, 1925.
18 Nagtglas, 1893, p. 723; Romeijn, 2001, p. 255.
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Struijs
Adriaen Struijs, landbouwer te Ossendrecht; leverancier van stro ten behoeve van het fort
Hoogerwerf in 1661; 1 op 14-1-1670 werd zijn weduwe te Ossendrecht gedaagd wegens een
schuld van fl. 20 en 5 stuivers aan de smid Jan Janssen. 2
1 ZA, Rekenkamer van Zeeland C, inv. 22810.
2 HCM, Dingrol Ossendrecht 1669-1709, fol. 27.

Stygaert
Pieter Stygaert (Steyaert, Stejaert), verm. soldaat; verrichtte in de periode 1642-1645 op het
fort Hoogerwerf diverse werkzaamheden zoals het uitdelven van de haven en het fungeren
als sluiswachter. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610-22640.

Tant
Hubrecht Tant, geb. Antwerpen; bandeliermaker (riembeslagmaker), winkelier, handelaar en
kramer te Bergen op Zoom; 1 repareerde in de periode 1644-1665 diverse malen de
bandelieren van de musketten (geweren) en leverde forketstokken en musketmaten voor de
bandelieren van het fort Hoogerwerf; 2 vaandrig van de burgerij te Bergen op Zoom in 1672;
3
diaken van de Grote Kerk aldaar in 1673; 4 overl. vóór 17-12-1691; 5 otr. (1) als j.m. Tholen
7-5-1636, tr. ald. 1-6-1636 Maiken de Visser (Maeijken Jans), j.d. van Diest; otr. (2) Bergen
op Zoom 30-9-1646, tr. (2) ald. 23-10-1646 Maria Oliphants, geb. Tholen, verm. dochter van
Willem Oliphant (chirurgijn te Tholen) en Catharina de Wijck, weduwe van Jacob Janssen,
toen eveneens wonend te Bergen op Zoom; uit het eerste huw. ged. Bergen op Zoom:
a.
b.

Marie Tant, 13-3-1637; getuigen: Nicolaes Bemmingen en Agniete Jans.
Joannes Tant, 16-3-1639; getuigen: Anthony Spruyt, Hercules Otten en Mayken
Olifants.
c. Johannes Tant,16-11-1640; getuigen: Hercules Tant en Anthoinette Wijs.
d. Claerken Tant, 12-5-1643; getuigen: Anneken Trompetters en Saerken Tant.
e. Pieter Tant, 5-6-1645; getuige: Anneken Reijniers.
uit het tweede huwelijk ged. Bergen op Zoom:
f. Catharina Tant, 23-10-1647; getuigen: Pieter van Uffelen en Maria Bucquoij.
g. Maximiliaen Tant, 28-7-1649; getuige: Maximiliaen Boutan.
h. Susanna Tant, 24-7-1650; getuige: Susanna Bontemps.
i. Willemyntgen Tant, 16-4-1652; geen getuigen vermeld.
j. Maximiliaen Tant, 29-1-1655; getuigen: Maximiliaen Bouten [Boutan?] en Lijsbeth van
Nueffelen.
k. Huijbrecht Tant, 6-5-1657; getuigen: Cornelis Meesters en Mariken N.N.; otr. Bergen
op Zoom 3-11-1678, tr. ald. 27-11-1678 Tanna van de Hoeck, j.d. van Bergen op Zoom.
l. Wilhelmus Tant, 26-1-1659; getuige: Adriaentien Claes.
m. Idem, 27-6-1660; getuige: Antonet de Wijck.
n. Antonij Tant, 11-1-1662; getuige: Maria Tant
o. Antonet Tant, 10-10-1663; getuige: Antonet de Wijck.
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p.

Wilhelmus Tant, 8-4-1667; getuige: Maeijken de Vries.

1 HCM, not. arch. 12, akte nr. 135, 3-1-1640; idem, inv. 79, akte nr. 118, 8-12-1655; idem, inv. 80,
akte nr. 109, 31-10-1656; idem, inv. 134, akte nr. 128, 16-1-1665; idem, inv. 89, akte nr. 73, 10-81666.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22630-22850.
3 HCM, not. arch., inv. 94, akte nr. 11, 28-2-1672.
4 Idem, inv. 249, akte nr. 132, 10-2-1673.
5 Idem, inv. 273, akte nr. 63, 17-12-1691.

Tempel, du
Nicolaes du Tempel, soldaat op Hoogerwerf op 28-6-1660; verklaarde toen dat hij reeds
omtrent 20 jaar garnizoen hield aldaar; 1 tr. Jostijntgen Adriaens; uit dit huwelijk ged.
Woensdrecht:
a.

Adriaen du Tempel, 18-3-1657; getuigen: Adriaen Janssen Bruijnen, N.N. [Pieter
Gillisse?] Baert, Jan Mertenssen en Maria Vijsers.

1 HCM, not. arch. 84, akte nr. 64.

Tenijs
Cornelis Tenijs, burgemeester van Middelburg; lid van de Gecommitteerde Raden van
Zeeland wegens Middelburg 1633-1649 en 1651-1660; inspecteeerde in 1635 de fortificatiewerkzaamheden op diverse forten, w.o. het fort Hoogerwerf; 1 gaf in november 1637 namens
de GR opdracht aan de majoor-commies van het fort Hoogerwerf om dit fort rondom te
voorzien van palissaden; 2 inspecteerde in 1641 de bouw van een stenen poort in fort Lillo; 3
kreeg op 28-11-1641 mandaat van de Gecommitteerde Raden van Zeeland om rondom het
fort Lillo een doornhaag te laten aanplanten; 4 overl. Middelburg 3-6-1660. 5
1
2
3
4
5

ZA, SZ, inv. 495, 13-9-1635.
Idem, inv. 1252.2, nr. 82, brief van Vizer aan de GR d.d. 30-11-1637.
Idem, inv. 498, fol. 221 v.
Idem, fol. 396.
ZA, Gids nr. 18, p. 8.

Thiel, van
1.

Willem Willemssen van Thiel, zoon van Willem Adriaensen, smid te Lillo (zie aldaar);
op 27-5-1657 vergaderden de Gecommitteerde Raden van Zeeland over zijn verzoek om
geadmitteerd te worden als smid en leverancier van nagels te Lillo vanwege het gewest
Zeeland als plaatsvervanger van zijn vader die voor deze functies inmiddels onbekwaam
zou zijn; besloten werd deze kwestie nader te onderzoeken; 1 op 11-10-1657 werd hij
conform zijn verzoek benoemd; 2 volgde op 30-5-1659 zijn vader ook op als steller en
verzorger van het uurwerk op de toren te Lillo; 3 meester-smid te Lillo, o.m. vermeld in
1658 en 1659; 4 kreeg op 15-4-1661 toestemming om een leeg erf aldaar te betimmeren
tegen een cijns van 5 schellingen per jaar; 5 verzocht op 15-4-1661 om aan de provincie
Zeeland 4000 kogels te mogen leveren voor 24-, 12-, 6- en 5-ponders; 6 repareerde in
1671 het geweer van het fort Hoogerwerf; 7 vermeld als smid te Lillo op 28-12-1673; 8
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kreeg voor zijn functie als klokkesteller te Lillo in 1662, over een periode van vijf
maanden, een traktement van £ 4:3:4; 9 werd in november 1662 als klokkesteller
opgevolgd door Aernout de Coninck; 10 vertrok naar Oost-Indië; 11 keerde naar Lillo
terug; werd op 3-5-1672 wederom klokkesteller te Lillo; 12 overl. tussen 8-11-1677 en
31-12-1677; 13 tr. N.N.; uit dit huwelijk:
a.

2.

Willem Willemsen van Thiel, volgde op 31-12-1677 zijn overleden vader op als
smid en klokkensteller in het fort Lillo. 14

Antones van Thiel, verm. zoon van nr. 1, repareerde in 1671 het geweer van het fort
Hoogerwerf. 15

1 ZA, SZ, inv. 509, 4-6-1657.
2 Idem, 11-10-1657.
3 Idem, inv. 511, 30-5-1659.
4 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6910, fol. 430; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80380, fol. 31.
5 ZA, SZ, inv. 652, 15-4-1661.
6 Idem, inv. 514, fol. 207.
7 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22910.
8 HCM, not. arch. 292, akte nr. 15.
9 ZA, SZ, inv. 517, fol. 188.
10 Idem, fol. 187.
11 Idem, fol. 178 v, 2-11-1662.
12 Idem, inv. 668.
13 Idem, inv. 679, 9-11-1677 en 31-12-1677.
14 Idem, 31-12-1677.
15 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22910.

Thijssen
1.

Maerten Thijssen, equipagemeester van het gewest Zeeland te Vlissingen, o.m. vermeld
op 16-11-1633; 1 diverse malen vermeld als equipagemeester van 1634 t/m 1641, o.m.
ten behoeve van de bevoorrading van het fort Hoogerwerf. 2

2.

Abraham Tijssen, leverde in 1660 19 pond t....[?] voor het fort Hoogerwerf; ontving
hiervoor £ 1:1:10. 3

3.

Pieter Thijssen, zeilmaker; leverde in 1664 voor £ 5:10:6 o.m. een “besaenzeil” voor de
sloep van het fort Hoogerwerf. 4

1 ZA, SZ, inv. 494, 16-11-1633, fol. 121v.
2 Idem, inv. 494, 19-1-1634, fol. 176v, inv. 496, 30-4-1636 en 20-10-1637, fol. 165, inv. 497, 22-111638, fol. 208v, 5-4-1639, fol. 58 en inv. 498, 24-10-1641, fol. 369; ZA, Rekenkamer Zeeland C,
inv. 640, fol. 240-241.
3 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22800.
4 Idem, inv. 22840. Een bezaanzeil is een gaffelzeil op een bezaansmast. Dit is (anno 2011) de
achterste kleine mast op een driemaster.

Thusbarth
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Florentius Thusbarth, militair (vermoedelijk sergeant) op het fort Hoogerwerf, vermeld in de
periode 1649-1651; verrichtte er ook werkzaamheden als schrijver en bode. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22680-22700.

Tijltels
Adriaen Tijltels, verm. soldaat; werd in 1671 betaald voor het schoonmaken van het plein
van het fort Hoogerwerf; 1 mog. identiek met Adriaen Tijtes (zie aldaar).
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22910.

Tijtes
Adriaen Tijtes, schipper in 1650; vervoerde toen de predikant van Ossendrecht naar het fort
Hoogerwerf; 1 werd in 1651 betaald voor het binnenbrengen van turf in dit fort; 2 werd in
1662 betaald voor het bekrammen van de contrescarp van dit fort; 3 mog. identiek met
Adriaen Tijltels (zie aldaar).
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22690.
2 Idem, inv. 22700.
3 Idem, inv. 22820.

Tobe
Jacob Tobe, timmerman; verrichtte in 1670 en 1671 voor resp. £ 2:10 en £ 4
timmerwerkzaamheden op het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22900 en 22910.

Trant
Jan Trant, ontving in 1660 £ 1:6 voor het pekken en schilderen van de affuiten en de
wachthuizen op het fort Hoogerwerf; mog. soldaat aldaar. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22800.
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Trouw, de
Zie Engels (Engelen).

Tuijll van Serooskercke, van
Jeronimus van Tuyll van Serooskercke, geb. Tholen 14-7-1615; 1 zoon van Philibert van
Tuijll van Serooskercke en Anna van Heerjansdam; benoemd tot baljuw van Poortvliet op
12-11-1638; 2 volgde zijn vader op als lid van de Gec. Raden van Zeeland namens de stad
Tholen (1639-1656); 3 heer van Thienhoven en later (door koop) van Stavenisse en St.
Annaland; op 5-2-1641 diende hij zich zo spoedig mogelijk naar Lillo te begeven inzake
beschuldigingen aan het adres van commies Pieter de Gomme; 4 samen met de
gecommitteerde raden Vosbergen en Van der Straeten legde hij op 15-2-1641 een summier
rapport voor aan de Gec. Raden over hun bevindingen aangaande de fraude, malversaties en
dieverij van Pieter de Gomme; 5 had in 1646 bemoeienis met de turfvoorziening op het fort
Hoogerwerf; 6 bezat 6 gemeten en 10 roeden land in de polder van Lillo; 7 baljuw van Veere
1662-1669; overl. Veere 22-4-1669, begr. in de kerk van Stavenisse; tr. (1) 8-7-1642 Anna
Maria van Lier, dochter van Willem van Lier en Maria van Leefdaal; tr. (2) Margaretha
Huyssen, dochter van Johan Huyssen (heer van Kattendijke) en Margaretha de Knuyt; zij
eiste te Lillo-Zuidland op 14-10-1669 betaling van achterstallige landpacht; 8 zij tr. (2)
Albrecht, graaf van Dohna en tr. (3) Joost, graaf van Flodorf.
1 Romeijn, 2001, p. 281-282. Verm. identiek met Hieronimus Zeraerskerke, ingeschreven als leerling
van de Latijnse School te Middelburg in 1629 (ZA, Verz. Gen. Afsch. nr. 956).
2 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 218.
3 ZA, Gids nr. 18, pagina 18.
4 ZA, SZ, inv. 498, 5-2-1641, fol. 206 v.
5 Idem, 15-2-1641, fol. 209 v.
6 Idem, inv. 1261, brief van Johan Vizer aan de GR d.d. 3-8-1646.
7 RAA, arch. polder van Lillo c.s., inv. 84.
8 Idem, oud-arch. Lillo, inv. 28.

Tuijll, van
Arnoult van Tuijll, verm. soldaat op het fort Hoogerwerf in 1641; werd daar toen betaald
voor het bevestigen van scheurbroeken op de wallen. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.

Turck, Turcq
1.

Paschasius Turcq, geb. 1586; zoon van Israel Paschasius Turcq (lakenhandelaar en
burgemeester te Bergen op Zoom) en van Jaqueline Jans van Cuijck; 1 behoorde tot het
gereformeerd patriciaat van Bergen op Zoom; 2 promoveerde te Leiden in 1607; trad in
1609 toe tot de gereformeerde gemeente te Bergen op Zoom en werd in dat jaar schepen
van Bergen op Zoom; 3 burgemeester van buiten de bank te Bergen op Zoom in 1624; 4
idem in 1628; informeerde toen Johan Veltdriel, veldgedeputeerde van de StatenGeneraal, over de dreigende financiering (middels een extra belasting) van de
fortificatie-werkzaamheden te Zandvliet. 5

566

2.

Lievens (ook: Leunis) Pietersz. Turck, inwoner van Lillo; nam op 9-5-1618 het
onderhoud van de wallen en contrescarpen aan voor de duur van een jaar; tevens ontving
hij het restant van het hem toekomende bedrag daarvoor ten bedrage van ₤ 47; 6 leverde
in 1618 hout (“oude delen”) voor het huis van de sergeant-majoor te Liefkenshoek; 7 in
1621 vermeld als aardenwerker te Lillo; 8 op 27-5-1621 werd hem door de
Gecommitteerde Raden van Zeeland ordonnantie verleend van 48 pond Vlaams en 10
schellingen wegens een jaar onderhoud van de fortificatiewerken te Lillo; 9 op 24-9-1624
nam hij het onderhoud van het fort Lillo aan voor een jaar voor 118 pond Vlaams; 10
werd op 2-1-1626 toegelaten tot het doen van een proef voor het kanonnierschap te Lillo;
11
werd op 1-2-1626 aangesteld als kanonnier te Lillo; 12 op 31-3-1626 was zijn werk
wat betreft het onderhoud van het fort Lillo nog steeds niet opgenomen; besloten werd
de helft van de som uit te betalen; 13 bood de Gec. Raden op 16-3-1629 aan om het door
hem gebouwde huis te Oud-Lillo aan het Land te verkopen voor 600 gulden om daarin
enige officieren onder te brengen; 14 op 18-5-1629 stemde de Gec. Raden in met de koop
van het huis te Oud-Lillo voor 550 gulden; 15 was op 25-10-1629 aannemer van de helft
van de fortificatie aan Blauwgaeren, had toen een schuld bij Cornelis Janssen wegens
bieren gedronken door zijn werklieden; 16 op 13-11-1629 werd door Cornelis Janssen
arrest gelegd op zijn laatste termijn als aannemer van een deel van Blauwgaren ad 514
gulden en 14 stuivers wegens de geleverde bieren; 17 had op 15-3-1630 een schuld van
25 pond Vlaams bij de chirurgijn Henry Godaert; 18 was op 20-6-1630 aannemer van de
reparatie van de wallen en contrescarpen van Liefkenshoek; 19 op 17-11-1632 werd door
Wissel Claessen en Jacob Surrij arrest gelegd op zijn gage wegens borgtocht voor de
pacht van de impost “op ’t Leusz” (= de Luyspolder) tijdens de zomer van 1632; 20 op
12-4-1633 verzocht N.N. van Villers [ = Alexander de Zoete de Laken van Villers] om
arrest te mogen leggen op zijn gage i.v.m. betaling van achterstallige pachten; 21 was in
de periode 8-10-1633 t/m 31-1-1634 kanonnier op het fort Hoogerwerf; 22 was in 1634
bierdrager te Lillo; 23 idem in 1645; 24 idem in 1648; 25 was in 1635 kanonnier te Lillo; 26
was op 2-6-1638 kanonnier op fort Frederik Hendrik; 27 op 30-9-1638 vermeld als
kanonnier op de Kruisschans, toen hij de Gec. Raden verzocht om terug te mogen keren
naar zijn garnizoen op fort Frederik Hendrik; tevens werd hem ordonnantie verleend van
₤ 52 wegens het delven van de sluisput in de contrescarpen van Lillo; 28 op 3-5-1641
door de commandeur van Lillo omschreven als “seer out, impotent [ongeschikt als
kanonnier] en veel seecelijc [vaak ziek]”; 29 op 26-7-1641 werd zijn werk aan de wallen
en contrescarpen van Lillo opgenomen; 30 en op 23-8-1641 kreeg hij hiervoor ₤ 44:10
uitbetaald; 31 op 5-11-1641 kreeg hij nog eens ₤ 48:10 hiervoor uitbetaald, waarbij ₤ 4
was inbegrepen voor de buitenwerkzaamheden; 32 op 24-10-1641 besloten de Gec.
Raden dat wanneer er een vacante plaats was bij de kanonniers te Liefkenshoek zij
Leunis Pieterssen zouden recommanderen; 33 op 12-5-1644 was hij kanonnier te Lillo; 34
hij had een zoon Pieter Lievensen (Turck); zie nr. 3.

3.

Pieter Lievensz. (soms met de toevoeging Turck), zoon van Lieven Pieterszn. (Turck)
(zie nr. 2); inwoner van fort Lillo; werd op 22-5-1628 toegelaten als kanonnier te Lillo
i.p.v. Adriaen Hamerlinck; 35 wederom vermeld als kanonnier te Lillo op 25-4-1629 en
14-11-1631; 36 had op 14-11-1631 een schuld bij winkelier Adriaen Metteneije; 37 op 99-1632 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland hem over te plaatsen van Lillo
naar fort Hoogerwerf; 38 verzocht de Gec. Raden op 13-1-1633 om overplaatsing naar
het fort Hoogerwerf; 39 op 31-3-1633 had hij 7 maanden als kanonnier gediend op het
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fort van Hoogerwerve en verzocht de Gec. Raden toen om een tegemoetkoming en
aflossing van deze standplaats; besloten werd hem af te lossen en hem geen
tegemoetkoming toe te kennen; 40 was in 1635 kanonnier te Lillo; 41 idem op 2-6-1638
toen hij door de Gec. Raden op de Kruisschans gelegerd werd; 42 op 30-9-1638 nogmaals
vermeld als kanonnier op de Kruisschans, toen hij de Gec. Raden verzocht om terug te
mogen keren naar zijn garnizoen op Lillo; 43 op 17-2-1639 was hij nog steeds kanonnier
op de Kruisschans; 44 op 18-10-1639 mocht hij zich van de Kruisschans naar Lillo
verplaatsen. 45
1 Taxandria, jrg. 1933, p. 79-80; idem jrg. 1939, p. 189.
2 De Mooij, 1998, p. 186.
3 Idem, p. 262.
4 Taxandria, jrg. 1923, p. 117.
5 NA, Resoluties Staten-Generaal 19-8-1628, fol. 9.
6 ZA, SZ, inv. 485, 9-5-1618.
7 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79580.
8 Idem, inv. 79640.
9 ZA, SZ, inv. 486, 27-5-1621.
10 Idem, inv. 489, 31-3-1626.
11 Idem, 2-1-1626.
12 Idem, 1-2-1626.
13 Idem, 31-3-1626.
14 Idem, inv. 490, 16-3-1629 en 25-4-1629.
15 Idem, 18-5-1629.
16 Idem, 25-10-1629.
17 Idem 13-11-1629.
18 Idem, inv. 491, 15-3-1630.
19 Idem, 20-6-1630.
20 Idem, inv. 493, 17-11-1632.
21 Idem, 12-4-1633.
22 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580, fol. 2.
23 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79880.
24 Idem, inv. 80090, fol. 32.
25 Idem, inv. 80160, fol. 45.
26 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 159-161.
27 ZA, SZ, inv. 497, 2-6-1638, fol. 91.
28 Idem, 30-9-1638, fol. 164v.
29 Idem, inv. 1256, brief van Robert de Vassy aan de GR d.d. 3-5-1641.
30 Idem, inv. 498, 26-7-1641, fol. 309 v.
31 Idem, 23-8-1641, fol. 325 v.
32 Idem, 5-11-1641, fol. 378.
33 Idem, 24-10-1641, fol. 367.
34 Idem, inv. 500, 12-5-1644.
35 Idem, inv. 490, 22-5-1628.
36 Idem, 25-4-1629.
37 Idem, inv. 492, 14-11-1631.
38 Idem, inv. 493, 9-9-1632.
39 Idem, 13-1-1633.
40 Idem, 31-3-1633.
41 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 159-161.
42 ZA, SZ, inv. 497, 2-6-1638, fol. 91.
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43 Idem, 30-9-1638, fol. 164v.
44 Idem, 17-2-1639, fol. 35.
45 Idem, 18-10-1639, fol. 168v.
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Vassy (Vassij), de
In de eerste helft van de 17de eeuw is deze familienaam ook wel omschreven als Wassy, al
dan niet met het lidwoord “de”. 1 Mogelijk stamt onderstaande familie af van een adellijke
familie De Vassy uit Frankrijk, die kan worden teruggevoerd tot Richard van Evreux, hertog
van Normandië in de 10de eeuw n. chr.. Mogelijk stamt de familie uit het dorp Vassy, anno
2011 een gemeente in het Franse departement Calvados, regio Basse-Normandie, tevens de
naam van een kanton in het departement Calvados.
Het is ook mogelijk dat de familienaam verwijst naar het dorp Wassy-sur-Blaise in het Franse
departement Haute-Marne (regio Champagne-Ardennen). Op 2 maart 1562 richtten Spaanse
troepen in dit dorp een bloedbad aan; 200 hugenoten werden vermoord. Vele protestantse
inwoners van dit dorp vluchtten naar het Noorden en kwamen onder meer in Antwerpen
terecht. 2
1.

Robert (de) Wassy (Vassy), geb. ca. 1579, verm. in Frankrijk, verm. zoon van Philips
Wassij en N.N. Verrier ; 3 was op 25-10-1604 sergeant in de compagnie van Philips de
Zoete de Haultain, toen gelegerd te Veere; deze compagnie was afkomstig uit Oostende,
dat op 22-9-1604 werd overgegeven aan de Spanjaarden; werd eind 1606 bevorderd tot
luitenant; nam met echtgenote op 2-7-1606 deel aan het Avondmaal te Sluis; idem op 610-1612; was toen luitenant onder kapitein Van der Mers (Van der Meersche), die op
27-4-1612 Philips de Zoete de Haultain als kapitein opvolgde; 4 deze compagnie bevond
zich op 22-11-1614 kortstondig in Liefkenshoek; Robert deed in maart en april 1621
dienst op een of meer schepen van de Admiraliteit van Zeeland; hij werd in 1625
bevorderd tot kapitein en kreeg het bevel over de compagnie van wijlen Jacob
Winckelman; deze compagnie is dan gelegerd in de redoute Botshooft en de forten
Maurits en Oranje in de linie van de Eendracht; deze compagnie werd eind 1628
verplaatst naar Zuid-Beveland, waar Robert commandeur werd; hij kwam op 31-121628 met attestatie van Vossemeer met zijn huisvrouw naar Borssele, samen met andere
militairen; 5 was in de jaren 1630-1632 betrokken bij de bouw van het fort Keijsershooft
vlakbij Valkenisse; werd tussen juni 1632 en oktober 1632 commandeur van het fort St.
Anna in de Polder van Namen nadat dit fort op de Spanjaarden was veroverd; op 5-101633 besloten de Gec. Raden het commando over het fort St. Anna over te dragen aan
commandeur Broucqsault, omdat Vassy in gebreke bleef; 6 had op 22-6-1634 een geschil
met Jacobmijntje Vlamincx, de weduwe van sergeant Ketelaer; 7 op 1-7-1634 stelden de
GR van Zeeland Robert in het gelijk; vermeld als kapitein op 29-9-1634 toen hij met zijn
compagnie wederom gelegerd was in het fort St. Anna in de polder van Namen; 8
wederom vermeld als commandeur aldaar op 7-3-1635; 9 op 5-7-1635 werden drie
soldaten uit zijn compagnie door de krijgsraad tot executie veroordeeld; 10 was o.m. ook
gelegerd in Veere, Sluis, IJzendijke, fort Rammekens en Biervliet; soldaten uit zijn
compagnie waren in 1636 gelegerd op het fort Hoogerwerf; enkele van hen werden
vanwege muiterij gevangen gezet op het fort St. Anna; hij maakte aan de GR van Zeeland
toen zijn zorgen kenbaar over de leefomstandigheden op Hoogerwerf; 11 werd door de
GR van Zeeland op 13-3-1638 benoemd tot commandeur van het fort Lillo; 12 kort
daarop betrok hij de commandeurswoning aldaar; 13 op 4-12-1638 lag hij met zijn
compagnie in het garnizoen te Lillo, toen aan hem 50 pond kruit werd verstrekt; 14
wederom vermeld als commandeur te Lillo in 1639 en 1641; 15 soldaten uit zijn
compagnie werden vanuit Lillo regelmatig geplaatst op het fort Hoogerwerf (St.
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Martijn), o.m. in februari 1639; overl. fort Lillo 20-2-1642, 63 jaar oud, begr. in de
fortkerk aldaar; zijn compagnie werd daarna verplaatst naar Zuid-Beveland; 16 tr.
Susanna Honcourt, ged. Middelburg 16-1-1575, dochter van Jacques Honcourt
(ritmeester) en N.N. du Hen; zij overleed te Krabbendijke op 12-6-1632 en werd te
Waarde begraven; Robbert kreeg daarna een relatie met Ap(p)olonia Willemsdr. (van
der) Wijnen, verm. ged. Bergen op Zoom 11-11-1613, dochter van Willem Jooris en
Janneke Pauwels; Appolonia otr. Steenbergen 4-1-1639 (als j.d. van Bergen), tr. Bergen
op Zoom 9-2-1639 (met att. van Steenbergen) Hubrecht de Letteren (Letter, Lattre,
Lettre, Lettrée), weduwnaar van Breda, schrijver in de compagnie van kapitein Backer
(toen gelegerd in het garnizoen te Steenbergen); uit het huwelijk met Susanna Honcourt:
N.N., een dochter; zij tr. Gaston de Romega (“kapitein voor de Kroon van
Frankrijk”).
b. Philips de Vassy, geb. 2-2-1608; ged. Sluis 9-3-1608; werd op 28-9-1637 door prins
Frederik Hendrik benoemd tot vaandrig van de compagnie van kapitein
Bartholomeus Alvares Hoemaker; 17 idem op 6-4-1640; 18 op 27-11-1644 benoemd
tot luitenant in de compagnie van kapitein Anthony Seijs; 19 diende het Staatse leger
o.m. als commandeur van het fort St. Anna in de Polder van Namen; leefde in onmin
met zijn echtgenote; 20 kreeg op 18-11-1655 de opdracht van de Gecommitteerde
Raden van Zeeland om haar behoorlijk te bejegenen en haar van alle behoeften te
voorzien; 21 overl. fort St. Anna 10-4-1663; tr. Middelburg 28-1-1643 Elisabeth
Geleins ten Haeff, geb. Middelburg ca. 1620, dochter van Gelein Adriaanse ten
Haeff (geb. 26-6-1576, burgemeester van Middelburg) en Emmerentia van der
Maas; zij tr. (2) Den Haag 10-5-1665 Jan Schelnekker (meester-zadelmaker te Den
Haag) en tr. (3) Den Haag 31-3-1675 Valentin Siegel (raad en resident van de hertog
van Brunswijk-Wolffenbuttel); zij overl. in Den Haag ca. 1712-1713.
c. Johan de Vassy, ged. IJzendijke 14-7-1611; zie verder nr. 2.
d. Daniel de Vassy, geb. 12-10-1612; ged. Sluis 23-10-1612; doopgetuigen: Jacob van
der Merse, Jan Riems en Jenne Wassij; overl. na 22-3-1649, soldaat, toen hij nog
gelegerd was in fort St. Anna. 22
e. Jacob de Vassy, ged. Ritthem 18-9-1616; doopgetuigen: Jacob van der Merssche en
Caterrijne Luycks; verm. jong overleden.
uit zijn relatie met Appolonia (van der) Wijnen: 23
f. Robbert de Vassy, Ned. Geref. ged. Bergen op Zoom 17-5-1634 (zonder
doopgetuigen); als zoon vermeld op 10-5-1647; 24 diende tot 11-9-1653 als soldaat
in de compagnie van zijn halfbroer Philips de Vassy in het fort St. Anna; werkte
daarna in het fort Moerspui en was vanaf 1657 gelegerd te Philippine onder kapitein
Ram; 25 tr. Den Haag 3-3-1658 Appolonia Ernst, ged. Den Haag 20-6-1640, dochter
van Gijsbrecht Ernst en Anna van Geel.
Johan (Jan) de Vassy (zoon van nr. 1), ged. IJzendijke 14-7-1611; diende het Staatse
leger o.m. in Axel (luitenant aldaar in 1649, commandeur aldaar vanaf 8-9-1661); 26
doopgetuige Liefkenshoek 25-8-1647, 15-8-1649, 5-1-1653 en 20-9-1654; 27 op 7-81640 vermeld als vaandrig; 28 vaandrig te Liefkenshoek op 2-6-1645, 25-8-1647 en 158-1649; 29 was vóór zijn bevordering tot kapitein luitenant in de compagnie van
Ferdinande Broucqsault; werd op 10-4-1659 door de Gecommitteerde Raden van
Zeeland aangesteld als kapitein van een compagnie voetknechten, als opvolger van
Anthonij de Hubert; 30 hij verbleef met zijn compagnie in 1659 in Sluis; nam daar 2-1a.

2.
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1661 deel aan het Avondmaal; 31 werd vanwege ziekte van zijn broer Philip (die op 104-1663 overleed) op 12-4-1663 benoemd tot commandeur van het fort St. Anna in de
polder van Namen; 32 kreeg op 25-4-1669 samen met zijn zoon Philips (toen sergeant)
drie weken verlof; 33 transporteerde op 8-12-1670 aan zijn zoon Jan een obligatie; 34
kocht op 17-1-1671 8 gemeten schorren in de aanstaande dijkage van de Aan- en
Genderdijkepolder te Terneuzen; 35 waarschijnlijk identiek met de kapitein Vassij die op
12-3-1671 is omschreven als de toen oudste kapitein van de Zeeuwse compagnieën; 36
soldaten uit zijn compagnie verbleven indicdenteel op het fort Hoogerwerf, zoals in
1671; 37 benoemd tot commandeur te Liefkenshoek op 21-9-1671; 38 kreeg op 24-111671 toestemming van de Gecommitteerde Raden van Zeeland om, evenals zijn
voorganger, een hof in dit fort te gebruiken; hij diende hiervoor 19 pond Vlaams te
betalen; 39 een deel van zijn compagnie werd eind 1671 verplaatst van Axel naar
Liefkenshoek; 40 zijn compagnie werd in oktober 1672 (tezamen met 29 andere Zeeuwse
compagnieën) in opdracht van Prins Willem III tijdelijk overgeplaatst naar Bodegraven
in het kader van de oorlog met Frankrijk; 41 transporteerde op 23-4-1672 aan zijn dochter
Johanna 25 gemeten nieuw bedijkte landen in de Aan- en Genderdijkepolder te
Terneuzen; 42 op 21-2-1675 drongen de Gecommitteerde Raden van Zeeland er bij de
Prins van Oranje op aan dat De Vassy (“de oude”) naar Liefkenshoek kon terugkeren; 43
zijn compagnie telde in 1675 89 koppen; 44 in januari 1676 keerde hij met een deel van
zijn compagnie (zijn dochter Johanna en Gertruid (Geertruy) van der Nieustad, mogelijk
zijn tweede echtgenote) vanuit Sluis terug naar Liefkenshoek; 45 verbleef als
commandeur in maart 1677 in Philippine; 46 overl. Liefkenshoek 18-7-1680; tr. Elisabeth
Adriaenssen Ballee, ged. Lillo 11-5-1618, dochter van Jan Adriaanse Ballee (controleur
der Hollandse licenten en commies ter recherche te Lillo) en Geertruida Robberts Jolijt;
doopgetuige Liefkenshoek 11-9-1644; 47 overl. in het fort St. Anna 13-8-1662; begr. te
Axel 18-8-1662; uit dit huwelijk:
a.
b.

c.

Suzanna de Vassy, geb. Lillo 21-9-1642; ged. aldaar 28-9-1642; overl.
Liefkenshoek 15-7-1647.
Johanna de Vassy, geb. Lillo 4-3-1644; ged. aldaar 6-3-1644; kwam op 06-07-1659
samen met haar ouders vanuit Liefkenshoek naar Sluis; 48 kwam in januari 1676
vanuit Sluis naar Liefkenshoek; 49 tr. Liefkenshoek 6-1-1678 Petrus Smytegelt,
predikant te Liefkenshoek, weduwnaar van Rebecca de Ridder.
Johan de Vassy, geb. Liefkenshoek 17-1-1646; ged. aldaar 19-1-1646; kreeg op 15-1664 toestemming van de Gecommitteerde Raden van Zeeland om als vrijwilliger
met de compagnie van kapitein Willem van Campen te vertrekken naar OostFriesland; 50 diende het Staatse leger o.m. als luitenant te Liefkenshoek (1667); werd
op 16-7-1669 vaandrig in de compagnie van Appolonius Cabeljau, die gelegerd
werd in Tholen; 51 kreeg op 1-10-1670 een schuit toegewezen voor het transport van
zijn bagage van Sas van Gent naar fort Kruisschans; 52 was luitenant op het fort
Kruisschans in 1671; bevorderd tot kapitein op 19-3-1672; 53 benoemd tot sergeantmajoor in het regiment van kolonel Sedlenitskij op 9-1-1675, als opvolger van
Appolonius Cabeljau; 54 benoemd tot commandeur te Biervliet op 23-12-1679 als
opvolger van luitenant-kolonel Zuijtlandt; 55 verdiende in 1686 60 pond Vlaams; 56
op 1-5-1687 door de prins van Oranje benoemd tot luitenant-kolonel van het
regiment van de baron Philips Carel van Lottum; 57 commandeur van ‘t Hooge en
Lage Sas van Gent; 58 sneuvelde op 27-6-1703 in een slag bij Stekene; werd gedood
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d.

e.
f.

g.
h.
i.

door een musketkogel; 59 begraven in Sas van Gent; tr. (1) Vlissingen 8-2-1667
Johanna Alders (Holders?) Hilleweits, j.d., geb. Vlissingen, dochter van een kapitein
ter zee; tr. (2) Vlissingen 12-6-1686 Anna Maria de la Palma, dochter van Mattheus
de la Palma (schepen en raad van Vlissingen) en Catharina Everts; tr. (3) IJzendijke
5-12-1701 Anna Lucretia de Beaufort, geb. in het fort St. Anna 29-12-1664, dochter
van Bernard Laurens de Beaufort (luitenant-kolonel en commandeur van IJzendijke)
en Levina van Vrijberghe; zij overleed te Veere op 1-9-1727; uit het tweede
huwelijk o.m. Evert Jan de Vassy, ged. Sas van Gent 4-5-1690, commandeur van
Lillo en Liefkenshoek 1736-1747.
Robertus de Vassy, geb. 7-3-1648; ged. Liefkenshoek 8-3-1648; trad in dienst van
de Admiraliteit van Zeeland en sneuvelde op 11-6-1666 in een zeeslag met een
Engelse vloot.
Maria Emilia de Vassy, geb. 15-2-1651; ged. Axel 19-2-1651; overl. aldaar 14-71654.
Philips de Vassy, geb. 23-1-1654; ged. Axel 25-1-1654; werd op 5-7-1672
geautoriseerd om i.v.m. absentie van de officieren het vaandel te dragen van de
compagnie van zijn vader te Liefkenshoek; 60 kreeg op 3-11-1672 toestemming om
als vrijwilliger te dienen in de compagnie van zijn broer Johan i.v.m. een expeditie
te velde; 61 werd op 21-12-1673 vaandrig in de compagnie van zijn vader te
Liefkenshoek; 62 werd op 14-5-1677 door Willem III benoemd tot kapitein in de
compagnie van zijn vader; 63 werd later commandant van Axel; bezat diverse
landerijen rondom Axel; 64 zijn compagnie telde in 1700 51 koppen; 65 overl. Axel
17-9-1704; begr. in de kerk ald. 24-9-1704; tr. Axel 30-10-1681 Margarita de
Crauwelaer, ged. Axel 18-4-1655, dochter van Paulus de Crauwelaer en Anna de
Huybert, begr. in de kerk van Axel 4-8-1707.
Jacobus de Vassy, geb. 8-9-1656; ged. Axel 10-9-1656; overl. Axel 7-4-1669, begr.
aldaar 10-4-1669.
Elysabeth de Vassy, geb. 9-3-1659; ged. Axel 30-3-1659; overl. 5-10-1661, begr.
Sluis 10-10-1661.
Daniel Pieter de Vassy, geb. 27-6-1661; ged. Sluis 12-11-1661; overl. Axel 12-111661 en begr. aldaar in een nieuw gemetselde tombe.

1 D.G. van Epen, Het geslacht De Vassy, in: De Wapenheraut, jrg. 7, 1903, p. 245 e.v.. Over deze
familie is een monografie in wording van de hand van Jean de Vassy en Sonja de Bruin te Tilburg.
Op het internet publiceerde laatstgenoemde reeds: “Biografie en genealogie van Robert Wassy, een
kapitein tijdens de 80-jarige oorlog”.
(http://home.hetnet.nl/~fleppie1/Genealogie/GenealogieDeVassy.html). Diverse navolgende
gegevens over Robert Wassy (Vassy) zijn aan deze site ontleend.
2 Jan van Acker, Antwerpen; van Romeins veer tot wereldhaven, Antwerpen, 1975, p. 187.
3 Vermoedelijk had hij een zus Janneken Vassy (Wassy) die op 6-10-1612 samen met haar
echtgenoot (de soldaat Jan Rimsen (Rimse, Rijmssen)) met att. deelnam aan het Avondmaal te
Sluis. Zij vertrok met att. in mei 1614 of 1619 naar Veere (ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 146).
Rimsen werd later sergeant en majoor van Biervliet. Vermoedelijk had Robert voorts een zuster
Rachel die vóór 1620 huwde met de korporaal Jacques Bomble alias Roufosse (Rondfosse). Deze
verloor tijdens het beleg van Oostende een oog.
4 ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 146.
5 ZA, arch. Herv. Gemeente Borssele, inv. 1.
6 ZA, SZ, inv. 494, 5-10-1633, fol. 71.
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7 Idem, 22-6-1634, fol. 303.
8 Idem, inv. 495, 29-9-1634, fol. 64 v.
9 Idem, 7-3-1635, fol. 181 en 181 v.
10 Idem, 5-7-1635, fol. 252 v.
11 Idem, inv. 1251.1, brieven van 5-4-1636 en 17-4-1636.
12 Idem, inv. 1598.2.
13 Idem, inv. 497, 14-3-1638.
14 Idem, 4-12-1638, fol. 211 v.
15 Idem, 28-5-1639, fol. 89, 26-11-1639, fol. 179 v en inv. 498, 10-12-1641, fol. 400 en 400 v.
16 Idem, inv. 499, fol. 42.
17 Idem, inv. 496, 28-9-1637, fol. 151 v en 152.
18 Idem, inv. 498, 6-4-1640, fol. 37.
19 Idem, inv. 500, 27-11-1644.
20 Idem, inv. 505, fol. 339 v.
21 Idem, inv. 508, 18-11-1655 (ongefol.) en 6-1-1656 (ongefol.).
22 VZS, nr. 136, maart 2007, p. 10.
23 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 de in 1634 geboren Robbert de Vassy (ZA, SZ, inv. 501, fol. 170, 178,
183 en 184).
24 ZA, SZ, inv. 501, fol. 170 en 178.
25 VZS, nr. 136, maart 2007, p. 10-11.
26 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 82.
27 De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v..
28 ZA, SZ, inv. 498, 7-8-1640, fol. 110.
29 De Nederlandsche Leeuw, 1889, p. 50; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 843.
30 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 116.
31 ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 147.
32 ZA, SZ, inv. 518, fol. 155.
33 Idem, inv. 665, 25-4-1669.
34 GA Axel, Transporten Axel en Axelerambacht, inv. 680, fol. 270 v.
35 Idem, fol. 272.
36 ZA, SZ, inv. 667, 12-3-1671.
37 Idem.
38 Idem, inv. 1670, fol. 149 v; idem, inv. 667, 21-9-1671.
39 Idem, inv. 667, 24-11-1671; zie hiervoor ook ZA, SZ, inv. 690, 19-1-1683.
40 Idem, inv. 668, 7-1-1672.
41 Idem, inv. 669, 14-10-1672.
42 GA Axel, Transporten Axel en Axelerambacht, inv. 680, fol. 324 v.
43 ZA, SZ, inv. 674.
44 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1450, fol. 12 v en 14 v.
45 ZA, arch. Herv. Gemeente Sluis, inv. 147, 19-1-1676.
46 NA, Staten-Generaal, inv. 5075, brief van 29-3-1677, waarin De Vassy klaagt over de kwaliteit van de (vier) Friese
compagnieën te Philippine.
47 De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v.
48 ZA, arch. Herv. Gemeente Sluis, Lidmatenregister Sluis 1659.
49 Idem 1678-1769, 19-1-1676.
50 ZA, SZ, inv. 783, 1-5-1664.
51 Idem, inv. 665, 16-7-1669.
52 Idem, inv. 666, 1-10-1670.
53 Idem, inv. 1670, fol. 151 v.
54 Idem, fol. 177 v, 178 v en 179.
55 Idem, inv. 1671, fol. 68.
56 Idem, inv. 2750.
57 Idem, inv. 1671, fol. 28 v en 29; ZA, SZ, inv. 695, 29-8-1687.
58 Ned. Patriciaat, 1921-1922, p. 11.
59 ZA, Resoluties Staten van Zeeland betreffende het jaar 1703, p. 284.
60 ZA, SZ, inv. 668, 4-7-1672.
61 Idem, inv. 669, 3-11-1672.
62 Idem, inv. 671, 21-12-1673.
63 Idem, inv. 678, 17-5-1677; idem, inv. 1670, fol. 2 v.
64 Zie hiervoor o.m.: GA Axel, Transporten Axel 1687-1703, inv. 682, fol. 98, 187 v, 197, 204 v, 210, 248 en 250; idem
1703-1712, inv. 683, fol. 52 v, 65 v, 113, 115 v, 127 v en 165.
65 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1910, fol. 7 v- 10 v.
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Veers
Anna Veers, dochter van Hans Veers en Rachel Muyshont; 1 leverde in 1650 trommelvellen
voor het fort Hoogerwerf; 2 doopgetuige Bergen op Zoom 4-5-1653 en 20-11-1675; testeerde
te Bergen op Zoom 22-2-1664; 3 testeerde te Vlissingen 14-3-1684 en 28-12-1684; 4 tr. (als
j.d. van competenten ouderdom) (h.v. Bergen op Zoom 4-3-1663) Pieter Verschoor,
koopman te Vlissingen, weduwnaar van Jacobmijnken Adriaens. 5
1
2
3
4
5

Rachel Muyshont hertrouwde met Rombout van Hamerstede (zie aldaar).
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22690.
HCM, not. arch. 134, akte nr. 116.
De Navorscher, jrg. 43, 1893, p. 100.
HCM, not. arch., inv. 134, akte nr. 102.

Veltdriel
Dr. Johan Veltdriel, lid van de vroedschap van Dokkum; lid van de Raad van State namens
Friesland 2-6-1626 tot 4-6-1628 en wederom van 7-7-1631 tot 29-6-1632; veldgedeputeerde
van de Staten-Generaal 1-5-1628 tot 30-4-1631; gedeputeerde van Friesland in de StatenGeneraal vanaf 1639 tot 30-4-1646; visiteerde op 7 juli 1632 het fort Hoogerwerf. 1
1 NA, Staten-Generaal, toegang 1.01.05, inv. 9176.

Velthoven, van
Johannes van Velthoven, geb. Bergen op Zoom, zoon van Huijbrecht Janssen van Velthoven
(wethouder te Bergen op Zoom) en Catherina Meijs; 1 lakenhandelaar te Bergen op Zoom;
wethouder aldaar in 1630; 2 Johan Viser (majoor-commies op Hoogerwerf) verklaarde op 152-1636 dat hij aan Johannes van Velthoven een bedrag had betaald van fl. 164, zijnde geld
voor geleverd bier, boter en kaas in het verband met het “opmaken” van het fort Hoogerwerf
naar aanleiding van de werkzaamheden van de “werkbazen” Jan Passchiers en Boy Claessen;
3
otr. Bergen op Zoom 14-4-1626; tr. ald. 20-5-1626 Cornelia van Lanschot, geb. Breda; uit
dit huw. geref. ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.

Hubrecht van Velthoven, 10-10-1627; getuigen: Johan de Bergaigne, Diga Sgraven en
Anna Basiers.
Seebrecht van Velthoven, 2-12-1629; getuigen: Johan van Lanschot en Willemynken
Schrauwen.
Johannes van Velthoven, 20-1-1632; getuigen: Jaspar van Velthoven en Sara Meeijs.
Caterina van Velthoven, 29-1-1634; getuigen: Wouter de Witte en Willemijnken
Schrauwen.

1 HCM, not. arch. 22, akte nr. 7, 19-1-1627.
2 Idem, not. arch. 25, akte nr. 214, 14-12-1630.
3 Idem, not. arch. 31, akte nr. 27. Het genoemde bedrag was overeengekomen tussen Van Velthoven
en de genoemde werkbazen op 1-11-1634. Het bedrag werd door tussenkomst van Johan Vizer
verrekend.
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Verbeeck
Adriaen Verbeeck, geb. Bergen op Zoom; ruiter onder Van Broechum te Bergen op Zoom in
1634 en 1637 (en mogelijk eerder en later); 1 tavernier ald. 27-5-1655; 2 vermeld als kuiper
ten behoeve van het fort Hoogerwerf in 1653 en 1654; 3 sergeant en kanonnier op dit fort
1658-1662; 4 test. met echtgenote te Bergen op Zoom 21-6-1662 (hij ziek in bed); 5 otr.
Bergen op Zoom 27-12-1634, tr. ald. 14-1-1635 Neeltgen Engelen (Engels), geb. Bergen op
Zoom; uit dit huw. ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.
1
2
3
4
5

Margriet Verbeeck, 18-1-1636; getuigen: Cornelis Reynierssen, Willem Engels en
Neeltgen Adriaens.
Hubrecht Verbeeck, 1-8-1638; getuigen: Willem Anthonissen, Adriaen van Dam,
Apollonia Martens en Anneken Jans.
Engel Verbeeck, 12-9-1640; getuigen: Pieter Govertsen, Pieter Marinissen, Janneken
Blommers en Cornelia Goverts.
Engel Verbeeck, 30-10-1646; getuigen: Maddeleen Nodens en Margriet Cornelis.
HCM, not. arch. 32, akte nr. 51, 12-5-1637.
Idem, inv. 134, akte nr. 20.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22720 en 22730.
Idem, inv. 22770-22810.
HCM, not. arch. 112, akte nr. 55.
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Verberckmoes
Matthijs Verberckmoes, vestigde zich vóór 1665 vanuit St. Niklaas (in het Waasland) in
Bergen op Zoom; koperslager aldaar; leverde in 1671 voor 5 schellingen een geschutlepel
voor het fort Hoogerwerf; 1 kocht in 1681 het pand “De Hertshoorn” in de Lievevrouwestraat
te Bergen op Zoom (anno 2011 nr. 10); 2 testeerde met echtgenote te Bergen op Zoom 27-51676; 3 tr. Anna Duijser (ook: Tanneken van Duijgen, Tanneken van Duijsen en Tanneken
van Denijssen); zij test. Bergen op Zoom 12-12-1691; 4 uit dit huwelijk:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
1
2
3
4
5

Janneken Verberkmoes, geb. in het Land van Waas; otr. Bergen op Zoom (geref.) 14-51672 Jan Pietersen Friscus, geb. Bergen op Zoom.
Gillis Verberkmoes, geb. Sint Niklaas; koperslager; otr. Bergen op Zoom (geref.) 13-51671, tr. ald. 2-6-1671 Cornelia Vervooren, geb. Bergen op Zoom.
Matthijs Verberckmoes, als minderjarig vermeld op 27-5-1676. 5
Francois Verberckmoes, idem.
Thomas Verberckmoes, idem.
Elisabeth Verberckmoes; ged. Bergen op Zoom (geref.) 16-1-1665; getuige: Huijbrecht
Tant (zie aldaar).
Anna Maria Verberckmoes, 8-2-1668; getuigen: Joos Verberckmoes en Maria Dermons.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22910.
Weyts, 2006, p. 165.
HCM, not. arch. 126, akte nr. 37, 27-5-1676.
Idem, inv. 335, akte nr. 39, 12-12-1691.
Idem, inv. 126, akte nr. 37, 27-5-1676.

Verbert
Zie Rombouts.

Verdonck
1.

Pieter Cornelisse Verdonck, schipper te Bergen op Zoom; vervoerde in 1651
bouwmaterialen ten behoeve van het fort Hoogerwerf; 1 tr. Janneken Willems; uit dit
huwelijk ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.

2.

Cornelis Verdonck, 3-7-1648; getuige: Nelleken Cornelis van Aeckeren.
Adriaen Verdonck, 24-12-1654; geen getuigen vermeld.
Lijsbeth Verdonck, 9-5-1660; getuige: Lijsbeth Willemsdochter.

Jan Cornelisse Verdonck, schipper te Bergen op Zoom; vervoerde in 1662 bagage van
soldaten van het fort Hoogerwerf; 2 tr. Aechten Adriaens (Arents); uit dit huwelijk ged.
Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.

Cornelis Verdonck, 29-1-1651; getuige: Cornelia Steenwyck.
Adriaentge Verdonck, 28-9-1653; getuige: Maddeleentge Anthonis.
Catelijn Verdonck, 11-2-1656; getuigen: Willem Penne en Catelyn Crijns.
Lijsbeth Verdonck, 16-3-1661; geen getuigen vermeld.
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1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22700.
2 Idem, inv. 22820.
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Vergult
Claes (Nicolaes) Vergult, schipper; leverancier van turf voor het fort Hoogerwerf in 1646. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22650.

Verhoeven
Abraham Verhoeven (1575-1652), wordt beschouwd als de eerste uitgever van kranten en
nieuwsprenten in de Nederlanden; hij verkreeg in 1605 een octrooi op het uitgeven van
berichten over de overwinningen van de Spaanse veldheer Ambrogio Spinola; vanaf 1617
publiceerde hij met vaste regelmaat de krant “Nieuwe Tijdinghen”; 1 vanaf 1629 werd de
naam van deze krant gewijzigd in “Wekelijcke Tijdinghen”; zijn berichtgeving was in
normatief opzicht onmiskenbaar gekleurd; feiten werden bezien vanuit een Spaanse, roomskatholieke optiek; 2 dit neemt niet weg dat in zijn kranten velerlei feitelijkheden zijn
opgenomen (zoals data van gebeurtenissen en namen van betrokkenen) die voor een
geobjectiveerde reconstructie van gebeurtenissen gedurende de Tachtigjarige Oorlog, in het
bijzonder ontwikkelingen in en rondom Antwerpen (waar Verhoeven’s kranten en prenten
verschenen), van belang kunnen worden geacht; Verhoeven publiceerde, waarschijnlijk eind
1627, een “Pascaert van de ghelegentheyt van de schans te Santvliet”; 3 daarop is ook het
fort Hoogerwerf afgebeeld (zie afbeelding nr. 32); op de bijbehorende tekst is een passage
afgedrukt over de bouw van dit fort. 4
1 Van den Branden, 1902; zie verder bijlage 6 van dit boek.
2 Van Damme, 1998, p. 1-22.
3 Dat de kaart door Verhoeven is uitgegeven berust onder meer op een mededeling van George en
Julia Blommaert van het Dagbladmuseum te Antwerpen.
4 De originele versie van deze kaart kon niet worden getraceerd. De kaart is evenmin in
bibliografisch opzicht naspeurbaar gebleken. Een kopie-versie ervan is (vermoedelijk via privébezit) in omloop geraakt zonder bronvermelding. Er is een sterke verwantschap tussen deze kaart
incl. de bijbehorende tekst en de kaart die door Josua van den Ende is vervaardigd en in 1627 door
Claes Janszn. Visscher te Amsterdam is uitgegeven met eenzelfde titel en een vergelijkbare
bijbehorende tekst. Een verbeterde versie van deze kaart is in 1631 uitgegeven door Claes Janszn.
Visscher. Zie voor de versie uit 1627 o.m.: HCM, Beeldcollectie, KG 372 en de aangepaste versie
uit 1631: Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, Port 34 N 8. Het is denkbaar dat
Verhoeven zich op de kaart van Van den Ende baseerde en de bijbehorende tekst enigszins
aanpaste, zodat deze overeenkwam met de Spaanse optiek van waaruit Verhoeven werkte. Dat Van
den Ende zich op Verhoeven baseerde is minder aannemelijk. Verhoeven was een uitgever en geen
cartograaf.

Verlet
Nicolaes Verlet, op 12-2-1629 stelden de Gecommitteerde Raden van Zeeland zijn
commissie en instructie vast als de eerste sergeant-majoor en commies van de vivres en
munitie in het fort Frederik Hendrik nabij Berendrecht met een traktement van 25 gulden per
maand; 1 vermeld als majoor op het fort Frederik Hendrik op 14-11-1631, toen hij een schuld
had bij winkelier Adriaen Metteneije; 2 verzocht de Gec. Raden op 23-12-1631 te mogen
volstaan met het afbetalen van deze schuld ad 15 pond Vlaams, met 1 pond per maand; 3 was
in aug. 1634 betrokken bij het inspecteren van reparaties op het fort Hoogerwerf; 4 kreeg 14-
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11-1634 van de Raad van State opdracht om op Hoogerwerf diverse werkzaamheden te laten
verrichten, waaronder het repareren van de contrescarp; 5 vermeld in 1635; 6 overl. vóór 134-1645; tr. N.N.; zij woonde toen als zijn weduwe in de Voorstraat in fort Lillo in het pand
“Den Vergulden Valck”, tegenover het pand “De Vergulde Rose”. 7
1
2
3
4
5
6
7

ZA, SZ, inv. 490, 12-2-1629.
Idem, inv. 492, 14-11-1631.
Idem, 23-12-1631.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 51, fol. 85, 16-8-1634.
Idem, fol. 326, 14-11-1634.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 143 v.
HCM, not. arch. 40, akte nr. 41.

Vermeulen
Pieter Pietersen Vermeulen, geb. Alphen; woonde in juni 1671 op fort Hoogerwerf; waarsch.
soldaat aldaar; otr. Ossendrecht (als j.m.) 7-6-1671, tr. ald. 26-6-1671 Janneken Janssen, j.d.,
geb. Poppel, toen wonend te Woensdrecht.

Verweij
Janneken Verweij, leverde in 1644 voor een bedrag van £ 0:13:4 acht oude tonnen, die
werden gebruikt voor de viering op het fort Hoogerwerf van de verovering, op de
Spanjaarden, van Sas van Gent; deze verovering vond plaats op 5-9-1644. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22630.

Vijenije
Willem Vijenije, repareerde in 1668 voor £ 1:3:8 de trommel van het fort Hoogerwerf en
leverde er trommelvellen voor. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22880.

Vijgh
Sibert Vijgh, kapitein in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam; werd door de StatenGeneraal op 18-10-1627 met zijn schip naar Zeeland gestuurd in verband met operaties tegen
Spaanse schepen bij Zandvliet, vermoedelijk naar aanleiding van de aanleg van het fort
Hoogerwerf en de bouw van het fort Frederik Hendrik. 1
1 NA, Staten-Generaal, 18-10-1627, fol. 9.

Vingie
Zie Vune.

Vizer (Veijser, Viser, Visier)
John (Johan, Jan) Vizer (ook genoteerd als Viser, Veijser, Vischer en als Visier), geb. Shipley
(in Engeland); 1 sergeant (onder kapitein “Boeis”) in het garnizoen van het Staatse leger te
Tholen in 1628; 2 werd 10-9-1633 (omschreven als Johan Visers) door de Raad van State
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benoemd tot majoor (wachtmeester) en commies van de vivres en de ammunitiën op het fort
Hoogerwerf (ook wel omschreven als het fort St. Martin) als opvolger van Abraham Dufour,
aanvankelijk ook ten behoeve van het fort Ambrosius (ofwel Stoofgat), dat op 1-11-1633
door een stormvloed dusdanig werd beschadigd dat het als vestingwerk ophield te bestaan; 3
in 1648 omschreven als kapitein en commandeur van het fort Hoogerwerf; verdiende
daarmee 50 pond Vlaams per jaar; 4 fungeerde op het fort Hoogerwerf ook als aannemer, met
name van grondwerken; werd daar afzonderlijk voor betaald; werd er in 1658 (mog. ten
onrechte) van 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 die met wapens werden toegerust om op soldaten te lijken; dit verschijnsel werd
“passevolanterye” genoemd; 5 kocht tussen 1656 en zijn overlijden diverse stukken grond te
Poortvliet; 6 kocht 30-6-1658 percelen zaailand in de jurisdictie van de stad Tholen; 7
testeerde (“clouck ende gesont van lichame”) bij notaris Philips den Dach te Middelburg (als
Johan Vizer) op 6-6-1654; 8 overl. tussen 10-4-1659 en 22-4-1659; 9 otr. (1) Tholen 8-41628, tr. (1) ald. 3-5-1628 Maeyken Jacobsdr., geb. te Poortvliet, dochter van Jacob
Huybrechtszn. (tapper en bakker te Poortvliet) en diens tweede echtgenote Margriete
Jacobsdr., weduwe van Philips Philipszn. Grindet en van Matthijs Willemszn.; zij werd in
Tholen begr. op 12-7-1640; 10 otr. (2) Tholen 29-9-1640, tr. (2) ald. 17-10-1640 Maria de
Ridder, j.d., geb. Zierikzee; zij test. Bergen op Zoom 27-5-1655; 11 overl. tussen 27-5-1655
en 7-2-1656; 12 zij was een zuster van Martinus de Ridder, commandeur van Liefkenshoek
1659-1664 (zie aldaar); uit het eerste huwelijk:
a.

Maria Veijser, geb. ca. 1625; kwam 26-3-1660 met att. van fort Hoogerwerf naar
Ossendrecht; 13 overl. tussen 22-7-1671 en 6-5-1672 (kort na haar derde huwelijk); 14 tr.
(1) vóór 14-11-1646 Wouter Davidszn. van Raphels, geb. Poortvliet, zoon van David
Wouterszn. van Raphels en diens tweede echtgenote Petronella Andriesdr. Vlaminck; zij
woonden 24-7-1649 te Poortvliet (zie Raphels); otr. (2) fort Hoogerwerf 2-9-1657, tr.
(2) Ossendrecht 6-10-1658 (wonend op het fort Hoogerwerf) Christiaen Engelbergh
(Ingelbergh), geb. Venlo, zoon van Arnoldus Engelbergh en Joanna van Dael,
weduwnaar van Anna van Grijppinckhoven, schout en secretaris van Ossendrecht (zie
verder Ingelbergh); tr. (3) juli 1671 Willem Anthoniszn. Mense, geb. Poortvliet, zoon
van Antony Willemse Mense (landbouwer te Poortvliet) en Jannetje Mels.

1 Zie voor Johan Viser en zijn nageslacht: Van Valkenburg, 1976, p. 6-260. Viser ondertekende zijn
brieven als Vizer.
2 Kapitein Boeis is vermoedelijk identiek met de Engelse kapitein Thomas Boijes, die op 4-8-1634 is
vermeld als bevelvoerder van troepen uit het regiment van kolonel Hau(l)terive (ZA, SZ, inv. 495,
fol. 21 v). Boijes is mogelijk identiek met Thomas van den Houte alias Du Bois (Bosters, 2008, p.
24-25). Een naamgenoot van hem verkreeg van de Staten van Zeeland op 18-1-1611 commissie als
commissaris van de vivres en ammunitie van oorlog binnen de stad en het eiland Tholen (ZA, SZ,
inv. 1669, fol. 50); zie ook: Romeijn, 2001, p. 203-204.
3 NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 50, fol. 166 (tweede deel); ZA, SZ, inv. 497, 8-9-1639,
fol. 153 en inv. 498, 9-8-1640, fol. 112. In de Staten van Oorlog van het gewest Zeeland
betreffende de periode 1659 tot en met 1678 is Jan Viser nog steeds als majoor en commies op het
fort Hoogerwerf vermeld, terwijl hij in 1659 is overleden (ZA, SZ, inv. 2709 t/m 2742); Viser werd
als majoor-commies-commandant te Hoogerwerf opgevolgd op 9-5-1659 door Anthony de
Baudoux (ZA, SZ, inv. 511, 9-5-1659).

581

4
5
6
7
8

NA, arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, fol. 96 v; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 940, fol. 218-218 v.
Van Valkenburg, 1976, p. 8.
Bijv. GA Tholen, RAZE 5639, 10-4-1659 (koop grond in de noordhoek van Nieuw-Strijen te Poortvliet).
De verkoper was Cornelis Corneliszn. Manteau (GA Tholen, RAZE 5182, fol. 124 v).
De oorspronkelijke versie van dit testament ging verloren, doch een kopie ervan bevindt zich in het archief van de
Weeskamer van Poortvliet (GA Tholen, RAZE 5705, 7-6-1659). Viser wees als zijn erfgenamen de kinderen van zijn
dochter Maria aan. Zijn echtgenote werd niet als erfgename vermeld; dit was omgekeerd ook zo.
9 ZA, SZ, inv. 511, 22-4-1659.
10 Trouwgetuigen te Tholen voor de bruidegom waren luitenant Thomas Godby en sergeant Jeans Copy, beide dienend
onder kapitein Boeis; voor de bruid getuigden Dina Godby en Tanneke Jacobsdr. (zuster van de bruid).
11 HCM, not. arch. 134, akte nr. 20, fol. 45-46. Zij was toen lichamelijk ziek, doch haar verstand en memorie machtig. Zij
verlangde een christelijke begrafenis en legateerde aan de diaconie van de geref. kerk te Bergen op Zoom fl. 100. Haar
enige en universele erfgenaam was haar broer Martijn de Ridder, kapitein van een compagnie voetknechten te
Liefkenshoek. Na diens dood waren haar nagelaten goederen bestemd voor diens kinderen, waarvan er in 1655 nog acht
leefden. Het testament werd opgesteld in het logement van de testatrice genaamd “In den drije Papegaijen” buiten de
garnizoenspoort te Bergen op Zoom. Getuigen waren oud-luitenant John Baker en de tavernier Adriaen Verbeecq (zie
Verbeeck). Haar echtgenoot Johan Vizer leefde toen nog. Hij wordt in het testament niet als erfgenaam vermeld, wel als
echtgenoot.
12 Zie voor haar nalatenschap o.m.: Idem, inv. 80, akte nr. 9, 7-2-1656 en akte nr. 20, 3-3-1656. Tot de nalatenschap
behoorde het huis “Den vier Eemers” te Bergen op Zoom. Dit wordt gekocht door David Malefoij, leertouwer en poorter
te Bergen op Zoom. Deze machtigde Thomas Thomassen Poulier, schipper en koopman te Bergen op Zoom. Deze stelde
zijn huis “Lillo” aan de noordzijde van de haven als onderpand (idem, not. arch. 80, akte nr. 34, 29-3-1656).
13 HCM, Lidmatenlijst geref. kerk Ossendrecht/Woensdrecht 1653-1721.
14 GA Tholen, RAZE 5692, fol. 94 v, 97 en 103 v.
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Vlam
Arent (Arij) Janssen Vlam, op 16-7-1616 had hij in opdracht van de Gecommitteerde Raden
van Zeeland de palissaden te Liefkenshoek aan de redouten aan weerszijden van het fort
gemeten; 1 woonde op 8-1-1643 in het fort Liefkenshoek; 2 ‘s lands timmerman te
Liefkenshoek, vermeld in 1647 en 1656; 3 verrichtte in 1651 werkzaamheden aan de brug
van Liefkenshoek; ontving hiervoor 48 ponden en 10 schellingen Vlaams; 4 werd op 17-121643 aangesteld als buitengewoon onbezoldigd constabel (= kanonnier) te Liefkenshoek; 5
werd in december 1647 betaald voor timmerwerkzaamheden te Liefkenshoek; 6 idem in 1650;
ontving toen de tweede en laatste termijn (zijnde £ 198:10) voor het maken van het houten
(scheeps)hoofd te Liefkenshoek; 7 verrichtte in 1651 voor £ 48:10 werkzaamheden aan de
brug te Liefkenshoek; 8 ontving in 1658 £ 29:15 voor het maken van een sluisje in de
contrescarp van het fort Hoogerwerf conform een ordonnantie van 15-2-1658; 9 overl. kort
vóór 29-12-1659; Johan Pottier was curator van zijn sterfhuis; 10 tr. N.N.; zijn weduwe is met
kinderen vermeld te Liefkenshoek op 29-12-1659; 11 tot die kinderen behoort vermoedelijk
Jan Aertsen Moorman, alias Vlam, timmerman en aannemer. 12
Arent Janssen Vlam is verm. identiek met Adriaen Vlam; deze tr. Ossendrecht (geref.) 2111-1655 (met att. van Liefkenshoek) als weduwnaar van Maria Meertens met Janneke
Huijbrechts, j.d. van Middelburg.
Hij had een broer Lieven die omschreven is als Lieven Vlam en ook als Lieven Janse
Moorman. Deze is geboren in Zierikzee. 13
1 ZA, SZ, inv. 1231, Ingekomen stukken Gec. Raden, 16-7-1616.
2 Idem, inv. 499, fol. 180 v.
3 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80130, fol. 109; idem, 80310, fol. 44.
4 ZA, SZ, inv. 504, fol. 374 v.
5 Idem, inv. 499, fol. 327 v.
6 Idem, inv. 501, fol. 248.
7 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 940, fol. 250-252.
8 ZA, SZ, inv. 504, fol. 374 v.
9 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1100, fol. 97.
10 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80380, fol. 51.
11 ZA, SZ, inv. 511, 29-12-1659.
12 Leune, 2006, deel 2 b, p. 620-621.
13 Idem, p. 618.

Vleugels
Jacob Vleugels, geb. (verm. te Diest) ca. 1587 (16 jaar oud op 9-9-1603), zoon van Dierck
Janssen Vleugels (wapensmid te Bergen op Zoom vanaf ca. 1589) en diens eerste echtgenote
Maeijken Claes Berthoens; 1 publiceerde “D’ontsettinghe van Bergen op Zoom gheschiet in
den jaere 1623” (Utrecht, 1624); verkreeg op 9-6-1628 commissie van de Raad van State als
extraordinaris militair ingenieur in Staatse dienst en op 1-1-1629 als (gewoon) ingenieur; 2
landmeter; werkte in de periode 1624-1628 met David van Orliëns aan de vestingwerken te
Steenbergen; werkte vanaf medio 1628 aan de aanleg van de forten De Roovere, Moermont
en Pinsen bij Bergen op Zoom; inspecteerde in de zomer van 1632 het op de Spanjaarden
veroverde fort Hoogerwerf; 3 beschreef op 20-7-1632 uitvoerig de staat van het (op 17-7-
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1632) op de Spanjaarden veroverde fort St. Anna in de Polder van Namen; 4 op 21-8-1633
verbleef hij op dit fort i.v.m. het bouwen van een redoute aldaar; 5 inspecteerde in 1634 en
1635 reparatiewerkzaamheden op het fort Hoogerwerf; 6 op 17-11-1635 berichtte hij de Gec.
Raden wat er volgens de Prins van Oranje aan de verdediging van Lillo moest worden
gedaan; 7 op 10-7-1638 diende hij zich naar Lillo te begeven om de raadsheren Tenijs en Van
der Straeten te assisteren bij de bestedingen van werkzaamheden aan de vestingwerken te
Lillo; 8 op 17-7-1638 werd hij door de Gec. Raden aangewezen als opzichter van de bestede
aardewerken aan het fort Lillo; 9 op 21-9-1638 werd hij door de Gec. Raden gevraagd de
werken op Lillo te visiteren en daarvan staat op te maken; 10 op 16-11-1638 verzochten de
Gec. Raden hem erop te letten wat gedaan diende te worden om het fort Lillo in de winter
tegen de vijand te beschermen; 11 was in 1639 als ingenieur betrokken bij reparaties op het
fort Hoogerwerf; 12 op 9-5-1639 diende hij zich op last van de Gec. Raden van tijd tot tijd
naar Lillo te begeven om het werk aldaar te controleren en gebrekkigheden aan te kaarten bij
de aannemers; 13 op 19-9-1639 werd hij door de Gec. Raden gevraagd zich naar Lillo te
begeven om te assisteren bij het opnemen van het werk aldaar; 14 wederom vermeld als
ingenieur te Lillo en/of Liefkenshoek in 1640 en 1641; 15 op 10-9-1641 werd hem door de
Gec. Raden gevraagd naar Liefkenshoek af te reizen om de precieze plaats van nieuwe
redoutes te bepalen; 16 testeerde met echtgenote 23-1-1653; 17 overl. vóór 25-4-1654; 18 tr.
Bergen op Zoom 24-4-1635 Petronella van Oosten, ged. Bergen op Zoom 27-12-1604,
dochter van de rentmeester David van Oosten en Sara van Heeren, weduwe van Cornelis
Willemse Bollaert; zij test. Bergen op Zoom 31-8-1661; 19 als weduwe van Jacob Vleugels
vermeld op 29-9-1661; 20 zij hertr. Francois Priem, wijnsteker te Tholen; 21 uit dit huwelijk,
geref. ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Didericus Vleugels, 8-2-1636.
Sara Vleugels, 21-7-1637.
Maria Vleugels, 13-7-1639.
Johan Vleugels, 13-1-1641. 22
Jacob Vleugels, 28-12-1642.
Fredericus Vleugels, 2-8-1644.
Hubertus Vleugels, 10-3-1647 (overl. vóór 23-1-1653). 23

1
2
3
4

HCM, Weeskamerarchief, inv. 10, 9-9-1603.
Scholten, 1989, p. 193; Westra, 2010, p. 42-43.
NA, Staten-Generaal, toegang 1.01.05, inv. 9176.
KHA, Verz. Johan Maurits, vorst van Nassau-Siegen, inv. 1476, kaart nr. 98 v, behorend bij kaart
nr. 47.
5 ZA, SZ, inv. 494, 23-8-1633, fol. 45 v.
6 NA, Resoluties Raad van State, inv. 51, fol. 91, 9-8-1634 en fol. 247, 17-10-1634; voorts inv. 52,
fol. 74, 27-1-1635. Ontwierp verm. het bestek van de nieuwbouw van het fort.
7 ZA, SZ, inv. 495, 17-11-1635, fol. 341 v.
8 Idem, inv. 497, 10-7-1638, fol. 112.
9 Idem, 17-7-1638, fol. 119.
10 Idem, 21-9-1638, fol. 162.
11 Idem, 16-11-1638, fol. 202.
12 NA, Raad van State, inv. 1569, verbaal betreffende het jaar 1639.
13 ZA, SZ, inv. 497, 9-5-1639, fol. 78.
14 Idem, 19-9-1639, fol. 156.
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15
16
17
18
19
20
21
22

Idem, inv. 498, 26-5-1640 en 18-8-1641, fol. 321.
Idem, 10-9-1641, fol. 341 v.
HCM, not. arch., inv. 103, akte nr. 5.
Idem, inv. 135, akte nr. 132.
Idem, inv. 134, akte nr. 82.
ZA, SZ, inv. 515, fol. 179.
Romeijn, 2001, p. 141.
Deze verkreeg van de Raad van State commissie als militair ingenieur op 19-11-1681; hij overl. in 1702 (Scholten, 1989,
p. 193).
23 HCM, not. arch., inv. 103, akte nr. 5.

585

Volckers
Jan Volckers, slotenmaker (1648) en ijzersmid (1666) te Bergen op Zoom; 1 ontving in 1661
£ 0:2:9 voor het vermaken van een anker voor het fort Hoogerwerf; 2 tr. Janneken Adams van
Lennep; uit dit huwelijk geref. ged. Bergen op Zoom:
a.
b.

Janneken Volckers, 19-5-1661; getuige: Cornelia Gerade.
Barnardus Volckers, 3-5-1665; getuigen: Bartholomeus de Gortman en Cornelia Jacobs.

1 HCM, not. arch. 43, akte nr. 6, 9-1-1648; idem, inv. 182, akte nr. 3, 3-2-1666.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22810. Het betrof waarschijnlijk het anker van de sloep van het
fort.

Volmer
Engelbert Volmer (Volmaer, Volmeer), ged. Bergen op Zoom 26-5-1627 (getuigen: Vincent
Vincentsen, Gysbrecht van Imbroeck, Franchoys Bloeyert, Cyken Philipse, Kathlyne Jans en
Maeyken Engelberts), zoon van Huybrecht Volmaer en Kathlyne Jooris; repareerde in 1670
ruiten op het fort Hoogerwerf; 1 otr. Bergen op Zoom 9-5-1665, tr. ald. 26-5-1665 Elisabeth
Timmers, ged. Bergen op Zoom 1-10-1642, dochter van Paulus Timmers en Maijken
Cornelis; uit dit huwelijk geref. ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.

Catelijn Volmer, 5-10-1666; getuigen: Huijbrecht Volmer, Tanneken Saerse en Maria
Temmers.
Maria Volmeer, 13-2-1670; getuigen: Hendrick Schaer, Engel de Jong, Cornelia
Temmers en Maria Volmeers.
Paulus Volmeer, 11-11-1672; getuigen: Thedorus Constant en Jurijn Volmeer.
Hubrecht Volmer, 9-12-1672; getuigen: Antonij Stevensen en Jaquelijntje Volmer.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22900.

Voos
Nicolaes Voos (Fos), metselaar te Bergen op Zoom; repareerde in 1651 en 1652 de
logementen in het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22690 en 22700.

Vosbergen, van
Caspar (Jasper) van Vosbergen, werd in 1598 lid van de Rekenkamer van Zeeland namens
de stad Veere; pensionaris van Veere 1603-1609; benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad
van Holland, Zeeland en Westfriesland 21-10-1608; 1 benoemd tot gedeputeerde van Zeeland
in de Staten-Generaal 29-10-1625; 2 arriveerde op 11-9-1631 te Lillo, een dag vóór de Slag
op het Slaak; 3 bepleitte in december 1633 samen met de Zeeuwse gedelegeerden De Knuyt
en Van Beaumont bij de Raad van State met succes dat het fort Hoogerwerf niet gesloopt zou
worden gelet op het belang van deze vesting voor de verdediging van het gewest Zeeland; 4
vervulde voor de Republiek der Verenigde Nederlanden diverse diplomatieke missies; 5
overl. 1649; tr. Barbara van Panhuis, overl. 1630.
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1
2
3
4
5

ZA, SZ, inv. 1669, fol. 21 v.
Idem, inv. 1669, fol. 122.
Idem, inv. 1246.2, brief van de commandeur van Lillo aan de GR van Zeeland d.d. 11-9-1631.
NA, Resoluties Raad van State, inv. 50, fol. 401, 6-12-1633.
A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel 11, p. 118-119.
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Vriese, de
1.

Jacob de Vriese, ged. Bergen op Zoom 6-5-1590, zoon van Jacob de Vriese
(aanvankelijk brouwer en burgemeester te Bergen op Zoom, vanaf 1609 poorter te
Tholen en apotheker, servitiemeester, schepen en burgemeester aldaar) en diens tweede
echtgenote Barbara Jans; schepen en burgemeester te Tholen; stelde zich op 8-8-1633
voor fl. 1000 borg voor Johan Viser als majoor-commies op het fort Hoogerwerf; 1 begr.
Tholen 18-5-1651; tr. Emmerentia van Lansbergen, dochter van Daniel van Lansbergen
(medicus en schepen te Tholen) en Cornelia Keyser; uit dit huwelijk: 2
a.
b.
c.

Jacob de Vries, geb. ca. 1621.
Paulina de Vriese, geb. ca. 1625.
Daniel de Vriese, geb. ca. 1627.

2.

Cornelis Janssen de Vriese, timmerman; zie Jansen.

3.

Pieter de Vriese, schipper; vervoerde in 1657 en 1659 de predikant van het fort St. Anna
in de Polder van Namen naar het fort Hoogerwerf. 3

1 GA Tholen, RAZE 5179, 8-8-1633.
2 Romeijn, 2001, p. 297-299.
3 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22760 en 22780.

Vrijberghe, van
Marinus van Vrijberghe, geb. Tholen 18-1-1637; zoon van Marinus van Vrijberghe
(burgemeester en commies van Tholen, zoon van Willem Jacobsen de Boet, heer van
Vrijberghe en Cornelia de Vager) en diens tweede echtgenote Cornelia Johanna de Huybert
(geb. Zierikzee, dochter van Johan Claessen de Huybert en Cornelia de Jonge); jurist;
advocaat te Tholen; schepen van Schakerloo 1662-1664; commies van de vivres en
ammunitiën en ontvanger van de gemene middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek
vanaf 31-1-1665 t/m 1678; 1 was tevens ontvanger ten behoeve van het fort Hoogerwerf;
verdiende als commies 60 pond Vlaams per jaar; 2 werd op 12-2-1665 ook benoemd tot
gedelegeerd rechter te Lillo; 3 werd op 12-3-1665 tevens benoemd tot extra-ordinaris
commissaris van de monstering van de garnizoenen langs de Schelde te Lillo, Liefkenshoek
en de forten St. Anna (in de Polder van Namen) en St. Martin op Hoogerwerve; 4 had op 84-1665 bezittingen in het fort Lillo waarvan de waarde werd geschat op fl. 9.600; 5 bezat in
1673 (in elk geval) 11 gemeten en 52 roeden grond rondom de forten Lillo en/of
Liefkenshoek, ressorterend onder de jurisdictie van het gewest Zeeland; toen aangeslagen
voor 3 pond en 14 schellingen Vlaams; 6 overl. kort vóór 15-11-1678; 7 tr. Zierikzee 26-11661 Balduina de Vager, ged. Zierikzee 18-11-1637, dochter van Cornelis Hermanszn. de
Vager en Helena Mulock (uit dit huwelijk twee kinderen, die niet volwassen werden). 8
1
2
3
4
5

ZA, SZ, inv. 1670, fol. 51. Werd als ontvanger benoemd door de Raad van State.
Idem, inv. 667, 14-8-1671.
Idem, inv. 521, fol. 84.
Idem, fol. 149; ZA, SZ, inv. 1670, fol. 125 v.
NA, Raad van State, inv. 2145.
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6 ZA, Rekenkamer Zeeland, D 23700.
7 ZA, SZ, inv. 681, 15-11-1678.
8 Romeijn, 2001, p. 314; Nagtglas, 1893, p. 903-907.
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Vune (Vingie)
Willem Vune (Vingie), geb. Bergen op Zoom; 1 was in aug. 1670 tamboer en in febr. 1672
soldaat op het fort Hoogerwerf; otr. (als j.m.) Bergen op Zoom 27-8-1670 Willemina
Rosebooms, j.d., geb. Bergen op Zoom; de bruidegom overlegde attestaties van zijn moeder
en van zijn officier; de moeder van de bruid was present; uit dit huwelijk:
a.

Willem Vune, ged. Woensdrecht 21-2-1672; getuigen: Pieter Anthonissen, Henderijk
Jacobsen van Oort, Sara van der Malen en Pitronella Rosebooms.

1 Bij zijn ondertrouw is hij omschreven als Willem Vingie en bij de doop van zijn zoon Willem als
Willem Vune. Hij is mogelijk verwant met Isaak de Vingije, als vader vermeld te Bergen op Zoom
op 11-12-1669. Deze was mogelijk zijn broer, is ook omschreven als Isaak de Vigny en was in
1672 te Bergen op Zoom luitenant onder Sandovik.

Walen
Jacob Corneliszn. Walen, lidmaat geref. kerk van Ossendrecht/Woensdrecht 23-10-1655; 1
landbouwer te Ossendrecht; leverancier van stro ten behoeve van het fort Hoogerwerf in
1662; 2 doopgetuige Woensdrecht 21-7-1658; schepen van Ossendrecht 1661 en 1663. 3
1 HCM, Lidmatenlijst Ossendrecht/Woensdrecht 1653-1721.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820.
3 HCM, Dingrol Ossendrecht 1657-1669, fol. 91 en 101.

Wallet
Jan Wallet, schipper; vervoerde in 1646 turf ten behoeve van het fort Hoogerwerf vanuit het
fort Keizershoofd bij Valkenisse. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22650. Hij is mog. verwant met Jan Walet, vermeld als sergeant
in de compagnie van kapitein Van Cruiningen in 1634 (zie Leune, 2006, deel 2 c, p. 648).

Walvisch
Heronimus Walvisch, leverancier van zes bandelieren (voor de musketten) voor het fort
Hoogerwerf in 1667; ontving hiervoor £ 2:2. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22870.

Wanseel
Jacob Wanseel, was op 26-6-1641 sergeant van de compagnie van Jacques Broucqsaut op
het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590, fol. 43.

Weele, van der
Zie Van der Wiele.
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Welderen, van 1
Johan van Welderen, kapitein van een compagnie van het Staatse leger in het regiment van
kolonel Wolter van Brienen, als zodanig vermeld in o.m. 1628 en 1632; 2 op 26-9-1632
verbleef zijn compagnie op schepen bij het fort Kruisschans, gekomen vanuit Sluis; 3 soldaten
uit zijn compagnie kwamen in mei 1635 naar het fort Hoogerwerf; 4 ze verbleven daar ook
in andere jaren; op 26-6-1635 verbleven manschappen van zijn compagnie op het fort St.
Jacob toen dit ’s nachts werd overvallen door Spaanse soldaten uit Zandvliet; een sergeant
en 17 tot 18 soldaten uit zijn compagnie werden gevangen genomen, samen met een vaandrig
en nog twee sergeanten; 5 zijn compagnie verbleef op 11-10-1639 te Breda. 6
1 Zie voor het wapen van deze familie: ZA, arch. familie Van Borssele van der Hooge, inv. 56, blz. 38.
2 Zie voor dit regiment: Ringoir, 1981 b, p. 17-19; vanaf 1722 is dit regiment betiteld als het regiment OranjeGelderland.
3 ZA, SZ, inv. 1247.2, Ingekomen stukken bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland, ongefolieerd.
4 ZA, SZ, inv. 495, fol. 207 v, 4-5-1635.
5 Idem, inv. 1250.1; brief van Severijn Hoemaker aan de GR van Zeeland d.d. 27-6-1635.
6 Worp (bew.), 1911, p. 508.

Wiele, van der
Abraham van der Wiele (ook: van der Weele), predikant op het fort St. Anna in de Polder
van Namen 1638-1654; werd daar beroepen op 4-1-1638, toen proponent onder de classis
Zuid-Beveland; 1 was tot zijn overlijden tevens werkzaam als predikant op het fort
Hoogerwerf, waar hij vermoedelijk ongeregeld kwam; 2 overl. op 2-11-1655; 3 tr. Elisabeth
Paes; zij hertr. Hulst jan. 1661 Steeven Blankaert, weduwnaar van Wendelijna Kuijke.
1 Nijenhuis, 1992, p. 267.
2 Tot het combineren van beide predikantsplaatsen was op 30-11-1632 besloten door de classis
Tholen en Bergen op Zoom van de gereformeerde kerk (ZA, acta classis Tholen en Bergen op
Zoom, inv. 2, 30-11-1632).
3 De Navorscher, jrg. 14, 1864, p. 26.

Wijlkens
Wijnant Wijlkens, ontving in 1670 5 schellingen voor het verplaatsen van zes affuitwielen
op het fort Hoogerwerf; verm. soldaat. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22900.

Wijngaerden, van
Maria van Wijngaerden, leverde in 1665 voor £ 0:4:4 vaantjes voor het fort Hoogerwerf,
vermoedelijk bestemd voor de sloep. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22850. Zij is mogelijk identiek met Maria van Wijngaerden,
echtgenote van Eewout J. Barrevelt (Berrevelt). Dit paar woonde in Steenbergen en liet daar in de
periode 1663-1671 kinderen dopen (geref.). Deze Maria was er nog doopgetuige op 3-2-1675.
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Mogelijk stond de rekening voor de vaantjes op haar naam omdat haar echtgenoot niet kon schrijven.
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Willaert
Cornelis Willaert, ontving in 1670 samen met Willem van Hartsen (Hertsen) £ 37:17:5 voor
het leveren van materialen voor de nieuwe brug van het fort Hoogerwerf, inclusief
arbeidsloon. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1350.

Willeboirts
Thomas Willeboirts, ontvanger van de gemene middelen van consumptie te Bergen op Zoom;
1
had als zodanig bemoeienis met de uitbetaling van de vergoeding die de aannemer Jan
Passchierssen in 1634 ontving voor de herbouw van het fort Hoogerwerf; 2 ook vermeld als
Thomas Willeboirts de oude; 3 op 29-2-1652 vermeld als oom en gewezen voogd van Pieter
Willeboirts; 4 doopgetuige Bergen op Zoom 18-1-1623, 25-7-1628, 28-12-1633 en 12-111647; woonde op 29-2-1652 in Vroenhout onder Roosendaal. 5
1 Hij volgde in die functie Pieter Willeboirts (Bosschaert) op. Deze werd als zodanig benoemd in
1586 (De Mooij, 1998, p. 187). Vermoedelijk was deze Pieter zijn broer.
2 ZA, SZ, inv. 1249.2, nrs. 276 en 277. De rekeningen van Thomas Willeboirts zijn niet bewaard
gebleven.
3 Thomas Willeboirts de jonge was kunstschilder in Bergen op Zoom (De Mooij, 1998, p. 59).
4 HCM, not. arch. 76, akte nr. 25.
5 Idem.

Willems
1.

Rogier Willemsen, sodaat in de compagnie van kapitein [Jacob van] Berendrecht; o.m.
gelegerd in het fort Hoogerwerf; op 20-7-1634 kreeg kapitein Berendrecht toestemming
om hem op te laten nemen in het dolhuis te Middelburg omdat hij krankzinnig geworden
was. 1

2.

Hans Willems, schipper; bracht in 1640 een missive vanuit het fort Lillo naar het fort
Hoogerwerf; 2 vervoerde in 1642 ijshaken en in 1643 stro ten behoeve van dit fort. 3

3.

Dingenken Willems, kwam 26-3-1660 met att. van fort Hoogerwerf naar Ossendrecht. 4

4.

Cornelis Willemsen, schipper; vervoerde in 1662 stro ten behoeve van het fort
Hoogerwerf. 5

1
2
3
4
5

ZA, SZ, inv. 495, 20-7-1634, fol. 16.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
Idem, inv. 22620.
HCM, Lidmatenlijst geref. kerk Ossendrecht/Woensdrecht 1653-1721.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820.

Wisigem, van
Maeiken van Wisigem, leverde in 1662 voor £ 0:16:2 vlaggen voor de sloep van het fort
Hoogerwerf. 1
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1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820.
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Witscher
Robbert Witscher, geb. in Engeland; was in maart 1647 appointé onder Vizer op fort
Hoogerwerf; otr. fort St. Anna in de Polder van Namen 10-3-1647 (met att. om te trouwen in
Ossendrecht) Adriaentie Bastiaens, geb. Den Briel, toen verblijvend op fort Hoogerwerf.

Witte, de
1.

Cornelis Wouts de Witte, leverancier van turf voor het fort Hoogerwerf in 1662. 1

2.

Cornelis de Witte, leverde in 1668 een trommel voor het fort Hoogerwerf.

2

1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820.
2 Idem, inv. 22880.

Wolle
Adriaen Jacobsen Wolle, schipper; 1 vervoerde in 1661 (verm. 100) iepen naar het fort
Hoogerwerf; 2 tr. Elisabeth (ook: Betteken) Jans, als zijn weduwe vermeld op 9-2-1691, toen
wonend te “Spuy” bij Bergen op Zoom; 3 uit dit huwelijk geref. ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.

Elisabeth Wolle, 26-3-1647; getuigen: Cornelis Janssen, Adriaen Jacobsen Zegers,
Tanneken Jans en Godeliefken Jans.
Cornelia Wolle, 30-4-1656; getuigen: Claes Jansen en Godelieff Jans.
Joanna Wolle, 6-10-1658; getuigen: Claes Jansen van der Speuij, Job Geleijnsen Allen,
Cornelia Kievits en Godelief Jans.

1 Hij is mog. een zoon van Jacob Adriaenssen Wolle, vermeld als schipper te Bergen op Zoom op 52-1629 (HCM, not. arch. 65, akte nr. 27, p. 59-59 v).
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22810.
3 GA Goes, RAZE 2112, fol. 72.

Wouters
Jacob Wouters, metselaar te Bergen op Zoom; verrichtte in 1656 voor een bedrag van
£ 2:16:8 metselwerk op het fort Hoogerwerf. 1
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22750.

Zegermans
Pieter Pietersen Zegermans, smid te Bergen op Zoom; leverde in de periode 1653-1661
jaarlijks ijzerwerk aan het fort Hoogerwerf; 1 doopgetuige Bergen op Zoom 17-6-1654; overl.
vóór 2-9-1674. 2
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22720-22810.
2 HCM, not. arch. 160, akte nr. 30.
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Deel 4
ADDENDUM
Bijlagen
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Bijlage 1
J.M.G. Leune
Uitgaven gedaan door de ontvanger van de gemene middelen van
consumptie op de forten Lillo en Liefkenshoek ten behoeve van het fort
St. Martijn in de periode 1 juli 1639 tot eind 1640
Bron: Zeeuws Archief, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79990-8000
Vooraf
Het innen van de pachtsommen en het verantwoorden van de uitgaven die ten laste van de
gemene middelen van consumptie betreffende het fort St. Martijn op Hoogerwerf werden
gedaan werd door de Raad van State in 1633 toevertrouwd aan de ontvanger van deze
belasting in het Markiezaat van Bergen op Zoom. Diens rekeningen betreffende het fort St.
Martijn zijn verloren gegaan. Het is niet duidelijk wanneer aan zijn verantwoordelijkheid
voor dit fort een einde kwam. Vermoedelijk was dit eind september 1637 het geval. Vaststaat
dat in de periode 1-10-1637 tot en met 31-9-1638 de gemene middelen op Hoogerwerf niet
zijn verpacht maar gecollecteerd en dat de opbrengst daarvan, zijnde £ 72:2:8, is verantwoord
in de jaarrekening van de ontvanger van de gemene middelen van Lillo en Liefkenshoek
betreffende de eerste helft van het kalenderjaar 1638. 1421 Deze ontvanger was vanaf 1639
tevens belast met de boekhouding van deze belasting betreffende het fort Hoogerwerf.
Voor de periode 1 juli 1639 tot 1 juli 1640 bevatten diens rekeningen gegevens over uitgaven
ten behoeve van Hoogerwerf. 1422 Dit betreft de uitgaven ten behoeve van de aanschaf van
stro, turf en de uitgaven ten behoeve van het onderhoud van en reparaties op Hoogerwerf. In
de onderhavige bijlage worden deze uitgaven gecompileerd weergegeven.
Vanaf 1 juli 1640 zijn dit soort uitgaven verantwoord in de jaarrekeningen van de commies
van de vivres, ammunitiën en fortificatiën van het fort Hoogerwerf (zie bijlage 2). Niettemin
zijn in de rekening van de commies van Lillo en Liefkenshoek betreffende de tweede helft
van het jaar 1640 nog enkele uitgaven vermeld die op het fort Hoogferwerf betrekking
hadden. Ook deze worden in het navolgende overzicht vermeld.

1421 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79960, fol. 6.
1422 Ook diens rekening betreffende de tweede helft van 1640 bevat over de uitgaven ten behoeve
van Hoogerwerf enige informatie, maar deze heeft slechts betrekking op één kostenpost, te
weten een betaling aan de smid Willem Adriaenssen ten bedrage van £ 5:3:5 wegens het
leveren van spijkers (“nagelen”), bouten en ringen (ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80010).
Vermoedelijk betrof het een betaling op basis van een nagekomen kwitantie. De uitgaven ten
behoeve van reparaties werden in deze halfjaarrekening als p.m. genoteerd, begrijpelijk, want
ze werden in het vervolg verantwoord door de commies van Hoogerwerf.
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Uitgaven door de ontvanger van de gemene middelen van consumptie te Lillo ten
behoeve van het fort St. Martijn in de periode 1 juli 1639 tot eind 1640
Periode

Bedrag

Betaald aan

Besteding

Jan Vizer

het leveren van 600 bossen stro
door hem voorgeschoten penningen
voor de aanschaf van acht lasten turf
voor de corps du garden
arbeid als timmerman incl. geleverd
hout
het leveren van ijzerwerk incl. spijkers

1423

2de helft
1639
idem

28:13:04

idem

idem

27:13:04

Maerten de Neve

idem

13:00:02

idem

4:03:03

Willem
Adriaensen, smid
Jan Vizer

idem

10:01:08

Lauwereijs Lissens

idem

17:17:10

Jan Vizer

8

idem

0:05

Pauwels Janssen

idem

0:06:08

Jan Mertens

idem

0:05

Nicolaes Provoost

idem

0:06:08

Francois de Heese

door hem voorgeschoten penningen
wegens de reparatie van metselwerk
het repareren en bekrammen van de
duikeldam aan de contrescarpgracht
blijkens een kwitantie die op 20-101639 is geautoriseerd door de majoor
van het fort
door hem voorgeschoten penningen
wegens de viering van de overwinning
op de Spaanse vloot 1424, arbeidsloon
voor [het lossen, dragen en stouwen
van] de turf en schuitvrachten in
verband met de aanvoer van materialen
het met zijn schuit vervoeren van de
rendant [= de ontvanger van de
gemene middelen te Lillo] naar en van
Hoogerwerf blijkens een kwitantie van
6-7-1639
het met zijn schuit vervoeren van de
rendant [= de ontvanger van de
gemene middelen te Lillo] naar en van
Hoogerwerf blijkens een kwitantie van
8-11-1639
het vervoeren van een kist met kaarsen
van Lillo naar Hoogerwerf blijkens een
kwitantie van 23-11-1639
het vervoeren van diverse materialen
en van ammunitie van Lillo naar

1423 In ponden, schellingen en groten Vlaams.
1424 Gedoeld werd op de overwinning van Tromp op de Spaanse vloot bij het Engelse Duins op 2110-1639; deze werd in Hoogerwerf gevierd op 9-11-1639.
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idem
1ste helft
1640
idem

110:12:11
10

Jan Vizer

26:18:10

Leendert Janssen
Kint

idem

12:16

idem

21:15

Jaspar
Hendrickssen,
timmerman
Willem Boerman
[= mog. Bornam]

idem

7:12

Jan Vizer

idem

6:16:08

idem

1425

idem
2e helft
1640

85:18:06
2:10

Jan Vizer

idem

0:08:04

idem

0:05:00

Adriaen Jobsen
Dronckert
Dignus Janssen

idem

0:05:00

Jan Meertens

Hoogerwerf blijkens een kwitantie van
15-12-1639
totale uitgaven tweede helft 1639
het leveren van 750 bossen stro,
inclusief onkosten
het leveren van zes lasten 54 tonnen
turf, middel maat, krachtens een akte
van 15-3-1640
het repareren van de logementen en de
corps du garden, incl. het leveren van
hout
het verrichten van
onderhoudswerkzaamheden aan de
hoofdwal en de contrescarp van het
fort, totaal 300 roeden, krachtens een
akte van 15-3-1640 en blijkens een
kwitantie van 4-7-1640
door hem voorgeschoten uitgaven
betreffende diverse arbeidslonen en
schuitvrachten
een “recognitie” [in deze context
synoniem met vergoeding] wegens het
verzorgen van de vivres gedurende de
afgelopen winter krachtens een
resolutie van de Raad van State van
14-11-1635 en krachtens een missive
van de Raad van State aan de rendant
[= de ontvanger van de gemene
middelen te Lillo] van 14-11-1639 en
blijkens een attestatie van Nicolaes de
Vos, vaandrig van de kapitein Anthonij
Seijs d.d. 11-1-1640
totale uitgaven eerste helft 1640
rembours inzake het delven van een
kreek op Hoogerwerf “op adveu” [met
toestemming] van 1-8-1640
het vervoeren van commies De
Gomme naar Hoogerwerf
het vervoeren van commies De
Gomme van Hoogerwerf naar Lillo
het brengen van een missive van Lillo
naar Hoogerwerf

1425 Dit bedrag was in overeenstemming met het bedrag dat de commies van de Raad van State
maximaal mocht uitgeven, te weten fl. 41 (NA, Resoluties Raad van State, 14-11-1635).
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idem

5:03:05

idem

8:11:09

Willem
Adriaenssen, smid
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het leveren van nagels, bouten en
ringen
totale uitgaven tweede helft 1640

Bijlage 2
J.M.G. Leune
Specificatie van de uitgaven gedaan door de commies van de vivres,
ammunitiën en fortificatiën van het fort St. Martijn in de periode 16401671 betreffende reparaties, arbeidslonen e.d.
Bron: Zeeuws Archief, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590-22910
Vooraf
Voor het reconstrueren van de geschiedenis van het fort St. Martijn op Hoogerwerf vormen
de jaarrekeningen van de majoor-commies van deze vesting een belangrijke bron.
De commiesrekening betreffende het tijdvak 8-10-1633 tot en met 17-2-1638
(inventarisnummer 22580) omvat niet de door de commies ontvangen inkomsten en gedane
uitgaven, maar de door hem ontvangen en gedistribueerde goederen, lonten, kogels, kaarsen
en turf e.d., zonder vermelding van de bedragen die daarmee waren gemoeid. Deze rekening
is dan ook omschreven als een distributierekening. Pas vanaf 1 juli 1640 hadden de
jaarrekeningen van de commies van Hoogerwerf zowel het karakter van een distributierekening, als een rekening betreffende inkomsten en uitgaven. In de voorafgaande periode
1633-1640 werden de ontvangsten en uitgaven aanvankelijk geregistreerd door de ontvanger
van de gemene middelen van consumptie van het Markiezaat van Bergen op Zoom. Diens
rekeningen gingen verloren. Vanaf de tweede helft van het jaar 1639 zijn ontvangsten en
uitgaven ten behoeve van het fort St. Martijn geboekt door de commies van de gemene
middelen van de forten Lillo en Liefkenshoek die vanaf dat jaar ook werd belast met de inning
van de gemene middelen betreffende het fort St. Martijn (zie hiervoor bijlage 1). Diens
boekhoudkundige taak is vanaf 1 juli 1640 door de commies van Hoogerwerf overgenomen,
zij het dat in de rekening van de commies van Lillo en Liefkenshoek betreffende de tweede
helft van het jaar 1640 nog enkele uitgaven voor Hoogerwerf zijn geboekt. 1426 De genoemde
transitie viel samen met het moment waarop het traktement van de majoor-commies van
Hoogerwerf niet meer werd uitbetaald door en via de ontvanger van de gemene middelen van
het Markiezaat van Bergen op Zoom, maar door de ontvanger-generaal te lande van het
gewest Zeeland.
De commiesrekeningen geven vanaf 1639 een zeer gedetailleerd beeld van de uitgaven aan
onderhoud en verbetering van het fort. Ze verschaffen geen compleet beeld van de uitgaven
op dit terrein, omdat deze soms ook rechtstreeks door de ontvanger-generaal te lande van het
gewest Zeeland werden gedaan (zie hiervoor bijlage 3).
In paragraaf 7.2 van deel 1 zijn reeds gegevens verstrekt over de door de commies geboekte
uitgaven betreffende:
•
•

De inkoop van stro.
De inkoop van turf.

1426 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80010, fol. 31-56 v.
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•
•
•
•

De inkoop van kaarsen.
De totale kosten van reparaties, arbeidslonen e.d. per jaar.
De onkosten van de verpachting van de gemene middelen van consumptie.
Vacaties, schrijflonen e.d. die ook wel werden omschreven als wedden. 1427

Het navolgende overzicht bevat een specificatie van de uitgaven aan reparaties en
arbeidslonen. De reparaties (incl. het reguliere onderhoud) betreffen vooral de binnen- en
buitenwal, de binnen- en buitengracht, de sluisjes, de sloep van het fort en de gebouwen.
In de kolom “Besteding” is, indien bekend, de datum vermeld waarop de betreffende
rekening (quitantie) is ingediend, soms vervangen door de datum waarop het werk is
opgedragen of uitgevoerd; deze gegevens zijn in de rekeningen niet systematisch genoteerd
en vanaf 1651 nog maar sporadisch.
In de periode 1-7-1640 tot en met 31-12-1671 gaf de commies-majoor een bedrag van
£ 1469:01:08 uit aan reparaties en arbeidslonen, dat was 59,8 % van zijn totale uitgaven in
deze periode.
Uitgaven van de commies van Hoogerwerf aan reparaties en arbeidslonen
Jaar

Bedrag

Betaald aan

Besteding

1:11:04

Jeronimus de Keijser
c.s.

0:10

Erasmus de Keijser

het “reeden” [repareren] en krammen
van de contrescarp over een lengte van
acht roeden, teneinde deze te
“preserveren” [beveiligen] tegen de
tweede vloed [= verm. hoog water];
rek. 5-8-1640
het “opzetten” van de tee[n] aan de
zuidzijde van de wallen en het

1428

1641

1429

1430

idem

1427 Tot deze categorie uitgaven behoorden met name: het vaste traktement ad £ 4:3:4 per maand
van 32 dagen [£ 50 per jaar] dat de commies als sergeant-majoor en commies van het magazijn
ontving, de extra vergoedingen die hij ontving voor het overbrengen van de jaarrekening naar
Middelburg en voor het schrijven ervan (in bijv. 1652 respectievelijk £ 3:6:8 en £ 2:8), een
vergoeding aan de commies voor sommige extra taken die hij had verricht (d.w.z. taken
waarmee hij gewoonlijk niet was belast, zoals de inkoop van lonten en van kalk), een wedde
van de secretaris van de Rekenkamer van Zeeland (gewoonlijk 13 schellingen en 4 groten
Vlaams) en een wedde van zowel de klerk als de kamerbode op het kantoor van de ontvangergeneraal te Middelburg (gewoonlijk elk 6 schellingen). Niet vermeld in de commiesrekeningen
zijn de vergoedingen die de commies ontving indien hij in de hoedanigheid van aannemer
onderhouds- of reparatiewerk verrichtte (zie hiervoor bijlage 3: overzicht van de uitgaven ten
behoeve van het fort Hoogerwerf die zijn geboekt in de rekeningen van de ontvanger-generaal
te lande van Zeeland).
1428 Betreft het jaar van de rekening; soms zijn uitgaven in een voorafgaand jaar gedaan.
1429 In ponden, schellingen en groten Vlaams.
1430 De uitgaven betreffen het tijdvak 1-7-1640 tot en met 30-6-1641 (NB: de rekening waaraan de
opbrengst is ontleend (te weten ZA, Rekenkamer C, inv. 22590) bestrijkt het tijdvak 18-2-1638
tot en met 30-6-1641).
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idem

2:13

Aert Norijn c.s.

idem

0:07:06

Jan Guits

idem

0:09:04

Jan Couche, smid

idem

5:02:05

Cornelis van Straten,
metselaar

idem

7:02:06

Frans Matthijssen

idem

19:06:08

idem

0:06:08

Merten Goeman

idem

0:04:02

Lambert Lanckmeijer

idem

0:07:06

Hans van de Buck

idem

0:06

Lambert Lanckmeijer
en Hans de Buck

idem

0:16:08

Jeronimus de Keijser

idem

0:06:08

Cornelis van Baerlant

Jan Marinussen Boen
en Jan Hugens,
timmerlieden
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repareren van de banketten; rek. 21-81640
het maken van twee dammen voor [=
langs] de haven, het ruimen
[schoonmaken] van de haven en het
dekken van de bedekte wegen met
“klutelingen” [plaggen of zoden]; rek.
23-9-1640
het “verlingen” [verlengen] van de
westelijke courtine (“westgordijn”) en
het instampen met aarde van de
“espaule” [= verm. epaule of
schouder] van de kat tegen het zinken;
rek. 24-11-1640
het repareren van de brug en de poort;
rek. 30-4-1641
het “paveren” [= plaveien] van enige
wegen met “klinckaert” [= klinkers];
rek. 24-2-1641, met attestatie van
luitenant Gelijn Borrendamme
diverse reparaties van aardewerken;
rek. 3-1-1641
het maken van een zolder in het
logement van de majoor-commies en
het afschutten van een kelder in het
magazijn; rek. 24-1-1641
het dragen van scheurbroeken van de
wal naar het magazijn en het
schoonmaken van het magazijn; rek.
9-7-1640
het “inbrengen” [= het binnenbrengen]
van delen, balken en sparren ten
behoeve van diverse reparaties; rek.
27-7-1640
het schoonmaken van de musketten en
van andere geweren; rek. 1-8-1641
het dragen van delen, balken en
sparren ten behoeve van diverse
reparaties; rep. 16-8-1640
het afsnijden van de “ruijghten” [het
hoge gras en het onkruid] en de
vuiligheden op de wallen met vletten
vanuit de vest; rek. 16-8-1640
het bevestigen [“inslaan”] van 200
scheurbroeken; rek. 12-9-1640

idem

0:11:08

Arnoult van Tuijll

idem

0:06

Heyndrick Hanssen

idem

0:06:08

Laureijs Lissens

idem

0:04

Dietloefs Janssen

idem

0:19:02

idem

0:07:06

Lambert Lanckmeijer
en Ariaensen O. [is
niet verder ingevuld]
Gerrit Mateeus

idem
idem

0:07:06
p.m.

idem
niet vermeld

idem

p.m. 1431

niet vermeld

idem

0:08:04

Jan Guits c.s.

idem

0:16

William Bornam

idem

5:02

Jaspar Lamar c.s.

idem

0:10

Willem Pieterssen

idem

0:05

Cornelis Moens

idem

1:06:08

Jacob Marinussen

het bevestigen [“inslaan”] van 350
scheurbroeken; rek. 1-10-1640
het schoonmaken van 25 musketten en
van andere geweren; rek. 24-12-1640
het slepen, dragen en opzetten van
twee paar wielen voor affuiten; rek.
31-12-1640
het schoonmaken van het fort; rek. 283-1641
het afsnijden van de ruigten en
vuiligheden op de wallen met vletten
vanuit de vest; rek. 20-6-1641
het “wercken” [= het dragen] van 1,5
last turf voor de wachten; rek. 5-111639
idem; rek. 3-10-1639
het dragen en stouwen van acht lasten
turf, ontvangen op 16-11-1639;
verwezen wordt naar de 16de rekening
van commies Pieter de Gomme te
Lillo
het dragen van zes lasten turf,
ontvangen op 9-4-1640; verwezen
wordt naar de 17de rekening van
commies Pieter de Gomme te Lillo
het dragen van 1,5 last turf, ontvangen
vanuit Lillo 27-11-1640
het dragen van twee lasten en acht
tonnen turf, ontvangen 14-3-1641 1432
het dragen van negen lasten en 31
tonnen turf, ontvangen 25-6-1641
het vervoeren met zijn schuit van
balken e.d. vanuit Lillo; rek. 14-81640
het vervoeren en weer thuis brengen
van de commies naar Lillo om daar op
24-8-1640 te “liquideren” [af te
rekenen] met commies Pieter de
Gomme; rek. 24-8-1640
het vervoeren van twee schuiten met
schelpzand om op de wallen te
strooien; rek. 16-9-1640

1431 Vermeld werd een bedrag van £ 2:15.
1432 Een last turf omvatte 60 tonnen. In totaal droeg hij dus 128 tonnen.
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idem

0:13:04

Cornelis Ameus

idem

0:08:04

William Pieterssen

idem

0:18:04

idem

idem

0:05

Hans Williams

idem

6:16:08

Jan Viser, commies

1642

5:15:05

idem

3:14

idem

0:06:08

Hendrick Maertensse
(van Dussen), Pieter
Steyaert (Stygaert) en
Jacob Antonissen
Dominicus Janssen,
metselaar
Isaack Snoeck c.s.

idem

0:06:08

Joos Adriaenssen

idem

0:10

Cornelis Mateeus

idem

0:07:00

William Bornam en
Isaack Snoeck

idem

5:03:04

idem

2:10:06

idem

4:04

Cornelis
Adriaenssen, Frans
Lessen e.a.
Pieter Steyaert
(Stygaert), William
Bornam e.a
Pieter Steyaert

1433

het “inhalen” [= binnenbrengen] van
het schelpzand uit twee schuiten ten
behoeve van de wallen; rek. 20-9-1640
het vervoeren vanuit Lillo van een kist
met kaarsen voor de wachten; rek. 711-1640
idem vanuit Lillo 1,5 last turf; rek. 2711-1640
het brengen vanuit Lillo van een
missive ( “slants dienst angaende”);
rek. 17-12-1640
het “verzorgen” van de vivres
gedurende de maanden dec. 1640 en
jan. en febr. 1641 krachtens een
resolutie van de Raad van State van
14-11-1635 en van de GR van Zeeland
van 25-9-1640; met attestatie van
Gillis Peeters dict Cats
het “vellecanten” [= schuin glooiend
afsteken] van de berm van de
binnenvest en het bekrammen met
stro, geautoriseerd op 4-10-1641
het repareren van de regenbak
het slepen en inslaan van 200
scheurbroeken op de wallen
het opgraven van het slijk bij de sluis
in de buitenvest en deze weer “toe te
doen”
het leveren van zes nieuwe
turfmanden
het ruimen [schoonmaken] van het
magazijn en het wegen van de lonten,
het kruit en de kogels
het “vletten” [met een vlet aanvoeren],
dragen en stouwen van 9,5 lasten turf
voor de wachten in nov. 1641
idem van zes lasten turf voor de
wachten in april 1642
het ontgraven van de sluis van de
binnenvest en deze wederom met
“derrij” [= verm. met klei vermengd
laagveen] toe te stampen

1433 Betreft het tijdvak 1-7-1641 tot en met 30-6-1642; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610.
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idem

0:16:08

Marten Peters en
Wilthout Sager

idem

0:12

Andries Janssen

idem

0:08:04

Eldert Janssen

idem

0:06:08

Jan Mertenssen

idem

1:13:04

Willem Pietersen

idem

2

idem

1:03:04

Joost Hendricxssen
c.s.
Cornelis Baltenssen

idem

0:20

Abraham Clinck

idem

0:15

Gijsbrecht Janssen
c.s.

idem

0:06

Jan Besteknecht

idem

0:05

Cornelis Moens

idem

1:10

Gijsbrecht Janssen,
Aert Aertssen c.s.

idem

0:10

idem

idem

0:07:06

Adriaan Janssen

het inslaan van 500 scheurbroeken om
traversen op de berm van de wallen te
maken
het vervoer met zijn wagen van de
bagage van de soldaten die uit
Retranchement zijn gekomen met een
schip vanuit Sluis
het vanuit Aardenburg aan boord
brengen van soldaten voor hun
transport van Sluis naar Hoogerwerf
het brengen met zijn schuit van een
missive vanuit Lillo; rek. 28-1-1642
het brengen van twee schuiten met
schelpzand om op de wallen te
strooien, die zeer vuil waren om te
begaan; rek. 2-2-1642
idem; rek. 4-2-1642
het leveren van een nieuwe
kaarsenkist met ijzerwerk en sloten
het met zijn schuit uit Veere halen van
12 musketten met hun bandelieren, 2
trommels en 2 hellebaarden; akte van
14-2-1642
het maken en repareren van de dam
tussen de vest en de sluis voor de
haven; de dam was door de storm
uitgespoeld
het brengen van een missive van de
Raad van State van Lillo naar de
majoor-commies van Hoogerwerf; rek.
30-3-1642
het brengen met zijn schuit van
“houvasten” voor het fort 1434
het inbrengen van plaatzand tot
verhoging van het plein van het fort,
dat was gedaald (“gesoncken”)
het vervoeren van vuiligheid uit het
fort; rek. 2-6-1642
het graven van een put achter de
kwartieren om daar drie okshoofden
[vaten] in te zetten voor de opvang
van regenwater

1434 Het is niet duidelijk wat hier is bedoeld: metselstenen ? krammen voor het vastleggen van
balken e.d. ?
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idem

0:13:04

Adriaan Janssen c.s.

idem

0:10

Aelbrecht van der
Heyden
Mathijs Adriaenssen
Maet, houtkoper te
Bergen op Zoom
Abraham Clincke

idem

11:11:09

idem

0:05

idem
idem

0:03
6:05

William Bornam
Jan Antonissen,
timmerman

idem

1:13:04

Robert Just,
timmerman

idem
idem

0:16
12:02:08

idem

1:03:04

idem

3:05:01

idem

0:20

Anthonij Joossen
Willem Adriaenssen,
smid te Lillo
Sijmon Schans,
glasmaker
Jacob de Cat,
metselaar
Jacob Cornelissen

idem

0:16:08

Isaack Snoeck

idem

0:04:02

Hendrick Martens

het afsnijden van de ruigten en
vuiligheden op de wallen; rek. 7-61642
het leveren van drie okshoofden
het leveren van hout; rek. met
attestatie van luitenant Marcus Plouch
het vervoeren van hout gedurende drie
reizen met zijn schuit van Bergen op
Zoom naar Hoogerwerf; rek. 24-61642
idem; rek. 26-6-1642
diverse daggelden i.v.m. het repareren
van de sluis, het beslaan van
“swalpen” [balken] van binnen en
buiten met pinnen e.d.
het maken van een spinde
[voorraadkast] en een comptoir
[bureau] voor de majoor-commies, het
repareren van de batterij en van de
gevangenis
het leveren van 12 ijshaken
het leveren van divers ijzerwerk
het leveren van zes glazen ramen
wegens verscheidene reparaties
het brengen van een missive van de
majoor-commies naar de Raad van
State met het verzoek tot versterking
van het garnizoen
het vervoeren van Liefkenshoek naar
Hoogerwerf van twee tonnen
“turcken”, scheurbroeken e.d. 1435
het brengen van een advertentiebrief
met zijn schuit naar Liefkenshoek

1435 Met “turcken” worden hier vermoedelijk teer- of pektouwen bedoeld die fungeerden als
fakkels. Ze werden o.m. gebruikt als vuurbaken. In 1639 zijn ze in de jaarrekening van de
commies-stapelier van Zeeland ook omschreven als “wiecken” (ZA, Rekenkamer Zeeland C,
inv. 12110). Een andere, hier minder waarschijnlijke betekenis is: handspaken, ook stelhouten
genoemd, hulpmiddelen om zware lasten (zoals kanonnen en balken) tot geringe hoogte op te
heffen.
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idem

0:20

Jacob Cornelissen

idem

0:13:04

Isaack Snoeck en
Willem Bornam

idem

0:08:04

idem

0:08:04

Adriaen Jacobssen
Dronckert
Isaack Snoeck

idem

0:13:04

Willem Pieterssen

idem

0:02:06

William Bornam

idem

0:16:08

Isaack Snoeck

idem

0:16:08

idem

2:00

William Bornam en
Isaack Snoeck
Willem Pieterssen

idem

0:20

Abraham Clincke

idem

0:10

idem

1:06:08

Lauwereijs Janssen
en William Bornam
Abraham Clincke

idem

0:03:04

? [is niet genoteerd]

idem

0:02:06

idem

idem

6:16:08

idem

610

een reis met zijn schuit naar
Middelburg om stormmanden e.d. te
halen
het inbrengen [lossen en
binnenbrengen] van twee tonnen
“turcken”, 100 scheurbroeken en 60
stormmanden, met aarde te vullen om
op de wallen te zetten
het brengen vanuit Liefkenshoek van
een missive
het vervoeren met zijn schuit van de
majoor-commies naar Lillo om daar
[een delegatie van] de heren “van den
Rade” [= de GR van Zeeland] te
spreken over enige noodzakelijkheden
het uit Tholen met zijn schuit halen
van tras, steen en kalk
het lossen en binnenbrengen (dragen)
van tras, steen en kalk
het met zijn schuit uit Lillo halen van
500 scheurbroeken
het slepen en stouwen van 500
scheurbroeken
het halen van twee schuiten met
“derrij” tot het vermaken van de sluis
volgens een akte van 4-10-1641
het halen van hout uit Bergen op
Zoom voor het repareren van de sluis
het lossen en binnenbrengen van hout
het uit Veere halen van kruit,
lantaarns, handbomen [hefbomen],
schoppen en spaden
het vervoer van een kist met kaarsen,
ontvangen op 22-2-1642, afkomstig
uit Middelburg en eerst vervoerd naar
Tholen
het vervoer vanuit Tholen van drie
lege okshoofden, bestemd voor de put
achter het kwartier
de koop, door de majoor-commies,
van vivres voor de maanden dec. 1641
en jan. en febr. 1642, krachtens een
resolutie van de GR van 5-11-1641 en
met attestatie van twee luitenanten

1643

4:17

1436

Gijsbrecht Janssen,
Huijbregt Notjen [=
Nottinck] c.s.
Aert Arentssen en
Gijsbrecht Janssen

idem

0:16

idem

0:11:08

idem

0:06

Lauwereijs Janssen
c.s.
de gasten van de
sloepen [de
sloeproeiers]

idem

0:05

Davidt Hendricxssen

idem

0:05

idem

1:05

Cornelis Matthijssen
uit Tholen
Abraham Klijncken
[Clincke], Joris van
Losvelt c.s.

idem

0:06:08

Robert Just

idem

6:10:04

Franchois du Croij

idem

1:10

idem

0:09

Andries van der
Poort
Willem Bornam,
kanonnier

idem

1:05

idem

2:16

Jan van der Sagen te
Bergen op Zoom
Andries van de Port
[eerder: van der
Poort] c.s.

het meten, dragen en sjouwen van
negen lasten turf; rek. 18-8-1642
het uitdelven van de haven om deze
beter toegankelijk te maken; rek. 25-81642
het afsnijden van de vuiligheden op de
wallen; rek. 18-9-1642
het vervoer op 24-9-1642 van de
majoor-commies naar Lillo voor een
ontmoeting met [een delegatie van] de
heren van de GR
het vervoer van de majoor-commies
van Lillo terug naar Hoogerwerf; rek.
25-9-1642
het leveren van drie turfmanden t.b.v.
de corps du garden; rek. 22-10-1642
het lossen (uit schepen) van affuiten
en ammunitie, het plaatsen van
kanonnen (“stucken”) op de nieuwe
affuiten en het afvoeren van de oude
affuiten; rek. 1-11-1642
het inslaan van 200 scheurbroeken aan
de tee[n] van de wallen
het leveren van 16 nieuwe laden voor
de musketten, inclusief enig
bijbehorend reparatiewerk; rek. 7-111642
het repareren van de wallen; rek. 1511-1642
teruggave (“remboursement”) van
door hem voorgeschoten
schaapsvellen t.b.v. de wissers [van de
kanonnen]; rek. 23-11-1642
reparatie van de trommels; rek. 27-111642
het “vergaderen” [verzamelen] op het
schor van het nodige schelpzand, het
inbrengen en spreiden daarvan langs
de wal “tottet droogh gaen voor die
ronden” [verm. het beter toegankelijk
maken van een voetpad rondom de
wal]; rek. 1-12-1642

1436 Betreft het tijdvak 1-7-1642 tot en met 30-6-1643; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22620.
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idem

0:05

Hans Willems,
schuitman
Pieter Pieterssen,
stoeldraaier te
Bergen op Zoom
Herve Corbel en
Laureijs Janssen

idem

0:07:06

idem

0:16

idem

1:06:08

Huybrecht Nottinck
c.s. (“tot zestiene
toe”)

idem

0:13:04

idem

1:12

Heyndrick Martens
c.s.
Jacob Christiaenssen
en Gijsbrecht Janssen

idem

2:14:07

idem

0:10

idem

1

Willem Munsterman
te Lillo

idem

0:13:04

Lambrecht
Adriaenssen

idem

0:12

Joris van Losvelt c.s.

idem

0:18

idem

idem

0:13:04

Bartelmeeus
Pieterssen c.s.

Herve Corbel en
Huybrecht Nottinck
c.s.
Abraham Klincke

612

het vervoeren vanuit Lillo van
ijshaken e.d.; rek. 8-12-1642
het leveren van proppen, aanzetters en
nagelen voor het kanon; rek. 29-121642
vier dagen arbeid tot reparatie van de
wallen à 2 schellingen Vlaams per
man per dag; rek. 20-1-1643
het “toemaken” van de poort met aarde
tegen de hoge vloed en het verzekeren
van de contrescarp met horden
[vlechtwerk van takken]
het vermaken en bekrammen van de
dam in de buitenvest; rek. 10-2-1643
vier dagen werken om zand van de
contrescarp binnen te brengen ter
verhoging van de gezakte vloer van
het magazijn en het wederom
verhogen van de contrescarp met
aarde; rek. 20-2-1643
het meten, dragen en stouwen van zes
lasten en 23 tonnen turf; rek. 7-3-1643
het vervoer van de majoor-commies
naar Lillo (en terug) voor een
ontmoeting met [een delegatie van] de
heren van de GR; rek. 25-3-1643
het schrijven van de kohieren van de
twee verpachtingen [van de gemene
middelen van consumptie]; rek. 13-41643
het leveren van een mast en het maken
van rollen om de sloepen over de
contrescarp in de vest te brengen ter
“preservatie”; rek. 20-4-1643
het “verluchten” [schudden] van het
kruit en het verleggen van de
ammunitie; rek. 16-5-1643
het lossen, dragen en stouwen van
1100 staken [verm. aangepunte palen
ofwel palissaden] tot het “opmaecken”
van de wallen; rek. 25-6-1643
het snijden [maaien] van het gras en
de vuiligheid van de wallen; rek. 28-61643

idem

5:08

Dominicus Janssen,
metselaar

idem

6:16:08

? [niet genoteerd]

idem

12:01:04

Michiel Gillissen,
timmerman te Lillo

idem

14:02:05

Willem Adriaenssen,
smid te Lillo

1644

0:06:08

Herry Corby

idem

1:03:08

Willem Bornam en
Herry Corby c.s.

idem

4:13:04

idem

idem

2:17:02

idem

0:10

Henrick Grijp en
...[niet ingevuld], layen busmaker te
Bergen op Zoom 1438
? [niet genoteerd]

idem

1:10

Pieter Stygaert

1437

diverse reparaties van het magazijn en
van de woning van de majoorcommies in febr. 1643
door de commies gekochte vivres voor
de maanden dec. 1642 en jan./febr.
1643, krachtens een resolutie van de
GR van 25-9-1642
diverse noodzakelijke reparaties
tussen 1-6-1642 en 31-12-1642;
verwezen wordt naar een resolutie van
de GR van 28-10-1642
het leveren van 182 pond oud ijzer à 2
gr. Vlaams per pond plus het leveren
van verscheidene ijzerwerken en
nagelen tussen 1-7-1642 en 30-6-1643
het opgraven van de buis in de
buitenvest om door de timmerman
gerepareerd te worden; rek. 25-101643
het in het magazijn brengen van 500
pond kruit en 1000 pond lonten; voorts
het op de wal brengen van een affuit
en deze op zijn “raders” [wielen] te
stellen; rek. 26-10-1643
het meten, dragen en stouwen van 10
lasten en 46 tonnen turf; rek. 5-111643
het repareren van het geweer dat
eigendom is van het land; rek. 28-111643
het transport op 6-12-1643 van het
geweer van Bergen op Zoom naar het
magazijn van het fort
het maken van twee dammen met
leverantie van 50 bossen stro voor het
bekrammen ervan om het water in de
buitenvest te houden om “schuijringe”
in de haven te maken [om verzanding
van de haven te voorkomen]; rek. 2012-1643

1437 Betreft het tijdvak 1-7-1643 tot en met 31-12-1644; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22630.
1438 Deze beroepsomschrijving kwam destijds vooral in Bergen op Zoom voor. Een laymaker is een
ladenmaker [laden voor een geweer] en een busmaker is iemand die schietgeweren maakt.
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idem

0:09:08

Cornelis Adriaenssen
“hoornkuypere”

idem

0:05

Joris van Losvelt

idem

0:10

Abraham Clyncke

idem

0:12

Willem Munsterman

idem

1:06:08

Pieter Stygaert

idem

2:03:04

Servaes de Schepper
c.s.

idem

2:16

Huijbrecht Notynck
en Pieter Stygaert

idem

0:07

Abraham Klincke

idem
idem

0:05
0:16:08

Willem Bornam c.s.
Pieter Stygaert en
Bartelmeeus Peeters

idem

0:16:08

Willem Bornam c.s.

idem

1:16:08

Huybregt Tant

idem

0:06

Willem Munsterman

1439 Een rave is een plank of balk.

614

het leveren van een nieuwe turfton en
de reparatie van twee buskruitbrillen;
rek. 23-1-1644
het op 6-3-1644 brengen van een
advertentiebrief met zijn schuit naar
Liefkenshoek
het brengen van brieven naar de GR te
Middelburg; rek. 16-3-1644
het schrijven van de kohieren van de
verpachting van de gemene middelen
in sept. 1643 en maart 1644; rek. 27-31644
het uitdelven van de haven om een
“cleene” diepte te verkrijgen; op de
sluis te passen in de maanden febr. en
maart 1644; rek. 6-4-1644
het bedekken van de buitensluis voor
de haven met zoden over een lengte
van tien roeden ter “preservatie”; rek.
14-4-1644
het meten, dragen en stouwen van zes
lasten en 24 tonnen turf; rek. 22-41644
het transport van hout (delen, latten en
“ravelaers”) 1439 vanuit Bergen op
Zoom; rek. 26-4-1644
het lossen van hout; rek. 26-4-1644
het snijden, dragen en “vletten” [met
een vlet afvoeren] van de ruigte en de
vuiligheid op de wallen; rek. 10-61644
het verluchten van het kruit, het
“versolderen” van de ammunitie en
het afvoeren van de vuiligheid uit het
fort
het leveren van twee dozijn
“forcketstokken” [musketvorken;
stokken waarop bij het afschieten
musketten worden gelegd]; rek. 31-71644
het schrijven van het kohier van de
verpachting van de gemene middelen
in sept. 1644

idem

0:09

Huybrecht Notynck

idem

0:05

idem

idem

4:15

Herry Corby c.s.

idem

2:12:06

Gijsbrecht Janssen
c.s.

idem

0:10

idem

1:14:04

Jan Heyndricxssen,
mandenmaker
Pieter Pieterssen

idem

0:06

Jan Mertens

idem

0:13:04

Janneken Verweij

idem

3:06:08

Cornelis Cornelissen

idem

1:13:04

Gerrit Lenaerts c.s.

idem

0:13:04

Pieter Stygaert

idem

7:16:04

Willem Adriaenssen,
smid te Lillo

idem

6:15

idem

3:08:06

Mattijs Matten [=
Maten], houtkoper te
Bergen op Zoom
idem
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het met zijn schuit vervoeren van de
majoor-commies naar Lillo (i.v.m. de
verpachting van de gemene middelen)
en (de andere dag) weer terug; rek. 279-1644
het lichten met zijn schuit van de
turfpont om het fort beter op te kunnen
komen; rek. 2-10-1644
het meten, dragen en stouwen van
negen lasten en 5 tonnen turf, incl. 5
schellingen om van het schip “af te
delven”; rek. 2-10-1644
het opmaken van de borstweringen
over een lengte van ca. 8 roeden en het
repareren van de banketten; rek. 3010-1644
het leveren van zes nieuwe
turfmanden; rek. 25-11-1644
het leveren van spijkers, aanzetters
voor het kanon en een poortklokje met
een gewicht van 5 pond; rek. 1-8-1644
het vervoer met zijn schuit vanuit Lillo
van 12 ijshaken, 10 bijlen en ander
ijzerwerk; rek. 20-10-1644
het leveren van acht oude tonnen,
gebruikt voor het vieren van de
victorie van Sas van Gent [dat op 5-91644 op de Spanjaarden werd
veroverd]; rek. 22-10-1644
het brengen van vier schuitvrachten
met gruis, conform een resolutie van
de GR van 24-9-1644; rek. 1-12-1644
het lossen en op de wal spreiden van
gruis; rek. 3-12-1644
het op de sluizen passen gedurende
acht maanden; rek. 29-12-1644
het leveren (tussen 18-3-1644 en 3112-1644) van 63 pond oud ijzer,
diverse ijzerwerken en nagelen, incl.
12 ijshaken en 10 ijsbijlen
het leveren van hout voor diverse
reparaties in nov. 1643 en april 1644
idem in nov. 1644

idem

1:05

Cornelis Roloff,
timmerman

idem

1:13:04

idem

idem
idem

2:06:04
0:05

idem
Willem Bornam

idem

0:05

? [niet genoteerd]

idem

6:16:08

idem

1645

6:17:02

Dominicus Janssen,
metselaar te Tholen

idem

1:01

Jan van der Saghen te
Bergen op Zoom

idem

1:18:04

Pieter Stejaert
(Stygaert)

idem

0:06

Willem Munsterman

idem

0:10

Cornelis Cornelissen

idem

0:10

idem

idem

1:03:04

idem

1:07:10

idem

1:01:08

Migael Butuer te
Bergen op Zoom
Francois du Croey
[Croij]
Huijbrecht Tant te
Bergen op Zoom

idem

2:09:06

1440

Herve Corbel c.s.

daggelden wegens het inslaan van
palen en diverse reparaties in okt.
1643 en febr. 1644
idem in maart, april en juli 1644; rek.
6-8-1644
idem in aug. t/m dec. 1644
het leveren van een eiken balkje,
gebruikt bij het repareren van de
valbrug; rek. 26-7-1644
het vervoer van hout vanuit Bergen op
Zoom
betaald aan vivres voor de maanden
dec. 1643 en jan. en febr. 1644; rek.
met attestatie van de constabel Willem
Bornam
in oktober 1644 uitgevoerde reparaties
van de logementen, het magazijn en de
turfschuur
het leveren van vier trommelvellen en
andere materialen ter reparatie van de
trommels
het [op]vullen van een dam over de
buitenvest met aarde over een lengte
van ca. 10 roeden en het bekrammen
van deze dam met stro
het schrijven van het kohier van de
verpachting van de gemene middelen
voor het zomerseizoen 1645
het vervoer van de majoor-commies in
maart 1645 naar Lillo (en terug) i.v.m.
de verpachting van de gemene
middelen
het naar Middelburg brengen van een
missive voor de GR; rek. 4-4-1645
het leveren van een stuk lood ten
behoeve van de hutten; rek. 3-5-1645
het repareren van diverse musketten;
rek. 3-5-1645
het leveren van 19 dozijn kalfsleren
musketmaten voor de bandelieren; rek.
4-5-1645
het meten, dragen en stouwen van vijf
lasten en 3 tonnen turf; rek. 5-5-1645
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idem

0:15

Cornelis Cornelissen

idem

0:16:08

Herve Corbel

idem

0:16:08

Gerrit Lefluns c.s.

idem

0:04:02

Huybrecht Nottinck

idem

1:05

Cornelis Cornelissen

idem

0:11:08

Jacob Christiaenssen

idem

5:04

idem

1:05

Huybrecht Nottinck,
Herve Corbel c.s.
Gerrit Jeseun (?)

idem

0:06

Willem Munsterman

idem

0:10

Cornelis Cornelissen

idem

0:04

idem

0:15:04

Aelbrecht Sinck
[Schinck?]
Jacob Christiaenssen

idem

2:09:02

niet genoteerd

idem

0:17:06

Pieter Stejaert
(Stygaert)
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het brengen van een missive naar
Middelburg, bestemd voor de GR; rek.
19-5-1645
het snijden, dragen en vletten van
ruigten en vuiligheid op de wallen;
rek. 12-6-1645
het “verlochten” van het buskruit, het
“versolderen” van de ammunitie en
het afvoeren van vuiligheid uit het
fort; rek. 30-6-1645
het vervoeren van ijzerwerk met zijn
schuit vanuit Lillo; rek. 15-7-1645
het vervoeren van 10 oude musketten
naar Veere en het mee terugbrengen
van buskruit en lonten; rek. 15-7-1645
het gedurende 3,5 dag verhogen van
de goten [= de riolen] met zand en
deze wederom te bedekken; rek. 2-81645
het meten, dragen en stouwen van 10
lasten turf; rek. 22-8-1645
het in acht maanden tijd tweemaal
uitdelven van de haven; rek. 16-91645
het schrijven van het kohier van de
verpachting van de gemene middelen
voor het winterseizoen; rek. 23-9-1645
het vervoeren van de majoor-commies
naar Lillo (en terug) i.v.m. de
verpachting van de gemene middelen
het brengen vanuit Lillo van een
advertentie; rek. 28-10-1645
arbeidsloon en het leveren van twee
zakken kalk voor het repareren van het
afdak van het logement van de
majoor-commies; pannen en steen
waren nog in voorraad; rek. 3-11-1645
kosten van het vieren op 23-11-1645
van de verovering (“de victorie”) van
Hulst op de Spanjaarden op 5-111645; de kosten zijn gespecificeerd
door de kanonnier Jan Sijmons
het krammen van de haven en het
hiervoor leveren van 75 bossen stro;
rek. 8-12-1645

idem

0:15

Gerrit Lenaerts en
zijn maat

idem

6:16:08

? [niet genoteerd]

idem

4:06:02

idem

5:19:06

idem

0:05

Willem Adriaenssen,
smid te Lillo
Matthijs Maetten,
houtkoper te Bergen
op Zoom
Cornelis Cornelissen

idem

4:10:10

Matthijs Maetten,
houtkoper te Bergen
op Zoom

idem

0:05

Cornelis Cornelissen

idem

3:07:02

Matthijs Maetten,
houtkoper te Bergen
op Zoom

idem

0:05

Cornelis Cornelissen

idem

3:10

Cornelis Roeloff,
timmerman

idem

3:03:04

1646

0:10

Marinus Hicke,
timmerman
Cornelis Cornelissen

idem

0:05

idem

idem

0:06

Willem Munsterman

idem

1:04

Gerrit Lenaerts c.s.

idem

0:04

Adriaen Jopsen
Dronckaert

1441
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het gedurende drie dagen maken van
een geul in de haven voor de berging
van de sloep; rek. 28-12-1645
door de commies gekochte vivres voor
de maanden dec. 1644 en jan./febr.
1645; met attestatie van de rekening
door constabel Willem Bornam
het leveren van nagels en ijzerwerk in
1645
het leveren op 18-7-1645 van hout (50
“madels”, zes gezaagde delen en
negen lange sparren); rek. 20-8-1645
het vervoer van dit hout vanuit Bergen
op Zoom
het leveren van hout op 24-7-1645; 25
“madels”, 10 lange sparren, 20
“capraven” [daksparren], 2
jufferbalken, 15 dubbele latten en 3
gezaagde delen; rek. 18-9-1645
het vervoer van dit hout vanuit Bergen
op Zoom
het leveren van hout (12 “boomse
capraven”, 3 “revelaers”, 25
pannenlatten, 15 Denemarkse delen
met 15 “madelen”); rek. 2-11-1645
het vervoer van dit hout vanuit Bergen
op Zoom
het repareren van sentinelhuizen
[wachthuisjes], trappen, de brug etc. in
de eerste helft van 1645
het uitvoeren van reparaties in de
tweede helft van 1645
het vervoeren van de majoor-commies
naar Lillo in maart 1646
het halen van hout uit Bergen op
Zoom in maart 1646
het schrijven van het kohier van de
verpachting van de gemene middelen
voor het zomerseizoen
het uitdelven van de haven; rek. 12-41646
het vervoeren van de majoor-commies
van Lillo naar Hoogerwerf nadat deze
met commissaris Isaack de Brauw had

idem

0:06:08

Willem Petters
[Peeters?]

idem

0:05

Cornelis Cornelissen

idem

4:06:08

idem

0:14

Marinus Janssen
Hicke, timmerman
Huijbrecht Tant

idem

0:16:08

Jan Jacobssen c.s.

idem

1

Cornelis van Reen
c.s.

idem

0:06:08

idem

4:13:06

idem

2:02:02

Cornelis Mateeussen,
mandenmaker
Lambrecht Janssen,
glaasmaker
Cornelis van Reen

idem

0:03

Herrij Corbel en
Heyndrick Goossen

idem

0:18

Philips Dorvens en
Dierick van Agger

idem

0:10

Dierick van Agger

idem

1:01

Cornelis van Ree[n]

idem

1

Jan Sijmonssen,
constabel

idem

5:03:10

Pieter Pieterssen,
smid te Bergen op
Zoom
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gesproken over de levering van turf;
rek. 30-4-1646
het repareren van de dam over de
buitenvest incl. de leverantie van
benodigd stro; rek. 20-6-1646
het halen van hout uit Bergen op
Zoom in juni 1646
timmerwerk in de eerste helft van
1646
het repareren van bandelieren; rek. 206-1646
het afsnijden, vletten en opruimen van
ruigte en vuiligheid op de wallen; rek.
3-7-1646
het repareren van een bres in de wal,
ontstaan door het “afvallen” van het
secreet; rek. 7-7-1646
het leveren van 4 nieuwe turfmanden;
rek. 25-8-1646
reparaties, uitgevoerd in 1646
het verwijderen van 25 roeden
(“roen”) slik uit de haven en het
bekrammen van vijf roeden van de
dam aan de voorkant (“vooren aen”)
en het leveren van 75 bossen stro
hiervoor; rek. 11-10-1646
het van de Agger naar het magazijn
dragen van 600 pond lonten en 24
bandelieren; rek. 23-11-1646
ieder drie dagen arbeid; het uit het
schor halen van scheepszand en het op
de wal brengen ervan; rek. 8-12-1646
het schoonmaken van de sloep, het
plein en de goten [de riolen] in 1646;
rek. 10-12-1646
het repareren van ca. vier roeden
borstweringen die waren “afgevallen”;
rek. 12-12-1646
het uitbranden, schoonmaken en
pekken van de steenstukken,
potshoofden en kamers; rek. 25-121646
het leveren van nagelen in 1646

idem

8:16:10

idem

1:16:08

idem

6:16:08

1647

12:10:09

1442

idem

2:08:04

idem
idem

3:15:08
7:06:11

idem

11:00:07

idem

15

Matthijs Maetten,
houtkoper te Bergen
op Zoom
Marinus Hicke,
timmerman
? [niet genoteerd]

Matthijs Maten,
houtkoper te Bergen
op Zoom
Marinus Janssen
Hicke, timmerman
idem
Pieter Pieterssen,
smid te Bergen op
Zoom
Jacob Jerasmus [=
Erasmus], metselaar
te Bergen op Zoom
Huijbrecht Nottinck
en de heer Van
Ree[n]
Willem Pieters en
Herry Corbel

idem

1:10

idem

0:13:04

Cornelis Leijnssen

idem

0:05

Adriaen Dronckaert

idem

0:06

Willem Munsterman

idem

0:12

? [niet genoteerd]

idem

0:04

Adriaen Dronckert

1442 Idem, inv. 22660.
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het leveren van hout (delen, sparren
e.d.) in 1646
diverse reparaties in de tweede helft
van 1646
door de commies gekochte vivres voor
de maanden dec. 1645 en jan./febr.
1646
het leveren van hout (delen, sparren
e.d.) in 1647
diverse reparaties in de eerste helft van
1647
idem in de tweede helft van 1647
het leveren van nagels e.d. in 1647

het repareren van de regenbak en van
de kwartieren; de specificatie van de
rekening is ter kennis gebracht van
commies Brau [Isaak de Brauw]
aardwerken zoals geautoriseerd door
commies Brau [Isaak de Brauw] op
12-3-1647
ieder gedurende drie dagen (à 2
schellingen per dag) delven en
opruimen van het slik in de haven over
een lengte van ca. 16 roeden
het vervoer met zijn schuit van enige
sparren en delen vanuit Bergen op
Zoom; rek. 25-2-1647
het brengen van een brief voor de
majoor-commies “van slantswegen”;
rek. 28-3-1647
het schrijven van het kohier van de
verpachting van de gemene middelen
voor het zomerseizoen
vier schaapsvellen voor de wissers
[van het geschut], gebruikt door de
constabel Jan Sijmons in 1646 en 1647
het brengen van een brief uit Lillo
betreffende de inkoop van turf; rek. 45-1647

idem

0:02

? [niet genoteerd]

idem

0:16

Adriaen Janssen

idem

0:06

Heyndrick Kuijper

idem

2:05

Willem Pieterssen,
Marinus Janssen en
...[niet ingevuld]
Snuman of Suuman

idem

0:13:04

Cornelis Leijnssen

idem

1:03:07

Philips Adriaenssen
[Boenders]

idem

0:03

Migael Butuer

idem

0:01:04

Cornelis Leijnssen

idem

0:10

Cornelis van Reen

idem

0:07

idem

0:04

Herry Corbel en
Willem Pytevaer
Adriaen Dronckaert

idem

0:02:06

idem

0:05

Adriaen
Huybrechtssen de
Muijnck
Adriaen Dronckaert

het lossen van een uit Middelburg
afkomstige kist met kaarsen
het afsnijden van de ruigten op de
wallen en het vletten [afvoeren]
daarvan; rek. 6-6-1647
de huur van een schuit “gints ende
weder” om met de predikanten
[waarvan geen namen zijn genoteerd]
te spreken van [bedoeld zal zijn: over]
godsdienstige zaken 1443
het verwijderen van het slik uit de
haven over een lengte van ca. 16
roeden, ieder gedurende 4,5 dag à 3
schellingen per dag per man; rek. 166-1647
het halen van hout, met zijn schuit, uit
Bergen op Zoom; rek. 20-6-1647
het leveren van wanten [touwen] voor
de sloep in 1646 en 1647; rek. 20-61647
het leveren van 7,25 pond lood voor
de goten van de regenbak; rek. 9-81647
het halen van hout, met zijn schuit, uit
Bergen op Zoom; rek. 16-8-1647
het repareren van de twee batterijen
voor de potshoofden; rek. 15-8-1647
het dragen van hout in het magazijn;
rek. 18-8-1647
het brengen van de predikant
[Marinus] Huijgens [van
Liefkenshoek] naar Hoogerwerf; rek.
3-9-1647
het schrijven van het kohier van de
verpachting van de gemene middelen
in september 1647
het vervoeren van de officieren van
Liefkenshoek voor een krijgsraad op
Hoogerwerf; rek. 1-10-1647

1443 De tekst hierover in de rekening is niet duidelijk. Heeft Kuijper predikanten van en naar
Hoogerwerf vervoerd? Zo ja, wie? Of ging het om de huur van een schuit om met hen te
overleggen over het verzorgen van de godsdienst op Hoogerwerf? Zo ja, met wie overlegden de
predikanten? Met de majoor-commies?
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idem

0:05

Pieter van Assendelft

idem

0:08

Cornelis Leijnssen

idem

0:18:04

idem

0:10

Rombout van
Hamerstede
Cornelis Leijnssen

idem

0:10

Huybrecht Nottinck

idem

0:12

idem

0:12:08

Herry Corbel en Jan
Standtlij
Huybrecht Tant

idem

3:04:08

Francoys Croij

idem

0:10

? [niet genoteerd]

idem

6:16:08

idem

1648

8:07:05

Mattijs Maten,
houtkoper te Bergen
op Zoom
Cornelis Leijnsse

1444

idem

0:08:04

idem

2:01:08

idem
idem

3
7:03:08

idem

7:04:01

Thomas Baret,
timmerman
idem
Pieter Pieterssen,
smid te Bergen op
Zoom
Jan du Gardijn

idem

5:04:04

idem
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het vervoeren van de officieren van
Lillo voor een krijgsraad op
Hoogerwerf; rek. 1-10-1647
het verzoeken van de officieren te
Liefkenshoek en Lillo om te
compareren in een krijgsraad te
Hoogerwerf
het leveren van vier trommelvellen en
“linien”; rek. 15-10-1647
het brengen van een missive naar de
GR te Middelburg; rek. 15-11-1647
het met een vlet aanvoeren van vier
schuiten schelpzand voor de wallen;
rek. 23-11-1647
het verspreiden van schelpzand op de
wallen; rek. 25-12-1647
het leveren van 14 dozijn
musketmaten van kalfsleer tot
reparatie en stoffering van de
bandelieren; rek. 26-11-1647
het vermaken en repareren van het
geweer in 1647; rek. 9-12-1647
het schoonmaken van de sloep, het
plein en de goten in 1647
door de commies gekochte vivres voor
de maanden dec. 1646 en jan./febr.
1647
het leveren van hout (delen, sparren
e.d.) in 1648
het vervoer van hout vanuit Bergen op
Zoom
timmerwerk in de eerste helft van
1648
idem in de tweede helft van 1648
het leveren van verscheidene soorten
ijzerwerk
het repareren van de logementen, het
magazijn en de corps du garden met
autorisatie van commissaris Brauw te
Lillo
het leveren van verscheidene
materialen en uitgevoerde reparaties in

idem

4:08:10

Michiel Engelssen

idem

0:05

Adriaen Dronckaert

idem

1:02

Cornelis Leijnssen

idem

0:05

Jan Sijmonsen

idem

2:05

idem

0:08

Cornelis van Reen
c.s.
? [niet genoteerd]

idem

0:05

Laureijns Lijsens

idem

3:10:08

niet genoteerd

idem

0:05

de [gezamenlijke]
soldaten

idem

0:16

Adriaen Janssen

idem

0:16:08

Cornelis Leijnssen

idem
idem

0:16:08
0:08

Cornelis van Reen
Huijbrecht Tant

idem

0:06

idem

0:05

Isaack Brau [de
Brauw]
? [niet genoteerd]

idem

1:12:04

idem

0:06

idem

0:18:08

Servaes de Schepper
c.s.
Willem Stoop
de weduwe van
Rombout van
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opdracht en met kennis van
commissaris Brauw
het vermaken en repareren van glazen
[ruiten] van de logementen
het brengen van twee missiven van de
Staten van Holland
het halen van enige ammunitie uit
Veere
het plaatsen van enige nieuwe wielen
aan de affuiten
het verdiepen van de haven, die geheel
vervuild was
het vervoeren van de majoor-commies
naar en van Lillo i.v.m. de verpachting
van de gemene middelen
het brengen van de predikant
[Francois] Manteau [toen predikant op
de forten Frederik Hendrik en
Kruisschans] naar Hoogerwerf om
daar “godsdienst te doen”
onkosten in verband met het vieren
van de vrede [van Münster],
waaronder de aanschaf van pektonnen
en mutsaert [takkenbossen]
een fooi voor hun hulp bij het
bedienen van het kanon gedurende de
viering van de vrede [van Münster]
het afsnijden van de ruigten op de
wallen
het brengen van een missive naar de
GR te Middelburg
het uitdelven van de haven
het leveren van vier dozijn maten voor
de bandelieren
het schrijven van de kohieren van de
verpachting van de gemene middelen
het vervoeren van de majoor-commies
naar Lillo i.v.m. de verpachting van de
gemene middelen
het brengen van de vuiligheid uit het
fort in de contrescarp
het leveren van vier turfmanden voor
de wachten
het leveren van trommelvellen

idem

0:05:06

idem

6:16:08

Hamerstede [=
Rachel Muijshont]
een schipper van
Bergen en
Hoogerwerf [N.N.]
? [niet genoteerd]

idem

1

Cornelis Leijnsen

1649

7:03:04

Mattijs Maten,
houtkoper te Bergen
op Zoom
Thomas Baret,
timmerman
idem
Pieter Pieterssen,
smid te Bergen op
Zoom
Paulus van Hoven,
metselaar
Adam Martensen

1445

idem

2:18:02

idem
idem

2:11:08
8:01:06

idem

2:18:06

idem

4:08

idem

0:15

idem
idem

0:08:04
0:05

Wens Bom [verm.
Boom]
enige arbeiders
Johannis Stroobant

idem

0:08:04

enige soldaten

idem

1:06:08

idem

0:13:04

idem
idem
idem
idem

0:12
0:18
0:04:06
0:16:08

Huijbrecht Notijnck
c.s.
Servaes Arents
[Adriaenssen]
Jan Peters
Francois du Croij
Mathijs Stoop
Hubrecht Nottinck

idem

0:12

idem
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het vervoeren van een kist met kaarsen
van en naar Middelburg
door de commies gekochte vivres voor
de maanden dec. 1647 en jan./febr.
1648
het halen van hout uit Bergen op
Zoom
het leveren van hout in 1649

timmerwerk in de eerste helft van
1649
idem in de tweede helft van 1649
het leveren van verscheidene soorten
ijzerwerk
het repareren van de logementen van
het land
het repareren van glazen aan de
logementen
het “verkuipen” van kruit- en
kogeltonnen
het “verluchten” van het kruit
het schrijven van de twee kohieren van
de verpachting van de gemene
middelen
een fooi voor het helpen van de
kanonnier bij het afschieten van het
kanon tijdens het passeren van Zijne
Hoogheid [= prins Frederik Hendrik]
het verdiepen van de haven
het afsnijden van de ruigten op de wal
het schoonmaken van het geweer
het repareren van het geweer
het leveren van drie nieuw turfmanden
het brengen van een missive voor de
GR naar Middelburg
het leveren van 4,5 ellen lijnwaad om
het zeil van de sloep te repareren

idem
idem

0:12
1:08:04
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7:17:01

1446

Jan Pieters
Cornelis Linsen
[Leijnssen] en
Hubrecht Nottinck
de weduwe van
Matijs Maten,
houtkoper te Bergen
op Zoom
Jan de Smet,
timmerman
Pieter Pieterssen,
smid te Bergen op
Zoom
Cornelis Crijnssen,
metselaar te Bergen
op Zoom
Willem Groenevelt,
glaasmaker te Bergen
op Zoom
Jan Douwart
[Duwart, Duart],
glaasmaker te Lillo
Nicolaes Beseijm,
smid te Zandvliet
de kinderen van Jan
Janssen

idem

5:02

idem

7:01:06

idem

6:18

idem

0:17:02

idem

2:13:08

idem

0:18:04

idem

0:17

idem

0:14:04

idem

7:12:08

idem

2:05

Jan Jans en Mathijs
Jans

idem

7:19

Neelken Jans

idem

1

Cornelis Leijnssen

idem

2:01:08

Heindrick
Heindricksen,
loodgieter te Bergen
op Zoom

Huijbrecht Nottinck
c.s.
Robbert Sermon

1446 Idem, inv. 22690.
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het schoonmaken van het fort in 1649
het vervoeren van hout en ijzerwerk

het leveren van hout in 1650

timmerwerk in 1650
het leveren van verscheidene soorten
ijzerwerk
het repareren van de logementen

het repareren van glazen van de
logementen
idem

het maken van enige ankers
het halen van vier schuiten zand van
Ossendrecht, te gebruiken door de
metselaars
het lossen [binnenbrengen] van 24
zakken kalk en 4 schuitjes met zand
het bekrammen van de contrescarp en
het leveren (in verband hiermee) van
500 bossen stro
het opvullen van enige gaten in de
contrescarp die door de storm waren
uitgespoeld
het leveren van kalk en steen voor het
repareren van de logementen
het uit Bergen op Zoom halen van
kalk en steen (twee reizen)
het leveren van 100 pond lood voor de
goten en de logementen

idem

0:07

Huijbrecht Nottinck

idem

0:15:10

idem

1:03:04

idem

1:15

Philips Adriaenssen
Boenders
de kinderen van Jan
Janssen
idem

idem

0:05

Johannis Stroobant

idem

0:13:04

idem
idem

0:12
1:09:06

de kinderen van Jan
Janssen
Matijs Hagens
Cornelis
Adriaenssen, Arjaen
Tijtes c.s.

idem

1

Jan Antonissen en
Gerrit Aertsen
Kraendonck

idem
1651

0:13:04
5:17:11

Anna Veers
de weduwe van
Matijs Maten
Jan de Smet,
timmerman
Pieter Pieterssen,
smid te Bergen op
Zoom
Neelken Jans, huisvr.
van Cornelis van
Adden
Nicolaes Fos [Voos],
metselaar te Bergen
op Zoom
Huybrecht Nottinck

1447

idem

6:00:06

idem

6:17:08

idem

7:18:04

idem

8:02

idem

0:15

idem

0:16:08

Mathijs Hagijs
[verm. Hagens] c.s.

1447 Idem, inv. 22700.
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het brengen van een lege kaarsenkist
naar Middelburg en het mee
terugbrengen van een gevulde
het leveren van touw voor de sloep
het verdiepen van de haven
het steken van “clootelingen”
[plaggen] en het kruien daarvan in de
“thee” [teen] van de bedekte weg
het schrijven van de twee kohieren van
de verpachting van de gemene
middelen
het afsnijden van de ruigten op de
wallen
het schoonmaken van het fort in 1650
het vervoeren van ds. [Petrus]
Backerius, predikant te Ossendrecht,
naar Hoogerwerf (heen en terug) om
daar “dienst te doen”
het driemaal vervoeren van ds.
Abraham van Weele [van der Wiele],
predikant op het fort St. Anna [in de
polder van Namen], naar Hoogerwerf
(heen en terug) om daar “dienst te
doen”
het leveren van trommelvellen
het leveren van hout in 1651
timmerwerk in 1651
het leveren van divers ijzerwerk

het leveren van kalk, tras en steen

het repareren van logementen

het halen en binnenbrengen van een
schuitvracht zand t.b.v. de metselaar
het lossen van kalk, steen, hout en
andere materialen

idem

2:03:04

Jacob de Leij c.s.

idem

0:12

Huijbrecht Nottinck

idem

0:15:05

Florentius Thusbarth

idem

3:02:08

idem

0:17

idem

0:16:08

Jan Douwart
[Duwart, Duart],
glaasmaker te Lillo
Jan van der Sagen,
trommelmaker
Pieter Cornelissen
Verdonck

idem

1:03:04

Philip Marinissen

idem

0:05

Johannis Stroobant

idem

0:13:04

Huijbrecht Notijnck

idem
idem

0:12
1:05

Mathijs Hagens
Richard Collings c.s.

idem

0:15

Hans Charels
[Carels]

idem

1:06:09

idem

2:01:08

idem

4:09

Philip Adriaenssen
Boenders, lijndraaier
te Bergen op Zoom
Schilleman
Cornelissen,
scheepstimmerman te
Bergen op Zoom
Gerrit Aertssen en
andere schippers
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het “toedammen” van de poort in de
hoge vloed en de aarde weer weg te
voeren en het hout te “visschen” [=
verm. op te vissen] van de afgespoelde
brug
het brengen van een remonstrantie
naar de GR [te Middelburg]
idem, plus het schrijven van enige
biljetten
het repareren van ruiten van de
logementen
het repareren van trommels
het met zijn schuit uit Bergen op
Zoom halen van hout, kalk en
ijzerwaren
het met zijn schuit uit Bergen op
Zoom halen van pannen, kalk, steen en
tras
het schrijven van de twee kohieren van
de verpachting van de gemene
middelen
het afsnijden van de ruigten op de
wallen
het schoonmaken van het fort in 1651
het graven van een gat om het water
uit de vest te laten
het vervoeren van de majoor-commies
naar Lillo (en terug) i.v.m. de
verpachting van de gemene middelen;
voorts nog een reis ten dienste van het
land
het leveren van touw, “werck”
[gepluisd touw om naden en voegen te
dichten], pek en teer voor de sloep
het repareren van de sloep

het middels verscheidene reizen heen
en weer brengen van ds. Abraham van
der Weele [van der Wiele] (predikant
op het fort St. Anna) in de periode 132-1651 tot 5-1-1652

1652

6:04:04

idem
idem
idem
idem

3:13:06
6:10:08
6:06
5:08

idem

0:13:04

de weduwe van
Matijs Maten
Jan de Smet
Pieter Pieterssen
Neelken Jans
Nicolaes Voos
[eerder: Fos],
metselaar
Huybrecht Nottinck

idem

1:05

Cornelis Leijnssen

idem

0:07

idem

7:13:04

de kinderen van Jan
Janssen
Jan Janssen

idem

0:15

Huybrecht Nottinck

idem
idem
idem

0:15
0:16:08
0:13:04

Nicolaes Beseijm
Cornelia Adriaenssen
Cornelis Henris

idem

0:06

Hans Charels
[Carels]

idem

0:10

Huybrecht Nottinck

idem

0:04

? [niet genoteerd]

idem

1:13:04

Matijs Hagens

idem
idem

0:06
0:06:06

Willem Stoop
Johannes Stroobant

idem
idem

0:12
4:13

Matijs Hagens
Abraham van Weele
[van der Wiele],
predikant te St. Anna

1448

1448 Idem, inv. 22710.
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geleverd hout in 1652
timmerwerk in 1652
geleverd ijzerwerk
geleverde kalk, tras en steen
het repareren van de logementen

het halen van een schuit met zand en
het binnenbrengen t.b.v. de metselaar
het halen van verscheidene materialen
uit Bergen op Zoom
het dragen (binnenbrengen) van
verscheidene materialen
het repareren en bekrammen van de
contrescarp, incl. het leveren van
benodigd stro; de rekening is
geverifieerd voor commies [Jacob]
Gallieris [te Lillo]
het brengen van een remonstrantie
naar de GR te Middelburg
het vermaken van enige musketten
het leveren van 125 steentjes
het afsnijden van de ruigten en de
vuiligheid op de wallen
het vervoeren van de majoor-commies
naar Lillo en het met een lege
kaarsenkist doorvaren naar Zeeland [=
waarsch. Middelburg]
het halen van diverse materialen uit
Bergen op Zoom in aug. 1652
het lossen en binnenbrengen van
diverse materialen die uit Bergen op
Zoom kwamen
het repareren van de wal over een
lengte van zes roeden
het leveren van vier turfmanden
het schrijven van de twee kohieren van
de verpachting van de gemene
middelen
het schoonmaken van het fort in 1652
door hem betaalde schuitvrachten in
1652 om “den dienst op Hoogerwerve
te commen doen”

idem

1:12:10

? [niet genoteerd]

1653

5:09:08

idem

4:16

idem

5:09:08

idem
idem

4:16:10
4:04

idem

1:05

de weduwe van
Matijs Maten
Jacob Geloude,
timmerman
Pieter Pietersen
Zeegermans, smid te
Bergen op Zoom
Thomas Paulier ]
Jacob de Rassenius,
metselaar
Thomas Paulier]

idem

0:07

Huybrecht Nottinck

idem

2:13:06

idem

0:13:04

Willem Groenewals,
glaasmaker
Adriaen Dronckert

idem

0:02:06

Adriaen Huybrechtse
de Muijnck

idem

0:10

Servaes Adriaensen

idem

6:08

Matijs Hagens

idem

0:04

Adriaen Verbeke

idem
idem
idem

0:12
0:06
0:16:08

Servaes Adriaensen
Michiel Meertensen
Machiel Adriaensen

idem

3:01:04

Matijs Hagens c.s.

idem
idem

0:09:02
0:16:08

Jan van der Sagen
Huybrecht Nottinck

1449

1449 Idem, inv. 22720.
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75 bossen stro, door de commies
gekocht in nov. en dec. 1652; voorts
door hem betaalde arbeidslonen voor
het repareren van de contrescarp
geleverd hout in 1653
timmerwerk in 1653
geleverd ijzerwerk in 1653

het leveren van kalk en steen
het repareren van logementen
het halen van diverse materialen uit
Bergen op Zoom
het lossen (binnenbrengen) van uit
Bergen op Zoom gebrachte materialen
het repareren van glazen aan de
logementen
het vervoeren van de majoor-commies
met een kaarsenkist naar Lillo en terug
het schrijven van het kohier van de
verpachting van de gemene middelen
voor het zomerseizoen, ingaande 1-41653
het halen en brengen van een schuit
met zand
het verhogen en verzwaren van de
contrescarp over een lengte van ca. 60
roeden
het openen en verkuipen van vier
tonnetjes met kruit
het schoonmaken van het geweer
het leveren van vier turfmanden
het optrekken van een schouw
[schoorsteen] aan het logement van de
majoor-commies
het opvullen en bekrammen van enige
gaten die door de storm in de
contrescarp zijn “gespoelt”
het leveren van trommelvellen
het brengen van een brief naar de GR
te Middelburg over de schade die het

idem

1:11

idem

idem

1

idem

idem

2

Jan Janssen

idem

0:08:04

Jacob Breijs

idem

0:18

idem

0:11:08

Philip Adriaensen
Boenders
Pauwels de Bije

idem

0:15

idem
idem

0:12
3:13:04

idem

0:02:06

1654

1:11:08

1451

idem

2:14

idem

2:03:08

idem

1:01:02

Abraham
Cornelissen,
scheepstimmerman
Andries Meijers
ds. Abraham van der
Weele [van der
Wiele]
? [niet genoteerd]

de weduwe van
Matijs Maten
Jacob Geloude,
timmerman
Pieter Zeegermans,
smid te Bergen op
Zoom
Philip Adriaensen
Boenders

fort door de “grooten storm” [= de
storm van 9, 10 en 11 november 1653]
heeft geleden
het “toevollewercken” van de poort en
het “doorsnijden” van de contrescarp
het wederom brengen van een brief
naar de GR te Middelburg over de
schade die het fort door de “grooten
storm” heeft geleden
het “opplacken” van vier roeden aan
de westelijke courtine en de zuidpunt
van het fort en het bekrammen van vijf
“schaft” [= verm. schacht ofwel een
vierkante roede bij een voet diepte
ofwel 4,5 kubieke meter naar
Rijnlandse maatstaf]
het vervoeren van de majoor-commies
naar Lillo en terug in maart 1653
het leveren van pek en teer voor de
sloep
het met zijn schuit overzetten van de
soldaten over de vest gedurende een
periode van zeven weken 1450
drie dagen arbeid aan de sloep

het schoonmaken van het fort in 1653
door hem betaalde scheepsvrachten
om in 1653 “den dienst” te doen op
Hoogerwerf
het schrijven van het kohier van de
verpachting van de gemene middelen
voor het winterseizoen
geleverd hout in 1654
timmerwerk in 1654
geleverd ijzerwerk in 1654

het leveren van touw, pek en teer voor
de sloep

1450 In deze periode was het fort niet via een brug over de vest bereikbaar.
1451 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22730.
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idem

1:06:08

Matijs Hagens c.s.

idem

0:12

Thomas Baret

idem

0:10

Jacob Breijs

idem

3:14

? [niet genoteerd]

idem

1:15

Huybrecht Nottinck

idem

0:19

idem

3

Willem Groenewals,
glaasmaker te Bergen
op Zoom
ds. Abraham van der
Weele [van der
Wiele]

idem

0:05

idem

0:12:06

Adriaen Verbeeck,
kuiper
? [niet vermeld]

idem
idem

0:12
0:13

idem
idem

idem

3:13:04

idem

1:13:04

David [= waarsch.
Daniel] Daniels
Huybrecht Nottinck

idem

1:10

idem

idem

0:04

Jacob Breijs

idem

0:05

N.N.

het maken van een dam binnen de
poort tegen de slag van het water
het opvissen van divers hout, zoals
van de brug en van het vervallen
secreet, en het terugbrengen ervan in
het fort
het vervoeren van de majoor-commies
naar Lillo in maart 1654 en terug
de inkoop door de commies van 18
teertonnen, gebruikt bij de viering van
de vrede met Engeland; 1452 de
rekening is geattesteerd door Hubrecht
Nottinck
het driemaal bezorgen van een brief
voor de GR te Middelburg
reparaties aan glazen [ruiten]

door hem betaalde kosten van vervoer
naar Hoogerwerf i.v.m. de
kerkdiensten aldaar in 1654, tot zijn
overlijden [waarvan geen datum is
genoteerd]
het verkuipen van het kruit en het
leveren van een vat
vrachten met hout en ijzerwerk uit
Bergen op Zoom
het schoonmaken van het fort in 1654
het vervoeren naar Middelburg en
weer mee terug brengen van een
kaarsenkist
het overzetten met zijn schuit van de
soldaten over de vesten in 1654
het opgraven van de poort om een
houten buis onderin te leggen en het
weer aanstampen met kloetelingen
[kleizoden]
het “vellekanten” van 10 roeden van
de wal en enig kramwerk
het brengen van een missive vanuit
Lillo
door de rendant [= de commies]
betaald voor het schrijven van de

1452 Deze viering betrof de Vrede van Westminster waarmee op 15-4-1654 een einde kwam aan de
Eerste Engelse Oorlog, die in 1651 was begonnen.
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1655

3:02:04

1453

de weduwe van
Matijs Maten
Jacob Geloude,
timmerman
Pieter Zeegermans
Philip Adriaensen
Boenders
Andries Meijers

idem

3:03:04

idem
idem

2:12:08
0:19:06

idem

1:10

idem
idem

0:13:04
2:06:10

idem
idem

4:12:04
3:13:04

idem

0:15

Alexander Goethart
Nicolaes Rombouts
[Verbert],
glaasmaker
Tomas Pauliers
Boudewijn N.N.,
metselaar
Hubrecht Nottinck

idem
idem

0:13:04
0:10:04

idem
Daniel Danielsen

idem

0:06

Jan Jansen

idem

2:10:08

Daniel Danielsen

idem
idem

0:12
0:14

? [niet genoteerd]
idem

idem

1:14:04

Mattijs Hagens c.s.

idem

1

Hubrecht Nottinck

idem

0:13:04

idem

idem
idem

1:02:10
0:06

Jan van der Sage
? [niet genoteerd]

1453 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22740.
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kohieren van de verpachtingen van de
gemene middelen
geleverd hout in 1655
timmerwerk in 1655
geleverd ijzerwerk in 1655
het leveren van touw, pek en teer voor
de sloep
het leveren van stro voor het krammen
en het repareren van 10 schaft van de
gebroken contrescarp
timmerwerk aan de sloep
het repareren van glazen

het leveren van kalk, steen en pannen
metselwerk ter reparatie van het fort
het halen van diverse materialen uit
Bergen op Zoom
het leveren van een schuit met zand
het lossen van kalk, steen, hout en
andere materialen
het leveren van vier turfmanden voor
de wachten
het overzetten van “het volck” en
materialen over de vest totdat de brug
is gemaakt
het schoonmaken van het fort in 1655
het brengen van de kaarsenkist naar
Middelburg en terug
het bekrammen van 10 roeden van de
wal incl. het leveren van benodigd stro
het overbrengen van de predikant
[geen naam vermeld] in 1655
het vervoer van de majoor-commies
naar Lillo en terug in maart en oktober
1655
het repareren van de trommels
het schrijven van het kohier [bedoeld
zal zijn: de kohieren] van de
verpachting van de gemene middelen
in 1655

1656

10:05:02

1454

Cornelis Maten,
houtkoper te Bergen
op Zoom
Jacob Geloude,
timmerman
idem

geleverd hout in 1656

idem

5:16:08

timmerwerk in 1656

idem

0:11

idem
idem
idem

4:07:05
4:03:02
2:16:08

idem

1:02

idem

3:10

idem

2:04

Pieter Zeegermans
Thomas Pauliers
Jacob Wouters,
metselaar te Bergen
op Zoom
Dierick Palmer,
glaasmaker
Francois Laclas [=
Lacluijs]
Andries Meyers

idem
idem

0:15
1:05

Daniel Danielsen
Lieven Jansen c.s.

idem

1:05

Jan Mertens

idem

0:10

Albrecht Schinck
[Sinck?]

idem
idem
idem

0:08:04
0:12
0:09

Jan Martens
Daniel Danielsen
Heindrick Faes

idem

1

?

idem

5:13:04

1657

8:15:10

Jan Antonissen,
schipper
Cornelis Maten

het onderhoud van de contrescarp en
het leveren van stro voor het
bekrammen ervan
het brengen van een schuit met zand
het kruien van de as en de vuiligheid
en het over de veste uit het fort
brengen ervan
het halen van hout, kalk en steen uit
Bergen op Zoom
het vervoeren van de majoor-commies
naar Lillo i.v.m. de verpachting van de
gemene middelen voor het
zomerseizoen
idem voor het winterseizoen
het schoonmaken van het fort in 1656
het maken van een nieuwe turfton (de
oude is vergaan)
het vervoeren van de kaarsenkist naar
Middelburg en terug, het leveren van
200 pond lonten en een pond buskruit
het vervoeren van de predikant [geen
naam vermeld] in 1656
geleverd hout in 1657

4:10
5:10:08

Crijn Gerassemisse
Pieter Zeegermans

timmerwerk
geleverd ijzerwerk

het maken van een houten schouw
[schoorsteen]
het leveren van ijzerwerk
het leveren van kalk, steen en pannen
metselwerk

het repareren van glazen
het repareren van musketten

1455

idem
idem

1454 Idem, inv. 22750.
1455 Idem, inv. 22760.
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idem

4:13:04

Cornelis Crijnssen

idem

4:06:02

idem
idem
idem

0:19:06
3:06:06
1:10

idem
idem

0:06:04
0:15

Thomas Paulier te
Bergen op Zoom
Dirck Palmer
Alexander Goethart
Jan van der Salen
[van der Sagen]
idem
Daniel Danielsen

idem

2:10

idem

2:06:08

idem

5

idem

0:08:04

Pieter de Vriese,
schipper
Mattijs Hagens

idem
idem

0:13:04
0:17

Geert Jansen
Daniel Danielsen

idem

0:14:06

idem
idem
idem

0:04
0:12
0:05

Jan Philipsen
[Boenders]
Frans van Rijssel
Daniel Danielsen
?

idem

0:06

?

1658

6:03

Cornelis Maten

idem
idem
idem

4:13:04
4:12:04
3:04

Crien Fase
Pieter Zegermans
Adriaen Minter

idem
idem
idem

1:10
6:06:02
0:08

idem

8:06:08

idem
Thomas Paulier
de glazenmaker
[N.N.]
Mattijs Hagens en
Faes [Servaes]

Mattijs Hagens en
Daniel Danielsen
Jan Martensen

reparatie van de musketten door hem
en zijn knecht
het leveren van kalk
het repareren van glazen
het repareren van de sloep
het leveren van kruittonnetjes incl. de
bril ofwel het leer daarop
het repareren van de oude bril
het schoonmaken van het geweer en
het pekken van de sloep
het onderhoud van de contrescarp
gedurende zes maanden
scheepsvracht[en] ten dienste van het
land
het vervoeren van de predikant [geen
naam vermeld]
het binnenbrengen van de nieuwe
affuiten en het plaatsen van het
geschut (“de stucken”) daarop
het lossen van kalk, steen e.d.
het halen en binnenbrengen van een
schuit met zand
het leveren van een touw voor de
sloep
het leveren van twee turfmanden
het schoonmaken van het fort in 1657
het schrijven van de kohieren van de
verpachtingen van de gemene
middelen
het vervoeren van de kaarsenkist naar
Middelburg en terug
het leveren van hout

1456

1456 Idem, inv. 22770.

634

timmerwerk
het leveren van ijzerwerk
reparatie van metselwerk door hem en
zijn knecht
idem
het leveren van kalk, steen e.d.
het repareren van glazen
diverse reparaties

idem
idem
idem

0:17:04
0:08:04
2:10

Jan van Sagen
Mattijs Hagens
Aert Govertsen

idem

2:06:08

Jan Martensen

idem

3:13:04

idem

0:10

de predikant van de
polder van Namen
[geen naam
vermeld] 1457
Daniel Danielsen

idem

0:15

Servaes Adriaensen

idem
idem

0:04
1:06:08

Frans van Rijssel
Servaes Abramsen

idem
idem

0:12
0:05

Daniel Danielsen
?

idem

0:06

?

1659a

6:14:06

Cornelis Maten

idem
idem

4:02:09
6:10

idem
idem

2:15
8:07

Pieter Zegermans
Cornelis Jansen,
timmerman
Gabriel Kuypers
Gerrit Jansen

idem
idem

0:16:08
2:04:01

Jan Mertensen
Mattijs Hagens

het repareren van trommels
het schoonmaken van het geweer
het leveren van lood en het wisselen
(de “wisselinge”) van de gebroken
poortklok
[scheeps]vracht[en] ten dienste van het
land
door hem betaalde kosten van zijn
vervoer naar en van Hoogerwerf

het binnenbrengen van diverse
materialen
het halen en brengen van een schuit
met zand
het leveren van twee turfmanden
het pekken van de affuiten en van de
sentinelhuizen en het “callefaten” [het
dichten van naden met “werck” en
teer] van de sloep
het schoonmaken van het fort
het schrijven van de kohieren van de
verpachtingen van de gemene
middelen
het vervoeren van twee kaarsenkisten
naar Middelburg en terug
het leveren van hout

1458

het leveren van ijzerwerk
timmerwerk
het repareren van glazen
het halen van “cleen bier” [klein bier]
voor de timmerman “die aldaer heeft
gevrocht [= verm. gewerkt]”
het halen van hout
het repareren van de bermen van de
wal en het uitvoeren van enige
reparaties aan de matten op de
contrescarp e.d.

1457 Vermoedelijk is gedoeld op de predikant van het fort St. Anna in de polder van Namen. In deze
polder was sinds 1648 ook een gereformeerde kerk, los van de fortkerk, gevestigd (Nijenhuis,
1992, p. 267).
1458 Betreft i.v.m. het overlijden van commies Jan Viser slechts het tijdvak 1-1-1659 tot en met 184-1659; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22780.
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idem

2

Jacob Pauwelsen

idem

1:10

Matthijs Hagens en
Flip Jansen

idem

2:06:08

Pieter de Vriese

idem

0:17:01

Jan Flipsen Boenders

idem
1659b

0:08:04
14:19

1459

idem

4:01:08

idem
idem
idem
idem

2:01:11
0:17:06
3:15
5:08

idem
idem

1:08
0:17:08

idem

0:11

idem

0:02

idem
idem

0:10
4:03

idem

1

idem

0:10:06

idem
idem

0:10
0:05

idem

2:03:04

idem

0:03

Servaes Adriaensen
Machiel Beerlijn
[Berlijn]
Mattijs Adriaensen
[Knollaert]]
Pieter Zegermans
Mattijs Philipsen
Thomas Paulier
Cornelis Krijnsen
Gabriel Kuijpers
Johannis van der
Sagen
Daniel de Gelder
Adriaen van der
Kreke [notaris te
Bergen op Zoom]
Mattijs Hagens
Daniel Danielsen en
Gerrit Jansen
Marinus Marinissen
Daniel Danielsen en
Gerrit Jansen
Philip Jansen
?

Mattijs Willemsen
Helsvel
?

het halen (via twee reizen) van
ammunitie uit Veere
het opgraven van de sluis en het
stoppen van de zuiger die in de sluis
was gevallen incl. het wederom
bekrammen daarvan
het vervoeren van de predikant van de
polder van Namen
het leveren van pek, teer en want
[touw]
het repareren van het plein
het leveren van hout
idem
het leveren van ijzerwerk
idem
het leveren van kalk, steen e.d.
het verrichten van metselwerk met zijn
knecht
het repareren van glazen
het repareren van de trommel
het leveren van 22 dozijn bandelieren
à 6 groten Vlaams per dozijn
het schrijven van een extract van de
[voorradige] ammunitie van oorlog in
het fort
het schoonmaken van het geweer
arbeidsloon voor het repareren van de
sluis en de contrescarp
het brengen van een scheepsvracht
met kalk en steen
het lossen en binnenbrengen van
verscheidene materialen
het schoonmaken van het fort
het schrijven van de kohieren van de
verpachtingen van de gemene
middelen
het leveren van 61 abelen [populieren]
om het fort mee te beplanten
het vervoeren van een kaarsenkist naar
Middelburg en terug

1459 Betreft het tijdvak 19-4-1659 tot en met 31-12-1659, het eerste waarvoor commies Anthony de
Baudoux verantwoordelijk was; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22790.
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idem

0:02:04

idem
idem

0:10:10
0:14

idem

2:13:04

1660

12:13:08

Willem Stoep [=
Stoop]
Gerrit Jansen
Marinus Marinissen
de predikant van de
polder van Namen
[geen naam vermeld]
Machiel Berlijn

het leveren van twee turfmanden
het leveren van dertien abelen
het brengen van een scheepsvracht
met abelen
door de predikant betaalde
vervoerskosten om op Hoogerwerf
“dienst te doen”
het leveren van diverse soorten hout

1460

idem
idem

2:00:08
1:17:04

idem
idem

3:03:04
5:05

idem

5

idem
idem
idem

3:11:08
1:00:10
1:06

Pieter Zegermans
Perijntje Stoffels
[vr.]
Neelken Jans
Machiel Beerlijn
[Berlijn]
Pieter Lameter,
metselaar
Gabriel Kuijpers
Cornelis Maten
Jan Trant

idem

0:10

Francois Lacluijs

idem

0:05

idem
idem

0:17
0:10:06

Gabriel van
Baerstroo
Gerrit Notijn
Gerrit Jansen

idem

0:01:08

Gommert van Bergen

idem

1:01:08

Cornelis Boerman

idem

0:02

Adriaen van de
Kreke

idem
idem
idem

0:10
0:02
1:13:04

idem
idem

0:10
1:13:04

Lieven Jansen
Jan van der Sagen
Adriaen Gerritsen en
Mattijs Hagens
Mattijs Hagens
Hendrikje
Lambertsen

1460 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22800.
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het leveren van ijzerwerk
het leveren van ijzerwerk
het leveren van kalk, steen e.d.
timmerwerk
metselwerk
het repareren van glazen
het leveren van een half vat teer
het pekken en schilderen van de
affuiten en de wachthuizen
het repareren van enige ijzeren
stukken [= geschut]
het schilderen van de sloep
het halen van twee schuiten met zand
het binnenbrengen (incl. lossen) van
diverse materialen
het met zijn kar in een schip brengen
van kalk, steen en pannen
een scheepsvracht met diverse
materialen
een insinuatie [aanzegging] door hem
gedaan aan de eigenaars en pachters
van de stelle op de contrescarp van het
fort om die af te breken
het schoonmaken van het fort
het leveren van een trommeltouw
het stoppen [van gaten in] en het
bekrammen van de contrescarp
het schoonmaken van het geweer
het leveren van 10 horden à 10
stuivers per stuk

idem

0:08:04

idem

0:05

Willem van Dalen,
schipper
?

idem

0:03

?

idem

1:03:06

idem
idem

1:08:04
4

idem

1:01:10

Jan Flipsen
[Boenders]
Jan Linsen
de predikant van de
polder van Namen
[geen naam vermeld]
Abram Tijssen

idem
1661

0:03:08
2:06:03

idem

0:12:11

idem

3:12:02

idem
idem
idem
idem
idem

2:17:01
1:00:08
2:10
2
1:08

idem
idem

0:11:08
1

Adriaen de Grade
Perijntje Stoffels,
weduwe van Jan
Willemse
Pieter Segermans
[Zegermans]
Machiel Beerlijn
[Berlijn]
Isaack de Hattem
Cornelis van Adden
Adriaen Munter
Jan Lambrechtsen
Schilleman Cornelis
en Pieter Lowijssen
[= Lodewijkckx, P.]
Johannis Step
Gerrit Jansen

idem

1:06

Huibrecht Tant

idem

0:13:04

idem
idem
idem
idem

0:02:09
0:10
2
1:03:04

idem

5

Faes [Servaes]
Adriaensen
Jan Volckers
Matthijs Hagens
Cornelis Jansen
Adriaen Servaes en
Jan Mertens
Mattijs Hagens c.s.

1461

1461 Idem, inv. 22810.
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het brengen van een scheepsvracht
met 10 horden
het schrijven van de kohieren van de
verpachtingen van de gemene
middelen
het vervoeren van de kaarsenkist naar
en van Middelburg
het leveren van “eenig goet” voor de
sloep
het snijden van de sloep
door hem betaalde vervoerskosten om
op Hoogerwerf “dienst te doen”
het leveren van 19 pond “troswant” [?]
etc.
conform een ingediende kwitantie
het leveren van ijzerwerk

het leveren van nagels
het leveren van hout
het leveren van olie, loodwit e.d.
het leveren van kalk en steen
arbeidsloon [niet vermeld waarvoor]
het repareren van de sloep
idem

idem
het vervoeren van de bagage van de
soldaten die “gecommandeert” waren
op Lillo en Liefkenshoek
het leveren van zes nieuwe
bandelieren
het dragen en lossen van diverse
materialen
het vermaken van een anker
het halen van een schuit met zand
arbeidsloon blijkens kwitantie
het dichtmaken van de sluis
het bekrammen van de contrescarp

idem
idem

0:05
5:06:08

idem

1:03:11

idem
idem
idem
idem

4:11:04
0:07
0:10:06
4:04:08

idem

0:15

idem

0:08:02

idem
idem

0:02
3:09:05

Mattijs Hagens
ds. [Adriaen] Bake
“predicant op de
polder van Namen en
Hoogerwerf”
Elisabeth Jans,
weduwe van Mattijs
Knollaert
Paulus de la Cluis
Leendert Marcelis
Cornelis van Hermen
Gualteris van der
Poorte
Adriaen Jacobsen
Wolle
Jan Flipsen
[Boenders]
Willem Stoop
?

idem

0:06

?

1662

1:17:10

Perijntje Stoffels,
weduwe van Jan
Willemse
Cornelis Coenraets
Elisabeth Jans,
weduwe van Mattijs
Knollaert
Willem Stoep
[Stoop]
Jacob Denu
Gabriel Kuijpers
Cornelis Crins
[Crijns], metselaar
Jacob Geloude
Andries Jansen
Jan Philipse [Flipse]
[Boenders]

1462

idem
idem

2:15:06
5:16:08

idem

0:02:08

idem
idem
idem

0:03:10
2:04:04
4:04

idem
idem
idem

1:19
0:15
2:05:05

1462 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22820.
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het schoonmaken van het geweer
zijn vervoer naar Hoogerwerf volgens
twee kwitanties, waaronder één van
vorig jaar die nog ontbrak
het leveren van hout

het vermaken van enige musketten
het brengen van enige bomen
het planten van bomen
het leveren van 100 iepen
het vervoeren van iepen
het leveren van een lijn [touw] voor de
sloep
het leveren van twee turfmanden
door de majoor-commies betaald aan
brood, bier, kaas e.d. voor de soldaten,
gecommandeerd zijnde naar Isequepe
[Essequibo] om daarmee tot
Middelburg te komen op last van de
commissarissen Van den Brande en
De Jonge
het vervoer van twee kaarsenkisten
naar Middelburg in dit en vorig jaar
het leveren van ijzerwerk

het leveren van nagelen
het leveren van hout

het leveren van twee turfmanden
het schilderen van de sloep
het repareren van glazen
metselwerk
diverse timmerwerken
idem
het leveren van touw voor de sloep

idem

0:08:10

Lodewijck Jacobsen
de Graeff
Cornelis van den
Heuvel
Pauwels van de
Kerckhove
Maeiken van
Wisigem
Jan Heindricksen

idem

0:02:06

idem

0:06:08

idem

0:16:02

idem

1:05:02

idem

0:13:04

Jan Cornelissen
Verdonck

idem

0:10

Paulus Abramsen

idem

2

Hubrecht Tant

idem
idem
idem

0:13:04
0:02
0:10

Martinis Maertensen
Job Jacobsen
Pieter Lodewijckx

idem

1:01:08

Daniel Daniels en
Andries Sels

idem

2:13:04

idem

0:06

idem

5

idem

1:19

idem
idem

0:10
0:06

Charles Cuisou en
Claes Gans
Gerrit Gerritsen
Colsaert [= Colpaert]
ds. [Adriaen] Bake
“predicant op de
Polder van Namen en
Hoogerwerf”
Geert Geertsen
Colpaert en Daniel
Danielsen
Pieter Roijmans
Claes Hansen

idem

5:17:08

Willem Stangeniete

het repareren van de sloep
het leveren van 45 jufferbalken en acht
“sugers” [mastringen] voor de sloep
het repareren van de zeilen van de
sloep
het leveren van vlaggen voor de sloep
het vervoeren van enige soldaten van
Veere naar Hogerwerf
het vervoeren van de bagage van de
soldaten die op Hoogerwerf in
garnizoen zijn gekomen
het vervoeren van vier soldaten van
Bergen op Zoom naar Hoogerwerf
het leveren van acht nieuwe
bandelieren
het brengen van diverse materialen
het vervoeren van kalk, steen e.d.
het vermaken van het anker en ander
ijzerwerk aan de sloep
het dichtmaken van de sluis [bedoeld
zal zijn: het dichtmaken van gaten in
de sluisdeuren]
het stoppen van enige gaten in de
contrescarp en het bekrammen ervan
het schoonmaken van het plein
zijn vervoer naar Hoogerwerf

het repareren van de contrescarp

blijkens diens kwitantie
het snijden [maaien] van het gras op
de wallen
diverse onkosten en zijn salaris
wegens het “besolliciteren” van
verscheidene zaken, verschoten [=
verm. hem opgedragen] door de GR
1463

1463 Dit was een ongebruikelijke post in de jaarrekening van de majoor-commies van het fort
Hoogerwerf. Hij tekende erbij het volgende aan: “loquator: op deze partie [deze post in de
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idem

0:03

Gidion Boudrij

idem

0:03

?

idem
idem
1663

1:05:06
0:10
2:11

Adriaen Tijtes
Neetltien Engelen
Cornelis Maten

idem
idem
idem

1:15:01
0:18
1:12:04

Cornelis Coenraets
Jan Philips Boenders
Cornelis van Adden

idem
idem

0:07
0:13:02

idem
idem
idem
idem

0:14:08
1
1
0:18:04

idem

1:02:10

Pieter Lonoijen
Willem Jansen,
bussemaker
Gabriel Kuijpers
Daniel Danielsen
idem
Cornelis Jansen
Crinse [Crijnse] en
Jan Cornelissen
Jan Gordijn

idem

2:05:04

Andries Sels en
Daniel Danielsen

idem

1:13:04

Frederik Pietersen

idem

0:16:08

idem
idem

0:11:08
0:06

Lambrecht de Bout
en Pieter de Graef
Johan Step
Jan Gordijn

wegens [het brengen of bezorgen van]
een remonstrantie betreffende
Ossendrecht
het vervoer van de kaarsenkist naar en
van Middelburg
het bekrammen van de contrescarp
volgens haar kwitantie
het leveren van hout

1464

het leveren van divers ijzerwerk
het leveren van touw voor de sloep
het leveren van kalk en “vorsten”
[balken?] blijkens een kwitantie van
zijn huisvrouw Neelken Jans
het leveren van ijzerwerk
het repareren van twee musketten
het repareren van glazen
het repareren van de contrescarp
het bekrammen van de contrescarp
het repareren van de contrescarp en
van de wal
het stoppen van diverse gaten in en het
bekrammen van de contrescarp
het bekrammen en “toevletten” van
diverse gaten die op 6-10-1663 in de
contrescarp zijn “geslagen” 1465
het vletten van 18 “hoogaersen aarde”
[aarde, vervoerd met 18 hoogaarsen]
voor de contrescarp
het repareren van de sloep
het verven van de sloep
het pekken en teren van de sloep

rekening] buijten gewoonte wesende dat den rendant [= de majoor-commies] sijn eijgen saecke
niet procurere so wert daeromme bij provisie geroijeert ende den rendant gelast ordonnantie
van den Rade [= de GR] alvoorens hier op te versoucken eer dergelijcke meer in rekeninge
emploijere ende mitsdien het document den rendant gerestitueert”. Willem Stangeniete
(Stagniete) was toen kamerbode van de Staten van Zeeland. Het aan hem betaalde “voorschot”
werd dus aan de majoor-commies van Hoogerwerf gerestitueerd.
1464 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22830.
1465 Buisman vermeldt onstuimig weer in oktober 1663. Hij maakt geen melding van storm of een
hoge vloed op 6-10-1663, wel van een onweer te Londen op die datum (Buisman, 2000, p.
586).
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idem

0:12

idem

0:06

idem

5:06:08

idem
idem
1664

0:08
0:06:08
2:13:04

1466

Jan Antonissen,
zeilmaker
Adriaen van der
Masen
ds. [Adriaen] Bake
“predicant op de
Polder van Namen en
Hoogerwerf”
Hans Stoffels
Daniel Danielsen
Samuel Raefels,
timmerman
Cornelis Coenraets

idem

1:02:04

idem

0:16:09

idem
idem
idem

1:03:06
0:17:06
1:02:04

de weduwe van Jan
Willemsen Persier [=
Perijntje Stoffels]
Huibrecht Tant
Jan van der Sagen
Willem de la Cluijs

idem
idem

0:02:04
0:10

Willem Stoop
Daniel Danielsen

idem

0:08:04

Paulus Abramsen

idem

0:13

Francois de Latour

idem

4:06:08

idem

0:13

ds. Adriaen Bake
“predicant op de
Polder van Namen en
Hoogerwerf”
Johannis Notycks
[Nottincks]

idem

5:10:06

1665

1:09

Pieter Thijssen,
zeilmaker
Govert van den Berg,
houtkoper

het repareren van het zeil en de
“cluiffock” [de kluiver] van de sloep
het repareren van kogeltonnetjes
zijn vervoer naar Hoogerwerf

het schoonmaken van het geweer
het schoonmaken van het fort in 1663
het leveren van hout en spijkers plus
vijf dagen arbeidsloon
het leveren van verscheidene
“behoeften” voor het fort
het repareren van divers ijzerwerk

het leveren van zes bandelieren
het repareren van trommels
het maken van nieuwe laden voor vier
musketten (2 “hanen” en 2 “vijsen”)
het leveren van twee turfmanden
het overbrengen [vervoeren] van drie
tonnen kruit
het overbrengen vanuit Bergen op
Zoom van de soldaten met hun bagage
die terug zijn gekomen uit “Isiequepe”
[Essequibo]
het halen van drie schuiten met
schelpen die op de wallen zijn
gestrooid
zijn vervoer naar Hoogerwerf

het schoonmaken van het fort toen het
“ingeloopen” was alsook wegens het
“gewone” schoonmaken in 1664
het leveren van een nieuw “besaenseil,
lulle” [?] etc. voor de sloep 1467
het leveren van hout

1466 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22840.
1467 Een bezaan is anno 2011 een gaffelzeil op een driemaster; een bezaansboom is een draaibare
boom waaraan een bezaan vanonder vastzit.
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1468

idem

1:05:10

Pieter Stoffelsen
Knollaert
Gabriel Anthonissen
Jan Adriaensen
Daniel Caerion
[Charion]
Cornelis Coenraets

idem
idem
idem

2:14
1:02:08
2:01:09

idem

3:05:07

idem

1:13:06

idem

3:05:08

Jan Philipsen
Boenders
Huijbrecht Tant

idem

0:04:02

Jan van der Sagen

idem

0:18:04

Paulus Lacluijs

idem
idem

idem
0:03:04

Paulus Lacluijs
Adriaen N.N.

idem

0:05

Willem Cornelissen

idem

0:05:10

Cornelis Cornelissen

idem

3

ds. Adriaen Bake

idem

0:19

Daniel Danielsen

idem

1

idem

1:13:08

idem

1:09:04

idem

1:01:08

Daniel Danielsen,
Jan Claessen en
Jannis Nottijck
[Nottinck]
D. van Hattim [=
Hattem]
Pieter Stoffelsen
Knollaert
Jacob Rijsfeest

idem

0:05

Jan Cornelissen Bal

1468 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22850.
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het leveren van verscheidene
behoeften
arbeidsloon blijkens kwitantie
idem
het maken van diverse ijzerwerken
het leveren van verscheidene
behoeften
idem
het leveren van vier bandelieren en 20
forquetstokken
het vermaken en repareren van de
trommel
het maken van nieuwe laden voor drie
musketten
idem
het maken van een draagband voor de
trommel
het vervoeren van
timmermansgereedschap i.v.m. het
repareren van de sloep
het vervoeren van wielen [verm. van
een of meer affuiten]
zijn vervoer naar Hoogerwerf, blijkens
twee kwitanties van schipper Simon
Jopsen [= verm. Simon Jobse
Dronckert]
het repareren en schilderen van het
plein
het “toemaken” van de poort toen de
schans “doorbrack”

het leveren van verf
het leveren van drie scheepsplanken
het leveren van een bijbel “om te
gebruijcken tot den Godtsdienst”
het leveren van een “cluiffok” voor de
sloep

idem

0:12

Jan Dircksen

idem

0:01:04

Huybrecht Jansen

idem

0:04:04

idem

0:14:08

Maria van
Wijngaerden
Gabriel Kuijpers

idem
idem

2:15:08
0:03:04

Pieter Lambrechtsen
Willem Laurissen

idem

0:13:04

idem
1666

1:06:08
3:08

idem

0:10

idem

0:14:08

idem

0:08:06

Anthony Jansen
Hoeck
Adam Minderels
Stoffel Machielsen
Cnollaert,
timmerman
Pieter Louwijck
[Lodewijckx], smid
Stoffel Machielsen
[Knollaert]
Jean Capion

idem

0:15

Pauwels Abrahamsen

idem

1:13:04

idem
idem
idem

1:13:04
1
2:12

Simon Jacobsen [=
verm. Simon Jobse
Dronckert]
idem
Floris Jansen
Pauwels la Cluijs

idem

1:01

Jan Flipsen Boenders

idem
idem

0:05:10
1:17:04

Adam van Leest
Pieter van
Outheusden

1469

1469 Idem, inv. 22860.
1470 Per keer werd dus £ 00:03:04 betaald.
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het leveren van enige benodigdheden
voor de sloep
het leveren van een “vaen heckken” [=
verm. een voorziening voor het
vastmaken van een vaantje aan de
achterzijde van de sloep]
het leveren van vaantjes [voor de
sloep]
het leveren van benodigdheden voor
de sloep
het repareren van de sloep
arbeidsloon wegens het “uijtdoen”
[demonteren?] van de wielen [verm.
van de affuiten] van het land
de huur van een schuit
het schoonmaken van het fort in 1665
het leveren van 52 sparren

het maken van divers ijzerwerk
het maken en leveren van diverse
benodigdheden
het leveren van vellen en andere
benodigdheden voor de trommel
het ontschepen, weer inladen en
vervoeren van ammunitie zoals kruit,
lonten en rampaarden [affuiten] vanuit
Bergen op Zoom
het vervoeren van de predikant Baeke
gedurende vijf “distincte”
[verschillende] reizen 1470
idem
het schoonmaken van het fort
het maken en repareren van laden van
en andere benodigdheden voor de
musketten
het leveren van touw en andere
benodigdheden voor de sloep
het schilderen van de sloep
het repareren van de sloep

idem

1:15:04

1667

1:01

1471

M. [Marcelis]
Smeulders, landmeter
te Bergen op Zoom
Jacob Pauwelsen,
schipper
Francois du Satnij
Paulus la Clus
[Lacluijs, P. de la]
Leendert van Aken
[Akeren]

idem
idem

1:01
2:03:10

idem

0:13:04

idem
idem

1
2:02

idem
Heronimus Walvisch

idem

2:11:10

idem

1:13:04

idem
idem

1:13:04
2:18:8

N.N. [niet
genoteerd],
scheepstimmerman
Simon Jacobsen [=
verm. Simon Jobse
Dronckert]
idem
Willem Mattijsen

idem

0:09

Laurens Batermans
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0:14:04

idem
idem

1:19:02
1:14

idem

1:17:10

idem

1:03:08

Hendrick
Hermansen, schipper
Willem de la Cluijs
J. [= verm. Jan
Pietersen] van der
Heijs
Thomas Polier
[Poulier], [Paulier]]
Willem Vijenije

idem

0:10:06

Cornelis de Witte

idem
1669

1
1:15

Leendert van Aken
Johannis Notijncx

1473

1474

1471
1472
1473
1474

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22870.
Dat waren er vermoedelijk drie, gelet op de prijs.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22880.
Idem, inv. 22890.
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het maken van een bestek voor de
contrescarp
het vervoeren van de materialen,
bestemd voor het maken van de brug
het halen van zand voor de wallen
het maken van drie nieuwe en het
repareren van drie oude musketladen
het uitbreken en schoonmaken van de
stenen van een oude put en het
[op]vullen daarvan
het schoonmaken van het plein
het leveren van zes bandelieren met
toebehoren
het repareren van de sloep, incl. de
benodigde materialen
het vervoeren van de predikant Baeke
gedurende [niet ingevuld] “distincte”
reizen 1472
idem
het leveren van acht dubbele gestikte
bandelieren
timmerwerk (arbeidsloon en geleverd
hout)
het vervoeren van lonten en buskruit
het repareren van diverse musketten
het leveren van verf e.d.

het leveren van kalk e.d.
het leveren van trommelvellen en het
repareren van de trommel
het maken en leveren van een trommel
ten dienste van het garnizoen
het schoonmaken van het plein
een schuitvracht met diverse
materialen

idem

4:04

Cornelis Maten

idem

4:03:04

Johannis Notijncx en
Francois Latour

idem

1:15:01

Cornelis Coenraets

idem

0:09

Francois van Nunnen

idem

0:04:08

idem

6:06:02

Stoffel Frierkens [=
verm. Friskens]
Cornelis Maeten

idem

3:04:08

idem

2:10:04

Machiel Beverlin [=
Berlijn]
Abraham Hildernisse

idem

0:15

C. Bocq

idem

1

1670

1

Leendert van Akeren
[Van Aken]
Pieter Govers Cas

idem
idem
idem

1:11:06
6:10:04
3:19

Engelbert Volmer
Cornelis Maten
Anthonij Huijbrechts

idem

1:17:06

idem

1:09:10

Cornelis Pontenij
voor Simon van
Schoonderwoord
Jan Flipsen Boenders

idem

1:08:06

Stoffel Friskens

idem

1:13:04

idem

0:04:08

Pieter van
Outheusden
Anthonij Huijbrechts

idem
idem

5:05
0:05

Jan van Oosthout
Wijnant Wijlkens

1475

het leveren van diverse soorten
timmerhout
het “vollen “ [opvullen] van de nieuwe
berm aan de zuidzijde van de
contrescarp
het leveren van hout en spijkers voor
het repareren van de sloep (“jacht ofte
chaloup”)
het repareren en “calfaten” van de
sloep
het maken van drie sloten met sleutels
voor de boeien
het leveren van diverse soorten
timmerhout
arbeidsloon als timmerman
het leveren van diverse materialen
zoals pek en teer
het leveren van een partij
timmermansgereedschap
het schoonmaken van het plein
een schuitvracht met zand, hout, kalk
e.d.
het repareren van glazen [ruiten]
het leveren van hout
het leveren van kalk, pannen e.d., incl.
schuitvracht
het leveren van vlaggen, het repareren
van het zeil e.d. voor de sloep (het
“jacht”)
het leveren van touw (“want”),
zeilgaren e.d. voor de sloep
het leveren van ijzerwerk, incl.
arbeidsloon
het repareren van de sloep
het maken van een dreg voor de
sloep 1476
het repareren van de logementen e.d.
het afhalen en herplaatsen van zes
affuitwielen

1475 Idem, inv. 22900.
1476 Een dreg is een werpanker met drie of meer armen, zonder stok, met name om drenkelingen of
voorwerpen die in het water zijn gevallen op te halen.
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idem
idem

2:10
0:08:04

Jacob Tobe
Abraham de Jonge

idem
idem
idem

3:10:07
1:08:04
9:10

Cornelis Coenraets
Johannis Noitincx
Cornelis Maten

idem
1671

0:18:04
9:02:04

Lieven Hermansen
Cornelis Maten

idem
idem

6:08
4:03:04

idem

5:03

idem
N.N., marktschipper
van Dordrecht op
Bergen op Zoom
[Cornelis] Coenraets

idem

0:05

idem

0:05:10

Matthijs
Verberckmoes
Paulus Lacluijs

idem
idem
idem
idem

4
0:07:06
0:16:08
0:07:06

Jacob Tobe
Willem van Thiel
Lieven Hermansen
Antones van Thiel

idem
idem
idem

0:16:08
6
2:11:08

Lieven Hermansen
Anthones de Cre
Pieter Anthonis en
Jan Claesen

idem
idem

0:11:08
4

Willem Immer
Jan Claessen, Lieven
Hermans en Pieter
Anthonissen

1477

arbeidsloon blijkens kwitantie
het leveren van twee uurglazen
[zandlopers] voor het corps du garde
het leveren van hout en spijkers
het schoonmaken van het plein
het leveren van hout en arbeidsloon
t.b.v. het repareren van de poort en de
brug
een scheepsvracht met kalk en steen
het leveren van hout (delen, balken
e.d.)
idem
het leveren van pannen, kalk en
steen 1478
het leveren van trommels, nagels,
spieën e.d.
het leveren van een geschutlepel
het schoonmaken en repareren van het
geweer
arbeidsloon als timmerman
het repareren van het geweer
een scheepsvracht met hout en kalk
arbeidsloon voor het repareren van het
geweer
een scheepsvracht met hout en kalk
het repareren van metselwerk
het “toestoppen” van de poort tegen de
hoge vloed en het weer openen
daarvan
het leveren van ballast
het halen en “afdelven” van de sloep
die door de hoge vloed en de storm
was weggedreven 1479

1477 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22910. Voor het eerst zijn de kosten van de aanschaf van
materialen ook geboekt in de rubriek “Uitgaven voor de inkoop van kaarsen”.
1478 De kwitantie was in het ongerede geraakt. Getuigen van de transaktie waren Lieven Hermansen
en Daniel Daniels.
1479 Gedoeld werd op het zware stormweer van 18 tot en met 22 september 1671. Buisman (2000, p.
639-640) maakt melding van de kwalificatie “ongemeen” en vermeldt dat de schade als
“extreem” werd beschouwd. Op Walcheren, Tholen en Zuid-Beveland liepen verschillende
polders onder. Nabij Lillo vergingen vier schepen en op het Slaak en het Zijpe zeventien.
Buisman citeert Mr. Adriaen van der Goes die rapporteerde over een “orcaen” die “by
menschen-geheugen soodanigen niet geweest is”.
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idem

0:08:04

Hendrick van Rams

idem

1:05

idem

1:05

idem

4:05:04

de rendant [= de
majoor-commies
Anthony de
Baudoux]
Adriaen Tijltels
[Tijtes]
Joos Gaba

het leveren van een spriet voor de
sloep 1480
het kopen van diverse kleinigheden
voor het repareren van de sloep

het schoonmaken van het plein
het leveren van dijkwagens

1480 Een spriet kan hier de betekenis hebben van een rondhout dat draaibaar onderaan de mast is
bevestigd en schuin naar boven is gericht om een zeil aan te bevestigen. Mogelijk is gedoeld op
een boegspriet.
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Bijlage 3
J.M.G. Leune
Uitgaven aan reparaties e.d. betreffende het fort St. Martijn, betaald
door de ontvanger-generaal te lande van het gewest Zeeland en
gedeclareerd bij de Rekenkamer van de Generaliteit
Bron: Zeeuws Archief, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640-1470
Vooraf
In de jaarrekeningen van de ontvanger-generaal te lande van het gewest Zeeland zijn vanaf
1635 incidenteel en vanaf 1642 structureel de volgende soorten uitgaven geboekt betreffende
het fort St. Martijn op Hoogerwerf:
•
•
•
•

De soldijlasten van de manschappen die op het fort verbleven.
Het traktement van de majoor-commies; dit bedroeg steeds 50 pond Vlaams per jaar.
Het negatieve saldo van de ontvangsten en uitgaven van de majoor-commies ofwel: het
slot van diens jaarrekening.
Uitgaven aan reparaties en verbouwingen die niet door (via) de majoor-commies werden
betaald. 1481

Deze uitgaven werden gedeclareerd bij de Generaliteitsrekenkamer. Dit was in Zeeland (en
in de Republiek) gebruikelijk. Ze behoorden tot de zogeheten generale lasten, die conform
de Unie van Utrecht (1579) door de gewesten van de Republiek gezamenlijk werden
gedragen. 1482
De gegevens over de soldijlasten, het traktement en de jaarrekeningen van de majoorcommies zijn in dit boek reeds vermeld; zie deel 1, de paragrafen 7.2 en 8.7 .
In de onderhavige bijlage worden uitsluitend en aanvullend de betalingen vermeld die op de
resterende (laatstgenoemde) categorie uitgaven betrekking hebben.

1481 Het is niet geheel duidelijk welk type uitgaven rechtstreeks door de ontvanger-generaal te lande
van Zeeland werden gedaan en welke verliepen via de majoor-commies van het fort. Vaststaat
dat tot de eerste categorie in elk geval de betalingen behoorden die bestemd waren voor de
majoor-commies in diens hoedanigheid van aannemer van werkzaamheden op het fort. Dat
geldt ook voor relatief grote uitgaven aan onderhoud c. q. reparaties, waaronder in elk geval
uitgaven van meer dan 100 pond Vlaams. De kas van de majoor-commies was niet toereikend
om dit type betalingen te doen. Maar in de rekeningen van de ontvanger-generaal komen ook
regelmatig betalingen voor van eenzelfde soort en omvang als we aantreffen in de
commiesrekeningen, ook als het betalingen betreft aan personen die op of in de naaste
omgeving van het fort woonden; hun afstand ten opzichte van Middelburg kan dus voor de
wijze waarop zij betaald werden geen verklaring zijn.
1482 Veenstra, 2009, hoofdstuk IV.
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Uitgaven betreffende het fort St. Martijn, betaald door de ontvanger-generaal te lande
van het gewest Zeeland

Jaar

Bedrag

1483

1635

Besteding
1484

716:13.04

1485

1635

52:14:04

1636
1637
1638
1639

49:19:05

1640
1641
1642

70
105:11:01
52:15:06

1642

12

1642

25

1642
1642

9:06
6:19:06

1643
1644

30
76:04:11

1644

53:08

Aannemer Michiel Pietersen Schilders voor het maken van
stenen hutten en van de houten poort en brug (in drie termijnen).
Equipagemeester Maerten Thijssen te Vlissingen wegens de
inkoop van vivres. 1486

Jan Viser voor van het verhogen van de wallen (derde en laatste
termijn).
Jan Viser voor het maken en verzwaren van de contrescarp.
Jan Viser voor verscheidene reparaties (eerste termijn).
Jan Viser voor reparaties van en het onderhoud van de
logementen en het onderhoud van de duikeldam (derde en
laatste termijn).
Jan Viser wegens het langer (dan was afgesproken)
onderhouden van de duikeldam vóór de contrescarp en wegens
uitgaven voor metselwerk, hout en glaswerk ten behoeve van de
hutten en logementen.
Jacob Anthonissen, aannemer, wegens het bekrammen van de
duikeldam.
Huijbrecht Nottinck wegens het repareren van de contrescarp.
Cornelis Hildernisse, timmerman, voor het maken van zes
bedsteden in de logementen.
Isaacq de Mulder, aannemer, wegens reparatiewerken.
Jan Viser wegens verscheidene reparaties: glas-, timmer- en
metselwerk ten behoeve van de logementen, corps du garden en
het magazijn.
Jan Viser, restitutie van voorgeschoten penningen aan Michiel
Gilissen, timmerman te Lillo, wegens timmerwerk en geleverd
hout en andere materialen.

1483 Het gaat hier om het jaar van de rekening, lopende van 1 januari tot en met 31 december, tenzij
anders vermeld. De posten betreffen soms uitgaven voor werkzaamheden die in een eerdere
periode zijn verricht.
1484 In ponden, schellingen en groten Vlaams.
1485 In de desbetreffende rekening is wat Hoogerwerf betreft aangetekend dat de uitgaven voor dit
fort voor het eerst in de rekeningen van de ontvanger-generaal te lande van het gewest Zeeland
zijn opgenomen (“nieu buijten voorgaende reeckenijn” ofwel: nieuw ten opzichte van de vorige
rekening) (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 240).
1486 Deze uitgavenpost is nadien in de rekeningen van de ontvanger-generaal te lande van het
gewest Zeeland niet meer aangetroffen. Het betrof dus een uitzonderlijke betaling.
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1644

4:11:06

1645

15:17:08

1645

4:09:08

1645

8:06:08

1646
1647
1648
1649

-

Lambrecht Janssen, glazenmaker te Lillo, wegens arbeidsloon
en geleverde glazen [= ruiten] voor de logementen.
Jan Vizer wegens restitutie van voorgeschoten penningen voor
materialen en arbeidsloon ten behoeve van de reparatie van een
klein sluisje liggende in de buitenvest van het fort en ten
behoeve van reparaties van de logementen.
Lambrecht Jansen, glazenmaker te Lillo, wegens het repareren
van de ruiten van de logementen, hutten en corps du garden.
Cornelis van Ree en Servaes de Schepper c.s. wegens enige
reparatiewerkzaamheden.
Geen uitgaven gedeclareerd voor reparaties en vivres.
Idem.
Idem.
Idem.

1487

1650

22:10

1488

1651
1651
1652

133:15
42:02:04
65:10

1652

16:12:09

1653
1654

145:12

1655

36:10

1655

42:13:04

1656

41

1657
1658

29:15

Marcus d’Hameau wegens het “opmaken” van de gevallen
bressen in de contrescarp.
Jan Vizer wegens het opmaken van de contrescarp.
Marcus d’ Ameau, aannemer van de reparatie van de wallen.
Marcus D’Hameau voor het verhogen van de contrescarp
krachtens een ordonnantie van 20-2-1652.
Jan Vizer, voorschot voor het vullen van de gaten (“putten”) in
de contrescarp met een nieuwe wintermat, krachtens een
ordonnantie van 18-2-1652.
Geen uitgaven gedeclareerd voor reparaties en vivres.
Jan Partoij c.s., aannemers, wegens het repareren van de
contrescarp plus enig [ander] buitenwerk.
Pauwelsen van Assendelft voor het maken van een nieuwe brug
over de vest conform het bestek en met att. van commies Jacob
Gallieris en krachtens een ordonnantie van 5-10-1655.
Hubrecht Nottinck wegens het repareren van de nieuwe
duikeldam ofwel de contrescarp, vorig jaar uitgevoerd, conform
het bestek en met att. van commies Jacob Gallieris van 14-121655.
Wouter Ravels, loon voor het repareren en weer met grond
bedekken van de duikeldam ofwel contrescarp rondom tegen
een waterkant van het fort conform het bestek en krachtens een
ordonnantie van commies Jacob Gallieris van 15-12-1656.
Geen uitgaven gedeclareerd voor reparaties en vivres.
Arij Janssen Vlam, loon voor het maken van een sluisje in de
contrescarp conform het bestek en conform een attestatie van
commies Gallieris en krachtens een ordonnantie van 15-2-1658.

1487 Betreft uitsluitend de periode 1-1-1649 tot en met 30-9-1649.
1488 Deze rekening betreft het tijdvak 1-10-1649 tot en met 31-12-1650 (NB: de soldijlasten zijn
geboekt vanaf mei 1649).
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1659

32

1661

24:06:08

1661

133:06:08

1661
1665

121:08
178:10

1665
1666
1668

13
123

1668

200

-

1670

37:17:05

1670

57:09:06

1670

33

1671

33

1671

40

1672
1673

7:15

1674
1675
1676
1677
1678

-

Philips Jansen c.s. wegens het repareren en verzwaren van de
contrescarp.
Jan Lambrechtsen, scheepstimmerman, voor het maken en
leveren van een nieuwe platboomde boot van 24 voet lang met
toebehoren ten behoeve van commandeur Baudoux.
Marcus d’Ameau wegens het verhogen en verzwaren van de
contrescarp.
Idem.
Marcus d’ Hameau wegens drie halve jaren onderhoud van
aarde-metsel- en timmerwerk.
Marcus d’ Hameau wegens extraordinaire reparaties.
Geen uitgaven gedeclareerd voor reparaties en vivres.
Marcus du Hameau wegens twee jaar onderhoud [in 1666 en
1667] van de aarde-, metsel- en timmerwerken.
Idem wegens het repareren van de bressen in de rijsberm en de
contrescarp in 1667.
Cornelis Willaert en Willem van Hertsen wegens de leverantie
van materialen voor en arbeidsloon betreffende de nieuwe brug
van het fort.
Bartel Jacobsen, rijsschipper, wegens de leverantie van een
schip met rijshout.
Joannis Nottinck, als mede-aannemer en borg van het
onderhoud (in 1670) van het aardewerk van de wallen.
Johannis Nottinck wegens het onderhoud van het aardewerk van
de wallen.
Idem wegens het repareren van de wallen en van de
contrescarpen, afgevallen door de laatste storm.
Geen uitgaven gedeclareerd voor reparaties en vivres.
Anthony de Baudoux wegens mindering op een ordonnantie van
£ 9:9 betreffende reparatiekosten in 1670.
Geen uitgaven gedeclareerd voor reparaties en vivres.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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Bijlage 4
J.M.G. Leune
De turfvoorziening op het fort St. Martijn
A. Direct betrokkenen
In paragraaf 7.2 van deel 1 is een overzicht verstrekt van de uitgaven aan de turfvoorziening
op het fort St. Martijn door de majoor-commies. Bij deze voorziening waren de navolgende
personen als schippers (S) of als dragers (D), belast met het lossen en in het magazijn
“stouwen”, betrokken. Ze worden alfabetisch gerangschikt. Het kwam veelvuldig voor dat
de turf die voor Hoogerwerf bestemd was eerst was geleverd voor het magazijn in het fort
Lillo om van daaruit per schip naar Hoogerwerf vervoerd te worden. De vermelde
leveranciers zijn veelal niet degenen bij wie de turf was gekocht, maar de schippers die deze
vervoerden. Vanaf 1653 worden in de jaarrekeningen van de majoor-commies alleen nog
maar de namen van de dragers vermeld, met uitzondering van het jaar 1662. De kosten van
de aangevoerde turf belandden klaarblijkelijk vanaf dat moment langs een andere weg in de
rekeningen van de ontvanger-generaal te lande van het gewest Zeeland, waarschijnlijk
overwegend zo niet volledig via de rekeningen van de commies van de vivres en de
ammunitiën van de forten Lillo en Liefkenshoek.
Betrokkenen bij de turfvoorziening op Hoogerwerf
Naam
Abrahamsen, Pauwels
Adriaensen, Servaes
Aernoutsen, Maerten

Periode
1662
1659
1646

S
x

D
x
x
1489

Aken, Leendert van
Arsen, Cornelis
Boerman, Cornelis
Claessen, Jan
Clinck, Abraham
Corbel, Herry
Cornelissen, Cornelis
Danielssen, Daniel
Degenhart, Hans
Dricksen [zal wel Dircksen zijn], Gerrit
Goossen, Hendrick
Gordijn, Jan
Graeff, Abraham Lenardsen

1667, 1668
1648, 1649
1664
1665
1646
1646-1648
1646
1657-1667 1490
1648
1649
1647
1662, 1663
1648, 1651

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1489 Hij werd betaald voor het vervoer van turf met zijn kar van Krabbendijke naar een schip aldaar.
1490 Met onderbrekingen.
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Hagens, Mattijs
Hermans, Lieven
Jansen, Gerrit
Jansen, Philip
Janssen, Jan, uit Langeraar
Janssen, Jan, zijn kinderen
Janssen, Marinus
Latoir [Latour], Franchois du
Leendertse, Willem
Martens (Meertens), Willem
Meertens (Mertens), Machiel (Michiel)
Mendel, Adam
Nottincks, Huybrecht
Nottincks, Johannes (Jannis)
Pietersen, Huybrecht
Pietersen, Willem, vervoer vanuit Keizershoofd en
Krabbendijke 1493
Satnij, Franchois du
Tijtes, Adriaen
Vergult, Claes
Wallet, Jan, vanuit Keizershoofd
Witte, Cornelis Wouts de

1651-1661 1491
1671
1656
1658
1641
1649-1651
1647
1669, 1670
1641
1662
1652
1665
1646, 1649,
1651, 1653
1665-1670 1492
1650-1652
1646
1666
1651
1646
1646
1662

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

B. Het turfverbruik op het fort
Vanaf 1635 zijn gegevens bewaard gebleven over het verbruik van turf op het fort. Ze zijn
opgetekend in de distributierekeningen van de majoor-commies. De hoeveelheid turf werd
aanvankelijk uitgedrukt in de inhoudsmaten ton en smalton. Een ton omvatte 1,5 keer de
hoeveelheid van een smalton. Vanaf 1638 keert dit onderscheid in de jaarrekeningen niet
meer terug en wordt uitsluitend nog gewag gemaakt van tonnen, waarmee
hoogstwaarschijnlijk smaltonnen werden bedoeld. Vanaf 1642 komt ook de inhoudsmaat
“last” in de jaarrekeningen voor. Een last omvatte 60 tonnen.
In de distributierekening betreffende het jaar 1633 vermeldde de majoor-commies dat op 17
oktober van dat jaar 300 tonnen [ofwel 450 smaltonnen] turf waren aangevoerd die
vervolgens met de schuur [het magazijn] en al waren “weggedreven”. Dit zal zijn gebeurd
tijdens de zware storm op 1 november 1633.

1491 Met onderbrekingen.
1492 Met onderbrekingen.
1493 Keizershoofd was destijds een fort op Zuid-Beveland, voltooid in 1632, in de zuidhoek van de
Oude Polder te Valckenisse; na de Vrede van Münster raakte de vesting geleidelijk aan in
verval. Tijdens de stormramp van 26-1-1682 verdween het fort in de golven van de
Westerschelde (De Kruijf, 2004, p. 92-93).

654

Er zijn geen gegevens aangetroffen over het turfverbruik in de jaren 1634 en 1635. Wel is
bekend dat in 1635 kon worden beschikt over 900 smaltonnen. Of deze ook feitelijk zijn
gedistribueerd is wel aannemelijk, doch niet geheel zeker.
De turf was bestemd voor de corps du garden [wachthuizen] op het fort. Dat waren er tot en
met 1655 twee en vanaf 1656 nog slechts één. De “hutten” ofwel logementen van de soldaten
bleven onverwarmd. Over toewijzing van turf aan het logement van de majoor-commies
wordt in deze rekeningen niet gerept.
Over de aan de commies beschikbaar gestelde hoeveelheid turf voor de wachtverblijven
golden voorschriften die aanvankelijk door de Raad van State en later door de
Gecommitteerde Raden van Zeeland werden vastgesteld. De Zeeuwse regels golden op
Hoogerwerf waarschijnlijk vanaf het moment dat de majoor-commies aldaar via het gewest
Zeeland werd betaald, d.w.z. vanaf 31 juli 1640. De op dat moment geldende regels konden
niet worden achterhaald, maar wel de regels die golden vanaf 5 november 1652, zoals
vastgesteld door de Gecommitteerde Raden van Zeeland. Deze luidden als volgt. Per corps
du garde mocht de commies (tussen dag en nacht) aan turf beschikbaar stellen: 1494
• Een halve harington in de maanden juni, juli en augustus.
• Een hele ton in de maanden april, mei, september en oktober.
• Twee tonnen in de maanden november tot en met maart.
• Wanneer het streng vriest en heel koud is: 10 tot 12 turven meer dan een ton en indien
er slechts sprake is van een dagwacht dan wel alleen van een nachtwacht half zoveel
[extra].
De hoeveelheid turf die op Hoogerwerf feitelijk beschikbaar werd gesteld was gewoonlijk
voor ieder wachthuis als volgt:
• Voor de maanden januari, februari, maart, november en december: 2 tonnen per dag
(“tussen dag en nacht”); vanaf 1650 wordt deze hoeveelheid verminderd tot 1,5 ton per
dag; 1495 vanaf 1656 (toen het aantal wachthuizen werd gehalveerd) bedroeg de uitdeling
weer 2 tonnen per dag.
• Voor de maanden april, mei, september en oktober: 1 ton per dag; vanaf 1650 wordt deze
hoeveelheid verminderd tot 0,75 ton per dag; vanaf 1656 bedroeg de uitdeling weer 1
ton per dag.
• Voor de maanden juni, juli en augustus: een halve ton per dag; vanaf 1650 wordt deze
hoeveelheid vermeerderd tot 0,75 ton per dag en vanaf 1656 gold weer een rantsoen van
een halve ton per dag.
De beschikbaar gestelde hoeveelheid was niet altijd toereikend om de wachtverblijven
adequaat te verwarmen. Zo verzocht de majoor-commies van Hoogerwerf de
Gecommitteerde Raden van Zeeland op 10 september 1658 om negen lasten turf voor de
wachten extra te sturen; zij zaten toen reeds drie maanden zonder (sic!). Dit verzoek werd op
11 oktober 1658 afgewezen; er werd niet meer gestuurd dan in het voorafgaande jaar. 1496
1494 ZA, SZ, inv. 1267, kopie van de desbetreffende instructie van de GR d.d. 5-11-1652.
1495 In 1649 was de hoeveelheid turf voor de maanden november en december reeds teruggebracht
tot 1,5 ton per dag voor de beide wachtverblijven. Dit verklaart de terugval in turfverbruik in
1649 ten opzichte van 1648.
1496 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22770.
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In de periode 1636 tot en met 1671 was het turfverbruik op het fort Hoogerwerf uitgedrukt
in tonnen als volgt:
Turfverbruik op Hoogerwerf
Periode
1636
1637
1638
1639
1640
1641 1497
1642
1643
1644 1498
1645 1499
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657

Aantal tonnen
880
880
940
940
944
512
940
940
1372
940
940 1500
940
944
879
705
705
708
705 1501
705
705
472 1502
470

1497 NB: dit verbruik betreft slechts de periode januari tot en met juni 1641. Het verbruik in de
resterende maanden van 1641 is verwerkt in de rekening betreffende 1642 (deze omvat de
periode 1-7-1641 tot en met 30-6-1642).
1498 NB: dit betreft niet slechts de periode 1-7-1643 tot 1-7-1644 maar ook nog de periode 1-7-1644
tot en met 31-12-1644. Er is in een vergelijkbare periode niet meer turf verbruikt. In de gehele
periode 1641 tot en met 1644 werden er gemiddeld per jaar 941 lasten turf verbruikt. Het
“tekort” uit 1641 werd gecompenseerd met het “teveel” in 1644.
1499 Dit betreft vanaf dit jaar gehele kalenderjaren.
1500 Plus 5 tonnen turf, beschikbaar gesteld aan de kanonnier Jan Sijmonsen voor het uitbranden van
de steenstukken, potshoofden en de kamers [van het geschut].
1501 Plus 3 lasten (180 tonnen) die door de hoge vloed in september 1653 bedorven waren. Het ging
hier om vervanging van turf die eerder was gedistribueerd, niet om een additioneel verbruik.
1502 Dat het aantal tonnen niet werd gehalveerd als gevolg van de reductie tot één wachthuis kwam
omdat het aantal tonnen per dag in de maanden januari, februari, maart, april, mei, september,
oktober, november en december werd verhoogd tot een peil dat vóór het jaar 1649 gebruikelijk
was. Daar stond tegenover dat het turfrantsoen voor de maanden juni, juli en augustus werd
gereduceerd van 0,75 naar 0,5 ton.
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1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671

470
470
470
470
470
470
472
470
470
470
470
470
470
470

In het turfverbruik binnen het fort Hoogerwerf kunnen op grond hiervan drie perioden
worden onderscheiden:
•
•

•

De periode 1636-1648 waarin het verbruik in twee wachtverblijven gewoonlijk 940
tonnen per jaar bedroeg.
De periode 1649-1655 waarin het verbruik in twee wachtverblijven terugliep tot
gewoonlijk 705 tonnen per jaar als gevolg van een verminderde rantsoenering die nauw
zal hebben samengehangen met het einde van de Tachtigjarige Oorlog waardoor het
wachthouden kon worden geëxtensiveerd.
De periode 1656-1671 waarin het verbruik verdergaand kon worden gereduceerd tot
gewoonlijk 470 tonnen per jaar als gevolg van het verdwijnen van één corps du garde.
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Bijlage 5
J.M.G. Leune
De strovoorziening op het fort St. Martijn
Gewoonlijk eenmaal per jaar werd het fort St. Martijn voorzien van stro (ook wel “gelui”
genoemd) waarop de militairen sliepen en dat ook werd gebruikt voor het onderhoud van de
contrescarp en de duikeldam. Het werd per schip aangevoerd. In de jaarrekeningen van de
majoor-commies werden de daarmee gemoeide kosten verantwoord. 1503 Daarbij werd
onderscheid gemaakt tussen de verkopers (leveranciers), de vervoerders en degenen die
belast waren met lossen en binnendragen. 1504 Slechts incidenteel werd genoteerd waar de
stro vandaan kwam. Voor zover dit kon worden achterhaald was de stro aanvankelijk vooral
afkomstig van landbouwers op het eiland Tholen en Zuid-Beveland (in of rondom
Valckenisse). Het lijkt erop dat de stro na 1650 meer en meer betrokken werd van
landbouwers uit Brabant, hetgeen deels de resultante was van de beëindiging van de
Tachtigjarige Oorlog en deels (en daarmee nauw samenhangend) van (her)bedijkingen in de
omgeving van het schor Hoogerwerf.
De majoor-commies bemoeide zich persoonlijk met de inkoop en reisde hiervoor jaarlijks
naar de leveranciers. 1505
In het navolgende overzicht worden de namen van de betrokkenen vermeld. De gehanteerde
afkortingen zijn de volgende:
V = verkoper/leverancier
S = schipper/vervoerder
D = drager
Betrokkenen bij de strovoorziening op Hoogerwerf
Naam
Munck, Steven de, uit Doel
Willems, Hans
Haes, Cornelis de, uit Tholen
Klincke (Klijncke), Abraham
Dienenes, Cornelis, uit
Valckenisse [= mog. Cornelis
Jan Dingenis]
Backer, Jan Dingenissen, uit
Tholen
Cornelissen, Cornelis

Periode
1643
1643
1643, 1644
1643, 1644
1643

V
x

1645

x

1645, 1646

S

D

x
x
x
x

x

1503 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590-22910.
1504 In de jaarrekeningen komt slechts eenmaal een betaling voor voor het lossen en binnenbrengen
van het stro. Vermoedelijk waren de vervoerders hiermee ook belast al is het denkbaar dat het
binnenbrengen zonder betaling soms werd verricht door soldaten die op het fort verbleven.
1505 De daarmee gemoeide onkosten (veelal “schuitvrachten”) zijn geboekt in de rubriek wedden
(betreffende vacatiegelden, schrijflonen e.d.) van de jaarrekeningen van de majoor-commies.
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Dimissen [= mog. Domissen of
Domussen], Dingenis
Cleynpolder, Arent [Cornelisse]
uit Valckenisse
Ravels [= Raphaels], Wouter
[uit Poortvliet] 1506
Leijnssen, Cornelis
Jacobsen, Jan
Laureijssen, Pauwels, uit
Brabant
Bellekens, Steven, uit Brabant
Nottinck, Huijbrecht
Janssen, Adriaen
Doelenaer, Heinderick den 1510
Meertsen, Jan
Boermans, Cornelis
Jansen, Pieter
Machielse, Adriaen
Jansen, Flip
Servaessen, Cornelis
Pietersen, Jan
Struijs, Adriaen
Louwereis, Joos
Walen, Jacob
Willemsen, Cornelis
Boogaert, Jan Adriaenssen
Cat, Aert Antonissen van

1645

x

1646

x

1646-1654

x

1647, 1648
1649
1650
1651
1651-1655
1652
1655
1656-1658
1657
1658, 1659
1659
1660
1661
1661
1661
1662
1662
1662
1663, 1664
1663-1671

x 1507
x 1508
x
x
x
x
x 1511
x
x
x

x 1509
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

1506 Aannemelijk is dat familiebetrekkingen bij zijn leveranties van stro een rol hebben gespeeld.
Wouter Raphaels was schoonzoon van de majoor-commies Johan Vizer. Hij huwde vóór 1411-1646 met diens enige dochter Maria (zie deel 3).
1507 Hij vervoerde stro vanuit Strijenham (op het eiland Tholen) naar Hoogerwerf.
1508 Idem vanuit het eiland Tholen; er werd geen haven van vertrek vermeld.
1509 Hij vervoerde stro vanuit Strijenham naar Hoogerwerf.
1510 De door hem verkochte stro werd vanuit het eiland Tholen vervoerd; daar was hij dus
waarschijnlijk landbouwer.
1511 Alleen in 1656; in de andere twee jaren was hij alleen vervoerder.
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Bijlage 6
J.M.G. Leune
Aantekeningen uit de krant “Nieuwe Tijdinghen” van Abraham
Verhoeven
Vooraf
Abraham Verhoeven (1576-1652) was de eerste uitgever van kranten in de Nederlanden. 1512
In 1605 verkreeg hij een octrooi op het uitgeven van berichten over overwinningen van de
Spaanse veldheer Ambrogio Spinola. Hij specialiseerde zich in de uitgave van pamfletten en
nieuwsprenten. Vanaf 1617 verschenen zijn nieuwsberichten onder de naam “Nieuwe
Tijdinghen”. Zij bevatten vooral nieuws over de strijd van het Spaanse leger, niet alleen in
de Nederlanden, maar ook elders in Europa. Vanaf 1629 veranderde de naam van de
nieuwskrant in “Wekelijcke Tijdinghen”.
De berichtgeving van Verhoeven was onmiskenbaar gekleurd, want geschreven vanuit een
rooms-katholiek en Habsburgs perspectief. Hij berichtte in normatieve termen over prestaties
van het Spaanse leger. Als een bericht gunstig was voor de Spanjaarden dan bracht hij dit
bijvoorbeeld als een “gazette van blyschap”. Dit neemt niet weg dat zijn nieuwsberichten
velerlei ongekleurde feiten bevatten, zoals data van gebeurtenissen, namen van daarbij
betrokken personen, prijzen van etenswaren, kopieën van officiële stukken etc.. De berichten
zijn veelal gedetailleerd opgeschreven. Voor de reconstructie van gebeurtenissen in en
rondom Antwerpen zijn de nieuwskranten van Verhoeven daarom stellig van belang.
Verhoeven was daar werkzaam en goed geïnformeerd over wat zich er afspeelde. 1513 In de
jaren 1627 en 1628 schonk hij relatief veel aandacht aan de activiteiten van het Spaanse leger
te Zandvliet. Regelmatig verschenen er toen berichten onder de kop “Tijdinghe uyt s’Conincx
Legher tot Santvliet”.
In het navolgende worden berichten uit “Nieuwe Tijdinghen” (afgekort NT) uit de jaren 1627
en 1628 die betrekking hebben op gebeurtenissen in en rondom Zandvliet verkort en in
beginsel neutraal weergegeven. De wijze waarop Verhoeven de gebeurtenissen heeft
gekleurd blijft daarbij buiten beschouwing. 1514
Uit NT 13-8-1627
•
•

Het Spaanse leger te Zandvliet, bestaande uit Spanjaarden, Italianen en Walen, was niet
op volle sterkte.
De Staatsen maakten plannen om Zandvliet te belegeren. In verband hiermee zonden zij
naar Bergen op Zoom zeven cavalerie-eenheden, waarmee het totale aantal eenheden
met paarden op acht kwam. Op 7 augustus voegden zich daarbij elf vendels voetvolk.

1512 Zie voor hem: Van den Branden, 1902; Van Damme, 1998, p. 1-22; Bibliotheca Belgica, V. 244;
Sabbe, 1933, p. 671.
1513 Verhoeven werkte aan de Lombaerdevest te Antwerpen, in het pand “De Gulde Handt”.
1514 Gecompileerd zijn de genoemde jaargangen zoals aanwezig in de collectie Kostbare Werken
van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel onder boeknummer III 33.519.
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•

•
•
•
•
•

Diezelfde dag arriveerden in Zandvliet vanuit Breda en uit de oude garnizoenen van
Arthois vijf Spaanse vendels voetvolk, in totaal 700 man. Er werd in Zandvliet hard
gewerkt aan de fortificatie.
Op 8 augustus werd van Spaanse zijde met twintig man wacht gehouden op de dijk bij
Zandvliet toen soldaten uit Lillo, gekomen met sloepen, trachtten om hen te verrassen.
Zij werden betrapt. De Staatse soldaten schoten twee Spaanse soldaten dood,
verwondden er zes en namen er twee gevangen. Zij keerden met hun sloepen terug naar
Lillo.
Eveneens op 8 augustus werd bepaald dat bier niet meer verkocht mocht worden voor
drie stuivers per pot; het moest te Zandvliet gebrouwen worden.
Op 9 augustus arriveerde te Zandvliet een convooi paarden onder leiding van Baren
d’Exclebecque. Die dag arriveerden in Antwerpen vier sloepen met bootsgezellen uit
Brugge.
Op 10 augustus vertrok uit Antwerpen een convooi met wagens naar Zandvliet, geladen
met poeder [buskruit] en enige tonnen met lonten.
Die dag werd in Antwerpen bepaald dat voor het “soetelen” of “spijzen” van het leger
gevaren mocht worden tot Oordam [bedoeld werd: fort Kruisschans]. 1515
Op 12 augustus werden in Antwerpen schuiten op wagens geladen met een nog
onbekende bestemming.

Uit NT 1-9-1627
•

Op 27 augustus voeren ’s nachts tussen 2 en 3 uur vanuit Zandvliet ettelijke sloepen en
vele kleine schuiten met soldaten en bootsgezellen naar het verdronken land [van ZuidBeveland]. ’s Morgens om 6 uur waren zij voorbij het land van Ter Tholen omtrent
Valckenisse. 1516 Vanwege het lage water raakten zij aan de grond. Op de dijken hielden
boeren en soldaten de wacht. Zij schoten op de Spaanse soldaten, maar richtten weinig
schade aan. Van Spaanse zijde werd teruggeschoten met Mansfelders, kleine stukken
geschut. De boeren en soldaten vlogen als spreeuwen van de dijken. De Spaanse sloepen
zaten 10 tot 12 uur vast op het droge. Intussen arriveerden er van Staatse zijde vele
oorlogsschepen, sloepen en andere schepen. Die schoten met grof geschut, maar
veroorzaakten weinig schade. Het werd vloed en de Spaanse sloepen arriveerden
zaterdags [28 augustus] in Zandvliet. Een Spaanse soldaat uit Mechelen die in zijn knie
was geschoten werd door bootsgezellen naar Antwerpen vervoerd.

Uit NT 27-10-1627
•
•

In Zandvliet wordt dagelijks hard gewerkt aan de fortificatie, hetgeen de Hollanders en
de Zeeuwen niet bevalt.
In de nacht van 15 september kwamen Staatse soldaten vanuit Lillo met ettelijke schepen
en sloepen om de Spanjaarden te Zandvliet aan te vallen. Zij begonnen naarstig op de

1515 Een verder transport via de Schelde was zeer riskant vanwege het risico dat het vanaf de Staatse
forten Lillo en Liefkenshoek werd beschoten. Vanaf fort Kruisschans kon over land Zandvliet
worden bereikt.
1516 Verhoeven vergiste zich in de ligging van Valckenisse. Dit lag in het oostelijk deel van ZuidBeveland aan de Honte (de Westerschelde), niet in het land van Tholen.
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•

•
•
•

•

Blauwgarendijk [de dijk tussen Lillo en Berendrecht] een schans te maken met een halve
maan. 1517
In de nacht en de ochtend van 21 september overmeesterden de Spanjaarden deze halve
maan “liggende voor op den punt van Blaugaren aent Slupsken”. Deze werd omver
geworpen. Aan Spaanse zijde vielen enkele gewonden. Er sneuvelden twee Spaanse
soldaten, waaronder één uit de compagnie van de graaf van Henin. De Staatsen
vluchtten. Zij lieten in de halve maan ammunitie, potten, pannen en een trommel achter.
Deze werden door de Spanjaarden meegenomen, evenals enkele gevangenen.
De Spaanse generaal te Zandvliet had twee kanonnen gericht op de schepen van de
Staatse vijand. Van een groot schip werd de steven afgeschoten.
In Bergen op Zoom werd spoedig een Staatse cavalerie-eenheid verwacht.
Op zaterdag 25 september vertrok markies Spinola kloek en gezond vanuit Brussel.
Verwacht werd dat hij naar Duinkerke reisde, waar ca. 30 oorlogsschepen zouden
uitvaren met een nog geheime bestemming. Er werden nog 100 oorlogsschepen en
galjoenen uit Spanje verwacht.
De etenswaren zijn in Zandvliet redelijk goedkoop. Er wordt veel vis gevangen.

Uit NT 3-11-1627
•
•
•

Op 26-10 kregen ettelijke dorpen in Brabant opdracht om in totaal 450 wagens te sturen
naar het Spaanse leger te Zandvliet, dat was opgetrokken naar Bergen op Zoom en
Roosendaal. De wagens werden geladen met hout als brandstof voor het leger.
Er wordt hard gewerkt aan de forten en schansen. 1518
De etenswaren zijn goedkoop: oude Hollandse kaas voor vier stuivers per pond en een
schone pekelharing voor een “blanck” [een zilveren munt].

Uit NT 18-11-1627
•
•
•

•

Op 10-11 is een ingenieur van de Staten van Holland naar het Spaanse kamp te Zandvliet
overgelopen na een conflict met een sergeant-majoor van de Staten.
Eveneens op 10-11 kwamen er schepen van de Staten naar Zandvliet. Van één schip
werd de mast afgeschoten.
Op 12-11, ’s avonds om 20.00 uur, kwam markies Spinola met Don Diego de Messia in
Antwerpen over de brug gereden in een karos [een gesloten rijtuig], komend uit
Duinkerke, met een groot gevolg aan edelen, paarden en wagens. Hij werd vanuit het
kasteel begroet met kanonschoten te zijner eer, ook vanaf de schansen rondom
Antwerpen.
Op 13-11, ’s ochtends om 8 uur, vertrok Spinola uit Antwerpen naar het fort Kruisschans
ofwel Oordam om zo naar Zandvliet te reizen. Veel bagagewagens reden daar via land
naar toe. In de namiddag van die dag, toen hij langs de forten Lillo en Liefkenshoek
voer, werd de sloep waarmee hij reisde vanaf deze forten en vanaf Staatse

1517 Een halve maan is een in de hoofdgracht van een vesting gelegen buitenwerk, dienend tot
dekking van de uitspringende punt van een bastion (de saillant) of van een ravelijn.
1518 De meervoudsvorm verwijst naar de fortificatie van Zandvliet en naar de bouw van de forten
Hoogerwerf en St. Ambrosius (Stoofgat) .
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•
•

oorlogsschepen beschoten. Over zijn sloep vloog een kogel. De Spanjaarden schoten
terug en schoten twee kogels in de contrescarp van Lillo.
Op zondag 14-11 kwam Spinola in Antwerpen terug, nadat hij diverse forten en
“plaatsen” had geïnspecteerd. In opdracht van de magistraat van de stad werden
flambouwen ontstoken. Spinola logeerde in het huis van de heer Amman.
Op 15-11, om 15.00 uur, vertrok Spinola met een groot gevolg aan edelen vanuit
Antwerpen.

Uit NT 17-12-1627
•

•

•
•
•
•

Melding werd gemaakt van een storm en een hoge vloed die Zandvliet en omgeving
troffen op dinsdag 7-12, ’s middags tussen 16.00 en 17.00 uur. Gewag werd gemaakt
van grote schade, zowel aan Spaanse als aan Staatse zijde. De forten Hoogerwerf en
Ambrosius werden zwaar getroffen.
Op Hoogerwerf werden, via vuurpijlen, noodsignalen uitgezonden. De korporaal die de
wacht had op de kleine redoute vroeg of hij mocht retireren. De kapitein Antoni Stempor
gaf een teken dat er hulp zou worden gestuurd. Maar dit mocht niet baten. Alle
“trenchen” [loopgraven] vielen van de redoute af zodat niemand kon worden gered. Het
andere redoutje op deze [de Zandvlietse] zijde van de dam spoelde ook weg. 1519 Op
Hoogerwerf had de kapitein geen gelegenheid om zijn bagage te redden, omdat hij meer
bezig was met het in veiligheid brengen van het poeder [het buskruit] en het beschuit.
De kapitein en zijn soldaten stonden er tot hun knieën in het water, trachtend om een gat
dat was ontstaan dicht te houden zo lang als zij konden. Zij zonden weer noodsignalen
uit, maar het was niet mogelijk om enige schuiten naar Hoogerwerf te sturen. De
huisvrouw van de kapitein toonde een mannelijke moed. Zij bemoedigde de soldaten en
troostte hun vrouwen. Het fort was bijna weggespoeld en de batterij zwaar beschadigd.
De andere dag was het niet mogelijk een noodsignaal uit te zenden; daar was de wind te
sterk voor. Op Hoogerwerf zat het garnizoen al drie dagen zonder bier. De voorraad bier
aldaar was bedorven.
Ook het fort Ambrosius was zwaar beschadigd, maar daar werd het ongemak (de
“perijckel”) als minder ernstig omschreven.
Van Staatse zijde werden soldaten van de [oorlogs]schepen gehaald; dat was niet zo
moeilijk, want zij hadden de wind mee.
In Zandvliet spoelden de “trenchen” [loopgraven] af van het Italiaans kwartier, dat
geheel in het water stond. De palissaden voor de batterij lagen in stukken.
Berendrecht lag geheel onder water, evenals de barakken in de nieuwe polder. Meer dan
30 schuiten dreven met de wind naar Zandvliet; zij waren merendeels gebroken.

Uit NT 19-1-1628
•

Op 10-1 vertrok een Staatse eenheid met 200 paarden uit Bergen op Zoom om een
convooi met 65 nieuwe Spaanse ammunitie-wagens te onderscheppen. De Spaanse
meester De Camp [de gouverneur van Zandvliet] stuurde direct een cavalerie-eenheid

1519 Mogelijk is hier gedoeld op de redoute Vingerling; zie par. 2.3.
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•
•

met veel voetvolk. 1520 Hoewel de Staatsen veel sterker waren zijn zij na enige
schermutselingen vertrokken en geretireerd. De luitenant van kapitein Agiri en nog een
andere ruiter werden door de Staatsen gevangen genomen, aangezien hun paarden
doodgeschoten waren. Aan Staatse zijde viel een dode en raakten er enkele gewond.
Onder de Staatse troepen bevond zich de compagnie van kapitein [= ritmeester]
Robbrecht van Eeckeren. 1521 Drie van zijn ruiters liepen over naar het Spaanse kamp.
Meester De Camp en Anthonio Fernando staken in Zandvliet de eerste schop in de grond
in het kader van de wederopbouw [na de verwoestingen van 7-12-1627].

Uit NT 10-3-1628
•

•

In Zandvliet wordt hard gewerkt aan de fortificatie. De zeven bolwerken worden tot 20
voeten [ca. 6 meter] hoog en de wallen rondom krijgen een borstwering van 5 voeten
hoog. De courtines worden 2 voeten breed en de vesten ofwel grachten worden 140
voeten [ca. 43 meter] breed.
Iedere roede [3,7 meter] is aanbesteed voor fl. 360.

Uit NT 5-4-1628
•

•
•
•

•

Op 13-3 brak in Zandvliet een grote brand uit met ettelijke duizenden guldens schade.
Vele barakken verbrandden met goederen en al. De kerk bleef gespaard. Daarin lagen
300 tot 400 tonnen met buskruit. Anders was het gehele dorp in brand gevlogen. In het
Italiaanse, het Spaanse en het Waalse kwartier zijn alle barakken verbrand, die in het
kwartier van Arschen bleven staan.
Op 31-3 is ook in het kwartier van Arschen brand uitgebroken, waarbij 20 barakken in
vlammen opgingen. Er vielen wederom geen slachtoffers.
Aan de wederopbouw wordt te Zandvliet hard gewerkt.
De Staatsen waren van plan om bij Stabroek met ingang van 3 april een groot fort ( een
“fort royaal”) te bouwen. De Spanjaarden zagen kans dit te beletten. Op 1 april
vertrokken uit Antwerpen negen schepen met Spaanse soldaten die uit Dendermonde en
Geerardsbergen en omgeving waren gekomen, tien vendels sterk uit het regiment van
Conde de St. Lazar. Zondagmorgen omstreeks 10.00 uur zeilden zij naar Oordam [= fort
Kruisschans], waar nog vijftien andere schepen lagen met Spaanse en Waalse soldaten.
Langs de dijk van Vlaanderen marcheerden twee compagnieën voetvolk van mons. De
Licques. Die trokken naar fort St. Marie [nabij Kallo]. Er marcheerden ook twee
compagnieën paarden langs de dijk van Brabant. Men verwachtte nog 2000 paarden van
Spaanse zijde. De Staatsen hadden zich voorgenomen om met acht compagnieën paarden
en zestien vendels voetvolk naar Stabroek te komen, aannemend om hun voordeel te
kunnen doen met de brand te Zandvliet. Op 3 april arriveerden 1000 man Spaanse
infanterie te Stabroek, waarbij zich zes compagnieën paarden voegden. Zo kon de bouw
van een Staats fort te Stabroek worden verhinderd.
De wijze waarop de Spaanse soldaten werden betaald is als “goed” gekwalificeerd. Uit
Spanje wordt “veel” geld overgemaakt en dagelijks wordt meer en meer verwacht.

1520 Met meester De Camp werd Don Luys de Benavides bedoeld.
1521 Van Eeckeren kocht in 1626 de ambachtsheerlijkheid Stabroek.
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Uit NT 10-5-1628
•

•
•

•

Van Staatse zijde is enige dagen geleden getracht om de kerk van Zandvliet in brand te
steken. Daar lag veel buskruit in. De bedoeling was kennelijk om het gehele dorp in
vlammen te laten opgaan. De brandstichter, verkleed als boer, werd betrapt en gevangen
genomen. Hij had veel geld en vuurwerk bij zich. Hij is op de pijnbank gelegd om een
bekentenis af te dwingen. Toen hij bleef ontkennen is hij in de “palleije” [verm. een
soort hefwerktuig] gehangen met zijn handen op zijn rug en een doek voor zijn hoofd.
Van bovenaf werd water op hem gegoten. Dit kon hij niet verdragen. Hij bekende
schuldig te zijn. Bij hem kwamen twee paters van de Capucijnen om hem te bekeren,
maar hij bleef obstinaat. Hij bleek goed thuis te zijn in de Bijbel. Mogelijk is hij een
predikant (“minister”). Hij werd ook bezocht door twee paters van de Jezuïten.
Van Staatse zijde (“eenighe quaetwillighe ketters”) is het gerucht verspreid dat Zandvliet
vernietigd (“weg”) was en dat het fort Kruisschans door verraad aan de Staatsen was
overgegeven. Dit was onwaar.
De “Hollanders” 1522 hebben in Dordrecht veel schepen en manschappen verzameld,
evenals te Bergen op Zoom en Zevenbergen. Het gerucht gaat dat zij een groot fort willen
bouwen in Roosendaal. Het is onduidelijk of ze ook naar Zandvliet willen komen. Daar
ontbreekt het niet aan kruit en lood.
Er wordt in Zandvliet hard gewerkt aan de forten. Beschikbaar zijn schanskorven,
rijshout voor de dijken, riet, stro, hout, meel en veel andere levensmiddelen (“provisie”).

Uit NT 12-8-1628
•

•

•

Bericht uit Zandvliet d.d. 10-8-1628. Gisterenmiddag vernamen meester de Campo Don
Luys de Benavides en luitenant-admiraal Jacob Jansen, dat de gouverneur van Lillo en
Liefkenshoek met de kapitein van de “oorlochsman” [een Staats oorlogsschip] aan boord
waren gegaan van een Staatse galei die gewoonlijk lag tussen het fort Ambrosius en
Blauwgaren. De gouverneur werd daar getracteerd door de kapitein van de galei.
Luitenant-admiraal Jansen stelde aan De Campo voor om die nacht [de nacht van 9 op
10 augustus] te proberen om deze galei te overvallen en naar Zandvliet te brengen.
Daarbij verzocht hij om assistentie van vier Italianen die verstand hadden van granaten
en het werpen van vuurballen, hetgeen werd toegestaan.
Daarop werden 12 sloepen in gereedheid gebracht, waarmee in het donker naar het fort
St. Ambrosius werd gevaren. Vervolgens voer de kapitein Marcus de Keyser met zijn
twee sloepen vooruit richting de galei. Daar was nauwelijks tijd om de verdediging te
organiseren. Er werd nog wel met een steenstuk geschoten, maar dit berokkende aan de
Spaanse overvallers weinig schade. Kapitein Keyser sprong in de galei en schoot daar
de kapitein [Cuyper] 1523 neer en “depescheerde” [doodde?] de schrijver. Zelf werd hij
daarbij gewond. 1524 Aan Spaanse zijde vielen twee doden. Op de galei sneuvelden aan

1522 Deze aanduiding werd gebruikt als benaming voor personen uit de Republiek der Verenigde
Nederlanden, ook als ze niet uit het gewest Holland kwamen. Ook anno 2011 worden
Nederlanders nogal eens (vooral in het buitenland) als Hollanders betiteld.
1523 Hij is vermoedelijk identiek met Cornelis Marinissen Kuyper (zie deel 3).
1524 De verwonding bestond uit een haal in zijn gezicht, één in zijn arm, een steek van een piek in
de hals en nog drie andere kwetsuren.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Staatse zijde in totaal drie mannen en raakten er drie dodelijk (“mortelijck”) gewond. De
rest, bestaande uit 34 mannen, riep de hulp in van een Hollands oorlogsschip dat daar in
de buurt lag. Toen werd vastgesteld dat de Spaansen de galei in hun macht hadden
retireerde dit oorlogsschip.
Aan boord van de galei troffen de bootsgezellen enige zilveren kroezen, fraaie kleding
en lijnwaad aan; ook wijn die van het banket [ter ere van de gouverneur van Lilllo en
Liefkenshoek] was overgebleven. De buit bestond voorts uit ammunitie (waaronder
buskruit), pieken en musketten.
De galei werd tijdens het krieken van de dag richting Zandvliet geroeid. Op de wacht
voor de Kromvliet lag een Staats oorlogsschip dat onder zeil ging en vluchtte toen het
Spaanse convooi werd opgemerkt.
De galei is toen verder via de Agger naar het bootsgezellenkwartier geroeid, liggend
tussen Hoogerwerf en Zandvliet.
Met de buit, de doden, gewonden en gevangenen werd de galei gebracht naar het
kwartier van kapitein Smidt en opgewacht door meester De Campo en enige trompetters.
De galei werd als een bruid binnengehaald onder trompetgeschal en tromgeroffel. Er
werden kanonschoten afgevuurd.
De galei werd als “seer schoon [fraai]” omschreven. De boot had achttien banken en
twee mooie metalen boegstukken. Aan boord bevonden zich zes ijzeren stukken en nog
eens zes steenstukken [dus twaalf kanonnen].
In Zandvliet werd de verovering uitbundig gevierd.
Een Engelsman op de galei die geen kwartier wilde [die weigerde om de galei te verlaten]
werd dood gesmeten.
Op Sint Laurensdag (10 augustus) werd een tamboer naar “de vijand” gestuurd met de
vraag of zij de gevangenen wilden “lossen” [tegen losgeld terug wilden krijgen] of
niet. 1525
Op de galei werd na de verovering het oranje-wit-blauw vervangen door de
Bourgondische vlag.
Van Staatse zijde, zo werd vernomen, zou het plan bestaan om [als tegenzet] alle [ZuidNederlandse] vissers gevangen te nemen en op een groot rantsoen te zetten.

Uit NT 23-8-1628
•
•

•

Er wordt dagelijks hard gewerkt aan de fortificatie van Zandvliet. Gehoopt wordt dat de
vesten in gereedheid (“opghemaeckt”) gebracht kunnen worden.
Afgelopen dagen hebben de cavalerie te Zandvliet en te Stabroek de Staatse troepen
bezocht nabij Bergen op Zoom en hebben er 43 mannen gevangen genomen. Als er van
Staatse zijde geen monstering was gehouden hadden het er wel 400 kunnen zijn. In
Bergen op Zoom bestaat de vrees dat Spaanse troepen ieder moment voor de
stadspoorten kunnen verschijnen.
De [in de nacht van 9 op 10-8] veroverde galei ligt nog in Zandvliet. De Staten van
Zeeland hebben nog geen voorstel voor de “verlossing” van de gevangenen gedaan.

1525 Het is niet bekend hoe op die vraag werd gereageerd. In die tijd was een gevangenenruil
gebruikelijk.
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•

[Deze editie bevat voorts een herhaald verslag van de verovering van deze galei met
enkele nieuwe feiten. Die zijn toegevoegd aan de compilatie van de desbetreffende editie
van NT van 12-8-1628].

Uit NT 24-11-1628
•

•

In de ochtend van 15-11 is een Staats schip dat geladen was met hout en wagens vast
komen te zitten in het slik nabij Zandvliet, ongeveer een mijl van Hoogerwerf. Om het
weer vlot te krijgen kwamen er twee sloepen ter assistentie, elk met 20 man. De ene
kwam van het oorlogsschip van kapitein “Marijn” [= Marinus Hollare], vice-admiraal,
die met zijn schip op de wacht lag voor het fort Ambrosius. De andere sloep kwam van
het oorlogsschip van kapitein Reghenmortel, liggend voor het fort Hoogerwerf. Zij
konden het schip niet vlot krijgen.
Vanuit het fort Hoogerwerf zijn toen 50/60 Spaanse manschappen met twee sloepen er
naar toe geroeid. Daarbij voegde zich kapitein Joos Smit met ca. 30 mannen. Het schip
werd overvallen en in brand geschoten. Daarbij werden 20 Staatse manschappen gedood
(waarvan de lijken in het brandende schip achterbleven) en werden er 25 gevangen
genomen, waarvan er 22 gewond waren.
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Bijlage 7
Inhoudsopgave van de boeken van J.M.G. Leune over de Scheldeforten
Lillo en Liefkenshoek 1526
Inhoudsopgave van deel 1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Probleemstelling en onderzoeksopzet
Inleiding
Probleemstelling
Onderzoeksopzet
Opzet van het onderzoeksverslag

2.

Een overzicht van belangrijke en opmerkelijke
gebeurtenissen

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

De inrichting van Lillo en Liefkenshoek
Inleiding
Het fort Lillo
Het fort Liefkenshoek
Wapens en munitie
De commiezen van de vivres en de ammunitiën
Het inundatiewapen
Natuurgeweld

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Steunforten
Inleiding
De schans Oud-Lillo
Het fort Kruisschans
De schans Blauwgaren
Het fort Frederik Hendrik
Het fort Hoogerwerf ofwel St. Martijn

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Bestuurlijke verhoudingen
Inleiding
Het bestuurlijke kader van de Republiek
Het bestuur van het gewest Zeeland
Het Committimus
Gedelegeerde rechters; de magistraat te Lillo
Bestuurlijke verhoudingen met instanties in de omgeving
Relaties met de ingelanden
De financiering van de forten

1526 Zie voor hun bibliografische duiding de lijst met geraadpleegde literatuur.
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6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Het leven in de forten
Inleiding
Burgers
Schippers
Gezondheid en gezondheidszorg
De forten als sociale systemen
Enkele demografische aspecten

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

De garnizoenen
Inleiding
Huisvesting en levensomstandigheden
De omvang van de garnizoenen
De commandeurs
De sergeant-majoors
De kanonniers
De honorering van militairen
Het tuchtrecht
Welke garnizoenen?
Garnizoenen in actie

8.
8.1
8.2
8.3

Het wachtschip
Inleiding
De Admiraliteit van Zeeland
De bemanning van het wachtschip

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

De gemene middelen van consumptie
Inleiding
De ontvangers
De pachters
De opbrengst
De rekeningen van de ontvanger

10.
10.1
10.2
10.3
10.4

De Tol van Zeeland
Inleiding
Belaste ladingen
De ontvangers van de tol te Lillo
De opbrengst van de tol te Lillo

11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

De convooien en licenten
Inleiding
Ontvangers van de convooien en licenten te Lillo
Zeeuwse commiezen ter recherche te Lillo
Controleurs van de Zeeuwse commiezen ter recherche te Lillo
Hollandse commiezen ter recherche te Lillo
De roeiers van de commiezen
Rivaliteit tussen Holland en Zeeland
De opbrengst van de convooien en licenten te Lillo
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11.9

Lillo vergeleken met andere Zeeuwse havenplaatsen

12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10

Kerkelijk leven
Inleiding
De classis Tholen en Bergen op Zoom
De kerkgebouwen
De kerkenraden
De predikanten
Voorzangers, voorlezers en kosters
Deelname aan het kerkelijk leven
De aard van het kerkelijk leven
Spanningen met rooms-katholieken
De betekenis van de fortkerken

13.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7

Onderwijs
Inleiding
Schooltijden
Huisvesting
Schoolbezoek
De schoolmeesters
Onderwijs aan rooms-katholieke kinderen in en rondom het fort Lillo
De schoolmeesterskwestie in Ouden Doel

14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9

Armenzorg
Inleiding
De armenzorg van de fortkerken; algemeen
De armenzorg in het fort Lillo
De armenzorg in het fort Liefkenshoek
De armenzorg in de forten Kruisschans en Frederik Hendrik
De armenzorg in Oud-Lillo
De armenzorg van de parochiekerk te Lillo-Kruisweg
De armenzorg van het leger
De armenzorg in het dorp Doel

15.
15.1
15.2
15.3
15.4

De overdracht aan Oostenrijk
Inleiding
De roerige periode 1781-1786
De ontmanteling van de fortkerken
Fort Bath

16.
16.1
16.2
16.3
16.4

Epiloog
Inleiding; hoofdlijnen van de geschiedenis van Lillo en Liefkenshoek
De militaire kwaliteit van de forten
De forten als sociale systemen
De betekenis van de forten
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afb. 43: het fort Lillo anno 1746.
(Universiteit Leiden, Coll. Bodel Nijenhuis, P 78 N 96)
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Inhoudsopgave 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.

afb. 44: Lillo en Liefkenshoek, de boekdelen 1-4.
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afb. 45: het fort Liefkenshoek anno 1741.
(ZA, Atlas Hattinga Staats-Vlaanderen, deel V, nr. 510)
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Inhoudsopgave van deel 3
Inhoudsopgave van deel 3 a
1. H. Uil, Aantekeningen uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland
betreffende Lillo en Liefkenshoek 1586-1633
2. D. Hart, Aantekeningen uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland
betreffende Lillo en Liefkenshoek 1633-1671

Inhoudsopgave van deel 3 b
Bestuurlijke aangelegenheden
1. D. Hart, Aantekeningen uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland
betreffende Lillo en Liefkenshoek 1672-1687
2. J. Padmos, Aantekeningen uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland
betreffende Lillo en Liefkenshoek 1688-1718
3. J.M.G. Leune, Aantekeningen uit het rechterlijk archief van Lillo 1749-1786 (met
personenindex achterin dit boekdeel)
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
5. Het kohier van de huisschattingen betreffende de huizen in Lillo en Liefkenshoek anno
1679
6. Gebouwen en hun eigenaren binnen het fort Lillo in de periode 1738-1746
7. Gezinshoofden in het fort Lillo op 20 december 1773
8. Aantekeningen uit het archief van de Weeskamer van Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek
1749-1786
Schippers en bakenaars
9. Veerschippers te Lillo en Liefkenshoek
10. Vrijschippers te Lillo en Liefkenshoek in de periode 1622-1783
11. J. Padmos, Aantekeningen over de aanstelling, de taakstelling, het werkterrein en de
bevoegdheden van de bakenaars werkzaam op de Zeeuwse wateren in de periode 16121786
Chirurgijns en vroedvrouwen
12. Chirurgijns te Lillo en Liefkenshoek
13. Vroedvrouwen te Lillo en Liefkenshoek
Overige beroepsbeoefenaren
14. Gerechtsbodes te Lillo in de 17de en 18de eeuw
15. Pachters van de gemene middelen van consumptie 1673-1784
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Bewoners van Oud-Lillo
16. Cijnsplichtigen in Oud-Lillo op 11 juli 1755
17. Gezinshoofden te Oud-Lillo op 11 maart 1774
Dodenlijsten
18. Begrafenissen vanuit de fortkerk van Lillo tussen 17-7-1732 en 1-8-1751
19. Overledenen fort Lillo 1773-1784
20. Overledenen fort Liefkenshoek 1773-1784
Varia
21. Enige aantekeningen uit de Verzameling Ermerins en Wiltschut inzake LilloLiefkenshoek
22. Huisnamen in het fort Lillo 1679-1746
23. Gebouwen van het gewest Zeeland in Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek in 1768
Inventarissen van archiefbestanden
24. Inventaris van het oud-archief van Doel en Kieldrecht
25. Inventaris van het oud-gemeentearchief van Lillo
26. Inventaris van het archief van Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek
27. Gegevens over Lillo en Liefkenshoek in archiefbestanden van het Zeeuws Archief
28. Verzameling Verheye van Citters betreffende Lillo en Liefkenshoek 1648-1731
Personenindex bij hoofdstuk 3

Inhoudsopgave van deel 3 c
Financiële aangelegenheden
1. J. Padmos, Declaraties bij de Generaliteit
2. J. Padmos, Convooien en licenten (met personenindex)
Kerkelijke aangelegenheden
3. H. Uil en J. Padmos, Acta van de classis Tholen en Bergen op Zoom betreffende Lillo
en Liefkenshoek (met personenindex)
4. J.M.G. Leune, Leden van de kerkenraad te Liefkenshoek 1680-1712 en 1719-1786
5. J.M.G. Leune, De diaconie-rekeningen van Liefkenshoek 1681-1786
6. J.M.G. Leune, De bezetting van de stoelen in de fortkerk van Lillo eind 1751
7. J.M.G. Leune, Ontvangsten en uitgaven van de fortkerk te Liefkenshoek 1786-1791
8. J. Padmos, Bezittingen en schulden van de fortkerk te Lillo 1786
Vestingbouwkundige en militaire zaken
9. D.A.C.M. Leune-Wijnen, Aanpassingen aan de forten Lillo en Liefkenshoek 15851786
10. J.M.G. Leune, Ontwikkelingen in Oud-Lillo
11. J.M.G. Leune, Ontwikkelingen op Blauwgaren
12. J.M.G. Leune, Ontwikkelingen op Hoogerwerf
13. D.A.C.M. Leune-Wijnen, De artillerie en de ammunitie in Lillo en Liefkenshoek
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14. D. Hart en J. Padmos (m.m.v. H. Uil), Een monsterrol betreffende Liefkenshoek uit
1625
15. D. Hart, De bevelhebbers van de Zeeuwse onderdelen van het Staatse leger in juli 1676
16. J.M.G. Leune, Legeronderdelen in Lillo en Liefkenshoek 1715-1786
Bewoners in de omgeving
17. J.M.G. Leune, Schepenen van Doel en Kieldrecht 1577-1791
18. J.M.G. Leune, Schepenen van Lillo en Zuidland 1658-1786
19. J.M.G. Leune, Armmeesters in het r.k. armbestuur van Lillo-Kruisweg 1712-1786
20. J.M.G. Leune, Eigenaren van grond in de polders van Lillo c.s. 1670-1671
21. J.M.G. Leune, Belastingplichtigen in de polder van Lillo 1728
22. J.M.G. Leune, De Koningsbede te Lillo 1743-1744
23. J.M.G. Leune, Vergoedingen in verband met de oorlog in 1746 in Lillo-Zuidland
24. J.M.G. Leune, Landbouwers in een deel van de polder van Lillo 1779
25. J.M.G. Leune, Landbouwers en hun rundvee in de polder van Lillo 1780
26. J.M.G. Leune, Personen vermeld in boedelinventarissen Lillo-Zuidland 1659-1768
27. J.M.G. Leune, Personen en hun beroepen in een boedelinventarisatie te Lillo uit 1712
28. W. D’hooge, Testamenten van rooms-katholieken te Lillo 1701-1780
29. J.M.G. Leune, Grondeigenaren in de polder van Doel in 1614
30. J.M.G. Leune, Grondeigenaren in het Peerdeschor ca. 1700
Addendum
31. J.M.G. Leune, Een vrijmetselaarsloge te Lillo
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Inhoudsopgave van deel 4
Voorwoord
Aanvullingen en correcties betreffende deel 1
Aanvullingen en correcties betreffende deel 2 a
Aanvullingen en correcties betreffende deel 2 b
Aanvullingen en correcties betreffende deel 2 c
Aanvullingen en correcties betreffende deel 3 b
• Kohier van de belasting op de huizen en gebouwen in het fort Lillo tot
onderhoud van de brandspuit en de lantaarns, tijdvak 1767-1771
• Burgerhuizen te Liefkenshoek op 5 december 1766
Aanvullingen en correcties betreffende deel 3 c
• Een predikantsrel te Lillo in 1712
• Monsterrol van de compagnie van Willem Jan Cabbeliau te
Liefkenshoek, 2 juni 1645
• Aantekeningen uit de gerechtsrollen van de schepenbank van de
ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland 1652-1715
• Belastingplichtigen in de polder van Lillo in 1657
• Landbouwers rondom Liefkenshoek 1674-1687
• Bewoners van de ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland en
hun beesten in 1694
• Landbouwers in de polder van Lillo in 1705
• Graanvoorraden en -eigenaren in de polder van Lillo in juni 1709
• Verpachting van de tienden van de Kathedraal van Antwerpen in de
polder van Lillo in 1712
• Uitgaven van het bestuur van de polders van Lillo, Berendrecht,
Zandvliet en Stabroek in de periode 16-8-1713 tot 13-8-1714
• Aantal inwoners van de ambachtsheerlijkheid van Lillo-Zuidland
Grepen uit de geschiedenis van Liefkenshoek
Globaal historisch kader
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