Bijlage 5 bij het boek “Het fort Sint Anna in de polder van Namen” van J.M.G. Leune
Bijzonderheden over betrokkenen bij het fort St. Anna.
Versie 17 februari 2022
Vooraf
Deze bijlage bevat biografische bijzonderheden over personen die bij het fort St. Anna en de directe omgeving
daarvan op de een of andere wijze betrokken waren, bijvoorbeeld als militair, winkelier of leverancier van
goederen en diensten. Voor de opzet ervan en voor een index op de namen die erin voorkomen wordt verwezen
naar bijlage 2.
De gegevens worden beknopt weergegeven. Achter de naam van de hoofdpersoon wordt met een of meer
trefwoorden een korte aanduiding gegeven van zijn of haar relatie met het fort. Indien een familienaam in de
archivalia op uiteenlopende manieren is geschreven is gekozen voor de meest gangbare variant. Namen met de
beginletter C zijn soms terug te vinden onder de beginletter K en omgekeerd. Voor namen met de beginletter Z
raadplege men ook de namen die beginnen met de letter S en omgekeerd.
Aanvullingen en correcties zijn van welkom en kunnen worden gestuurd naar: hleune@telfort.nl

De betekenis van afkortingen
ANF
att.
CBG
DK
GA
geb.
ged.
geref.
get.
GR
HA
inv.
j.d.
j.m.
mog.
NA
NNBW
not. arch.
ora
otr.
RAA
RAB
RAZVL
r.k.
RvS
SG
SZ
tr.
verm.
Verz. Gen.
VZS
WBA
ZA

Algemeen Nederlandsch Familieblad
attestatie
Centraal Bureau voor Genealogie
(oud-arch.) Doel-Kieldrecht (RAB)
gemeentearchief
geboren
gedoopt
gereformeerd
getuige
Gecommitteerde Raden (van Zeeland)
Hulsterambacht
inventaris
jonge dochter (niet niet getrouwd geweest)
jonge man (niet niet getrouwd geweest)
mogelijk
Nationaal Archief (Den Haag)
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
notarieel archief
oud-rechterlijk archief
ondertrouwd
Rijksarchief Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Rechterlijk Archief Zeeuws-Vlaanderen
rooms-katholiek
Raad van State
Staten-Generaal
Staten van Zeeland
trouwde
vermoedelijk
Verzameling Genealogische (Afschriften) (in het ZA)
Van Zeeuwse Stam
West-Brabants Archief (Bergen op Zoom)
Zeeuws Archief (Middelburg)

• Incidenteel wordt verwezen naar : Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek; zie hiervoor:
http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/84-repertorium-lillo-liefkenshoek-1585-1786; dit is een
grondige herziening van de gedrukte driedelige versie die door het Algemeen Rijksarchief te Brussel is
gepubliceerd in 2006 met een supplement in 2009.
• Verwijzingen naar Verbaal St. Anna worden verduidelijkt in bijlage 4.
• Voor de uitgebreide versie van de literatuurverwijzingen wordt verwezen naar de lijst van geraadpleegde
literatuur in de hoofdtekst.
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• Verwijzingen naar traceerbare DTB-bronnen blijven doorgaans achterwege; zij worden als bekend
verondersteld.

Repertorium
Aalbregtsen, Leendert; afkomstig van St. Anna
Hij ondertrouwde te Kruiningen op 11-4-1691 (trouwde aldaar op 8-5-1691) als afkomstig van het fort Sint Anna
met Johanna Andriesdochter Hoekman, dochter van Andries Jacobse Hoekman (vermeld als baljuw te Kruiningen
in 1672) en Neeltje Lowijs Wisse en broer van Marinus Hoekman (zie aldaar); zij woonden te Kruiningen op het
hoefken “de Smidse”; in Kruiningen zijn van dit echtpaar gedoopt:
a.
b.
c.
d.
e.

Cornelia 22.05.1695 get.: Mayke Wisse, Lowijs Andries.
Jacob 17.11.1697 get.: Marinus Jacobs, Jacob Andriesse, Jannetje Cornelis.
Matie 21.10.1703 get.: Leuntie Steenaards.
N.N. 26.07.1705 get.: Barthel Deumusse, Andries Jacobs Hoekman, Willem Marinus Hoekman.
Matie 14.02.1707 get.: Joris Boeye, Maria Buyse.

Aarnoutse, Antonij; inwoner van de polder van Namen; schipper
Hij was schipper in de polder van Namen en kocht op 9-10-1705 in Dordrecht een nieuwe poonschuit; 1 in het
boekjaar 1712-1713 (en mogelijk al eerder en later) was hij diaken van de gereformeerde kerk in het dorp Namen;
2
hij maakte begin 1718 aan inspecteurs van de Raad van State kenbaar dat het kerkgebouw in de polder van Namen
(het dorp) sinds de inundatie in het jaar 1715 onbruikbaar was geworden en dat de predikdiensten sindsdien werden
waargenomen in zijn huis; hij verzocht om hiervoor een “douceur” te mogen ontvangen; de Raad van State stemde
hiermee op 10-5-1717 in; 3 de inspecteurs gaven ontvanger [Van] Meurs opdracht om hem fl. 20 te betalen; 4 hij
was doopgetuige in St. Anna op 19-1-1716, 21-3-1717 en 16-5-1717.
1
2
3
4

Regionaal Arch. Dordrecht, ora Dordrecht 9, inv. 1615.
GA Hulst, arch. Herv. Gemeente Hulst, inv. 176, 19-7-1714.
NA, Raad van State, inv. 195, 10-5-1717. Besloten werd accoord te gaan met betaling van “een geringe somme”.
Verbaal St. Anna voorjaar 1718, fol. 32 v.

Aarnoutse, Cornelis; sergeant
Hij is geboren in Hoek en was sergeant in de compagnie van commandeur Johan van Bronckhorst in fort St. Anna;
hij otr. ald. (als weduwnaar van Willemijntje Anthonisse) 26-4-1693, tr. ald. 15-5-1693 Johanna van Helsinge,
geb. Gorcum, weduwe van de sergeant Jan van der Weijde (zie aldaar).
Adriaenssen, Hendrik; bewoner van het fort
Op 10-7-1671 werd door de diaconie van de fortkerk van St. Anna fl. 1 en 10 stuivers betaald aan Joris Vael voor
het maken van een graf en het lijkebidden voor de vrouw van Hendrik Adriaenssen, zwager van Jacob Augustijn; 1
de kinderen van Hendrik Adriaenssen kwamen ten laste van de diaconie van de fortkerk; op 12-1-1675 werd voor
hun onderhoud over de jaren 1673 en 1674 fl. 156 en 18 stuivers betaald; 2 in april 1675 betaalde de diaconie voor
het laten maken van een doodkist voor een van zijn kinderen fl. 2; 3 eveneens in 1675 betaalde de diaconie katoen
voor zijn weeskinderen; 4 voor het wegbrengen van een van de kinderen betaalde de diaconie in 1676 fl. 1; 5 in
1676 verbleven drie van zijn kinderen in Axel. 6
1
2
3
4
5
6

HA, 366 a, fol. 10.
Idem, fol. 14.
Idem, fol. 20.
Idem.
Idem, fol. 20 v.
Idem, fol. 21 v.

Aelbrechtsse, Govert; adelborst
Hij is geboren in Leiden en was adelborst onder kapitein Beaumont in het garnizoen van fort St. Anna; hij tr. ald.
12-2-1640 Katelijne Bartels, geb. Amsterdam, weduwe van Matthijs Matthijssen, toen eveneens verblijvend in St.
Anna. Aangetekend werd: in de consistorie van de nieuwe kerk, als een van de twee echtparen die er als eersten in
bevestigd werden; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Bartholomeus, 7-12-1642; getuigen: Jacob van Luffele, Meeuws N.N., Cornelia van Heijbe, Janneken
Marinisen en Anneken van de Winckele.
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b. Pierijntje, 5-3-1645; getuigen: Heijndrick van Coninckxhoven, Cornelis Jurienss, Leuntie Joos en Adriaentie
Cornelis.
Aertsen, Aren; landeigenaar
Hij verwierf op 19-12-1612 samen met anderen octrooi voor de herbedijking van de polder van Namen en was
daar samen met Pieter van Hiniosa in 1614 grondeigenaar met 70 gemeten en 197 roeden plus 21 gemeten en 178
roeden. 1
1 NA, 4.VTH, kaart nr. 2986.

Albrecht, George; erfprins van Oost-Friesland, kolonel
Hij was kolonel van een infanterieregiment waarvan in juni 1707 militairen verbleven in het fort St. Anna.

1

1 Zie paragraaf 3.3. van de hoofdtekst; zie voor dit regiment: J.W. Wijn, Het Staatsche Leger, deel VIII, band I, Den
Haag, 1956, p. 680 en deel VIII, band III, Den Haag 1964, p. 517-518.

Alphen, Cornelis van; landeigenaar in de polder van Namen
Zie Elisabet Perduijn.
Ameau, Marcus d’; (tijdelijk) timmerman en kanonnier
Hij werd ook omschreven als Marcus (van) Wolvelaer (Wolfar, Wolffenaer) en als Marcus du Ameijo; was op 2212-1700 96 jaar oud; 1 hij was aanvankelijk soldaat onder kapitein J. Broucqsaut; op 23-4-1639 kreeg hij opdracht
van de Gecommitteerde Raden van Zeeland om de plaats van Michiel Gillissen [als timmerman en kanonnier] op
St. Anna in te nemen; 2 hij vervulde die functies daar slechts enkele maanden. 3
1 ZA, SZ, inv. 708, 22-12-1700.
2 Idem, inv. 497, 23-4-1639, fol. 70 v.
3 Zie voor hem verder: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.

Andriessen, Commer; militair
Hij was in nov. 1640 militair in de compagnie van Anthonij Seijs op het fort St. Anna; 1 tr. Janneken Willems; uit
dit huw. ged. St. Anna:
a. Katelijne, 11-8-1641; getuigen: Nicola Crockveer, Jan Andriesse en Ariaentie [?] alias Allemans.
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 171, akte nr. 171, p. 352-352 v, 26-11-1640.

Anemaet, Dingeman; dijkgraaf
Hij was de opvolger van Iman de Waeyer als dijkgraaf van de polder van Namen en vervulde die functie tot de
ondergang van de polder; hij stelde in 1715 samen Willem de Bruen (directeur der fortificatiën; zie aldaar) een
begroting op voor de herbedijking van de polder van Namen; 1 hij kreeg in 1709 toestemming van de Nassause
Domeinraad om een schor in de polder van Ossenisse te bedijken. 2
1

2

HA, inv. 664; Verbaal St. Anna najaar 1716, fol. 56 v. Niet vermeld werd van welke polder hij toen dijkgraaf
was.Mogelijk was dit de polder van Namen, waarvan hij vermoedelijk in 1701 dijkgraaf werd na het overlijden van Iman
de Waeyer. Hij is vermoedelijk een zoon van Sebastiaen Anemaet en Maria Dingemans; zie hiervoor verder ANF, jrg.
1884, nrs. 97, 103 en 106.
Van Hoof c.s., 1997, p. 480.

Angelwat, Jan [?]; vaandrig
Hij is in september 1642 vermeld als vaandrig in de compagnie van Anthonij Seijs in het garnizoen van fort St.
Anna. 1
1 Verbaal St. Anna, najaar 1642.

Annaert, Cornelis; pachter van de gemene middelen
Hij was in september 1671 eenmalig pachter van de gemene middelen van consumptie betreffende het fort St.
Anna. 1
1 HA, inv. 988.
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Annaert, Franchois; aannemer
In 1667 was hij tapper in het dorp Namen en werd hij aangeklaagd wegens het niet betalen van impost; 1 in 1675
was hij aannemer van het leggen van wintermatten bij het fort St. Anna. 2
1 GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 97, 26-5-1667.
2 Verbaal St. Anna najaar 1675, fol. 110.

Antheunissen, Jan; schipper
Zie Jan Theunissen.
Anthonij, Jan; soldaat
Op 20-10-1678 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat hij als oude soldaat werd gesteld op de rol
van de compagnie van kapitein Bernard de Beaufort (zie aldaar); 1 hij werd vanaf 1682 tot en met 1698 bekostigd
als appointé ten laste van het gewest Zeeland; hij woonde in Middelburg. 2
1 ZA, SZ, inv. 681, 20-10-1678.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 13100-13260.

Arentsen, Pieter; schipper in de polder van Namen
Hij was in januari 1665 schipper in de polder van Namen en eigenaar (of mede-eigenaar) van het Berengebouw
in de stad Steenbergen; 1 hij machtigde op 6-1-1665 notaris Jan Vinck te Steenbergen om het pand te verkopen
voor fl. 400, te betalen aan Cornelia Arentsen, laatst weduwe van Claes Jansen Vosberg; 2 het pand werd
verkocht aan Cornelis Vinck.
1 Zie voor dit gebouw: Hans Slokkers, Binnen de wallen; geveltekens, namen van huizen, straten en percelen van
historisch Steenbergen, Steenbergen/Kruisland, 2003, p. 94-95.
2 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 151, akte nr. 5, 6-1-1665.

Arentssen, Jan; secretaris en penningmeester van de polder van Namen; burgemeester aldaar
Hij is vermeld als secretaris van de polder van Namen op 17-12-1654; 1 idem in maart 1655 als penningmeester
van het herdijken van deze polder; 2 in 1652, 1653 en 1655 was hij als burgemeester lid van de magistraat van de
ambachtsheerlijkheid van de polder van Namen; 3 op 31-8-1657 vermeld als oud-penningmeester van de polder
van Namen, wonend in de St. Annapolder; 4 hij bezat op 23-4-1665 in de polder van Namen 36 gemeten en 44
roeden en woonde toen in de polder van St. Anna-Ketenisse (“op Koningsbodem”); 5 de waarde van zijn grond in
de polder van Namen werd geschat op fl. 2208 en 16 stuivers, die van zijn huis en schuur op fl. 500; hij bezat
voorts een aandeel in de ambachtsheerlijkheid van Namen ter waarde van fl. 100.
1
2
3
4
5

WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 78, akte nr. 191, 17-12-1654.
Verbaal St. Anna, Voorjaar 1655, fol. 43 v.
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 143, akte nr. 41, 31-8-1657.
HA, inv. 1034.

Asperen, de heer Van; landeigenaar
Hij behoorde in 1614 samen met vijf anderen tot de eerste eigenaren van de herdijkte Molenpolder ten zuid-westen
van de polder van Namen; 1 mogelijk is hij identiek met Pauwels van Asperen, toen raadsheer bij de Hoge Raad
en collega van Rochus van den Hoonaert (zie aldaar).
1 NA, 4.VTH, nr. 2986.

Augustijn, Guilliam; bakker
Hij is vermeld als bakker in fort St. Anna op 12-12-1638 (toen doopgetuige aldaar); tr. Janneken Marinis (de
Dijckere); uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Christoffel, 7-3-1638; getuigen: Christoffel Clouck (majoor), Gillis van Wesel, Janneken La Motte en
Tanneken N.N..
b. Johannis, 6-5-1640; getuigen: Jan Block, Hans van der Eijnde en Janneken Aerts, echtgenote van Joris
Willemse.
c. Marinis, 14-9-1642; getuigen: Mattheu Casan, Jaquemijntie Lambreghts en Aeltie Geerts.
d. Jacob, 21-5-1645; getuigen: Jacob Wanseel, Susanna Clasenia en Jaquemijntie van Soelen; zie verder Jacob
Augustijn. hij verkreeg op 10-2-1686 steun van de diaconie van de fortkerk van St. Anna (fl. 6). 1
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e. Pieter, 15-3-1648; getuigen: Jasper La Maire en Jaquemijntie van Weesel.
1 HA, inv. 366 a, fol. 74 v.

Augustijn, Jacob; bewoner van het fort
Hij is in fort St. Anna gedoopt op 21-5-1645 als zoon van de bakker Guilliam Augustijn en Janneken Marinis (zie
aldaar); hij verkreeg op o.m. 10-2-1686 en 23-7-1686 (toen ziek) steun van de diaconie van de fortkerk van St.
Anna (fl. 6); 1 idem in 1687 (ziek) (fl. 3); 2 idem in 1688 (ziek) fl. 3 en 10 stuivers; 3 verm. overleden in dec.
1691; 4 hij tr. Cornelia Cornelissen Saminck; zij leende van de diaconie van de fortkerk op 27-4-1689 fl. 3 en 2
stuivers; 5 zij werd in de maanden nov. en dec. 1691 voor fl. 7 en 7 stuivers ondersteund door de diaconie; 6 in het
jaar 1692 ondersteunde de diaconie haar voor fl. 53; 7 zij deed belijdenis in St. Anna op 9-4-1692; voor het laten
maken van een doodkist voor een van haar kinderen (N.N.) betaalde de diaconie op 31-12-1692 fl. 2 en 5 stuivers; 8
ook in 1693 werd zij door de diaconie ondersteund; 9 idem in 1694 (aan weekgeld fl. 52); 10 idem in 1695 (52
weken, fl. 41 en 12 stuivers); 11 idem in 1696 gedurende 53 weken fl. 31 en 16 stuivers; 12 idem in 1697 fl. 31 en
4 stuivers gedurende 52 weken; 13 voor het maken van een graf van een van haar kinderen betaalde de diaconie op
14-4-1693 vijftien stuivers; 14 zij was doopgetuige St. Anna 6-9-1693 (toen weduwe van Jacob Augustijn); haar
kinderen erfden van wijlen Marijken Tulkaert fl. 24, hetgeen aan de diaconie op 2-4-1694 ten goede kwam; 15 zij
hertr. St. Anna 10-1-1706 (otr. ald. in 1705) Anthony de Meester, soldaat in de compagnie van kapitein Albertus
(Elbertus] Le Lion, weduwnaar van Margrieta Stevens; uit het huwelijk van Augustijn-Saminck ged. St. Anna:
a. Catharina, 7-7-1682; getuigen: Jan Gijssen en Aeltie Cornelis.
b. Guilliam, 26-9-1683; getuigen: Isaack de Broecker en Anneken Wolffe.
c. Jacobus, 28-1-1685; getuigen: Anthonij Koecke en Adriaentie Hubrecht.
d. Cornelis, 23-2-1687; getuigen: Joos Saminck en Anna Keijsers.
e. Elisabeth, 1-5-1689; getuigen: Pieter van Giese [verm. van Gijssel] en Walburgh de Bruijn.
f. Idem, 2-7-1690; getuigen: Jan de Bruijn de Jonge en Welemijntie Pieters.
voorts:
g. Janneken Augustijn; zij tr. Michiel Nieuwelinck (zie aldaar).
mogelijk voorts:
h. Matie Augustijn; zij ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 18-4-1707 fl. 11. 16
1 HA, inv. 366 a, fol. 74 v en 75.
2 Idem, fol. 78.
3 Idem, fol. 84 v.
4 Idem, fol. 100 v en 104.
5 Idem, fol. 89 v.
6 Idem, fol. 99.
7 Idem, fol. 103 v.
8 Idem, fol. 104 v.
9 Idem, fol. 109 en 111.
10 Idem, fol. 116 v.
11 Idem, fol. 121 v.
12 Idem, fol. 108 v.
13 Idem, fol. 132 v.
14 Idem, fol. 109 v.
15 Idem, fol. 115 v.
16 Idem, fol. 108 v (NB: later aangetekend in de diaconierekening over het jaar 1693).

Avegaer, Guilliam; geweldige provoost
Hij werd door de Staten van Zeeland op 5-11-1670 benoemd tot geweldige provoost op het fort St. Anna, waarmee
hij fl. 16 per maand verdiende (32 pond Vlaams per jaar); 1 op 8-2-1674 is hij daar ook vermeld als schipper; 2 hij
leende van de diaconie van de fortkerk van St. Anna in 1677 fl. 100; 3 voor het onderhouden van Janneken Nameurs
in 1677 en 1678 ontving hij van de diaconie van St. Anna fl. 54 en 6 stuivers; 4 leende van de diaconie op 22-51678 fl. 100 en op 11-4-1679 nog eens fl. 50; 5 deze leningen werden met rente op 18-1-1680 terugbetaald (fl.
155); 6 op 23-4-1679 betaalde hij voor het gebruik van het doodkleed bij de begrafenis van zijn echtgenote Tanneke
de Hont fl. 1 en 4 stuivers; 7 hij is vermeld als overleden geweldige provoost van het fort St. Anna op 23-1-1681
toen hij daar werd opgevolgd door Michiel Nieuwelinck; 8 vermoedelijk overleed hij eind 1680; tr. fort St. Anna
19-11-1679, toen weduwnaar van Tanneken d’Hondt, met Maiken (Matie) Goethals, weduwe van N.N. [Gort
Bilte?]; zij was lidmaat van de fortkerk van St. Anna, vermeld in 1688 met de latere toevoeging “overleden”; voor
dit huwelijk betaalde Avegaar krachtens zijn huwelijkscontract aan de diaconie van de fortkerk op 18-11-1679 fl.
12. 9
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1350, fol. 172 v-173.
ZA, SZ, inv. 672, 8-2-1674.
HA, inv. 366 a, fol. 30 v.
Idem, fol. 36.
Idem, fol. 41 v.
Idem, fol. 45 v.
Idem, fol. 48.
ZA, SZ, inv. 1671, fol. 81.
HA, inv. 366 a, fol. 45 v.

Backhuijssen, Maria van; lidmaat van de fortkerk
Zij deed belijdenis in het fort St. Anna op 23-12-1687 en vertrok op een onbekend moment naar fort Lillo;
vermoedelijk was zij een dochter of echtgenote van een militair.

1

1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Bake, Adriaen; predikant
Hij werd in Goes op 15-10-1628 gereformeerd gedoopt als zoon van David Baecke (geb. Veere) en Aechtgen
Adriaens (doopgetuige: Pieternelle Huyghe); 1 predikant op het fort St. Anna in de Polder van Namen en tevens
op het fort St. Martijn op Hoogerwerf vanaf 30-11-1655 tot zijn overlijden; 2 hij volgde Abraham van der Weele
(Wiele) op; was eerder proponent onder de classis Zuid-Beveland; zijn traktement bedroeg waarschijnlijk fl. 600
per jaar plus een toeslag van fl. 150 per jaar vanwege zijn werk op het fort St. Martijn; 3 hij verbleef o.m. in maart
1660 en december 1662 als predikant op het fort Hoogerwerf; 4 in 1661 klaagde hij bij de Raad van State over zijn
behuizing en verzocht om toewijzing van een andere woning; 5 op 15-4-1665 is hij vermeld als inwoner van het
fort St. Anna met een geschat vermogen van fl. 3000; 6 verhuisde in 1666 binnen het fort St. Anna naar een
kapiteinslogement; 7 behoorde in het voorjaar van 1666 tot de ingelanden van de polder van Namen; 8 de
Gecommitteerde Raden van Zeeland besloten op 8-5-1670 hem te vragen waarom hij reeds gedurende twee jaren
geen diensten meer had verzorgd op het fort Hoogerwerf, waartoe hij [vanaf zijn aanstelling in 1655] verplicht
was; 9 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; 10 op 13-6-1670 kreeg hij voor het waarnemen en uitoefenen van “den heijligen
Godsdienst” op Hoogerwerf een vergoeding van £ 13:3:4; 11 op 10 mei 1672 stemden de Gecommitteerde Raden
in met een soortgelijke vergoeding van 77 guldens en 6 stuivers; 12 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; de kosten van zijn begrafenis in de fortkerk en van het gebruik van
het doodkleed werden aan zijn weduwe niet in rekening gebracht; 13 zijn opvolger op het fort St. Anna werd
Jeremias Tradt; 14 tr. vóór 1660 Cornelia Borselaar; op 28-12-1679 betaalde zij aan de diaconie van het fort een
lening van fl. 400 met rente over drie jaren terug (totaal fl. 466 en 13 stuivers); 15 als weduwe van Adriaan Bake
vermeld op 26-1-1688 en 1-6-1701 (toen doopgetuige te Hulst; zie ad a); zij bezat in het oostelijk deel van de
polder van Namen diverse percelen land met een totale omvang van ruim 63 gemeten; zij toonde zich na de
stormramp van 26-1-1682 niet bereid om mee te betalen aan de herdijking van die polder; haar geabandonneerde
landen werden (door verlating) in 1684 eigendom van de Generaliteit; 16 zij was in 1687 buitenmoeder van het
Weeshuis te Hulst; 17 na het overlijden van haar echtgenoot kreeg zij een traktement van fl. 50 per jaar; zij overleed
3-5-1712; 18 uit dit huwelijk: 19
a. David Bake, ged. fort St. Anna 15-9-1660 (getuigen: David Bake en Elijsabeth Perduin); notaris te Hulst vanaf
18-9-1686 (admissie door de Raad van Vlaanderen); begr. Hulst 18-6-1689; otr. (als j.m.) Hulst 7-2-1687, tr.
Sint Jansteen 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: de predikant Johannes van der Slaart en
Cornelia Borselaar, weduwe van Adriaan Bake); hij werd o.m. burgemeester en procureur te Hulst; Catharina
van der Slaart hertr. Kieldrecht 26-2-1696 (otr. Hulst) Johan Moorman, schepen van Hulst, weduwnaar van
Susanna Pedecoeur, begr. Hulst 13-6-1710; 20 uit dit huw. o.m. een dochter Barbara Cornelia Moorman, ged.
Hulst 1-6-1701, 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. Reeds op 11-3-1656 stemde de Raad van State met zijn benoeming in; voor
transportkosten werd fl. 25 vergoed (RvS, inv. 76, fol. 148 en 148 v).
3 RvS, inv. 76, 17-5-1656, fol. 321 v.
4 WBA, Lidmatenlijst geref. kerk Ossendrecht/Woensdrecht 1653-1721, 26-3-1660 en 13-12-1662.
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5 RvS, inv. 387, 8-11-1661, fol. 249 v en 250.
6 NA, Raad van State, inv. 2145. Vermeld werd dat van het genoemde vermogen fl. 1600 betrekking had op een
verhuurd huis in Middelburg (Zeeland).
7 Verbaal St. Anna voorjaar 1666, fol. 34.
8 Idem, fol. 35.
9 ZA, SZ, inv. 666, 8-5-1670.
10 Idem, 7-6-1670.
11 Idem, 13-6-1670.
12 Idem, inv. 668, 10-5-1672.
13 HA, inv. 366 a, fol. 43.
14 Nijenhuis, 1992, p. 267.
15 HA, inv. 366 a, fol. 45 v.
16 NA, Raad van State, inv. 1856.
17 De Navorscher, jrg. 14, 1864, p. 26.
18 NA, Raad van State, inv. 1600, Verbaal Hulst voorjaar 1713, fol. 52.
19 Uit dit huwelijk mogelijk voorts dochters Elizabeth, Agatha en Janneken Bake [NB: hiaat doopboek fort St.
Anna].
20 Caland, 1882, p. 490.

Baene, Grijtje van
Zij ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 20-2-1690 fl. 18 vanwege het onderhouden van Marij
Geurtsen; 1 idem op 24-10-1690 fl. 6; 2
1 HA, inv. 366 a, fol. 93.
2 Idem, fol. 94 v.

Baert, Joos; schepen van de heerlijkheid van Namen
Hij is een zoon van Pieter Baert en Cornelia de Witte; 1 inwoner van het dorp Namen, waarschijnlijk na 1665; hij
was schepen van de heerlijkheid Namen, vermeld in de jaren 1675-1677 (en mogelijk in latere jaren); 2
sluiswachter in de polder van Namen; tijdens de watersnoodramp van 26-1-1682 werd zijn huis omver gespoeld;
hij was op 28-1-1682 als inwoner van het dorp Namen betrokken bij de beroving van de baljuw Dijdtloff Goudt;
hij werd er op 11-5-1682 door de Vierschaar van het Hulsterambacht voor veroordeeld; hij diende met een
ongedekt hoofd God en de justitie op zijn knieën om vergiffenis te bidden en diende de proceskosten te betalen; 3
hij verbleef na januari 1682 waarschijnlijk in Doel en keerde waarschijnlijk in Namen niet meer terug; hij overleed
vóór 16-8-1683; tr. Magdalena Mahuij, dochter van Cornelis Mahuij (1) (zie aldaar); zij hertr. ca. 1684 David
Lambrechtse van Overbeeke; 4 uit het huwelijk Baert-Mahuy: 5
a. Cornelis Baert, ged. Liefkenshoek 10-10-1682 (getuigen: Tomas Jansen en Cornelia Eyens); zijn voogden
waren op 16-8-1683 Gillis Baert en Job Woutersen Dronckaert [NB: de polder van Namen was toen nog niet
bewoonbaar].
1
2
3
4
5

Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a.
HA, inv. 1204 en 1211.
Zie hiervoor verder Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.
Rijksarch. Beveren, oud-arch. Doel-Kieldrecht, inv. 16, fol. 248, 16-8-1683.

Balen (Baal), Geert (Gerrit) van; korporaal
Hij was korporaal in de compagnie van Johan van Bronckhorst; kwam waarschijnlijk met deze compagnie eind
1681 of begin 1682 vanuit Willemstad naar St. Anna; 1 hij kreeg van de diaconie van St. Anna op 27-11-1685 een
vergoeding van fl. 6 en 10 stuivers wegens het bezorgen van een brief voor de predikant Jeremias Tradt in
IJzendijke; 2 hij was lidmaat van de fortkerk van St. Anna; tr. (1) Crijntie Heijnne, vermeld als lidmaat van de
fortkerk van St. Anna op 1-1-1684 met de latere aantekening: overleden; otr. (2) Geertruidenberg 12-1-1687
(werkzaam in St. Anna), tr. (2) Geertruidenberg 6-2-1687 Maria (van) Bakhuijsen, j.d., geboren in Den Haag en
toen wonend in Geertruidenburg; lidmaat van de fortkerk van St. Anna op 23-12-1687 met de latere aantekening:
vertrokken naar Lillo; uit het tweede huwelijk ged. St. Anna:
a. Johanna, 14-9-1687; getuigen: Jan van der Weijde, mede sergeant van commandeur Bronckhorst, Catharina
Berckma en Walburgh de Bruijn.
b. Susanna, 13-3-1689; getuigen: Tobias van der Laen, Johannes Spelten, Geertruijt van Balen en Maeijke Nuften.
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1

2

http://genbook.dordtenazoeker.nl/Overige_Links/geertruidenberg_tr_e.htm. De compagnie van commandeur Van
Bronckhorst vertrok eind augustus of begin september vanuit St. Anna in 1689 naar Liefkenshoek, verbleef vermoedelijk
vanaf 1691 in het fort Lillo en keerde waarschijnlijk op St. Anna niet meer terug.
HA, inv. 366 a, fol. 72.

Bamis, Marcus; sergeant
Hij was sergeant onder kapitein [Adriaen de] Manmaecker op het fort Moerspui [bij Axel] en waarschijnlijk daarna
op het fort St. Anna; doopgetuige St. Anna ?-12-1638, 27-2-1639, 12-7-1643, 18-7-1643 en 24-1-1644; zijn
weduwe (Vrouwke Jans) woonde in juni 1652 in het fort St. Anna; zij testeerde te Bergen op Zoom op 26-6-1652;
zij legateerde aan de diaconie van de fortkerk fl. 1, legde vast dat zij fl. 200 had geleend van Jan Opsomer (zie
aldaar) en diens eerste echtgenote en bepaalde dat een positief boedelsaldo beschikbaar zou zijn voor haar drie
kinderen. 1
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 76, akte nr. 81, 26-6-1652.

Banchem, Johan Boudewijnszn. van; gecommitteerde van de Raad van State
Hij (1637-1699) was gecommitteerde van de Raad van State in de periode 1683-1686; 1 in laatstgenoemde functie
was hij in 1684 nauw betrokken bij de besluitvorming over de herdijking van de polder van Namen na de
stormvloed van 28-1-1682. 2
1 http://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861/app/personen/3865.
2 NA, Raad van State, inv. 1856.

Barst, Jacob; militair
Komend uit het fort St. Anna werd hij op 7-7-1680 met echtgenote lidmaat van de geref. kerk van IJzendijke; tr.
Anna Sijnge. 1
1 ZA, Lidmatenlijst geref. kerk IJzendijke 1662-1683, fol. 88.

Bartholomeussen, Jacques; soldaat resp. adelborst
Hij is geboren in Tholen en was in 1638 soldaat en in 1640 adelborst onder commandeur Broucqsault in het
garnizoen van St. Anna; hij overleed vóór de doop van zijn dochter Jaquemijntie; otr. (1) St. Anna 28-3-1638, tr.
(1) Den Bommel Claesken Jans, geb. Den Bommel; zij overleed in St. Anna kort voor de doop van haar dochter
Catelijne in het kraambed; otr. (2) St. Anna 31-3-1640 Maeijken Vermeulen, geb. Goes; uit het eerste huw. ged.
fort St. Anna:
a. Catelijne, 29-1-1640; getuigen: Jaques N.N. [Broucqsault], commandeur, Jan Dircxse, Lijntie Jans en Lijntie
Cornelis.
b. Jaquemijntie, 16-6-1641; getuigen: Christoffel Klouck, majoor, Isaack van de Winckel, Hans Dumelingh,
Pieter Pietersse, Catelijne Jacobs de Zeeuw en Lisabeth Casan.
Basius, de heer; landeigenaar polder van Namen
Hij behoorde in 1614 samen met de heer [verm. Bernard] Cromvliet met 92 gemeten en 75 roeden tot de eerste
grootgrondbezitters in de herdijkte polder van Namen; 1 hij is waarsch. identiek met Dr. Johan Basius (1575-1646),
zoon van Johan Basius en Sophia Engelbrechtsdr. van Maesland; hij was Rekenmeester van het gewest Holland
en heer van Holy. 2
1 NA, 4.VTH 2986.
2 NA, toegang 3.03.01.01, fol. 137.

Beaufort, Benjamin de; commies
Hij is op 7-11-1664 in Hulst gedoopt als zoon van Benjamin de Beaufort en Maria Stavenisse; 1 hij was in Hulst
o.m. schepen, commissaris van de monstering en commissaris (commies) van de magazijnen van de staat te Hulst;
in laatstgenoemde functie had hij in 1712 bemoeienis met de bevoorrading van het fort St. Anna toen hij opdracht
kreeg om 12 nieuwe wollen dekens naar het fort te sturen; 2 hij bleef ongehuwd en werd in Hulst op 17-7-1716
begraven.
1
2

Voor uitvoerige biografische bijzonderheden over hem en zijn familie wordt verwezen naar Melchers, o.m. p. 77.
Verbaal St. Anna najaar 1712, fol. 49.
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Beaufort, Bernard Laurens de; commandeur
Hij is op 20-10-1630 geboren in Den Haag als zoon van Pierre de Beaufort (burgemeester van het Hulsterambacht,
monstercommissaris van Zeeland) en van Anna Colve; 1 vaandrig onder kapitein Hoemaker (1649); luitenant onder
kapitein Van Roy (1653); luitenant onder kapitein Bailliaert (1662); benoemd tot kapitein van een Zeeuwse
compagnie voetknechten op 8-12-1662; 2 commandeur van het fort St. Anna in de polder van Namen 1663-1679;
3
zijn compagnie werd in 1663 vanuit Hulst verscheept naar St. Anna; 4 op 15-4-1665 bedroeg zijn geschatte
vermogen fl. 12.000; 5 kreeg 9-10-1672 opdracht zich met zijn compagnie naar Bodegraven te begeven na een
verblijf in Zoutelande vanaf eind augustus 1672; 6 in 1673 verbleef zijn compagnie in Aardenburg; 7 idem in 1675
in IJzendijke; 8 idem in 1678 in Philippine; 9 commandeur (in de rang van sergeant-majoor) van IJzendijke 16791702; 10 verdiende daarmee per jaar 60 pond Vlaams; 11 bevorderd tot luitenant-kolonel 26-11-1681; 12 overl. 812-1702; tr. (als j.m.) Tholen 15-2-1662 Levina van Vrijberghe, j.d., geb. Tholen 1640, dochter van Marinus van
Vrijberghe en Cornelia Johanna de Huybert, overl. IJzendijke 1-3-1703; 13 uit dit huwelijk: 14
a. Pieter de Beaufort, ged. Tholen 17-11-1662; begr. Hulst 6-10-1663. 15
b. Marinus de Beaufort, geb. Hulst 14-11-1663, overl. ald. 24-1-1664.
c. Anna Lucretia de Beaufort, geb. fort St. Anna 29-12-1664; overl. Veere 1-9-1727, begr. ald. in de Grote Kerk;
tr. IJzendijke 5-12-1701 Johan de Vassy, ged. Liefkenshoek 17-1-1646, zoon van Johan de Vassy (1611-1680)
en Elisabeth Adriaensse Ballee, weduwnaar van Johanna Alders Hilleweits en van Anna Maria de la Palma
(zie verder Johan de Wassy (Vassy)).
d. Marinus de Beaufort, geb. fort St. Anna 28-10-1666; schepen van het Vrije van Sluis, overl. 10-4-1725, begr.
in IJzendijke.
e. Pieter Noel de Beaufort, geb. fort St. Anna 29-5-1668; luitenant; majoor der infanterie in 1701; overl.
Middelburg 11-11-1708, begr. in de Waalse kerk aldaar.
f. Cornelia de Beaufort, geb. fort St. Anna 26-11-1670; overleden 12-6-1742.
g. Bernard Adriaan de Beaufort, geb. fort St. Anna 26-3-1673; werd infanterie-officier; kapitein in 1698; overl.
Vlissingen 21-6-1722; tr. Vlissingen 1706 Petronella Jacoba de Moor, dochter van Jan Joosen de Moor en
Maria Seylmakers.
h. Levinus Ferdinand de Beaufort, geb. op het fort Sint Anna in de Polder van Namen 8-10-1675; schepen van
Tholen; lid Gecommitteerde Raden van Zeeland; overl. Middelburg 9-11-1730; tr. (1) Middelburg 19-4-1703
Cornelia van Vrijbergh, geb. Middelburg 1677, dochter van Lieven van Vrijberghe en Jacoba Schotte, begr.
Sluis 1-3-1709e; tr. (2) Hengstdijk 11-6-1710 Maria de Beaufort, ged. Hulst 28-5-1687, dochter van Pieter de
Beaufort en Anna van Serooskerke, overl. Middelburg 26-12-1723, begr. in de Kloosterkerk; tr. (3) Middelburg
20-8-1725 Jacoba Plasschaert, geb. Middelburg 21-5-1660, dochter van Hendrik Plasschaert en Adriane
Goltzius, weduwe van Mr. Anthony Blondel en van Cornelis Pot, overl. Brigdamme 1-9-1726, begr. in de Oude
Kerk van Middelburg.
i. Willem Gijsbrecht de Beaufort, geb. fort St. Anna 3-1-1679; raad en schepen van Veere; secretaris van de
Admiraliteit van Zeeland; overl. 8-2-1743 (of begr. Veere 16-2-1741?); tr. (1) Veere 10-5-1707 Johanna
Wilhelmina Colve, geb. Veere, dochter van Anthony Colve en Margaretha de Quade, overl. 20-6-1723, begr.
in Middelburg; tr. (2) Deventer 9-7-1729 Beautrix Henriette van Marckel, geb. Deventer 17-5-1681, dochter
van Jaspar van Marckel en Agneta Rijssen, weduwe van Pieter van Sonsbeeck en van Adriaen Anthonie van
Vrijberghe, overl. 21-4-1746.
j. Bonifacius de Beaufort, ged. IJzendijke 8-6-1681; werd majoor der infanterie; overl. IJzendijke 26-8-1701.
k. Isabella Levina de Beaufort, ged. IJzendijke 1-8-1686, overl. Middelburg 10-1-17241724; tr. (1) Middelburg
10-2-1707 Bernard de Vassy, geb. Philippine 16-3-1677, zoon van Johan de Vassy en Johanna Alders
Hilleweits; kapitein der infanterie in 1703; overl. 16-11-1707; zij tr. (2) Middelburg 5-6-1714 Thomas
Kemp(e), generaal-majoor der infanterie, overl. 20-1-1750; hij hertr. Johanna Stevens. 16
1 Romeijn, 2001, p. 329. Voor de genealogie van deze familie wordt verwezen naar: Rob Melchers, De Beaufort;
geschiedenis van een aanzienlijke familie van 1613 tot 1876, Hilversum, 2014. Zijn afstamming kan worden
herleid tot Jean de Beaufort, koopman te Meaux, geb. ca. 1540.
2 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 84. Vanaf 22-12-1664 maakte zijn compagnie deel uit van het regiment van Simon Schotte
(zie hiervoor Ringoir, 1981 b, p. 68).
3 Het fort St. Anna ressorteerde vanaf 19-11-1648 tot 21-2-1671 onder het oppercommando van de commandeur van
Hulst. Vanaf september 1672 verbleef de compagnie van Bernard de Beaufort nauwelijks nog op St. Anna.
4 ZA, SZ, inv. 519, 17-8-1663, fol. 95.
5 NA, Raad van State, inv. 2145.
6 ZA, SZ, inv. 1287.2, nr. 363.
7 Idem, inv. 1288, nr. 50.
8 Verbaal St. Anna voorjaar 1675.
9 NA, Raad van State, inv. 1864.
10 Ten Raa, 1950, p. 406.
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11 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1810 (jaar 1695), fol. 40 v.
12 Ten Raa, 1940, p. 300.
13 Zij is een zuster van Marinus van Vrijberghe, commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo en Liefkenshoek
1665-1678 (zie aldaar).
14 Nederland’s Patriciaat, jrg. 12, 1921, p. 11-12; Melchers, p. 23.
15 Caland, 1902, p. 59.
16 Zie voor Thomas Kemp(e): Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.

Beaufort, Pieter de; ontvanger der verponding
Hij werd op 18-1-1660 in Hulst gedoopt als zoon van Benjamin de Beaufort en Maria Stavenisse; 1 in het voetspoor
van zijn vader vervulde hij in Hulst uiteenlopende bestuurlijke functies, waaronder schepen en burgemeester; als
ontvanger van de verpondingen (een functie die hij vanaf 1679 vervulde) kwam hij in aanraking met de
belastingheffing in de polder van Namen; 2 in de periode 1691-1693 vertegenwoordigde hij de Raad van State bij
de verkoop van de molen op het fort St. Anna aan de staat; 3 hij werd in Hulst op 18-12-1711 begraven.
1 Voor uitvoerige biografische bijzonderheden over Pieter de Beaufort (1660-1711), waaronder zijn huwelijken en
nakomelingen, wordt verwezen naar Melchers, m.n. p. 103-120.
2 Verbaal St. Anna najaar 1699, fol. 86; idem voorjaar 1700, fol. 83-84.
3 Idem najaar 1691, fol. 111 en voorjaar 1693, fol. 130.

Beaumont, Adriaen de; kapitein
Hij is ca. 1588 geboren in Dordrecht, 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 31-11634 verbleven soldaten uit zijn compagnie onder leiding van een sergeant (N.N.) op het fort Hoogerwerf; 2 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
zijn compagnie verbleef in de periode 1633-1641 regelmatig op het fort St. Anna in de polder van Namen; 6
wederom vermeld als kapitein in 1635; 7 verbleef in maart 1637 als kapitein in het fort St. Anna in de polder van
Namen; 8 op 7-2-1639 besloten de Gec. Raden dat de bezetting van fort Hoogerwerf wederom voor rekening van
zijn compagnie zou komen; 9 wederom vermeld als kapitein op 23-7-1641; 10 benoemd tot baljuw van Arnemuiden
op 2-9-1653; was eerder burgemeester aldaar; 11 tr. (1) Zwijndrecht 25-12-1611 Gijsberta Volkers van Baeren; tr.
(2) Steenbergen 19-3-1637 Johanna van der Meulen, j.d., 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ZA, SZ, inv. 1669, fol. 178 v en 179.
ZA, Rekenkamer van Zeeland C, inv. 22580, fol. 2 en 24.
ZA, SZ, inv. 494, 15-5-1634, fol. 263.
ZA, SZ, inv. 495, 8-7-1634, fol. 9.
ZA, SZ, inv. 495, 29-9-1634, fol. 64 v.
Blijkens het trouwboek 1633-1647 van dit fort.
ZA, SZ, inv. 495, 9-1-1635, fol. 146.
Blijkens zijn trouwinschrijving te Steenbergen op 19-3-1637.
ZA, SZ, inv. 497, 7-2-1639, fol. 30v.
ZA, SZ, inv. 498, 23-7-1641, fol. 308.
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 89.
A.M. Bosters, De forten aan de Brabantse kant van de Eendracht, Voorburg, 2008, p. 22 (deel 8 van
Genealogische en historische aantekeningen betreffende Nieuw-Vossemeer). Zij maakten te Steenbergen op 143-1637 huwelijkse voorwaarden op. De aanstaande bruidegom werd geassisteerd door zijn zwager Joost de Soete
alias Gansepoel, de bruid door haar vader Pieter van Meulen (commandeur van de stad Steenbergen) en haar
broer Adriaen van Meulen, toen vaandrig in de compagnie van kapitein Johan de Koninck (WBA, not. arch.
Steenbergen, inv. 13, 14-3-1637).
13 A.W.E. Dek, Het geslacht van Beaumont uit Dordrecht, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 1974, p. 11.

Beaumont, Pieter van; luitenant
Hij verbleef in november 1642 als luitenant van Adriaen de Manmaecker in het fort St. Anna; hij klaagde over zijn
behuizing; de Raad van State gaf toestemming om zijn “hut” voor maximaal fl. 60 aan te passen. 1
1 NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 60, 4-11-1642, fol. 63. De aanpassing betrof o.m. het verhogen van de vloer en
het maken van een afdak om er een keukentje te plaatsen.
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Beeckmans, David; sergeant
Op 23-8-1678 betaalde de diaconie van de fortkerk van St. Anna fl. 11, 16 stuivers en 10 penningen voor zijn
doodkist, het afleggen van hem en voor enige schulden van zijn weduwe Aeltie Breda; 1 zij ontving op 9-1-1679
en 30-3-1679 in totaal fl. 3 en 15 vanwege haar bevalling (“kraam”) en anderszins; 2 zij was dus zwanger toen haar
man overleed; op 16-4-1679 ontving Anneke Provo van de diaconie fl. 2 en 10 voor het verzorgen van Aeltie
Breda; 3 op haar beurt ontving Aeltie Breda fl. 58 voor het onderhoud van Marij Steenmans in de periode 23-41679 t/m 14-1-1680; 4 zij was op 1-12-1686 doopgetuige in St. Anna; zij hertr. Jan van den Berge (zie aldaar) en
werd in december 1687 in St. Anna begraven. 5
1
2
3
4
5

HA, inv. 366 a, fol. 38 v.
Van het jaar 1679 is in St. Anna slechts één doopinschrijving bewaard gebleven t.w. op 12 oktober.
HA, inv. 366 a, fol. 39.
Idem, fol. 49.
Idem, fol. 77.

Beer, Geeraert Cornelisse den; aannemer
Hij was als aannemer in het fort St. Anna werkzaam in september 1642; bouwde een corps du garde en een
kapiteinslogement. 1
1 Verbaal St. Anna, najaar 1642.

Belle, Jan van; molenaar en bakker
Hij werd betaald voor het bakken van brood voor het Avondmaal van de fortkerk van St. Anna ergens in de periode
1673-1674; hij ontving er fl. 3 en 12 stuivers voor; 1 in maart 1686 is hij vermeld als molenaar op Duyvershoeck
nabij het dorp Namen in verband met de vervallen rechten van de ambachtsheer van Namen; hij kreeg opdracht
geen cijns meer voor de molen aan deze ambachtsheer te betalen; 2 de molen werd later eigendom van de familie
Van Belle en via Petronella van Belle van Niclaes Claassen(s); 3 hij tr. Cornelia Cools (Cool, Coregems); uit dit
huw. vier kinderen r.k. gedooopt 1671-1683. 4
1
2
3
4

HA, inv. 366 a, fol. 14 v en inlegvel na fol. 14 v.
Verbaal St. Anna voorjaar 1686, fol. 43.
De Blieck, p. 107 en 133.
GA Hulst, DTBL Hulst nr. 55.

Benting, N.N.; kapitein
Hij is in maart 1703 vermeld als kapitein in het regiment van Johan Diederik baron van Heyden tot Ootmarsum in
het garnizoen van fort St. Anna; in september 1702 was dit regiment betrokken bij de verdediging van Hulst tegen
een belegering door Franse troepen. 1
1 Brand, 1957, p. 64.

Berck, Gerrit; ingelande van de polder van Namen
Hij was als ingelande in 1613 betrokken bij de herdijking van de polder van Namen; 1 hij is toen omschreven als
secretaris te Rotterdam; vermoedelijk is hij identiek met Gerrit Berck, geb. ca. 1582, zoon van Dirck Berck en
Lucretia van Jeuckeren; deze was secretaris van de Admiraliteit te Rotterdam; deze otr. Dordrecht 13-9-1609 (tr.
ald. 4-10-1609) Liedewij van Diemen; zijn geschilderd portret (uit 1646) bevindt zich anno 2016 in kasteel
Duivenvoorde te Voorschoten.
1 Zie paragraaf 7.2 van de hoofdtekst.
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Berck, Johan; landeigenaar polder van Namen
Hij is in 1565 geboren als zoon van Matthijs Berck (wijnkoopman te Dordrecht) en Wilhelmina Tack; hij was o.m.
pensionaris van Dordrecht, diplomaat en raadsheer bij het Hof van Holland; behoorde in 1614 met 42 gemeten en
16 roeden plus 19 gemeten en 40,5 roeden tot de eerste grootgrondbezitters in de (in 1613) herdijkte polder van
Namen; 1 in 1609 behoorde hij ook tot de bedijkers van de Nijspolder (bij Ossenisse); 2 hij overleed in 1627.
1 NA, 4.VTH 2986.
2 Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen, arch. Nijspolder, inv. 6, fol. 63. In 1627 schonk Willem Aertse
Brandwijck aan zijn zoon Pieter de helft van een hoeve en de helft van 145 gemeten land in Ossenisse, gekocht
van [Johan] Berck (Regionaal Archief Dordrecht, oud-not. arch. Dordrecht 21-6-1631).

Berendrecht, Jacob van der Meer van; kapitein en commandeur van Hulst en onderhorige forten
Hij is geboren omstreeks 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 1-111625; 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
was vanaf 16-2-1639 commandeur van Sluis; 7 werd op 15-8-1642 benoemd tot waarnemend gouverneur van Sluis
vanwege absentie van de gouverneur rijngraaf Frederik Magnus van Salm; 8 werd op 25-10-1658 benoemd tot
commandeur van de stad Hulst en de bijbehorende forten, waaronder het fort St. Anna; 9 overl. Hulst 14-11-1661;
10
begr. ald. 25-11-1661; 11 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; 12 uit dit huwelijk:
a. Jan Berendrecht, ged. Bergen op Zoom 12-9-1628; getuigen: Jan van Bombergen, Lucretia de la Salle en Anna
van Berendrecht.
b. 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. 13
1 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 112 v.
2 ZA, SZ, inv. 494, 5-7-1633, fol. 6.
3 Idem, 2-5-1634, fol. 254.
4 ZA, SZ, inv. 495, 7-11-1634, fol. 90.
5 Idem, 13-11-1634, fol. 96.
6 ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 146.
7 NA, Raad van State, resolutie 16-2-1639.
8 ZA, Raad van State, inv. 1932, fol. 238.
9 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 111 v en 112.
10 De Navorscher, jrg. 1897, p. 498.
11 Idem, 1895, p. 314. Een geschilderd portret van hem hangt in het stadhuis van Hulst.
12 Idem.
13 Idem, 1897, p. 498.

Bereth, Jacob; chirurgijn, diaken en ouderling, pachter van de gemene middelen
Hij is vaak kortweg omschreven als Mr. Jacob; hij was in het fort St. Anna chirurgijn; ouderling in de fortkerk
van St. Anna 1670-1672) en 1679-1680; diaken aldaar 1676-1677; 1 hij was in maart 1676 en maart 1679
pachter van de gemene middelen van consumptie betreffende het fort St. Anna. 2
1 HA, inv. 366 a.
2 Idem, inv. 988.

Bergaigne, Johan de; ontvanger van de gemene middelen van consumptie
Hij is in 1580 geboren in Heusden, zoon van Johan de Bergaigne (schepen van Breda) en van 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, 1620, 1622, 1625 e.v.); 4 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 1632-1650 door de Raad van State belast
met de inning van de gemene middelen van consumptie op het fort St. Anna; 6 hij werd door de Raad van State
belast met het doen van betalingen betreffende het fort St. Anna; 7 was in 1617 eigenaar van het huis “De Fortuijne”
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te Bergen op Zoom; 8 kocht in 1624 het “Kleine Hof” aan de Goudenbloemstraat aldaar; overl. Bergen op Zoom
3-9-1652; tr. Anna Sgraven (Sgraeuwen); uit dit huwelijk ged. Bergen op Zoom:
a. Cornelia de Bergaigne, 19-6-1618; getuigen: Jan Haverman, Marc de Bergaigne en Willemyntken Sgraven.
b. 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, 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.
4 Taxandria, 1923, p. 117.
5 Idem, 1932, p. 74.
6 NA, Resoluties Raad van State, inv. 49, fol. 169, 25-8-1632; idem, inv. 54, fol. 301, 9-11-1637. De desbetreffende
rekeningen zijn verloren gegaan; NA, Raad van State, inv. 1569, Verbaal St. Anna voorjaar 1636, fol. 7. Op 9-101645 is vermeld dat een betaling van een verbouwing in het fort St. Anna verliep via de ontvanger (mog. Thomas
of Pieter jr.) Willeboorts. Deze was vanwege de Generaliteit ontvanger in het markiezaat van Bergen op Zoom
(zie De Mooij, diverse plaatsen). Op 27-12-1650 besliste de Raad van State dat de pacht van de gemene middelen
op het fort St. Anna in het vervolg diende te worden betaald aan de ontvanger van de gemene middelen die zetelde
in Hulst en niet meer aan Bergaigne te Bergen op Zoom (RvS, inv. 68, fol. 559). Uitgaven die ten laste werden
gebracht van de gemene middelen verliepen vanaf dat moment ook via de laatstgenoemde ontvanger.
7 Bijv. op 2-6-1634 betreffende dijkwerkzaamheden (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 51, 2-6-1634, fol. 507). Op 91-1635 berichtte hij de Raad van State over zijn bemoeienis met de bevoorrading van het fort St. Anna (en de
forten Kruisschans, Hoogerwerf en de vesting Philippine) met bier; naar St. Anna had hij 102 tonnen laten sturen
(NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 52, 11-1-1635).
8 Anno 2015 bevindt zich op de locatie van dit huis een vestiging van de drogisterijketen “Het Kruidvat”.

Berge, Jan van den; korporaal
Hij was korporaal in de compagnie van Johan van Bronckhorst in het fort St. Anna, in die functie vermeld bij zijn
huwelijksinschrijving in 1688; 1 doopgetuige St. Anna 16-12-1685 en 8-2-1688; hij tr. (verm. 1) Aeltie Breda,
weduwe van David Beeckmans (zie aldaar); zij werd in december 1687 in St. Anna begraven waarvoor Van den
Berge aan de diaconie fl. 1 en 10 stuivers betaalde; 2 otr. St. Anna 2-5-1688 (als weduwnaar van Aeltie Breda,
doopgetuige St. Anna 1-12-1686), tr. ald. 16-5-1688 met Josyna Jansdr., j.d., geboren in Kieldrecht.
1 De compagnie van commandeur Van Bronckhorst vertrok eind augustus of begin september vanuit St. Anna in
1689 naar Liefkenshoek, verbleef vermoedelijk vanaf 1691 in het fort Lillo en keerde waarschijnlijk op St. Anna
niet meer terug.
2 HA, inv. 366 a, fol. 77.

Berger, Joris; sergeant
Verbleef op 12-1-1659 als sergeant in het fort St. Anna; toen doopgetuige aldaar; kocht een huis van de diaconie
van de fortkerk aldaar, dat in 1670 (nog) was gehypothekeerd door de diaconie voor fl. 115; 1 hij overleed in 1671;
uit diens desolate boedel kon de vierde termijn van de hypotheek ad. fl. 50 worden betaald; 2 otr. (1) Hulst 29-41649 Jaquemijntjen Lambrechts (zie Jaquemijntie Brixius); tr. (2) Maria Egger; uit het tweede huw. ged. fort St.
Anna:
a. Joannis, 4-4-1660; getuigen: Petrus Reinerus [controleur van de convooien en licenten te Lillo], Goosen van
der Eest en Cornelia Borsseleer [Borsselaer], echtgenote van de predikant [Adriaan Baeke].
1 HA, inv. 366 a, fol. 3.
2 Idem, fol. 8.

Berrevoets, Reijnier; pachter van de gemene middelen
Op 27-9-1682 was hij in fort St. Anna doopgetuige; hij was in september 1684 eenmalig pachter van de gemene
middelen van consumptie betreffende het fort St. Anna; 1 hij tr. Margrieta Wolffaerts, dochter van de vroedvrouw
IJken Moer (zie aldaar); uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Ida, 28-11-1683; getuigen: Johannis van der Beij, Johannis toe Boeckhorst, Catharijna Wolffaerts en Elisabeth
Op Somer.
b. Reijnier, 26-12-1684; getuigen: Hermanis Meertijnisse, Isaack de Broecker, Catrina Wolffaerts en Elisabeth
Op Somer.
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1 HA, inv. 988.

Besemaecker, Hansken; soldaat
Zijn echte naam was Hans Snijder. Hij was soldaat op het fort St. Anna en werd daar gevangengezet toen hij was
betrapt op overlopen naar de Spanjaarden; 1 hij werd veroordeeld tot geseling (“torture”) waarvoor op 12-4-1635
de scherprechter werd ontboden; 2 enkele dagen daarna werd hij opgehangen. 3
1 NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 52, 21-4-1635, fol. 354-355.
2 ZA, SZ, inv. 495, fol. 202 v.
3 Idem, inv. 1250.1, stuk nr. 92.

Betinck (Betincx, Betinx, Betingh), Cornelis Jansen; rijsschipper
Hij (rooms-katholiek) woonde in Roosendaal en was leverancier van rijshout (wilgenhout) voor het onderhoud
van de wallen en de rijshoofden van het fort St. Anna, o.m. vermeld op 18-8-1648; 1 als landeigenaar in de polder
van Namen is hij vermeld op 1-3-1657; 2 op 23-4-1665 bezat hij in de polder van Namen 27 gemeten en 210 roeden
land; de waarde daarvan bedroeg toen fl. 1662; 3 zijn weduwe (Maijken Crijns) is in maart 1676 vermeld i.v.m.
betaling van door hem geleverd rijshout; 4 tot hun acht kinderen (r.k. gedoopt te Roosendaal in de periode 16411663) behoren Joos (Judocus) Betinck (zie aldaar) en Petronella Betinck (zie Michiel Claessen Schuijt).
1
2
3
4

RvS, inv. 66, 21-10-1648, fol. 161.
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 41-43. Het betreffende land was gekocht voor fl. 80 per gemet.
HA, inv. 1034.
Verbaal St. Anna voorjaar 1676, fol. 22.

Betinck, Joos; leverancier van rijshout, landeigenaar in de polder van Namen
Hij is identiek met Judocus (ofwel Joos) Cornelissen Betincks (Betinghs), zoon van Cornelis Betinck (zie aldaar)
en Maria Crijns, r.k. ged. ged. Roosendaal 12-1-1647; hij volgde zijn vader op als schipper van rijshout; hij kocht
in het kader van de herbedijking van de polder van Namen in 1684 27 gemeten en 210 roeden hetgeen werd
verrekend met door hem geleverd rijshout; hij kocht voorts naastgelegen percelen in wijk 3, te weten nr. 12 (9
gemeten en 200 roeden) en nr. 24 (1 gemet en 265 roeden); hij betaalde er 15 pond Vlaams per gemet voor; 1 hij
overl. vóór maart 1696; 2 hij tr. Mayken (Maria) Willemse Luijckx, weduwe van Cornelis Cornelissen Deumen; 3
uit dit huw. o.m. Maria Betinck (zie Thomas Kamphuijs).
1
2
3

Verbaal St. Anna voorjaar 1685, fol. 159; NA, Raad van State, inv. 1856.
Verbaal St. Anna voorjaar 1696, fol. 30-30 v, toen zijn weduwe (Mayken N.N.) werd vermeld.
Cornelis Cornelissen Deumen was eerder gehuwd met Pieternelleken Gabriels. Maria Willemse Luijckx was doopgetuige
te Steenbergen op 22-10-1684 bij de doop van een kind van haar dochter Cornelia Deumen en haar (tweede) echtgenoot
Willem Pieterse Schipper.

Betinck, Pieter (1); rijsschipper
Hij woonde in Roosendaal en leverde in september 1639 voor fl. 977 en 9 stuivers rijshout voor het fort St. Anna;
1
in 1640 leverde hij daar 4450 bossen rijshout, 4050 gaarden en 6100 staken; hij bracht voor het rijshout per 100
bossen fl. 5 en 10 stuivers in rekening, voor de gaarden en de staken elk voor 100 stuks fl. 1 en 16 stuivers; de
kosten waren hoger uitgevallen dan was begroot. 2
1 NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 57, 10-9-1639, fol. 323.
2 Idem, inv. 58, 9-8-1640, fol. 116.

Betinck, Pieter (2); verm. bewoner van de polder van Namen
Voor het gebruik van het doodkleed bij de begrafenis van zijn vrouw (N.N.) betaalde hij op 1-2-1689 aan de
diaconie van de fortkerk fl. 1 en 1 stuiver; 1 verm. identiek met Petrus Betijnck, doopgetuige polder van Namen
(r.k.) 3-6-1683; otr. Hulst 20-1-1696 (geref.), omschreven als Pieter Beting en als weduwnaar van Cornelia
Servaas, tr. in de polder van Namen (waarsch. in het dorp Namen) 29-2-1696 met Cornelia de Trog, weduwe van
Jan de Vogelaar.
1 HA, inv. 366 a, fol. 83 v.

Bettendorf, N.N.; kapitein
Hij is op 7-4-1709 in fort St. Anna vermeld als kapitein in het [Waalse] regiment van de overste Fournier [kolonel
André de Fournier]; 1 zie ook Christoffel Fulco van Uyttenhoven; mogelijk is zijn naam in het trouwboek van fort
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St. Anna foutief genoteerd en is Pettendorff bedoeld; zo ja, dan is hij mogelijk identiek met Johan Christoffel van
Pettendorff; deze werd op 4-8-1727 benoemd tot majoor van dit regiment, dat toen geleid werd door Henry de
Caris. 2
1 Zie voor dit regiment Ringoir, 1981 b, p. 121.
2 Idem, p. 123.

Biesman, Cornelis; chirurgijn
Voor het cureren van het gebroken been van Jenne Breda (zie aldaar) betaalde de diaconie van de fortkerk van St.
Anna hem op 18-5-1688 fl. 25. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 84 v.

Bije (Bie), Jan de; licentmeester
Hij was licentmeester op het ontvangstkantoor bij het fort St. Anna; hij trad aan met ingang van 1-4-1634 en
vervulde het ambt tot zijn overlijden op 24-2-1635; 1 hij is zeer waarschijnlijk identiek met: Jan de Bie, chercher
(commies) te Lillo; hij verzocht de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 14-9-1632 om beslag te mogen leggen
op de gage van de sergeant Maerten Houdijck voor een bedrag van 7 pond Vlaams; 2 op 14-4-1633 werd hem door
de Gec. Raden dit arrest ad 32 gulden toegestaan, af te betalen met 4 gulden per maand. 3
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6660-6670.
2 ZA, SZ, inv. 493, 14-9-1632.
3 Idem, 14-4-1633.

Bilderbeeck, Jan van; sergeant
Hij is vermeld als sergeant op het fort St. Anna in de polder van Namen op 27-11-1633; was eerder verm. militair
in Liefkenshoek; tr. Geertruyt Verhagen (ook: Geertruijd Jans); uit dit huw. ged. Liefkenshoek:
a. Pieter, 7-7-1630; getuigen: kapitein Adolph Porquin, Sara van Calcar, Geertien Willems en Janneken Pauliers.
Uit dit huw. ged. fort St. Anna:
b. Jacob, 27-11-1633; getuige: Heijndrick N.N., sergeant.
c. N.N., ?-2-1635; getuigen: Catelijne van der…[?] en …[?] Orbekens.
Blanckaert, N. N.; winkelier
Hij is mogelijk identiek met Steven (Stephanus) Blanckaert, schepen van Hulst in de jaren 1668, 1670, 1675 en
1676; 1 vermoedelijk winkelier in Hulst; op 12-1-1675 ontving hij van de diaconie van de fortkerk van St. Anna
fl. 99, 12 stuivers en 12 penningen voor diensten ten behoeve van de arme kinderen; 2 op 25-4-1689 werd juffrouw
Blanckaert door de diaconie betaald voor het leveren van winkelwaren; 3 idem op 23-6-1691 (toen voor fl. 19, 10
stuivers en 8 penningen); 4 idem op 11-3-1693 (toen voor fl. 4 en 3 stuivers); 5 op 2-2-1661 hertrouwde Steven
Blankaert te Hulst als weduwnaar van Wendelijna Kuijke (Keuken) met Elisabeth Paes (Paus), weduwe van
Abraham van der Weele (Wiele), in leven predikant op het fort St. Anna (zie aldaar); hij werd in Hulst begraven
op 5-9-1678, zijn tweede echtgenote op 2-11-1661; mogelijk hertrouwde hij daarna nog eens en is deze echtgenote
identiek met juffrouw Blanckaert die hierboven is vermeld in 1689, 1691 en 1693; maar dit zou ook een dochter
kunnen betreffen. 6
1
2
3
4
5
6

Brand, 1971, p. 468.
HA, inv. 366 a, fol. 14.
Idem, fol. 89 v.
Idem, fol. 100.
Idem, fol. 109.
Mogelijk is juffrouw Blanckaert identiek met Martina Blanckaert, begraven te Hulst op 31-3-1701 (ANF, 1902, p.
62). Deze is waarschijnlijk identiek met Martijntjen Blanckaert, ged. te Hulst op 11-3-1657, dochter van Steven
Blackaert en zijn eerste echtgenote Wendelijna Kuijke (Keuken).

Blequin, Francois; sergeant-majoor
Hij was sergeant-majoor op het fort St. Anna in de polder van Namen van 5-6-1645 tot zijn overlijden eind 1662
of begin 1663; 1 vanaf 1649 verdiende hij daarmee fl. 25 per maand (fl. 300 ofwel 50 pond Vlaams per jaar); 2 in
november 1655 berichtte hij de Raad van State dat hij het land reeds gedurende 44 jaren getrouwelijk had gediend,
maar dat hij door kwetsuren niet langer in staat was om zijn dienst te continueren; hij verzocht om verlof om bij
zoon zoon in Kampen te mogen verblijven, totdat hij weer genezen zou zijn; het verzoek werd ondersteund door
de commandeur van het fort blijkens diens schrijven van 23-11-1655; de Raad van State besloot op 29-11-1655
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het gevraagde verlof toe te kennen (middels een “acte van consent”) en toe te staan dat in zijn plaats [tijdelijk] een
andere persoon zou worden aangesteld, maar dan zonder kosten voor het land; 3 op 28-6-1658 benoemde de Raad
van State Balthasar Spijckerhof (zie aldaar) tot waarnemend sergeant-majoor; deze verzocht de Raad begin 1661
om een traktement als waarnemer; hij omschreef Blequin als oud en impotent [arbeidsongeschikt]; 4 zijn verzoek
werd afgewezen; dit gebeurde nog eens op 16-3-1662; 5 op 29-12-1662 schreven de Gecommitteerde Raden van
Zeeland aan de commandeur van fort St. Anna dat hij de van zijn kwetsuur genezen majoor Blequin diende te
berichten dat deze terug diende te keren naar zijn garnizoen aldaar, anders zouden er maatregelen worden
genomen; 6 vermoedelijk was Blequin dus na 29-11-1655 op het fort St. Anna niet meer teruggekeerd; Blequin
was op 22-9-1652 doopgetuige in het fort; hij tr. Franchoise Frozard; op 29-3-1663 wezen de Gecommitteerde
Raden van Zeeland haar verzoek af om betaling van drie maanden gage van haar overleden man. 7

Het traktement van Francois Blequin in 1652-1653 (t/m oktober). 8
1 Hij verkreeg commissie van de Raad van State op 5-6-1645 (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1527, fol. 181).
Prins Frederik Hendrik gaf zijn fiat op 28-5-1646 (idem, inv. 64, 5-6-1646, fol. 359).
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1000, fol. 122 v; idem, inv. 1140, fol. 100. Zijn traktement over de eerste zes
maanden in het jaar 1649 (ad 25 pond Vlaams) ontving hij (krachtens een ordonnantie van de Gecommitteerde
Raden van Zeeland d.d. 4-5-1660) pas in 1660 (!). Waarschijnlijk verdiende hij als sergeant-majoor vóór 1649 meer
dan 50 pond Vlaams per jaar, vermoedelijk 10 pond Vlaams meer.
3 RvS, inv. 75, 29-11-1655, fol. 343 en 343 v.
4 RvS, inv. 82, 5-2-1661, fol. 57 v en 58.
5 RvS, inv. 83, 16-3-1662, fol. 130. De Raad van State verwees naar een afspraak over de waarneming tussen Johan
Corentas [Jan Verheijde Corentas; zie aldaar] en Balthasar van Spijckerhof; hiervan is geen document
aangetroffen.
6 ZA, SZ, inv. 517.
7 Idem, inv. 518, fol. 148.
8 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1000, fol. 122 v.

Blieck, Josias (de); aannemer van onderhoudswerken, bakker, pachter van de gemene middelen
Hij is geboren in Grijpskerke; in de periode 1699-1702 is hij vermeld als aannemer van onderhoudswerken op het
fort St. Anna; 1 eind 1693 kocht hij voor 22 pond Vlaams de restanten van de molen op dit fort; 2 hij werd in 1694
lidmaat van de fortkerk van St. Anna; werd op 13-7-1694 betaald (acht stuivers) voor het leveren van brood voor
het Avondmaal van de fortkerk; 3 idem op 14-10-1694, 31-12-1694, 19-1-1696, 21-4-1696 en 17-1-1697; 4 in de
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jaren 1694, 1697, 1698, 1700 en 1709 was hij pachter van de gemene middelen in het fort; 5 kocht in 1695 van de
diaconie van St. Anna voor fl. 321, 12 stuivers en 8 penningen een huis in het fort genaamd “De Witte Leeuw” dat
eigendom was van de wezen van Jacoba van Zoelen (ook omschreven als de wezen van Hoelie) en betaalde op 38-1695 voor de eerste termijn fl. 35, 16 stuivers en 14 penningen; 6 hij was doopgetuige St. Anna 4-11-1696; hij
ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 6-5-1697 fl. 20 voor het onderhoud van de kinderen van
Frans Braes (zie aldaar); 7 hij verhuisde op een onbekende datum naar Hulst; 8 in 1699 is hij daar vermeld als
molenaar en pachter van de twee landskoren- en windmolens en van de rosmolen; zijn pachtcontract werd ingaande
1 april 1699 met een periode van zeven jaren verlengd tegen een pachtsom van fl. 1400 per jaar; 9 tr. (verm. 1)
Jacomijntie Davids; zij werd in 1694 gelijktijdig met haar echtgenoot lidmaat van de fortkerk van St. Anna; voor
het gebruik van het doodkleed bij haar begrafenis en voor het luiden van de klok werd op 13-2-1695 aan de diaconie
van de fortkerk fl. 1 en 17 stuivers betaald; 10 hij otr. (2) Bergen op Zoom 15-4-1695, tr. Halsteren 8-5-1695
Petronella Keijsers, j.d., geb. Bergen op Zoom en daar toen wonend; uit het tweede huw. ged. Hulst:
a. Pieter, 17-12-1700; getuigen: Pieter Blieck, Fijtje Pieters en Cornelia Keijser.
b. Adriana, 24-6-1703; getuigen: Hendrik van Groenevelt en Levina Bliek.
1 Verbalen St. Anna, 1699-1702. In maart 1699 was hij mede-aannemer van de onderhoudswerken voor fl. 1000 per
jaar samen met Stoffel de Haen en Jan de Broeckert (Verbaal St. Anna voorjaar 1699, fol. 22).
2 Zie paragraaf 3.1 van de hoofdtekst. Vermoedelijk ging het hem slechts om de koop van de molenstenen.
3 HA, inv. 366 a, fol. 117.
4 Idem, fol. 117 v, 126 v, fol. 127 en 133. Op 2-10-1696 werd Anthony Koecke door de diaconie betaald (fl. 3) voor
het driemaal halen van brood (en wijn) ten behoeve van het Avondmaal (idem, fol. 122). Kennelijk was er toen
geen bakkerij meer in het fort?
5 HA, inv. 988.
6 HA, inv. 366 a, fol. 121. Met de wezen van Hoelie werden de kinderen bedoeld van het echtpaar Jacob Hoelie (die
in 1656 is omschreven als majoor van het fort Zandberg nabij Hulst) en Jacoba van Zoelen (zie Van Zoelen). De
diaconie van St. Anna had beslag gelegd op dit huis vanwege een obligatieschuld van de genoemde wezen ad
fl. 250 plus achterstallige rente ad fl. 71, 12 stuivers en 8 penningen. Die schuld was aangegaan op 6-11-1666 door
Hendrick van Zoelen (zie aldaar), toen Jacoba van Zoelen gehuwd was met Abraham Fouck (HA, inv. 633 a, fol.
25). Alleen zo kon die schuld worden verhaald (HA, inv. 366 a, fol. 136). In de periode 1 mei 1690 tot en met 30
april 1695 was het huis bewoond en gehuurd door de weduwe van commandeur Johan van Bronckhorst (zie aldaar).
7 HA, inv. 366 a, fol. 134.
8 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1716.
9 NA, Raad van State, inv. 1592, Verbaal Hulst voorjaar 1699, fol. 31 v-32.
10 HA, inv. 366 a, fol. 120 v.

Blom, Maria (ook: Magdalena) Willemse; lidmaat van de fortkerk
Zij deed belijdenis in het fort St. Anna op 10-7-1688; vermoedelijk was zij een dochter of echtgenote van een
militair; zij overleed vóór 1711. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Bock, Jan de; assistent van de dijkgraaf
Hij was in 1684 assistent van dijkgraaf Iman de Waeyer tijdens de herbedijking van de polder van Namen,
benoemd door de Raad van State op 2-5-1684, tegen een traktement van fl. 600. 1
1 NA, Raad van State, inv. 1856.

Boeckhorst, Johan (toe); verm. militair
Hij deed op 1-1-1684 belijdenis in het fort St. Anna; 1 hij was er doopgetuige op 13-12-1682 en 28-11-1683; op
een niet genoteerde datum vertrok hij naar Hulst; hij is verm. identiek met Jan ten Boekhorst; deze otr. (als j.m.)
Hulst 9-7-1693 (toen wonend in Middelburg), tr. Hulst 29-7-1693 met Agnes Hiltmans, j.d., toen wonend in Hulst.
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Boerbergh (Boerbergen), Jacobus; predikant in het dorp Namen
Hij werd in de stad Tholen in 1629 geboren als zoon van Jacob Harmanse Boerberg (o.m. schepen en brouwer te
Tholen) en Baldina Storm; 1 hij werd in het dorp Namen op 8-6-1666 beroepen als proponent onder de classis
Tholen; hij was er predikant tot zijn overlijden; hij verdiende daarmee vermoedelijk fl. 600 per jaar; 2 hij overleed
in 1669; hij otr. Amsterdam 12-6-1666 met Antonia de Jongh, geb. Rotterdam, toen 22 jaar oud, dochter van Burrit
de Jongh en Catharina de Haes; zij hertr. Oud-Beijerland 1-5-1672 Engelbrecht van Dalem, die op 5-7-1682 is
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vermeld als toeziend voogd van Catharina Boerberg, dochter van Jacobus Boerbergh en Antonia de Jongh,
vermoedelijk geboren en gedoopt in het dorp Namen. 3
1 Romeijn, 2001, p. 136. Volgens deze bron was Jacobus Boerbergh opvolger van zijn vader als brouwer en voorts
notaris te Tholen op 11-8-1659. Bij zijn ondertrouw te Amsterdam (op 12-6-1666) is vermeld dat hij toen 37 jaar
oud was. Romeijn veronderstelde waarschijnlijk foutief dat het geboortejaar ca. 1613 was.
2 NA, Raad van State, inv. 2181 II.
3 ZA, Verz. Gen. Afsch. 962; De Ned. Leeuw, jrg. 29, p. 363 en jrg. 38, p. 290; GA Tholen, Weeskamer Tholen
nr. 6, fol. 167.

Bogaert, Cornelis; landbouwer in de polder van Namen
Hij werd op 14-1-1634 in Lamswaarde geboren als zoon van Johannes Bogaert en Christina Thuyssen (Teyssen,
Theyssen); hij werd landbouwer in de polder van Namen, vermeld vanaf ca. 1672/1675; 1 was (onder meer?)
pachter van land dat eigendom was van de Generaliteit, ter grootte van 10 gemeten en enkele roeden, gelegen in
de Molenpolder (ten zuiden van de straat in de tweede wijk nr. 6); 2 hij was rooms-katholiek en doopgetuige
(geref.) in het fort St. Anna op 3-3-1680 en 12-10-1682; in 1684 leverde hij voor de herbedijking van de polder
van Namen 203 bossen stro voor fl. 24 en 7 stuivers; idem fl. 38 wegens verteringen en wagenvrachten; 3 hij
overleed vóór juli 1689, mogelijk ca. 1685; 4 tr. Hontenisse 24-9-1662 Margariete Oliviers, dochter van Lucas
Oliviers (zie aldaar) en Catharina Pacause; zij hertr. vóór maart 1691 met Seger T(h)ierens (landbouwer) en
overleed vóór 14-3-1699; 5 uit haar huw. met Bogaert werden zeker 10 kinderen geboren en r.k. gedoopt (door een
rondtrekkende missionaris), waaronder: 6
a.
b.
c.
d.

Cornelis, geb. 14-10-1671; ged. 18-10-1671 (getuigen: Petrus Stels en Margareta Boogaerts).
Catharina, geb. 5-12-1673; ged. 10-12-1673 (getuigen: Leonardus Willemsen en Helena Oliviers).
Maria, geb. 4-8-1675; ged. 7-8-1675 (getuigen: Joannes de Smedt en Maria de Corte).
Catharina, geb. 20-10-1681; ged. 21-10-1681 (getuigen: Cornelis Thuyssen en Francisca Draps).

1
2
3
4
5
6

Zie bijlage 24.
RvS, inv. 1856; Verbaal St. Anna voorjaar 1691, fol. 129 en 129 v.
RvS, inv. 1856, Dijkagerekening 1-11-1684; zie bijlage 33.
Verbaal verpachting tienden polder van Namen juli 1689, fol. 58.
GA Hulst, Boedels Hulsterambacht, inv. 514, fol. 294.
Met dank aan Ronald Blancke.

Bollaert, David; vestingbouwkundig ingenieur
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 hij verdiende daarmee 50 pond Vlaams per jaar (fl. 25 per maand); 4 verrichtte
in de periode 1655-1680 als vestingbouwkundig ingenieur diverse werkzaamheden op het fort St. Anna in de
polder van Namen; 5 op 13-12-1660 besprak de Raad van State zijn rapport betreffende het visiteren van reparaties
op het fort Kruisschans; 6 in 1665 adviseerde hij de GR van Zeeland over reparaties op het fort Hoogerwerf naar
aanleiding van de stormramp van 5-12-1665; 7 test. met echtgenote Bergen op Zoom 23-1-1678; 8 tr. Elisabeth van
der Haegh; uit dit huwelijk geref. ged. Bergen op Zoom:
a. Lambertus Bollaert, 23-1-1678; getuigen: kolonel Simon Schott 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. 9
1 Romeijn, 2001, p. 141. Jacob Vleugels (zie aldaar), zijn voorganger als vestingbouwkundig ingenieur, was zijn
stiefvader.
2 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 45 v.
3 Idem, fol. 19.
4 Zie bijv. ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1140, fol. 124 v betreffende het jaar 1660.
5 Zie bijlage nr. 4.
6 NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 81, fol. 338.
7 ZA, SZ, inv. 384 v, 10-12-1665.
8 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 189, akte nr. 6, 8-3-1674.
9 ZA, Verz. Gen. Afschriften, nrs. 435 en 436.
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Bommel, Cornelis van; vestingbouwkundig ingenieur
Hij is ged. Bergen op Zoom 15-7-1685 (getuigen: Dierck van Flodorp, Jochem van de Jonge Hal en Elisabeth
Bastingius, echtgenote van de drossaard van Bergen op Zoom), zoon van Cornelis van Bommel en Dina Knips; 1
werd op 21-4-1704 vaandrig in de compagnie van kapitein Joos de Bersieus; 2 werd 28-10-1709 luitenant in de
compagnie van kolonel Schmelinck in het regiment van de prins van Holstein-Beek; 3 werd op 25-9-1710 kapitein
van deze compagnie als opvolger van David Bretone; 4 werd in de Dienst der Fortificatiën van de Republiek op
22-3-1703 benoemd tot extra-ordinaris ingenieur, in 1706 bevorderd tot ingenieur derde klasse, in 1711 bevorderd
tot ingenieur eerste klasse, op 1-11-1724 tot directeur tweede klasse, in 1725 tot luitenant-kolonel en op 15-7-1735
tot kolonel; 5 was als ingenieur en directeur der fortificatiën in Staats-Vlaanderen betrokken bij fortificatiewerkzaamheden te Lillo en Liefkenshoek en hun omgeving; 6 was in fort St.Anna in de polder van Namen in 1702
werkzaam als opzichter (in dienst van de Raad van State) en later, zeker vanaf 1716, als vestingbouwkundig
ingenieur; 7 visiteerde dit fort (als laatste vestingbouwkundig ingenieur) in 1718; 8 vervaardigde in 1730 samen
met de ingenieur Adriaan van Dun een gedetailleerde kartering van de vestingsteden Bergen op Zoom en
Steenbergen met de tussenliggende linie en forten; 9 overl. Bergen op Zoom 18-12-1737; otr. Bergen op Zoom (als
j.m.) 25-11-1713, tr. ald. 10-12-1713 Petronella (Pieternella) van Uffelen (j.d.), ged. Bergen op Zoom 5-7-1688
(getuigen: Willem Brouwers en Matthea de Neve), dochter van Servaes van Uffelen en Johanna van Heusden; 10
uit dit huwelijk geref. ged. Bergen op Zoom:
a. Cornelis van Bommel, 18-11-1714; getuigen: Servaes van Uffelen en Sara van Bommel; werd in de Dienst der
Fortificatiën van de Republiek op 13-3-1733 benoemd tot extra-ordinaris ingenieur, op 1-7-1734 bevorderd tot
ingenieur derde klasse en op 28-4-1746 tot kapitein-ingenieur; hij overl. in 1769. 11
b. Johanna Anthonetta van Bommel, 3-4-1716; getuigen: Johan van Bommel en Anthonetta van Mourick.
c. Dina Maria van Bommel, 9-4-1719; getuigen: Adrianus van Bommel en Maria van Uffelen; tr. Zacharias
Christiaan Stuten, vestingbouwkundig ingenieur.
d. Karel van Bommel, 25-4-1721; getuigen: Servaes van Uffelen en Catharina van Uffelen.
e. Adrianus van Bommel, 10-4-1726; getuigen: Adrianus van Bommel en Maria van Uffelen.
f. Pieter van Bommel, 21-3-1728; getuigen: Adriaan van Bommel en Maria Elizabeth van Uffelen.
1 Cornelis van Bommel sr. was in de periode 1667-1693 bode-conciërge te Bergen op Zoom; zie voor zijn graf en dat
van zijn echtgenote: Booij en Van Ham, 1993, p. 73-74.
2 ZA, SZ, inv. 1672, fol. 8; dit betrof een Staatse compagnie Schotten. Joos de Bersieus werd op 2-10-1701 tot
kapitein van deze compagnie benoemd (ZA, SZ, inv. 1671, fol. 214).
3 Idem, inv. 1672, fol. 78 v.
4 Idem, fol. 74.
5 Ringoir, 1980 b, p. 32.
6 Zie bijv. ZA, SZ, inv. 747, 9-5-1726 (betreffende bestedingen te Liefkenshoek); ook: NA, Raad van State, toegang
1.01.19, inv. 206, 2-10-1722, fol. 671 v-672 (betreffende het graven van een contrescarpgracht om het fort
Kruisschans).
7 NA, Raad van State, Verbalen St. Anna, inv. 1595, najaar 1702, fol. 70 v; inv. 1603, najaar 1716, fol. 56 v.
8 Idem, inv. 1602, voorjaar 1718 (het gehele verbaal).
9 Scholten, 1989, p. 53.
10 Bij hun ondertrouw werd aangetekend dat de ouders van de bruidegom niet meer leefden en dat de vader van de
bruid consenteerde.
11 Ringoir, 1980 b, p. 36.

Bondt, Willem de; commandeur van Hulst en onderhorige forten
Hij was kapitein van een compagnie van het Staatse leger; 1 deze compagnie verbleef vanaf 3-3-1656 met 65
koppen op het fort Frederik Hendrik; 2 verkreeg op 8-2-1655 van de Staten-Generaal commissie als commandeur
van het fort Frederik Hendrik als opvolger van Cornelis Snouck; 3 op 14-9-1657 vermeld als kapitein en
commandeur van het fort Frederik Hendrik ter gelegenheid van de ondertrouw (te Bergen op Zoom) van zijn
vaandrig Hendrick van der Moelen; verbleef in 1658 op het fort Frederik Hendrik met een compagnie van 61
koppen (ten laste van het gewest Holland); 4 hij werd op 27-7-1661 benoemd tot majoor in het regiment van Pieter
van Wassenaer-Sterrenburg en op 27-9-1668 tot luitenant-kolonel van dit regiment, toen onder kolonel Johan van
Beaumont; 5 hij was in de periode 1661 tot 28-12-1670 commandeur van Hulst en onderhorige forten, waartoe het
fort St. Anna in de polder van Namen behoorde; in die functie werd hij op 30-12-1670 opgevolgd door Meinard
de Perceval. 6
1
2
3
4
5

NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 1528, fol. 90 v en 180 v.
Idem, inv. 2061 II, 1654-1656, fol. 50.
NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 1932, fol. 230 en 230 v.
NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 1658, fol. 73.
Ringoir, 1981 b, p. 85-86.
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6 Van der Baan, 1866, p. 109.

Boon, Joos; bierdrager
Hij is vermeld als bierdrager in het fort St. Anna op 20-2-1647; 1 waarsch. ook soldaat aldaar; doopgetuige
aldaar 22-12-1647.
1 HA, inv. 667, 20-1-1647.

Boone, Cornelis; aannemer
Hij was in maart 1717 samen met Antony Schimmelpenning en Cornelis Boone aannemer van het verhogen van
de binnencontrescarp van het fort St. Anna en van het vullen en opmaken van de gespoelde gaten in de wallen,
hetgeen meer kosten met zich bracht dan was begroot. 1
1 Verbaal St. Anna voorjaar 1717, fol. 30.

Borrendamme, Geleyn; luitenant
Hij verbleef in 1640-1641 als luitenant in de compagnie van kapitein Jean de la Bussiere op het fort Hoogerwerf
en hoogstwaarschijnlijk ook op het fort St. Anna; 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. 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
1
2
3
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.

Borsselaers, Marij; bewoonster van het fort
Voor haar graf in de fortkerk van St. Anna werd in 1679 fl. 12 kerkerecht betaald en voor het gebruik van het
doodkleed fl. 1 en 4 stuivers; 1 zij is mogelijk een zuster van Cornelia Borsselaers, echtgenote van de predikant
Adriaen Bake (zie aldaar).
1 HA, inv. 366 a, fol. 30.

Borssele, Adolph van; kapitein
Hij is een zoon van Wolfert van Borssele (heer van Duvendijke, erfschout van de Hoge Vierschaar van Zeeland)
en diens eerste echtgenote Cornelia van Ayala; hij werd benoemd tot kapitein van een Zeeuwse compagnie op 13-1630; was eerder luitenant; 1 vermeld als kapitein op 9-4-1630; 2 woonde op 1-10-1630 in een logement te Lillo;
3
vermeld als kapitein op 17-1-1634 toen hem door de Gec. Raden veertien dagen tot drie weken verlof werd
verleend om zijn particuliere zaken in Holland te regelen; 4 zijn compagnie hield in de periode 1633-1635
garnizoen in het fort St. Anna in de polder van Namen; 5 hij stierf ongehuwd. 6
1
2
3
4
5

ZA, SZ, inv. 1669, fol. 128.
Idem, inv. 491, 9-4-1630.
Idem, inv. 491, 1-10-1630.
Idem, inv. 494, 17-1-1634, fol. 175.
Blijkens het trouwboek van het fort St. Anna betreffende die jaren. Voorts: ZA, SZ, inv. 495, 29-9-1634, fol. 64 v;
daar ook vermeld op 18-3-1634 (blijkens trouwboek geref. kerk Tholen 1627-1645).
6 Smallegange, 1696, p. 393 en 394.

Borssele, Adriaen van; vaandrig
Hij verbleef in juli 1643 als vaandrig in het fort St. Anna en maakte daar deel uit van de krijgsraad die de soldaat
Pieter Jansen ter dood veroordeelde. 1
1 ZA, SZ, inv. 1258, 21-7-1643, brief nr. 131.
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Bos, Sacharias van den
Hij woonde in Middelburg en ontving op 12-12-1690 van de diaconie van de fortkerk van St. Anna fl. 11 voor het
onderhouden van Marij Geurtsen. 1
1 HA, inv. 366 a fol. 94 v.

Bosch (Bossche), Pieter van den; schoolmeester polder van Namen
Hij was schoolmeester en voorzanger in het dorp Namen in de periode 1648-1674; hij was daar ook bode (16551660) en schepen (1672-1674); 1 hij overl. 13-7-1674, kort na zijn herbenoeming tot schepen op 15-6-1674. 2
1
2

NA, Raad van State, inv. 2160 II; ZA, Verz. Gen. Afsch. nr. 336; GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a; Nijenhuis, p. 269- 270;
HA, inv. 1034, 30-4-1665 (in deze bron ook vermeld als voorzanger).
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 144 v.

Bosschaert, Johannes; predikant
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 extra-ordinaire vermeerdering over
1638 toegezegd, conform “d’ordre in Zeelandt gebruijckelijck”; 4 hij verzocht de Gec. Raden op 10-5-1638 of hij
jaarlijks hetzelfde 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, 18-61640 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 8-7-1680 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

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.

21

7 Idem, 18-12-1638, fol. 215.
8 Idem, 29-7-1639, fol. 123 v.
9 Idem, 18-10-1639, fol. 165 v, inv. 498, 18-6-1640, fol. 81 v en 18-7-1641, fol. 301.
10 Idem, inv. 499, fol. 139.
11 Idem, inv. 502, fol. 6.
12 Idem, fol. 121 v.
13 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 940, fol. 271-271 v.
14 ZA, SZ, inv. 506, fol. 158.
15 ZA, arch. Herv. Gemeente Sluis, inv. 2.
16 De Navorscher, 1883, p. 406.
17 Idem, 1875, p. 477.
18 VZS, nr. 69, p. 114.
19 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.

Bosvogel, Dirkje; lidmaat van de fortkerk
Zij is geboren in Arnhem en deed in het fort St. Anna belijdenis op 31-3-1696; zij otr. (als j.d.) (1) Bergen op
Zoom 6-5-1697, tr. (1) ald. 21-5-1697 Gerardus Kannenberg (Cannenburg), j.m. van Bergen op Zoom; zij hertr.
Halsteren 25-8-1709 Baltasar Groeneveld, geb. Bergen op Zoom.
Boudrij, Pieter (Pierre); sergeant
Hij is geboren in “Nordwitz” [verm. Norwich in Engeland]; op 23-4-1624 is hij vermeld als soldaat onder kapitein
Jaques Broucsaulx 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 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
als sergeant op het fort St. Anna in de polder van Namen is hij vermeld op 28-10-1640, 27-4-1642, 1-6-1642 en
24-1-1644; 5 hij is verm. identiek met de heer Bouderi die fl. 60 legateerde aan de diaconie van de fortkerk van St.
Anna, vermeld in de kerkenrekening aldaar van het jaar 1670; 6 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, doopgetuige fort St. Anna in de Polder
van Namen 17-10-1638; uit dit huw. ged. fort St. Anna in de polder van Namen:
a. Catelijntie, 20-2-1639; getuigen: Pieter Soubrij (veendrigh van de commandeur Broucsault) en Cathelijntie
Provo (echtg. van sergeant Jaques Fasschou).
b. N.N., ?-1-1641; getuigen: Mr. Evert N.N. [verm. Evert Janssen, chirurgijn en pestmeester] en Jaquemijne
Lambreghts.
c. Ehud, 7-12-1642; getuigen: Pieter Capproen en juffr. Crijntie Vervoren.
d. Debora, 5-5-1647; getuigen: Gillis van Wesel, Willem Wispelaer en Maijken van Oosten.
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.
ZA, SZ, inv. 1251.2, 25-12-1636.
Blijkens het doopboek van St. Anna 1633-1661.
GA Hulst, arch. Hulsterambacht, inv. 366 a, fol. 7.

Boulaer, Henry de; vaandrig
Hij was in 1646 vaandrig in de compagnie van commandeur Pollot in het garnizoen van fort St. Anna; was daar
doopgetuige 11-3-1646 in de plaats van Pollot.
Bouman, Claes; militair
Hij verbleef in 1702 in het fort St. Anna als militair in de compagnie van N.N. (waarsch. Jacob) Sighers (Sijghers)
behorend tot het regiment van Barend Johan van Prott; was lidmaat van de fortkerk van St. Anna samen met zijn
vrouw Christina Jacobs. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).
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Bousdonck (Bougdonck, Baudonck), Jan; korporaal
Hij is geboren in Antwerpen en was in 1638 korporaal onder kapitein Beaumont in het garnizoen van St. Anna;
otr. ald. 25-7-1638, tr. ald. 8-8-1638 Marij Pieters, geb. Berg en Land/Rodingen, toen wonend in het fort St. Anna
als weduwe van Gerrit Lauwereijs.
Mogelijk is dit paar identiek met Jan Boegdonck en Marij N.N. dat op 9-8-1637 in fort St. Anna dochter Janneken
liet dopen met als getuigen: Jan Dircxsen, Jan Baptist, Meus van Boegdonck, Cornelia van Boegdonck. Denkbaar
is dat de genoemde doopdatum foutief is genoteerd. Het valt ook niet uit te sluiten dat het een doop betreft van een
ander (echt)paar. Toen Jan Bousdonck huwde werd niet genoteerd dat hij weduwnaar was.
Bout, Anthony; mog. bewoner van het fort
Voor het bijstaan van Marij Brecht (zie aldaar) ontving zijn vrouw (N.N.) van de diaconie van fort St. Anna in
1675 fl. 1. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 21.

Bra, Abraham de; eigenaar van land in de polder van Namen
Hij is een zoon van Isaac de Bra en Anna Deschamps; 1 was in 1639 koopman te Amsterdam; 2 idem in 1646; werd
toen eigenaar van grond in de Ferdinanduspolder bij Hulst en in de Polder van Namen; 3 in laatstgenoemde polder
bezat hij in 1653 23 gemeten; na de overstroming van deze polder op 9-11-1653 was hij niet bereid om mee te
betalen aan de herbedijking. 4
1
2
3
4

Zie voor deze familie verder: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.
GA Rotterdam, oud-not. arch. Rotterdam, inv. 327, akte 54, fol. 114, 12-2-1639.
GA Hulst, arch. Hulsterambacht, Transporten Hulsterambacht, inv. 1439, fol. 222, okt. 1646.
NA, kaarten Hingman, 4.VTH nr. 3007, Kaart van de polder van Namen 17de eeuw (waarsch. ca. 1654) (zie bijlage 12).

Braems, Johannes; begunstigde van de diaconie van de fortkerk
Hij ontving op 21-2-1682 van de diaconie van de fortkerk van St. Anna fl. 9 en 9 stuivers wegens reisgeld; 1 tr. St.
Anna 21-1-1680 (met att. van Middelburg en Hulst) Anna Maria Hoelie, vermoedelijk een dochter van Jacob
Hoelie en Jacoba van Zoelen (zie Van Zoelen); zij was doopgetuige in fort St. Anna op 11-2-1680.
1 HA, inv. 366 a, fol. 60 v.

Braes, Frans; bewoner van het fort
Hij was doopgetuige in fort St. Anna op 16-6-1686; hij betaalde op 14-12-1694 aan de diaconie van de fortkerk
van St. Anna fl. 1 en 4 stuivers voor de koop van twee tonnen turf; 1 hij tr. (1) fort St. Anna 26-2-1678 Janneken
Gijssen, ged. St. Anna 25-12-1658, dochter van Jan Gijssen (1) en Geertruid Meertens (zie aldaar); voor het
gebruik van het doodkleed bij haar begrafenis werd op 25-2-1696 aan de diaconie van St. Anna fl. 1 en 1 stuiver
betaald; 2 op 6-2-1697 werden publiekelijk goederen van hem verkocht ten behoeve van de diaconie van de fortkerk
i.v.m. het onderhoud van zijn kinderen; de opbrengst van de betreffende koopdag was fl. 102, 5 stuivers en 8
penningen en (na aftrek van de kosten) fl. 93, 5 stuivers en 10 penningen; 3 hij otr. (2) Liefkenshoek, tr. (2) St.
Anna 28-6-1699 Cornelia Pieters, geb. Ouden Doel en daar toen wonend; uit het eerste huw. ged. St. Anna:
a.
b.
c.
d.

Jaspaer, 23-11-1681; getuigen: Jaspaer Gijssen en Janneken de Nin.
Elisabeth, 19-12-1683; getuigen: Joos van Loo en Adriaentie Hubrechts, huisvrouw van Isaack de Broekers.
Cornelia, 16-12-1685; getuigen: Jan van den Berge en Cornelia Gijssen.
Johannis, 22-12-1686; getuigen: Jaspaer Gijssen en Janneken de Nin; voor zijn onderhoud in de periode 6-111696 t/m 12-3-1697 betaalde de diaconie aan zijn oom Jasper Gijssen op 12-3-1697 fl. 16 en 4 stuivers; 4 idem
op 4-6-1697 fl. 12 en 7 stuivers. 5
e. Pietronelle, 5-3-1690; getuigen: Pieter van Gijssel en Cornelia Koecke.
f. Cornelis, 25-1-1693; getuigen Dirck Cornelissen van der Veen en Cornelia Gijssen.
g. Matthijs, 25-12-1694; getuigen Dirck Cornelissen van der Veen en Cornelia Gijssen.
Waarschijnlijk was er ook een dochter Geertruijt Braes. In 1697 is door vertegenwoordigers van de diaconie van
de fortkerk van St. Anna moeite gedaan om na te gaan of zij (waarschijnlijk als dienstmeisje) ten gunste van de
diaconie “verhuurd” zou kunnen worden. Jan Gijssen (2) (zie aldaar) verkende dit in Zeeland en Jasper Gijssen
(zie aldaar) in Hulst. 6 De echtgenote van Jasper Gijssen maakte voor Geertruijt zes hemden. In totaal betaalde
de diaconie hiervoor fl. 8 en 15 stuivers. 7
1 HA, inv. 366 a, fol. 116.

23

2
3
4
5
6
7

Idem, fol. 125 v.
Idem, fol. 131 v.
Idem, fol. 133 v.
Idem, fol. 134.
Jan Gijssen (2) en Jasper Gijssen waren ooms van moederszijde van Geertruijt Braes.
HA, inv. 366 a, fol. 133, 10-3-1697.

Brande, N.N. van den; kapitein
Zijn compagnie hield op 21-8-1634 garnizoen in het fort St. Anna in de polder van Namen; 1 hij is mogelijk
identiek met Cornelis van den Brande (1603-1652); 2
1 ZA, SZ, inv. 495, 21-8-1634, fol. 34.
2 Romeijn, 2001, p. 151.

Brande, Thomas; sergeant
Hij is geboren in Landetou bij Calais en was in 1634 sergeant onder kapitein Adolph van Borssele in het garnizoen
van St. Anna; otr. ald. 26-2-1634 Maria Tacx.
Brands (Brants), Cornelis; vestingbouwkundig ingenieur
Hij werd op 18-6-1710 aangesteld als ingenieur der derde klasse in de Dienst der Fortificatiën van de Republiek;
op 28-9-1731 werd hij bevorderd tot ingenieur der tweede klasse; 1 hij was als vestingbouwkundig ingenieur in
1717 werkzaam in fort St. Anna. 2
1 Ringoir, 1980 b, p. 36.
2 Verbaal St. Anna voorjaar 1717, fol. 30.

Brandwijk, Adriaen (1); winkelier dorp Namen, schepen van Namen
Hij is mog. ged. Dordrecht 1-7-1628, zoon van Pieter Adriaenszn. Brandwijk van Blokland (zie aldaar) en zijn
tweede echtgenote Maria Willemsdr. van der Loo; in het dorp Namen was hij winkelier; op zijn aanwijzingen werd
op 23-7-1656 een kaart vervaardigd van de verkaveling van de polder van Namen met vermelding van de namen
van de eigenaren; 1 op 28-1-1661 liet hij voor 17 pond Vlaams en 10 schellingen beslag leggen op de gage van de
luitenant Johan Wichman; 2 in de polder van Namen bezat hij op 23-4-1665 11 gemeten en 252 roeden land met
een waarde van fl. 710 en 8 stuivers; voorts huizen en schuren ter waarde van fl. 1800; 3 op 28-5-1670 was hij lid
van de kerkenraad van de gereformeerde kerk in het dorp Namen; 4 hij was schepen in de ambachtsheerlijkheid
van Namen, in elk geval in de jaren 1652, 1653, 1655 en 1672; 5 op 29-9-1667 is hij vermeld als weduwnaar van
Adriaenken Bastiaensen; haar staat en inventaris werden door hem opgemaakt in aanwezigheid van Antony de
Munter en Anneken Bartels [Baltens?], dochter van de overledene [die kennelijk vóór haar huwelijk met Adriaen
Brantwijck weduwe was], en door Lieven Borgeljon [Bourgillion], voogd van de twee onmondige [minderjarige]
kinderen van wijlen Maijke Bartels; haar weduwnaar was Cornelis Mahuij (zie aldaar); 6 op 17-3-1672 en 31-31672 had Brantwijck gelagschulden [schulden betreffende eten en drinken]; 7 op 3-11-1684 pachtte hij 15 gemeten
en 269 roeden land in de polder van Namen dat eigendom was van de Generaliteit. 8
1

2
3
4
5
6
7
8

Rijksarch. Kortrijk, arch. O.L. Vrouwekapittel van Kortrijk, inv. 61; kopiekaart van de polder van Namen d.d. 23-7-1656;
deze kaart verkeert anno 2016 in een zodanig slechte staat dat opname ervan in het boek over het fort Sint Anna niet
mogelijk was; ook het publiceren ervan als een digitale bijlage bij dit boek was niet zinvol.
ZA, SZ, inv. 514, fol. 58 v.
HA, inv. 1034; NB: voor de verponding werden deze bezittingen genoteerd als p.m..
HA, inv. 215.
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a; Nijenhuis, p. 269.
RAZVL, inv. 2191a, fol. 92, 29-9-1667 en 26-1-1668, fol. 96 v (geschil met de voogden van de minderjarige
kinderen van Cornelis Mahuij).
Idem, fol. 126 en 127 v.
Bijlage 36.

Brandwijk, Adriaen (2); wijnhandelaar
Hij is een zoon van Cornelis Brandwijck (zie aldaar ad f) en Maria Paus (Paes), ged. St. Anna 21-2-1644; getuigen:
Andries van Gewas en N.N. Paes; hij was in Hulst koopman in wijnen, schepen van Sint Jansteen (1672), schepen
van Hulst (1677) en schepen van het Hulsterambacht (1681); begr. in de basiliek van Hulst op 9-12-1692; otr. (1)
(als j.m.) Hulst 15-2-1676, tr. (1) Den Bosch 10-3-1676 Maria Coene, j.d., toen wonend in Den Bosch; zij werd
op 16-11-1685 in de basiliek van Hulst begraven; otr. (2) Hulst 10-4-1688, tr. (2) Den Haag 23-4-1688 Anna Maria
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van Kervel, j.d., ged. Den Haag (Kloosterkerk) 19-2-1653; zij ontving op 11-3-1693 van de diaconie van de
fortkerk van St. Anna fl. 10 wegens het leveren van wijn in 1692. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 109.

Brandwijk, Ocker (1); penningmeester polder van Namen
Vermoedelijk is hij een zoon van Adriaen Aerts Brantwijck en diens eerste echtgenote Magdalena Pieter
Jansdr.; 1 hij is op 5-3-1619 vermeld als oud-penningmeester van de polder van Namen, wonend in Dordrecht. 2
1 http://members.ziggo.nl/rbwijk/dorgenealogie_adriaen1560.htm; mogelijk is hij identiek met Ocker Brandwijk
(1590-1657), vermeld door Wildeman (p. 9).
2 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 15, akte nr. 27, p. 101-102, 5-3-1619.

Brandwijk, Ocker (2); landeigenaar polder van Namen
Hij is mogelijk identiek met Ocker Brandwijck (1590-1657), zoon van Willem Brandwijck en Geertruijt Caseler; 1
in 1653 was hij eigenaar van 72 gemeten land in het oostelijk deel van de polder van Namen; de opstallen op dit
perceel zijn in 1654 als volgt omschreven: betimmerd met een huis [boerenwoning], keet [verm. bakkeet], schuur,
berg [verm. hooiberg] en andere “behoeftigheden”; 2 dit land verviel na de ramp van 9-11-1653 aan de Generaliteit.
1 De Ned. Leeuw, jrg. 1896, p. 9.
2 NA, Kaarten Hingman, 4.VTH nr. 3007.

Brandwijk van Blokland, Pieter Adriaenszn.; landeigenaar polder van Namen
Hij is op 12-7-1579 gedoopt als zoon van Aert Adriaanszn. Brandwijk en Anna van Streveland alias Liesveld [?];
in de periode 1605-1611 was hij koopman te Amsterdam en daarna te Dordrecht waar hij ook o.m. schepen en
burgemeester was; hij verwierf op 19-12-1612 samen met anderen (w.o. zijn broer Willem) octrooi voor de
herbedijking van de polder van Namen en was daar grondeigenaar van 87 gemeten en 250 roeden in het oostelijk
deel van de polder; 1 op een klein deel daarvan verrees het fort St. Anna; 2 in 1609 was hij als financier ook
betrokken bij de herbedijking van de Nijspolder bij Ossenisse, waar hij in 1638 265 gemeten grond bezat en
waarvan hij ook penningmeester was; 3 op 15-2-1616 kocht hij de vrije heerlijkheid Blokland waarna hij veelal
Pieter Brandwijk van Blokland werd genoemd; 4 op 10-1-1632 was hij hoofdgecommitteerde (hoofdingelande) in
de polder van Namen; hij toonde zich toen ongerust over de mogelijke gevolgen van de komst van het (toen)
Spaanse fort St. Anna in de polder van Namen; 5 hij werd in de Grote Kerk van Dordrecht begraven op 6-5-1639;
hij tr. (1) Amsterdam 5-11-1604 Cornelia Jacobsdr. Coppit, ged. 22-1-1581, weduwe van Jan Commelin Janszn.
Boekhandelaar; hij tr. (2) Dordrecht 12-6-1616 Maria Willemsdr. van der Loo, ged. Dordrecht 1-7-1598, dochter
van Willem Joosten van der Loo en Mariken Cornelisdr. van der Meulen; zij werd begraven te Dordrecht op 1-111652; 6 van hem zijn negen kinderen bekend, voortgekomen uit het tweede huwelijk; 7 zoon Willem erfde de
heerlijkheid Blokland; 8 zoon Frans (Franchois) was op 1-3-1657 betrokken bij een geschil over grond in de polder
van Namen die Cornelis Betinck (zie aldaar) had gekocht van Cornelis den Haen; 9 zie voor verm. zoon Adriaen
(ged. Dordrecht 1-7-1628): Adriaen Brantwijck (1).
1
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5

6
7
8

NA, 4.VTH, kaart nr. 2986.
zie voor hem verder Wildeman, p. 6-7.
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen, arch. Nijs- en Hooglandpolder, inv. 6, fol. 63;
Kok, p. 137-139; zie voor de polders bij Ossenisse: Wilderom, p. 135.
Zie voor het grondgebied van de heerlijkheid Blockland in 1616: Wildeman, p. 13. Het wapen van Brandwijk van
Blokland is als volgt beschreven (Wildeman, p. 5): gevierendeeld: 1 en 4 in goud 3 vogels ( 2 en 1) van azuur
(Brandwijk); 2 en 3 in sinopel een haas, een windhond en een brak, alles van zilver (2 en 1) (De Witt). Hartschild:
in zilver twee gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalken van sabel (Blokland). Helmteken: twee zwarte
steenbokhorens.
GA Hulst, arch. Hulsterambacht, inv. 669. Hij is mogelijk identiek met Pieter Brandwijck die in febr. 1639 getuige
was in het fort St. Anna bij de doop van zoon Lambreght van Cornelis Adriaanszn. Brandwijck; maar het is
evenzeer denkbaar (en waarschijnlijker) dat deze Pieter identiek is met Pieter Aartssen Brantwijck, landman in de
polder Ossenisse en ca. 1666 overleden. Deze is een zoon van Adriaen Aerts Brantwijck en diens eerste echtgenote
Magdalene Pieter Jansdr.. Tot hun kinderen behoren Cornelis Pieterszn. Brantwijck en Jan Brantwijck, vermeld op
31-1-1658 (GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 55). Pieter Aartssen Brantwijck te Ossenisse was een halfbroer van
CornelisAdriaenszn. (van) Brandwijck, begr. Hulst 25-11-1678 (zie aldaar). Pieter Willemse Brandwijck (ged. Dordrecht
1-10-1600, zoon van Willem Aerts Brandwijck; zie aldaar), eveneens eigenaar van land in de polder Ossenisse, kan niet
identiek zijn met de genoemde doopgetuige te St. Anna in febr. 1639 omdat hij in 1635 overleed.
Zie verder: http://members.ziggo.nl/rbwijk/dorgenealogie_adriaen1560.htm.
Deze kinderen zijn: Anna, Cornelia, Maria, Arent, Elisabeth, Willem, Adriaan, Francois en Pieter (Wildeman, p. 6
en 7).
Deze zoon Willem verstrekte in aug. 1657 een lening van fl. 6995 en 15 stuivers aan Pieter Aartssen Brantwijck,
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als landman te Ossenisse vermeld bij noot 4. Daarbij trad Cornelis Adriaanszn. Brandwijk (zie aldaar) op als borg;
zie: Regionaal Archief Dordrecht, arch. gemeente Dordrecht 20, inv. 227. Zoon Willem verkocht in de polder van
Namen op een niet bekend moment drie gemeten land aan Philips de Vassy (zie aldaar), die zijn vermeld op 19-21653 (GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 11 en 11 v).
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 41-43. Zoon Frans is waarschijnlijk genoemd naar de gelijknamige broer van Pieter
Adriaanszn. Brandwijk (van Blokland) (geboren te Dordrecht in 1577; zie Wildeman, p. 6) die samen met zijn
broers Pieter en Willem is vermeld als ingelande van de Nijspolder in 1609; samen bezaten zij daar toen 400
gemeten (Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen, arch. Nijs- en Hooglandpolder, inv. 6, fol. 63).

Brandwijk, Cornelis Adriaenszn. (van); schipper, landeigenaar polder van Namen, mede-eigenaar
ambachtsheerlijkheid Namen
Hij is omstreeks 1598 geboren als zoon van Adriaen Aertszn. van Brandwijck en Maria van Emmichoven; 1
aanvankelijk woonde hij als schipper in het fort St. Anna, mogelijk reeds kort na de verovering van het fort in juli
1632; op 3-7-1634 verzocht de commandeur van het fort de Gecommitteerde Raden van Zeeland om de akte van
Cornelis Brandwyck als schipper van de polder van Namen te continueren; 2 vermeld als handelaar en schipper in
de polder van Namen op 10-9-1641 i.v.m. een transactie van vis op 4-2-1636; 3 doopgetuige St. Anna 7-10-1640
en 2-8-1643; hij werd door de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 22-2-1635 herbenoemd tot “gepermitteerd”
schipper van de polder van Namen op Antwerpen; 4 op 13-6-1646 werd hij poorter van de stad Hulst; hij werd
toen marktschipper van Hulst op Rotterdam; in 1656 was hij als burgemeester lid van de magistraat van de
ambachtsheerlijkheid van de polder van Namen; 5 hij was o.m. schepen van Hulst en van het Hulsterambacht,
schepen en burgemeester van Sint Jansteen; in 1665 werd bij de “capitale schatting” te Hulst zijn vermogen (in
ponden Vlaams) geschat op £ 2333:6:8 [ca. fl. 14.000]; 6 in de polder van Namen had hij op 23-4-1665 de volgende
bezittingen: 64 gemeten en 264,5 roeden land met een waarde van fl. 3892 en 18 stuivers, de helft van een huis
met schuur met een waarde van fl. 500 en drie parten (aandelen) in de ambachtsheerlijkheid van Namen met een
waarde van fl. 300; 7 hij werd in de basiliek van Hulst op 25-11-1678 begraven; 8 tr. (1) Elisabeth Rees, geb.
Dordrecht 1599; tr. (2) Maria Paus, verm. identiek met Maria Paes, geref. ged. Dordrecht 12-1-1610, dochter van
Lamert [= Lambrecht] Paes en N.N. [= waarsch. Jenneken Rijkerts]; doopgetuige St. Anna 17-2-1647 en 2-6-1652;
begraven Hulst (in de basiliek) 9-12-1670; uit het tweede huwelijk ged. fort St. Anna [NB: de twee eerstgenoemden
kwamen mogelijk voort uit het eerste huwelijk; de naam van hun moeder is in het doopboek niet genoteerd):
a. Maeiken, 7-8-1633; getuigen: Jan N.N. en Lijsbetien [Elisabeth] Paes.
b. Maria, 29-6-1636; getuigen: Christoffel Clouck, Samuel Goeden Hagel, Maria Brucqsout [Broucqsault],
Cornelia Vergoes en Maeijken de Verelake.
c. Lambreght, ?-2-1639; getuigen: Pieter Brandwijck, Jacob van Luffele, Chatharijne Paes, Jufr. Maria Wijlants,
Lisabeth Paus [Elisabeth Paes] heeft het kind ten doop geheven; hij werd chirurgijn, schepen van Hulst (1673
en 1674) en schepen van het Hulsterambacht (1675); tr. Dordrecht 9-5-1662 Elisabeth Paus, j.d. van Dordrecht,
overl. Hilligersberg 21-12-1720; uit dit huw. kinderen geref. gedoopt te Dordrecht 29-6-1665, 10-7-1667 en
26-10-1668.
d. Maria, 7-7-1642; Abraham van Weele, predikant, Jan N.N., Willemijntie N.N. en Aerjaentie N.N..
e. Arien, 9-11-1642; getuigen: Abraham van de Wercke, Juffr. Maria Wijlandt en Maddeleentie de Haen; jong
overleden.
f. Arien (Adriaan), 21-2-1644; getuigen: Andries van Gewas en N.N. Paes; zie verder Adriaan Brandwijck.
Voorts uit het tweede huw. ged. Hulst (geref.):
g. Matthijs (Mattheus), 2-7-1647; getuigen: geen; hij werd luitenant onder kapitein Anthony Valck, mogelijk later
koopman; doopgetuige Bergen op Zoom 2-9-1672; doopgetuige Liefkenshoek 4-1-1681; overl. 8-4-1682.
h. Janneken Maria, 12-1-1650; getuigen: Pieter van der Oostwoude en Janneken Brantwijck.
i. Johanna Maria, 7-6-1651; getuige: Elisabeth van der Weele.
j. Cornelia, 8-1-1655; getuige: Margriete Ooms.
1 Annard, p. 83; zie Wildeman, 1896, p. 3-15 en de aanvulling op diens artikel in De Nederlandsche Leeuw, jrg.
1898, p. 103-104. Cornelis Adriaanszn. Brandwijck was een neef van Pieter Adriaenszn. Brandwijk van Blokland
(zie aldaar) en van Willem Brandwijk (zie aldaar).
2 ZA, SZ, inv. 1249.1, Brief van de commandeur van St. Anna aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland d.d. 3-71634.
3 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 68, akte nr. 174, p. 486, 10-9-1641.
4 ZA, SZ, inv. 495, 22-2-1635.
5 GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a.
6 NA, Raad van State, inv. 2145.
7 HA, inv. 1034.
8 ANF, 1902, p. 38. Op het graf is het wapen van de familie afgebeeld met drie kieviten.
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Brandwijk, Willem Aerts; landeigenaar polder van Namen
Hij werd geboren op 26-8-1561 en overleed op 21-12-1638; hij is een broer van Pieter Adriaenszn. Brandwijk (zie
aldaar); hij was (koren)koopman, dijkgraaf en heemraad te Dordrecht en behoorde in 1613 tot de grondbezitters
in het oostelijk deel van de polder van Namen met een bezit van 86 gemeten en 275 roeden; 1 in 1609 behoorde
hij ook tot de bedijkers van de Nijspolder (bij Ossenisse); 2 in 1623 bezat hij daar 134 gemeten; na zijn overlijden
kwam zijn land in de polder van Namen in het bezit van zijn dochter Ida Brandwijk (1585-1672) en haar echtgenoot
Arnold Andrieszn. van der Goes (koopman te Brielle) (1582-1674) en voorts van zijn (Willem’s) zoon Ocker
Brandwijk (1590-1657); via diens dochter Ida Brandwijk (1629-1662) belandde vermoedelijk land in de polder
van Namen bij haar echtgenoot Johan Gevaerts (Gevers) (1608-1662); 3 hij testeerde te Dordrecht op 21-6-1631;
hij otr. 13-2-1583 Geertruid Pietersdr. Caseler; zij overleed 17-2-1625; uit dit huw. kwamen voort: 4
a. Ida, ged. Dordrecht 30-5-1585; overl. 10-5-1672; zij otr. Delft 19-10-1614, tr. Dordrecht 26-10-1614 Arnold
Andrieszn. van der Goes, geb. Delft 21-3-1582, overl. 21-7-1674, zoon van Andries van der Goes (koopman)
en Maria Keynoge.
b. Petronella, geb. 11-1-1586, overl. 11-9-1643.
c. Maria (Marijken), geb. ca. 1588; otr. 20-7-1626 Isack Govertszn. Roovers.
d. Ocker, geb. Dordrecht 1-11 of 5-11-1590;
e. Magdalena, geb. ca. 1592.
f. Arent, ged. Dordrecht 1-12-1594; mog. jong overleden (zie ad g); tr. waarsch. Cathaline Imants; zij is op 176-1626 vermeld als zijn weduwe; zij pacht dan 50 gemeten land in de polder van Namen; namens haar wordt
deze grond door Ocker Brantwijck (waarschijnlijk haar zwager) verkocht aan Abraham van der Wercken.
g. Aert, ged. Dordrecht 1-5-1598; NB: mog. is hij de echtgenoot van Cathaline Imants, vermeld bij ad f.
h. Pieter, ged. Dordrecht 1-10-1600; hij verkreeg in 1627 een halve hoeve en de helft van 145 gemeten land in
Ossenisse; hij overl. 18-6-1635.
1 NA, 4.VTH, kaart nr. 2986.
2 Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen, arch. Nijspolder, inv. 6, fol. 63. In 1627 schonk Willem Aertse
Brandwijck aan zijn zoon Pieter de helft van een hoeve en de helft van 145 gemeten land in Ossenisse, gekocht
van [Johan] Berck (Regionaal Archief Dordrecht, oud-not. arch. Dordrecht 21-6-1631).
3 Wildeman, p. 8 en 9.
4 http://members.ziggo.nl/rbwijk/dorgenealogie_aert_adriaensz1530.htm.

Brants, Magdaleentje; lidmaat van de fortkerk
Zij was reeds vóór 1-1-1688 lidmaat van de fortkerk van St. Anna; voor het onderhoud van Janneken (de) Nameurs
in de periode 14-5-1679 t/m 17-9-1679 ontving zij van de diaconie van deze kerk fl. 12 en 12 stuivers; 1 zij is de
moeder van Joris de Gewinner (zie aldaar); op 14-6-1689 betaalde de diaconie haar fl. 18 om naar Middelburg te
zenden voor het onderhouden van Marij Gerrits; 2 zij ontving van de diaconie op 7-12-1692 fl. 1 en 10 stuivers
omdat zij Jenne Breda (zie aldaar) had bijgestaan tijdens haar ziekte. 3
1 HA, inv. 366 a, fol. 49.
2 Idem, fol. 89 v.
3 Idem, fol. 104 v.

Braun, Joannes; begunstigde van de diaconie van de fortkerk
Op 5-7-1671 werd aan hem, een Schot, vermoedelijk een militair, door de diaconie van de fortkerk van St. Anna
fl. 1 betaald, vermoedelijk als aalmoes. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 10.

Brecht, Jan; tamboer en schipper
In de periode 1675-1676 is hij omschreven als tamboer, later werd hij schipper; hij leende geld van de diaconie
van de fortkerk van St. Anna, vermeld in 1670; 1 tr. Elysabeth Annaers en later vermoedelijk met Marij N.N.,
veelal omschreven als Marij Brecht (zie aldaar); ergens in de periode 1675-1676 was zijn weduwe (toen mogelijk
Marij N.N.) aan de diaconie van de fortkerk van St. Anna fl. 22 en 1 stuiver schuldig; 2 dit betrof de laatste termijn
van de afbetaling van een lening voor de aankoop van een schuitje; de koper daarvan was naar het land van Goes
getrokken; in de diaconie-rekening betreffende 1675-1676 is de restschuld als een p.m.-post genoteerd; 3 in 1677
werd een schuld van fl. 93 aan de diaconie afbetaald; 4 in de diaconierekening van 1679 is vermeld dat zijn weduwe
was overleden en dat de diaconie haar erfgenaam was; een restschuld van haar ad. fl. 22 en 1 stuiver werd
gemortificeerd; 5 uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Cornelia, 24-8-1658; getuigen: Andries Janssen en Janneken Andries.
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Vermoedelijk voorts:
b. Jan Brecht; zie Marij Brecht.
1
2
3
4
5

HA 366 a, fol. 4 v.
Idem, fol. 25 v.
Idem, fol. 26.
Idem, fol. 29.
Idem, fol. 42. Dit bedrag was door zijn weduwe in 1675-1676 verpand (zie fol. 25 v).

Brecht, Marij; bewoonster van het fort
Vermoedelijk is zij de tweede echtgenote van Jan Brecht (tamboer en schipper; zie aldaar). In 1676 werd door de
diaconie van de fortkerk van St. Anna aan de predikant Bake en aan de majoor van het fort [toen Nimmerich] fl.
8 en 8 stuivers vergoed wegens een reis naar het land van Goes vanwege haar schuitje [= het schuitje van Jan
Brecht, zo vermeld in 1679]; de schipper Cornelis Visscher kreeg voor deze reis een vergoeding van fl. 2 en 5
stuivers; 1 om haar bij te staan ontving de vrouw van Anthonij Bouts van de diaconie in 1675 fl. 1; 2 zij overleed
op 10-7-1678; 3 voor haar overlijden betaalde de diaconie op 18-7-1678 fl. 16, 17 stuivers en 8 penningen (voor
haar doodkist, het afleggen, het betalen van personen die haar tijdens haar ziekte hadden geassisteerd, het maken
van het graf e.d.); 4 in haar sterfhuis trof de diaconie fl. 10 en 8 penningen aan; 5 de koopdag van nagelaten goederen
van haar bracht 23-11-1678 fl. 12 en 10 stuivers op; 6 het restant van de publieke verkoop van deze goederen
bedroeg in 1679 fl. 30, 8 stuivers en 8 penningen; 7 aan de diaconie betaalde Ike Wolffaers (Ike Moer) over 1678
fl. 1 en 10 stuivers wegens huur van de tuin (het “hoff”) van Marij Brecht; 8 deze had een zoon Jan Brecht die in
1678 en 1679 voor resp. fl. 16 en 4 stuivers en fl. 14 en 8 stuivers door de diaconie van St. Anna werd onderhouden,
met de aantekening dat hij in 1678 enige tijd bij een boer verbleef; 9 in de periode 23-4-1680 tot 18-1-1680
financierde de diaconie voor hem kostgeld en kleding, totaal fl. 34, 5 stuivers en 8 penningen; hij verbleef een half
jaar bij een knoopmaker te Hulst, hetgeen fl. 18 kostte; 10 in 1680 kostte zijn onderhoud gedurende een half jaar
de diaconie fl. 20; 11 in 1682 bedroegen deze kosten fl. 30, 14 stuivers en 6 penningen (betaald op 6 april en 6 juli);
12
in mei en juli 1683 bedroegen deze kosten fl. 20 en 3 stuivers; 13 ook in 1686 werd hij door de diaconie
ondersteund. 14
1
2
3
4
5
6
7
8

HA, inv. 366 a, fol. 20 v.
Idem, fol. 21.
Idem, fol. 35 v.
Idem, fol. 38 v.
Idem, fol. 29.
Idem, fol. 35.
Idem, fol. 43 en 44.
Idem, fol. 29 v. In 1679 is vermeld dat deze tuin lag op het oude kerkhof van het fort “buijten dese schansse” en
eigendom was van de diaconie, waarbij de waarde als p.m. werd genoteerd (idem, fol. 42 v en 52).
9 Idem, fol. 36.
10 Idem, fol. 48 v.
11 Idem, fol. 56 v.
12 Idem, fol. 62 v.
13 Idem, fol. 65 v. Deze kosten werden als volgt gespecificeerd: fl. 19 en 3 stuivers wegens kostgeld in Hulst en fl. 1
wegens reisgeld naar Zeeland om naar zijn broer te gaan.
14 Idem, fol. 74 v.

Brecht, Willem; bewoner van het fort, wever
Hij is vermoedelijk identiek met Willem Breght, ged. fort St. Anna 17-2-1636 (getuigen: Jan Geel en Catelijne
van Thuijl), zoon van Philips Breght en Janneken Philips; op 15-4-1665 is hij vermeld als bewoner van het fort en
als wever [kleermaker] en werd zijn vermogen geschat op minder dan fl. 2000; 1 uit zijn sterfhuis verwierf de
diaconie van de fortkerk van St. Anna op 14-9-1671 een legaat van fl. 6 en 6 stuivers. 2
1 NA, Raad van State, inv. 2145.
2 HA, inv. 366 a, fol. 7.

Breda, Jan Cornelisse; verm. militair
Zijn weduwe (Janneke Breda) betaalde op 12-6-1671 aan de diaconie van de fortkerk van St. Anna fl. 2 en 8
stuivers voor het gebruik van het doodkleed bij zijn begrafenis; 1 tr. Janneken Andries (ook: Janneke Breda); zie
verder Jenne Breda; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Andries, 8-12-1641; getuigen: Ambrosius Fredricq en Janneken Jans.
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b. Maria, 12-6-1644; getuigen: Matthijs Cornelisse en Tanneken Lievens.
c. Johannes, 28-7-1647; getuigen: Batten Meijer, Jan Domiss en Lijsbeth Harentss.
d. Aeltie, 28-3-1649; getuigen: Matthijs van Hove en Machelijntie Thomas; zij was doopgetuige in St. Anna op
1-12-1686 (zie Kleijnswager).
e. Elisabet, 23-6-1652; getuigen: Pieter Pieterss en Maijken Baltens.
1 HA, inv. 366 a, fol. 7.

Breda, Jenne; bewoonster van het fort
Zij is identiek met Janneken Andries, weduwe van Jan Cornelisse Breda (zie aldaar); doopgetuige St. Anna 23-21642 en 24-8-1658; zij werd in 1682 door de diaconie van de fortkerk van St. Anna betaald voor het leveren van
diverse diensten aan arme mensen (zoals op 11-2-1682 en 13-12-1682); voorts werd zij betaald voor het leveren
van kaarsen voor de fortkerk; 1 voor haar (eigen) onderhoud van 20-2-1684 tot 1-4-1684 betaalde de diaconie fl.
3; 2 en op 8-7-1684 vijftien stuivers; 3 ook in 1685 en 1686 verkreeg zij diverse malen diaconale steun; 4 zij
bewoonde een huisje van de diaconie in het fort; 5 in 1688 betaalde de diaconie voor haar onderhoud fl. 70 en 8
stuivers; 6 voor het cureren van haar gebroken been betaalde de diaconie op 18-5-1688 aan de chirurgijn fl. 25; 7
zij ontving ook in 1689 steun van de diaconie; 8 idem in 1690 (fl. 52); 9 idem in 1691 (o.m. voor weekgeld fl. 53,
zijnde fl. 1 per week); 10 idem in 1692 fl. 54 en 10 stuivers; 11 op 2-5-1692 bekostigde de diaconie daarenboven
een blauwe onderrok en een hemdrok voor fl. 6 en 12 stuivers; 12 in de periode 7-1-1692 tot haar overlijden betaalde
de diaconie voor haar onderhoud fl. 54 en 10 stuivers; zij overleed 24-11-1692; 13 verkoop van door haar nagelaten
goederen (op 6-12-1692) leverde de diaconie fl. 52, 10 stuivers en 4 penningen op; in haar zak werden fl. 1, 11
stuivers en 8 penningen aangetroffen; 14 voor haar begrafenis betaalde de diaconie op 30-11-1692 fl. 13 en 7
stuivers (afleggen, maken van de kist, lijkebidden en grafdelven). 15
1 HA, 366 a, fol. 63 v.
2 Idem, fol. 68 v.
3 Idem, fol. 69.
4 Idem, fol. 70, 70 v en 74 v.
5 Idem, fol. 72.
6 Idem, fol. 84.
7 Idem, fol. 84 v.
8 Idem, fol. 88 v en 89 v.
9 Idem, fol. 93.
10 Idem, fol. 99.
11 Idem, fol. 103 v.
12 Idem, fol. 104.
13 Idem, fol. 103 v.
14 Idem, fol. 103.
15 Idem, fol. 104 v.

Brienen, Pieter van; vaandrig
Hij werd benoemd tot vaandrig in de compagnie van sergeant-majoor Maisonneuve in het regiment van kolonel
Steenhuijsen op 18-4-1707; 1 hij was in 1710 vaandrig in de compagnie van Pieter de la Rocque die verbleef op
het fort St. Anna; hij werd door belijdenis lidmaat van de gereformeerde kerk van St. Anna op 12-4-1709; 2 tr. (1)
Sluis 13-12-1708 Johanna Catharina van Sprangh, j.d. van Sas van Gent; tr. (2) Catharina Vollaert. 3
1 ZA, SZ, inv. 1672, fol. 67 v. Het onderhavige geslacht Van Brienen kan mogelijk worden herleid tot Walter van
Brienen die van de Raad van State commissie verwierf als kapitein op 1-7-1645 (NA, Raad van State, 1.01.19, inv.
1527, fol. 145 v).
2 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).
3 ZA, arch. Herv. Gemeente Sluis, inv. 147, Lidmatenregister Sluis 1678-1769, 1-4-1729; ZA, RAZVL, inv. 487,
1823-1 en 1824-6.

Brixius, Jaquemijntie; eigenaresse van een huis in het fort
Op 13-3-1653 is zij vermeld als eigenaresse van een huis op het plein van het fort St. Anna (zie hiervoor verder
Cornelis Aelbrechtse Kievit); 1 vermoedelijk is zij identiek met Jaquemijntie Lambreghts, die op 28-4-1641 in St.
Anna huwde met Francois Bricxius, geboren in Lillo en vermoedelijk zoon van Pieter Bricx; vermoedelijk was zij
in 1653 diens weduwe; zij was eerder (St. Anna 15-6-1636) gehuwd met Anthonij Cornelisse van Vijfhuizen (zie
aldaar); op 29-4-1649 otr. zij (geref.) in Hulst met Joris Berger (zie aldaar).
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 77, akte nr. 48, 13-3-1653.
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Broecker(t), Isaack Joosten de (1); schipper en winkelier, pachter van de gemene middelen
Hij is geboren in Kruiningen; vermoedelijk is hij een zoon van Joos de Broucker en Tanneke Meeuw en een broer
van de aannemer Jan de Broecker(t) (zie aldaar); 1 hij was schipper en woonde in het fort St. Anna; 2 hij was in
maart 1685 en maart 1689 pachter van de gemene middelen in het fort; 3 hij deed op 12-4-1687 in het fort St. Anna
in de Polder van Namen belijdenis; toen in 1688 zijn schuit werd verkocht was van de opbrengst fl. 1 en 1 stuiver
bestemd voor de diaconie van de fortkerk, ingeboekt op 16-4-1688; 4 hij was in het fort St. Anna ook winkelier,
o.m. vermeld op 18-2-1689, toen de diaconie aldaar aan hem fl. 1, 8 stuivers en 14 penningen betaalde wegens het
leveren van boter, zout, azijn, kaarsen en tabak; 5 voor het gebruik van het doodkleed bij zijn begrafenis werd op
24-12-1694 aan de diaconie van St. Anna fl. 1 en 1 stuiver betaald; 6 hij tr. (verm. 1) met Adriaentie Huijbrechtssen
Hals, doopgetuige St. Anna 19-12-1683, vermeld als zijn echtgenote; 7 zij overleed kort voor 27-6-1688; 8 otr. (2)
fort St. Anna 12-12-1688, tr. (2) aldaar 28-12-1688 Walburgh de Bruijn, geb. fort St. Anna, belijdenis ald. 12-41687; getuigen bij het tweede huwelijk waren: Jan de Bruijn, vader van de bruid, Jan van der Weye en Johanna
van Helsingen; zij otr. (2) fort St. Anna 16-8-1699, tr. (2) aldaar 13-9-1699 Pieter van Hove, toen wonend in het
fort St. Anna; zij otr. (3) fort St. Anna 10-5-1705, tr. (3) aldaar 7-6-1705 Geerart Willems, soldaat in de compagnie
van majoor Busier in het regiment van kolonel [Johan] Idsinga, garnizoen houdend in Hulst, met consent van zijn
officier; uit het eerste huw. ged. fort St. Anna:
a. Janna, 9-12-1685; getuigen: Cornelis Huijbrechtssen Hals, Lambert Lambertssen [van Hechten] en Jacomijntie
Gijsbrechts; op 22-9-1697 kwam zij ten laste van de diaconie van de fortkerk en werd zij “besteed” bij haar
stiefmoeder Walburgh de Bruijn die hiervoor in de periode tot en met 23-12-1697 fl. 10 en 8 stuivers ontving
en op 13-12-1697 nog eens fl. 1 voor de aankoop van kousen en klompen. 9
Uit het tweede huw. ged. fort St. Anna:
b. Elisabeth, 25-3-1691; getuigen: Arij Vermeulen en Margrieta Smits.
c. Isaack, 16-12-1693; getuigen: Johannis van Spijckershof, majoor en licentmr. binnen het fort St. Anna, en
Pierintie van Hee [Ee].
1 Op 25-3-1672 is hij omschreven als Isack Joosten de Broeker toen hij iets schuldig was aan Hubrecht Pietersen te
Biezelinge (GA Reimerswaal, Schepenakten Valkenisse, RAZE 3510, fol. 66).
2 Op 15-1-1685 werd hij door de diaconie van de fortkerk van St. Anna betaald voor diverse reizen i.v.m. het vervoer
van levensmiddelen (HA, inv. 366 a, fol. 71). Op 16-4-1688 ontving de diaconie van hem fl. 1 en 10 stuivers
wegens [ter gelegenheid van] de verkoop van zijn schuit (idem, fol. 82 v).
3 HA, inv. 988.
4 Idem, fol. 82 v.
5 HA, inv. 366 a, fol. 89.
6 HA, inv. 366 a, fol. 116.
7 Haar waarschijnlijke broer Cornelis Huijbrechtse Hals is geboren in Stavenisse (Trouwboek Terneuzen, 2-5-1671).
8 Voor het gebruik van de “dootpelle” (het doodkleed) bij haar begrafenis werd op 27-6-1688 aan de diaconie fl. 1 en
10 stuivers betaald (HA, inv. 366 a, fol. 82 v).
9 Idem, fol. 132 v en 134 v.

Broecker(t), Isaack de (2); schipper en verm. militair
Hij is geboren in Neuzen op 30-9-1685, zoon van Jan de Broecker(t) en Printie van Ee; belijdenis fort St. Anna
19-10-1709; begin 1706 solliciteerde hij (inwoner van het fort en schipper van beroep) vergeefs bij de Raad van
State om aangesteld te worden als postschipper vanuit fort St. Anna op Bergen op Zoom; naar eigen zeggen
beschikte hij over een bekwame schuit; 1 werd vermoedelijk militair; nog doopgetuige fort St. Anna 19-2-1714;
kwam met att. van fort St. Anna en met echtgenote 23-12-1714 naar Sluis; 2 begr. Sluis 12-3-1719; staat en
inventaris 11-9-1719; 3 otr. fort St. Anna 11-4-1706, tr. ald. 2-5-1706 Eva Appelbagh, geb. Doesburg; belijdenis
fort St. Anna 19-10-1709; doopgetuige aldaar 19-2-1714; zij hertr. Sluis 15-3-1722 Guilliaem van den Bussche
(jr.), j.m. van Sluis; 4 zij overleed Sluis 4-2-1726; staat en inventaris 21-10-1726; 5 haar tweede echtgenoot hertr.
Sluis 14-11-1726 Jacoba van den Broecke, j.d., wonend te Sluis; uit het huw. van Isaack de Broecker(t) en Eva
Appelbagh ged. fort St. Anna:
a. Jan, 6-2-1707; getuigen: Jan de Broecker en Geertruijt Eva van Broeckhuijsen geboren Kreijnck.
b. Johanna, 23-12-1708; getuigen: Jan de Broecker de Jonge en Printie van Eede [Ee].
c. Catrina Elisabeth, 26-10-1710; getuigen: Lodewijk Oosterman en Frelle [freule] van Broekhuijsen.
d. Coenraet, 31-1-1712; getuigen: Coenraat Otto en Janna de Broeker.
e. Coenraet, 3-12-1713; getuigen: Coenraat Otte en de weduwe juffr. Dina Gastelaar.
Voorts geboren in Sluis: 6
f. Anthony, geboren (gedoopt?) 16-1-1716.
g. Janna, 8 jaar oud op 21-10-1726.
h. Isaacq, 7 jaar oud op 21-10-1726.
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1 NA, Raad van State, inv. 1598, Verbaal St. Anna voorjaar 1705, fol. 99. Mogelijk betrof het de schuit van zijn
gelijknamige oom.
2 ZA, arch. Herv. Gemeente Sluis, inv. 147, Lidmatenregister 1678-1769.
3 ZA, Rechterlijk archief Zeeuws-Vlaanderen, inv. 487, nr. 1820B-25.
4 ANF, jrg. 1889, p. 131.
5 ZA, Rechterlijk archief Zeeuws-Vlaanderen, inv. 487, nr. 1820D-30.
6 Idem.

Broecker(t), Jacobus de; schipper
Hij is geboren in Terneuzen en zoon van Johannes de Broecker(t) en Printie van Hee (zie aldaar); in 1707 verzocht
hij (schipper op het fort) om betaald te worden voor het vervoer van een sergeant en 12 soldaten; hij declareerde
fl. 10; inspecteurs van de Raad van State achtten een vergoeding van fl. 8 toereikend. 1
1 Verbaal St. Anna voorjaar 1707, fol. 28 v.

Broecker(t) (Broeckaert), Johannes de; aannemer van onderhoudswerken
Hij is geboren in Valkenisse (Zuid-Beveland) op 10-12-1653, vermoedelijk als zoon van Joos de Broecker; 1 hij is
vermoedelijk een broer van Isaack de Broecker (1) (zie aldaar); 2 woonde in 1683 en 1685 in Neuzen; aannemer
van onderhoudswerken in het fort St. Anna in de Polder van Namen, vermeld in de periode 1688-1712; 3 verliet
fort St. Anna na 1688 voor enige tijd en keerde er met echtgenote weer terug; 4 betaalde aan de diaconie van St.
Anna op 9-8-1692 fl. 1 voor twee tonnen turf; 5 hij was in de periode 1705-1715 diverse malen pachter van de
gemene middelen in het fort; 6 doopgetuige Hulst 31-7-1712; nog doopgetuige St. Anna 28-6-1716; hij bezat in
het fort St. Anna twee huisjes; op 3-5-1718 verleende de Raad van State hem toestemming om deze af te breken
en de vrijkomende materialen naar elders te vervoeren; 7 hij tr. (als j.m. van Valckenisse) Neuzen 28-6-1681
Prijntje (Printie) van Ee, j.d. van Zaamslag; doopgetuige fort St. Anna 23-12-1708 en 19-2-1714; uit dit huwelijk:
a. Jacobus de Broeker(t), verm. geboren in Neuzen; werd schipper op fort St. Anna (zie aldaar).
b. Isack de Broeker, geb. Neuzen 30-9-1685.
Vervolgens gedoopt in het fort St. Anna in de Polder van Namen:
c. Johannes de Broeckert, 26-2-1690; getuigen: getuigen Jan de Bruijn en Walburgh de Bruijn, huisvrouw van
Isaack de Boeckert.
d. Printie de Broecker, 4-5-1692; getuige: Catalintie de Broecker; zij tr. Coenraad Otto en hertr. Johannis van
Mullem (zie Otto).
e. Joos de Broecker, 23-5-1694; geen getuigen vermeld. 8
f. Janna de Broeckert, 20-1-1697; getuigen: Anthonij Vetties en Cathalintie Schers, huisvrouw van Jacob van
Doorn.
g. Joos de Broecker, 3-4-1701; getuigen: Jacob van Doorn en Maria de Broecker, huisvrouw van Mattheus de
Poorter.

1 Het dorp Valkenisse verging bij de stormramp van 26-1-1682 evenals het nabijgelegen fort Keizershoofd (gebouwd
in 1629-1630).
2 Zijn vermoedelijke vader Joos de Broecker is op 28-3-1649 te Valkenisse vermeld als mede-erfgenaam van
Catelynken Cryns (GA Reimerswaal, RAZE 3507, Schepenakten Valkenisse 1618-1662). Hij is in deze bron te
Valkenisse voorts vermeld op 16-3-1645, 25-10-1646 (“Joos de Bruyker”), 28-3-1649, 4-7-1652, 6-5-1655 en 4-61655. Zijn weduwe is anoniem vermeld op 3-3-1659 en 25-9-1660.
3 De onderhoudswerken betroffen de zogeheten aardewerken van het fort ofwel het onderhoud van de wallen.
Omdat daarbij ook rijshout werd gebruikt is hij ook omschreven als rijsbaas. In maart 1699 was hij medeaannemer van de onderhoudswerken voor fl. 1000 per jaar samen met Stoffel de Haen en Josias de Blieck (Verbaal
St. Anna voorjaar 1699, fol. 22). In september 1708 verklaarde hij dat hij reeds gedurende 17 jaren op een eerlijke
wijze als aannemer van de zeewerken te Hulst en St. Anna had gefunctioneerd (NA, Raad van State, inv. 1599,
Verbaal St. Anna najaar 1708, fol. 82). Door een extraordinaire storm op 12-9-1712 werd zijn schuit stukgeslagen.
Deze kon niet meer worden gerepareerd. Hij moest een nieuwe aanschaffen ten dienste van zijn onderhoudswerk
en verzocht de Raad van State om een vergoeding van fl. 300. Ingenieur De Waert meende dat de staat hiertoe
niet verplicht was, maar gaf de Raad van State in overweging om aan De Broecker toch iets “toe te leggen” (NA,
Raad van State, inv. 1601, Verbaal St. Anna najaar 1712, fol. 50).
4 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711.
5 HA, inv. 366 a, fol. 102 v.
6 HA, inv. 988.
7 NA, Raad van State, inv. 197, 3-5-1718, fol. 394 v.
8 Voor het gebruik van het doodkleed bij de begrafenis van een kind van Jan de Broecker (en de begrafenis van Joris
de Gewinner; zie aldaar) werd op 9-9-1694 aan de diaconie van St. Anna fl. 1 en 1 stuiver betaald (HA 366 a, fol.
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115 v); het kind is mogelijk identiek met Joos de Broecker.

Broeckert, Pieter de; verm. schipper
Hij is op 27-6-1688 in St. Anna vermeld in verband met een vervoersdienst. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 82 v.

Broeckhoven, Pieternel; lidmaat van de fortkerk
Zij was op 23-1-1684 doopgetuige in St. Anna en was in 1688 lidmaat van de fortkerk van St. Anna met de latere
toevoeging: vertrokken (vóór 1711). 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Broeckhuysen, Emanuel van; commandeur
Hij is geboren in 1666, zoon van Willem van Broeckhuysen (kapitein in het Staatse leger) en Frederica Smulling;
vermeld als kapitein en majoor der infanterie; 1 benoemd tot commandeur van het fort St. Anna in de polder van
Namen op 26-3-1712 als opvolger van zijn neef Joost van Broeckhuysen; 2 vervulde deze functie tot de ondergang
van het fort in 1718; ontving in de periode 1714-1718 van de Raad van State jaarlijks vrijwel steeds fl. 50 wegens
aanpassingen aan zijn logement in het fort; 3 overleden Deventer 18 mei 1723 (begraven Bergkerk 25 mei 1723);
in 1726-1727 had de diaconie van het fortkerk van St. Anna nog een vordering op zijn erfgenamen; 4 hij trouwde
Wezep 21 januari 1694 (huwelijksvoorwaarden 7 januari) met Hendrina van Twickelo, gedoopt Deventer 25
december 1669, dochter van Jan van Twickelo en Hendrina van Bellinckhave, overleden Doesburg 1 februari
1719 (begraven 9 februari); uit dit huwelijk:
a. Joan Otto van Broeckhuysen, geboren Luxemburg 20 juli 1698, overleden Goor 22 december 1764 (begraven
Wilp 29 december), kapitein der infanterie; trouwde Hierden 13 mei 1731 (huwelijksvoorwaarden 3 februari)
met Margareta Elisabeth op den Berge, geboren Oldenzaal 12 oktober 1715 (gedoopt 15 oktober), overleden
Deventer 31 maart 1790 (begraven Wilp 3 april ), dochter van Balthasar op den Berge en Johanna Adriana van
Coevorden tot Wegdam.
b. Wolter Albert Christoffel van Broeckhuysen geboren Heusden 23 september 1705 (gedoopt 25 september),
overleden De Beele 13 december 1774 (begraven Voorst 19 december), trouwde Voorst 28 juli 1750
(huwelijksvoorwaarden 10 juli) met Eva Lambertina Sophia Kreynck tot de Beele, geboren 4 mei 1705
(gedoopt 10 mei), overleden De Beele 18 januari 1774 (begraven Voorst 24 januari), dochter van Gerrit Jan
Kreynck tot de Beele en Carolina Frederica Kreynck.
c. Willem Henrick van Broeckhuysen gedoopt Doesburg 6 september 1696.
d. Frederick Willem van Broeckhuysen gedoopt Doesburg 14 november 1699.
e. Frederica Josina van Broeckhuysen gedoopt fort St. Anna bij Hulst 31 oktober 1712; getuige: Margrieta van
Broekhuijsen; overleden Deventer 1793 (begraven Wilp 24 september).
1
2
3
4

Evenmin als zijn oom Joost van Broeckhuysen kwam hij naar het fort St. Anna met een eigen compagnie.
NA, Staten-Generaal, 1.01.02, inv. 12281, fol. 194.
Zie de Verbalen betr. St. Anna 1714-1718.
GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 532 l. De omvang ervan is in deze bron niet genoteerd, vermoedelijk omdat de
vordering als oninbaar werd beschouwd.

Broeckhuysen, Joost van (vanaf 1675: tot de Averenck); commandeur 1
Hij is een zoon van Emanuel van Broeckhuysen en diens tweede echtgenote Josina van der Horst; hij is een oom
van zijn opvolger als commandeur van St. Anna, Emanuel van Broeckhuysen (zie aldaar); vermeld als onmondig
in 1664; werd ca. aug. 1696 door de koning-stadhouder Willem III benoemd tot commandeur van het fort St. Anna,
vermeld als kapitein in het regiment van generaal Julius Ernst von Tettau; hij toonde zijn benoemingsakte in St.
Anna in september 1696; 2 het vestigde zich met zijn gezin pas in de zomer van 1700 op het fort; 3 was er
commandeur tot zijn overlijden; kreeg hiervoor geen traktement; vermeld als lidmaat van de fortkerk van St. Anna
31-12-1700; probeerde in 1700 vergeefs om te worden aangesteld als gezworene van de polder van Namen; 4 in
1702 verzocht hij de Raad van State om een vast traktement als commandeur van het fort; hij stelde belast te zijn
met de zorg voor verscheidene kinderen en over onvoldoende eigen middelen te beschikken om de kosten van
levensonderhoud te kunnen financieren; hij verzocht de Raad van State om hem een “pensioen” toe te kennen, te
bekostigen uit de contributiepenningen; gedeputeerden van de Raad van State die het fort visiteerden rapporteerden
aan deze Raad dat Van Broeckhuysen door de oorlog [de Spaanse Successieoorlog] en het sluiten van de Schelde
verstoken was geraakt van de emolumenten die hij in vredestijd ontving van vissers en mosselvangers; zij gaven
de Raad in overweging om het gevraagde pensioen toe te kennen; 5 in het fort beschikte hij over een eigen
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huisknecht in de persoon van Nicolaas Coster (zie aldaar); Van Broeckhuysen kreeg van de Raad van State
veelvuldig toestemming om per jaar voor fl. 50 reparaties aan zijn logement in het fort uit te laten voeren; 6 hij
overleed in Deventer op 11 maart 1712; zijn erfgenamen waren geld schuldig aan de erfgenamen van Dina
Knollaert, weduwe van Engel Gastelaer wegens verstrekte leningen op 30-10-1706 (fl. 96) en 13-6-1716 (fl. 140,
waarvan in 1720 nog fl. 97 resteerde); 7 tr. (1) circa 1669 met Maria van Roosenboom, gedoopt Den Haag 8
december 1652, overleden na 1687, dochter van Johan van Roosenboom en Levina Stevin; tr. (2) Didam 21 januari
1696 met Anna Johanna van Munster tot Krechting, geboren 1654, overleden 10 september 1702, dochter van
Jacob van Munster tot Krechting tot Waliën (ca. 1590-1667) en Seina Agnes van Ensse (ca. 1610-1695); vermeld
als lidmaat van de fortkerk van St. Anna 31-12-1700; tr. (3) Angerlo augustus 1704 met Geertruida Eva Kreynck,
overleden Fort St. Anna juni 1709, dochter van Jacob Kreynck tot de Beele en Geertruid van Brakel; ze was eerder
weduwe van Diderik Gerhard Swaeffken; hij tr. (4) Heino november 1710 met Anna Maria van Twickelo, gedoopt
Deventer 26 mei 1664, overleden Deventer 16 maart 1736, dochter van Jan van Twickelo en Hendrina van
Bellinckhave; zij was eerder weduwe van Albert Christoffel van Coevorden tot Wegdam.
Uit het eerste huwelijk:
a.
b.
c.
d.

Derric Willem van Broeckhuysen gedoopt Didam 24 oktober 1669, overleden in de periode 1693-1700.
Henric Jan van Broeckhuysen gedoopt Didam 14 mei 1671, overleden vóór 1700.
Joost Willem van Broeckhuysen gedoopt Didam 14 april 1672, overleden vóór 1700.
Josina Margareta van Broeckhuysen gedoopt Den Haag 8 maart 1673, overleden Overlangbroek 15 april 1725,
begr. ald. 21-4-1725; zij trouwde (1) Didam 14 december 1698 met Gerardt van Aerdt, heer tot Haegh, gedoopt
Didam 11 juli 1654, overleden Didam 17 oktober 1705, zoon van Jacob van Aerdt tot den Dijck en de Haeghe
en Luisa van Brakel; hij was eerder weduwnaar van Josina Geertruid Eldering en Jacoba Theodora Berken; zij
trouwde (2) Didam 29 januari 1710 met Diderick Arnold van Erp tot Holt, heer tot Haegh, overleden vóór
1716, zoon van Willem van Erp tot Holt en Johanna Catharina van Plees; zij trouwde (3) Didam 23 juli 1720
met Ds. Theodorus Willem Abraham Kruythoff en Agnes Tielenius en eerder weduwnaar van Johanna Sybilla
Roelandt. 8
e. Maria Margareta van Broeckhuysen gedoopt Breda 22 maart 1674, overleden vóór 1700.
f. Emanuel van Broeckhuysen gedoopt Zutphen 2 juni 1675, overleden vóór 1700.
g. Louisa Elisabeth van Broeckhuysen gedoopt Maastricht 8 juni 1681, jong overleden.
h. Louisa Elisabeth van Broeckhuysen gedoopt Didam 22 september 1683, overleden Goor 14 juli 1764; vermeld
als lidmaat van de fortkerk van St. Anna 31-12-1700; zij otr. fort St. Anna 4-4-1703, tr. ald. 25-4-1703
Lodewijk ’t Hooft, j.m. van Rotterdam, verm. ged. Rotterdam 15-4-1668, zoon van Jan Pieters ’t Hooft en
Jannetie Hartigs, commandeur in dienst van de Admiraliteit van Rotterdam en kapitein van een uitlegger die
in 1703 geposteerd was bij het fort St. Anna.
i. Joanna Catharina van Broeckhuysen gedoopt Didam 10 mei 1685; belijdenis fort St. Anna ca. 1705; vertrok
daarna met attestatie naar Scherpenisse; 9 overleden 9 maart 1752; zij trouwde met Reint Welt van Coevorden,
geboren Amsterdam 1671/1672, overleden 7 juni 1716, zoon van Wigbold Hendrik van Coevorden en
Geertruid Elisabeth van den Clooster. Hij was eerder weduwnaar van Johanna Lillingston.
j. Gerharda (“Gradia”) Johanna van Broeckhuysen gedoopt Didam 30 januari 1687; belijdenis fort St. Anna ca.
1705; vertrok daarna (met zuster Joanna) met attestatie naar Scherpenisse; 10 begraven Hulst 22 augustus 1707;
ondertrouwde fort Sint Anna 24-10-1707 (tr. aldaar) met Ds. Gerardus Stampioen, geboren Rotterdam 10 april
1681, overleden Den Haag 9 januari 1748, predikant te Hulst 1704-1710; 11 hij hertrouwde met Johanna
Cuypers, j.d. van Den Haag (otr. Den Haag 10-7-1709, tr. ald. 31-7-1709). 12
Uit het tweede huwelijk:
k. Seina Agnes Charlotte van Broeckhuysen gedoopt Zeddam 7 oktober 1697, overleden na 1700.
Uit het derde huwelijk:
l. Johan Hendrik van Broeckhuysen, geboren circa 1705, overleden Oene voor 16 juni 1735; hij trouwde Oene
29 juni 1728 met Elisabeth Mechtelt Joanna Catharina Kreynck, gedoopt Elburg 28 juni 1708, overleden na
1742, dochter van Floris Dirk Kreynck en Wolfia Anthonette van Ingen.
1
2

3
4

De navolgende gegevens zijn merendeels ontleend aan de site:
http://genwiki.nl/gelderland/index.php?title=Van_Broeckhuysen.
NA, Raad van State, inv. 1591, Verbaal betreffende het fort St. Anna, najaar 1696, fol. 78. Hij was als kapitein
verbonden aan een artillerie-regiment van het Staatse leger. Van Broeckhuijsen kwam hierdoor niet naar St. Anna met
een eigen infanterie-compagnie, anders dan zijn voorgangers. Hij ontving hierdoor niet een traktement als
kapitein. Julius Ernst von Tettau was in 1696 meester-generaal der artillerie, in welke functie hij in 1697 werd
opgevolgd door Menno van Coehoorn. In de periode 1694-1698 was hij ook gouverneur van Sluis. In de jaren
1692-1693 was hij waarnemend gouverneur van Maastricht. Hij sneuvelde bij Speyerbach op 15-11-1703
(Staatsche Leger, deel VII, o.m. p. 381, 403 en 405).
Verbaal St. Anna najaar 1700, inv. 1595, fol. 108 t/m 112.
Idem. Hierin is vermeld dat hij wel jaarlijks enkele “douceurs” toucheerde zoals fl. 50 van het bestuur van de
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polder van Namen en de [niet genoteerde] opbrengst van de verhuur van gorsingen van de twee rechte dijken
strekkende aan beide zijden van het fort aan de contrescarp.
5 Verbaal St. Anna voorjaar 1703, inv. 1596, fol. 58 v en 59. Het is niet bekend of het verzoek van Van
Broeckhuysen is gehonoreerd.
6 Verbalen St. Anna periode 1705-1712.
7 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 433, akte nr. 6, 17-2-1720.
8 De Navorscher, nr. 28, jrg. 28, p. 536.
9 Lidmatenlijst fortkerk St. Anna 1683-1711 (1716); zie bijlage 20.
10 Idem.
11 Caland, 1882, p. 493.
12 De Ned. Leeuw, jrg. 74, 1957, p. 328.

Broeder, Floris Leendertse; turfleverancier
De diaconie van de fortkerk van St. Anna betaalde hem op 9-7-1695 fl. 25 voor het leveren van een last turf. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 122.

Bronckhorst, Johan van; commandeur
Johan baron van Bronckhorst, ged. Bemmel 2-4-1644, zoon van Ambrosius van Bronckhorst en Mechtild van
Aeswijn; 1 was in oktober 1672 kapitein van een compagnie van het Staatse leger die in Sluis verbleef; 2 verbleef
met zijn compagnie eind 1680 en in 1681 in Willemstad; 3 commandeur van het fort St. Anna (in de polder van
Namen) vanaf ca. 1681 tot zijn overlijden aldaar 11-7-1696; 4 in 1681 betaalde hij huur (fl. 1, 17 stuivers en 8
penningen) van de tuin, gelegen op het oude kerkhof buiten het fort; 5 op 3-11-1684 pachtte hij van de Generaliteit
64 gemeten en 222 roeden in de polder van Namen en 39 gemeten en 201 roeden in de Speelmanspolder; 6 was in
augustus 1690 kapitein van een compagnie in het garnizoen te Liefkenshoek; 7 leende van de diaconie van St.
Anna op 14-7-1690 fl. 200 tegen een rente van 5 % per jaar, hetgeen met rente op 7-10-1697 door zijn weduwe
werd afbetaald; 8 leende van de diaconie op 5-3-1692 opnieuw fl. 200 tegen een rente van 5 % per jaar; deze schuld
berustte op 10-10-1697 bij zijn weduwe en werd op 10-8-1701 incl. rente voldaan; 9 op 7-11-1696 leende zij van
de diaconie nog eens fl. 100, die op 15-1-1697 werd terugbetaald; 10 hij was doopgetuige in Hulst (geref.) op 154-1693 en 9-1-1695; hij overl. St. Anna 11-7-1696; 11 begr. in de basiliek van Hulst 14-7-1696; 12 op 1-9-1696
werd aan de diaconie van de fortkerk van St. Anna voor het diverse keren luiden van de klok in het fort ter
gelegenheid van zijn begrafenis fl. 3 betaald; 13 otr. Arnhem 23-10-1686, tr. aldaar november 1686 Geertruyda
Maria Pinsse (Pijnssen, Peynse, Pinsen) van der Aa, toen wonend in Arnhem; 14 geb. Deil, gedoopt in IJsselstein
op 15-12-1661, dochter van Otto Pijnssen van der Aa (heer van Deil, officier in het Staatse leger) en Maria
Magdalena van Reede tot Renswoude; op 7-10-1697 betaalde zij aan de diaconie van de fortkerk van St. Anna fl.
75 huur van een huis in het fort genaamd “De Witte Leeuw” van de wezen van Jacob Hoelie over het tijdvak 1
mei 1690 t/m 30 april 1695; 15 zij is mog. identiek met freule Van Bronckhorst, begr. Hulst (’s avonds) 4-4-1702; 16
uit dit huwelijk ged. fort St. Anna: 17
a. Ambrosius van Bronckhorst, 31-8-1687; getuigen: de heer Meijnaerd de Perceval (heer van Wichen, kolonel
van een regiment voetknechten, gouverneur van de stad en de onderhorige forten van Hulst), de heer Geeraerd
Maximiliaen Pincen van der Aa (heer van Deijl, kannunik van de St. Jan te Utrecht), vrouwe Mechtelt
baronesse van Bronckhorst, vrouwe Clara Elisabeth van Reede (geboren Mijl, vrouwe van Lier etc.) en vrouwe
Agnis baronesse van Merode.
b. Maria Magdaleena van Bronckhorst, 29-8-1688; getuigen: jhr. Heijndrick Frederick Pinsen van der Aa en
vrouwe Jacomina Margreta Pinsen van der Aa.
c. Otto Wilhelmus van Bronckhorst, 11-12-1689; getuige: de heer Wilhelmus van der Rijtt, heer van Endegeest
en Waesweesel.
d. Eustatius van Bronckhorst, 1-4-1691; getuige: de heer Justatius van Bronckhorst, heer van Assenburgh
Heemskerck.
e. Mechtelt Henrietta van Bronckhorst, 14-9-1692; getuigen: Heijndrick Frederick Pinsen van der Aa en vrouwe
Mechtelt baronesse van Bronckhorst.
f. Otto van Bronckhorst, 14-3-1694; getuige: vrouwe Jacomina Margreta Pinsen van der Aa; voor het gebruik
van het doodkleed bij zijn begrafenis werd op 2-4-1694 aan de diaconie van St. Anna 12 stuivers betaald. 18
g. Maria Magdaleena van Bronckhorst, 3-7-1695; getuigen: de heer Gerridt Maximiliaen Pinsen van der Aa (heer
van Deijl, kannunik van de St. Jan te Utrecht) en vrouwe Jacomina Margreta Pinsen van der Aa.
h. Jan Otto Ambrosius van Bronckhorst, 3-3-1697 (geboren op 24-2-1697; NB: zijn vader was toen bijna acht
maanden eerder overleden); getuigen: Geeridt Maximiliaen Pinsen van der Aa (zoals eerder vermeld) en
vrouwe Mechtelt baronesse van Bronckhorst.
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1 Johan van Bronckhorst had een zuster Maria van Bronckhorst. Deze werd op 7-2-1640 in Nijmegen geboren en
overleed in Den Haag op 30-10-1670. Zij huwde met Meynart de Perceval (zie aldaar). Waarschijnlijk komt Johan
voort uit het geslacht Van Bronckhorst-Batenburg; zie hiervoor De Nederlandsche Leeuw, jrg. 74, 1957, p. 67-88.
2 ANF, 1887, p. 285. De compagnie van Johan van Bronckhorst behoorde aanvankelijk tot het regiment van
Thomas van Cassiopijn en later tot dat van diens opvolgers Meynard de Perceval (zie aldaar) en Coert Jan van
Swansbel.
3 Blijkens het trouwboek van de geref. kerk van Geertruidenberg; zie met name de ingeboekte ondertrouw van
militairen van zijn compagnie op 3-11-1680, 16-3-1681, 4-5-1681 en 6-7-1681.
4 Mogelijk is hij de commandeur van het fort die in september 1680 anoniem is vermeld (zijn voorganger De
Beaufort was toen reeds in IJzendijke werkzaam) (NA, Raad van State, inv. 1581, Verbaal najaar 1680 betreffende
St. Anna, fol. 121). Zeker is dat hij in het najaar van 1681 als commandeur daar is vermeld (NA, Raad van State,
inv. 1581, Verbaal najaar 1681 betreffende St. Anna, fol. 40 v). ZA, DTB Hulst, deel 17 A en 17 D.
5 HA, inv. 366 a, fol. 54 v.
6 RvS, inv. 1856; voorts bijlage 36.
7 ZA, Gen. Afsch. 130, nr. 60.
8 HA, inv. 366 a, fol. 93 v en 131 v.
9 Idem, fol. 123 v en 136 v.
10 Idem, fol. 127 v en 131 v.
11 NA, RvS, inv. 1848, Verbaal betreffende de polder van Namen, fol. 56 v.
12 ANF, 1902, p. 62; De Navorscher, jrg. 45, 1895, p. 315 (NB: per abuis wordt in deze bron als jaar van begraven
1695 vermeld).
13 HA, inv. 366 a, fol. 125 v.
14 Haar grootvader van vaderszijde was Willem Pijnssen (Pinssen) van der Aa, kolonel van het Staatse leger, drost van
Buren, stadhouder van IJsselstein en commandeur te Rees. Naar hem is het in de eerste helft van de 17de eeuw
aangelegde fort Pinsen te Bergen op Zoom genoemd. Hij was in 1629 betrokken bij het beleg en de verovering
van Den Bosch (De Navorscher, jrg. 6, 1856, p. 126). Hij was gehuwd met Geertruij van Lawick, vrouwe van Deil
(https://www.huizenaanhetjanskerkhof.nl/stamboom/pynssen-van-der-aa/) (met dank aan Dick de Lange).
15 HA, inv. 366 a, fol. 132. Met de wezen van Hoelie werden de kinderen bedoeld van het echtpaar Jacob Hoelie (die
in 1656 is omschreven als majoor van het fort Zandberg nabij Hulst) en Jacoba van Zoelen (zie Van Zoelen). De
diaconie van St. Anna had beslag gelegd op dit huis vanwege een obligatieschuld van de genoemde wezen ad
fl. 250 (HA, inv. 366 a, fol. 136); die schuld was aangegaan op 6-11-1666, toen Jacoba van Zoelen gehuwd was
met Abraham Fouck; zie HA, inv. 633 a, fol. 25); zie verder Josias Blieck.
16 Caland, 1902, p. 63.
17 Onduidelijk is wie is bedoeld met het kind van commandeur Johan van Bronckhorst voor wiens begrafenis op 2211-1689 negen stuivers werd betaald aan de diaconie van de fortkerk vanwege het gebruik van het doodkleed
(HA, inv. 366 a, fol. 88). Idem met zijn kind voor wiens begrafenis op 6-3-1690 eveneens negen stuivers werd
betaald wegens het gebruik van het kleine doodkleed (idem, fol. 92).
18 HA, inv. 366 a, fol. 115 v.

Brootwinder, Leendert Arentse; leverancier van zinkstukken
Op 11-8-1643 verkreeg hij van de Raad van State toestemming om voor de rijshoofden van het fort St. Anna vier
schepen met zinksteen te leveren. 1
1 NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 61, 11-8-1643, fol. 246.

Broucqsault, Jaques Pieterszn. (= Jaques de Chantraines dict Broucqsault), kortweg Jaques Broucqsault;
commandeur
Hij is een zoon van Pierre de Chantraines en Jeanne de Cabooter en een kleinzoon van Jacques de Chantraines en
Adrienne de L’Ecluse; 1 verschillende malen vermeld als commandeur (commandant) te Lillo tussen 1623 en 1638;
2
was vanaf juli 1633 tot zijn overlijden ook commandeur van het fort St. Anna in de Polder van Namen; 3 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; 4 vermeld als kapitein op 23-4-1624; 5 zijn compagnie telde in 1625
150 koppen; 6 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; 7 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; 8 op 21-2-1630 werden de
gedeputeerden naar de aanstaande verpachting te Lillo gemachtigd een ‘comptoirken’ (= kantoor) voor hem te
laten maken; 9 op 14-1-1630 ontving hij van de Gec. Raden een vergoeding van drie gulden wegens de aanschaf
van een nieuwe kaart van Brabant; 10 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 een
ongeluk van soldaat Dominicle Malpas in de nacht van 14 op 15 februari; 11 toonde zich in de zomer van 1633
verontrust over de beperkte bezetting van het fort Hoogerwerf; 12 op 29-8-1633 werd een patent uitgegeven voor
zijn compagnie om zich te voegen bij de troepen van Graaf Willem van Nassau; 13 bevond zich in 1635 met zijn
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compagnie in fort St. Anna in de Polder van Namen; 14 vermeld als kapitein op 4-3-1637; 15 op 11-3-1638 werd
zijn compagnie door de Gec. Raden van Lillo naar de Polder van Namen gestuurd; 16 op 13-3-1638 werd het
commando van het fort Lillo overgedragen aan Robbert de Wassy (Vassy) (zie aldaar); op 30-12-1638 werd hij
door de Gec Raden gelast zijn meubels uit het logement van commandeur Wassy te ruimen; 17 nogmaals vermeld
als kapitein op 17-1-1640; 18 op 26-6-1641 verbleef zijn sergeant Jacob Wanseel met enkele soldaten op het fort
Hoogerwerf; 19 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 13-11-1644 heer van Baarland, hoogbaljuw van het
Vrije van Sluis en commandeur van het fort St. Anna in de polder van Namen; 20 overl. vóór 15-5-1645; 21
vermoedelijk is hij in de fortkerk van St. Anna begraven; in 1670 werd zijn graf op kosten van de kerkenraad van
het fort voor fl. 1 en 8 stuivers gerepareerd; 22 tr. (1) Francoise de Grijse, dochter van Charles de Grijse, heer van
Watervliet; otr. (2) Baarland 28-10-1626 Maria van Wachtendonck, geb. Baarland, dochter van de baljuw van
Middelburg en weduwe van kapitein Levinus van Damme, geb. Doornik (met wie zij op 29-3-1613 te Axel huwde);
23
zij overleed op het fort St. Anna; ter gelegenheid van haar begrafenis (in 1640 of 1641) werd in opdracht van
Jaques Broucqsault een wapenbord (blazoen) vervaardigd door Bertram Fouchier, o.m. schilder van rouwborden;
24
otr. (3) Middelburg 13-11-1644, tr. (3) fort St. Anna Sabina van Lier(e), weduwe van Caesar van Cruiningen (in
leven commandeur van Terneuzen), verm. dochter van Emmery van Lier (gouverneur van Willemstad) en Maria
Smit; als kinderen van Jaques Broucqsault, voortgekomen uit zijn eerste huwelijk, zijn bekend:
a. Anna Margrieta de Chantraines dict Broucqsault; als dochter vermeld bij de inschrijving van haar huwelijk in
de fortkerk van St. Anna; overl. vóór 1651; otr. Den Haag, tr. fort St. Anna in de Polder van Namen 2-12-1643
Charles de Manmaecker, heer van Hofwegen (zie aldaar). 25
b. Jeanne Maria de Chantraines dict Broucqsaut; als dochter vermeld op 6-7-1658; 26 vermeld te Lillo op 16-61661; 27 zij bezat op 23-4-1665 in de polder van Namen 25 gemeten en 140 roeden land met een waarde van
fl. 1528; 28 zij is verm. overl. tussen 12-10-1665 en 12-3-1668; 29 tr. in of vóór 1642 jonkheer Willem de Levin,
heer van Famars. 30
Uit een buitenechtelijke relatie met Magdeleene Verschelde kwam voort:
c. Adriana, ged. St. Anna 24-1-1644; getuigen: Augustijn de la Fosse en Lowijse de Bruine; als vader werd
genoteerd: Jacob Pietersse. In het doopboek werd door de predikant aangetekend: “Het kind is den bastaerd
van den Commandeur deser plaetse genaemt Jaques de Braqsaut, de moeder is sijn Gouvernante, en quansuis
[quasi] niet bekent te worden soo heeft hij sich soo laeten naemen in 't briefken mij door sergeant Boudrij
behandight”.
1 Gailliard, 1860, p. 405-406.
2 ZA, SZ, inv. 487, 8-6-1623; ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, resolutie 12-3-1638, p. 28-29.
3 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). Op 12-3-1638
droegen zij de Gecommitteerde Raden op om te bewerkstelligen dat dit besluit onmiddellijk werd uitgevoerd (bron:
idem, gedrukte versie, resolutie 12-3-1638, p. 28-29). Op 13-3-1638 besloten zij om Robert de Wassy (Vassy) te
benoemen tot commandeur van Lillo.
4 ZA, SZ, inv. 487, 3-8-1623.
5 Idem, inv. 488, 23-4-1624.
6 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 520, fol. 239-241.
7 ZA, SZ, inv. 488, 20-11-1625.
8 Idem, inv. 489, 9-10-1626.
9 Idem, inv. 491, 21-2-1630.
10 Idem, 14-1-1630.
11 Idem, inv. 492, 29-4-1632.
12 Idem, inv. 494, fol. 15, 16-7-1633.
13 Idem, inv. 494, 29-8-1633, fol. 49.
14 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 193-193 v.
15 ZA, SZ, inv. 496, 4-3-1637, fol. 36 v.
16 Idem, inv. 497, 11-3-1638, fol. 40.
17 Idem, 30-12-1638, fol. 219 v.
18 Idem, inv. 498, 17-1-1640, fol. 10.
19 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590, fol. 43.
20 Nijenhuis, 1992, p. 264.
21 Op die datum werd Alphonse Pollot benoemd tot zijn opvolger als commandeur van St. Anna; zie ook: Gailliard,
1860, p. 406; ZA, SZ, inv. 501, fol. 65 v. Op 23-5-1645 besloot de Raad van State om de erfgenamen van
Broucqsault te verzoeken de commandeurswoning te ontruimen ten behoeve van zijn opvolger (NA, Raad van
State, 1.01.19, inv. 63, 23-5-1645). De erfgenamen verzochten de Raad van State om een vergoeding voor
hetgeen Broucqsault uit eigen middelen aan de woning had uitgegeven, hetgeen werd geschat op fl. 12.000. De
Raad van State besloot op 14-10-1645 om aan de erfgenamen een vergoeding van fl. 4000 te betalen (toe te
leggen”), waartoe ontvanger Bergaigne opdracht kreeg (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 63, 14-10-1645, fol.
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22
23
24
25
26
27
28
29
30

238). De erfgenamen toonden zich met deze vergoeding niet tevreden. Op 26-6-1646 kwam de kwestie opnieuw
in de Raad van State aan de orde. Nu werd gesteld dat de overleden commandeur voor het huis ca. fl. 16.000 had
betaald. De erfgenamen meenden nog recht te hebben op fl. 9000. De Raad besloot nu om aan hen een
aanvullend bedrag van fl. 3500 te betalen, maar pas nadat een akte van “renunciatie” [opzegging van het
eigendom] zou zijn opgemaakt (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 64, 26-6-1646, fol. 868). Deze akte werd bij
een notaris te Dordrecht op 6-7-1646 ondertekend. Daarna kon de toegezegde fl. 3500 door de ontvanger Roussel
worden uitbetaald (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 64, 18-7-1646, fol. 79).
GA, arch. Hulsterambacht, inv. 366 a, fol. 6.
ZA, Gen Afsch. 103.
Schutte, 1988, p. 341-342. Op het bord werden acht kwartieren vermeld. Het blazoen omvatte drie groene
klavieren op een zilveren veld met een rode chevron (een van strepen gevormd onderscheidingsteken).
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 77, akte nr. 141, 1-11-1653.
Idem, inv. 136, akte nr. 192.
Idem, inv. 111, akte nr. 4.
HA, inv. 1034.
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.
De Navorscher, jrg. 26, 1876, p. 306.

Bruen, Willem de; vestingbouwkundig ingenieur
Hij was ingenieur in de Dienst der Fortificatiën van de Republiek; in 1714 (toen directeur tweede klasse in deze
dienst) inspecteerde hij het fort St. Anna; 1 hij vervaardigde (vermoedelijk in 1716) samen met dijkgraaf Dingeman
Anemaet een raming van de kosten die waren gemoeid met het herbedijken van de polder van Namen na de
inundatie van 3-3-1715; 2 op 31-10-1724 werd hij bevorderd tot directeur der eerste klasse in de genoemde dienst;
hij overl. in juli 1735. 3
1 Verbaal St. Anna najaar 1714, fol. 46.
2 HA, inv. 664; Verbaal St. Anna najaar 1716, fol. 56 v.
3 Ringoir, 1980 b, p. 32.

Bruijn, Jan de; sergeant
Hij verbleef in fort St. Anna als sergeant in de compagnie van de commandeur van St. Anna, Johan van
Bronckhorst; op 1-1-1686 en 1-1-1689 was hij in de fortkerk van St. Anna diaken; 1 doopgetuige aldaar 24-3-1686,
5-10-1686, 4-6-1687, 14-9-1687, 26-2-1690 en 2-7-1690; deze compagnie hield in 1690 tijdelijk garnizoen in het
fort Liefkenshoek; hij otr. Liefkenshoek 5-8-1690 als weduwnaar van Elisabeth van de Weijde, tr. aldaar 27-81690 Margrieta Smits, weduwe van Absalom Louisse (constabel), toen wonend in Liefkenshoek; als kind van Jan
de Bruijn is bekend:
a. N.N.; voor het gebruik van het doodkleed bij diens begrafenis en het luiden van de klok betaalde Jan de Bruijn
op 10-2-1687 aan de diaconie 18 stuivers. 2
1 HA, inv. 366 a, o.m. fol. 72 v en fol. 86.
2 Idem, fol. 76 v.

Bruinzeel, Johan; pachter van de gemene middelen
Hij woonde in 1713 in Hulst en was in de jaren 1715 en 1716 pachter van de gemene middelen van consumptie
betreffende het fort St. Anna; 1 hij otr. (als j.m.) Hulst 13-10-1713, tr. ald. 1-11-1713 Cornelia Obijn, toen wonend
te Hulst.
1 HA, inv. 988. Tot zijn borgen behoorde Johannes van Heel (zie aldaar).

Brum, Simon; adelborst
Hij is geboren in New Castle en was in 1639 adelborst onder kapitein Johan ’t Hart in het garnizoen van fort St.
Anna; otr. ald. 27-11-1639 Catelijntie de Jonge, geb. Beveren, toen eveneens wonend in dit fort.
Buijsen, Johannes; korporaal, ouderling en diaken
Hij was korporaal in het fort St. Anna; had in 1670 een restschuld bij de diaconie van de fortkerk aldaar van fl. 74;
1
diaken van de fortkerk 1672-1674; 2 waarsch. overleden begin 1676; een publieke verkoop van bezittingen van
zijn weduwe op 27-2-1676 (bestemd voor de diaconie) bracht fl. 57, 17 stuivers en 6 penningen op; 3 hij tr.
Theodora de Raet; zij hertr. met een schipper (N.N.) uit het dorp Leur bij Breda; 4 in 1698 hadden haar erfgenamen
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nog een schuld bij de diaconie van St. Anna van fl. 36 en 10 stuivers; 5 idem in 1726-1727, exclusief de rente vanaf
1676; 6 uit het huw. Buijsen-De Raet ged. St. Anna:
a. Joanna, 16-6-1657; getuigen: Andries Buijser, Geertruijt de Raet en Anna Gillis.
b. Geertruijd Margarita, 26-9-1660; getuigen: Arnoldus Martini, Margarita van den Dale, weduwe van N.N. [=
majoor Jan] Corentas.
Uit dit huw. waarsch. voorts:
c. Johannes Buijse, geb. in de polder van Namen; belijdenis St. Annaland maart 1698; begr. ald. 30-4-1723; otr.
(1) (als j.m.) St. Annaland 8-12-1696, tr. (1) ald. 26-1-1697 Magdalena Crijns, j.d., geb. St. Annaland, dochter
van Crijn Anthonisse (Bulstraten) en Cornelia Marinusdr. Faas; otr. (2) St. Annaland 30-7-1712, tr. (2) ald. 168-1712 Aaltje Jacobsdr. Dane, ged. St. Annaland 3-5-1687, dochter van Jacob Theophilis Dane en Maatje
Passchier.
1
2
3
4
5
6

HA, inv. 633 a, fol. 3.
Idem, fol. 10 v en 12.
Idem, fol. 19 v.
Idem, fol. 136 v.
Idem, fol. 136 v; zie ook fol. 25 v.
GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 532 l.

Buisson, Nicolaes du; lanspassaat
Hij is geboren in Lotharingen en was in 1647 lanspassaat (onder-korporaal) onder commandeur Pollet in het
garnizoen van fort St. Anna; otr. aldaar 8-9-1647 Berbel (Barber) Andries, eveneens wonend in dit fort; uit dit
huw. ged. in St. Anna:
a. Pieter, 3-12-1645; getuigen: Pieter de Latere en Pietertie Lowijs.
Bulsinck (Bulsincx), Pieter (1), smid in het fort
Hij was smid in het fort St. Anna, vermeld op 18-7-1652 i.v.m. een vordering van fl. 111 en 18 stuivers wegens
geleverd ijzerwerk ten behoeve van de meestoof in het dorp Namen; 1 waarschijnlijk de vader van Pieter Bulsinck
de jonge (zie aldaar); tr. Janneken van de Eeden; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Margriete, 17-6-1646; getuigen: Roelandt Clouck en Martijntie Costers.
1 GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 6 v.

Bulsinck, Pieter (2); arbeider in de polder van Namen
Hij was, omschreven als Pieter Bulsinck de jonge (waarschijnlijk zoon van Pieter Bulsinck (1)), doopgetuige in
fort St. Anna op 12-5-1658; op 30-4-1665 is hij vermeld als arbeider, wonend in het dorp Namen; 1 ingaande 1-51673 pachtte hij 95,5 roeden cijnsland van de ambachtsheerlijkheid van Namen voor 18 schellingen en 11 groten
Vlaams; op 15-6-1674 claimde de ambachtsheer betaling daarvan; 2 hij was op 28-1-1682 betrokken bij de
beroving van Dijdtloff Goudt, baljuw van de polder van Namen; hij werd beschouwd als de hoofddader en werd
op 11-5-1682 door de Vierschaar van het Hulsterambacht veroordeeld om met een koord om de hals streng
gegeseld en gebrandmerkt te worden, te worden verbannen uit “de provintie” van Vlaanderen [Staats-Vlaanderen]
voor de tijd van 25 jaar zonder daar weer terug te mogen keren op straffe van de dood en tot betaling van de
proceskosten ad £ 12:9:2; 3 hij tr. Catharina Martens; uit dit huw. r.k. gedoopt (door rondtrekkende monnikken in
het Hulsterambacht):
a.
b.
c.
d.

Joannis, 28-5-1671; getuigen: Joannes Martens en Catharina Geijs.
Joanna, 24-7-1672; getuigen: Joannes Pasen en Petronella Kriekaert.
Maria, geb. 19-5-1676, ged. Namen 22-5-1676; getuigen: Petrus Lauwaert en Maria de Velaer.
Petronilla, geb. 20-1-1678, ged. Namen 26-1-1678; getuigen: Paulus Hubrecht en Petronilla Betinck.

1 HA, 1034.
2 GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 145.
3 HA, 1204 en 1211.

Burgh, Mr. Frans van der; mede-eigenaar ambachtsheerlijkheid Namen
Hij was schepen van de stad Hulst in de periode 1636-1645; 1 in de periode 1644 tot de reductie op 5-11-1645 was
hij baljuw van Hulst; 2 hij was voorts ontvanger van de tienden van het Kapittel van Kortrijk in het Hulster- en
Axelerambacht; zijn weduwe (N.N.) bezat op 23-4-1665 10,5 aandelen (van de 30,5) in de ambachtsheerlijkheid
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van Namen met een waarde van fl. 1050; 3 deze aandelen zijn waarschijnlijk kort daarna (vermoedelijk in 1667)
in het bezit gekomen van Johan van Vrijberghe (zie aldaar); ca. 1654 bezat zij in de polder van Namen 38 gemeten
land; zij woonde toen in Sint Jansteen. 4
1 Brand, 1972, p. 468; hij maakte deel uit van het laatste magistraatscollege van de stad Hulst vóór de reductie op 411-1645 (Prinsen en Stockman, p. 52). Frans van der Burch kwam mogelijk voort uit het Delftse geslacht Van der
Burch (zie hiervoor: GA Delft, arch. van de familie Van der Burch (1520-1873), toegang nr. 466). Hij is mogelijk
een nazaat van Arnoult (Arent) Heijndrickxszn. van der Burcht die (wonend in Delft) in 1609 behoorde tot de
bedijkers van de Nijspolder bij Ossenisse (Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen, arch. Nijs- en
Hooglandpolder, inv. 6, fol. 63). Mogelijk verkreeg Frans van der Burgh zijn aandelen in de heerlijkheid van
Namen via de familie Doublet (zie aldaar) dan wel de familie Van der Goes (zie aldaar). Catharina Philippina
Doublet was de tweede echtgenote van Frank Reijerszn. van der Burch en Antonia Josina van der Goes was
getrouwd met Frank Janszn. van der Burch.
2 De Navorscher, jrg. 78, 1929, p. 211.
3 HA, inv. 1034.
4 NA, 4.VTH, nr. 3007.

Bussiere, Estiene de la; kapitein
Hij was kapitein van een compagnie die in 1638 garnizoen hield op het fort St. Anna in de polder van Namen; hij
werd in die functie opgevolgd door zijn zoon Jean (zie aldaar); tr. Paschijntken de Vrient.
Bussiere, Jean de la; kapitein
Hij is een zoon van Estiene de la Buschiere (Bussijere) (kapitein van een Zeeuwse compagnie) en Paschijntken de
Vrient; hij 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 zijn compagnie verbleef in
de periode 1639-1641 op het fort St. Anna in de polder van Namen; militairen uit zijn compagnie verbleven onder
leiding van luitenant Geleyn Borrendamme in de periode 1639-1641 in fort Hoogerwerf; 3 hij overleed vóór 2311-1644 en werd als kapitein door Borrendamme opgevolgd. 4
1
2
3
4

ZA, SZ, inv. 1669, fol. 213.
Idem, inv. 497, 3-1-1639, fol. 1v.
Idem, inv. 1254, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 3-8-1639; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 8 v.

Button(s), juffr.; winkelierster
De diaconie van de fortkerk van St. Anna betaalde haar op 18-10-1692 fl. 9 en 12 stuivers voor het leveren van
enige winkelwaren; 1 idem fl. 8 en 11 stuivers op 24-4-1693; 2 zij is mog. weduwe van Johannes Button die op 41-1690 in de basiliek van Hulst werd begraven; 3 zij werd in die kerk begraven op 15-11-1704. 4
1
2
3
4

HA, inv. 366 a, fol. 104 v.
Idem, fol. 111.
ANF, jrg. 1902, p. 61; zie voor hem verder: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.
Idem, p. 63.

Buvry, Christiaen de; kapitein
Hij (jonkheer) is geboren in Liefkenshoek op 28-9-1592, zoon van Jaques de Buvry en Jeanne de Jamaer; 1 op 257-1619 koos de Prins van Oranje hem tot kapitein van de compagnie van wijlen Jacques de Buvry (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
doopgetuige Bergen op Zoom 7-9-1627; kwam met echtgenote op 8-10-1633 vanuit Waarde naar Arnemuiden; 7
zijn compagnie verbleef in de jaren 1633-1635 in het fort St. Anna in de polder van Namen; 8 eind 1633 fungeerde
hij daar tijdelijk als bevelhebber; 9 in 1635 verbleef een sergeant (N.N.) van zijn compagnie met enkele soldaten
op het fort Hoogerwerf; 10 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; 11 op 23-8-1641 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; 12 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
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verbleef er met enkele soldaten op 26-11-1641); 13 was kapitein te Lillo op 20-4-1642; 14 benoemd tot commandeur
van Lillo, Oud-Lillo en Blauwgaren op 8-3-1642; 15 zijn compagnie werd in verband hiermee op 11-3-1642
verplaatst van Liefkenshoek naar Lillo; 16 deze compagnie had in 1644 een omvang van 120 koppen voetvolk; 17
werd als commandeur in Lillo op 29-10-1646 opgevolgd door Johan Seijs; 18 kreeg op 24-11-1644 twee weken
verlof om de zaken van zijn overleden schoonvader af te handelen; 19 werd op 15-12-1667 omschreven als zwak
en oud; 20 eindigde zijn militaire loopbaan als commandeur van Oostburg, waar hij op 3-9-1660 was benoemd; 21
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 9-3-1631 (met dispensatie van de magistraat aldaar) Anna de Hane,
geb. Vlissingen (of: Londen 1-10-1607 ?); trouwgetuigen: Jacob de Buvrij, Jasper de Cry en Maria Busigny; Anna
de Hane 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 12-11623, dochter van Johan de Moor (burgemeester van Vlissingen, lid van het Admiraliteitscollege 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; 22 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; 23 zij overl. Middelburg 27-5-1680; uit het eerste huwelijk negen kinderen, t.w. [NB: de eerste drie
kinderen werden geboren toen de ouders nog niet getrouwd waren; mogelijk hadden zij een andere moeder dan
Anna de Hane]:
a. Jeane Elisabet de Buvry, geb. in het fort Nieuwvliet bij Oostburg 11-12-1626, overl. aldaar 23-2-1627 en begr.
te Oostburg.
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’hlleure 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. 7-6-1637; 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; 24 begr. in de kerk van Oostburg 29-12-1670; 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; 25 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 1512-1667 vaandrig in de compagnie van zijn vader; 26 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. 27
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. 28
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n. Susanna Maria de Buvry, geb. in het fort St. Cathalyna 1-2-1651, ged. Oostburg 5-2-1651; 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.
o. 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.
p. N.N., een dochter, geb. in het fort St. Cathalyna 20-1-1654 (helft van een tweeling), begr. Oostburg 22-1-1654.
q. 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 Harbara van Dijcke.
r. 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 9-1-1660.
s. Dina Jenne de Buvry, geb. in het fort St. Cathalyna 8-10-1658, ged. Oostburg 13-10-1658; 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.
t. Johanna Maria de Buvry, geb. in het fort St. Cathalyna 9-4-1660, ged. Oostburg 18-4-1660; 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, Lidmatenlijst Arnemuiden 1625-1638.
8 Blijkens het trouwboek van dit fort; voorts: ZA, SZ, inv. 495, 29-9-1634, fol. 64 v.
9 ZA, SZ, inv. 494, fol. 142, 11-12-1633.
10 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580, fol. 24 v.
11 ZA, SZ, inv. 498, 15-8-1641, fol. 320 v en 18-8-1641, fol. 321 v.
12 Idem, 23-8-1641, fol. 326.
13 Idem, 4-11-1641, fol. 376 v; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610, fol. 53.
14 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 25, akte nr. 4.
15 ZA, SZ, inv. 499, fol. 39.
16 Idem, fol. 42.
17 ZA, SZ, inv. 2700.
18 Idem, inv. 501, fol. 106 v.
19 Idem, inv. 500, 24-11-1644.
20 Idem, inv. 525, fol. 214.
21 Idem, inv. 1670, fol. 118.
22 Idem, inv. 665, 18-4-1669.
23 Idem, inv. 667, 16-10-1671.
24 Idem, inv. 1670, fol. 127.
25 Idem, inv. 670, 14-2-1673.
26 Idem, inv. 525, fol. 214.
27 Zie voor hen o.m. De Wapenheraut, jrg. 15, 1911, p. 153-154.
28 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 127.

Cabeljau, Willem Jan; kapitein
Hij (jonkheer) is gedoopt te Arnemuiden op 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 zijn compagnie (of een onderdeel daarvan) verbleef in 1635 op het fort St.
Anna in de polder van Namen; 4 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; 5 op 14-8-1641 werd hem het
commandeurschap te Liefkenshoek vergund; 6 commandeur van Liefkenshoek (1641, 1651, 1653); 7 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; 8 in 1641 (en vermoedelijk eerder en later) verbleven soldaten uit zijn compagnie onder
leiding van sergeant Jacob N.N. op het fort Hoogerwerf; 9 doopgetuige Liefkenshoek 11-9-1644 (als vervanger
van Johan de Knuyt) en 30-7-1651; 10 kreeg op 6-5-1653 toestemming om vanwege zijn gezondheid een reis te
ondernemen naar Spa; 11 idem op 9-6-1654; 12 kocht 10-12-1653 huis en land te Doel, afkomstig uit de boedel van
Hendrik Hendriksen van Innevelt; 13 bezat in de polder Kruisland te Steenbergen 64 gemeten en 180 roeden land; 14
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hij is vermeld als ridder (in de Orde van Sint Michiel), wonend in Liefkenshoek op 7-3-1657; 15 kocht op 9-111657 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; 16 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; 17 zijn compagnie
vertrok op 10-4-1659 vanuit Liefkenshoek naar Sas van Gent; 18 overl. 5-7-1662, begr. in de Koorkerk te
Middelburg; 19 tot de voogden van zijn kinderen behoorde Frans Cabeliau, kapitein van de Staten-Generaal; 20 tr.
(1) Zierikzee 9-12-1631 Elisabeth Werckendet, geb. Bruinisse 1613, j.d., dochter van Lieven Werckendet
(rentmeester Beoostenschelde) en diens tweede echtgenote Suzanna van Hertsbecke; 21 overl. 1-11-1639, begr. in
de St. Pieterskerk te Middelburg; 22 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); 23 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; 24 werd op 26-9-1659 kornet in de compagnie van ritmeester Buat; 25 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; 26 leidde op 9-4-1669 als kapitein de compagnie van wijlen Francois Cabeljau; 27
werd later ritmeester en drost te Sint Maartensdijk; werd begin 1672 teruggeroepen naar het leger; 28 benoemd
tot sergeant-majoor van het Zeeuwse regiment te paard op 4-10-1672; 29 in de tweede helft van de 17de eeuw
vermeld als majoor [= verm. sergeant-majoor] in het cavalerie-regiment van Hendrik graaf van NassauOuwerkerk. 30
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 22-111668; 31 op 28-11-1674 benoemd tot luitenant-kolonel in het regiment van kolonel Ferdinand de Perponcher
Sedlnitzky; 32 kocht 28-6-1683 een boerderij in de heerlijkheid Zuidgeest bij Bergen op Zoom; 33 overl. Bergen
op Zoom 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. 34
d. Maria Elisabeth Cabeliau, begr. Den Haag 24-2-1707.
e. Een dochter, verm. genaamd Livina; overl. jong.
f. Willem Jan Cabeliau, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 9-1-1650; werd ritmeester in het Staatse leger.
g. Anna Philipota Cabeliau, ged. Den Haag (Grote Kerk) 30-4-1651, overl. 16-10-1716, begr. Schipluiden 26-101716; 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. 35
h. 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; 36 kreeg op 16-10-1671 toestemming van de Gecommitteerde
Raden van Zeeland om met het schip van kapitein Cornelis Evertsen op expeditie naar Spanje te gaan; 37 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 Blijkens het trouwboek van dit fort 1633-1647.
5 ZA, SZ, inv. 498, 6-8-1641, fol. 316v.
6 ZA, SZ, inv. 498, 14-8-1641, fol. 320.
7 ZA, Gen. Afsch. 130, nrs. 71 en 141.
8 NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 2061 (II betr. 1653), fol. 45.
9 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22610, fol. 46 v.
10 De Nederlandsche Leeuw, 1889, p. 50.
11 ZA, SZ, inv. 506, fol. 140.
12 Idem, inv. 507, fol. 109.
13 RAB, DK, inv. 15, fol. 171 v, 2-3-1691.
14 WBA, oud-gemeentearch. Steenbergen, inv. 1201. De daarin opgenomen kohieren betreffen waarschijnlijk het
landbezit omstreeks 1660.
15 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 143, akte nr. 16.
16 ZA, SZ, inv. 510, fol. 268.
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Idem, fol. 373 v; ZA, SZ, inv. 1670, fol. 113 v en 114.
NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 2061 (II betr. 1658), fol. 31.
P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, op cit., Utrecht, 1919, p. 168.
RAB, DK, inv. 15, fol. 74 v, 8-12-1665.
ANF, jrg. 1886, p. 300; A. Romeijn, De stadsregering van Tholen (1577-1702), Giessen, 2001, p. 322; Romeijn
vermeldt als huwelijksplaats Middelburg.
P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, op cit., Utrecht, 1919, p. 188; in deze kerk was het familiewapen van
het geslacht Cabeljau afgebeeld met als spreuk “ Wat leven erft, vergaet en sterft”.
De Nederlandsche Leeuw, 1962, p. 327.
ZA, Rekenmaker Zeeland C, inv. 843.
ZA, SZ, inv. 511, 26-9-1659.
Idem, inv. 783, 7-8-1664.
Idem, inv. 665, 9-4-1669.
A. Romeijn, Kroniek van een Zeeuws dorp; het geslacht De Later in Scherpenisse 1602-1723, Spijkenisse, 1993,
p. 97.
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 178 v.
Idem, inv. 1287.2, stuk nr. 265.
Idem, inv. 664, 22-11-1668.
Idem, inv. 1670, fol. 177 v en 178.
WBA, rechterlijk archief Zuidgeest, archiefnr. 1262, inv. 248, akte 28-6-1683.
K. Booij en W. van Ham, Grafmonumenten in de Grote of Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom, Bergen op
Zoom, 1993, p. 115.
De Ned. Leeuw, 1962, p. 326.
ZA, SZ, inv. 667, 24-3-1671.
Idem, 16-10-1671.

Campe van Bruhese, Jacob; landeigenaar polder van Namen
Op 19-4-1635 werd hij benoemd tot vaandrig in de compagnie van Jacob van der Meer van Berendrecht; 1 hij werd
op 23-3-1649 benoemd tot kapitein van een infanterie-compagnie als opvolger van Charles de Ram; 2 op 16-11653 werd hij benoemd tot commandeur van Biervliet als opvolger van Charles de Peeters dict Cats; 3; op 14-61656 werd Elisabet Perduijn (zie aldaar) gedwongen tot een splitsing en verkaveling van een hofstede met land in
de polder van Namen ter grootte van 124 gemeten die mede-eigendom was van commandeur Bruhese (verworven
via zijn schoonmoeder) en die eigendom was geweest van jonkheer Johan Wielant (zie aldaar); 4 op 12-4-1665
bezat Van Bruhese in de polder van Namen 29 gemeten en 290 roeden land met een waarde van fl. 1798; hij bezat
voorts een vierde deel van een huis [op die grond] ter waarde van fl. 300; 5 hij tr. Leonore Geertruyd (Eleonora)
de la Salle, ged. Bergen op Zoom 15-9-1619, dochter van Robert Philippe de la Salle (kapitein van een compagnie
voetknechten) en Catharina Wielant (dochter van Johan Wielant; zie aldaar); uit dit huw. ged. Biervliet:
a. Jacob Michael Campe van Bruhese, 20-12-1654.
b. Johan Geeraert Campe van Bruhese, 25-4-1660.
c. Wilhelm Mauris Campe van Bruhese, 13-11-1661.
Waarschijnlijk voorts:
d. Maria Campe van Bruhese; zij tr. Anthony Seijs (zie aldaar).
1 ZA, Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, 19-4-1635, p. 69. In deze compagnie was hij eerder adelborst.
Mogelijk dat hij in 1633 met die compagnie op St. Anna verbleef.
2 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 46 v-47.
3 Idem, fol. 82.
4 GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 32 e.v. en 35.
5 HA, inv. 1034.

Capproen, Pieter; schipper
Hij is in 1633 vermeld als schipper te Moervaert en in 1634 in Langendam; hij werd in 1633-1634 betaald voor
schippersdiensten ten behoeve van het fort St. Anna; 1 op 6-3-1635 besloten de Gecommitteerde Raden van
Zeeland dat hij zijn vaart van Langendam op Antwerpen mocht continueren voor een periode van zes maanden, in
te gaan per 1-1-1635 op voorwaarde dat hij het “Gat van de Peerl” niet zou gebruiken, dat hij een borgsom betaalde
en de gebruikelijke eed voor gepermitteerde schippers aflegde. 2
1 ZA, SZ, inv. 494, 15-11-1633, fol. 119; idem, 16-11-1633, fol. 121; idem, 24-3-1634, fol. 224.
2 Idem, inv. 495, 6-3-1635, fol. 179.
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Cats, Willem van; landeigenaar polder van Namen
Hij is ca. 1548 geboren als zoon van ridder Anthony van Cats en Maruia van de Coulster; hij was ambachtsheer
van Kapelle en Bieselinge; hij verwierf op 19-12-1612 samen met anderen octrooi voor de herbedijking van de
polder van Namen en was daar grondeigenaar van 47 gemeten en 258 roeden (in het oostelijk deel van de polder)
12 gemeten en 48 roeden en 26 gemeten en 269,5 roeden (in het westelijk deel); 1 hij overl. te Kapelle in 1620; hij
tr. (1) Maria de Fonseca, weduwe van de admiraal Louis de Boisot; hij tr. (2) 1579 Constantina van Sandelin van
Herenthout, weduwe van Philibert van Tuyll van Serooskerke. 2
1 NA, 4.VTH, kaart nr. 2986.
2 Romeijn, 2001, p. 280.

Cau, Gaspar; vaandrig
Hij werd op 13-1-1650 in Den Haag gedoopt als zoon van Iman Cau en Louise Sweerts de Weert; 1 hij was in
september 1670 vaandrig in de compagnie van Bernard de Beaufort op het fort St. Anna en daar toen afwezig; 2
hij (omschreven als Jasper Cau) werd door de Staten van Zeeland op 23-9-1676 benoemd tot kapitein van een
infanterie-compagnie als opvolger van prins Frederik van Nassau; 3 op 28-9-1676 verkreeg hij eveneens van de
Staten van Zeeland commissie als kapitein in het Engelse regiment (in Staatse dienst) van kolonel Desnaij [=
William Molyneux-Desnay]; 4 ongehuwd overl. te Parijs 24-9-1679. 5
1
2
3
4
5

Hij had een broer Roelant Cau; zie aldaar.
Verbaal St. Anna najaar 1670, fol. 97 v.
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 194 v.
Idem, fol. 177; zie voor dit regiment: Ringoir, 1981 b, p. 158.
De Vos, 1931, p. 128.

Cau, Roelant; baljuw
Roelant Cau, ged. Zierikzee 30-11-1633, zoon van Iman Cau (1601-1683) en diens eerste echtgenote Louise
Sweerts de Weert (1606-1654); hij was in de periode 1657-1695 o.m. baljuw en schout van Hulst en het
Hulsterambacht; in die hoedanigheid had hij vele malen bemoeienis met de gang van zaken in de polder van
Namen, met name gelet op het feit dat de criminele justitie betreffende die polder werd uitgeoefend door de
magistraat van het Hulsterambacht; zo was hij als baljuw betrokken bij de berechting van Laurens Jaspers en Gillis
Willemse (zie aldaar) en de daders van de beroving van en de moord op Dijdtloff Goudt (zie aldaar); hij werd in
Hulst op 4-6-1695 begraven; hij tr. Zierikzee 17-7-1658 Antoinette Schadé van Westrum, dochter van Willem
Schadé van Westrum en Emilia van Kinschot, overl. Hulst 22-4-1703. 1
1 De Vos, p. 123-125; ook voor hun kinderen.

Chapelle, Jan Adriaans (de la); vaandrig
Hij is op 3-1-1641 vermeld als vaandrig van kapitein Wassij (Vassy) (= Robert de Vassy, toen commandeur te
Lillo); 1 vervulde die functie daarna in de compagnie van Philips Wassij (Wassy, Vassy) in de polder van Namen,
o.m. vermeld in 1642 en in maart 1655; 2 doopgetuige fort St. Anna 6-12-1643 en 2-9-1657; vermeld als eiser in
een civiele procedure over de betaling van wijn op 8-12-1655; 3 ingekomen lidmaat Biervliet met echtgenote 117-1665; was toen luitenant; 4 was in 1642 gehuwd met N.N. Weijmers; tr. daarna Susanna Claesenius, doopgetuige
fort St. Anna 19-11-1655; uit het huwelijk met Weijmers ged. St. Anna: 5
a. Jaques, 21-12-1642; getuigen: Jaques Mesgates, Franssoeijs Liller en Maria de Bugenij [Busigny].
1
2
3
4
5

ZA, SZ, inv. 498, 3-1-1641, fol. 194 v.
NA, Raad van State, inv. 1569, Verbaal St. Anna voorjaar 1655, fol. 43 v.
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 24.
ZA, Herv. Gemeente Biervliet, inv. 2.
De vader werd waarschijnlijk per abuis omschreven als Jan Andries Chapelle.

Chassijn, Julius; vaandrig
Hij is geboren in Valenciennes; op 28-9-1637 werd hij benoemd tot vaandrig in de compagnie van kapitein
Labusiere (De la Bussiere, La Busier); 1 in 1638 is hij vermeld als vaandrig in het fort St. Anna in de Polder van
Namen; hij was toen getrouwd met Susanna Crauwelaers; zij lieten in de fortkerk van St. Anna hun dochter Maria
Chassijn dopen die op 3-10-1638 is geboren; doopgetuigen waren: Christoffel Clouck (kapitein-majoor), Maria
Wijlandt, Susanna van Luffele en Josijna Beaumonts; Juliaen Chassijn otr. Middelburg als weduwnaar op 20-41644 en tr. Tholen 22-5-1644 met Anna Panneels, geb. Calais, weduwe van Adriaan van Ceters; de bruid woonde
toen in de stad Tholen; Julius Chassijn is ook in 1659 vermeld als vaandrig; hij werd op 5-7-1659 samen met zijn
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vrouw Anna Panneels lidmaat te IJzendijke, komend uit Philippine; 2 hij is vermoedelijk verwant met (mogelijk
de vader van) Johan Chassijn, sergeant-majoor te Liefkenshoek 1664 tot ca. 1702. 3
1 ZA, SZ, inv. 496, fol. 151 v.
2 ZA, Lidmatenlijst IJzendijke 1654-1661, fol. 39.
3 Zie voor hem: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.

Christiaense, Dingenis; molenaar
Hij is als molenaar op het fort St. Anna vermeld in september 1664. 1
1 Verbaal St. Anna najaar 1664, fol. 24 v.

Christiaense, Marinus; verm. bewoner van het fort
Aan zijn weduwe (N.N.) betaalde de diaconie van de fortkerk van St. Anna fl. 3 wegens vier weken weekgeld in
de maand januari 1675. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 21.

Christiaense, Pieter; hovenier
Hij was inwoner van het fort en met echtgenote in 1688 lidmaat van de fortkerk van St. Anna; in de jaren 16901693 was hij (mede)aannemer van het onderhoud van de doornenhaag op het fort; 1 hij verliet met zijn gezin het
fort in 1693 en vertrok naar Lamswaarde; 2 tr. Susanna de Clerck, vroedvrouw in St. Anna (zie aldaar); uit dit huw.
ged. St. Anna:
a. Johannis, 2-10-1688; getuigen Johannis van Spijckershof en Cornelia Koecke.
b. Sijmon, 2-7-1690; getuigen Jan Mallevrancke, Janneken van Lit en Janneken Clerck.
1 Verbalen St. Anna najaar 1690, fol. 93; najaar 1691, fol. 116; najaar 1692, fl. 86 v; voorjaar 1693, fol. 128 v en
najaar 1693, fol. 81 v.
2 Verbaal St. Anna najaar 1693, fol. 82.

Claessen, Jan; pachter van de gemene middelen
Hij was in september 1712 eenmalig pachter van de gemene middelen van consumptie betreffende het fort St.
Anna. 1
1 HA, inv. 988.

Claessen, Pieter; bewoner van de polder van Namen
Hij leende van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 12-4-1693 samen met Adriaen Schoeteis en Jacob
Vermeersen fl. 100; 1 zij waren toen inwoners van de polder van Namen. 2
1 HA, inv. 366 a, fol. 109 v.
2 Idem, fol. 114.

Claijssen (Claessen), Merten; landbouwer in de polder van Namen en schepen aldaar
Hij bezat op 23-7-1656 15 gemeten en 7 roeden grond in de polder van Namen; 1 idem op 12-4-1665 (15 gemeten
en 82 roeden), toen met een waarde van fl. 916 en 8 stuivers; 2 zijn huis en schuur hadden een waarde van fl. 300;
hij woonde toen in de polder Nieuwe Grouwe (de Melopolder), behorend tot het Hulsterambacht; 3 in 1653 was
hij schepen in de heerlijkheid van de polder van Namen. 4
1

Rijksarch. Kortrijk, arch. O.L. Vrouwekapittel van Kortrijk, inv. 61; kaart van de polder van Namen d.d. 23-7-1656.
2 Hij is verm. identiek met Marten Claeissens van Auderaert die op 29-10-1648 (ergens in of in de omgeving van het
Hulsterambacht, vermoedelijk door een rondreizende missionaris) r.k. huwde met Maria Gisbrechts Pietersen.
3 HA, inv. 1034.
4 GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a.

Clerck, Leendert de; ter dood veroordeelde soldaat
Hij is geboren in Hulst en was in 1640 soldaat onder commandeur Broucqsault in het garnizoen van fort St. Anna;
op 25-9-1641 werd hij gefusilleerd na een militaire berechting; 1 hij otr. fort St. Anna 21-10-1640 (als weduwnaar
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van Lisabeth Pieters) met Pierijntje Huijge, geb. Bergen op Zoom, toen wonend in het fort; uit dit huw. ged. St.
Anna de tweeling:
a. Marinis en Hubreght, 7-7-1641; getuigen bij de doop van Marinis: Thomas Robbertsen en Soetie Cornelis;
getuigen bij de doop van Hubreght: Guiliaem Tosijn en Neelken Theunis; Soetie Cornelis heeft beide kinderen
ten doop geheven, eerst Marinis (als oudste) en daarna Hubreght.
1 Dit is genoteerd in het trouwboek van het fort betreffende de periode 1633-1647; het archief van de krijgsraad van
het fort uit die periode ging verloren. Waarvoor De Clerck ter dood werd veroordeeld is onbekend.

Clerck, Susanna de; vroedvrouw
Zij is als vroedvrouw (“vroumoeder”) op het fort St. Anna vermeld in de periode oktober 1684 tot september 1691;
1
zij verdiende daarmee fl. 35 per half jaar, bekostigd door de Raad van State en fl. 15 per half jaar, bekostigd door
de diaconie van de fortkerk; 2 zij was lidmaat van de fortkerk; doopgetuige St. Anna 2-12-1685 en 25-5-1687; tr.
Pieter Christiaenssen (zie aldaar); op de lidmatenlijst van de fortkerk St. Anna 1683-1711 is vermeld dat hij na 11-1688 op een niet genoteerd moment vertrok naar Lamswaarde; uit dit huw. ged. fort St. Anna:
a. Pieter, 22-9-1686; getuigen: Noe Dupon en Matie Goethals.
b. Johannis, 2-10-1688; getuigen: Johannis van Spijckershof en Cornelia Koecke.
c. Sijmon, 2-7-1690; getuigen: Jan Mallevrancke, Janneken van Lit en Janneken Clerck.
1 HA, inv. 366 a, fol. 70 v en verder. Haar voorgangster was IJken (Iken) Moer (Iken Wolffaers); deze is voor het laatst als
vroedvrouw in St. Anna betaald in 1681 (idem, fol. 58 v-59).
2 Verbalen St. Anna 1685-1691.

Clinckaert, Steven; hovenier
In september 1659 was hij als hovenier aannemer van het planten van de dubbele doornenhaag op het fort St.
Anna. 1
1 Verbaal St. Anna najaar 1659, fol. 8.

Clinckers, Marij; bewoonster van het fort
Zij deed belijdenis in het fort St. Anna op 12-4-1687 en vertrok op een onbekend moment naar fort Lillo; 1
vermoedelijk was zij een dochter of echtgenote van een militair.
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Cloostersant, Dierck; bewoner van het fort
Hij woonde in maart 1642 op het fort St. Anna en was (omschreven als koopman) fl. 37 en 2 stuivers schuldig aan
de handelaar en schipper Adriaen Cornelissen Geuns te Bergen op Zoom wegens de koop van haring en stokvis;
commies Christoffel Clouck werd gemachtigd om deze schuld te verhalen. 1
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 37, akte nr. 29, p. 68, 6-3-1642.

Clouck, Christoffel; sergeant-majoor, commies van de vivres en ammunitiën en aannemer 1
Christoffel Clouck, geb. in Dillenburg; 2 hij werd op 30-9-1632 (krachtens een akte van prins Frederik Hendrik,
geschreven te Maastricht op 14-9-1632) door de Raad van State benoemd tot sergeant-majoor en commies van de
vivres en ammunitiën van het fort St. Anna; 3 hij vervulde die funcies tot zijn overlijden, verm. kort voor 26-51646; 4 fungeerde daar ook als aannemer van onderhoudswerken (van aarde-, rijs-, timmer- en metselwerken); in
1636 moest zijn woning op het fort gesloopt worden om plaats te maken voor de bouw van nieuwe hutten voor de
soldaten; Clouck kreeg toestemming van de Raad van State om een nieuw huis te bouwen waarvoor fl. 1000
beschikbaar werd gesteld; 5 de bouw bleek fl. 705 en 16 stuivers duurder, hetgeen uiteindelijk werd vergoed; 6 op
9-10-1645 ging de Raad van State accoord met de bouw van een “kelderkamer” in zijn huis voor fl. 700; 7 Clouck
was doopgetuige op het fort St. Anna in 26-11-1634; hij ondertrouwde op 4-11-1632 te Heusden met Catharijna
(“Crijntie”) Vervooren, geb. te Gorkum; zij fungeerde tot een niet bekend moment als waarnemend commies van
St. Anna (zie Roeland Clouck) en zette de onderhoudswerkzaamheden van haar overleden man voort; zij testeerden
in het fort St. Anna op 8-1-1641 voor Abraham Nicolai, auditeur-militair op het fort, met Hendrick Cornelissen
van Soelen, ouderling, als getuige; dit werd op 15-5-1641 geformaliseerd door een notaris in Den Haag; 8 in het
voorjaar van 1649 werden de genoemde onderhoudswerken voor een periode van drie jaar aan haar gegund voor
fl. 3100 per jaar; 9 in 1646 had zij nog fl. 8500 tegoed van de ontvanger Johan Bergaigne; 10 uit het huwelijk van
Clouck en Vervooren kwam zoon Roeland Clouck voort die in het fort St. Anna op 21-5-1634 werd gedoopt;
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doopgetuigen waren: Reijnerus Vervooren (predikant te Piershil), 11 Tobias de Muldere [aannemer], Christina
gravin van Nassau 12 en Marij van Culen; Crijntie Vervoren was doopgetuige in fort St. Anna op 7-12-1642 en in
de Kloosterkerk te Den Haag op 26-6-1643; 13 zij hertrouwde in Piershil na een ondertrouw in fort St. Anna
(omschreven als Catarina Vervoren, weduwe van Christoffel Clouck) op 24-3-1647 met Wilhelm [van] Mourick,
wonend te Hulst, kornet van graaf Hendrik van Nassau, gouverneur van Hulst; 14 hij was doopgetuige op het fort
St. Anna 28-7-1647.

De benoeming van Christoffel Clouck tot majoor-commies op St. Anna, 30-9-1632.
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Zijn familienaam is ook omschreven als Cloeck, Clouq, Kloeck, Klouck e.d.. Diverse malen is hij in resoluties van
de Raad van State omschreven als Christoffel Klugh of Clugh, zoals op 5-11-1635, 27-11-1635, 21-11-1637 en 2211-1637 (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 52, fol. 442, en 523; inv. 54, 21-11-1637, fol. 350 en 22-11-1637, fol.
354). Was dit zijn oorspronkelijk Duitse familienaam?
Dat hij geboren is in Dillenburg is vermeld in het trouwboek van de geref. kerk van Heusden op 14-9-1632.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 49, fol. 272. Hij werd omschreven als Christoffel Kluck.
Waarschijnlijk belandde hij op het fort vrijwel gelijktijdig met en dank zij de voorspraak van graaf Willem van
Nassau-Siegen. Mogelijk kenden zij elkaar reeds in Dillenburg, waar beiden zijn geboren. Toen Christoffel Clouck
(Cloeck) in 1632 in Heusden trouwde was Willem van Nassau-Siegen daar commandeur. Diens echtgenote was op
21-5-1634 in het fort St. Anna (zeer waarschijnlijk en zeer ongebruikelijk) getuige bij de doop van Christoffel’s
zoon Roeland (zie verderop). Dit wijst op een speciale band.
Prins Frederik Hendrik bemoeide zich met dit type benoemingen doorgaans persoonlijk. Hij kende deze functies vaak
toe aan vertrouwelingen. Christoffel Clouck is mogelijk verwant met Dominicus Clouck die in Veere o.m.
werkzaam was als burgemeester, fortificatiemeester, weesmeester en ouderling van de geref. kerk. Deze overleed 812-1676, 78 jaar oud. Hij was gehuwd met Tanneken Cornelis, overleden in 1662, 64 jaar oud (De Wapenheraut,
jrg. 1, 1897, p. 89). Prins Frederik Hendrik was markies van Veere.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 53, 1-8-1636, fol. 163.
Idem, inv. 53, 11-11-1636, fol. 33 en 13-11-1636, fol. 43.
Idem, inv. 63, 9-10-1645, fol. 238.
GA Den Haag, Notarieel archief Den Haag, archiefnr. 0372-01, inv. 133, fol. 213; idem, inv. 141, fol. 253. Met dank aan
Sonja de Bruin.
Vermoedelijk zette zij de aannemerswerkzaamheden van haar man reeds voort vanaf 1646 (toen haar zoon Roeland
formeel zijn vader als commies opvolgde). Gegevens daarover gingen verloren.
RvS, inv. 64, 7-11-1646, fol. 570.
Reijnerus Vervoren (Vervooren, Vervoorn) was predikant te Piershil in de periode 1621-1657.
Zij is zeer waarschijnlijk identiek met Christina van Erbach, echtgenote van graaf Willem van Nassau-Siegen, die
leiding gaf aan de verovering van het fort St. Anna in juli 1632 door Staatse troepen.
In Den Haag was zij getuige bij de doop van Johanna van Schoonderwoert (Ned. Leeuw, jrg. 91, 1974, p. 203).
Willem van Mourick was op 3-3-1648 getuige bij de doop van Sara van Schoonderwoert in de Kloosterkerk te
Den Haag (Ned. Leeuw, jrg. 91, 1974, p. 203).

Clouck, Roeland; commies van de vivres en ammunitiën en aannemer, ouderling 1
Roeland (Roelandus) Clouck, geb. ca. 1632 (14 jaar oud op 26-5-1646); 2 ged. fort St. Anna 21-5-1634, zoon van
Christoffel Clouck en Catharijna Vervooren; vermeld als zoon van Catharina Mourick, waarmee Catarine
(Crijntie) Vervoren werd bedoeld die hertrouwde met Wilhelm Mourick; 3 hij werd op 26-5-1646 door de Raad
van State benoemd tot opvolger van zijn vader als commies (niet ook als majoor); aangetekend werd dat de
commiesfunctie nog zou worden waargenomen door zijn moeder totdat hij tot “bequamen ouderdom” zou zijn
gekomen; 4 hij vervulde die functie tot zijn overlijden in 1698; verdiende daarmee vanaf 1649 50 pond Vlaams per
jaar (fl. 25 per maand); 5 fungeerde daar net zoals zijn vader ook als aannemer van onderhoudswerken (van
aarde- rijs-, timmer- en metselwerken); 6 was op 27-7-1642 en 26-9-1649 in fort St. Anna doopgetuige; was ook
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dijkgraaf van de Melopolder; 7 was in elk geval in de periode 1669-1677 lid van de magistraat van de polder van
Namen, diverse malen als burgemeester (o.m. op 30-4-1675) en als schepen; 8 was in het fort St. Anna ook
ontvanger van het havengeld, onder meer vermeld in 1659; 9 in 1665 werd zijn vermogen geschat op fl. 6000; 10
hij verkeerde regelmatig in financiële moeilijkheden vanwege zijn werk als aannemer van onderhoudswerken
betreffende het fort; 11 in 1674 gaven de Gecommitteerde Raden van Zeeland toestemming aan de volgende
schuldeisers om beslag te laten leggen op het traktement van Clouck als commies (dat via het gewest Zeeland werd
bekostigd): sergeant Anthonij Jansen (leende fl. 101 en 7 stuivers), commandeur Johan de Vassij (Wassy) (leende
fl. 150) en de solliciteur Pieter Smitman (geen bedrag vermeld); 12 op 20-6-1675 had Clouck een schuld van fl.
107 en 10 stuivers bij Adriaen Harincx, houtkoper te Goes; 13 op 31-3-1678 gaven de Gecommitteerde Raden van
Zeeland toestemming aan Jacob Selle (inwoner van Middelburg) om beslag te laten leggen op het traktement van
Clouck (diens schuld was 125 pond Vlaams); 14 Clouck leende geld van de diaconie, bijv. op 4-4-1677 fl. 324; 15
ouderling in de fortkerk van St. Anna 1677-1685; 16 hij betaalde op 26-11-1681 voor het begraven van zijn neef
(N.N.) Vervooren in de fortkerk van St. Anna fl. 13 en 4 stuivers; 17 in september 1682 verklaarde dat hij in de
afgelopen zomer druk bezig was geweest met (niet nader omschreven) “affaires” van zijne hoogheid de prins van
Oranje [stadhouder prins Willem III]; 18 hij werd op 1-6-1685 door de Raad van State benoemd als gezworene van
de polder van Namen (als opvolger van de op 22-5-1685 overleden Pieter Servaes) tegen een traktement van fl. 60
per jaar; 19 vervulde deze functie vanwege “particuliere affaires” gedurende enkele jaren niet; 20 verzocht in maart
1697 om voor deze functie wederom betaald te worden; dit werd toegestaan, mits hij weer in het fort St. Anna ging
wonen, zodat hij het ambt van gezworene te allen tijde naar behoren zou kunnen vervullen; in afwachting daarvan
kreeg hij voor die functie een traktement van fl. 30; 21 hij testeerde in Den Haag op 6-8-1648 en wees zijn moeder
aan als zijn enige erfgenaam; 22 waarsch. overleden tussen september 1698 (toen nog vermeld bij de inspectie van
het fort) en maart 1699 (toen melding werd gemaakt van de nieuw aangetreden commies); 23 hij ondertrouwde (als
j.m.) op het fort St. Anna en trouwde in Hulst op 19-7-1656 (met attestatie van de predikant Adriaen Bake van het
fort St. Anna) met Maria Potteij, j.d., wonend op het fort De Moervaart; 24 als haar weduwnaar hertrouwde hij in
1685 (otr. St. Anna 2-10-1685, tr. Zundert 24-10-1685) met Catharina Makellegod (Mackelligodt), geboren in
Zundert en weduwe van Daniel Herleij; zij was in 1688 lidmaat van de fortkerk van St. Anna; zij overl. in juli of
aug. 1692; op 5-8-1692 werd voor haar begrafenis in de fortkerk fl. 12 betaald, voor het gebruik van het doodkleed
fl. 1 en 1 stuiver en voor het luiden van de klok 6 stuivers; 25 uit het huwelijk met Maria Potteij kwamen voort
[NB: hiaat doopboek 1662 t/m 1678]:
a. Jacoba Clouq, ged. fort St. Anna 2-4-1657; getuigen: Jacob Mogge, kapitein, 26 commanderend op de
Moervaart [bij Hulst; mogelijk is gedoeld op fort Moerschans] en Lucretia Galierus [Gallieris], echtgenote van
“dommis” [dominee] Posselius [= Porcelius]. 27
b. Christoffel Leonard Clouq, ged. fort St. Anna 26-5-1658; getuigen: kapitein Leonard Mogge 28 en Ester
Galieris; hij deed belijdenis in St. Anna bij de predikant Jeremias Tradt in de periode 1679-1683; op 1-7-1684
was hij doopgetuige in het fort, omschreven als “conducteur” van de vivres en ammunitiën op het fort St. Anna;
29
hij komt niet voor op de lidmatenlijst van het fort vanaf het jaar 1688.
c. N.N., een zoontje dat in maart 1677 in de fortkerk van St. Anna werd begraven, waarvoor fl. 6 werd betaald. 30
d. N.N., een dochter (mog. identiek met Jacoba) waarvoor Roeland Clouck op 30-4-1679 wegens haar begrafenis
in de fortkerk “kerkerecht” betaalde. 31
e. (vermoedelijk) Anna (Joanna) Maria Klouck, zij deed belijdenis in St. Anna bij de predikant Jeremias Tradt in
de periode 1679-1683; doopgetuige St. Anna 15-2-1682; op de lidmatenlijst vanaf 1688 is vermeld dat zij (op
een niet genoteerd moment) is vertrokken naar elders; zij is mog. identiek met juffrouw Klouck die op 17-101689 fl. 16 leende van de diaconie van de fortkerk; 32 zie ook Anna Makellegodt.
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Uit het trouwboek van de geref. kerk van Zundert.

1 Zijn familienaam is ook omschreven als Cloeck, Clouq, Kloeck, Klouck e.d..
2 NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 64, 26-5-1646, fol. 704. Zijn leeftijd is toen door zijn moeder vermeld; als deze
klopt wijkt het geboortejaar nogal af van het doopjaar. Dat zou natuurlijk kunnen, maar is wel opmerkelijk voor
een kind van een dochter van een predikant. Mogelijk was Roeland Clouck op 26-5-1646 jonger dan 14 jaar.
3 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 304, akte nr. 75, 13-3-1685, fol. 193 en 211. Roelandt Clouck, omschreven
als commies op het fort St. Anna, had een schuld d.d. 21-7-1672 van zijn moeder en van zichzelf bij de
erfgenamen van Cornelia Berendans, weduwe van Cornelis Matthijssen Cnollaert (Knollaert), in leven koopman
van hout te Bergen op Zoom. Mogelijk betrof de schuld een hypotheek op het huis “Het Canon” in het fort St.
Anna, dat eigendom was van die erfgenamen (idem, fol. 221).
4 NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 64, 26-5-1646, fol. 704. Opmerkelijk is dat hij slechts 14 jaar oud was toen hij
tot commies werd benoemd. Deze functie werd voor hem gereserveerd. Daarbij zullen de klaarblijkelijk goede
betrekkingen tussen het huis Nassau en de uit Dillenburg afkomstige familie Clouck een rol hebben gespeeld. Zijn
moeder was na het overlijden van Christoffel Clouck ook in staat om diens activiteiten als aannemer voort te
zetten. Roeland Clouck vervulde (hoe dan ook) de functie van commies in formele zin ca. 52 jaar!
5 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1140, fol. 119; ZA, SZ, inv. 669, 18-12-1672. Hij toucheerde daarnaast
inkomsten als aannemer van onderhoudswerken, net zoals bijvoorbeeld zijn collega op het fort Liefkenshoek
(Leune, 2006, deel 1, gedrukte versie, p. 378).
6 Het reguliere onderhoud van de timmer- en metselwerken (de “binnenwerken) van het fort verloor hij in de tweede
helft van 1691 (Verbaal najaar 1691, inv. 1589, fol. 116 v); het reguliere onderhoud van de aarde- en rijswerken
(de “zeewerken”) werd hem krachtens een resolutie van de Raad van State vanaf 24-8-1693 niet meer gegund
(Verbaal najaar 1693, inv. 1589, fol. 75).
7 De Melopolder maakt onderdeel uit van de zogeheten Graauwsche Polders en was de derde polder in dit complex
die werd drooggelegd. In 1645 kregen de ingelanden van de Namenpolder toestemming om “zeker aanwas of slik,
genaamd de Graauw” te mogen bedijken. Aldus ontstond de Nieuwe Grouwepolder, die 428 ha groot was. Op 26
januari 1682 braken de dijken door tijdens een stormvloed, maar in 1684 werd het noordelijk deel (428 hectaren)
herdijkt. De polder is vernoemd naar de Spanjaard Francisco de Melo (1597-1651), die in de periode 1641-1644
interim-landvoogd was van de Zuidelijke Nederlanden.
8 GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a; Nijenhuis, p. 269.
9 NA, Raad van State, inv. 1570, verbaal voorjaar 1659, fol. 14 v.
10 NA, Raad van State, inv. 2145.
11 Het kwam regelmatig voor dat hij onderhoudswerken op het fort voor een te laag bedrag had aangenomen. Op
27-10-1672 had hij een schuld van 14 pond, 14 schellingen en 6 groten Vlaams wegens de koop van wijn
(RAZVL, inv. 2191a, fol. 132 v).
12 ZA, SZ, inv. 672, 5-6-1674, 14-6-1674 en 19-6-1674; inv. 673, 14-8-1674 en 13-11-1674.
13 GA Hulst, RAZVL, inv. 2191 a, 20-6-1675 (ongefol.).
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14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28

29
30
31
32

ZA, ZA, inv. 680, 31-3-1678.
HA, inv. 366 a, fol. 25.
HA, inv. 366 a.
Idem, fol. 54 v.
Verbaal St. Anna, najaar 1682, fol. 144.
NA, Raad van State, inv. 106, 1-6-1685.
Clouck verbleef vermoedelijk na het overlijden van zijn tweede echtgenote gedurende een onbekende tijd in
Utrecht of in Groningen. Op 6-8-1692 eiste Dirk van Datelbeek, wonend te Utrecht aan het Vredenburg,
herbergier (“hospes”) in “Groeningen”, van Roeland Clouck betaling van fl. 40 wegens logies en verteringen.
Clouck diende de vordering binnen een maand te betalen. De vordering werd overgedragen aan de ontvangergeneraal [van de Generaliteit] te Den Haag (Utrechts Archief, not. arch. Utrecht, U122a001, akte nr. 33). In juni
1693 is vermeld dat Clouck in de afgelopen twee jaar elders had gewoond (NA, Raad van State, inv. 1847,
Verbaal Polder van Namen/fort St. Anna juni 1693, fol. 87).
NA, Raad van State, inv. 1592, Verbaal voorjaar 1697, fol. 87 v-88.
GA Den Haag, Not. archief Den Haag 0372-01, inv. 136, fol. 178.
NA, Raad van State, inv. 1593, Verbaal najaar 1697, diverse plaatsen en inv. 1592, fol. 22 v.
Vermoedelijk ondertrouwden zij op het fort St. Anna, waarvan trouwgegevens betreffende de periode 1648 t/m
1677 verloren gingen.
Idem, fol. 102 v.
Jacob Mogge verkreeg op 31-8-1641 van de Staten van Zeeland commissie als kapitein. Hij was eerder luitenant
van graaf Willem van Nassau [-Siegen] (ZA, SZ, inv. 1669, fol. 213 v).
Posselius is waarschijnlijk Matheus Porcelius, predikant te Hulst in de periode 1646-1681 (Brand, 1972, p. 475).
Uit zijn huwelijk met Lucretia Galierus (Gallieris) kwam een dochter Suzanna voort die op 18-6-1655 in Hulst
werd gedoopt (De Navorscher, jrg. 1882, p. 142). Een eerdere dochter Suzanna werd in Hulst op 29-10-1653
gedoopt.
Leonard Mogge verkreeg van de Staten van Zeeland commissie als kapitein op 11-4-1653 (ZA, SZ, inv. 1670, fol.
84). Vermoedelijk is hij identiek met Leendert Mogge, vermeld als vaandrig en lidmaat van de geref. kerk te
Vlissingen met att. van Sas van Gent d.d. september 1649 (ZA, DTBL Vlissingen nr. 22, K 482, fol. 245).
Conducteur betekent hier vermoedelijk opzichter (ten dienste van zijn vader).
HA, inv. 366 a, fol. 19 v.
Idem, fol. 43. Het bedrag is niet gespecificeerd, want was onderdeel van een meeromvattende betaling van
Clouck aan de diaconie van fl. 133 en 11 stuivers.
Idem, fol. 120. Mogelijk betrof dit nog een schuld van haar moeder.

Coehoorn, Menno van; directeur-generaal der Fortificatiën
Voor biografische gegevens over Menno van Coehoorn (1641-1704) wordt verwezen naar:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Menno_van_Coehoorn; voorts naar Van Hoof, 2004.
Van Coehoorn had als directeur-generaal der Fortificatiën van de Republiek in 1701 en 1702 bemoeienis met
reparaties van het fort St. Anna; 1 hij was in die periode (sinds 18-7-1701) ook gouverneur van Staats-Vlaanderen
en woonde daarna tot eind 1703 in Hulst.
1 NA, Raad van State, inv. 1594, Verbalen betr. St. Anna voorjaar 1701 (fol. 80 v) en voorjaar 1702 (fol. 57 v en 58).

Coenraadt, Hans; constabel
Zie Hupscher.
Coetsvelt (Koetsvelt), Romeijn Jans van; kanonnier
Hij is als kanonnier (constabel) op het fort St. Anna vermeld in de periode september 1685–september 1688, soms
als Romeijn Janse; 1 hij vervulde deze functie mogelijk ook daarna nog; 2 zijn aanstelling kwam ten laste van de
[landelijke] kanonnierscompagnie van kapitein [Hendrik] Habenicht; 3 hij volgde Cornelis Vergout op; was
evenals zijn echtgenote lidmaat van de kerk op het fort; in 1688 betaalde de diaconie hem fl. 1 en 10 stuivers voor
het repareren van de bochten in de kerk met [koperen] spijkertjes (“nagels”); 4 met echtgenote doopgetuige St.
Anna 17-7-1689; voor het repareren van het dak van het huis van [de wezen van] Hoelie (zie Van Zoelen) in het
fort betaalde de diaconie hem op 16-19-1690 twee stuivers; 5 ook in 1691 werd hij voor uiteenlopende klussen
door de diaconie betaald, waaronder het timmeren van een kist voor fl. 1 en 16 stuivers; 6 voor het timmeren van
een doodkist ontving hij van de diaconie op 31-12-1692 fl. 2 en 5 stuivers; 7 voor het gebruik van het doodkleed
bij zijn begrafenis werd op 1-11-1694 aan de diaconie van St. Anna fl. 1 en 1 stuiver betaald; 8 tr. Maria N.N.
[omschreven als Maria Romeijns en als Maria van Koetsvelt]; als zijn [hun] kinderen zijn bekend:
a. Jan Romeyn van Coetsvelt (Koetsvelt), was in 1685 soldaat in de compagnie van de heer Johan van
Bronckhorst op het fort Sint Anna; otr. St. Anna (als j.m.) 12-8-1685, tr. ald. 2-9-1685 met Maria Klinckers,
j.d. geboren te Hulst, verm. r.k. ged. aldaar 12-2-1668 als dochter van Nicolaus Clinckaert en Dorothea van de
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Hagen; 9 beide toen wonend op het fort Sint Anna; uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort die op
St. Anna werden gedoopt:
- Johannis, 26-8-1686; getuigen Jan Frederickx, Pieter Klijnckers en Walburgh de Bruijn.
- Fredericus, 9-11-1687; getuigen Pieter van Koetsvelt en Maria van Backhuijsen.
- Maria, 24-10-1688; getuigen Romeijn van Koetsvelt en Marij Romeijns.
b. Margrieta van Koetsvelt, geb. Heusden; lidmaat van de fortkerk van St. Anna; otr. St. Anna 9-2-1687, tr. ald.
28-2-1687 Jan Fredericks, geb. Lillo, soldaat in de compagnie van de commandeur van het fort St. Anna; zie
aldaar.
c. (mog.) Pieter van Koetsvelt, doopgetuige St. Anna 9-11-1687.
1 Verbalen St. Anna 1686-1688.
2 Na september 1688 werd de samenstelling van de militie op het fort nog slechts incidenteel genoteerd in de
verbalen van de Raad van State dan wel in de vorm van bijlagen die verloren zijn gegaan.
3 Ringoir, 1971, p. 12; Ringoir, 1979, p. 97.
4 HA, inv. 366 a, fol. 84.
5 Idem, fol. 94.
6 Idem, fol. 100 v.
7 Idem, fol. 104 v.
8 Idem, fol. 115 v.
9 Getuigen bij de ondertrouw waren Romeijn Jans van Coetsvelt en Elisabeth Abrahamse.

Colve, Anthonij; vaandrig
Hij was in sept. 1668 vaandrig in de compagnie van kapitein Bernard de Beaufort (regiment Schotte) in het fort
St. Anna in de polder van Namen (zie aldaar); 1 verbleef toen in Zeeland na terugkeer uit Suriname; 2 verbleef
begin 1670 in het fort St. Anna, vermeld als ouderling van de fortkerk aldaar; 3 vertrok daar in de loop van 1670
wegens wisseling van compagnie; 4 kapitein van een Zeeuwse compagnie die op 14-10-1672 opdracht kreeg zich
te verplaatsen naar fort Lillo; 5 vertrok in november met zijn compagnie 1672 naar Veere; 6 was in de periode
1673-1674 gouverneur van Nieuw-Amsterdam (het latere New York); 7 werd op 5-5-1677 kapitein van een
compagnie in het regiment van kolonel [Caspar] De Mauregnault; 8 werd medio 1677 commandeur te Axel; 9 werd
op 12-7-1679 sergeant-majoor in het regiment van Caspar de Mauregnault; 10 bevorderd tot luitenant-kolonel in
dit regiment onder kolonel Jacques Louis graaf de Noyelles op 22-3-1683; 11 was in augustus 1695 commandeur
te Veere; 12 tr. Griton de Quade; uit dit huwelijk twee dochters en een zoon Jacob Lambert Colve (burgemeester
en raad van Veere, lid van de Gecommitteerde Raden van Zeeland 1717-1722, overl. Veere 31-1-1722).
1 NA, Raad van State, inv. 1575, Verbaal St. Anna najaar 1668, fol. 17.
2 Waarschijnlijk was hij betrokken bij de verovering van Suriname op 6-3-1667 door een Zeeuws vlooteskader onder
bevel van Abraham Crijnssen.
3 GA, arch. Hulsterambacht, inv. 366 a, fol. 3.
4 Idem, fol. 6, 1-1-1671.
5 ZA, SZ, inv. 669, 14-10-1672 en 27-10-1672. Het is aannemelijk dat hij een kleinzoon is van Anthoni Colve die bij
nummer 2 is vermeld.
6 Idem, 2-11-1672.
7 CBG, dossier Colve. Hij informeerde vanuit het Fort Willem Hendrik in Nieuw-Nederland de Gecommitteerde
Raden van Zeeland op 28-7-1674 (ZA, SZ, inv. 1289).
8 ZA, SZ, inv. 1671, fol. 3 v.
9 Idem, inv. 678, 11-5-1677.
10 Idem, inv. 1671, fol. 10 v en 11.
11 Ringoir, 1981 b, p. 65.
12 M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg 1696, p. 583.

Coninckxhoven, Hendrick van; soldaat
Hij is geboren in Bergen op Zoom en waarsch. zoon van Jan van Coninxhoven en Janneken Willems (zie aldaar);
hij was in 1644 soldaat in de compagnie van Anthony Seijs op het fort St. Anna; otr. St. Anna 17-1-1644, tr. ald.
14-2-1644 Anneken van de Winckel, geb. Vosmaar [Vossemeer]; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Janneken, 18-12-1644; getuigen: Isaack van de Winckel, Nicolaes Corneliss, Heldert van de Maes, Janneken
van Coninckhoven en Neeltien Teunis.
b. Aeriaentie, 25-8-1649; getuige: Leuntie Joos.
Coninxhoven, Jan van; schrijver
Hij was in 1642 schrijver in de compagnie van Anthony Seijs op het fort St. Anna; op 4-6-1642 testeerde hij te
Bergen op Zoom met echtgenote Janneken Willems; als hun drie kinderen werden toen vermeld: Henrick, Anthonij
(ged. Bergen op Zoom 23-3-1625; tot de getuigen behoorde Anthony Seijs) en Willem van Coninxhoven (ged.
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Bergen op Zoom 17-3-1627); 1 zoon Johannes, ged. Bergen op Zoom 2-2-1629, werd niet vermeld; Hendrick is
waarsch. identiek met Hendrick van Coninckxhoven (zie aldaar).
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 10, akte nr. 141, 4-6-1642.

Convert, Daniel (van); kapitein
Zijn compagnie (in het regiment van Maximiliaan van Steenhuijsen) verbleef (in elk geval) in de maanden
november en december 1707 in het fort St. Anna; 1 hij werd op 30-11-1723 bevorderd tot sergeant-majoor in het
regiment van Samuel Maurits de la Rocque; 2 op 3-8-1731 volgde zijn bevordering tot luitenant-kolonel in dit
regiment, toen onder leiding van Abraham Montet. 3
1 Blijkens het doopboek van dit fort betreffende de periode 1679-1708.
2 ZA, SZ, inv. 1672, fol. 25; Ringoir, 1981 b, p. 68.
3 ZA, SZ, inv. 1672, fol. 165 v; Ringoir, 1981 b, p. 66

Coole, Willem; landbouwer in de polder van Namen
Hij was (o.m. vermeld in 1660) landbouwer in de polder van Namen en pachter van land dat (sinds 1655) eigendom
was van de Generaliteit. 1
1 Verbaal St. Anna najaar 1660, fol. 17.

Coolsaet, Johanna; winkelierster
Zij ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 30-9-1690 fl. 8 en 12 stuivers wegens het leveren van
winkelwaren tot het maken van een manteltje en een rok voor Marij Geurtsen; de kleermaker (N.N.) ontving
hiervoor vervolgens fl. 1 en 4 stuivers. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 94.

Coops, Coop; vaandrig
Hij verbleef in 1701 als vaandrig in het regiment van Rempt ten Ham van Holtzappel (zie aldaar) in het fort St.
Anna; vertrok daar in 1701. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Corentas, Jan; licentmeester
Zie Jan Verheijde Corentas.
Cornelis, Anna; lidmaat van de fortkerk
Zij werd ergens in de periode 1679-1683 door belijdenis lidmaat van de fortkerk van St. Anna; vóór 1-1-1684
vertrok zij naar Bergen op Zoom. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Cornelisse, Anthonij; sergeant
Zie Anthonij Cornelisse van Vijfhuizen.
Cornelisse, Hendrick; pachter van de gemene middelen
Hij was in 1646 pachter van de gemene middelen van consumptie in het fort St. Anna en verzocht de Raad van
State om enige vermindering van pacht omdat daar veel “gesoetelt” is [omdat hij veel concurrentie had van
soetelaars]; zijn pacht werd in juni 1642 niet gecontinueerd; zijn verzoek werd door de Raad van State op 30-81646 afgewezen; 1 hij is waarsch. identiek met Hendrik Corneliszn. van Zoelen (zie aldaar).
1 RvS, inv. 64, 30-8-1646, fol. 279.

Cornelisse, Merten; schipper polder van Namen
Hij was in april 1645 schipper in de polder van Namen en bestelde op 27-4-1645 een nieuwe schuit met o.m. een
kiellengte van 30 voet. 1
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 40, akte nr. 44, p. 119-120, 27-4-1645.

52

Cornelissen, Marinis; soldaat en opzichter van de sloepen
Hij was soldaat in de compagnie van commandeur Broucqsault op St. Anna en kreeg in 1633 (evenals Willem
Cornelissen) een toelage van fl. 2 per week wegens “het gade slaan van s‘Landts chaloupen in den polder van
Namen”; 1 in 1634 is hij omschreven als opzichter van de sloepen op het fort St. Anna. 2
1 ZA, SZ, inv. 494, 15-11-1633, fol. 118; idem 16-11-1633, fol. 121. Deze toelage had betrekking op het bewaken
door middel van roeiboten (“chaloupen”) van het vaar- en viswater in de omgeving van het fort. De sloepen
behoorden vermoedelijk bij een of meer oorlogsschepen van de Admiraliteit van Zeeland die bij het gat van Saeftinghe
waren geposteerd.
2 ZA, SZ, inv. 494, 24-3-1634, fol. 224. Die functie werd in 1665 vervuld door Willem van Hoorn (zie aldaar).

Cornelissen, Willem; soldaat
Hij was soldaat in de compagnie van commandeur Broucqsault op St. Anna en kreeg in 1633 (evenals Marinis
Cornelissen) een toelage van fl. 2 per week wegens “het gade slaan van s‘Landts chaloupen in den polder van
Namen”. 1
1 ZA, SZ, inv. 494, 15-11-1633, fol. 118. Deze toelage had betrekking op het bewaken door middel van roeiboten
(“chaloupen”) van het vaar- en viswater in de omgeving van het fort. De sloepen behoorden vermoedelijk bij een
of meer oorlogsschepen van de Admiraliteit van Zeeland die bij het gat van Saeftinghe waren geposteerd.

Coucq (Koek), Pieter Aertse de; mog. schrijver
Op 27-7-1632 behoorde hij (in een niet omschreven hoedanigheid, mogelijk schrijver) tot de mede-ondertekenaars
van een inventarisatie van op het fort St. Anna aangetroffen goederen na de verovering van het fort op de
Spanjaarden. 1
1 ZA, SZ, inv. 1247.2.

Craemer, Nicolaes Arentse (de); landeigenaar polder van Namen, mede-eigenaar ambachtsheerlijkheid
Namen, baljuw van Namen
Hij was landbouwer in de polder van Namen en had daar op 23-4-1665 de volgende bezittingen: 1
• 61 gemeten en 221 roeden land met een waarde van fl. 3704 en 4 stuivers.
• Een huis en schuur plus een aandeel in de ambachtsheerlijkheid van Namen (vermoedelijk 1,3 part) met een
gezamenlijke waarde van fl. 1295 en 16 stuivers.
Hij was in de periode 1652-1667 baljuw van de polder van Namen; 2 hij overleed tussen 6-5-1667 (nog beëdigd
als baljuw) en 14-12-1667 (beëdiging van opvolger Gout); waarschijnlijk is hij identiek met de schipper Claes
Adriaensen (de) Cramer (zie aldaar).
1
2

HA, inv. 1034. Zijn grondbezit in de polder van Namen is reeds vermeld in 1656 (Rijksarch. Kortrijk, arch. O.L.
Vrouwekapittel van Kortrijk, inv. 61; kaart van de polder van Namen d.d. 23-7-1656).
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a; Nijenhuis, p. 269.

Craenendonck, Geert Aertsen; inwoner polder van Namen
Op 31-8-1657 is hij vermeld als bierhandelaar (biersteker) in Graauw; 1 op 20-5-1671 was hij inwoner van de
polder van Namen en toen getuige bij de opstelling van een notarisakte te Bergen op Zoom. 2
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 143, akte nr. 41, 31-8-1657.
2 Idem, inv. 255, akte nr. 28, 20-5-1671.

Cramer, Claes Adriaensen (de); schipper
Hij werd door de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 22-2-1635 benoemd tot “gepermitteerd” schipper van
de polder van Namen op Holland en Zeeland; 1 vermeld als schipper in de polder van Namen op 7-9-1644; 2 op
22-1-1652 is hij vermeld als man en voogd van Barbara Michielsdr. Haghens; 3 hij is waarschijnlijk identiek met
Nicolaas Arentse Craemer (zie aldaar).
1 ZA, SZ, inv. 495, 22-2-1635.
2 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 39, akte nr. 107, p. 303-304, 7-9-1644.
3 Idem, inv. 76, akte nr. 4, 22-1-1652.

Crijnsse, Anthonij; aannemer
Hij was in 1665 aannemer van de aanleg van een nieuw rijshoofd bij het fort St. Anna voor fl. 145 per roede na
een publieke aanbesteding te Bergen op Zoom op 1-10-1665; borg stond Jan Anthonissen van Weert. 1
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1 Verbaal St. Anna najaar 1665, fol. 57 v-58.

Crommon, Marinus van; gecommitteerde van de Raad van State
Hij (1629-1687) was in de periode 1660-1683 gedeputeerde van de Staten-Generaal en in de periode 1683-1687
gecommitteerde van de Raad van State namens het gewest Zeeland; 1 in laatstgenoemde functie was hij in 1684
nauw betrokken bij de besluitvorming over de herdijking van de polder van Namen na de stormvloed van 28-11682. 2
1 http://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861/app/personen/8761.
2 NA, Raad van State, inv. 1856.

Cromvliet, de heer; landeigenaar polder van Namen
Hij behoorde in 1614 samen met de heer [Johan] Basius met 92 gemeten en 75 roeden tot de eerste
grootgrondbezitters in de herdijkte polder van Namen; 1 waarschijnlijk is hij identiek met Bernard Cromvliet, lid
van de Rekenkamer van Holland, evenals Johan Basius.
1 NA, 4.VTH 2986.

Cruerb, N.N.; kapitein
Hij is op 26-12-1634 (bij een ondertrouw) in St. Anna als kapitein vermeld; vermoedelijk is zijn naam niet goed
genoteerd (verstaan); mogelijk is hij identiek met Christopher Crumb, vermeld als kapitein te Bergen op Zoom op
26-9-1632. 1
1 ZA, SZ, inv. 1247.2, Ingekomen stukken bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland, ongefolieerd.

Crumb, Christopher; kapitein
Zie N.N. Cruerb.
Cuper van Holthuysen, Francois; gecommitteerde van de Raad van State
Hij (1636-1726) was in de periode 1681-1687 gecommitteerde namens Overijssel van de Raad van State; 1 in 1683
was hij in opdracht van de Raad van State belast met het voorbereiden van de besluitvorming over de herbedijking
van de polder van Namen na de stormvloed van 28-1-1682. 2
1 http://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861/app/personen/11963.
2 NA, Raad van State, inv. 1856; zie de bijlagen 27, 29 en 30.

Dambrinus, Joannes; waarsch. chirurgijn
Hij was waarschijnlijk (omschreven als meester) chirurgijn in het fort St. Anna op 15-10-1651; 1 toen doopgetuige
aldaar; idem op 2-6-1653, 27-7-1653, 23-1-1655, 29-8-1655, 15-9-1655 en 2-1-1656; tr. Elisabeth Rouckhuijsen;
uit dit huw. ged. fort St. Anna:
a. Abraham, 2-8-1648; getuigen: Simon Jobss (sergeant), Anthoni [Janszn.]Berou, Jufr. Elisabet Tenhaeff en
Marij Arondeeus.
b. Cornelis, 19-3-1651; getuigen: Mr. Pieter de Vriese, Petrus Touchet (dokter), Pieter Swingendouw, Anneken
Arimaets en Sara Dignis; kind gedoopt door ds. Paul Vesarde [Veesaert, predikant van het dorp Namen].
c. Abel, 21-6-1654; getuigen: Joannes Wichman, Maarten Janss van Dinteloort, Joris van den Driessche, Roeland
Quapeert, Susanna Claessen en Cateline Cornelis; kind gedoopt door ds. Christophoro [Christoffel] Maten,
predikant van het dorp Namen.
d. Maria, 14-11-1655; getuigen: Floris Michielssen, Jan Hildebrant, Cornelis Adriaenssen Nissepat, Margareta
van Dale, Jacomijna Strobant en Margareta Huijkers.
1 Hij is waarsch. een zoon van Abraham Dambrinus, predikant te Ellewoutsdijk en Oudelande (1627) en te
Kruiningen (1638), overl. in 1642 (ZA, Verz. Gen. Afsch. nr. 164).

Damme, Jan van; glazenmaker
Ontving op 26-1-1693 fl. 3 en 6 stuivers voor het leveren en repareren van ramen van een huis in fort St. Anna.
1 HA, inv. 366 a, fol. 109.
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1

Dammon, Nicolaes; tamboer
Zie Pierre Romain.
Daris, Marijn; pachter van de gemene middelen
Hij is geboren in Kloosterzande en was in september 1702 eenmalig pachter van de gemene middelen van
consumptie betreffende het fort St. Anna; 1 otr. Hulst (als j.m.) 25-3-1695, tr. ald. 13-4-1695 Elisabeth de Laet,
weduwe van Marijnis de Bakker.
1 HA, inv. 988, fol. 89 v.

Davids, Jacomintie; lidmaat van de fortkerk
Zij was in 1688 lidmaat van de fortkerk van St. Anna met de latere toevoeging: overleden (vóór 1711); 1 zij was
vermoedelijk een dochter of echtgenote van een militair.
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Denijs, Janneken; bewoonster van het fort
Zij is op 15-4-1665 vermeld als bewoonster van het fort met een geschat vermogen van minder dan fl. 2000; 1 zij
was eerst gehuwd met Jasper Gijssen (vermoedelijk broer van Jan Gijssen; zie aldaar) en daarna (otr. St. Anna
16-6-1647, tr. ald. 30-6-1647) met de soldaat Theunis Hermssen (Hermans).
1 NA, Raad van State, inv. 2145.

Dimmer, Willem; landeigenaar polder van Namen
Hij is een zoon van Gijsbrecht Dimmer (drossaard van Steenbergen 1625-1637) en Joanna van Roosenburch; 1 hij
was advocaat te Bergen op Zoom en bezat op 12-4-1665 in de polder van Namen 4 gemeten en 181 roeden land
met een waarde van fl. 276 en 4 stuivers; 2 hij speelde een leidende rol in de rooms-katholieke gemeenschap te
Bergen op Zoom medio 17de eeuw; 3 hij overl. te Bergen op Zoom op 4-2-1687; otr. Halsteren (r.k.) 24-8-1641, tr.
ald. 15-9-1641 Elisabetha Schalck.
1 NNBW, deel 8, p. 397.
2 HA, inv. 1034.
3 De Mooij, p. 630.

Diricxsen, Jan; soldaat
Hij was in 1677 soldaat in de compagnie van Bernard Laurens de Beaufort (zie aldaar). 1
1 ZA, SZ, inv. 678, 9-2-1677.

Docks, Gillis; begunstigde van de diaconie van de fortkerk
Hij ontving op 7-4-1675 van de diaconie van de fortkerk van St. Anna fl. 18 en 5 stuivers voor het onderhouden
van een kind van Jan Stoffels Drijon (verm. Barber); 1 in 1676 ontving hij hiervoor fl. 30; 2 idem fl. 36 op 12-41678 (het kind is toen omschreven als Cathalina). 3
1 HA, inv. 366 a, fol. 20. Hij is waarsch. verwant met Anthonij Docks die in 1645 soldaat was in St. Anna. Deze otr.
23-7-1645 ald., tr. ald. 3-9-1645 als weduwnaar van Catelijne Blanckers met Neeltie van de Broucque.
2 HA, inv. 366 a, fol. 20 v.
3 Idem, fol. 38 v.

Doetinchem, Arent of Wolter van; kapitein
Beiden waren kapitein van een compagnie behorend tot het regiment van Johan Diederik baron van Heyden tot
Ootmarsum; in maart 1702 hielden zij beide garnizoen op het fort Moerschans bij Hulst, Arent met 50 koppen en
Wolter met 43; 1 een van hen verbleef met zijn compagnie in 1703 en 1704 in het fort St. Anna. 2
1 Verbaal Hulst voorjaar 1702, inv. 1594, fol. 71.
2 Verbalen St. Anna voorjaar 1703, fol. 60 en voorjaar 1704, fol. 46 v; zie voor het genoemde regiment Ringoir,
1981 b, p. 101.

Doogen, Elisabeth; eigenaresse van een huis in het fort
Zie: Cornelis Matthijsse Knollaert (Cnollaert).
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Doorn, Jacob van; schepen in de magistraat van de polder van Namen
Hij was in de periode 1702-1704 schepen in het magistraatscollege van de polder van Namen, benoemd door de
Raad van State; 1 doopgetuige St. Anna 30-10-1695 en 3-4-1701; hij otr. (als weduwnaar) Kloosterzande 3-1-1691
Willemijntie Pieters, geb. Biezelinge, toen dienstmeid bij commandeur Johan Bronckhorst; zij was in 1688 lidmaat
van de fortkerk van St. Anna; hij hertr. Cathalintie Schers, doopgetuige St. Anna 20-1-1697.
1 Verbalen verpachting tienden polder van Namen 1702-1704.

Doubleth, Philips (1); landeigenaar polder van Namen, mede-eigenaar ambachtsheerlijkheid Namen
Hij is op 22-1-1590 geboren als zoon van Philips Doubleth en Maria Pieters van der Goes; als erfgenaam van zijn
vader (die in 1612 overleed en die vermoedelijk nog betrokken was bij de herbedijking van de polder van Namen
waarvoor in 1612 octrooi werd verleend) werd hij in 1614 landeigenaar (met 48 gemeten en 155,5 roeden plus 12
gemeten en 201 roeden) en mede-eigenaar van de ambachtsheerlijkheid van de polder van Namen; 1 hij woonde
in Den Haag en was heer van Sint Annaland (eiland Tholen); hij was secretaris van de vroedschap te Den Haag
(1619-1642) en ontvanger-generaal van de Unie (de Generaliteit) (1629-1653); omstreeks 1654 bezat hij in de
polder van Namen 43 gemeten land; 2 hij tr. 28-4-1632 Geertruyd Huygens, dochter van Christiaan Huygens en
Susanna Hoefnagel; uit dit huwelijk kwam zoon Philips Doubleth (2) voort (zie aldaar).
1 NA, 4.VTH, nr. 2986.
2 Idem, nr. 3007. Zijn vader behoorde in 1609 tot de bedijkers van de Nijspolder bij Ossenisse; hij bezat daar 100
gemeten (Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen, arch. Nijspolder, inv. 6, fol. 63).

Doubleth, Philips (2); landeigenaar polder van Namen, mede-eigenaar ambachtsheerlijkheid Namen
Hij is op 6-2-1633 in Den Haag gedoopt geboren als zoon van Philips Doubleth (1) en Geertruyd Huygens (zie
aldaar); 1 hij woonde in Den Haag en was heer van Sint Annaland (eiland Tholen); hij volgde zijn vader op als
ontvanger-generaal van de Unie; hij bezat op 23-4-1665 1,5 aandeel (van de 30,5) in de ambachtsheerlijkheid van
Namen met een waarde van fl. 150; 2 hij had toen voorts de volgende bezittingen in de polder van Namen: 3
• 95 gemeten en 92 roeden land met een waarde van fl. 5718.
• Een huis met schuur ter waarde van fl. 800.
Hij werd op 6-7-1707 in Den Haag begraven; hij tr. Den Haag 1660 (zijn nicht) Suzanna Huygens, dochter van
Constantijn Huygens en Suzanna van Baerle.
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Philips_Doubleth_(1633-1707).
2 HA, inv. 1034.
3 Idem.

Drevis (Dreves), Jan; officier
Hij was in 1713 als bevelvoerend officier op het fort St. Anna werkzaam; 1 hij is vermoedelijk identiek met Jan
Dreves die toen (sedert 22-11-1708) majoor was in het regiment van Maximiliaan van Steenhuysen; op 23-111717 werd hij in dit regiment bevorderd tot luitenant-kolonel; op 19-9-1721 werd hij benoemd tot kolonelcommandant in het regiment van Anthony Gunther prins van Holstein-Beck. 2
1 Verbaal St. Anna voorjaar 1713, fol. 43 en 43 v.
2 Ringoir, 1981 b, p. 66-68.

Drijon (Druon), Jan Stoffels; soldaat
Hij was in juli 1642 soldaat onder commandeur Broucqsaut in het fort St. Anna in de Polder van Namen; verbleef
eerder in Liefkenshoek; in de periode 1673-1674 werd gedurende een beperkte tijd een kind van hem (genaamd
Barber) voor fl. 34 en 4 stuivers onderhouden door de diaconie van de fortkerk totdat dit kind verhuisde naar het
land van Goes (i.c. naar Krabbendijke, waar een zwager van Jan Stoffels Drijon woonde); 1 op 8-8-1675 ontving
de diaconie van hem zilverwerk ter waarde van fl. 23; 2 in 1675-1676 is vermeld dat de opbrengst van de verkoop
van zijn goederen ten goede zou komen aan de diaconie omdat zijn kinderen door de diaconie waren onderhouden;
3
in 1679 is vermeld dat die opbrengst na aftrek van kosten fl. 61 bedroeg; 4 otr. fort St. Anna 6-7-1642, tr. Kapelle
Margriete (Grijtie) Cornelis, geb. Haamstede, toen wonend in fort St. Anna; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Magdeleene, 21-6-1643; getuigen: Elias Wendel, Nicola Garee, Christoffel Abrahamsse, Pierijne Vergouwe
en Anneken van de Winckel.
b. Cornelis, 19-11-1645; getuigen: Mr. Cornelis Westerwijck, Dani [verm. Daniel] N.N., N.N. Haijemeetman,
N.N. Barbe en Berbel N.N..
c. Christoffel, 17-5-1648; getuigen: Marinis Vogel, Cornelis Scholier, Jacob Cattenare, Maria de la Meire en
Cornelia Druon.
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Vermoedelijk voorts:
d. Catelijntje Drion, die in 1677 door de diaconie van de fortkerk van St. Anna werd onderhouden; in dat jaar
ontving Gillis Dock voor haar onderhoud fl. 30. 5
1
2
3
4
5

HA, inv. 366 a, fol. 14 v, inlegvel na fol. 14 v en fol. 20.
Idem, fol. 19.
Idem, fol. 26.
Idem, fol. 42.
Idem, fol. 30 v.

Dronckaert, Adriaan Jobse; schipper.
Hij is een zoon van Job Arienszn. Dronckaert en een niet bekende moeder; broer van de schipper Simon Jobse
Dronckaert (zie aldaar); woonde of verbleef in de eerste helft van de 17 de eeuw vermoedelijk in Vlissingen; in
1665 vermeld als schipper in Liefkenshoek (vermoedelijk woonde hij toen in Doel); in 1669 vermeld als 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 Courtmeij; 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 1642-1653 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 uit een onbekend huwelijk
vermoedelijk (NB: hiaten in doopboek Liefkenshoek betreffende de periode 1627-1635):
a. Job Adriaenszn. Dronckert, geb. Vlissingen; ontving 31-12-1664 een vergoeding van £ 4:0:6 voor het
vervoeren van meubelen van Sabina Jolijt (weduwe van Martijn de Ridder) van Liefkenshoek naar Middelburg;
10
kocht 10-9-1669 een huis in Middelburg voor 108 Vlaamse ponden; 11 otr. Liefkenshoek als j.m. van
Vlissingen 18-5-1652, tr. ald. 9-6-1652 Janneken Carels, j.d. van Liefkenshoek, ged. ald. 28-2-1627, dochter
van Hans Carels en Susanna d’Armoys (d’Aarmose, Damose, Dermois, Dermoys).
Uit zijn huwelijk met Jozina de Craet (NB: hiaten in doopboek Liefkenshoek betreffende de periode 1662-1674):
b. Levina Dronckert, verm. geb. Doel, ged. Liefkenshoek 26.11.1662; get. Wouter Jobsen, Robbert de Ridder,
Marinus Teunis en Maria Brouw.
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, SZ, inv. 520, fol. 436 v en 437.
11 ZA, arch. Godshuizen Middelburg, inv. 1384-1, fol. 30.

Dronckaert, Simon Jobse; bewoner van het fort
zie Simon Jacobse.
Duijm, Cornelis; schoenmaker
Op 1-10-1690 ontving hij van de diaconie van de fortkerk van St. Anna fl. 1 en 3 stuivers voor het maken van een
paar schoenen voor Marij Geurtsen; 1 idem op 3-3-1693 fl. 1 en 8 stuivers voor het maken van een paar schoenen
voor Erasmus Vergout. 2
1 HA, inv. 366 a, fol. 94.
2 Idem, fol. 109.

Duijst van Oost, Jan; aannemer
Hij was in 1684 als aannemer betrokken bij de herbedijking van de polder van Namen, maar zag geen kans zijn
aangegane verplichtingen na te komen. 1
1 Verbaal St. Anna najaar 1684, fol. 103 v.
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Duijvenvoorde, N.N. van; ingelande van de polder van Namen
Hij was als ingelande in 1613 betrokken bij de herdijking van de polder van Namen. 1
1 Zie paragraaf 7.2 van de hoofdtekst.

Duysse, Gillis van; pachter van de gemene middelen
Hij was in september 1698 eenmalig pachter van de gemene middelen van consumptie betreffende het fort St.
Anna. 1
1 HA, inv. 988.

Eeren, Cornelis Cornelisse met; licentmeester en vermoedelijk bakker
Hij is geboren in Tholen en woonde op het fort St. Anna in de periode 1642-1669 (of mogelijk al eerder); op 233-1632 is hij vermeld als bakker in de stad Tholen; 1 waarschijnlijk werd hij omstreeks 1642 bakker in het fort St.
Anna; hij was daar (vermoedelijk tevens) licentmeester vanaf 1-7-1658 tot 22-7-1669; 2 op 13-3-1653 is hij
vermeld als eigenaar van een huis op het plein van het fort (zie hiervoor Cornelis Aelbrechtse Kievit); 3 mogelijk
betrof dit de bakkerij van het fort; op 15-4-1665 werd zijn vermogen geschat op minder dan fl. 2000; 4 op 5-111668 was hij nog fl. 79 en 5 stuivers schuldig wegens goederen die aan zijn echtgenote waren geleverd door een
handelaar in Bergen op Zoom; 5 op 17-11-1648 was hij voogd van de kinderen van Dignus Dignussen Backer en
Jobken Jobs; 6 met zijn eerste echtgenote testeerde hij te Bergen op Zoom op 23-3-1632; 7 hij overl. in 1669; otr.
(1) Tholen (als j.m. van die stad en daar woonachtig) 18-1-1631, tr. (1) Tholen 16-2-1631 Elisabeth Marinis, j.d.
van Tholen (trouwgetuigen vanwege de bruidegom: Dignis Dignisse Backer en Jan Marinisse Pierlemsse en
vanwege de bruid: Jaeckemijntken Cornelis en Neelken Marinis); 8 otr. (2) Biervliet, tr. (2) Tholen 28-2-1640 (met
att. van Biervliet) Anna Gillis, j.d. van Tholen, doopgetuige fort St. Anna 24-5-1649 en 25-6-1657; 9 uit het tweede
huw. ged. fort St. Anna: 10
a.
b.
c.
d.
e.

Cornelis, 20-4-1642; getuigen: Dingnis N.N., Jaquemijntie Cornelis en Cornelia Gillis.
Johannes, 29-5-1644; getuigen: Johannis Gillisse, Adriana Cornelis en Susanna Meeuws.
Jacobus, 2-9-1646; getuigen: Pieter Gillisse en Elisabeth Paus. 11
Cornelis, 28-11-1649; getuigen: Pieter Gilliss, Susanna Clasenia en Maijke Marinis.
Pieter, 22-9-1652; getuigen: majoor Blicgijn [= Blequin] en Jaquemijntie van Soelen.

1
2
3
4
5
6
7
8

WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 50, akte nr. 46, fol. 93 v-96.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6910-7020.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 77, akte nr. 48, 13-3-1653.
NA, Raad van State, inv. 2145.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 90, akte nr. 97, 5-11-1668.
Romeijn, 2001, p. 124.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 50, akte nr. 46, fol. 93 v-96.
Elisabeth Marinis is mogelijk een dochter van Marinus Jan Pier Lemsen, bakker te Tholen (zie Romeijn, 2001, p.
232). Vermoedelijk was de trouwgetuige Jan Marinisse Pierlemsse haar broer.
9 Zij behoort mogelijk tot de Thoolse familie Backer (Romeijn, 2001, p. 124; zie voor (een rechtzetting van) de oudste
generatie: Hans van Felius, Genealogie van de familie Backer (Pieter Gillissen Backer) in de stad Tholen, in: Wij van
Zeeland, jrg. 18, nr. 4, oktober 2016, p. 3-6).
10 Van de stad Tholen zijn pas doopgegevens bekend vanaf het jaar 1644. Mogelijk kwamen er ook uit het eerste
huwelijk kinderen voort.
11 Pieter Gilisse is mog. identiek met Pieter Gillissen Backer, schepen van Tholen 1654-1663 (Romeijn, 2001, p.
126).

Eertz, Meindert; verm. militair
Hij belandde waarschijnlijk als militair op het fort St. Anna, vermoedelijk omstreeks 1702; hij was “rustmeester”
(opzichter) in de compagnie van kapitein Henrick Warmold of Sisterman; hij werd met echtgenote en met attestatie
lidmaat van de fortkerk van St. Anna; 1 hij overleed vóór 14-1-1703; tr. Elsien Harmens; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Geerarda Lowijsa, 14-1-1703, de vader was reeds overleden; 2 getuigen: Lodewijckus Hooft, kapitein liggende
alhier met een uitlegger en juffr. Geerada van Broeckhuijsen, dochter van de heer commandant.
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).
2 De voornamen van de dopelinge verwezen waarschijnlijk naar de gelijknamige dochters van de commandeur Joost
van Broeckhuysen.
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Eeuwigrijk, N.N.; marinekapitein
Hij was in 1639 kapitein van een oorlogsschip van de Admiraliteit van Zeeland dat was geposteerd bij het fort St.
Anna. 1
1 ZA, SZ, inv. 1254, 25-5-1633.

Eggelingh, Johan Gothard van; kolonel-commandant
Hij verbleef in St. Anna (vermeld in juni 1706) als kolonel-commandant van het regiment te voet van George
Albrecht, erfprins van Oost-Friesland. 1 zie voor dit regiment: J.W. Wijn, Het Staatsche Leger, deel VIII, band I,
Den Haag, 1956, p. 680 en deel VIII, band III, Den Haag 1964, p. 517-518.
1 Verbaal St. Anna juni 1706, fol. 15; zie voor het genoemde regiment: Wijn, 1956, deel VIII, band I, p. 680 en
Wijn, 1964, band III, p. 517-518.

Elsingen, Johanna van; winkelierster
Zij ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 15-9-1690 fl. 3 en 5 stuivers wegens het leveren van
5 ellen lijnwaad voor Marij Geurtsen; 1 idem op 4-5-1691 fl. 3 en 5 stuivers. 2
1 HA, inv. 366 a, fol. 94.
2 Idem, fol. 100.

Emmerij, Arnoldus; commies van de vivres en ammunitiën
Hij was in het fort St. Anna commies van de vivres en ammunitiën in de periode 1709 tot vermoedelijk het einde
van het fort in 1718; 1 op 31-5-1715 verleenden de Gecommitteerde Raden van Zeeland op verzoek van de Raad
van State toestemming aan de ontvanger-generaal te lande van het gewest Zeeland om aan hem 36 pond en 14
schellingen Vlaams te betalen wegens door hem voorgeschoten uitgaven voor het magazijn aldaar in het
kalenderjaar 1712; 2 voor gedane diensten als gezworene van de (drijvende) polder van Namen in 1715 en 1716
ontving hij van de Raad van State in 1717 fl. 100; 3 op 20-4-1717 verleenden de Gecommitteerde Raden van
Zeeland toestemming aan de ontvanger-generaal te lande van het gewest Zeeland om aan hem fl. 394, 12 stuivers
en 12 penningen te betalen, te weten: fl. 172:12:12 wegens voorschoten in het jaar 1713 en fl. 222 wegens uitgaven
voor het magazijn aldaar in het jaar 1714; 4 op 22-12-1717 is hij vermeld als grondbezitter en gezworene in de
Melopolder; 5 de Raad van State wees op 13-6-1718 zijn verzoek af om jaarlijks levenslang zijn traktement als
gezworene van de polder van Namen ad fl. 60 per jaar te ontvangen; 6 in 1726/1727 was hij nog ontvanger van de
Armen van het fort St. Anna [beheerder van de overgebleven kas van de diaconie van de fortkerk]; 7 hij werd in
de basiliek van Hulst begraven op 25-9-1728; 8 hij huwde met Pieternella Beek, begraven in de basiliek van Hulst
op 11-3-1724; 9 uit dit huwelijk kwamen voort:
a. Fredrick Johan Emmerij, ged. fort St. Anna 11-1-1715; getuigen: Anna van Westerstee, wed. van Barend Beek;
voorts majoor Johan van Spijkershoff en juffr. Dingena de Waijer, diens huisvrouw.
b. Adrianus Emmerij, ged. fort St. Anna 20-2-1716; getuigen: Adrianus Emmerij en Alida van der Smaling (zie
toelichting verderop).
c. Pieter Emmeri, geref. ged. Hulst 8-8-1721; getuigen: Pieter Ceulenaer en Jacomijntje Duijn; de vader werd
omschreven als oud-schepen van Hulst en als oud-commies van het fort St. Anna. 10
In de basiliek van Hulst werden naamloze kinderen van “de heer Emmery” (Arnoldus, maar mogelijk ook Steven
Emmery) begraven op 2-8-1718, 3-4-1719, 12-11-1721, 10 en 17-4-1723 (vermoedelijk een tweeling) en 21-31725 (bij dit kind werd de vader als Arn. Emmery genoteerd). 11
Aan het slot van het doopboek van St. Anna 1708-1717 is door een ouderling het volgende aangetekend:
“Also door versuijm van de heer predikant Niclaas Woutersen het dopen van het kint van de heer Arnoldus
Emmerij hierinne niet is aangeteikend is egter mijn als ouderling van de kerke van het fort St. Anna bekent dat het
kind door den heer predikant is gedoopt op den 20 feb. 1716 met de naam van Adrianus, peter Adrianus Emmerij
en meter Alida van der Smaling.”
Arnoldus Emmery is mogelijk verwant met David Emmere. Deze otr. als weduwnaar van N.N. te Hulst 29-111704, tr. 20-12-1704 in de polder van Namen Anneken Hove, j.d., wonend in de polder van Namen.
Er is voorts mogelijk verwantschap met Steven Emmery die op 26 jan. 1697 van de Raad van State commissie
verkreeg als commies van de service te Hulst en het district daartoe behorende. 12
Tenslotte is er mogelijk een genealogisch spoor naar Carel Coenraad Emmery, commies te Lieroord, benoemd
aldaar 28-10-1727; 13 begr. in de geref. kerk van Leer; tr. Assien Arends. Dit paar had een zoon Carel Coenraad
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Emmery, geb. Lieroord 24-6-1723, ged. ald. 27-6-1723, overl. Groningen 26-2-1776; deze tr. Johanna Roelina
Arnoldi, ged. Groningen 9-4-1730, overl. ald. 3-1-1781. 14
1 Hij verkreeg commissie van de Raad van State op 21-1-1709 (NA, Raad van State, inv. 1535, fol. 240 v). Hij is
vermoedelijk verwant met Adriaan Emmery die in 1713 is vermeld als commies van de vivres en de ammunitiën
in Axel (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 183, 9-3-1713, fol. 523). Ene Arnoldus Emmerij, geboren in Den Haag,
vertrok als lademaker [geweermaker] op 25-2-1719 voor de VOC naar Indië, waar hij op 26-10-1719 aankwam en
op 16-5-1720 overleed.
2 ZA, SZ, inv. 723, 31-5-1715.
3 NA, Raad van State, inv. 195, 8-4-1717, fol. 409.
4 ZA, SZ, inv. 725, 20-4-1717.
5 NA, Nassause Domeinraad, toegang 1.01.11, inv. 685, fol. 431 en inv. 1528, fol. 286 v; zie voor de ligging van de
Melopolder: Roeland Clouck.
6 NA, Raad van State, inv. 197, 13-6-1718.
7 GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 532 l.
8 ANF, jrg. 1902, p. 65.
9 Idem.
10 Brand, 1972, maakt geen melding van Arnoldus Emmery als schepen van Hulst. Mogelijk was hij oud-schepen
van het Hulsterambacht, wellicht vanwege zijn grondbezit in de Melopolder.
11 ANF, jrg. 1902, p. 64 en 65.
12 NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1533, fol. 220.
13 NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1537, fol. 151 v.
14 Gens Nostra, 1995, p. 307.

Erckel, Cornelis van; ontvanger van de gemene middelen
Hij is gedoopt in Amsterdam op 7-2-1634 als zoon van Johan van Erckel en Wilhelmina Cornelisdr. van de Poll;
in Hulst was hij in de periode 1666-1702 (o.m.) ontvanger van de gemene middelen van consumptie; als zodanig
had hij bemoeienis met de financiering van uitgaven van het fort St. Anna die door de Raad van State ten laste
werden gebracht van de gemene middelen; 1 hij was in Hulst voorts schepen en burgemeester; 2 uit vrees voor een
Franse aanval vluchtte hij eind juni 1672 met enkele anderen tijdelijk naar Antwerpen; 3 hij werd in Hulst begraven
op 26-10-1702. 4
1 Zie de verbalen betreffende St. Anna in de periode 1666-1702.
2 Brand, 1972, p. 468 en 472.
3 ZA, SZ, inv. 1287, Brief van de commandeur van St. Anna, Bernard de Beaufort, aan de Gecommitteerde Raden
van Zeeland over onder meer bezetting van het fort St. Anna na de Franse aanval op Aardenburg eind juni 1672.
4 Zie voor hem verder Annard, p. 75.

Erden, N.N.; kapitein
Hij is als kapitein vermeld bij een ondertrouw in fort St. Anna op 13-3-1633; vermoedelijk is zijn naam niet goed
genoteerd (verstaan).
Erentreyter, Ernhardt; kolonel
Hij werd 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 hij was
gouverneur van Emden 1629-1645. 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 18-10-1640 tot majoor in het
regiment van kolonel Hendrik Casimir graaf van Nassau (1612-1640; zie aldaar) 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 Ernhardt 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.

Erskine, Louis; kapitein
Hij was een Schots officier in Staatse dienst; op 1-10-1655 werd hij bevorderd tot majoor in het regiment van
Walter Scott of Balweary; op 7-3-1662 verkreeg hij commissie als kolonel van een Schots regiment; 1 zijn Schotse
compagnie hield in de periode 1654-1655 (vermoedelijk voor korte tijd) garnizoen in het fort St. Anna en in de
jaren 1662-1663 in Hulst en Maastricht. 2
1 Ringoir, 1981 b, p. 108 en 116.
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2 Gens Nostra, jrg. 1972, p. 384.

Everard (Everaert), Bastiaen; pachter van de gemene middelen
Hij was in september 1676 eenmalig pachter van de gemene middelen van consumptie betreffende het fort St.
Anna; 1 hij woonde in Hulst; otr. Hulst (als j.m.) 8-2-1670 Anne Vasseur, j.d.; zij waren rooms-katholiek; uit dit
huw. ged. Klinge:
a. Catharina, 5-6-1675.
b. Sebastianus, 26-4-1677.
c. Petrus, 5-1-1680.
1 HA, inv. 988.

Evers, Matthias; vaandrager
Hij verkreeg van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 23-1-1680 een hypotheek van fl. 600 à 5 % per jaar.
1

1 HA, inv. 366 a, fol. 55.

Eversdijk, N.N.; debiteur van de fortkerk
Hij (omschreven als kapitein) leende van de diaconie van de fortkerk op 8-3-1680 fl. 600 tegen een rente van 5 %
per jaar, via monsr. Noleth voor het eerst betaald op 16-7-1686; 1 in de periode 6 tot 9 mei 1693 reisde een
afgevaardigde van de diaconie naar Veere om mevrouw Eversdijck te manen om de reeds twee jaar vervallen
interest over 1692 en 1693 ad fl. 63 te voldoen; de kosten van deze reis bedroegen fl. 4, 11 stuivers en 8 penningen;
2
van 5 tot 11 oktober 1693 reisden twee gedeputeerden nog eens naar Veere met hetzelfde doel; de kosten daarvan
bedroegen fl. 37, 2 stuivers en 4 penningen; 3 met een reis naar Goes op 16-18 aug. 1694 om hiervoor een procureur
in te schakelen was voor de diaconie aan reisgeld fl. 27 gemoeid; 4 eind 1694 bedroeg de renteschuld fl. 94 en 10
stuivers; 5 in maart 1695 liet de diaconie zich informeren over de pachtwaarde van het land dat in Zuid-Beveland
(in Baarland) eigendom was van de familie Eversdijk, om daarop beslag te laten leggen; 6 op 16 en 17-10-1695
vernam de pachter van dit land dat hij geen pacht meer aan de familie Eversdijk mocht betalen tot nader order van
de kerk van St. Anna; 7 op 1-1-1696 is in de diaconierekening aangetekend dat de obligatie van 8-3-1680 ad fl.
600 door onmacht van betaling was veranderd [omgezet] in 7 gemeten en 5 roeden land, dat door de weduwe van
Eversdijk werd getransporteerd aan de diaconie op 8-9-1695; 8 aan de procureur Cornelis Lopsen werd op 30-101696 in verband hiermee een honorarium betaald van fl. 36; 9 voor het (voor de eerste maal) innen van de pacht
en voor overleg met de pachter (i.c. Aernout Moerdijck; zie aldaar) op 29 en 30-10-1696 declareerde een
vertegenwoordiger van de diaconie fl. 8 en 11 stuivers; voor het bezorgen van een expressebrief aan de pachter
werd fl. 1 en 8 stuivers betaald. 10
1 HA, inv. 366 a, fol. 73 v.
2 Idem, fol. 111.
3 Idem, fol. 111 v.
4 Idem, fol. 117.
5 Idem, fol. 119 v.
6 Idem, fol. 121 v.
7 Idem, fol. 122 v.
8 Idem, fol. 123 v.
9 Idem, fol. 127 en 127 v.
10 Idem, fol. 127 v.

Evertsen, Willem
Zie Willem Evertsen van Neurden.
Eynde (Ende), Remeeus van den; kapitein
Hij werd benoemd tot kapitein van een Zeeuwse compagnie op 26-7-1619 als opvolger van Johan Magnus; 1 op
5-7-1633 bevonden militairen van zijn compagnie zich (waarschijnlijk kortstondig) op schepen die waren
geposteerd bij het fort St. Anna. 2
1 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 81 v; zie voor hem verder Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.
2 Idem, inv. 494, resolutie 5-7-1633, fol. 6.
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Facheau (Fasseau, Fasceau, Fasschou), Jacques; sergeant
Jacques Facheau, was sergeant onder commandeur Jaques Broucqsaut (o.m. vermeld op 18-4-1638, toen
verblijvend op het fort St. Anna in de polder van Namen) tot hij op 1-7-1639 benoemd werd tot sergeant-majoor
van het fort Frederik Hendrik; 1 vervulde die functie tot zijn overlijden; werd op 5-12-1668 in die functie
opgevolgd; 2 bezat in 1679 een huisje in de Langestraat te Lillo; 3 doopgetuige fort St. Anna in de Polder van
Namen 17-10-1638; tr. (1) Janneke van den Bossch; otr. (2) fort Lillo 18-4-1638, tr. (2) ald. Cathelijntie Provo,
geb. Vlissingen, toen wonend in fort Lillo; 4 zij is als echtgenote en doopgetuige vermeld in fort St. Anna 20-21639; otr. (3) fort Frederik Hendrik, tr. (3) Sluis 31-3-1647 Catharina Commers, j.d. van Middelburg. 5
1 ZA, SZ, inv. 497, 1-7-1639; WBA Bergen op Zoom, not. arch. 43 , akte nr. 130; ZA, SZ, inv. 505, fol. 25.
2 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 117.
3 RAA, arch. Lillo c.s., inv. 2; waarschijnlijk was dit huisje in het bezit van zijn erfgenamen, doch stond het nog op
zijn naam, zoals toen veel voorkwam.
4 Dit is vermeld in het trouwboek van de kerk van fort St. Anna in de Polder van Namen 1633-1647.
5 ANF, 1887, p. 72.

Fau (Faucton, de Fou), Gillis Willemse de; molenaar
Hij is geboren in Waregem en was in 1638 (en mogelijk al eerder) aanvankelijk soldaat in de compagnie van
Adriaen van Beaumont in het garnizoen van St. Anna; bij de inschrijving van zijn ondertrouw op 21-3-1638 en bij
de doop van zijn zoon Isaack op 1-9-1647 is zijn achternaam omschreven als Faucton en bij de inschrijving van
zijn huwelijk op 21-3-1638 als De Fau; 1 hij is omschreven als molenaar bij de doopinschrijving van zijn zoon
Willem op 12-12-1638; 2 de molen op het fort St. Anna werd in 1634 gebouwd; 3 hij was doopgetuige in St. Anna
op 22-8-1638, 13-8-1645 en 4-11-1646; compareerde met tweede echtgenote te Goes in 1645; 4 tr. (verm. 1)
Josijntie van Sucht (zo omschreven op 21-2-1638), later omschreven als Josijntie van Gichte (zo genoteerd op 213-1638); otr. (2)Wollferdijck (= Wolphaartsdijk) dan wel Elffsdijck (= Ellewoutsdijk); 5 tr. (2) St. Anna 21-2-1638
Mechelijntie Thomasdr. Severijns, geb. Brugge, weduwe van Adriaan Janssen Dabbout, toen wonend in
Ellewoutsdijk; 6 zij was op 29-4-1663 in ’s-Gravenpolder getuige bij de doop van een kleinkind; uit het eerste
huw.:
a. Abraham, geb. in het land van Goes [Wolphaartsdijk? Ellewoutsdijk?]; hij werd molenaar in Delfshaven; tr.
Rotterdam 8-11-1650 Lijsbeth Claes Jans, weduwe van Frans Janszn.
uit het tweede huw. ged. St. Anna:
b. Willem, 12-12-1638; getuigen: Mathieu Casan en Janneken Dijckere, echtgenote van Guiliaem Augustijn de
Backer.
c. Thomas, 1-4-1641; getuigen: Daniel van der Vaere, Frans de Backer, wonende tot Elffdijk [Ellewoutsdijk] en
Lisabeth Berbee.
d. Tanneken, 18-7-1643; getuigen: Isaack van Gichte, Lisabeth Pieters en Cathelijne van Wijghel.
e. Jaquemijntie, 7-1-1646; getuigen: Jacob Mourits, Jaquemijntie Lambreghts en Pierijntie Daman.
f. Isaack, 1-9-1647; getuige: Caterijne van Tuijl heeft als vroedvrouw het kind ten doop geheven.
1 Faucton dient mogelijk gelezen te worden als Fauton, hetgeen valk of valkenier betekent.
2 De naam Gillis de Fouw komt vanaf de 17de eeuw, vooral in Zeeland, veelvuldig voor. Het beroep van molenaar is
door leden van deze familie diverse malen uitgeoefend; zie voor de genealogie van deze familie: http://defouw.org
(samengesteld door A.C. de Fouw te Dordrecht); voorts: Zuydweg, p. 64-66.
3 Het is onduidelijk tot wanneer hij molenaar op het fort St. Anna was. Waarschijnlijk werd hij niet door een
familielid opgevolgd, zoals in molenaarskring destijds vaak voorkwam. Zeker is dat in maart 1657 gezocht werd
naar een molenaar die “gedienstigh” zou zijn voor de bewoners (“de gemeijnte”) van het fort (NA, Verbalen Raad
van State betr. St. Anna, voorjaar 1657, inv. 1570, fol. 15). In september 1664 is Dingenis Christiaense als
molenaar op het fort vermeld ((NA, Verbalen Raad van State betr. St. Anna, najaar 1664, inv. 1573, fol. 24 v). De
geschiedenis van de molen op het fort is beknopt beschreven in hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.
4 GA Goes, RAZE 2064, 1645, fol. 242. Zij verkochten 2 gemeten en 100 roeden land in Ellewoutsdijk.
5 Mogelijk is Wolfferdijck foutief genoteerd als plaats van ondertrouw en is deze plaats verward met Elffsdijck.
Denkbaar is ook dat het voorgenomen huwelijk in beide dorpen is afgekondigd. Dat de afkondiging in elk geval
heeft plaatsgevonden in Ellewoutsdijk lijkt waarschijnlijk omdat de bruid daar woonde.
6 Uit het eerste huwelijk van Mechelijntie Thomasdr. Severijns kwam een zoon Johannes Dabbout voort die in 1660
voorzanger en schoolmeester werd in ’s-Gravenpolder en in 1699 overleed (ZA, Rekenmaker Zeeland B; kerkelijke
dienaren 1584-1806); hij huwde met Maatje Ameyds; hieruit kwamen vier kinderen voort, w.o. dochter Adriaenke,
ged. ’s-Gravenpolder 29-4-1663.

Fierens, Cornelis; aannemer
Hij was als aannemer betrokken bij het de herbedijking van de polder van Namen nabij het fort St. Anna in 1684. 1
1 Verbaal St. Anna najaar 1684, fol. 113.
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Fierens, Guilliam; debiteur van de fortkerk
Hij leende voor 1670 fl. 200 van de fortkerk van St. Anna; 1 woonde in de polder Nieuwe Grouwe; op 13-6-1688
vermeld als gezworene en als vader van Franchois Fierens; 2 laatstgenoemde had in 1689 een (rest)schuld bij de
diaconie van St. Anna van fl. 180 en 4 stuivers die door zijn vader op 23-10-1689 werd betaald; 3 Guilliam Fierens
had ook een zoon Jan die landman werd in de Willem Hendrikspolder. 4
1
2
3
4

HA, inv. 366 a, fol. 3.
Idem, fol. 82 v.
Idem, fol. 88.
De Blieck, p. 90.

Floor (Floren), Hendrick; timmerman, schepen magistraat polder van Namen
Hij is geboren in de polder van Namen ca. 1637 (45 jaar oud op 11-5-1682); 1 als minderjarige wees vermeld op
17-10-1659; 2 op 26-5-1667 was hij in de polder van Namen pachter van de gemene middelen van consumptie
(impost); 3 op 28-5-1670 was hij lid van de kerkenraad van de gereformeerde kerk in het dorp Namen; 4 hij was
timmerman, o.m. vermeld in 1672 en september 1686; 5 begin 1682 was hij betrokken bij de geruchtmakende
beroving in het dorp Namen van de baljuw Dijdloff Goudt (zie aldaar); 6 legde daarover op 24-2-1682 als inwoner
van het dorp Namen een verklaring af; 7 in 1692 was hij sergeant in de (burger)compagnie landlieden in de polder
van Namen; 8 in de periode 1692-1703 (en mogelijk al eerder) was hij schepen in de magistraat van de polder van
Namen; 9 tr. N.N.; op 8-7-1690 werd aan de diaconie van de fortkerk van St. Anna fl. 1 en 1 stuiver betaald voor
het gebruik van het doodkleed bij haar begrafenis. 10
1
2
3
4
5
6

HA, inv. 1204, fol. 158.
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, 17-10-1659.
Idem, fol. 97.
HA, inv. 215.
HA, inv. 993; Verbaal St. Anna najaar 1686, fol. 175-177.
HA, inv. 1204, fol. 158 en 158 v. Een van de andere betrokkenen, Pieter Bulsinck, werd op 11-5-1682 veroordeeld
tot geseling en brandmerking en verbanning uit Staats-Vlaanderen voor een periode van 25 jaren; na terugkeer zou
hij de doodstraf krijgen (idem, fol. 146 v).
7 HA, inv. 1211.
8 HA, inv. 153.
9 Verbalen St. Anna 1692-1703.
10 HA, inv. 366 a, fol. 92.

Florano, Alexander (de); vaandrig
Hij was in september 1665 vaandrig in het fort St. Anna in de polder van Namen; kreeg toestemming van de Raad
van State om voor fl. 12 een rode plavuizen vloer in kalkmortel te laten leggen in zijn logement; 1 werd lidmaat
van de geref. kerk van Aardenburg (met att. van fort St. Anna) in juli 1666; 2 werd op 23-6-1679 als appointé (=
oude en/of verminkte militair) geplaatst op de monsterrol van Nicolaes Ockerssen, die toen werkzaam was in Lillo.
3

1 NA, Raad van State, inv.1573, fol. 60.
2 ZA, Lidmatenlijst Aardenburg 1647-1666, fol. 53 v.
3 ZA, SZ, inv. 682, 23-6-1679.

Fluick, Warner Jansse; sergeant
Hij verbleef in 1702 in het fort St. Anna als sergeant in de compagnie van N.N. (waarsch. Jacob) Sighers (Sijghers)
behorend tot het regiment van Barend Johan van Prott; hij was lidmaat van de fortkerk van St. Anna. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Fontaine, Christiaen de la; bewoner van het fort en schipper, pachter van de gemene middelen, herbergier
Hij is geboren in Bergen op Zoom. 1 Als bewoner van het fort en schipper is hij vermeld in maart 1706 toen hij
samen met collega-schipper Frans Groothamer onder de aandacht van de gedeputeerden van de Raad van State
bracht dat zij vaak door het niet beschikbaar zijn van Bergse postschippers brieven uit Vlaanderen naar Bergen op
Zoom (en omgekeerd) vervoerden, ook in de winter bij onbekwaam weer, waardoor zij al vele malen risico’s
haddenen gelopen; zij verzochten (net zoals Isack de Broecker; zie aldaar) om toewijzing van de
postschippersplaats op Bergen op Zoom; 2 in de jaren 1701, 1702, 1703 en 1706 was hij pachter van de gemene
middelen in het fort; 3 in 1707 is hij vermeld als tavernier (herbergier) op het fort; hij maakte kenbaar dat in
september 1705 in zijn woning door voerlieden en dragonders met hun paarden tijdens het passeren van de
toenmalige inspecteurs van het fort naar Lillo voor een bedrag van fl. 12 en 14 stuivers was gegeten en gedronken;
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hij had hiervoor nog geen vergoeding ontvangen; hij verzocht inspecteurs van de Raad van State om ontvanger
Van Meurs opdracht te geven deze vergoeding alsnog te betalen; de inspecteurs wezen dit verzoek af [zonder dat
in het verbaal hiervoor een motivering werd genoteerd]; 4 hij had in het boekjaar 1726-1727 nog een schuld bij de
diaconie van St. Anna van fl. 21 en 9 stuivers, waarbij werd aangetekend dat hij was overleden; 5 otr. (1) Bergen
op Zoom 1-1-1699, tr. ald. (1) 21-1-1699 (met att. van fort St. Anna 18-1-1699) Reijniera (Reijntie) van
Bronckhorst, j.d., geb. Lichtenvoorde, wonend in de polder van Namen [blijkens de verstrekte attestatie in het fort
St. Anna]; otr. (2) St. Anna 6-6-1706 Johanna Christina Ceulemans, j.d.; zij trouwden in het dorp Namen; uit het
eerste huw. ged. fort St. Anna:
a. Balthasar, 10-1-1700; getuigen Anthonij Hoeck en Elisabeth Lafonteijn.
b. Bruno Jodocus, 3-4-1701; getuigen de heer Joos van Broeckhuyssen, commandeur van het fort St. Anna, en
Fenneken van Bronckhorst.
c. Johanna, 3-9-1702; getuige juffr. Dina de Wayer, huisvrouw van de heer Johan van Spijkershof.
d. Digna Meghelina, 27-1-1704; getuigen de heer Thomas Camphuijs, commies van de vivres alhier, en juffr.
Digna de Wajer, huisvrouw van de heer Johan van Spijkerhof, majoor alhier.
e. Bruno, 29-3-1705; getuigen de heer Thomas Camphuijs, commies op het fort St. Anna, en juffr. Digna de
Wajer, huisvrouw van de heer majoor van Spijkershof.
Uit het tweede huw. ged. fort St. Anna:
f. Janneke, 20-7-1707; aangetekend werd: “sijne int midden van de Weke [gedoopt] sondere prediken met
toestemminge van kken raat een kint van paepsche ouders genaamt Christiaan de Lafonteijn en Janneken [niet
ingevuld]”; getuigen Andries Andriessen en Marij de Lafonteijn.
1
2
3
4
5

Hij is mogelijk een zoon van Balthasar (Balten) Jacobs la Fontain en Janneken Corstiaens.
Verbaal St. Anna voorjaar 1706, inv. 1598, fol. 99 v. Het is onbekend of hun verzoek is ingewilligd.
HA, inv. 988.
Verbaal St. Anna najaar 1707, gol. 60 v.
GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 532 l.

Fontaine, Nicolaes de la; pachter van de gemene middelen
In maart 1706 was hij eenmalig pachter van de gemene middelen in het fort St. Anna. 1
1 HA, inv. 988.

Fosse, Augustijn de la; militair
Hij was militair (soldaat) in het fort St. Anna; doopgetuige aldaar 24-1-1644, 26-3-1645 en 1-8-1655; 1 op 19-21675 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat hij vanwege zijn hoge ouderdom in het vervolg zou
worden bekostigd als appointé [oude en/of verminkte militair] ten laste van het gewest Zeeland; 2 op 14-12-1678
is hij vermeld als inwoner van de polder van Namen [lees: het fort St. Anna] en als appointé; 3 hij overleed begin
1687, waarschijnlijk in Hengstdijk; zijn traktement als appointé werd uitbetaald tot 11-2-1687; 4 hij tr. Lowijse de
Bruijne; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Marij, 18-11-1640; getuigen: Jasper Gijssen, Jan Cleeree en Neelken Meertens.
b. Johannis, 6-4-1643; getuigen: Nicola de Brueire, Jan Bachrae en Janne Denijn.
c. Anthoni, 28-4-1652; getuigen: Lambrecht Joriss en Heijltie Sops; schoolmeester te Hengstdijk en Pauluspolder
1678-1694. 5
Tot de kinderen van Augustijn de la Fosse en Lowijse de Bruijne behoort ook Pieter de la Fosse (zie aldaar).
1 De doop op 24-1-1644 betrof de buitenechtelijke dochter Adriana van de commandeur Jaques Broucqsault (zie
aldaar); Augustijn de la Fosse was daarbij getuige samen met zijn echtgenote. Verondersteld kan worden dat zij
door de commandeur als vertrouwelingen werden beschouwd.
2 ZA, SZ, inv. 674, 19-2-1675.
3 Idem, inv. 682, 14-12-1678.
4 ZA, Rekenmaker Zeeland C, inv. 13150.
5 Uil, 2015, p. 829.

Fosse, Pieter de la; bewoner van het fort
Hij (soms omschreven als Pieter Augustijn) is een zoon van Augustijn de la Fosse en waarschijnlijk Lowijse de
Bruijne (zie aldaar); in 1670 werd hij schoolmeester te Hengstdijk, waar hij Simon Pavy opvolgde; 1 voor zijn reis
naar de classis Zuid-Beveland in verband met zijn sollicitatie naar deze functie werd aan hem door de diaconie
van St. Anna in 1670 een bedrag van fl. 2 en 6 stuivers voorgeschoten; 2 hij vervulde in Hengstdijk ook de functies
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van voorzanger, koster, klokluider en korporaal van de burgerwacht; hij overleed in 1678; hij huwde vóór 1660
met Josina Moerman; zij leende op 7-8-1669 van de diaconie van de fortkerk van St. Anna zes schellingen en een
groten Vlaams; 3 in 1678 resteerde een schuld van fl. 4, 2 stuivers en 8 penningen; dit bedrag werd op 19-3-1679
aan de diaconie voldaan door Anthony de la Fosse, broer van Pieter de la Fosse; 4 Pieter de la Fosse hertrouwde
met Catelijntje Janssen; deze overleed tussen 8-12-1685 en 17-1-1686; Anthony de la Fosse volgde zijn broer
Pieter op als schoolmeester en voorzanger in Hengstdijk; 5 uit het huw. van De la Fosse en Moerman kwam voort:
a. Augustinus, ged. St. Anna 23-5-1660; getuigen: Joris Berger, Jan de la Fosse en Louijse de Bruin.
1
2
3
4
5

Uil, 2015, p. 829; Simon Pavy was daar de opvolger van Gillis Sohier (RvS, inv. 68, 25-2-1650, fol. 181).
HA, 366 a, fol. 6, 8 en 25 v.
HA, inv. 366 a, fol. 25.
Idem, fol. 29 v.
ZA, Classis van Zuid-Beveland, inv. 44 (ongefolieerd); Uil, 2015, p. 829.

Fosses, Cornelis; verm. bewoner van het fort
Voor het onderhouden van het kind van de huisvrouw van Cornelis Fosses gedurende 37 weken à 18 stuivers per
week betaalde de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 12-1-1675 aan verscheidene vrouwen fl. 33 en 6
stuivers; 1 dit kind is waarsch. identiek met het kind van Cornelis Fosses dat in 1675 in IJzendijke werd
onderhouden door Jacob Becqui, waarvoor deze toen van de diaconie van St. Anna fl. 6 en 6 stuivers ontving. 2
1 HA, inv. 366 a, fol. 14.
2 Idem, fol. 20.

Fournier, André de; kolonel van een Staats regiment
Hij was kolonel van een Staats infanterieregiment van 21-4-1707 tot 28-3-1710; 1 in 1709 verbleven militairen uit
dit (Waalse) regiment in het fort St. Anna. 2
1 Ringoir, 1981 b, p. 121.
2 Zie paragraaf 3.3 van de hoofdtekst.

Francen, Willem; bewoner van het fort
Hij leverde of ontving in 1687 een halve last turf waarvoor de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 17-8-1687
incl. draagloon fl. 11, 2 stuivers en 8 penningen betaalde; 1 voor het gebruik van het doodkleed bij zijn begrafenis
werd op 5-3-1688 aan de diaconie van de fortkerk van St. Anna fl. 1 en 1 stuiver betaald. 2
1 HA, inv. 366 a, fol. 78 v.
2 Idem, fol. 82 v.

Frans, mr.; chirurgijn
Hij ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 7-10-1690 fl. 1 en 10 stuivers wegens het cureren van
Jacomijntie [Gijssen]. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 94.

Frans, N.N. de; kapitein
Zijn compagnie is vermeld op 19-10-1709 in verband met de belijdenis van Jan Rithser, kapitein d’armes van deze
compagnie; mogelijk is gedoeld op de compagnie van kapitein Pieter de la Rocque, van huisuit een Fransman (zie
aldaar).
Fredericks, Jan; soldaat en kleermaker
Hij is geboren in fort Lillo; hij was doopgetuige in fort St. Anna op 26-8-1686; op 9-2-1687 was hij soldaat in de
compagnie van de commandeur Johan van Bronckhorst in fort St. Anna; hij werd op 3-6-1693 door de diaconie
van de fortkerk van St. Anna betaald (fl. 1 en 17 stuivers) voor het maken van kleren voor Jerasmus Vergout; 1 hij
otr. (als j.m.) St. Anna 9-2-1687, tr. ald. 28-2-1687 Margrieta van Koetsvelt, j.d., geb. Heusden, dochter van de
kanonnier Romeijn Jans van Coetsvelt (Koetsvelt) (zie aldaar), toen wonend in St. Anna; uit dit huwelijk ged. St.
Anna:
a. Frederickus, 9-11-1687; getuigen: Pieter van Koetsvelt en Maria van Backhuijsen.
b. Romeijn, 17-7-1689, ouders; getuigen Romeijn van Koetsvelt en Maria van Koetsvelt, grootvader en
grootmoeder.
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1 HA, inv. 366 a, fol. 111.

Fredericq, Ambrosius; adelborst
Hij was in 1641 adelborst onder commandeur Broucqsault in het fort St. Anna; doopgetuige aldaar 8-12-1641, 1612-1646 en 18-4-1649; hij otr. fort St. Anna 17-7-1641 als weduwnaar van Josijntie van de Bergen met Geertruijt
du Prie, weduwe van Olivier Wagen.
Gabriels, Cornelis; sluismeester
Hij is geboren in het land van Terneuzen (vermeld bij zijn ondertrouw in Terneuzen op 11-1-1670) en verbleef
voor zijn komst in fort St. Anna in het Mauritsfort (bij Hoek); 1 hij kocht op 11-4-1690 voor 18 stuivers van de
diaconie van de fortkerk van St. Anna een oud bed dat was gebruikt door Jenne Breda (zie aldaar); 2 werd in maart
1694 voor een periode van drie jaren aannemer van het onderhoud van de doornenhaag van St. Anna voor fl. 50
per jaar; 3 hij volgde in 1704 Pieter van Gijssel op als bakenmeester en sluiswachter op St. Anna; 4 in maart 1708
is in een verbaal van de Raad van State over hem opgetekend: 5
“Cornelis Gabriels, “sluijswachter van de havenspuije”, brengt naar voren dat hem voor het dagelijks waarnemen
van de havensluis door de Raad van State een traktement is beloofd. Hij vervult die taak nu reeds vier jaar en heeft
hiervoor nog nimmer iets vergoed gekregen. Hij heeft de zorg voor een “onereus” [belastend] gezin met vrouw en
drie kinderen. Hij verzoekt om een jaarlijks traktement van 4 pond Vlaams [fl. 24]. De inspecteurs leggen dit voor
aan de Raad van State.” In een verbaal van de Raad van State van maart 1713 valt over hem te lezen: 6
“Cornelis Gabriels, door de Raad van State op 8-2-1704 aangesteld als bakenmaker en sluismeester, maakt kenbaar
dat hij tegenwoordig niet meer verdient dan fl. 3 tot fl. 4 per jaar omdat er weinig tot geen schepen meer in de
haven van het fort komen. De door hem gemaakte kosten voor het onderhoud van de bakens overstijgen deze
inkomsten. Hij verzoekt nu om voor het stellen van de bakens en het waarnemen van de sluis een jaartraktement
te mogen ontvangen. De inspecteurs vernemen van de penningmeester Voshol dat in de harde winter van het jaar
1709 de mosselbanken zijn doodgevroren waardoor er weinig vaart op het fort is geweest. Het toekennen van enige
emolumenten ofwel een douceur aan Gabriels achten de inspecteurs niet onredelijk, maar zij menen dat de Raad
van State hierover dient te beslissen.” [Deze besliste dat Gabriels een “toeleg” van fl. 12 per jaar zou ontvangen;
hij ontving dit traktement voor het laatst in 1716].
Als “bakensteller” werd hij in 1717 opgevolgd door Gabriel Gabrielse (zie aldaar), waarschijnlijk zijn zoon. Ook
deze verdiende daarmee fl. 12 per jaar.
Cornelis Gabriels otr. (1) (als j.m. “uit het lant van der Neusen”) Terneuzen 11-1-1670, tr. (1) Zaamslag 28-1-1670
Susanna Doremus, j.d. van Breskens; hij otr. (2) St. Anna 22-4-1690 als weduwnaar van Susanna Doremus
Jacomijntje Kerpentiers, geb. Terneuzen en daar toen wonend; de voorgenomen huwelijksinzegening in de
fortkerk van St. Anna op 30-4-1690 ging niet door; in het trouwboek werd aangetekend: “Terwijl wettelijke
verhindering ons van de kerkeraad van Terneuzen is toegekomen, en strijdig was tegen het reglement van Raad
van State, daarom zijn de geboden niet voortgegaan en aan Cornelis Gabrielse, in consistorie ontboden,
meegedeeld niet te mogen of te kunnen trouwen op den 30 april 1690”; waarschijnlijk was de huwelijksinzegening
toen nog niet mogelijk omdat de eerste echtgenote van Cornelis Gabriels (in Terneuzen) op 17-3-1690 was
begraven, zeer kort voor zijn ondertrouw op 22-4-1690; op een onbekende datum en plaats is de inzegening toch
geëffectueerd; uit het eerste huwelijk vermoedelijk:
a. Gabriel Gabrielse; zie aldaar.
Uit het tweede huw. ged. St. Anna:
b. Adriaen, 18-10-1693; getuigen: Anthonij Koecke (schoolmr. alhier), Cornelis de Vlieger en Maria Koecke.
c. Janneken, 30-10-1695; getuigen: Jacob van Doorn en Walburgh de Bruijn.
1 In het trouwboek van St. Anna is op 22-4-1690 het Mauritsfort genoemd als zijn plaats van geboorte.
Vermoedelijk is de trouwinschrijving in Terneuzen op 11-1-1670 als bron van zijn herkomst betrouwbaarder.
2 HA, inv. 366 a, fol. 92.
3 Verbaal St. Anna voorjaar 1694, fol. 36 v.
4 Idem, najaar 1703, fol. 92-94 v.
5 Idem, voorjaar 1708, fol. 48.
6 Idem, voorjaar 1713, fol. 42-43.

Gabrielse, Gabriel; bakensteller
Hij is vermoedelijk een zoon van Cornelis Gabriels (zie aldaar) en volgde deze in 1717 (voor korte tijd) op als
bakensteller op het fort St. Anna en verdiende daarmee eveneens fl. 12 per jaar. 1
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1 Verbaal St. Anna voorjaar 1718, fol. 31 v.

Gallieris (Gallierus), Jacob; boekhouder polder van Namen
Hij was in 1675 en 1676 schepen van Hulst en in 1683 en 1684 burgemeester aldaar; 1 hij werd door de Raad van
State op 2-5-1684 (eenmalig) belast met de boekhouding van de herbedijking van de polder van Namen tegen een
traktement van fl. 500; 2 begr. Hulst 2-4-1692; 3 tr. Cornelia de Bruijn; uit dit huw. drie kinderen geref. ged. Hulst
1682-1684.
1 Brand, 1971, p. 468 en 472.
2 NA, Raad van State, inv. 1856.
3 ANF, 1902, p. 60 en 61.

Garree, Nicola; adelborst
Hij was in 1640 adelborst in de compagnie van Anthonij Seijs in het garnizoen van fort St. Anna; hij otr. St. Anna
2-12-1640, tr. ald. als weduwnaar van Adriaentie de Jordijn met N.N. Jans, weduwe van Stoffel Druon.
Gatteau (Catteau), Janneke; vroedvrouw
Zij was afkomstig uit Bergen op Zoom (waar zij werd “beroepen”); 1 zij is vermoedelijk identiek met Janneken
Gateau, ged. te Bergen op Zoom op 20-9-1628 als dochter van Denys Gateau (Gatteau) en Yken Jans; zij was
vroedvrouw in het fort St. Anna in de periode 1691-1711; 2 soms is zij omschreven als Janneke van de Walle; 3
aannemelijk is familieverwantschap met (de eveneens uit Bergen op Zoom afkomstige) Antonette Gatteau
(Gattieu) die als vroedvrouw te Lillo in 1697 werd vervangen door Janneken Biestmans; 4 Antonette Gatteau is
vermeld als oude vroedvrouw in fort Lillo in 1698 en 1699; 5 Janneke is mog. ook verwant met B. van Gatteau die
op 13-3-1720 werd benoemd tot venduemeester te Lillo en Liefkenshoek; 6 Janneke Gatteau verdiende op St. Anna
fl. 35 per half jaar, betaald door de Raad van State en fl. 15 per half jaar, betaald door de diaconie van St. Anna;
zij overleed vóór maart 1711; 7 zij tr. Joos Janssen; uit dit huw. ged. Bergen op Zoom:
a. Johanna Janssen, 16-10-1664; getuigen: Denijs Gateau, Cornelia Anthonissen en Cornelia Cornelis Beijmoers;
zij is mogelijk identiek met Janneken Joosten, vroedvrouw in St. Anna vanaf 1711 (zie aldaar); zo ja, dan
volgde zij daar haar moeder op.
1
2
3
4
5
6
7

HA, inv. 366 a, fol. 100 v.
In 1691 trad zij waarschijnlijk aan op 1 oktober; op 1-4-1692 ontving zij haar eerste halfjaars-traktement (HA, inv.
366 a, fol. 104); Verbalen St. Anna 1692-1711.
Verbaal St. Anna najaar 1700, inv. 1595, fol. 108; idem voorjaar 1703, inv. 1596, fol. 56; idem, voorjaar 1704, inv. 1596,
fol. 45 v.
ZA, SZ, inv. 705, 25-4-1697; zie voor Antonette Gatteau (Gateau) verder: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80820, fol. 59; 80840, fol. 58; ZA, SZ, inv. 707, 7-5-1699.
ZA, SZ, inv. 787, ongefol..
Verbaal St. Anna voorjaar 1711, inv. 1600, fol. 45.

Geel, Jan
Hij is geboren in Tholen en was in 1636 soldaat onder kapitein Robert Wassy in het garnizoen van het fort St.
Anna; otr. ald. 1-11-1636 (vermeld in het trouwboek van de geref. kerk van Tholen) Margrita Grindets. 1
1

Zie voor de bruid: Leune, 2011, gedrukte versie, p. 424.

Geers, Lammert; korporaal
Hij verbleef in 1702 in het fort St. Anna als sergeant in de compagnie van N.N. (waarsch. Jacob) Sighers (Sijghers)
behorend tot het regiment van Barend Johan van Prott; was lidmaat van de fortkerk van St. Anna. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Geertse, Geert; landbouwer
Zie Geert Geertse Stoop.

Gelre, Mr. Johan van; mede-eigenaar ambachtsheerlijkheid Namen, landeigenaar polder van Namen
Hij is ca. 1610 in Tholen geboren als zoon van Pieter van Gelre (secretaris van de stad Tholen) en Maria van der
Haegen; 1 hij had een broer Pieter van Gelre (zie aldaar); hij was griffier van het Hulsterambacht 1645-1673 en
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baljuw van Sint Jansteen 1656-1673; hij woonde in Hulst en bezat op 23-4-1665 1,25 aandeel (van de 30,5) in de
ambachtsheerlijkheid van Namen met een waarde van fl. 125; 2 hij had toen voorts de volgende bezittingen in de
polder van Namen: 3
• 50 gemeten en 289 roeden land met een waarde van fl. 3057 en 18 stuivers.
• Een vierde deel van een huis met schuur met een waarde van fl. 250.
• De helft van een huis met een waarde van fl. 300.
• Een kwart aandeel in de meestoof in de polder ter waarde van fl. 300.
Hij overl. (kinderloos) in Hulst op 26-11-1673 en liet een aanzienlijk vermogen na; 4 hij tr. Dordrecht 31-12-1652
Cornelia Gevaerts, ged. Dordrecht maart 1613, dochter van Hans Gevaerts en Elisabeth van Strevelant alias
Liesvelt (zie voor deze familie dit repertorium); overl. Hulst 26-11-1673, begr. ald. (in de basiliek) 3-12-1673.
1
2
3
4

Romeijn, 2001, p. 188.
HA, inv. 1034.
Idem.
Annard, p. 86.

Gelre, Mr. Pieter van; mede-eigenaar ambachtsheerlijkheid Namen, landeigenaar polder van Namen
Hij is ca. 1622 in de stad Tholen geboren als zoon van Pieter van Gelre (o.m. schepen en secretaris van Tholen)
en Maria van der Haegen; 1 hij is een broer van Johan van Gelre (zie aldaar); hij was schepen en stadsadvocaat
van Tholen en later in Den Haag advocaat bij het Hof van Holland en fiscaal van de Hoge Krijgsraad; hij bezat op
23-4-1665 (toen wonend in Den Haag) 0,5 aandeel (van de 30,5) in de ambachtsheerlijkheid van Namen met een
waarde van fl. 50; 2 hij had toen voorts de volgende bezittingen in de polder van Namen: 3
• 19 gemeten en 201 roeden land met een waarde van fl. 1180 en 4 stuivers.
• Een kwart deel van een huis met schuur met een waarde van fl. 250.
Hij verstrekte aan de polder van Namen een lening van fl. 2000; deze obligatie berustte in 1683 bij kapitein André
Boxel die gehuwd was met Magdalena Maria van Gelre, dochter van Pieter van Gelre en Jacomina Stavenisse; 4
later ging het eigendom ervan over naar Pieter van Gelre jr. (1662-1708), zoon van Pieter van Gelre en Jacomina
Stavenisse; diens weduwe, Quirina de Keyser, claimde in juni 1717 terugbetaling daarvan en betaling van
achterstallige rente over de jaren sedert 1715; 5 de Raad van State gaf voor deze betaling op 18-6-1718 opdracht
aan ontvanger Theodorus Netscher te Hulst, verwijzend naar het besluit van de Raad d.d. 14-5-1718 om het fort
St. Anna en de polder van Namen te abandonneren en de gebouwen en materialen op het fort te verkopen; 6 mocht
de opbrengst daarvan ontoereikend zijn om dit (en de terugbetaling van een lening ad fl. 1200 aan Maria Gevaerts,
weduwe van Hugo Repelaar) te financieren dan diende het tekort te worden gefinancierd door het kantoor van de
ontvanger van de geestelijke goederen [in Hulst]; 7 hij overl. in Den Haag 23-2-1668; hij tr. mei 1652 (attestatie
verleend op 13-5-1652) Jacomina Stavenisse, geb. Dreischor, dochter van Jan Stavenisse (o.m. baljuw van
Dreischor, Zonnemaire en Noordgouwe) en Magdalena de Witte; zij overleed op 31-3-1679. 8
1
2
3
4

5
6
7
8

Romeijn, 2001, p. 189.
HA, inv. 1034.
Idem.
NA, Raad van State, inv. 1856, ongefolieerd. Maria Magdalena van Gelre werd in 1697 (toen weduwe) eigenaresse van
een suikerrietplantage in Suriname die naar haar overleden echtgenoot “Boxel” werd genoemd; zie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boxel.
NA, Raad van State, inv. 195, 8-6-1717, fol. 660.
Idem, inv. 197, resolutie van 18-6-1718.
Idem, inv. 198, resolutie van 4-8-1718.
De Vos, p. 237.

Gernaet (Gernaerts), Gillis; pachter van de gemene middelen
Hij was in september 1675 en september 1678 pachter van de gemene middelen van consumptie betreffende het
fort St. Anna; 1 hij woonde in Hulst; otr. Hulst (als weduwnaar van Suzanna Burchgrave) 24-7-1671, tr. Hontenisse
15-8-1671 Dijna Cornelissen, j.d., geb. Klundert; uit het eerdere huwelijk drie kinderen ged. Hulst 1647-1651.
1 HA, inv. 988.

Gerrits, Marij; bewoonster van het fort
Zij werd in 1689 onderhouden door de diaconie van de fortkerk van St. Anna; op 14-6-1689 betaalde de diaconie
aan Magdaleentje Brants (zie aldaar) fl. 18 om naar Middelburg te zenden voor het onderhouden van Marij Gerrits.
1
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1 HA, inv. 366 a, fol. 89 v.

Gershoven, Jaques van; kapitein
Hij is geboren in Maastricht; werd 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 19-9-1627 en
17-9-1628; 3 wederom vermeld als kapitein op 20-9-1633 op de Kruisschans, toen de vrouwen en de bagage van
de compagnie van kapitein Gershoven van logementen moesten worden voorzien; 4 diverse malen vermeld als
kapitein in 1634; 5 op 14-11-1634 werd hij door de Gec. Raden verzocht om met zijn compagnie langer op het fort
Hoogerwerve te verblijven; 6 verbleef met zijn compagnie op fort Kruisschans in 1635; 7 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;
12
tr. N.N.; had een dochter (N.N., mog. Maria) die huwde met Diederik Boele; zij overleed verm. in 1634. 13
1 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 113.
2 ZA, SZ, 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 ZA, SZ, inv. 495, 14-11-1634, fol. 97 v.
7 GA Goes, RAZE 2054, fol. 169.
8 ZA, SZ, 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 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 213.
13 GA Goes, RAZE 2054, fol. 169.

Geurtsen, Marij; bewoonster van het fort
Zij werd in 1689 onderhouden door de diaconie van de fortkerk van St. Anna waarvoor Grijtje van Baene op 202-1690 fl. 18 ontving en op 24-10-1690 fl. 6; 1 Magdaleentje Brants ontving er op 10-11-1690 fl. 7 voor en
Sacharias van den Bos te Middelburg op 12-12-1690 fl. 11; 2 de diaconie betaalde voor haar op 30-12-1690 fl. 2
en 8 stuivers voor schoenen, kousen en klompen; 3 zij werd ook in 1691 door de diaconie onderhouden; 4
1
2
3
4

HA, inv. 366 a, fol. 93.
Idem, fol. 94 v.
Idem.
Idem, o.m. fol. 100.

Gevaerts (Geverts), familie; landeigenaar polder van Namen en mede-eigenaar ambachtsheerlijkheid
Namen
Hans Gevers verwierf op 19-12-1612 samen met anderen octrooi voor de herbedijking van de polder van Namen
en was daar grondeigenaar van 52 gemeten en 86,5 roeden plus 8 gemeten en 270 roeden; 1 de wezen van de heer
Jan Gevaerts zaliger en [voorts] Johanna Cornelia Gevaerts te Dordrecht bezaten op 23-4-1665 0,75 aandelen (van
de 30,5) in de ambachtsheerlijkheid van Namen met een waarde van fl. 75; 2 ca. 1654 bezat de familie Gevaerts
samen met N.N. Van Santen en N.N. [verm. Johan] Van Gelre (zie aldaar) in de polder van Namen 50 gemeten
land; 3 op 24-1-1671 verstrekte Maria Gevaerts aan de ingelanden van de polder van Namen een lening van 200
pond Vlaams (fl. 1200) tegen een rente van 4 % per jaar; in juni 1718 verzocht zij de Raad van State (omschreven
als weduwe van Hugo Repelaar, burgemeester van Dordrecht) terugbetaling van dit bedrag met achterstallige
rente; de Raad van State gaf voor deze betaling op 18-6-1718 opdracht aan ontvanger Netscher, verwijzend naar
het besluit van de Raad d.d. 14-5-1718 om het fort St. Anna en de polder van Namen te abandonneren en de
gebouwen en materialen op het fort te verkopen; 4 mocht de opbrengst daarvan ontoereikend zijn om dit (en de
terugbetaling van een lening ad fl. 2000 aan de weduwe van Mr. Pieter van Gelre) te financieren dan diende het
tekort te worden gefinancierd door het kantoor van de ontvanger van de geestelijke goederen. 5
1
2

NA, 4.VTH, kaart nr. 2986. Hij is vermoedelijk identiek met Jan Gevartssen die in 1615 eigenaar was van 155 gemeten
en 150 roeden land in de Kruispolder (Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen, arch. Kruispolder, inv. 79).
HA, inv. 1034.
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3
4
5

NA, 4.VTH, nr. 3007.
NA, Raad van State, inv. 197, resolutie van 18-6-1718.
Idem, inv. 198, resolutie van 4-8-1718.

Gewinder, Stoffel de; korporaal
Hij is als korporaal vermeld in 1671 toen zijn echtgenote (N.N.) betaald werd voor het onderhoud van Mari, het
weeskind van Nicase de Klerck (zie aldaar); zij is mog. identiek met Avigeir N.N. [of N.N. Avigeir?] die in de
periode 1673-1674 werd betaald voor dit onderhoud. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 8, 9, 9 v en het inlegvel na fol. 14 v.

Gewinner, Joris de; bewoner van het fort
Hij is geboren in Sluis; op 15-1-1682 betaalde zijn moeder Magdaleentje Brants voor hem aan de diaconie van St.
Anna fl. 6 en 5 stuivers; 1 hij werd lidmaat van de fortkerk van St. Anna op 12-4-1687; hij betaalde op 21-11-1692
fl. 3 en 3 stuivers terug aan de diaconie van de fortkerk; 2 voor het gebruik van het doodkleed bij zijn begrafenis
(samen met een kind van Jan de Broecker) werd op 9-9-1694 aan de diaconie van St. Anna fl. 1 en 10 stuivers
betaald; 3 otr. (als j.m.) St. Anna 3-4-1693, tr. ald. 3-5-1693 Janneke Meeus, geb. Aardenburg, weduwe van Dirk
Talbooms; getuigen bij de ondertrouw waren: Magdaleentje Gewinner (moeder van de bruidegom) [Magdaleentje
Brants], Jelijntje Verduijn, majoor van Spijckershof en Anthonij Koeke (schoolmeester St. Anna); Janneke Meeus
werd op 3-4-1693 lidmaat van de fortkerk van St. Anna; voor het gebruik van het doodkleed bij haar begrafenis
werd op 22-4-1694 aan de diaconie van St. Anna fl. 1 en 1 stuiver betaald. 4
1
2
3
4

HA, inv. 366 a, fol. 60.
Idem, fol. 103.
Idem, fol. 115 v.
Idem.

Gewinner, Magdalena de; bewoonster van het fort
Zij ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 18-1-1679 een lening van fl. 2 en 10 stuivers; 1 zij is
de moeder van Joris de Gewinner (zie aldaar) bij wiens ondertrouw op 3-4-1693 zij getuige was.
1 HA, inv. 366 a, fol. 37.

Gibbis, Redolphus
Zie Cornelis (van) Goeree.
Gijsbrechtse, Cornelis; schipper
Op 3-4-1679 ontving hij van de diaconie van de fortkerk van St. Anna fl. 1 voor het overvaren van een brief van
de kerk naar het land van Goes; 1 idem op 13-4-1679 fl. 1 en 5 stuivers voor het bezorgen van een expresse-brief
voor de classis te Goes; 2 op 18-9-1678 ontving hij een vergoeding van fl. 1 en 12 stuivers voor het vervoer van
Janneken Nameurs (zie aldaar) naar het fort Frederik Hendrik; 3 voor het gebruik van het doodkleed bij de
begrafenis van zijn dochter (N.N.) betaalde hij aan de diaconie op 13-7-1679 12 stuivers. 4
1
2
3
4

HA, inv. 366 a, fol. 39.
Idem.
Idem, fol. 50 v.
Idem, fol. 48.

Gijsbrechtse, Hubrecht; landbouwer
Hij was landbouwer (pachter) in de polder van Namen; hij leende van de diaconie van de fortkerk van St. Anna
op 14-2-1688 fl. 200 met als borg Jacob Schuppens; 1 in 1689 werd fl. 83 en 2 stuivers afgelost, gearresteerd bij
Magdaleentje Brants (zie aldaar); van de lening resteerde in 1698 nog fl. 116 en 18 stuivers; 2 in het diaconale
boekjaar 1726-1727 bleek de (als oninbaar beschouwde) restschuld fl. 85 en 16 stuivers te zijn. 3
In maart 1690 noteerden inspecteurs van de Raad van State over Gijsbrechtse het volgende: 4
“De inspecteurs worden geconfronteerd met een verzoek van Huijbregt Gijsbrechtsen, getrouwd met de weduwe
van Cornelis Mahue [Mahuij], die ooit pachter was van [30 gemeten en 19 roeden] Generaliteitsland in de polder
van Namen tegen fl. 13 en 10 stuivers per gemet per jaar. Dit land overstroomde op 26-1-1682. Toen de pacht niet
kon worden betaald werd de borg Jacop Schuppens hiervoor verantwoordelijk gesteld. Onlangs heeft ontvanger
Van Kervel bij executie alle meubilaire goederen, paarden, koeien en bouwgereedschappen als mede de goederen
van de borg Schuppens laten verkopen. Gijsbrechtsen en Schuppens zijn hierdoor onvermogend geraakt.
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Gijsbrechtsen verklaart dat hij is getroffen door een langdurige ziekte, waardoor het pachtland bewerkt moet
worden door zijn vrienden en bekenden. Hij verzoekt nu om kwijtschelding van zijn pachtschuld. De kwestie
wordt aan de Raad van State voorgelegd”.
In maart 1691 noteerden inspecteurs van de Raad van State: 5
“Michiel Schuijt, burgemeester van de polder van Namen, geeft te kennen dat hij als borg voor wijlen Cornelis
Mahuij pachtpenningen heeft betaald over de door Mahuij gepachte grond, die hij omschrijft als de slechtste grond
van de gehele polder. Uit mededogen heeft de Raad van State besloten om Huijbrecht Gijsbrechtsen, getrouwd
met de weduwe van Mahuij, en hem (Schuijt) van de verplichting tot het betalen van de pacht te ontslaan.” Voorts:
“Cornelis Wagenaer, landman [boer] in het eiland Tholen, pacht voor een periode van negen jaar (ingaande 1111-1691) de boerderij met huis en schuur die eerder werd gepacht door Huijbrecht Gijsbrechtsen, groot 30 gemeten
en 19 roeden, voor fl. 9 per gemet onder de conditie dat hij het huis en de schuur koopt voor de “gepriseerde” som
van fl. 680, te betalen in termijnen”. 6
In juni 1705 werd Gijsbrechtse door de Raad van State aangesteld als schepen van de magistraat van de polder van
Namen; 7 zijn zittingsduur is onbekend.
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HA, inv. 366 a, fol. 84.
Idem, fol. 136 v. De ontwikkeling van de terugbetaling na 1698 is onbekend.
GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 532 l.
Verbaal St. Anna voorjaar 1690, inv. 1586, fol. 132.
Idem voorjaar 1691, inv. 1588, fol. 128.
Idem, fol. 131.
Verbaal verpachting tienden polder van Namen juni 1705, inv. 1849, fol. 3.

Gijssel, Pieter van; knecht van de commandeur, baken- en sluismeester, pachter van de gemene middelen
Hij is geboren in Muijsen [?] en is op 17-9-1690 vermeld als knecht van Johan van Bronckhorst, commandeur van
St. Anna; op 13-7-1694 betaalde de diaconie hem 12 stuivers voor het halen van de wijn voor het Avondmaal; 1
idem op 30-12-1694; 2 in 1695 is hij (samen met twee anderen) betaald voor het onderhouden van de doornenhaag
van het fort; 3 in september 1703 is hij vermeld als kort daarvóór afgetreden baken- en sluismeester van het fort; 4
in de jaren 1701, 1704 en 1705 was hij pachter van de gemene middelen in het fort; 5 hij is vermeld als diaken van
de fortkerk op 18-4-1707; 6 hij leende op 4-7-1709 fl. 200, vermeld in de nalatenschap van Dina Knollaert, weduwe
van Engel Gastelaer; hiervan werd op 13-11-1718 fl. 150 afbetaald; 7 hij otr. ald. 17-9-1690, tr. ald. 1-10-1690
Cornelia Koecke, dochter van de schoolmeester Anthony Koecke en zijn vrouw Jolintie Verduijn (zie Koecke ad
a); haar ouders waren getuigen bij haar ondertrouw; zij ontving van de diaconie van St. Anna op 23-6-1694 negen
stuivers voor het maken van kleren voor Erasmus Vergout (zie aldaar); 8 uit dit huw. ged. fort St. Anna:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.
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Catharina, 21-2-1691; getuigen: Francoeijs de Keijser, Jacobus Koecke, Catharina Baten en Jelintie Verduijn.
Petronella, 6-1-1692; getuigen: Pieter Koecke en Catarina Pieters.
Maria, 30-11-1692; getuigen: Pieter Koecke en Catarina Pieters.
Jacoba, 15-5-1695; getuigen: Anth. Koecke, schoolmr. en grootvader van het kind, Maria Koecke ‘moije van
het kint’.
Martha, 4-11-1696; getuigen: Josia Blieck en Maria Bruijssel, huisvrouw van Jacobus Koecke, deurwaarder
en bode van Hulsterambacht.
Anthonij, 12-10-1698; getuigen: Anthonij Koecke en Elisabeth Koecke.
Johannis, 4-4-1700; getuigen: Jan de Broecker en Maria Koecke.
Johannis, 7-8-1701; getuigen: Jan Pauwelssen van Voorde, sergeant onder de comp. van de heer De Beaufort,
en Maria Koecke.
Cornelis Pieter, 29-7-1703; getuigen: de heer Johannis Spijkershof, majoor van ’t fort St. Anna, en juffr.
Dingena de Wajer, diens huisvrouw.
Pieter, 23-11-1704; getuigen: de heer Thomas Camphuijs en juffr. Maria Betinck, zijn huisvrouw.
Sara, 30-5-1706; getuigen: Nicolaas Koster en Janneken van Lidt, vrouw van mr. [Anthony] Koecke.
Benjamin, 22-1-1708; getuigen: Johannis Nolitus [Nollides], ‘bedienaar van den goddelijken woorts op het
dorp Namen alsmede [van] het fort St. Anna’, en juffr. Maria Camphuijs geboren Betinck [echtgenote van
Thomas Camphuijs].
Dina, 2-8-1711; getuigen: Jan van Utrecht, sergeant van overste luitenant-generaal baron Van Heijde en Dina
Gastelaar geboren Cnollaart [Dina Cnollaert, gehuwd met Engel Gastelaar].

HA, inv. 366 a, fol. 117.
Idem, fol. 117 v.
Verbaal St. Anna voorjaar 1695, inv. 1590, fol. 126.
Idem najaar 1703, inv. 1597, fol. 93 en 93 v.
HA, inv. 988.
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6 HA, inv. 366 a, fol. 108 v (NB: later aangetekend in de diaconierekening over het jaar 1693).
7 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 433, akte nr. 6, 17-2-1720.
8 HA, inv. 366 a, fol. 117.

Gijssen, Jan (1); wever en diaken
Hij is mog. een zoon van Jasper Gijsse en Janneken de Nijs (of een eerdere echtgenote); 1 op 15-4-1665 is hij
vermeld als bewoner van het fort en als wever [kleermaker] en werd zijn vermogen geschat op minder
dan fl.2000; 2 diaken in de fortkerk van St. Anna in 1670 en mogelijk al eerder; 3 vermoedelijk is hij identiek met
Jan Gijssen die vóór 1641 gehuwd was met Lisabeth de Moulijn en daarna, vermoedelijk ca. 1656, met Geertruid
Meertens (Martens, Martijnssen); verm. begr. St. Anna december 1689; voor het gebruik van het doodkleed bij
haar begrafenis betaalde zoon Jan Gijssen aan de diaconie op 7-12-1689 fl. 1 en 1 stuiver; 4 zij legateerde aan de
diaconie fl. 3, ontvangen van Jan Gijssen op 25-12-1689; 5 uit het eerstgenoemde huwelijk ged. fort St. Anna:
a. Janneken, 18-8-1641; getuigen: Herrij de Moulijn en Marij du Saer.
b. Heijndrick, 26-4-1643; getuigen: Johannes Mantans en Aechtie Goverts.
Uit het tweede huwelijk ged. fort St. Anna:
c. Janneken, 26-8-1657; getuigen: Jan Spierinkshouq en Janneken Donijs [Denijs, weduwe van Jasper Gijssen en
toen echtgenote van Theunis Hermssen].
d. Janneken, 25-12-1658; getuigen: majoor Balthasar Spijckerhof, Franchoijs Manhaert en Janneken Corremans;
werd lidmaat van de fortkerk van St. Anna ergens in de periode 1679-1683; zie verder Frans Braes.
e. Jaspaer, 20-2-1661; getuige: Maijken Ingels; belijdenis St. Anna 12-4-1687; vertrok op een onbekend moment
naar Waarde.
Voorts:
f. Cornelia, geboren op het fort (na 15-5-1661), doopdatum onbekend; verm. belijdenis St. Anna 12-4-1687; zie
verder Dirck Cornelisse van der Veen.
g. Jan, verm. geb. vóór 1641; zie verder Jan Gijssen (2).
1
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5

Janneken de Nijs hertr. St. Anna (otr. 16-6-1647, tr. 30-6-1647) Theunis Hermanss (Hermssen), toen soldaat onder
commandeur Pollet in het garnizoen van St. Anna. Het is ook denkbaar dat Jasper Gijsse een broer was van Jan Gijssen
(1); Janneken de Nijs was in dat geval zijn schoonzuster.
NA, Raad van State, inv. 2145.
HA, inv. 366 a.
Idem, fol. 88.
Idem, fol. 88 v.

Gijssen, Jan (2), bewoner van het fort
Hij is vermoedelijk een zoon van Jan Gijssen (1) en diens tweede echtgenote Geertruid Meertens; mogelijjk net
zoals zijn vermoedelijke vader kleermaker; vanaf 1-1-1689 was hij ouderling van de fortkerk van St. Anna tot en
met zeker 1-1-1698; 1 voor het bezoeken van een vergadering van de classis Zuid-Beveland ontving hij op 12-91696 een voorschot van fl. 1, 8 stuivers en 8 penningen; 2 hij kon niet schrijven (plaatste een handmerk); 3 voor
het gebruik van het doodkleed bij de begrafenis van zijn moeder (N.N.; verm. Geertruid Meertens) werd aan de
diaconie van de fortkerk op 7-12-1689 fl. 1 en 10 stuivers betaald; 4 testamentair liet zijn moeder aan de diaconie
fl. 3 na; 5 hij was doopgetuige in fort St. Anna op 7-7-1682, 6-10-1797, 22-12-1697, 25-1-1699, 19-6-1701 en 261-1710; mog. identiek met Jan Gijssen, tr. St. Anna (plaats ondertrouw niet bekend) 19-2-1678 als weduwnaar van
Ester Deike van de Poele met Josijnken Havermate, weduwe van Hendrik Verhoogh; Ester Deike van de Poele is
mog. identiek met de vrouw van Jan Gijssen voor wie op 25-5-1671 fl. 2 en 2 stuivers is betaald voor het gebruik
van het doodkleed bij haar begrafenis in het fort St. Anna; 6 Josijnken Havermate is mogelijk identiek met de
vrouw van Jan Gijssen, vermeld op 28-12-1686, voor wie fl. 1 en 4 stuivers werd betaald wegens het gebruik van
het doodkleed bij haar begrafenis; 7 op 7-1-1687 ontving de diaconie 15 stuivers conform het testament van de
overleden vrouw van Jan Gijssen; 8 van Jan Gijssen (2) en zijn echtgenotes zijn geen kinderen bekend.
1
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HA, 366 a, fol. 90 en 137. Kerkrekeningen van fort St. Anna vanaf het jaar 1699 gingen verloren.
Idem, fol. 127.
Idem, fol. 128.
Idem, fol. 88.
Idem, fol. 88 v.
Idem, fol. 7.
Idem, fol. 74.
Idem, fol. 76 v.
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Gijssen, Heijnderijck; bewoner van het fort
Voor het gebruik van het doodkleed bij de begrafenis van zijn weduwe (N.N.) werd op 10-7-1689 aan de diaconie
van de fortkerk van St. Anna fl. 1 en 1 stuiver betaald. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 87 v.

Gijssen, Jasper; bewoner van het fort
Hij is op het fort St. Anna geboren en daar op 20-2-1661 gedoopt als zoon van Jan Gijssen (zie aldaar) en Geertruid
Meertens; voor het brengen van een brief naar Walsoorde, bestemd voor bezorging in Goes, betaalde de diaconie
van de fortkerk hem op 15-1-1697 elf stuivers; 1 op de lidmatenlijst van de fortkerk van St. Anna is vermeld dat
hij op een onbekend moment is vertrokken naar Waarde; hij otr. (als j.m.) St. Anna 25-10-1695, tr. ald. 23-111695 Catelijntie Pieters de Jonge, j.d., geb. Ouden Doel, toen wonend in de polder van Namen; hij hertr. (otr.) St.
Anna 14-3-1704, tr. ald. 3-4-1704 Josijntje Hendricks Verbrugge; uit het huw. Gijssen-De Jonge ged. fort St.
Anna:
a. Susanna, 6-10-1697; getuigen: Jan Gijssen en Aeltie Pieters.
b. Susanna, 25-1-1699; getuigen: Jan Gijssen en Aeltie Pieters.
c. Johannis, 9-4-1702; getuigen Cornelis [of Cornelia?] Pieters de Jonge en Cornelia Gijssen, vrouw van Dirck
van der Veen.
1 HA, inv. 366 a, fol. 133.

Gillissen (Spijckenisse), Michiel; timmerman en kanonnier
Hij was aanvankelijk timmerman te Goes en later te Lillo; 1 in juli 1633 is hij vermeld als aannemer van de nieuwe
poort aan de oostzijde van het fort; 2 hij was in 1634 aannemer van de bouw van de molen in het fort St. Anna in
de polder van Namen krachtens een machtiging door de Raad van State d.d. 3-6-1634; 3 na het succesvol afleggen
van de proef voor konstabel te Vlissingen werd hij op 17-5-1639 aangesteld als kanonnier op het fort Lillo, nadat
hij die functie had vervuld op St. Anna. 4
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Zie voor diverse bijzonderheden over hem: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek. Als Michiel Gillisse Spijckenisse is
hij o.m. omschreven in: RvS, inv. 62, 2-6-1644, fol. 463.
RvS, inv. 50, 22-7-1633, fol. 55.
NA, Raad van State, inv. 1583, Verbaal fort St. Anna najaar 1683, fol. 135 v-136.
Idem, 17-5-1639, fol. 82 v; zie ook: ZA, SZ, inv. 497, 23-4-1639, fol. 70 v; NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 51, 14-31634.

Glandorp, Francois Casper; licentmeester
Hij was licentmeester op het fort St. Anna vanaf verm. 22-7-1669 tot en met het jaar 1677; hij verdiende daarmee
33 pond, 6 schellingen en 8 groten Vlaams per jaar; 1 op 8-8-1671 werd hij (waarschijnlijk voor korte tijd) lidmaat
van de geref. kerk van Veere met att. van fort St. Anna; 2 hij is geboren in Weener (Winderen) (Duitsland); zijn
moeder was Ida Alberts blijkens de doopinschrijving van zijn zoon Paulus te Vlaardingen op 25-4-1688; zij
woonde in Winderen toen Francois in 1676 trouwde; hij otr. Amsterdam 28-11-1676 (toen 30 jaar oud) tr. Sloten
3-1-1677 Judith Jansz Willoqueau, geb. Amsterdam geref. ged. ald. 21-3-1655, toen 22 jaar oud; haar ouders
(Johannes Willoqueau en Maria Hendriksdr. Laarman) waren reeds overleden; vanaf 1682 trad hij in Vlaardingen
regelmatig op als doopgetuige; 3 op 19-4-1701 is hij met echtgenote vermeld i.v.m. de verkoop van een huis met
erf in de Warmoesstraat westzijde (schuin tegenover het Schoutensteegje) te Amsterdam; 4 uit dit huwelijk zijn
vijf kinderen bekend, geboren in Vlaardingen: Maria Clara (1678), Jan (1679), Jan (1681), Paulus (1688) en Ida
(1690). 5
1
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5

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7020-7070.
ZA, DTBL Veere, inv. 2 (Lidmatenregister 1610-1700). Mogelijk werd hij daar lidmaat in verband met zijn huwelijk. Op
8-8-1708 was Anna Sofia van Glandorf (zijn dochter ?) doopgetuige in Hulst.
Met dank aan Remko Ooijevaar te Heemskerk.
NA, toegang 3.03.01.01, Hof van Holland, Decreten, 3474/1701/013.
http://www.ooijevaar.info/main.htm.

Goedenhage, Salomon; licentmeester
Hij was licentmeester op het ontvangstkantoor bij het fort St. Anna; hij trad aan met ingang van 1-3-1635 en
vervulde het ambt tot en met 31-12-1636; 1 hij was doopgetuige aldaar op 29-6-1636; in januari 1615 werd hij
lidmaat van de geref. kerk van Vlissingen met att. van Middelburg; hij werd omschreven als chercher en woonde
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in Vlissingen in de Breedwaterstraat; 2 in nov. 1618 werd hij lidmaat van de geref. kerk van Veere met attestatie
van Vlissingen d.d. 3-8-1618; hij woonde in Veere op de Markt; zijn echtgenote was toen Roocxken Pieters. 3
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6680-6690.
2 ZA, DTBL Vlissingen nr. 21, K 482 fol. 14 (Lidmatenregister 1613-1633).
3 ZA, DTBL Veere nr. 2 (Lidmatenregister 1610-1700).

Goeree, Cornelis Wittense (van); vaandrig
Hij verbleef als vaandrig in de compagnie van commandeur Johan van Bronckhorst in het fort St. Anna, in elk
geval in de periode 1682-1688; 1 hij was met zijn echtgenote lidmaat van de fortkerk van St. Anna; 2 hij huurde in
het fort het huis dat eigendom was van de erfgenamen van Jacob Hoelie (zie Van Zoelen); hij betaalde op 5-51686 voor een jaar huur fl. 19; 3 idem op 29-6-1687 fl. 18; 4 idem op 21-12-1688 fl. 13, 17 stuivers en 8 penningen;
5
idem op 3-9-1689 (betaald door zijn echtgenote) fl. 19; 6 voor zijn begrafenis (in de fortkerk van St. Anna) werd
op 22-11-1689 fl. 12 aan kerkerecht betaald en voorts fl. 1 en 7 stuivers voor het gebruik van het doodkleed plus
het luiden van de klok; 7 otr. als j.m. Geertruidenberg 16-3-1681 (garnizoen houdend als vaandrig in de compagnie
van Van Bronckhorst te Willemstad), tr. ald. 1-4-1681 Abigael Durant, weduwe van de luitenant Charles Gibbs
(Gibbes) (met wie zij als j.d. van Raamsdonk op 16-6-1669 in Geertruidenberg ondertrouwde), doopgetuige St.
Anna 18-10-1682 en 1-7-1684. 8
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Verbalen St. Anna 1682-1688. De compagnie van commandeur Van Bronckhorst vertrok eind augustus of begin
september 1689 naar Liefkenshoek en verbleef vermoedelijk vanaf 1691 in het fort Lillo en keerde waarschijnlijk op St.
Anna niet meer terug. Het is onduidelijk wat er met die compagnie gebeurde na het overlijden van Johan van Bronckhorst
op 11-7-1696.
Lidmatenlijst St. Anna 1683-1716.
HA, inv. 366 a, fol. 73 v.
Idem, fol. 77.
Idem, fol. 83.
Idem, fol. 87 v.
HA, 366 a, fol. 88.
Vermoedelijk kwam uit het huwelijk van Abigael Durant en Charles Gibbs een zoon Redolphus Gibbis voort die op 2-101688 in fort St. Anna belijdenis deed en daar waarschijnlijk in januari 1690 overleed. Op 30-1-1690 betaalde zijn moeder
voor zijn begrafenis in de fortkerk fl. 12 plus voor het gebruik van het doodkleed fl. 1 en 7 stuivers (HA, inv. 366 a, fol.
91 v).

Goes, de heren Van der, landeigenaren polder van Namen en mede-eigenaren ambachtsheerlijkheid
Namen
Zij behoorden in 1613 tot de herbedijkers van de polder van Namen en daarmee tot de eerste eigenaren van de
ambachtsheerlijkheid van Namen; 1 zij bezaten er in 1614 69 gemeten en 67 roeden grond plus 23 gemeten en 8
roeden; 2 nazaten (erfgenamen) van hen bezaten op 23-4-1665 twee aandelen (van de 30,5) in de
ambachtsheerlijkheid van Namen met een waarde van fl. 200; 3 zij bezaten toen voorts in de polder van Namen: 4
• 92 gemeten en 147 roeden land ter waarde van fl. 5549 en 8 stuivers.
• Een huis met schuur ter waarde van fl. 550.
Omstreeks 1654 bezaten de heren Van der Goes, wonend in Brielle, in de polder van Namen 92 gemeten land. 5
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Voor het geslacht Van der Goes (dat kan worden herleid tot de 12 de eeuw) wordt verwezen naar: Aert van der Goes, Het
geslacht Van der Goes en hun wederwaardigheden, Beegden, 1995; Nederland’s Adelsboek nr. 40 (jaar 1954);
http://home.online.nl/audeman/vanderGoes.htm;
Waarschijnlijk behoorde tot “de heren Van der Goes” (bedijkers van de polder van Namen in 1613): Andries van der
Goes (1581-1663), heer van Naters en Pancrasgors, raad en rentmeester-generaal van Zuid-Holland (Schutte, 1987, p.
467). Hij huwde met Catharina van der Burch (1595-1671). Hun zoon Andries van der Goes werd op 7-5-1620 in Delft
geboren en overleed daar op 4-12-1669. Hij huwde eerst (op 20-11- 1647) met Mechteld Doublet (1631-1653) (dochter
van Philips Doublet, heer van Groenevelt (niet te verwarren met Philips Doublet, heer van St. Annaland; zie aldaar) en
Catharina van Schoterbosch) en vervolgens (in 1653) met Geertrui van der Moer (1623-1667), weduwe van Adriaan van
Foreest. Hij was in Delft o.m. burgemeester (1663) en eerder in Brielle stadsprocureur. Tot de eerste landeigenaren in de
polder van Namen behoorde waarschijnlijk voorts: Aernoult Andrieszn. van der Goes, geb. Delft 21-3-1582; deze werd
koopman en woonde in Brielle; hij overleed op 21-7-1674; hij otr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 5-10-1614, tr. ald. 26-101614 Ida Brandwijk, geb. Dordrecht 29-5-1585, dochter van Willem Brandwijk (ook een van de eerste eigenaren van
land in de polder) (zie aldaar) en Geertruid N.N.. (Wildeman, p. 8). Tot de “heren Van der Goes” behoorden
vermoedelijk ook: Jacob van der Goes (ontvanger en burgemeester van Brielle) en Adriaan van der Goes (thesorier van
de stad Delft).
NA, 4.VTH, nr. 2986.
HA, inv. 1034. Mogelijk belandden eerdere aandelen van de familie Van der Goes (door vererving of verkoop) (deels)
bij de weduwe van Mr. Frans van der Burgh (zie aldaar).
Idem.

74

5

NA, 4.VTH, nr. 3007.

Goetfinck, Berent Berents; sergeant
Hij was in 1702 (mog. ook in 1703) sergeant in de compagnie van kapitein Renssen op het fort St. Anna behorend
tot het regiment van Johan Diederik baron van Heyden tot Ootmarsum; tr. Pieternelle van den Toorn; uit dit huw.
ged. St. Anna:
a. Johannis, 3-12-1702; getuige: Janneke Catteau, vroedvrouw.
Gomme, Pieter de; commies
Hij is geboren ca. 1598 en was 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; 1 op 27-7-1632 inventariseerde
hij samen met commandeur Jaques Broucqsault de goederen die op het fort St. Anna werden aangetroffen na de
verovering van dit fort op de Spanjaarden; 2 had als commies incidenteel bemoeienis met de bevoorrading van St.
Anna vanuit Lillo; werd op 27-6-1633 door de Raad van State tijdelijk belast met het toezicht op de verpachting
van de gemene middelen van consumptie op het fort St. Anna in de polder van Namen ingaande 1 juli 1633; 3 was
in 1634 samen met Jaques Broucqsault eigenaar van de molen op St. Anna; op 24-7-1642 kocht commandeur
Broucqsault van de huisvrouw van Pieter de Gomme [Mayke Huybrechts], die hiertoe was gemachtigd door haar
echtgenoot, de helft van die molen voor fl. 1100; 4 De Gomme werd in 1641 wegens malversaties (diefstal) als
commies ontslagen ; 5 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 Zeeland;
hij overleed in 1657; 6 zijn zoon Bernard de Gomme (vestingbouwkundig ingenieur) vervaardigde ergens in de
periode 1646-1660 een afbeelding van het fort St. Anna. 7
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ZA, Registers van commissiën en instructies, inv. 1669, fol. 104. Werd als ontvanger benoemd door de Raad van State.
ZA, SZ, inv. 1247.2.
Raad van State, inv. 50, 27-6-1633, fol. 523.
NA, Raad van State, inv. 1583, Verbaal fort St. Anna najaar 1683, fol. 135 v-136.
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.
Zie voor diverse verdere bijzonderheden over hem: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.
De kaart is opgenomen in een atlas met tekeningen van vestingwerken door Bernard de Gomme die berust bij British
Library te Londen (Maps K.Top 102.21, nr. 23).

Gortebeecke, Philips; winkelier in het fort, landbouwer in de polder van Namen, pachter van de gemene
middelen
Hij was als winkelier bewoner van het fort; 1 mogelijk was hij er bakker; daarnaast was hij landbouwer in de polder
van Namen waar hij land pachtte dat eigendom was van de Generaliteit; 2 in de periode 1670-1697 was hij vele
malen pachter van de gemene middelen van consumptie betreffende het fort St. Anna; 3 op 12-1-1675 ontving hij
van de diaconie van St. Anna fl. 39, 3 stuivers en 12 penningen voor het leveren van “soetelinge” [levensmiddelen]
aan o.m. Lijsabeth Roelants; 4 hij ontving toen ook fl. 7 en 4 stuivers voor het leveren van brood voor het
Avondmaal van de fortkerk; 5 voor fl. 1 en 9 stuivers leverde hij aan de fortkerk een kruik voor het gebruik van
Spaanse wijn, betaald op 18-12-1679; 6 in 1682 [geen nadere datum bekend] ontving hij van de diaconie van de
fortkerk fl. 1 voor het leveren van enige spijzen voor behoeftige reizigers; 7 op 15-1-1685 werd hij door de diaconie
betaald voor het leveren van brood, boter en kaas; 8 op 7-4-1688 ontving hij als pachter de gemene middelen van
de diaconie 17 stuivers en 8 penningen wegens accijns op een tonnetje wijn voor de kerk; 9 hij verzocht in maart
1699 de Raad van State om een vervallen huis op het fort St. Anna te mogen afbreken en de materialen te mogen
verkopen; hij was eigenaar van het huis samen met de weeskinderen van zijn zusters; het betrof een ingestort huis
op de hoek van het plein tegenover het logement van de commandeur; het verzoek werd toegestaan; 10 hij was
gehuwd met Anna Maria de Pauw; zij lieten de volgende kinderen (allen geboren in de polder van Namen behalve
dochter Elisabeth; als haar geboorteplaats is Hulst genoteerd) rooms-katholiek dopen, hetgeen destijds in de polder
van Namen, noch in het Hulsterambacht was toegestaan [de doopplaats is niet bekend; het betrof dopen door
rondtrekkende missionarissen]:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Maria Adriana, 10-1-1667.
Joannes, 2-11-1670.
Martinus, 23-3-1673.
Anna Maria, 12-10-1674.
Philippus, 10-1-1678.
Margaretha, 18-7-1679.
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g. Elisabeth, 25-12-1680.
1

Waarschijnlijk is hij verwant met Gillis Gortebeecke die gehuwd was met Cathelijne Ruijsschers (de Ruijser); dit paar
liet op 27-8-1645 en 24-11-1647 in het fort St. Anna kinderen dopen. Mogelijk kan de familie Gortebeecke worden
herleid tot Jan Gordebeke die rond 1525 is vermeld als inwoner van Zeeland. Hij was een zoon van Petrus Gordebeke en
Margriete Zeghers (Lases, p. 88).
2 Verbaal verpachting tienden polder van Namen juli 1689, inv. 1847, fol. 58. Op 7-11-1673 verkocht hij “op het velt int
mennegat van sijn landt” 25 zakken rogge voor 19 schellingen en 6 groten Vlaams per zak (GA Hulst, RAZVL, inv.
2191a, fol. 142 v, 11-1-1674).
3 HA, inv. 988.
4 HA, inv. 366 a, fol. 14.
5 Idem, fol. 14 v. Opmerkelijk dat hij dit als rooms-katholiek mocht leveren.
6 Idem, fol. 50 v.
7 Idem, fol. 60 v.
8 Idem, fol. 70.
9 Idem, fol. 84 v.
10 Verbaal St. Anna voorjaar 1699, fol. 23 v en 25.

Gorts, Neeltje; bewoonster van het fort
Zij ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna in 1682 fl. 9 en 9 stuivers wegens mondkost voor
Janneken Nameurs (zie aldaar). 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 60 v.

Gottenis, Cornelis; wijnhandelaar, verm. ook apotheker
Hij ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 19-9-1689 fl. 2 en 1 stuiver voor het leveren van
medicijnen ten behoeve van Elisabeth de Graef (zie aldaar); 1 hij werd op 17-9-1693 betaald voor het tweemaal
leveren van wijn ten behoeve van het Avondmaal in de fortkerk van St. Anna; hij ontving er fl.4 en 14 stuivers
voor; idem op 17-9-1694 voor het viermaal leveren van wijn ad fl. 10 en 12 stuivers; 2 idem op 14-5-1696 fl. 18
en 2 stuivers voor zevenmaal; 3 idem op 29-4-1697 voor het viermaal leveren van wijn ad fl. 10; 4 hij was in 1694
en 1696 schepen van Hulst; 5 hij werd begr. in de basiliek van Hulst op 20-12-1707. 6
1
2
3
4
5
6

HA, inv. 366 a, fol. 89 v.
Idem, fol. 117.
Idem, fol. 127.
Idem, fol. 133 v.
Brand, 1972, p. 468.
ANF, jrg. 1902, p. 64.

Goudt (Gout), Dijdtloff; landbouwer, herbergier en lid van de magistraat van de polder van Namen, o.m.
als baljuw
Hij was landbouwer (pachter) in de polder van Namen (o.m. vermeld in 1653) en vervulde in de magistraat van
die polder de functies van baljuw (1664-1682), dijkgraaf, burgemeester (1659, 1660), secretaris (1667) en schepen
(1652, 1655, 1656 en 1665); 1 hij was (in het dorp Namen) ook herbergier; 2 werd als landbouwer getroffen door
de inundatie van de polder in 1653; 3 hij bezat in april 1665 7 gemeten en 240 roeden land in de polder van Namen
ter waarde van fl. 468 en voorts een kwart aandeel in de meestoof van de polder van Namen met een waarde van
fl. 1542; 4 hij werd op donderdag 29-1-1682 in het dorp Namen beroofd, dus drie dagen na de overstroming van
26-1-1682; 5 hij werd in het dorp Namen op zondag 1-2-1682 doodgeslagen, nadat hij een van zijn berovers met
een mes dodelijk had gekwetst; 6 de baljuw van het Hulsterambacht legde op 18-2-1682 beslag op de nagelaten
bezittingen van Goudt; 7 in maart 1690 claimden bij de Raad van State Adriaan de Ruijter (landman in Oude
Grauw, gehuwd met Sara Goudt), Jacob Helmighs (gehuwd met Johanna Jacoba Goudt; zie aldaar) en Pieternella
Gout, voor zichzelf en namens de onmondige weeskinderen, erfgenamen van Didloff Gout, hun [schoon]vader,
betaling van onderhoudswerk ad fl. 1689, onder vermindering van het te betalen dijkgeschot over de landen van
hun [schoon]vader. 8
1
2
3
4
5

Nijenhuis, p. 269, gebaseerd op GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a.
Op de bovenverdieping van de herberg bevond zich het vertrek waar de magistraat van de ambachtsheerlijkheid van
Namen vergaderde, de zogeheten schepenkamer (HA, inv. 1204, fol. 151).
Verbaal St. Anna voorjaar 1656, fol. 16 v.
HA, inv. 1034.
HA, inv. 1204, fol. 157-158. Een van de daders, Pieter Bulsinck, werd op 11-5-1682 veroordeeld tot geseling en
brandmerking en verbanning uit Staats-Vlaanderen voor een periode van 25 jaren (idem, fol. 146 v). Een andere dader
was de schoolmeester en chirurgijn Jacobus Snoeck (zie aldaar). Verscheidene bewoners van het dorp Namen (19 in
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6

7
8

getal) verklaarden op 24-2-1682 voor de Vierschaar van het Hulsterambacht dat Goudt zich na de overstroming van de
polder op 26-1-1682 goederen had toegeëigend (hij had ze uit het water gevist) die eigendom waren van dorps- en
polderberwoners en had geweigerd om deze terug te geven aan de rechtmatige eigenaren. De beroving van Goudt hield
waarschijnlijk hiermee verband. De bewoners die de verklaring aflegden brachten onder de aandacht van de schepenen
dat baljuw Goudt bekend stond als iemand met een slechte reputatie. De geroofde goederen werden uitgedeeld onder de
bewoners van het dorp (HA, inv. 1211).
HA, inv. 1211. Aan de moord op Goudt ging op 1-2-1682 een gevecht vooraf tussen hem en een van zijn berovers,
Jacques Boots, waarbij deze met een mes werd doodgestoken. Goudt kreeg vervolgens stokslagen van Adriaen Brant,
Pieter van Overloop, Jan Durinck en Mattheus Bogaert (HA, inv. 1204, fol. 152 en 158). Tot degenen die bij de moord
betrokken waren behoorden ook Dignus de Cocq (die vertrok naar het land van Goes), de metselaar Pieter Robaij en tien
tot twaalf “schuijers” (arbeiders) die naar Antwerpen vluchtten. De weduwe van Goudt vertelde aan de echtgenote van
Jacob Snouck dat in de nacht voorafgaande aan de moord op haar man een engel was verschenen die tegen Goudt gezegd
zou hebben: steek iemand dood en uw zonden zullen u vergeven worden en u zult zalig wezen (HA, inv. 1204, fol. 152
en 158).
HA, inv. 1211.
Verbaal St. Anna voorjaar 1690, fol. 128 v; zie voor Adriaan de Ruijter: De Blieck, p. 45 en 49. Tot de nog niet
volwassen kinderen van Dijdtloff Goudt behoorde in 1690 mogelijk ook Lijsbeth Goudt. Deze otr. (als j.d., geboren in de
polder van Namen) op 21-4-1691 geref. te Hulst met Boudewijn Veerman, j.m. van Hulst. Dijdtloff Goudt had ook een
zoontje Jan, vermeld op 7-2-1682 (HA, inv. 1204, fol. 152). Voorts vermoedelijk een zoon Didlof. Deze otr. Terneuzen
26-1-1704, tr. ald. 10-2-1704 als j.m. van de polder van Namen met Tanneken Krinssen, j.d. van onder Axel.

Goudt, Jan; bode van de heerlijkheid Namen
In april 1665 is hij vermeld als kleermaker, wonend in het dorp Namen; 1 in de periode 1667-1676 is hij vermeld
als bode van de magistraat van de polder van Namen. 2
1 HA, inv. 1034.
2 GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a.

Graef, Reijnier de; bewoner van het fort
Hij was getrouwd met Lauwerijntje van Wesel (zie Van Wesel ad d); voor haar onderhoud in 1678 en 1679 (t/m 2
april) betaalde de diaconie van St. Anna fl. 39 en 12 stuivers, waaronder 15 stuivers op resp. 4-3-1678 en 2-5-1678
i.v.m. haar kraambed; 1 zij werd in de periode 10-12-1679 t/m 14-1-1680 voor 18 stuivers per week onderhouden
door de diaconie van St. Anna; 2 in het jaar 1680 financierde de diaconie dit onderhoud voor fl. 42 en 12 stuivers;
3
voorts voor de begrafenis van haar kind (N.N.) fl. 1 en 15 stuivers; 4 voor haar onderhoud van 29-12-1680 tot
12-10-1681 betaalde de diaconie fl. 36 en 18 stuivers; voorts werd in 1681 betaald voor ziekte, sterven, begraven
[waarschijnlijk van Lauwerijntje] en voor het onderhoud van haar twee kinderen, de oudste Jacomina (à 11 stuivers
per week), de jongste Elisabeth de Graef (à 18 stuivers per week), in totaal fl. 32, 11 stuivers en 4 penningen; 5 in
1682 (geen datum genoteerd; vermoedelijk betrof dit nog een behandeling in 1681) werd aan de chirurgijn Snouck
voor het cureren van Lauwerijntje fl. 1 en 4 stuivers betaald; 6 in 1682 betaalde de diaconie voor de mondkosten
van de twee kinderen van Reijnier de Graef fl. 53 en 12 stuivers en nog eens fl. 24, 19 stuivers en 10 penningen
wegens kleding en schoenen; 7 in 1683 werd voor de mondkost van Elisabeth gedurende 21 weken fl. 16 en 9
stuivers betaald en vervolgens voor diverse onderhoudskosten van zowel Elisabeth als Jacomijntje fl. 13 en 17
stuivers; 8 voor een “besterf” [?] betaalde Elisabeth de diaconie op 5-5-1686 fl. 13 en 2 stuivers; 9 voor haar
onderhoud betaalde de diaconie in de periode 2-3-1686 t/m 28-12-1686 fl. 58 en 17 stuivers; 10 in 1687 fl. 55 en 5
stuivers; 11 idem in 1688 fl. 30 en 9 stuivers; 12 zij werd ook in 1689 door de diaconie ondersteund, o.m. door de
betaling van medicijnen ad fl. 2 en 1 stuiver en de betaling ad fl. 1 en 10 stuivers voor een paar schoenen. 13
1
2
3
4
5
6
7
8

HA, inv. 366 a, fol. 36 v en 38 v.
Idem, fol. 49 v.
Idem, fol. 56 v.
Idem, fol. 57.
Idem, fol. 58 v.
Idem, fol. 60 v.
Idem, fol. 62 v.
Idem, fol. 65 v en 66. Vermeld werd dat Elisabeth gedurende 16 dagen was besteed in een “werckschoole” te Bergen op
Zoom en dat zij daarna bij haar “vrienden” [familieleden] in IJzendijke verbleef. Voor beide dochters werd schoolgeld
betaald (fl. 3 en 1 stuiver) totdat Elisabeth naar Bergen op Zoom vertrok en totdat Jacomijntje bij de heer [luitenant]
Schaetsbergen (zie aldaar) is gaan wonen. Voorts werd genoteerd dat de kosten van Elisabeth’s vervoer (met vracht) naar
IJzendijke op 5-6-1683 fl. 5 bedroegen.
9 Idem, fol. 73 v.
10 Idem, fol. 74.
11 Idem, fol. 77 v.
12 Idem, fol. 83 v.
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13 Idem, fol. 89 v.

Grand(t), Willem; soldaat
Hij is geboren in “Elging” [= verm. Elgin] in Schotland; verbleef in 1634 als soldaat in de compagnie van kapitein
Christiaen de Buvry in het fort St. Anna in de Polder van Namen; 1 verzocht in juli 1647 om ontslagen te worden
als sergeant in de compagnie van kapitein Buvrij te Lillo; 2 was op 3-12-1647 wijnkoper te Lillo; 3 kreeg op 27-51648 opdracht om in het vervolg geen brandewijn meer te verkopen met een kleinere maat dan zes stopen; 4
verkeerde in maart 1650 in financiële moeilijkheden; zijn meubelen dreigden publiekelijk verkocht te worden; 5
was in 1650 pachter van diverse imposten te Lillo en Liefkenshoek (w.o. op allerhande wijnen, op de brandewijn
en op de mosterd); 6 arresteerde in jan. 1650 gedurende een maand een schipper uit Steenbergen (Pieter Arentsen)
om de terugbetaling af te dwingen van een obligatielening, verstrekt aan Engel Cornelissen Trouwen, zoals
vastgelegd in een schepenakte te Ekeren; 7 huurde in 1652 en 1656 de kelder onder de kerk te Lillo; 8 otr. fort St.
Anna 29-1-1634 Lisabeth Thuijsgaens, geb. Oudenaerde, weduwe van Lieven van Rijmnootere, later (bij doop
dochter Elisabeth) omschreven als Elisabeth Louschants; uit dit huw. ged. fort St. Anna:
a. Elisabeth Grand, 10-12-1634; getuigen: Pieter Everwin en Elisabeth Reijnes.
1

2
3

4
5
6
7
8

Blijkens het trouwboek van het fort St. Anna 1633-1647. Het is denkbaar dat hij identiek is met Willem le Grandt die in
1631-1632 is vermeld als veerman over de Eendracht bij het fort Nassau (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2148 en
2149); zie voor het geslacht Grande verder: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.
ZA, SZ, inv. 501, fol. 196.
Idem, fol. 243 v. Er is mogelijk een connectie met Johan de Grande, op 5-11-1626 (als compagnon van o.m. Isaac de Bra;
zie aldaar) vermeld als wijnkoopman; handelde toen in wijn uit Bordeaux (GA Rotterdam, oud-not. arch., inv. 136, akte
216/350, 5-11-1626); deze was op 12-6-1626 53 jaar oud (idem, inv. 140, akte 144/251, 12-6-1626).
ZA, SZ, inv. 502, fol. 58 v; de destijds gangbare inhoud van een stoop varieerde van 2,3 tot 2,7 liter (L.M. Hollestelle e.a.
(red.), Werken met Zeeuwse bronnen; tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken, Amsterdam 1998, p. 40).
ZA, SZ, inv. 503, fol. 45.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 930, fol. 193 v-197 v.
WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 26, fol. 6, 21-7-1650.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80230, fol. 13 v; idem, 80310, fol. 17 v.

Grijson, Anthonij; bewoner van het fort
Hij ontving op 18-2-1689 van de diaconie van de fortkerk van St. Anna 10 stuivers voor het vervoer van een half
lam; 1 tr. Anneken Propers; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Franchoijs, 16-6-1686; getuigen: Francoijs Braes en Maria Teels.
1 HA, inv. 366 a, fol. 89.

Groothamer (Roothamer) Frans; schipper en bewoner van het fort
Hij is soms omschreven als Frans Roothamer; hij was schipper en kocht op 27-4-1703 in Dordrecht een nieuwe
poonschuit; 1 als bewoner van het fort en schipper is hij vermeld in maart 1706 toen hij samen met collega-schipper
Christiaen de la Fontaine onder de aandacht van de gedeputeerden van de Raad van State bracht dat zij vaak door
het niet beschikbaar zijn van Bergse postschippers brieven uit Vlaanderen naar Bergen op Zoom (en omgekeerd)
vervoerden, ook in de winter bij onbekwaam weer, waardoor zij al vele malen risico’s hadden gelopen; zij
verzochten (net zoals Isack de Broecker; zie aldaar) om toewijzing van de postschippersplaats op Bergen op Zoom;
2
op 10-12-1709 werd hij gemaand om fl. 21 te betalen wegens gekochte bieren; 3 hij deed met echtgenote belijdenis
in de fortkerk van St. Anna op 8-4-1711; hij had in het boekjaar 1726-1727 nog een schuld bij de diaconie van St.
Anna van fl. 30, waarbij werd aangetekend dat hij was overleden en een insolvente boedel naliet; 4 otr. Hontenisse
13-11-1706 Pieteronella de Streck; op 30-12-1706 werd dit voorgenomen huwelijk door de magistraat van de
polder van Namen “wettelijk” ontbonden; ieder werd op vrije voeten gesteld met de bevoegdheid om met een
ander te trouwen zoals een weduwnaar en een jonge dochter was toegestaan; 5 hij tr. St. Anna 3-7-1707 Elisabetha
Couvee; uit dit huw. ged. fort St. Anna:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Janneken, 12-2-1708; getuigen: geen.
Laurus, 21-7-1709; getuigen: geen.
Elisabeth, 27-9-1711; getuigen: geen.
Cornelis, 26-2-1713; getuigen: Huijbert Gijsbregtse en Catrina van Aste.
Jacobus, 22-4-1714; getuigen: Catrina van der Weijde en Huijbert Gijsbregtse.
Pieternella, 13-10-1715; getuigen: Jan Couvee en Janna de Broecker.
Cornelis, 3-2-1717; getuigen: Cornelis Verduin en Cornelia Cuijpers.
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h. Eva, 3-2-1717; getuigen: Jacob de Munck en Elisabetha Verbrugge.
1
2
3
4
5

Regionaal Arch. Dordrecht, ora Dordrecht 9, inv. 1615.
Verbaal St. Anna voorjaar 1706, inv. 1598, fol. 99 v. Het is onbekend of hun verzoek is ingewilligd.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 386, akte nr. 61, 10-12-1709.
GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 532 l.
Dit is opgetekend in het trouwboek van het fort St. Anna 1679-1716.

Groothuijsen (alias Hamburger), Jan; militair
Hij werd op 20-3-1641 in St. Anna terechtgesteld (“geartubuseert”); hij tr. Marij Meurts; uit dit huw. ged. St.
Anna:
a. Johannis, 9-12-1640; getuigen: Heijndrick Groothuijss, Isaack van de Winckel, Anthonij Portael, Franssijne
Francke en Lisabeth Barbee.
Guns, Cornelis Heyndricksen; verm. militair
Hij overleed op het fort St. Anna verm. eind 1653 of begin 1654; op 6-2-1654 is vermeld dat zijn zwager Jacob
Jansen Snoup (wonend in Wemeldinge) en gehuwd met Catharina Heindricks Jans (ook: Catelijnken Heijndricxs
Molenaar), zich had ontfermd over zijn boedel, omschreven als geabandonneerd; 1 tr. verm. Neelken of Maeijcken
Snoep (Snoup), dochter van Jan Janse Snoup en zijn tweede echtgenote Appolonia Cornelisse Schouijmaecker. 2
1 GA Kapelle, RAZE 3597, Schepenakten Wemeldinge 1640-1657, fol. 112 v, 6-2-1654; zie voor Jacob Jansen Snoup: H.
Rolvink, De familie Snoep 500 jaar, Nootdorp, 2010, p. 24-25.
2
Zie Rolvink, p. 17.

Haen, Christoffel de; aannemer van onderhoudswerken
Hij was aannemer van de timmer-, metsel- en aardewerken op het fort St. Anna in de periode 1699-1705. 1
1

Zie de verbalen betreffende St. Anna in de genoemde periode. In maart 1699 was hij mede-aannemer van de
onderhoudswerken voor fl. 1000 per jaar samen met Josias de Blieck en Jan de Broeckert (Verbaal St. Anna voorjaar
1699, fol. 22).

Haersholte, N.N.; majoor
Hij is als majoor op het fort St. Anna vermeld in het voorjaar van 1704; 1 vermoedelijk is hij identiek met Rudolf
van Haersholte, toen majoor in het regiment van Johan Diederik baron van Heyden tot Ootmarsum.
1 Verbaal St. Anna voorjaar 1704, fol. 46 v.

Haersholte, N.N.; kapitein
Hij is in maart 1703 en 1704 in fort St. Anna vermeld als kapitein van een compagnie van het regiment van Johan
Diederik baron van Heyden tot Ootmarsum. 1
1 NA, Raad van State, inv. 1596, Verbaal voorjaar 1703, fol. 60 v; idem, inv. 1596, voorjaar 1704, fol. 46 v.

Hallart, Maurice de; luitenant-kolonel
Hij (soms omschreven als Allardt) was luitenant-kolonel in het Franse regiment in Staatse dienst van Isaac de
Perponcher, heer van Maisonneuve; 1 op 13-10-1639 was hij op bevel van de prins Frederik Hendrik in Zeeland
gestationeerd met zeventien compagnieën, waarvan dertien in de polder van Namen, twee voor Lillo en twee voor
Philippine; 2 vermoedelijk verbleven zij in de polder van Namen op doortocht.
1 Ten Raa en De Bas, deel IV, p. 247.
2 ZA, SZ, inv. 497, 13-10-1639.

Hamer, Johan de; leverancier van rijshout
Hij is vermeld in maart 1710 en 1711 als ’s lands rijsleverancier over Vlaanderen. 1
1 Verbaal St. Anna voorjaar 1710, fol. 44; idem, voorjaar 1711, fol. 45 v.

Hammerbergh, Magnus; militair ingenieur
Magnus Hammerbergh, militair ingenieur in dienst van de Republiek vanaf 1696, ter repartitie van het gewest
Utrecht; 1 verdiende daarmee 400 pond Vlaams per jaar; 2 vervaardigde ca. 1699 een kaart van het Hulsterambacht;
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3

was als ingenieur in september 1701 betrokken bij fortificatiewerkzaamheden te Lillo en Liefkenshoek; 4 werd
in april 1702 doodgestoken door Paul Brunet de Rochebrune. 5
1
2
3
4
5

NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1533, fol. 214.
E. Muller en K. Zandvliet (red.), Admissies als landmeter in Nederland voor 1811, Alphen aan den Rijn, 1987, p. 232.
Deze kaart is in 1745 verkleind gekopieerd door W.T. Hattinga (ZA, Kaarten Hattinga, toegang 293, nr. 270).
ZA, SZ, inv. 709, 29-9-1701; ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81720, fol. 10 v.
Ten Raa en De Bas, Staatsche Leger, deel VII, Den Haag 1950, p. 456.

Hardenbroek, Gijsbert van; commandeur van Hulst en onderhorige forten
Hij is in 1620 geboren als zoon van Gijsbert, heer van Hardenbroek (1580-1627) en diens derde echtgenote
Johanna van Varik (1585-1658); hij werd op 3-12-1646 majoor in het regiment van Johan van Wijnbergen, vrijheer
van Horssen tot Oldenaller; 1 hij was commandeur van Hulst en onderhorige forten (waartoe toen ook het fort St.
Anna in de polder van Namen behoorde) van 10-2-1653 tot zijn overlijden op 18-10-1658; 2 hij tr. Den Haag
(Kloosterkerk) 10-12-1641 Mechteld van Reede van Renswoude, dochter van Johan van Reede van Renswoude
en Jacoba van Eede, overl. te Utrecht 6-4-1692; uit dit huwelijk kwamen zes kinderen voort, waaronder Gijsbert
Johan heer van Hardenbroek (1645-1698). 3
1 Ringoir, 1981 b, p. 102.
2 Van der Baan, 1866, p. 109. Op het stadhuis van Hulst hangt van hem een geschilderd portret.
3 NNBW, deel 6, p. 702.

Hart (Haert), Johan ’t; kapitein
Hij is vermeld als kapitein van een compagnie op het fort St. Anna in 1639 en 1640. 1
1 Blijkens het trouwboek van het fort betreffende de periode 1633-1647.

Hechten, Lambert (Lambrecht) Lambertssen (Lambrechtsen) van; schepen van de magistraat van Namen
Hij ontving voor het leveren van kalk voor de reparatie van een huisje van de diaconie in het fort St. Anna op 710-1685 fl. 5; 1 hij was doopgetuige in het fort op 9-12-1685; behoorde tot de “landlieden” in de polder van Namen
in 1692; 2 schepen in het magistraatscollege van de polder van Namen 1692-1702, benoemd door de Raad van
State; 3 hij was op 17-9-1695 fl. 233 en 10 stuivers schuldig aan de erfgenamen van Elisabeth Doogen (zie Cornelis
Matthijsse Knollaert); 4 hij is mog. identiek met Lambert Lambertsen die in 1681 huwde met Elisabeth Opsomer
(zie Opsomer ad e).
1
2
3
4

HA, inv. 366 a, fol. 72.
HA, inv. 153.
Verbalen verpachting tienden polder van Namen 1692-1702.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 339, akte nr. 43, 17-9-1695.

Heel, Johan Hendrick van; schoolmeester en koster
Hij is waarschijnlijk een zoon van Justus (Justinus) van Heel (die in de periode 1688-1701 in Scherpenisse schepen
(1688, 1694, 1698 en 1701), weesmeester en commissaris was) en van Johanna Voshol; 1 Johan groeide
vermoedelijk op in Scherpenisse; in 1709 leverde hij aan de geref. kerk aldaar een ton Spaanse wijn voor het
Avondmaal; 2 op 18-1-1713 werd hij door de Raad van State benoemd tot voorlezer, koster en schoolmeester op
het fort St. Anna als opvolger van de overleden Anthony Koecke; 3 op 5-7-1713 werd hij met succes door de classis
Zuid-Beveland geëxamineerd; 4 hij kreeg in maart 1713 toestemming van de Raad van State om Koecke ook op te
volgen als boekhouder van de polder van Namen; waarschijnlijk functioneerde hij toen ook (vermoedelijk tot zijn
overlijden) als schoolmeester voor de kinderen die in de polder van Namen woonden; 5 hij verzocht de Raad van
State in februari 1717 om zijn overleden oom Johannes Voshol te mogen opvolgen als baljuw, secretaris en
gezworene van de polder van Namen; 6 op 20-2-1717 besloot de Raad van State dit verzoek aan te houden totdat
beslist zou worden over het herdijken van de polder van Namen [er was toen nog niet definitief beslist dat de
polder niet herdijkt zou worden]; 7 in september 1717 maakte hij kenbaar dat hij zich door het omvervallen van
zijn woning en van de school in het dorp Namen had moeten terugtrekken in het fort en dat hij sedert de laatste
inundatie [van 3 maart 1715] op zondagen een boot had moeten huren om in Namen als koster en voorzanger te
kunnen functioneren [daar waren kerkdiensten kennelijk nog mogelijk]; 8 hij verzocht om hiervoor een vergoeding
van fl. 50 te mogen ontvangen; gedeputeerden van de Raad van State stonden een vergoeding van de reeds
gemaakte kosten en van de kosten gedurende het lopende halfjaar [in 1717] van in totaal fl. 20 toe; 9 voor het
onderhoud van het uurwerk op het fort in de eerste helft van het jaar 1717 ontving Van Heel een traktement [een
bedrag is niet genoteerd; dit bleek later voor een halfjaar fl. 25 te zijn]; 10 op 5-2-1718 werd hij gemachtigd om
geld te innen van de diaconie van het fort St. Anna i.v.m. een claim van de erfgenamen van het echtpaar Jacques
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Bracco de oude en Geertruij de Jonge op de boedel van Jan de Bruijn; 11 in maart 1718 is hij vermeld als koster in
het fort St. Anna; hij kreeg voor het onderhouden van het uurwerk van het fort gedurende een halfjaar fl. 25; 12 in
maart 1718 maakte hij kenbaar dat hij jaarlijks ten laste van de polder van Namen fl. 25 ontving voor het
onderhouden van het uurwerk in het dorp Namen en fl. 22 wegens huishuur; door de inundatie van de polder
ontving hij deze vergoedingen niet meer; hij verzocht de Raad van State om deze vergoedingen alsnog uit te keren;
13
in de periode maart 1718 en 10-8-1718 is hij in de polder van Namen verdronken; 14 hij was gehuwd met Cornelia
Cuijpers; uit dit huwelijk: 15
a. Justinus van Heel, ged. Scherpenisse 16-11-1710.
b. Cornelia van Heel, ged. Scherpenisse 20-11-1712.
c. Johanna Dingena van Heel, ged. fort St. Anna 1-3-1715; getuigen: baljuw Johan Voshol en Dingena de Waijer;
zij overl. te Bergen op Zoom op 16-10-1774 en was gehuwd met Rokus (Rochus) Heron, ged. St. Maartensdijk
3-11-1709, zoon van Johan Heron en Cornelis de Waijer, begr. Bergen op Zoom 16-4-1784 (in de Grote Kerk),
waar hij o.m. raadsheer, rekenmeester, burgemeester en advocaat was. 16
Op 6-12-1711 werd in Scherpenisse een kind van Johan van Heel begraven, mogelijk identiek met zoon Justinus.
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15

16

Johan van Heel is waarschijnlijk een broer van Abraham van Heel. Deze is geboren in Dordrecht en otr. (als j.m.) te
Bergen op Zoom 5-4-1709 (wonend in Scherpenisse), tr. Bergen op Zoom 22-4-1709 Johanna Stouters, j.d. van Bergen
op Zoom. Hij was vanaf 1710 in Scherpenisse geregeld schepen (o.m. vermeld op 15-1-1719; RAZE 5356) en
commissaris. Justinus van Heel werd in Scherpenisse op 2-5-1701 begraven (met dank aan Fred van den Kieboom voor
het verstrekken van deze gegevens). Hij is op 8-11-1651 in Rotterdam geref. gedoopt als zoon van de chirurgijn Abraham
van Heel en Annetje Joosten Mesmakers. Op 30-5-1685 trouwde hij als j.m. te Scherpenisse met Johanna Voshol, j.d. van
Scherpenisse. Zij is een dochter van Jan Hendriks Voshol en diens derde echtgenote Maria Bedaff en daardoor een
stiefzuster van de broers Henricus en Johannes Voshol (zie aldaar). Daarom is Johannes Voshol vermeld als oom van
Johan Hendrick van Heel.
GA Tholen, Kerkrekeningen Scherpenisse, 1709.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 183, fol. 113; Uil, 2015, p. 831.
ZA, Classis Zuid-Beveland, inv. 7, fol. 85, 5-7-1713.
Verbaal St. Anna najaar 1714, fol. 48 t/m 49.
Johan Voshol werd 16-2-1717 begraven.
NA, Raad van State, inv. 409, resolutie 20-2-1717, fol. 205.
De gereformeerde kerkdiensten in de polder van Namen werden in 1717 (en mogelijk al eerder) gehouden in de
(kennelijk wat hoger gelegen) woning van Antonij Aarnoutse die hiervoor van de Raad van State een vergoeding ontving
(Verbaal St. Anna voorjaar 1718, fol. 32).
Verbaal St. Anna najaar 1717, inv. 1603, fol. 58 v.
Verbaal St. Anna najaar 1717, inv. 1603, fol. 59. De Raad van State besloot op 3-5-1718 het verzoek nader te laten
onderzoeken door de heren Van Golstein, Van Geldermalsen, de thesaurier-generaal Hop en secretaris Van Slingelandt
(NA, Raad van State, inv. 197, 3-5-1718, fol. 394).
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 431, akte nr. 6, 5-2-1718.
Verbaal St. Anna voorjaar 1718, inv. 1602, fol. 31 v.
Idem, fol. 34. Het is onbekend of zijn verzoek is gehonoreerd.
NA, Raad van State, inv. 198, resolutie van 10-8-1718.
Een mogelijke nazaat van hem is Jan Hendrik van Heel, die in 1836 in Vlissingen woonde en daar toen huisknecht was
(ZA, Godshuizen Middelburg 1811-1948 (1958); hij is in deze bron vermeld in verband met de verpleging van zijn
dochter Johanna Hendrika van Heel in het Gasthuis te Middelburg in de periode 2-1-1836 tot 18-1-1836; zij was toen 44
jaar oud en dienstbode.
Zie voor zijn nalatenschap: WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 783, akte nr. 21, 10-7-1781.

Heyden tot Ootmarsum, Johan Diederik baron van; kolonel van een Staats regiment
Hij werd benoemd tot kolonel op 14-10-1690, bevorderd tot brigadier in 1696, tot generaal-majoor op 14-4-1704
en tot luitenant-generaal op 1-1-1709; 1 militairen van dit regiment verbleven in 1703 in fort St. Anna. 2
1 Ringoir, 1981 b, p. 101.
2 Zie paragraaf 3.3. van de hoofdtekst.

Heijliger, Andries; sergeant
Hij was in 1711 sergeant in de compagnie van Pieter de la Rocque die verbleef op het fort St. Anna; hij werd door
belijdenis lidmaat van de gereformeerde kerk van St. Anna op 29-3-1711; 1 op 17-3-1703 is hij vermeld als militair
in Den Bosch; 2 tr. Sluis 5-9-1709 met Liesabeth de Raad, weduwe van Jan Brams. 3
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).
2 Stadsarch. Den Bosch, inv. 4159 (4).
3 ANF, jrg. 1889, p. 20.
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Heijlingh (Heilingen), Simon; adelborst
Hij was in 1644 adelborst in de compagnie van Adriaen de Manmaecker in het garnizoen van fort St. Anna; hij
otr. ald. 19-6-1644, otr. (als j.m.) Rotterdam 10-7-1644 (met att. naar fort St. Anna d.d. 30-7-1644), tr. St. Anna
9-10-1644 Lisabet Kindt, toen wonend in de Nieuwestraat te Rotterdam, weduwe van Pieter Gautier (Coutier).
Heijnderickss, Cornelis; korporaal
Hij was in 1641 korporaal onder kapitein Adriaen de Manmaeckers in het garnizoen van fort St. Anna; in 1651 is
hij vermeld als “werkbaas”, wonend op dit fort; 1 hij otr. ald. 18-10-1641 als weduwnaar van Jaquemijntie
Aernoudts met Maeijken Vermeulen, weduwe van Jaques Bartholomeussen (de jonge) en toen eveneens wonend
in St. Anna.
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 68, akte nr. 4, p. 3, 5-5-1651.

Heijndricks, Adriaen; korporaal
Hij is geboren in Strijp [?] en was in 1634 korporaal in de compagnie van kapitein Christiaen de Buvrij in het
garnizoen van St. Anna; otr. ald. 30-7-1634 als weduwnaar van Jenne Lispinne met Neeltie Thomas Janssen, geb.
Maartensdijk. 1
1

Jenne Lispinne is mogelijk verwant met Jehenne de Lespine [verm. de l’Espine] die vóór 7-4-1596 huwde met Jaspar de
Busigny (Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek; zie De Busigny ad 1).

Heijnne, Anna; bewoonster van het fort
Zij was de echtgenote van Jan Heijnne en ontleende vermoedelijk haar achternaam aan hem; zij ontving van de
diaconie van de fortkerk van St. Anna op 22-3-1697 vijftien stuivers en 8 penningen voor de verzorging van de
kinderen van Frans Braes (zie aldaar); 1 zij was doopgetuige St. Anna 2-7-1684, 8-2-1688, 20-11-1689 en 2-41702.
1 HA, inv. 366 a, fol. 133 v.

Helmighs, Jacobus; lid van de magistraat van de polder van Namen, landbouwer en gezworene
Hij was inwoner van het dorp Namen; landbouwer; behoorde tot de “landlieden” in de polder van Namen in 1692;
1
lid van het magistraatscollege van de polder van Namen 1692 tot zijn overlijden, benoemd door de Raad van
State, laatstelijk als burgemeester; 2 gezworene van de polder van Namen vanaf 14-3-1699 tot vermoedelijk zijn
overlijden; 3 in 1686 en 1690 vermeld als voogd van de kinderen van Arij de Ruijter (landman in Oude Graauw)
en Sara Goudt, zuster van Johanna Jacoba Goudt; 4 hij was op 17-9-1695 fl. 129 schuldig aan de erfgenamen van
Elisabeth Doogen (zie Cornelis Matthijsse Knollaert); 5 hij overl. vóór maart 1713; 6 otr. Hulst (geref.) 15-1-1683
Johanna Jacoba Goudt, dochter van Dijdtloff Goudt (zie aldaar); hij hertrouwde met Petronella Sterk; zij hertr. in
het dorp Namen 9-2-1714 met att. van Kruiningen met Marinis Andriessen Hoekman (zie aldaar).
1
2
3
4
5
6

HA, inv. 153.
Verbalen St. Anna 1692-1713.
Idem, najaar 1700, fol. 108-112.
De Blieck, p. 45 en 49.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 339, akte nr. 43, 17-9-1695.
Verbaal St. Anna, voorjaar 1713, fol. 40 v.

Helsingen, Johanna van
Zie Cornelis Aarnoutse en Jan van der Weijde.
Hemicx, Jurianus (Juriaen); verm. militair
Hij was vermoedelijk militair op het fort St. Anna en lidmaat van de fortkerk aldaar; waarsch. broer van Christina
Hemicx, echtgenote van de luitenant Hendrick van Schaetsbergen (zie aldaar); tr. Anthonette van den Handel (ook:
Van Andel en Bastiaense); uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Bernardus, 25-12-1683; getuigen: de heer Hendrick van Schaetsbergen, luitenant onder de comp. van heer
commandeur Johan van Bronckhorst, en juffr. Cristina Hemicx.
b. Lauwerens en Maria, 5-10-1686; getuigen: Jan de Bruijn en Margrieta Hemickx.
c. Maria, 14-9-1687; getuigen: sergeant Jan de Bruijn en Sara Mactelina de Jongh.
d. Bastiaen, 28-11-1688; getuigen: Wouter van Andel en Sara Mactelina de Jongh.
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Hendrickse, Floris (1); schipper
Hij werd door de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 22-2-1635 benoemd tot “gepermitteerd” schipper van
de polder van Namen op Holland en Zeeland. 1
1 ZA, SZ, inv. 495, 22-2-1635.

Hendrickse, Floris (2); landbouwer
Hij was in het fort St. Anna de laatste vader die daar een kind liet dopen; hij vestigde zich daarna als landbouwer
in de Willem Hendrikspolder; 1 tr. (1) Cornelia Willemse, overl. vóór 23-6-1716; tr. (2) Pierijntje (Printie) van den
Eijnde (Ende), dochter van Cornelis van den Ende en Cornelia Bommelaer; 2 zij hertr. Jan de Maker en overl. vóór
14-5-1729; 3 uit het eerste huw. ged. St. Anna:
a. Hendrik, 19-3-1713; getuigen: Pieter Schuijt en Cornelia van den Ende.
Uit het tweede huw. ged. St. Anna:
b. Cornelia, 16-5-1717; getuigen: Antonij Aarnoutse en Cornelia Bommelaar; zij was het laatste kind dat in de
fortkerk van St. Anna werd gedoopt.
Voogd van beide kinderen was Anthonij Aarnoutse (zie aldaar).
1 De Blieck, p. 90.
2 Zie voor dit paar Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.
3 De Blieck, p. 102.

Heuvel tot Nieuhuys, Roeland van den; kapitein
Hij was majoor in het regiment van Paulus Wirtz baron van Orneholm; 1 op 8-5-1668 besloten de Gecommittteerde
Raden van Zeeland aan een schipper een vergoeding van 11 pond, 17 schellingen en 11 groten Vlaams toe te
kennen voor het vervoer van zijn compagnie naar de polder van Namen; 2 waarschijnlijk verbleef deze compagnie
daar slechts kortstondig.
1 Ringoir, 1981 b, p. 99
2 ZA, SZ, inv. 663, 8-5-1663.

Hiniosa, Pieter van; landeigenaar polder van Namen
Hij was president van het Hof van Holland in 1612; hij verwierf op 19-12-1612 samen met anderen octrooi voor
de herbedijking van de polder van Namen en was daar in 1614 samen met Aren Aertsen grondeigenaar met 70
gemeten en 197 roeden plus 21 gemeten en 178 roeden; 1 in 1609 behoorde hij ook tot de bedijkers van de
Nijspolder (bij Ossenisse); hij bezat daar 100 gemeten; 2 hij tr. Elisabeth van Almonde, geb. ca. 1565, dochter van
Abraham van Strijen van Almonde, heer van Wena, Bloemersdijk en Beukelsdijk (ca. 1533-1593) en Margrieta
van de Werve.
1 NA, 4.VTH, kaart nr. 2986.
2 Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen, arch. Nijspolder, inv. 6, fol. 63.

Hoeck, Anthony Janssen; timmerman-aannemer
Hij woonde in Bergen op Zoom en bouwde op het fort St. Anna in 1645 voor fl. 3100 nieuwe soldatenhutten.

1

1 NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 63, 17-8-1645, fol. 142; zie voor hem verder Leune, 2011, gedrukte versie, p. 434.

Hoecke, Michiel van; leverancier van een bijbel
De diaconie van de fortkerk van St. Anna betaalde hem op 22-3-1697 fl. 18 voor het leveren van een bijbel om te
gebruiken op de preekstoel in de kerk. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 133 v.

Hoedemaker, Johannes Alavarez; vaandrig
Hij was in februari 1674 vaandrig onder kapitein Bernard Laurens de Beaufort; 1 hij werd op 1-4-1674 lidmaat van
de geref. kerk van IJzendijke, komende uit de polder van Namen; 2 hij werd 13-7-1675 lidmaat van de geref. kerk
van Biervliet, toen vaandrig onder commandeur Willem van Zuydlandt. 3
1 ZA, SZ, inv. 672, 6-2-1674.
2 ZA, Lidmatenlijst IJzendijke 1662-1683, fol. 81 v.
3 ZA, Lidmatenlijst Biervliet 1628-1722.
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Hoekman, Marinus; bruidegom dorp Namen
Hij is geboren in Nieuwlande en gedoopt te Kruiningen op 7-7-1687 (getuigen: Andries Quinte en Grietke Wisse),
zoon van Andries Jacobse Hoekman (vermeld als baljuw in 1672) en Neeltje Lowijs Wisse; landbouwer; woonde
in 1726 in het Hulsterambacht, vermoedelijk in de Dullaertpolder; overl. Doel kort voor 30-5-1739; tr. (1) dorp
Namen (in de polder van Namen) 9-2-1714 (met att. van Kruiningen) Petronella Sterck, weduwe van Jacobus
Helmighs, landbouwer in de polder van Namen (zie aldaar); tr. (2) Pieternella Burggraaf; otr. (3) Liefkenshoek 22-1726 (idem te Hulst op 4-2-1726), tr. (3) Liefkenshoek 20-2-1726 Cornelia Jansen Dronkers, geb. Doel, dochter
van Jan Dirkse Dronkers en Josyna Verkouteren, wonend in de polder van Doel, weduwe van Ary Verpoorten; uit
het eerste huwelijk:
a. Theodoor Hoekman, vermeld als voogd te Doel 30-5-1739. 1
uit het tweede huwelijk:
b. Andries Hoekman; Willem Haze werd door de weeskamer van het Hulsterambacht aangewezen als zijn voogd
toen zijn moeder overleed. 2
uit het derde huwelijk:
c. Cornelia Hoekman, ged. Liefkenshoek 3-4-1729 (getuigen: Jacob Dronkers en Cornelia Rouveroy).
1 Rijksarchief Beveren, oud-archief Doel-Kieldrecht, inv. 25, fol. 251 v, 30-5-1739.
2 Idem.

Hoemaker, Matthijs; kapitein
Hij is een zoon van Severijn Hoemaker (kapitein en o.m. commandeur van Liefkenshoek) en Odilia Elisabeth
N.N.; doopgetuige Liefkenshoek 15-7-1629; 1 luitenant; wederom vermeld als luitenant op 20-8-1633 toen hij zijn
soldaten opdracht gaf van schip te veranderen; 2 op 6-12-1633 vermeld als vaandrig van kapitein Van der Muijden
en adelborst onder de compagnie van zijn vader kapitein Severijn Hoemaker; 3 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; 4 op 30-4-1636 wederom vermeld als luitenant toen hij zich met zijn soldaten naar
Lillo diende te begeven; 5 op 15-5-1636 kreeg hij toestemming om onder de compagnie van zijn vader Severijn
Hoemaker te dienen; 6 was op 26 juli 1636 vaandrig in de compagnie van zijn vader kapitein Severijn Hoemaker,
commandeur te Liefkenshoek; 7 werd op 4-3-1637 door Prins Frederik Hendrik aangesteld als luitenant in de
compagnie van zijn vader; 8 op 13-8-1637 diende hij zich met zijn resterende volk naar Lillo te begeven om aldaar
garnizoen te houden; 9 op 11-9-1637 werd hij door de Gec. Raden met zijn troepen tot Vlissingen ontboden; 10
verbleef als luitenant op 22-12-1638 op het fort Hoogerwerf; 11 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; 12 zijn compagnie verbleef
in de periode 1641-1644 op het fort St. Anna in de polder van Namen; hij testeerde te Bergen op Zoom op 19-41642; 13 vermeld als kapitein 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 het huw. Hoemakers-Drost: 14
a. Maria Geertruyt Hoemakers, ged. Liefkenshoek 5-7-1637 (geb. 2-7-1637); getuigen: commandeur Severeyn
Hoemakers, Carel de Ram, juffr. Sara Gerrits van Veke, mevr. Geertruyt Bisschopping en Aryaenken Kreke;
zij tr. 1659 (datum onbekend) Daniel van Santen, burgemeester van de stad Campen; zij overl. 17-7-1663. 15
b. Severeyn Hoemakers, ged. Liefkenshoek 4-3-1640 (geb. 26-2-1640); getuigen: commandeur Severeyn
Hoemakers, vaandrig Melchior Winckelman en Sara Gerrits van Veke; zie verder nr. 6.
c. Anna Margarieta Hoemaekers, geb. Liefkenshoek [?] 4-2-1642 [daar niet gedoopt].
1 De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v..
2 ZA, SZ, inv. 494, 20-8-1633, fol. 42 v.
3 Idem, 6-12-1633, fol. 138.
4 ZA, SZ, inv. 496, 10-4-1636, fol. 63.
5 Idem, 30-4-1636.
6 Idem, 15-5-1636, fol. 83 v.
7 De Wapenheraut, 1908, p. 512.
8 ZA, SZ, inv. 496, 4-3-1637, fol. 36 v.
9 Idem, 13-8-1637, fol. 137 v.
10 Idem, 11-9-1637, fol. 149.
11 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590.
12 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 213 v; ZA, SZ, inv. 498, 3-9-1641, fol. 338; NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1527, fol. 25.
13 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 386, akte nr. 61, 10-12-1709.
14 De Nederlandsche Leeuw, 1889, p. 46.
15 De Wapenheraut, 1908, p. 513.
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Hoeve, Jan van; verm. bewoner van het fort
Hij betaalde aan de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 7-4-1692 10 stuivers voor een ton turf. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 102 v.

Hofwegen, de heer van
Zie Charles de Manmaecker.
Holie, Wendelina; bewoonster van het fort
Zij is mogelijk een dochter van Jacob Hoelie en Jacoba van Zoelen (zie Van Zoelen); zij ontving van de diaconie
van de fortkerk van St. Anna op 1-7-1690 fl. 1 en 10 stuivers vanwege reiskosten. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 93 v.

Hollander, Joris Jacobse den; schipper
De commandeur van het fort St. Anna verzocht de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 29 juni 1634 om de
aan Joris Jacobsen (den) Hollander verleende akte voor het varen vanuit de polder van Namen op Antwerpen (via
het Saftingergat) te verlengen; 1 hij werd door de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 22-2-1635 herbenoemd
tot “gepermitteerd” schipper van de polder van Namen op Antwerpen; 2 op 20-11-1635 maakte de commandeur
de Gecommitteerde Raden erop attent dat de zoon van schipper Joris Jacobse (den) Hollander “zich had verstout”
[dus zonder toestemming] om met een kleine schuit te varen door het Gat van Kallo naar Duvershoeck. 3
1
2
3

ZA, SZ, inv. 1249.1, Brief van de commandeur van St. Anna aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland d.d. 29-6-1634.
ZA, SZ, inv. 495, 22-2-1635.
ZA, SZ, inv. 1250.2, nr. 262, Brief van de commandeur van St. Anna aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland d.d. 2011-1635.

Hollare, Marinus Pieterszn.; marinekapitein
Hij is geboren in 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; vermeld als kapitein op ’s lands schip “Samson” op 20-9-1630, toen hij met
zijn schip voor Lillo lag; 4 versloeg in september 1631 een Spaanse vloot op het Slaak; 5 was in juni 1632 betrokken
bij de verovering van het fort Kruisschans door Staatse troepen en waarschijnlijk aansluitend in juli 1632 bij de
verovering van het fort St. Anna in de polder van Namen; 6 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; 7 diverse malen vermeld als vice-admiraal in 1633,
1634 en 1635; 8 verbleef in de periode 1632-1636 regelmatig met zijn oorlogsschip in het Saftingergat nabij het
fort St. Anna; 9 overl. Vlissingen 10-2-1637; 10 begr. in de St. Jacobskerk aldaar. 11
1
2
3

Taxandria, jrg. 1905, p. 33.
M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg 1696, p. 772.
NA, Admiraliteitsarchieven 1.01.46, inv. 2452 en 2453; F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, deel 1, Middelburg
1890, p. 398-399.
4 ZA, SZ, inv. 1244 en 1245.1.
5 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.: H. Uil, Sint Philipsland; eiland in de Zeeuwse delta 1487-1987, Sint Philipsland 1987, p. 13-15.
6 Encyclopedie van Zeeland, deel II, p. 58.
7 ZA, SZ, inv. 492, 6-5-1632.
8 ZA, SZ, 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.
9 Zie bijv. ZA, SZ, inv. 493, juni 1633, fol. 321 v.
10 Encyclopedie van Zeeland, deel II, p. 58.
11 P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der
provincie Zeeland, Utrecht, 1919, p. 302. Een polder op het voormalige eiland Tholen nabij de Krabbenkreek is naar hem
genoemd.

Holtzappel, Rempt ten Ham van; kolonel
Hij werd kolonel van een Staats infanterie-regiment op 12-12-1696; 1 het is niet bekend of hij zelf in het fort St.
Anna verbleef; zeker is dat een compagnie van zijn regiment in het najaar van 1701 in het fort garnizoen hield,
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mogelijk onder het bevel van vaandrig Coop Coops; 2 in september 1702 was het regiment van Ten Ham van
Holtzappel betrokken bij de verdediging van Hulst tegen een belegering door Franse troepen. 3
1
2
3

Ringoir, 1981 b, p. 34.
NA, Raad van State, inv. 1595, Verbaal najaar 1701, fol. 70; Lidmatenlijst St. Anna 1688-1711, met de namen van enkele
militairen van deze compagnie.
Brand, 1957, p. 64.

Hont, Geeraert de; pachter van Generaliteitsland in de polder van Namen
Op 3-11-1684 pachtte hij van de Generaliteit 4 gemeten en 265 roeden in de polder van Namen. 1
1 RvS, inv. 1856; voorts bijlage 36.

Hooft, Jan ’t; bewoner van het fort
Hij was in 1670 crediteur (voor fl. 20, 9 stuiversen 8 penningen) van de diaconie van de fortkerk van St. Anna
wegens leningen in 1667 en 1668; 1 leende van de diaconie in 1675-1676 fl. 20, 9 stuivers en 8 penningen met als
onderpand twee gouden ringen; 2 idem op 1-4-1679. 3
1 HA 366 a, fol. 3 v.
2 Idem, fol. 25 v.
3 Idem, fol. 41 v.

Hooft, Lodewijk ’t; kapitein van een wachtschip bij het fort
Zie Joost van Broeckhuysen ad h.
Hoonaert, de heer Van den; landeigenaar
Hij behoorde in 1614 samen met vijf anderen tot de eerste eigenaren van de herdijkte Molenpolder ten zuid-westen
van de polder van Namen; 1 vermoedelijk is hij identiek met Rochus van den Hoonaert, toen raadsheer van de
Hoge Raad.
1 NA, 4.VTH, nr. 2986.

Hoorn, Willem van; soldaat, korporaal en kanonnier
Hij is vermoedelijk omstreeks 1630 geboren; in 1665 was hij soldaat op het fort St. Anna; hij ontving toen een
toelage als toezichthouder op de sloepen die gebruikt werden voor het verhinderen van de ongeoorloofde visserij
op krabben, mossels, e.d. door kleine vaartuigen afkomstig uit Antwerpen; 1 hij verzocht in oktober 1665 de
Gecommitteerde Raden van Zeeland om een verhoging van deze toelage van fl. 25 guldens naar fl. 50 per jaar; de
Gecommitteerde Raden wilden weten hoe vaak hij in actie was gekomen om de verboden visserij te verhinderen,
vooral omdat zij te horen hadden gekregen dat hij de sloepen voor particuliere diensten had gebruikt in plaats van
voor diensten namens het gewest Zeeland; 2 nadat advies was ingewonnen bij de commandeur van het fort St.
Anna werd het verzoek afgewezen; besloten werd dat Van Hoorn wel een toelage kon krijgen indien hij kans had
gezien om schepen of schuiten in beslag te nemen; 3 Van Hoorn solliciteerde als kanonnier op het fort St. Anna in
juni 1668 (toen omschreven als korporaal); hij legde met succes de gebruikelijke proeve van bekwaamheid af ten
overstaan van de equipagemeester Frans Janssen en de kanonniers van Vlissingen; op 29-6-1668 verkreeg hij als
kanonnier op St. Anna commissie van de Gecommitteerde Raden van Zeeland; 4 op 29-11-1669 is hij op St. Anna
vermeld als konstabel en als ’s lands sloeproeier; 5 hij is vermeld als kanonnier op het fort in de periode september
1670-september 1675; 6 in 1670 was hij debiteur van de diaconie van St. Anna voor fl. 100; 7 hij was in maart
1672 eenmalig pachter van de gemene middelen van consumptie betreffende het fort St. Anna; 8 hij is vermoedelijk
identiek met Willem van Hoorn die door de Staten van Zeeland op 14-1-1710 werd aangesteld als appointé met
een gage van fl. 10 per maand van 42 dagen ingaande 1-1-1710; was toen omstreeks 80 jaar oud en had gedurende
ongeveer 60 jaren gediend in de compagnieën van de kolonels Mauregnault en Lonque; 9 hij overleed in 1713,
mogelijk in het fort Lillo omdat zijn overlijden werd gemeld door Cornelis van Schetsen, toen secretaris van de
magistraat van Lillo; 10 hij is mogelijk de vader van Cornelis van Hoorn; deze otr. als j.m. van de polder van
Namen te Tholen 4-11-1696, tr. ald. 23-11-1696 Cornelia Caton, j.d., geb. te Tholen; Willem van Hoorn is
mogelijk ook de vader van Janna van Hoorn; zij otr. Tholen 16-5-1696 (als j.d. van de polder van Namen) met
Pieter Henderikse, j.m. van Bergen op Zoom.
1
2
3
4

Die functie werd in 1634 vervuld door Marinis Cornelissen (zie aldaar).
ZA, SZ, inv. 522, 9-10-1665, fol. 230 v-231.
Idem, 26-10-1665, fol. 280 v.
ZA, SZ, inv. 663, resoluties van 28 en 29-6-1668.
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5
6
7
8
9

ZA, SZ, inv. 665, resolutie van 29-11-1669.
Verbalen St. Anna 1670-1675, inv. 1576-1579.
HA, inv. 633 a, fol. 3 v.
HA, inv. 988.
ZA, SZ, inv. 718, 14-1-1710; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 13380. Een appointé is een oude en/of invalide militair
die van het gewest Zeeland een uitkering ontving.
10 ZA, SZ, Rekenkamer Zeeland C, inv. 13410.

Hossepe (Hoschepe, Hosschepie), Jan; kleermaker, korporaal en diaken
In 1671 is hij vermeld als kleermaker in het fort St. Anna; 1 hij was in 1670 en 1671 diaken van de fortkerk van
St. Anna en op 1-1-1672 niet meer; 2 op 6-5-1679 is hij omschreven als korporaal; hij ontving toen van de diaconie
4 stuivers voor het repareren van de kussens in de fortkerk. 3
1 HA, inv. 366 a, fol. 9.
2 Idem, fol. 3 en 6.
3 Idem, fol. 49 v.

Hosten, Elisabeth van; lidmaat van de fortkerk
Zij werd door belijdenis op 29-3-1711 lidmaat van de fortkerk van St. Anna; 1 zij was vermoedelijk een dochter
of echtgenote van een militair, vermoedelijk uit de compagnie van Pieter de la Rocque.
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Houard [Howard?], N.N.; kapitein
Zijn compagnie kwam in februari 1655 vanuit Vlissingen naar fort St. Anna en verbleef daar waarschijnlijk slechts
tijdelijk. 1
1 RvS, inv. 75, 27-3-1655, fol. 159 v; zie ook: idem, inv. 74, 11-11-1654, fol. 285 v; idem, inv. 75, 3-2-1655, fol. 59.

Houte, Geertruijt van; lidmaat van de fortkerk
Zij deed belijdenis in het fort St. Anna op 9-4-1692; vermoedelijk was zij een dochter of echtgenote van een
militair; zij vertrok op een onbekend moment naar Hulst. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Hoven, Anthonij van; schipper polder van Namen
Hij is waarsch. op 15-3-1675 in Belsele r.k. gedoopt als zoon van Joannes van Hove en Catharine Viaen. 1 Hij was
aanvankelijk (1698) militair (waarschijnlijk soldaat) en later schipper en tavernier. Hij otr. (gereformeerd) Hulst
16-4-1695, tr. ald. 9-5-1695 met Marij Noens, hij wonend in de Nieuwe Grouw en zij in Den Dullaert. Zij was
afkomstig uit Bergen op Zoom en rooms-katholiek; zij beloofde eventuele kinderen gereformeerd te zullen
opvoeden. Op 20-6-1714 hertrouwde hij in Bergen op Zoom, wonend in de polder van Namen en met toestemming
van de magistraat van deze polder, met Anna Catharina Vereijck, j.d., geboren te Bergen op Zoom. Hij hertrouwde
nog eens en wel met Judith Roest. In 1731 woonde hij met haar in Ossenisse. 2
Hij was in juli 1717 (nog!) schipper in de polder van Namen; hij had een schuld van fl. 400 bij Dina Knollaert,
weduwe van Engel Gastelaer, wegens gekochte winkelwaren 3. Na de ondergang van de polder van Namen woonde
hij in Walsoorden, Hontenisse, Terneuzen en Kieldrecht. Hij overleed in 1757 in Hulst. 4
1

Belsele ligt nabij Sint Niklaas (België).
2 Van Zeeuwse Stam, nr. 53, juni 1986, p. 111.
3 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 430, akte nr. 45, 30-7-1717.
4 Zie voor meer bijzonderheden over hem: Bram van Hoeve (redactie), En de Van Hoeve’s, zij ploegden voort…,
Terneuzen/Breskens, december 2016, p. 14-16.

Huijbe, Adriaen Stoffel; aannemer
Hij was als aannemer betrokken bij het de herbedijking van de polder van Namen nabij het fort St. Anna in 1684. 1
1 Verbaal St. Anna najaar 1684, fol. 113.
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Hupscher, Hans Coenraedt; constabel (kanonnier) 1
Hij is kortweg ook vermeld als Hans Coenraadt; hij is op 5-4-1710 vermeld als constabel op St. Anna uit de
artillerie-compagnie van kapitein [Johan] Scholten; 2 zijn echtgenote Marij Cathrijn was in het fort St. Anna op
20-11-1707 en 25-12-1707 doopgetuige. 3
1 Ik sluit niet uit dat hij identiek is met Coenraat Utscher (zie aldaar).
2 NA, Raad van State, inv. 1867 (Verbaal betreffende monstering van troepen 1689-1710).
3 Doopboek St. Anna 1679-1708.

Idsinga, Johan van; kolonel van een Staats regiment
Hij was kolonel van een Staats infanterieregiment van 1-3-1703 tot 18-3-1730;
manschappen uit dit regiment in het fort St. Anna. 2

1

in 1705 verbleven enige

1 Ringoir, 1981 b; zie verder: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.
2 Zie paragraaf 3.3. van de hoofdtekst.

Iker, N.N.; sergeant
Hij betaalde namens commandeur De Beaufort op 17-4-1670 aan de diaconie van de fortkerk van St. Anna de
rente ad fl. 30 die de commandeur aan de diaconie verschuldigd was vanwege een lening van fl. 600 à 5 %; hij
overhandigde aan de diaconie tevens fl. 3 en 3 stuivers vanwege een boete die de commandeur aan iemand ten
gunste van de diaconie had opgelegd. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 3 en 4.

Ingelbrechth, Pieter; ingelande van de polder van Namen
Hij was als ingelande in 1613, samen met Hans Gevers, betrokken bij de herdijking van de polder van Namen.

1

1 Zie paragraaf 7.2 van de hoofdtekst.

Innevelde, Denijs (Dionisius); landeigenaar polder van Namen
Hij bezat op 12-4-1665 in de polder van Namen 30 gemeten en 293 roeden land met een waarde van fl. 1858 en
12 stuivers; 1 hij was landbouwer en woonde in de polder St. Anna-Ketenisse op “koningsbodem” (het deel van
de polder dat behoorde tot het grondgebied van de Spaanse koning). 2
1 HA, inv. 1034.
2 Zie voor hem verder: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.

Jacobs, Frans; marinekapitein
Hij was in 1633 kapitein van een oorlogsschip van de Admiraliteit van Zeeland dat was geposteerd bij het fort St.
Anna. 1
1 ZA, SZ, inv. 1248, 13-7-1633.

Jacobs, Lantslot; soldaat
Hij was in St. Anna soldaat in de compagnie van commandeur Johan van Bronckhorst; hij otr. (3) St. Anna 8-111682 (als weduwnaar van Marij Keulens) Anneken Keijsers, weduwe van Pieter Provoo en van Cornelis Vergout;
een publieke verkoop van zijn bezittingen leverde op 22-8-1690 fl. 29 en 13 stuivers op, bestemd voor de diaconie
van de fortkerk ten behoeve van het onderhoud van zijn stiefzoon Erasmus Vergout (zie aldaar); 1 op 30-7-1692
betaalde de diaconie hem fl. 3 vanwege een reis naar Tholen om na te gaan of familieleden zich wilden ontfermen
over het onderhoud van deze stiefzoon; 2 voor het onderhoud van deze zoon gedurende 15 weken betaalde de
diaconie aan Lantslot Jacobs op 8-12-1692 fl. 10 en 10 stuivers; 3 idem op 20-2-1693 fl. 7 en 4 stuivers voor
onderhoud gedurende negen weken à 14 stuivers per week; 4 idem op 7-9-1693 fl. 20 en 6 stuivers wegens
onderhoud gedurende 29 weken; 5 idem op 8-3-1694 wegens onderhoud gedurende 26 weken fl. 19 en 10 stuivers;
6
idem op 27-9-1694 fl. 24 en 12 stuivers wegens onderhoud gedurende 29 weken; 7 idem op 18-7-1695 fl. 27 en
15 stuivers; 8
1
2
3
4
5

HA, inv. 366 a, fol. 92 v.
Idem, fol. 104.
Idem, fol. 104 v.
Idem, fol. 109.
Idem, fol. 111.

88

6 Idem, fol. 116 v.
7 Idem, fol. 117 v. Deze betaling verliep via Catharina van Groessen, echtgenote van Tobias van der Laen.
8 Idem, fol. 122. Deze betaling verliep via Jonkheer [?] Jan.

Jacobse (Jobse) [Dronckaert], Simon; schipper en bewoner van het fort
Hij was doopgetuige in fort St. Anna 29-8-1655; op 1-1-1659 is hij vermeld als schipper en inwoner van het fort; 1
op 15-4-1665 is hij vermeld als schipper en als inwoner van het fort met een vermogen van minder dan fl. 2000; 2
werd in de periode 1665-1667 als schipper betaald voor het vervoer van de predikant van het fort St. Anna van en
naar het fort Hoogerwerf; 3 verzocht op 13-12-1675 vergeefs om te worden aangesteld als “vrijmarckschipper”
van Liefkenshoek op Antwerpen; 4 als schipper vermeld op 9-3-1679; verzocht toen om in Liefkenshoek een
bierstal te mogen houden; 5 de diaconie van Liefkenshoek betaalde op 11-3-1685 2 schellingen mondkost voor
zijn weduwe; 6 tr. Mayeken Jans (Maria Meese); uit dit huw. ged. Liefkenshoek:
a. Maria, 12-9-1677; getuigen: Jan de Min en Mayeken Dronkers.
b. Catalyntie, 25-2-1680; getuigen: Philips de Bil, Sichem Claessen en Vuntie Honighs.
c. Symon, 26-10-1681; getuigen: Antony Lequant, Joos Ponte en Tanne Koppens.
1
2
3
4
5
6

WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 83, akte nr. 4, 1-1-1659.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 2145.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22850, 22860 en 22870.
ZA, SZ, inv. 675, 13-12-1675.
ZA, SZ, inv. 682, 9-3-1679.
ZA, RB, inv. 275.

Jacobsen, Willem; bakker
De Gecommiteerde Raden van Zeeland besloten op 9-3-1674 dat aan hem 7 pond, 4 schellingen en 2 grote Vlaams
zou worden betaald voor het leveren van brood ten dienste van het gewest Zeeland in de polder van Namen [lees:
het fort St. Anna]. 1
1 ZA, SZ, inv. 672, 9-3-1674.

Jaeger, Marten de; landbouwer in de polder van Namen
Hij was landbouwer in de polder van Namen en pachter van land dat (sinds 1655) eigendom was van de
Generaliteit; 1 op 18-10-1656 claimde hij van Elisabeth Perduijn (zie aldaar) fl. 19 wegens het ploegen van 5
gemeten en 100 roeden à fl. 3 per gemet. 2
1 Verbaal St. Anna najaar 1660, fol. 17.
2 GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 35.

Jager, Adriaen de; leverancier van kerkboeken
Hij ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 18-5-1681 twaalf stuivers wegens het leveren van
een doop- en trouwboek; 1 idem op 15-1-1684 fl. 23, 2 stuivers en 8 penningen voor het leveren van zes
kerkboeken; 2 op 21-7-1687 ontving hij van de diaconie fl. 9 voor het leveren van een kerkboek voor de
commandeur van het fort. 3
1 HA, inv. 366 a, fol. 55.
2 Idem, fol. 68 v.
3 Idem, fol. 78.

Jonkheer Jan
Via hem ontving Lantslot Jacobs (zie aldaar) van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 18-7-1695 fl. 27 en
15 stuivers wegens het onderhoud van diens stiefzoon Erasmus Vergout; 1 hij is mog. identiek met jonkheer N.N.
Jeannin (zie aldaar).
1 HA, inv. 366 a, fol. 122.

Jansen, Anthonij; sergeant
Hij was in 1674 sergeant in de compagnie van Bernard de Beaufort op het fort St. Anna; op 5-6-1674 en 13-111674 gaven de Gecommitteerde Raden van Zeeland hem toestemming om beslag te leggen op het traktement van
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de commies van het fort, Roeland Clouck (zie aldaar), teneinde een schuld van fl. 101 en 7 stuivers te kunnen
verhalen. 1
1 ZA, SZ, inv. 1672, 5-6-1674 en inv. 673, 13-11-1674.

Jansen, Gerrit; soldaat
Hij was in april 1660 soldaat onder Philips de Wassy op het fort St. Anna; verkocht als mede-erfgenaam van zijn
schoonvader land in de geïnundeerde polders onder Halsteren en Tholen; tr. Pieternelleken Huijbrechts Leijssen,
dochter van Leijs Engelsen, in leven burgemeester van Halsteren. 1
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 84, akte nr. 37, 12-4-1660.

Jansen, Pieter; soldaat
Hij was soldaat in de compagnie van Matthijs Hoemaker (zie aldaar); in juli 1643 werd hij door een krijgsraad op
het fort St. Anna ter dood veroordeeld omdat hij in de herberg van het fort iemand had verwond en de sergeant
van zijn compagnie, die hem had aangehouden om hem naar de geweldige provoost te brengen, had bedreigd; hij
werd op 20-7-1643 opgehangen; de predikant van het fort, Abraham van der Weele, tekende er bezwaar tegen aan
en diende zich hiervoor een dag later te verantwoorden; 1 de commandeur van het fort drong er bij de classis van
Zuid-Beveland vergeefs op aan dat de predikant werd overgeplaatst (zie Van der Weele).
1 ZA, SZ, inv. 1258, brief nr. 131.

Janssen, Evert; chirurgijn
Hij was chirurgijn onder commandeur [Jaques Pieterszn.] Broucqsaut; verm. identiek met de chirurgijn Evert van
Embden, vermeld als chirurgijn te Lillo op 7-8-1640; 1 had op 12-6-1636 veertig soldaten van kapitein Simon
Cromstrijen genezen, die gewond waren geraakt bij de val van fort St. Jacob; de Gec. Raden van Zeeland zouden
hem hiervoor een toelage uitkeren; 2 was in het fort Lillo ook werkzaam als pestmeester, voorgedragen door
commandeur Broucqsaut op 21-8-1636 teneinde de zieke pestmeester Jacob de Moor te vervangen; 3 op 7-5-1637
werd hem door de Gec. Raden van Zeeland ordonnantie verleend voor twaalf Vlaamse ponden wegens de
behandeling van gewonde soldaten uit de forten St. Jacob en Philippine; 4 in het fort St. Anna was hij doopgetuige
op ?-1-1641 (vermoedelijk), 7-2-1644, 28-7-1647 en 24-10-1649; waarschijnlijk functioneerde hij daar toen ook
als chirurgijn; hij had op 26-8-1642 nog een huurschuld van fl. 32 bij Anthonis Janssen Barouw te Lillo; 5 zijn
weduwe (N.N.) bezat in 1656 30 gemeten en 222 roeden grond. 6
1
2
3
4
5
6

ZA, SZ, inv. 498, 7-8-1640, fol. 110 v.
Idem, inv. 496, 12-6-1636, fol. 106 v.
Idem, inv. 1251.1, brief aan de GR d.d. 21-8-1636; ZA, SZ, inv. 496, fol. 143 en 144.
Idem, inv. 496, 7-5-1637, fol. 63.
Idem, inv. 499, fol. 127.
Rijksarch. Kortrijk, arch. O.L. Vrouwekapittel van Kortrijk, inv. 61; kaart van de polder van Namen d.d. 23-7-1656.

Janssen, Isaack; adelborst
Hij is geboren in Zwolle; in 1640 was hij soldaat in het garnizoen van St. Anna onder kapitein ’t Hart; in 1646 was
hij daar adelborst onder kapitein Philips Wassij (Vassy); hij otr. (1) St. Anna 12-8-1640 Janneken Wouters, geb.
Stabroek; hij otr. (2) St. Anna 8-4-1646, tr. ald. 21-5-1646 Eva Evertss, geb. Lillo, toen wonend in Bergen op
Zoom; hij tr. [?] (3) verm. in 1648 Maijke Sanders;
Uit zijn huwelijk met Janneken Wouters kwamen twee kinderen voort die in St. Anna zijn gedoopt:
a. Johannis, 22-12-?; getuigen: Heijndrick Cornelis, Isaack van de Winckel, Jan Wileijn, Mattheu Casan, Jufrou
Majoors [de echtgenote van majoor Klouck] en Jaquemijntie van Wesel.
b. Pieternelleken, 21-5-1645; getuigen: Adriaen vander Heijden, Jacob Janssen, Thomas Heijndrickss, Leenutie
Joos en Pieternelle Jans.
Uit zijn huwelijk met Eva Evertss kwam voort, ged. St. Anna;
c. Berbel, 28-7-1647; getuigen: N.N. [Wilhelm] Maurick, cornet, en Jacob Rijms, sergeant; voorts: Susanna N.N.,
Mr. Everds en Leuntien Isaacks.
Uit zijn huwelijk (of andersoortige relatie?) met Maijke Sanders kwam voort, ged. St. Anna:
d. Berbel, 15-11-1648; getuigen: Sander Janss, Marinis van der Heijde en Anneke van de Winckel.
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Janssen, Jan; adelborst
Hij is geboren in Essen en was in 1647 adelborst onder de commandeur Pollet in het garnizoen van fort St. Anna;
otr. ald. 7-4-1647, tr. Bergen op Zoom (met att. van de predikant van St. Anna) 14-5-1647 Lisabeth Andries, geb.
in Tholen.
Janssen, Lauwereijs; adelborst
Hij is geboren in Wouw en was in 1639 adelborst onder kapitein Anthony Seijs in het garnizoen te St. Anna; hij
otr. ald. als weduwnaar van Franssijntie Reijnaerts 11-9-1639 met Janneken Baltens die eveneens op het fort St.
Anna woonde.
Janssen, Willem; geweldige provoost
Hij was vermoedelijk vanaf juli 1632 tot maart 1634 geweldige provoost op St. Anna en daarna in Lillo; 1 op 113-1634 stemde de Raad van State ermee in dat hij werd overgeplaatst naar Lillo omdat zijn huisvrouw daar
vroedvrouw was; 2 op 11-12-1636 besloten de Gec. Raden dat hij als provoost te Lillo hetzelfde kreeg uitbetaald
als zijn voorganger; 3 doopgetuige fort St. Anna 4-4-1642; overl. vóór 26-8-1642; 4 tr. Catherina Cocq (Cathalina
Janssen Cock/Kock). 5
1
2
3
4
5

ZA, SZ, inv. 496, 11-12-1636, fol. 217.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 51, 11-3-1634, fol. 232.
ZA, SZ, inv. 496, 11-12-1636, fol. 217.
Idem, inv. 499, fol. 134 v.
zie voor haar: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.

Jaquemijn, N.N.; bewoonster van het fort
Zij, omschreven als vrouw van de lintwever, leende op onderpand van twee “wijngekens” [?] van de diaconie van
de fortkerk van St. Anna in 1670 fl. 6 en 6 stuivers, hetgeen door Tanneken Klaes Huijgens op 13-8-1671 werd
terugbetaald. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 3 en 7 v.

Jaspers, Laurens; inwoner polder van Namen
Hij was inwoner van de polder van Namen en was op 17-4-1671 op het land van Cornelis Mahu verwikkeld in een
vechtpartij met Gillis Willemse; over de wijze waarop hij berecht diende te worden ontstond een lang slepend
geschil tussen het Hulsterambacht en het ambacht van de polder van Namen; in het geding was de exegese van de
bepalingen in het bedijkingsoctrooi van de polder van Namen d.d. 19-12-1612 inzake de jurisdictie van de
ambachtsheerlijkheid van Namen. 1
1 HA, inv. 1098.

Jeanijn (Jeannin), N.N.; debiteur van de fortkerk
Hij (jonkheer) was in 1670 voor fl. 200 debiteur van de diaconie van de fortkerk van St. Anna met als onderpand
land in Clinge; 1 dit land werd in 1675-1676 door de diaconie voor fl. 221, 7 stuivers en 2 penningen verkocht aan
Jacob Cappron, schepen te Hulst; 2 hij is mog. identiek met Jonkheer Jan (zie aldaar).
1 HA, inv. 366 a, fol. 3 en 4 v.
2 Idem, fol. 26.

Jobse, Abraham; kapitein d’armes
Zie Abraham Jobse (Vorst).
Jonge, Cornelis de; aannemer
Hij was als aannemer betrokken bij het de herbedijking van de polder van Namen nabij het fort St. Anna in
1684. 1
1 Verbaal St. Anna najaar 1684, fol. 113.

Joos, Mr.; chirurgijn
Op 11-5-1681 betaalde de diaconie van de fortkerk van St. Anna hem fl. 13 wegens het cureren van Lauwerijntje
van Wesel en op 14-12-1682 fl. 10 wegens het cureren van enkele arme kinderen. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 55 en 61.
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Joossen, Jan; verm. militair
Hij was waarschijnlijk militair op het fort St. Anna, vermoedelijk omstreeks 1702; werd lidmaat van de fortkerk
aldaar met attestatie; 1 tr. Janneken Hoogenboom; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Martinna, 10-6-1703; getuigen: Hendrick Bouwman en Teuntie Meertens.
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Joosten, Isaac; verm. soldaat, kandidaat-kanonnier
Hij solliciteerde in maart 1634 vergeefs als kanonnier op het fort St. Anna; verbleef daar waarschijnlijk als soldaat;
1
vermoedelijk is hij identiek met Isaack van de Jorissen, vermeld als vader van een anoniem kind dat op 26-31634 in het fort werd gedoopt.
1 NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 51, 14-3-1634.

Joosten, Janneke; vroedvrouw
Zij is mogelijk identiek met Johanna Janssen, ged. Bergen op Zoom 16-10-1664, dochter van Joos Janssen en
Janneken Gatteau; zij was vroedvrouw in het fort St. Anna in de periode 1711-1716 en volgde mogelijk haar
moeder op (zie aldaar); 1 zij werd aangesteld door de commandeur van het fort krachtens een autorisatie van de
Raad van State d.d. 15-5-1711; 2 zij verdiende er fl. 35 per half jaar mee; zij vertrok vóór september 1716. 3
1 Verbalen St. Anna 1711-1716.
2 Verbaal St. Anna najaar 1711, inv. 1601, fol. 44 v.
3 Idem najaar 1716, inv. 1603, fol. 58.

Joris, Jan; soldaat, korporaal en knecht van de havenmeester
Hij was in maart 1658 knecht van de havenmeester van het fort St. Anna; 1 verm. identiek met: Jan Jorisse, geb.
Lillo, waarsch. zoon van Joris Willemse (zie aldaar) en Cathalina Eduwaerts; was in aug. 1647 soldaat onder
kapitein [Philips] Wassij in de polder van Namen [op het fort St. Anna]; op 4-11-1658 (bij doop zoon Hubregt)
vermeld als korporaal; otr. Tholen als j.m. van Lillo (geref.) 11-8-1647, otr. fort St. Anna 18-8-1647, tr. ald. 8-91647 Jannetge Ariaens (Adriaens), j.d. van Tholen; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Joris, 1-11-1648; getuigen: Jan Nonneman, Benjamin Geel, Janneken Aerts en Reijnburg Aeriaens van Vlakte
[Vlake?].
b. Adriaen, 15-10-1651; getuigen: Lambrecht Joriss, Pieter van Matten, Mr. Joannes Dambrenus, Beli Dircks en
Berbel Jans van Lanschodt [echtgenote van Matthijs Jorissen].
c. Eduward, 5-4-1654; getuigen: Adriaens Cornelis Nissepat, Abraham Rijmss, sergeant, Jan Nonneman,
Catelijne Heijmans en Janneke Snouck.
d. Lambrecht, 22-5-1655; getuigen: Joannes Verheijde Cozentas, Matijs Jorissen [schipper te Lillo], Anthoni
Marinissen, Uzsel Nonnemans en Aegjen Govers.
e. Catarine, 11-8-1657; getuigen: Hans Nonneman, Jan Spierijnkshoug, Jan Opsomer, Janneken Claes en
Magdalena Rattel.
f. Hubregt, 4-11-1658; getuigen: Jan Nonneman, Dingnus N.N., Elysabet Behage en Tanneke Middelaers.
1 Verbaal St. Anna voorjaar 1658, ongefolieerd.

Jorisse, Lambreght; soldaat
Hij is waarsch. een zoon van Joris Willemse (1) (zie aldaar) en Cathalina Eduwaerts; was in 1640 en 1642 soldaat
onder Jaques Broucqsault in het fort St. Anna in de polder van Namen; woonde in juni 1642 in Liefkenshoek; otr.
(1) fort St. Anna 26-8-1640 Trijntie Matthijs (soms omschreven als Trijntie Jacobs), weduwe van Herman
Hubreghtss; otr. (2) fort St. Anna 22-6-1642 Aechtie Govers, geb. Doel; uit het eerste huw. ged. fort St. Anna:
a. Trijntie, 4-4-1642; getuigen: Willem Jansse (geweldiger tot Lillo), Matthijs Jorisse, Janneken Aerts en
Reijnburgh Huige; aangetekend werd dat de moeder op 1-4-1642 in het kraambed was overleden en 's nachts
tevoren was bevallen.
Uit het tweede huw. ged. St. Anna:
b. Naentie, 27-1-1647; getuigen: Franssoeijs de Wael, Hans Nolleman, Matthijs Joriss, Jan Jorissen, Janneken
Aerts en Lisabeth Vos.
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Jorisse, Willem; geweldige provoost
Zoon van Joris Willemse (provoost te Lillo); 1 geweldige provoost op St. Anna, waarschijnlijk vanaf eind 1636;
verdiende daarmee vanaf 1650 fl. 16 per maand (32 pond Vlaams per jaar); 2 op 20-1-1663 (toen omschreven als
Willem Jorisse Smit) verklaarde hij dat hij zijn functie wilde afstaan; 3 over de bevrijding (door inwoners van het
fort) van een gedetineerde 12-jarige jongen geraakte hij begin 1663 in conflict met de commandeur van het fort,
Philips de Wassy; 4 hij werd als provoost op 22-12-1667 opgevolgd door zijn zoon Joris (zie aldaar); 5 doopgetuige
St. Anna 29-11-1637, ?-2-1639, 6-5-1640, 27-1-1641 en 17-5-1660; hij tr. Sommelsdijk 26-3-1737 Janneken Aerts
(Adriaens), j.d., geb. in de polder van Namen en toen wonend in Sommelsdijk; doopgetuige fort St. Anna 6-51640; uit dit huwelijk ged. fort St. Anna in de Polder van Namen:
a. Madleene, 2-1639; getuigen: N.N. Janssen, Lambreght N.N. [verm. Jorisse], Ossenisse [?] N.N., echtgenote
van Reij…, N.N. Goosens en Willem Jorisse [dan wel: Willem Jorisse Goosens?].
b. Joris, 17-2-1641; getuigen: Geert Aertsen, Matteu…., Ossenisse, Trijntie N.N. [verm. Trijntie Jacobs,
echtgenote van Lambrecht Jorisse]; zie verder Joris Willemse (2).
c. Bastiaen, 21-6-1643; getuigen: Jan Janssen Portugael en Aechtie Goverts.
d. Aert, 14-5-1645; getuigen: Jan Jorissen [waarsch. broer van Willem Jorisse], Geert Naeff en Catelijne Eduward
Eijckbos [= Cathalina Eduwaerts, echtgenote of weduwe van Joris Willemse].
e. Neeltie, 15-9-1647; getuigen: Jan Nonneman en Janneken Adriaens.
f. Mattijs, 8-1656; getuigen: Mattijs Joris [waarsch. broer van Willem Jorisse] en Janneken Geers.

Het traktement van Willem Jorisse in 1652-1653 (t/m oktober).
1

2

3
4
5

Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek. Joris Willemse ondertrouwde op 16-11-1624 in het fort Lillo met Cathalina
Eduwaerts, geb. Veere, weduwe van Aerij Cornelis. Willem Jorissen moet vóór 1624 zijn geboren, want hij was reeds in
1634 provoost. Vermoedelijk was dus Cathalina Eduwaerts dus zijn stiefmoeder.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1000, fol. 136 v. Zijn traktement over de eerste zes maanden in het jaar 1649 (ad fl. 16
per maand) ontving hij (krachtens een ordonnantie van de Gecommitteerde Raden van Zeeland d.d. 4-5-1660) pas in
1660 (!).
RvS, inv. 84, 3-2-1663, fol. 56 v.
Idem, 4-2-1663, fol. 58.
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 89 v.

Jurien(s), Cornelis; lanspassaat
Hij is geboren in Haarlem en was in 1642 lanspassaat (onderofficier) onder kapitein Adriaen de Manmaecker in
het garnizoen van fort St. Anna; otr. ald. 24-8-1642 Aernoudijntie Anthonis, geb. IJzendijke, toen wonend in
Middelburg; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Magdaleena, 12-7-1643; getuigen: Marcus Bamis, Lieven de Kraker, Jan Piersse, Soetie Cornelis en Reijnbrurg
Huige.
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b. Vrouken, 25-6-1645; getuigen: Theunis Theuniss, Thomas Robbertss, Jan Baptiste, Laurijne Stoffels, Engel
Broen [zie Opsomer] en de predikant Petrus [Pieter] Moerman [predikant te Waarde].
Kamphuijs (Camphuijs, Camphuijsen), Thomas; commies van de vivres en ammunitiën
Hij is geboren in Groningen en was commies van de vivres en de ammunitiën op het fort St. Anna in de periode
1698-1709; 1 hij verdiende daarmee 50 pond Vlaams per jaar; net zoals zijn voorganger was hij in het fort ook
aannemer van onderhoudswerken; voorts fungeerde hij vanaf een onbekend jaar daar ook als rijskerver; 2 in juni
1705 werd hij door de Raad van State benoemd tot schepen in de magistraat van Namen; 3 hij overleed in december
1708 of begin januari 1709; in St. Anna was hij doopgetuige op 10-4-1701, 2-9-1703, 27-1-1704, 3-2-1704, 2311-1704 en 29-3-1705; hij otr. (als j.m.) geref. te Dordrecht 4-2-1703, tr. Dordrecht 21-2-1703 met Maria
Betin(c)k, j.d., r.k. ged. Roosendaal 9-8-1680, dochter van Joos Betinck en Maria Willemse Luijckx (zie aldaar);
de bruid woonde toen bij de Sluispoort te Dordrecht en eerder in Rotterdam; de bruid werd geassisteerd door haar
broeder en voogd Cornelis Deumen; 4 zij kocht op 26-1-1695 voor fl. 3 en 12 stuivers zes tonnen turf van de
diaconie van de fortkerk; 5 zij overl. (vermoedelijk in Zaamslag) ca. 1715; uit hun huwelijk kwamen voort:
a. Albertus Camphuijs, ged. St. Anna 3-2-1704; getuigen: Jan Betinck en zijn huisvrouw (N.N.).
b. Maria Camphuijs, ged. St. Anna 8-11-1705; geen getuigen vermeld; zij overleed jong.
c. Ageta Johanna Camphuijs, ged. St. Anna 27-2-1707; getuigen: Adriaan van de Ameida en Anna Klemis
Brouwer.
d. Maria Camphuijs, ged. St. Anna 11-8-1709; getuigen: Pieter Ceulenaer en Jacomina Deume; de vader van de
dopelinge was reeds overleden.
Maria Betinck hertrouwde (otr.) Kloosterzande 11-9-1711 met Cornelis Vettens, ged. Liefkenshoek 23-3-1687,
landbouwer op de boerderij Leeuwestein in de Grote Huyssenpolder te Zaamslag, overleden in Ouden Doel vóór
27-4-1730; hij hertrouwde ca. 1716 met Helena Pippincks. 6

Het traktement van Thomas Kamphuijs in 1705. 7
1
2
3
4
5
6
7

Hij verkreeg commissie van de Raad van State op 12-12-1698 (NA, Raad van State, inv. 1533, fol. 266 v).
Als rijskerver toucheerde hij wisselende inkomsten, soms 4 schellingen per dag, soms fl. 50, soms fl. 100 en soms fl. 200
per jaar (NA, Raad van State, inv. 1600, fol. 44 en 44 v, Verbaal voorjaar 1710).
Zie bijlage 2.
Cornelis Deumen was haar stiefbroer. Hij is geref. gedoopt te Roosendaal op 7-11-1668 als zoon van Cornelis
Cornelissen Deumen en Maijken Willemse Luijcks (die dus hertrouwde met Judocus Betinghs).
HA, inv. 366 a, fol. 120 v.
Zie voor Cornelis Vettens en voor Helena Pippincks verder: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2010, fol. 73.

Karnier, Magdaleena; lidmaat van de fortkerk
Zij was in 1688 lidmaat van de fortkerk van St. Anna met de latere toevoeging: vertrokken (vóór 1711); 1 zij was
vermoedelijk een dochter of echtgenote van een militair.
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Keijser, Franchois de; verm. militair
Hij was vermoedelijk militair op het fort St. Anna; hij was doopgetuige in St. Anna op 21-2-1691; hij otr. (als j.m.)
Biezelinge nov. 1692, tr. ald. dec. 1692 Maria Engels, j.d., met de aantekening in het trouwboek van St. Anna dat
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beiden daar hadden gewoond en dat daar de drie geboden waren “gedaan”; de bruid deed in St. Anna belijdenis op
9-4-1692 met de (latere) aantekening dat zij naar Biezelinge was vertrokken. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1681-1711 (1716).

Keijser, Jacob (de); aannemer
Hij werd in 1690 betaald wegens werkzaamheden op het fort St. Anna; 1 verm. identiek met Jacob de Keijser,
gehuwd met Catharina Lindemans; zij woonden in de polder van Namen; uit dit huw. r.k. gedoopt: 2
a.
b.
c.
d.
e.

Barbara, 28-10-1677; getuigen: Petrus Bulsinck en Maria van Nimmen.
Maria, 8-9-1679; getuigen: Petrus Criekaert en Maria Servaes.
Helena, 1-12-1680; getuigen: Jacobus van den Berge, Martinus de Bruijne en Maria Lindemans.
Petronella, 16-7-1684; getuigen: Petrus Fockogne en Joanna Wagenaer.
Paulus, 9-5-1686; getuigen: Paulus van den Avent en Maria de Wolf.

1 Verbaal St. Anna najaar 1690, fol. 92 v.
2 GA Hulst, DTBL Hulst, nr. 55.

Keijsers, Pieternella; lidmaat van de fortkerk
Zij was in 1688 lidmaat van de fortkerk van St. Anna met de latere toevoeging: vertrokken naar Hulst (vóór 1711);
1
zij was vermoedelijk een dochter of echtgenote van een militair.
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Kerrewits, Cornelia; vroedvrouw
Zij werd benoemd tot vroedvrouw te Liefkenshoek op 6-1-1707; 1 vervulde die functie vanaf 29-1-1707; 2 haar
traktement bedroeg 6 pond Vlaams per jaar; in september 1716 maakte zij aan gedeputeerden van de Raad van
State kenbaar dat zij na het vertrek van Janneken Joosten door de commandeur en regenten van het fort St. Anna
was aangesteld [aangezocht] als vroedvrouw aldaar; 3 zij verzocht om goedkeuring van dit besluit door de Raad
van State; 4 de Raad van State wees dit verzoek af op 8-4-1717, waarschijnlijk omdat het fort toen in staat van
ontbinding verkeerde. 5
1
2
3
4
5

ZA, SZ, inv. 715, 6-1-1707.
Idem, 4-11-1707.
Met de regenten bedoelde zij mogelijk de leden van de kerkeraad van het fort.
Verbaal St. Anna najaar 1716, inv. 1603, fol. 58.
NA, Raad van State, inv. 195, fol. 408 v.

Kervel, Alexander van; ontvanger en rentmeester
Hij is een zoon van Zacharias Johannes van Kervel (klerk ter griffie van het Hof van Holland) en Cornelia van
Aerssen; hij was in Hulst schepen in 1677, 1678, 1682, 1683 en 1686; burgemeester aldaar in 1687-1688; 1 hij was
daar voorts ontvanger van de gemene middelen en rentmeester van de geestelijke goederen; in die hoedanigheden
had hij in de periode 1685-1691 diverse malen bemoeienis met kwesties in de polder van Namen; 2 otr. (1) als j.m.
Voorburg 2-5-1674, tr. (1) Voorburg 27-5-1674 Anna van Leeuwen, j.d. van Voorburg; otr. (2) Hulst 1-1-1684,
tr. (2) Voorburg 18-1-1684 Maria van der Beke, j.d..
1
2

Brand, 1971, p. 486 en 472.
Verbalen St. Anna: voorjaar 1685, fol. 154-154 v; voorjaar 1686, fol. 43-45 v; najaar 1686, fol. 175-177; voorjaar 1690,
fol. 132; najaar 1691, fol. 113 v. Voorts: Verbaal verpachting tienden polder van Namen juli 1688, fol. 45-45 v.

Ketel, N. N.; kapitein
Hij is in het trouwboek van het fort St. Anna vermeld als kapitein op 22-9-1680 toen daar zijn soldaat Roelof
Plasscher trouwde.
Keymeulen, Gillis; militair
Hij is vermeld als appointier (= oude en/of verminkte militair) in de compagnie van commandeur Broucqsault in
het fort St. Anna; was vele malen doopgetuige Liefkenshoek, zoals op 3-11-1624, 7-2-1627, 5-4-1627, 1-10-1628
en 22-7-1637; otr. (als weduwnaar van Lisabeth Dircks) in het fort St. Anna 7-6-1643, tr. ald. 21-6-1643 Elisabeth
Jans, geb. Doel, weduwe van Jan Jansen, toen wonend in Doel; uit dit huw.:
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a. Elisabeth Keymeulen, geb. 8-4-1646, ged. fort St. Anna; getuigen: Willem Cornelisse, Casper Slitencamp,

Elisabeth ? en Marij van ?.
Kievit, Cornelis Aelbrechtssen; eigenaar van een huis in het fort
Hij was koopman en poorter te Bergen op Zoom en penningmeester van de polder van Stoppeldijk; hij bezat in het
fort St. Anna het huis “De Hope”; dit lag aan het plein van het fort, in 1653 oostelijk grenzend aan het huis van
Cornelis met Eeren, zuidelijk aan het Quartier, westelijk aan het huis van Jacquemijntjen Brixius en noordelijk
aan het huis van de commandeur; zijn weduwe verkocht het huis op 13-3-1653 voor fl. 475 aan Bartolomeus
Stroobant (zie aldaar); 1 tr. Janneken Cornelis, die bij de verkoop werd geassisteerd door haar schoonzoon Adriaan
Maten, gehuwd met haar dochter Johanna Cievidts (zij otr. met Maten Bergen op Zoom 26-5-1648, tr. ald. 21-41648; zij hertr. Bergen op Zoom in 1663 Machiel Valck). 2
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 77, akte nr. 48, 13-3-1653.
2 VZS, jrg. 87, december 1994, p. 200-2004.

Kleijnswager, David Cornelisse; schaapherder
Hij werd geboren in Poortvliet en gedoopt aldaar op 21-4-1641, zoon van Cornelis Janse Kleijnswager en Teuntje
Davids (getuigen: Dyngnijs ’t Hart en Gijsbrecht Michielss). 1 Als inwoner van het dorp Namen en als
schaapherder op de schorren van Saftinge is hij vermeld in maart 1691; 2 vermoedelijk was hij eerder schaapherder
op de schorren van Bath; 3 hij verzocht de Raad van State in 1691 om toestemming tot het beweiden van de
overgebleven gorzen en de dijken onder Saftinge, omschreven als ongebruikt en onbeheerd; op zijn kosten wilde
hij om over zoet water te kunnen beschikken een drinkput maken in het “stael” van de oude Graef Jansdijck; voorts
wilde hij de nodige dammen “schieten” voor de toegang tot de aanliggende kleine schorren; hij kreeg toestemming
om voor een periode van zes jaren voor fl. 36 per jaar ingaande 1 mei 1692 de genoemde dijken en gorzen te
beweiden; op 27 aug. 1691 besliste de Raad van State dat nog wel moest worden nagegaan of de aan te leggen
dammen schade aan het fort St. Anna zouden kunnen berokkenen; 4 het te beweiden gebied is in 1691 ook
omschreven als “de “vloeijende landen, dijken en buitenschorren van Saftinge, oostwaarts gelegen van het fort op
de hoek van de rivier de Schelde”; 5 in 1692 (toen Kleijnswager met vrouw en kinderen op de genoemde
Saftingerschorren woonde in een schaapherderskeet) is in een verbaal voor de Raad van State gerapporteerd: 6
“David Kleijnswager heeft bericht dat hij tijdens het beweiden van zijn schapen op Saftinge een grote hoeveelheid
"schorresteenen" heeft gezien die ooit gediend hebben om de teen van de dijk te beschermen tegen de zee. Door
de ramp van 26-1-1682 zijn de betreffende dijken verlaten en in ondienst en onder het zand bedolven geraakt. Hij
bericht voorts dat verscheidene vletters [schippers van vletschuiten], komende van het Luys bij den Doel en van
andere polders, aarde van de schorren van Saftinge komen halen ter reparatie van de dijken aldaar, tot nadeel van
hem (als pachter van de schorren) en van de staat. Zij zijn daartoe volgens hem niet gerechtigd. De genoemde
stenen zijn volgens hem bruikbaar bij de hoofden en zeewerken van het fort St. Anna en bij de dijken van de polder
van Namen. Wat het afhalen van de stenen betreft verzocht Kleijnswager om de opstelling van een pachtcedule
waarin zijn rechten als pachter zijn omschreven. Hiermee heeft de Raad van State ingestemd op 14-11-1691; dit
diende nader te worden uitgewerkt. De inspecteurs vonden het vervoeren van de genoemde stenen ten behoeve
van de zeewerken van het fort een goed idee en gaven in overweging om hiermee de penningmeester [Johannes]
Voshol van de polder van Namen te belasten. Hij zou tevens opdracht kunnen krijgen om het afhalen van zoden
uit Saftinge te verbieden, maar daarover zou de Raad van State dienen te beslissen”. Vervolgens valt in een rapport
over de situatie aldaar in september 1692 te lezen: 7
“De inspecteurs (van de Raad van State) bevestigen dat de door Kleijnswager gesignaleerde stenen op de schorren
van Saftinge zinvol gebruikt kunnen worden ter versterking van de zeewering van het fort St. Anna.
De schapen van Kleijnswager zijn bij de laatste hoge vloed op de schorren van Saftinge allemaal [140 stuks]
verdronken. Hij is geruïneerd. Hij verzoekt nu om op de hoek van het schor een vuurbaken te mogen plaatsen ten
dienste van alle schepen op de Schelde. Schippers zouden hiervoor “lastgeld” moeten betalen in de vloot bij Lillo,
geld dat dan hem ten goede zou komen. Diverse dekens van schippersgilden zouden dit hem hebben verzocht.
Mocht hij voor het plaatsen van een vuurbaken geen toestemming krijgen dan zou hij gedwongen zijn om de
schorren met vrouw en kinderen te verlaten. De inspecteurs leggen het verzoek voor aan de Raad van State”. In
een verbaal betreffende de situatie in maart 1694 is opgetekend: 8
“David Kleijnswager heeft de schade die hij heeft ondervonden door het verdrinken van zijn 140 schapen geschat
op fl. 1000. Hij is geruïneerd. Hij wil proberen om opnieuw als schaapherder de kost te verdienen maar dan is de
aanleg nodig van een waterput op de door hem gepachte gorsing. Die zal ca. fl. 200 kosten. Hij verzoekt nu om
kwijtschelding van pacht over de vervallen twee jaren en voorts om de volgende pacht pas te laten ingaan op 1
mei 1696. De inspecteurs legden dit verzoek aan de Raad van State voor”.
In het verbaal betreffende de inspectie van Hulst in maart 1697 is onder meer het volgende genoteerd. Kleijnswager
pachtte de schorren van Saftinge voor zes pond Vlaams per jaar. Door een hoge vloed in 1694 overstroomde dit
gebied. Door hongersnood stierven er in 1695 en 1696 wel 200 schapen. Hij is onvermogernd geraakt en
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onderhoudt een vrouw met zes kleine kinderen. Hij verzoekt om kwijtschelding van pacht. De Raad van State
besloot om de helft van de pachtsom over de afgelopen vijf jaren tot het jaar 1696 kwijt te schelden. Dan resteerde
er een schuld van 15 pond Vlaams, te betalen in drie termijnen. 9
In het verbaal over St. Anna betreffende het voorjaar van 1698 is genoteerd: 10
“David Kleijnswager, wonend in de polder van Namen, heeft vijf jaar lang alle schorren van Saftinge (gelegen op
de hoek van de Schelde tegen het inkomen van het frequente water genaamt “het landt”) gepacht voor het weiden
van zijn schapen. Door hoge watervloeden zijn verscheidene keren schapen van hem verdronken, hetgeen hem
wel 200 pond Vlaams heeft gekost, waardoor hij aan de grond is geraakt. Hij verzoekt nogmaals om op de schorren
een vuurbaken te mogen plaatsen. Hij wil hiervoor aan de Raad van State een recognitie van fl. 3 per jaar betalen.
Op 10-12-1697 is dit verzoek in de Raad van State besproken en vervolgens in handen gesteld van de eerstvolgende
inspecteurs in Vlaanderen. Deze bezichtigden de plaats waar het vuurbaken zou kunnen komen, nabij de
overgebleven stukken en stalen van de oude vermaarde Vlaamse dijk. Ze noteren dat de jurisdictie van Saftinge in
1585 of daaromtrent is geïnundeerd en thans bestaat uit platen, slikken, kreken en wateren, strekkende zuid- en
westwaarts tot aan Kieldrecht, De Groede en de polder van Namen. Een vuurbaken zou volgens hen voor de
scheepvaart niet ondienstig kunnen zijn, maar het verlenen van een octrooi diende nader onderzocht te worden.”
Een half jaar later is gerapporteerd: 11
“Wat het verzoek van David Kleijnswager betreft inzake een octrooi voor het plaatsen van een vuurbaken op de
schorren van Saftinge (en het incasseren van tol hiervoor in Lillo of elders) rapporteren de inspecteurs dat daarover
veel geschillen (“differenten”) te verwachten zijn, gelet op de jurisdictie van de schorren, slikken, platen, kreken
en wateren strekkende in Saftinge tot aan de hoge kouter van Kieldrecht zuidwaarts, aan den Doel en Casueele
oostwaarts en aan de polder van Namen westwaarts”. 12
Van de diaconie van de fortkerk van St. Anna ontving Kleijnswager op 19-9-1695 achttien stuivers voor het
bezorgen van een brief bij procureur Lobsen in Waarde [verm. in verband met het innen van een schuld van wijlen
kapitein Eversdijk; zie aldaar]; 13 hij werd mogelijk begraven in Zaamslag op 8-5-1711; hij tr. (1) Poortvliet 1911-1664 als j.m. van Poortvliet met Catelijntje Dircks, weduwe van Marines Pieterss Wage; otr. (2) Poortvliet 168-1673, tr. (2) ald. 8-9-1673 met Willemintie Jansse van der Eest, j.d. van Poortvliet, toen wonend in Scherpenisse;
14
uit het tweede huw. ged. fort St. Anna:
a. Teuntie [een dochtertje], 1-12-1686; getuige: Aeltie Breda.
Voorts vijf andere kinderen, als “klein” vermeld in maart 1697. 15
1

David Kleijnswager komt voor als lid van de compagnie landlieden (een burgerwacht) in de polder van Namen in 1692.
Op het betreffende kohier komt ook Cornelis Cleynswager voor. Dit zou een zoon van David kunnen zijn die naar diens
vader is genoemd (HA, inv. 153; Nijenhuis, p. 272).
2 Verbaal St. Anna voorjaar 1691, fol. 131 v.
3 Bij de doop van zijn dochter Teuntje in 1686 is hij omschreven als “stellenaer [schaapherder] van Batsland [het land van
Bath]”.
4 Verbaal verpachting tienden polder van Namen juli 1691, inv. 1847, fol. 59 v en 60.
5 Verbaal St. Anna najaar 1691, fol. 109 en 109 v.
6 Idem voorjaar 1692, fol. 44 v.
7 Idem najaar 1692, fol. 87-88 v.
8 Idem voorjaar 1694, fol. 36 v.
9 Verbaal Hulst voorjaar 1697, inv. 1592, fol. 18. Pieter de Beaufort en Iman de Wayer (zichzelf omschrijvend als
“getrouwe dienaers” van de Raad van State) boden de Raad van State aan om de pacht van de betreffende schorren van
Saftinghe voort te zetten tegen een bedrag van zes pond Vlaams per jaar op basis van een 40-jarig contract (idem, fol. 18
v-21). Zij maakten er o.m. melding van dat een deel van het gebied in 1689 was ingepolderd en kort daarna was
geabandonneerd en aan de zee was prijsgegeven (fol. 20 v). Of de Raad van State met hun verzoek instemde dient nader
onderzocht te worden.
10 Verbaal St. Anna voorjaar 1698, fol. 125 v.
11 Idem najaar 1698, fol. 83.
12 Vermoedelijk kwam de toestemming voor het plaatsen van het vuurbaken er niet.
13 HA, inv. 366 a, fol. 122.
14 Zij zou een zuster kunnen zijn van Christophel Janse van der Eerst [= mog. Van der Eest], geb. in Mechelen, die op 14-31682 in Poortvliet ondertrouwde. Mogelijk is zij identiek met Willemintie van Loene, na David Kleijnswager vermeld op
de lidmatenlijst van de fortkerk van St. Anna in 1688 met de toevoeging: vertrokken (Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711
(1716)).
15 Verbaal Hulst voorjaar 1697, inv. 1592, fol. 17.

Klerk, Nicase de; bewoner van het fort
Hij kwam in 1671 ten laste van de diaconie van de fortkerk van St. Anna; toen hij begin 1671 overleed bracht een
koopdag van zijn nagelaten goederen ten gunste van de diaconie fl. 75, 6 stuivers en 8 penningen op; voor zijn
begrafenis maakte de diaconie in januari 1671 de volgende kosten: 1
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• Voor het afleggen en voor het gedurende enige dagen verzorgen van het nagelaten weeskind Mari fl. 4 en 13
stuivers betaald aan de huisvrouw van de korporaal Stoffel de Gewinder; ook in de periode 1673-1674 werd
het onderhoud van dochter Mari betaald door de diaconie; in die jaren werd ze onderhouden door Avigeir N.N.,
mog. is zij de echtgenote van Stoffel de Gewinder. 2
• Voor het lijkdragen betaald: fl. 1 en 15 stuivers.
• Betaald aan Philips Gortebeecke: 14 stuivers [waarvoor is niet genoteerd].
• Betaald aan Buijsen voor de doodkist fl. 5.
• Betaald aan Gerrit Vael voor lijkebidden en het maken van het graf: fl. 1 en 10 stuivers.
• Het doodkleed werd gebruikt, maar er werd niet voor betaald.
• Aan de schoolmeester betaald het maandgeld voor dochter Mari fl. 1 en 8 stuivers
1 HA, inv. 366 a, fol. 8, 9 en 9v.
2 Idem, inlegvel na fol. 14 v.

Klouck
Zie Clouck.
Knollaert (Cnollaert), Cornelis Matthijsse; eigenaar van een huis in het fort
Hij is geboren in Bergen op Zoom, vermoedelijk als zoon van de houthandelaar Matthijs Adriaense Knollaert en
diens tweede echtgenote Elisabeth Jans de Wit; evenals zijn vader werd hij houtkoopman; hij bezat in het fort St.
Anna het huis “Het Canon” dat op 5-8-1656 werd verworven (vermoedelijk door zijn vader); dit huis werd in 1668
voor fl. 28 per jaar ingaande 1-5-1669 tot 1-5-1672 verhuurd aan Daniel van Oolen, toen sergeant op het fort (zie
aldaar); deze diende het huis op eigen kosten te repareren en water- en winddicht te houden; 1 in 1674 werd het
huis gehuurd door Willem van Hoorn (zie aldaar); op het huis werd toen beslag gelegd door Jacob de Vriese en
Joan Bockel vanwege een nog openstaande restschuld van Knollaert; 2 in de staat en inventaris van de weduwe
van Cornelis Knollaert d.d. 13-3-1688 is over dit huis vermeld dat het was bewoond door soldaten die zonder huur
te betalen waren vertrokken; 3 het huis is mogelijk identiek met het “huijsken” in het fort dat in 1695 is vermeld
in de nalatenschap van Elisabeth Doogen, weduwe van (1) Cornelis Cornelisse Knollaert (koopman te Bergen op
Zoom; overl. ald. 24-1-1669) en van (2) Christoffel Pieterssen Cnollaert (geb. Bergen op Zoom, zoon van Pieter
Stoffelsen Knollaert, weduwnaar van Philippina Marinussen van de Leur, overl. vóór 14-11-1692); 4 Cornelis
Matthijsse Knollaert otr. Bergen op Zoom als j.m. 6-8-1667 Cornelia Beerendans, j.d., geb. Bergen op Zoom, met
att. naar Kruisland 10-9-1667, tr. Kruisland 11-9-1667.
1
2
3
4

WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 252, akte nr. 1; deze akte is beschadigd overgeleverd, waardoor o.m. de
transactiedatum verloren is gegaan.
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 150-151, 1-11-1674.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 304, akte nr. 75, 13-3-1685, fol. 221.
Idem, inv. 339, akte nr. 9, 15-2-1695; in deze akte is genoteerd dat het huisje “onverhindert” was (d.w.z. direct
beschikbaar was); de waarde werd niet vermeld; op 17-9-1695 is in de akte betreffende de afhandeling van de
nalatenschap van Elisabeth Doogen vermeld dat het huisje (inmiddels) was verkocht (niet genoteerd aan wie) en dat
hiervoor nog een bedrag van fl. 96 diende te worden betaald (WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 339, akte nr. 43, 179-1695).

Koecke, Anthony; schoolmeester
Hij is vermoedelijk geboren ca. 1640; 1 schoolmeester in fort St. Anna vanaf ca. 1667 tot zijn overlijden; 2 voor
het onderwijzen van kinderen die ten laste kwamen van de diaconie van het fort St. Anna (ergens) in de periode
1673-1674 ontving hij fl. 6 en 17 stuivers; 3 over de periode 1672, 1673 en 1674 (“3 verloopen jaeren”) ontving
hij als schoolmeester een toelage van de diaconie van fl. 6; 4 voor het onderwijzen van arme kinderen incl. het
leveren van boeken ontving hij van de diaconie in 1676 fl. 8 plus fl. 4 honorarium over de jaren 1675-1676 “naar
gewoonte”; 5 diaken in de fortkerk van St. Anna 1675-1688 en mogelijk ook al in 1673-1674; 6 in 1677 is hij als
schoolmeester en voorzanger in het fort vermeld; 7 in maart 1677 kreeg hij van de Raad van State een vergoeding
van fl. 30 (uit te betalen door ontvanger Van Erckel) vanwege een extraordinaire dienst door hem verricht tot het
stellen van het “orologium” [het repareren van de klok] met de opdracht van de Raad van State om daarover in het
vervolg “geen actie meer te maecken”; 8 vermeld als doopgetuige in het fort op 12-10-1679 (en vele malen daarna);
in september 1679 wees hij erop dat hij net zoals zijn voorgangers [NB: genoteerd in meervoud] jaarlijks voor het
stellen van de klok 7 pond Vlaams [fl. 42] ontving, hetgeen werd bekostigd uit “seecker middel van verhogingh
op de taverniers gecollecteert” [een belasting op de consumptie van alcohol, onderdeel van de gemene middelen
van consumptie] sinds het fort ressorteert onder de staat [vermoedelijk dus reeds sinds juli 1632]; omdat de
militairen van het garnizoen [in 1679] elders verbleven was deze financieringsbron opgedroogd; hij verzocht de
Raad van State voor het stellen van de klok op een andere wijze te worden betaald; 9 in het najaar van 1680
adviseerden gedeputeerden van de Raad van State (belast met de visitatie van het fort) om het verzoek van
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voorzanger en schoolmeester Anthony Koecke inzake het honoreren van zijn werk als klokkesteller in te willigen
zodat hij zijn gezin kon onderhouden (“sustenteren”); vermeld werd dat hij reeds twee jaar door de terugloop van
de bewoning van en de consumptie op het fort geen traktement als klokkesteller had ontvangen; de inspecteurs
kwalificeerden hem als een zeer bekwaam man die zijn diensten goed had “waargenomen” en in een slechte
[armoedige] staat was geraakt; 10 in de jaren 1681, 1683, 1689, 1690, 1692, 1694 en 1699 was hij pachter van de
gemene middelen in het fort; 11 in 1680 solliciteerde hij vergeefs naar de post van schoolmeester te Groede; 12
Koecke maakte omstreeks november 1684 kenbaar dat hij sinds begin 1683 de functie van voorzanger van de kerk
in het dorp Namen vervulde; hij had hiervoor nog geen vergoeding ontvangen en wel kosten moeten maken om
via de gaten in de polder naar het dorp te kunnen varen; verwijzend naar het combinatietraktement van de predikant
Voshol (die behalve de kerk van Namen ook de kerk van St. Anna bediende) verzocht hij voor zijn
voorzangersfunctie te Namen gehonoreerd te worden opdat hij met een grote familie van vrouw en kinderen
“eerlijck door de werelt soude komen geraken”; de Raad van State wees dit verzoek op 23-12-1684 af; 13
waarschijnlijk vervulde Koecke in de polder van Namen na de herbedijking vanaf 1684 ook de functie van
schoolmeester; vermoedelijk werden de scholen in het dorp Namen en in het fort St. Anna samengevoegd, net
zoals de predikantsplaatsen; 14 Koecke ontving in 1684 fl. 106 en 5 stuivers wegens het functioneren als schrijver
tijdens de herbedijking van de polder van Namen in 1683-1684 gedurende 85 dagen à 25 stuivers per dag; 15
Koecke was (gezworen) boekhouder van het bestuur van de polder van Namen met een traktement van fl. 200 per
jaar; 16 hij was schepen in de magistraat van Namen, in elk geval vanaf 1692 tot en met 1705 (en waarschijnlijk al
eerder en nog later); 17 hij werd in maart 1709 door gedeputeerden van de Raad van State verplicht om in het
vervolg het gehele jaar school te houden in plaats van slechts gedurende een half jaar; 18 nog doopgetuige St. Anna
21-3-1712; hij overleed op 31-10-1712; zijn weduwe verzocht betaling van het laatste en vierde deel van zijn
jaartraktement als schoolmeester tot en met 31-12-1712; dit verzoek werd ingewilligd; ontvanger Van Meurs kreeg
hiertoe opdracht; 19 Koecke tr. in of voor 1670 met Jolintie Verduijn; 20 hij otr. vervolgens in St. Anna 10-5-1705
en tr. ald. 24-5-1705 met Janneken van Lit (Lidt), weduwe van Engelbert Heijkamp en van Berent Woerst (Worst,
Wurts) (zie aldaar); 21 uit het eerste huwelijk (NB: hiaat doopboek St. Anna 1662 tot 12-10-1679):
a. Cornelia Koecke, verm. geboren vóór 1670; belijdenis St. Anna 23-12-1687; otr. St. Anna 17-9-1690, tr. ald.
1-10-1690 Pieter van Gijssel, geb. Muijsen [?], dienstknecht van de commandeur [Johan] Van Bronckhorst.
b. Pieter Koecke, verm. geb. ca. 1673; belijdenis St. Anna 9-4-1692; werd schoolmeester, koster en voorzanger
te Hengstdijk en heer Pauwelspolder (Pauluspolder) in het Hulsterambacht; 22 tr. Dorothea Heijkinck; gevlucht
voor de Fransen lieten zij op 14-5-1702 in het fort St. Anna drie kinderen dopen: Anthonij, Johannis en
Hendrika Koecke, mogelijk een drieling; bij de doop van Anthonij waren grootvader Antonij Koecke en
grootmoeder Jolintie Verduijn getuige.
c. Maria Koecke, geb. ca. 1676; belijdenis St. Anna 31-3-1696; otr. St. Anna 8-4-1703, tr. ald. 18-4-1703 Johannis
Jacobse van Utrecht (Uijttert, Uttert), weduwnaar van Maria Vinck, toen sergeant in de compagnie van kapitein
Van Doetinchem in het regiment van Johan Diederik baron van Heyden tot Ootmarsum.
d. Elisabet Koecke, ged. St. Anna 18-2-1680; getuigen: de predikant Jeremias Tradt en Elisabet N.N.; zij otr. St.
Anna 9-1-1700, tr. ald. 31-1-1700 Pieter van der Wiele, geb. Poortvliet, weduwnaar van Adriaentje de Feiter,
toen bakker te Liefkenshoek; zij otr. (2) St. Anna 21-1-1703, tr. (2) ald. 4-2-1703 Anthonij Vetjes, weduwnaar
van Magdalena de Ruijter, wonend in de polder van Namen; zij verkreeg een attestatie van de fortkerk van St.
Anna op 14-6-1716.
e. Joanna Maria Koecke, ged. St. Anna 15-2-1682; getuigen: Joannes van Spijckerhof, Anthony de la Fosse en
Joanna Maria Kloeck.
f. Sara Koecke, ged. St. Anna 1-7-1684; getuigen: Christophoris Leonardus Klouck (conducteur van de vivres en
magazijnen op het fort St. Anna) [zoon van de commies Roeland Clouck], Abigael Rusant, huisvrouw van
Cornelis Goeree, vaandrig in de compagnie van de commandeur Johan van Bronckhorst.
1

Mogelijk behoort hij tot het geslacht Koecke dat in de 17de eeuw woonde op het eiland Tholen, met name in Poortvliet
en Scherpenisse. In de eerste helft van de 17de eeuw woonde er in Poortvliet een familie Koecke waarin o.m. de
voornamen Anthony, Jacob en Pieter voorkwamen. Doopgegevens van de geref. kerk aldaar van vóór 1640 gingen
verloren.
Anthony Koecke is waarschijnlijk verwant met Jacobus Koecke, geboren fort St. Anna, verm. ca. 1660-1670; mogelijk is
deze zijn broer of zijn (mogelijk oudste) zoon; op 4-11-1696 (toen diens echtgenote in St. Anna optrad als getuige bij de
doop van een kind van Cornelia Koecke, dochter van Anthony Koecke) is deze omschreven als deurwaarder en bode van
het Hulsterambacht; in die hoedanigheden kwam hij in 1696 in aanvaring met Anthony Koecke over de bevoegdheid van
het Hulsterambacht om een kohier samen te stellen betreffende de heffing van een vermogensbelasting voor de bewoners
van het fort St. Anna (zie hiervoor GA Hulst, arch. Hulsterambacht inv. 1083; voorts: Raad van State, Verbaal St. Anna
najaar 1696, inv. 1591, fol. 80 en 81); Jacobus Koecke tr. Hulst 5-6-1695 (als j.m. van fort St. Anna) Maria van Brussel,
j.d. van Hulst; bij de doop te Hulst van hun zoon Jacobus op 6-2-1701 was Anthony Koecke getuige. Op 30-9-1696 was
Jacobus Koecke in Hulst doopgetuige. Mocht Jacobus de oudste zoon zijn van Anthony Koecke dan is het denkbaar dat
laatstgenoemde een zoon is van Jacob Janse Koecke die op 17-9-1664 in Poortvliet als weduwnaar van Jacomijntje
Cornelis (de mogelijke moeder van Anthony) hertrouwde met Dingetje Aryaens, j.d. van St. Annaland.
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Uil, 2015, p. 831.
HA, inv. 366 a, fol. 14 v.
Idem, fol. 15.
Idem, fol. 21 v.
Idem, diverse plaatsen. Toen hij aftrad als diaken bleef hij (blijkens zijn handschrift) de diakonierekeningen schrijven, in
elk geval tot en met het jaar 1697.
ZA, Classis Zuid-Beveland, inv. 3, 7-6-1667.
NA, Raad van State, Verbaal St. Anna voorjaar 1677, inv. 1578 (ongefol.).
Idem, najaar 1679, inv. 1581, fol. 243-244.
Idem, najaar 1680, inv. 1581, fol. 120. Het is niet bekend of het verzoek uiteindelijk is ingewilligd.
HA, inv. 988.
Met dank aan Huib Uil.
Verbaal St. Anna, najaar 1685, inv. 1583, fol. 205 en 205 v. Idem: NA, Raad van State, inv. 1856.
Een formeel besluit van de Raad van State of van de classis van Zuid-Beveland is daarover niet aangetroffen.
NA, Raad van State, inv. 1856, fol. 56.
In die functie is hij o.m. vermeld in het Verbaal betr. St. Anna najaar 1693, inv. 1589, fol. 74. Tijdens de herbedijking van
de polder van Namen in 1683 en 1684 werd het boekhouderschap van de polder vervuld door Jacob Gallieris,
burgemeester van Hulst. Koecke werd door de Raad van State in die functie herbenoemd op 2-5-1684, met hetzelfde
traktement als vóór 26-1-1682 (NA, Raad van State, inv. 104). Het is niet bekend wanneer hij boekhouder van de polder
van Namen werd en tot wanneer hij deze functie vervulde; vermoedelijk vervulde hij die functie tot zijn overlijden.
Zie bijlage 22.
Verbaal St. Anna voorjaar 1709, inv. 1600, fol. 102.
Verbaal St. Anna voorjaar 1713, inv. 1600, fol. 39 v.
Mogelijk was Anthony Koecke al eerder getrouwd en wel met Enerixken Karels; op 29-1-1662 liet dit paar in Hulst hun
zoon Karel Koecke geref. dopen met als getuigen Pieter Koecke en Maeijken Karels.
Berent Worst werd door belijdenis lidmaat van de fortkerk van St. Anna op 1-1-1684.
GA Hulst, arch. Hulsterambacht, inv. 210. In 1699 werd hij aangeklaagd wegens een “ongeregeld leven”. Er ontstond
over de beoordeling daarvan een competentiegeschil tussen de classis Zuid-Beveland en de Raad van State (NA, Raad
van State, inv. 490, fol. 565 v, 25-6-1699). Het Hof van Vlaanderen te Middelburg achtte Koeke onschuldig en ontsloeg
hem van rechtsvervolging. De predikant van Hengstdijk verklaarde ten behoeve van gedeputeerden van de Raad van
State dat Koeke zich sinds hij beschuldigd werd “wel en eerlijck” had gedragen (NA, Raad van State, inv. 1593, Verbaal
Hulst najaar 1699, fol. 72 v-73). De Raad van State ondernam hierna geen verdere stappen.

Koerts, Maijken; winkelierster
Op 11-5-1681 betaalde de diaconie van de fortkerk van St. Anna aan haar fl. 4 wegens de koop van winkelwaren
ten behoeve van Laurijntje [van Wesel]. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 55.

Koninck, Jacob de; winkelier
Op 21-1-1689 betaalde de diaconie van de fortkerk van St. Anna hem fl. 6 en 16 stuivers (incl. accijns) voor het
leveren van een tonneke wijn en fl. 1 voor het leveren van kaarsen, bier en tabak; 1 tr. N.N.; zij “Juffr. De Koninck”)
betaalde op 14-4-1692 aan de diaconie fl. 18 wegens een jaar huur van het huis van de wezen van Holie (zie Van
Zoelen). 2
1 HA, inv. 366 a, fol. 85 v.
2 Idem, fol. 102 v.

Korte, Pieter de; pachter van de gemene middelen
Hij was in september 1711 eenmalig pachter van de gemene middelen van consumptie betreffende het fort St.
Anna. 1
1 HA, inv. 988.

Koster, Hans; korporaal
Hij was militair in het fort St. Anna, vermoedelijk vanaf 1704; hij is in 1706 vermeld als korporaal in de compagnie
van kapitein Albertus le Lion in het garnizoen van fort St. Anna; tr. Anna Salomons; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Jacoba, 7-9-1704; getuigen: Rigard Care en Geertruijt Eva van Broeckhuijsen geboren Kreijnck.
b. Johanna Josina, 13-6-1706; getuigen Rigard Care en Geertruijt Eva van Broeckhuijsen geboren Kreijnck.
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Koster, Nicolaas; huisknecht van de commandeur en klokkesteller
Hij is geboren in Diemen; op 20-2-1701 is Nicolaas Coster (bij zijn ondertrouw) vermeld als “dienstbode”
[huisknecht] van commandeur Joost van Broekhuijsen; hij ontving in 1702 fl. 10 voor het gedurende een halfjaar
opwinden en onderhouden van het uurwerk van het fort St. Anna; 1 ontving hiervoor in 1706 voor een heel jaar fl.
36; 2 en in 1707 voor een half jaar fl. 18; 3 otr. fort St. Anna 20-2-1701, tr. ald. 16-3-1701 met Marij Sweerts
(Sweers), geb. Cregten, toen dienstbode van de commandeur; 4 uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Swen Lowis, 10-4-1701 [ca. drie weken na het huwelijk geboren]; getuigen: Thomas Camphuijs, commies
binnen het fort St. Anna en juffr. Loewijsa van Broeckhuijssen.
b. Jan Joost, 2-4-1702; getuigen: de heer commandeur [Joost] Broeckhuijsen en Anna Heijnne.
c. Johannis, 2-9-1703; getuigen Jan Sweerts en juffr. Gradia van Broeckhuijssen.
d. Johannis, 24-8-1704; getuigen Jan Sweerts en Maria Koster.
e. Johannis, 13-9-1705; getuigen Jan Swiers en juffr. Johanna van Broeckhuijsen.
f. Lodewijck, 19-9-1706; getuigen de heer Lodewijck ’t Hooft en mevrouw Lowijsa ’t Hooft geboren
Broeckhuijsen.
g. Johanna, 1-1-1708; getuigen Jan Koster en Grijtie Sweerts.
h. Carel Willem, 25-12-1708; getuigen Arei Sweers en mevr. Geertruijt Kraijnk, huisvrouw van Joos van
Broekhuijsen tot Averenkerk.
i. Willemintie, 12-1-1710; getuigen Willem Coster en Willemintie Sweerts.
j. Willemintie, 12-4-1711; getuigen Jan Coster en Willemintie Sweerts.
k. Willemintie, 11-12-1712; getuigen Jan Custer [Coster] en Willem Swierts [Sweerts].
1
2
3
4

Verbaal St. Anna, najaar 1702, inv. 1595, fol. 73.
Idem najaar 1706, inv. 1599, fol. 69.
Idem voorjaar 1707, inv. 1598, fol. 28.
Bij de inschrijving van hun ondertrouw was commandeur Joost van Broekhuijsen getuige; deze verklaarde “als vader
[bedoeld zal zijn: trouwgetuige] gesteld te zijn en wat hierin gedaan is en nog staat gedaan te worden op zich neemt”.
Vermoedelijk waren de vereiste attestaties nog niet volledig beschikbaar en zegde de commandeur toe deze in orde te
zullen maken.

Kroon, Klaes; bakker
Hij werd op 11-7-1697 betaald voor het leveren van brood ten behoeve van het Avondmaal in de fortkerk van St.
Anna op 30-6-1697; hij ontving hiervoor de gebruikelijke acht stuivers. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 134.

Kuijck, Judith van; lidmaat van de fortkerk
Zij werd ergens in de periode 1679-1683 door belijdenis lidmaat van de fortkerk van St. Anna; vóór 1-1-1684
vertrok zij naar IJzendijke. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716). NB: hiaat lidmatenlijst IJzendijke 1683 tot 1693.

Laderere, N.N.; kapitein
Hij is vermoedelijk identiek met kapitein N.N. de Laderiere. Op 6-10-1639 legden soldaten van zijn compagnie in
Bergen op Zoom een verklaring af over een gebeurtenis (in 1639) bij het fort St. Anna waar zij toen (vermoedelijks
slechts kort) op een schip verbleven; in de betreffende akte is ook de sergeant La Perce van deze compagnie
vermeld. 1
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 67, akte nr. 251, fol. 511-511 v, 6-10-1639.

Laderiere, N.N. de; kapitein
zie N.N. Laderere.
Laen, Tobias van der; bewoner van het fort
Een betaling d.d. 27-9-1694 aan Lantslot Jacobs (zie aldaar) wegens het onderhoud van zijn stiefzoon Erasmus
Vergout ad fl. 24 en 12 stuivers verliep via Catharina van Groessen, huisvrouw van Tobias van der Laen. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 117 v.
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Laet, Jan de; bewoner van het fort
Zijn kinderen werden in de periode 16-6-1673 tot begin 1675 onderhouden door de diaconie van de fortkerk van
St. Anna; voor hun onderhoud ontving de vrouw van Pieter Provoo (= Anneken Keijsers; zie Cornelis Vergout)
begin 1675 fl. 67 en 4 stuivers; 1 de diaconie betaalde in 1675 katoen voor deze kinderen; 2 tot die kinderen
behoorde dochter Grietje, vermeld in 1675; 3 voor haar onderhoud in 1677-1679 (t/m 16 april) ontving Iken
Wolffaers (Moer) van de diaconie in 1679 fl. 85 en 12 stuivers; 4 in de periode 23-4-1679 tot 14-1-1680 ontving
zij voor de verzorging van Grietje fl. 38, 3 stuivers en 12 penningen; 5 in 1680 werd door de diaconie voor haar
onderhoud fl. 43 en 8 stuivers betaald en in 1681 fl. 44, 6 stuivers en 8 penningen; 6 in 1682 bedroegen deze kosten
fl. 3 en 12 stuivers (betaald op 6 juni, 6 juli en 26 november); 7 en in 1683 fl. 7, 12 stuivers en 8 penningen. 8
1
2
3
4
5
6
7
8

HA, inv. 366 a, inv. 14 v.
Idem, fol. 20.
Idem, fol. 21.
Idem, fol. 36 v.
Idem, fol. 49.
Idem, fol. 56 v en 58 v.
Idem, fol. 62 v.
Idem, fol. 65 v.

Lagra, Jaque; adelborst
Hij was in 1646 adelborst in de compagnie van Adriaen de Manmaecker en hield in mei 1646 garnizoen op het
fort Moerspui; hij otr. fort St. Anna 20-5-1646, tr. ald. 3-6-1646 Cornelia de Mare, geb. Sint Niklaas, toen wonend
in de polder van Namen.
Lameris, Janneken de; bewoonster van het fort
Voor haar onderhoud ontving Cornelis Leenhouts op 4-1-1686 van de diaconie van de fortkerk van St. Anna fl. 6
en 6 stuivers. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 74.

Lameter, N.N.; verm. timmerman-metselaar
Hij (verm. timmerman en/of metselaar) ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 19-4-1691 fl. 5
wegens de reparatie van het huis in het fort van de erfgenamen van Holie [Hoelie] (zie Van Zoelen); idem op 3-51691 fl. 1 en 4 stuivers, nu voor het stoppen en “verlooden” van ramen; 1 voor het leveren van de planken voor het
timmeren van de doodkist voor Jacob Augustijn ontving hij op 1-4-1692 fl. 2. 2
1 HA, inv. 366 a, fol. 99 v.
2 Idem, fol. 104.

Lanoij, Jan (Jannis) de; adelborst
Hij was ergens in de periode 1638-1644 adelborst in de compagnie van Antony Seijs in het fort St. Anna; 1 tr.
Hoek (vermeld in het trouwboek van St. Anna), toen wonend in Terneuzen, op een niet vermelde datum (verm.
ca. 1640), met Sara (Saerken) Adriaens, geb. in Middelburg en ten tijde van de huwelijkssluiting wonend in
Baarland; 2 uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Maria, 4-8-1641; getuigen: David Simons, Cornelis Simons, Josijntie Cornelis en Susanna Hetiers.
1
2

Hij is mogelijk een zoon van Samuel de Lan(n)oij, o.m. majoor van het fort Lillo 1615-1627; zie Leune, Repertorium
Lillo-Liefkenshoek.
In het trouwboek van de geref. kerk van Hoek 1638-1644 is deze huwelijksinschrijving niet aangetroffen.

Latour, Maria; lidmaat van de fortkerk
Zij is geboren op het fort St. Martijn op Hoogerwerf als dochter van Franchois Latour (soldaat) en diens tweede
echtgenote Cornelia Anthonissen en geref. ged. te Ossendrecht 19-5-1669 met als getuigen: Lieven Hermanssen
en Baijken Bernaerts; 1 zij was in 1688 lidmaat van de fortkerk van St. Anna met de latere toevoeging: vertrokken
naar Vlissingen (vóór 1711); 2 zij otr. fort St. Anna in de Polder van Namen 26-5-1696, tr. Ossenisse 11-6-1696
(met att. van fort St. Anna d.d. 10-6-1696) Cornelis van den Berg, geb. Doel.
1 Leune, 2011, boekversie p. 456.
2 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).
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Lauwerier (Louwerier), Jan; adelborst
Hij was in 1641 adelborst in de compagnie van Anthony Seijs in het fort St. Anna; otr. ald. 28-7-1641 Neelken
Andries, geb. Tholen, toen ook wonend in dit fort; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Adriaentie, 2-11-1642; getuigen: Matthijs Stevens, Carel Lambrechtssen Brouwer, Jaquemijntie Packe en
Catelijne Beckers.
b. Leonora, 28-2-1644; getuigen: Heijndrick Cornelis van Soelen, Franssoeijs Bricxuis, Boudewijn Thomassen
en Leonore N.N..
Leendertse (Lindertse), Willem; bewoner van het fort
Werd in april 1688 door de diaconie van de fortkerk van St. Anna betaald voor het leveren van een kwartier turf
ad fl. 5, 16 stuivers en 4 penningen, het schoonmaken van de kroon in de kerk (fl. 1 en 10 stuivers) en het halen
van Spaanse wijn voor de kerk in Hulst (12 stuivers); 1 op 14-9-1688 betaalde de diaconie hem voor het leveren
van een halve last turf (fl. 11, 12 stuivers en 8 penningen); 2 wegens een “vereering” betaalde hij aan de diaconie
op 23-8-1690 tien stuivers; 3 voor het leveren van een halve last turf betaalde de diaconie hem op 23-8-1690 fl. 13,
2 stuivers en 8 penningen, incl. dragen; 4 in 1691 ontving hij voor het leveren van driekwart last turf fl. 16 en 10
stuivers en fl. 1, 12 stuivers en 12 penningen voor het dragen; 5 in 1692 fl. 13 voor een halve last turf en fl. 1, 2
stuivers en 8 penningen voor het dragen. 6
1
2
3
4
5
6

HA, inv. 366 a, fol. 84 v.
Idem, fol. 85.
Idem, fol. 92.
Idem, fol. 94.
Idem, fol. 100 v.
Idem, fol. 104 v.

Leenhouts, Cornelis; bewoner van het fort
Voor het onderhouden van Janneken de Lameris ontving hij op 4-1-1686 van de diaconie van de fortkerk van St.
Anna fl. 6 en 6 stuivers. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 74.

Leijden (Leijen), Jan van; secretaris van de heerlijkheid Namen
In de jaren 1668-1674 was hij secretaris van de magistraat van de ambachtsheerlijkheid van de polder van Namen;
1
penningmeester van de polder van Namen; in de periode 1661-1693 was hij diverse malen schepen van het
Hulsterambacht en in de jaren 1679-1680 schepen van Hulst; 2 burgemeester van St. Jansteen in 1678; tr. (1) vóór
1666 Henrina van Anraadt; tr. (2) Tholen 19-10-1667 Maria Poulier, ged. Bergen op Zoom 7-1-1642, dochter van
Hendrik Poulier (schepen van het Hulsterambacht) en Louise de Beaugé, begr. Hulst 9-11-1669; 3 otr. (3) geref.
Hulst 29-3-1674, tr. geref. in het dorp Namen 9-4-1674 Catharina Heij, j.d. van Wijk bij Duurstede; zij ontving
van de diaconie van de fortkerk van St. Anna 18 stuivers i.v.m. de ziekte (ergens in 1673-1674) van N.N.
Quaedakker. 4
1
2
3
4

GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a; WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 159, akte nr. 2, 27-1-1673.
Annard, p. 88.
Zij zal in het kraambed zijn overleden; op 30-10-1669 werd in Hulst zoon Hendrick van Leijen geref. gedoopt.
HA, inv. 366 a, inlegvel na fol 14 v.

Leijs, Guilliam; aannemer
Zie Guilliaem Valleijs.
Lemmer (ook Limmer en Van Limmen), Sigismundus; substituut-baljuw Hulsterambacht
Hij werd door de Raad van State op 16-12-1645 benoemd tot sergeant-majoor ofwel wachtmeester op het fort
Spinola (oostelijk van Clinge) dat in oktober 1645 door het Staatse leger op de Spanjaarden was veroverd; in 1648
werd bij de Vrede van Münster bepaald dat het fort (gelegen op “Koningsbodem”) wederom in Spaans bezit zou
komen en zou worden ontmanteld; 1 op 12-1-1647 is hij vermeld als substituut-baljuw van het Hulsterambacht; hij
had in die hoedanigheid bemoeienis met de afgedwongen overgang van de rooms-katholieke kerk in het dorp
Namen naar de gereformeerden; 2 hij diende op 17-4-1654 bij de Staten-Generaal een klacht in over de
commandeur van het fort St. Anna, Philips Vassy, omdat die zou hebben belet dat twee paarden van hem (die een
dienaar van Lemmer verwond hadden) door Lemmer in beslag werden genomen; 3 bij dit voorval werd de sergeant
van de commandeur (Abraham Rijmse) zodanig gewond dat hij ter plekke of kort daarna overleed; 4 de weduwe
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van Lemmer (N.N.) bezat op 12-4-1665 (als weduwe van de heer Limmer) in de polder van Namen 45 gemeten
en 171 roeden land met een waarde van fl. 2734; haar huis en schuur hadden toen een waarde van fl. 500. 5
1
2
3
4
5

Stockman en Everaers, p. 119-120.
Kok, p. 156; zie ook Brand, 1972, p. 278-279.
RvS, inv. 73, 24-4-1654, fol. 372 v.
Idem, 30-4-1654, fol. 388 v.
HA, inv. 1034.

Lemssens, Cornelia; eigenaresse van land in de polder van Namen
De erfgenamen van Cornelia Lemssens bezaten in de polder van Namen in 1691 68 gemeten land dat eerder
eigendom was van Johan van Weerden (zie aldaar); in april 1665 was zij gehuwd met Johan de Man en woonde
zij in Antwerpen; Johan de Man was toen voor fl. 2000 crediteur van de polder van Namen, waarbij werd vermeld
dat Cornelia Lemssens erfgename was van haar broer Adriaan Hubreght Lemssen, die mogelijk oorspronkelijk de
lening van fl. 2000 verstrekte. 1
Cornelia Lemssens is mogelijk identiek met Cornelia Lemnius. In de 17 de eeuw bestonden familiebetrekkingen
tussen het Antwerpse patriciërsgeslacht Van Weerden en het geslacht Lemnius waartoe Catharina Lemnius
behoorde die op 16-11-1647 huwelijkse voorwaarden overeen kwam met Franchoijs van Weerden, zoon van Johan
van Weerden (toen schepen van Antwerpen) en van Maria van Severdonck. 2
1 GA Hulst, arch. Hulsterambacht, inv. 1034.
2 BHIC, Schepenbank Boxtel, toegang 392, inv. 96, fol. 23 v, 16-11-1647.

Lentinck, Johan; penningmeester van de polder van Namen
Hij is geboren in Vorden en vervulde in Hulst en het Hulsterambacht in de periode 1646-1672 uiteenlopende
bestuurlijke functies; 1 met het fort St. Anna kwam hij in aanraking als penningmeester van de polder van Namen,
rentmeester van de geestelijke goederen en ontvanger van het Hulsterambacht; 2 hij bezat op 30-4-1665 een kwart
aandeel in de meestoof van de polder van Namen met een waarde van fl. 300; 3 hij werd in Hulst begraven op 43-1672; tr. Neeltje Jaspers, overl. in 1674.
1 Annard, p. 76.
2 Zie o.m. Verbaal St. Anna najaar 1658, fol. 16 v.
3 HA, inv. 1034.

Lesque, Pieter; secretaris van de heerlijkheid Namen
In de jaren 1652 en 1653 was hij secretaris van de magistraat van de ambachtsheerlijkheid van de polder van
Namen. 1
1 GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a.

Levin, Alisse de; eigenaresse van de molen op het fort
Zij is in Bergen op Zoom op 5-4-1650 gedoopt als dochter van Willem de Levin, heer van Famars (zie aldaar) en
Joanna Maria Chantraines, alias (dict) Brouxsault (Broucqsaut) (zie aldaar); zij was vrouwe van Mont Saint
Aldegonde; na het overlijden van haar broer Charles op 1-7-1690 werd zij diens universeel erfgename en daardoor
(kortstondig) eigenaresse van de molen op het fort St. Anna die zij in 1691 voor fl. 550 verkocht aan de Raad van
State. 1
1

Hiervoor passeerden in Bergen op Zoom twee notarisakten: WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 273, akte nr. 57, 1711-1691 en idem, inv. 274, akte nr. 20, 10-3-1692.

Levin alias Famars, Charles de; eigenaar van de molen op het fort
Hij is op 23-2-1655 te Bergen op Zoom gedoopt als zoon van Willem de Levin, heer van Famars (zie aldaar) en
Joanna Maria Chantraines, alias (dict) Brouxsault (Broucqsaut) (zie aldaar); hij was heer van Mont Saint
Aldegonde; hij maakte carrière in het Staatse leger als kapitein en sinds 1-7-1668 als majoor; 1 was na het
overlijden van zijn moeder tot zijn overlijden mede-eigenaar van de molen op het fort St. Anna in de polder van
Namen; hij sneuvelde op 1-7-1690 tijdens de Negenjarige Oorlog bij Fleurus (in Henegouwen); otr. Den Haag 298-1646 Anna Morgan, weduwe van ridder Louis Morgan.
1 Ringoir, 1981 b, p. 151.
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Levin, Willem de; heer van Famars; mede-eigenaar van de molen op het fort
Willem de Levin, heer van Famars; 1 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; behoorde tot de eerste eigenaren van grond in de polder van Lillo na de herbedijking in 1652; werd
door zijn huwelijk mede-eigenaar van de molen op het fort St. Anna in de polder van Namen; overl. in 1659; tr.
Joanna Maria Chantraines, alias (dict) Brouxsault (Broucqsaut) (zie aldaar); als eigenaresse van de korenmolen in
het fort St. Anna in de polder van Namen is zij o.m. vermeld in maart 1665; 2 zij is verm. overl. tussen 12-10-1665
en 12-3-1668; 3 uit dit huwelijk geref. ged. Bergen op Zoom: 4
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Filips de Levin, 5-12-1642.
Filips de Levin, 6-12-1647.
Alisse de Levin, 5-4-1650; zie aldaar.
Louise de Levin, 29-10-1651; overl. Bergen op Zoom 25-9-1693.
Charles de Levin, 23-2-1655; zie aldaar.
Elizabeth Jacoba de Levin, 27-9-1656.

1

zie voor een uitgebreidere biografische schets: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek. Willem de Levin was een zwager
van Charles de Manmaecker (zie aldaar).
zie verder hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.
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.
De Navorscher, jrg. 26, 1876, p. 306.

2
3
4

Limmer
Zie Lemmer.
Linde, Pieter van; pachter van de gemene middelen
Hij was in maart 1708 eenmalig pachter van de gemene middelen van consumptie betreffende het fort St. Anna. 1
1 HA, inv. 988.

Lindeboom, Karel; kolonel van een Staats regiment
Hij was kolonel van een infanterieregiment van het Staatse leger van 30-9-1695 tot 20-3-1726; 1 militairen van
dit regiment verbleven in 1705 in het fort St. Anna. 2
1 Ringoir, 1981 b, p. 56.
2 Zie paragraaf 3.3 van de hoofdtekst.

Lindemans, Lauwereijs; schipper en verm. herbergier, schepen van de heerlijkheid Namen
Hij was schipper en vermoedelijk ook herbergier in het fort St. Anna of in het dorp Namen; doopgetuige in het
fort op 2-1-1639; schepen van de heerlijkheid van Namen; overl. vóór 7-12-1646; 1 op 20-2-1647 werd melding
gemaakt van een geschil over de betaling van impost over zes tonnen bier in de kelder van zijn weduwe (N.N.) die
inmiddels was hertrouwd met Philips Wellinckx; 2 op 30-7-1653 had zij een obligatieschuld bij de weduwe van
Johan Wielant van fl. 1000. 3
1
2
3

HA, inv. 1080, brief van de baljuw van het Hulsterambacht aan de Staten-Generaal, verm. nov. 1646, over de opvolging
van Lindemans als schepen.
HA, inv. 667, 20-1-1647.
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 9.

Lindemans, Leendert; schipper
Op 6-10-1646 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat Leendert Lindemans in plaats van zijn
overleden vader Laurens Lindemans als gepermitteerd schipper mocht varen van de polder van Namen op
Antwerpen; 1 Leendert is op 17-8-1668 vermeld als gewezen schipper in deze polder. 2
1 ZA, SZ, inv. 501, fol. 101.
2 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 90, akte nr. 71.

Lion, Elbertus (Albertus) le; kapitein
Hij is geboren in IJzendijke en werd benoemd tot kapitein op 14-7-1704; 1 hij volgde Maurits de Nassau op; in
1705 en 1706 (toen zijn compagnie op het fort St. Anna verbleef) maakte hij deel uit van het regiment van Karel

105

Lindeboom; deze was sinds 6-5-1692 kolonel van een infanterie-regiment van het Staatse leger; op 30-9-1695
werd Lindeboom bevorderd tot generaal-majoor; 2 in juni 1705 is de compagnie van Le Lion vermeld op het fort
St. Anna, met als bijzonderheid dat de helft van de manschappen verbleef op een van de “uitleggers”
(oorlogsschepen) die bij het fort waren geposteerd; in 1705 kwamen enige soldaten uit de regimenten van Johan
Idsinga en Maximiliaan van Steenhuijsen onder leiding van een officier in hun plaats; 3 in St. Anna is Le Lion
(ook: Lelion) voorts vermeld bij een ondertrouw op 23-6-1706; in 1705 is Elbertus le Lion ook vermeld als
kapitein-commandeur van IJzendijke; hij tr. ald. 30-6-1705 met Johanna van Hecke, j.d., geb. in Vlissingen.
1 ZA, SZ, inv. 1672, fol. 22 v.
2 Ringoir, 1981 b, p. 56.
3 NA, Raad van State, inv. 1849, Verbaal betreffende de Polder van Namen en fort St. Anna, juni 1705, fol. 5 v.

Willemintie van Loene
Zie David Kleijnswager.
Lopse(n) (Lopsse), Jacobus; predikant in het dorp Namen
Hij werd omstreeks 1627 geboren (vermoedelijk in Tholen) en was een zoon van Cornelis Lopsse (1598-1652)
(notaris te Tholen en later (vanaf 1632) te Bergen op Zoom) en Tanneken Jacobs; hij werd in het dorp Namen op
31-1-1651 beroepen als proponent onder de classis Tholen; hij verdiende daarmee vermoedelijk fl. 600 per jaar; 1
op 26-12-1653 vertrok hij naar Waarde, nadat hij daar op 4-11-1653 was beroepen; hij werd in Nisse en
Sinoutskerke beroepen op 14-3-1656; hij overleed aldaar op 12-12-1672; 2 hij otr. Bergen op Zoom 24-10-1657
(met att. van Ossendrecht), tr. ald. 27-11-1657 Elisabeth Coenraets, j.d. van Bergen op Zoom, dochter van Harman
Coenraets en Huijbertina Huijgens, overl. Bergen op Zoom 16-5-1724. 3
1 NA, Raad van State, inv. 2181 II.
2 ZA, Verz. Gen. Afsch. 962.
3 VZS, nr. 82, sept. 1993, p. 178-182.

Luffel, Jacob van (de); licentmeester
Hij is geboren in Middelburg en een zoon van Jan van (de) Nuffele, diaken te Middelburg op 16-10-1611, koopman
(1612) en belastingplichtige aldaar (1623); diens kinderen zijn veelal omschreven als Van (de) Luffele; 1
waarschijnlijk werd Jacob vanaf januari 1637 bewoner van het fort St. Anna in de polder van Namen; hij was
ontvanger van de licenten (licentmeester) aldaar vanaf 1-1-1637 tot en met september 1651; 2 verdiende daarmee
per jaar 33 pond, 6 schellingen en 8 groten Vlaams; hij was doopgetuige op St. Anna op 13-2-1639, 9-3-1642, 712-1642, 3-9-1645 en 8-11-1645; hij werd in 1637 op het fort St. Anna besmet door de pest en genezen door de
chirurgijn aldaar; 3 hij overl. vóór 9-6-1652; 4 otr. fort St. Anna 27-12-1637 als weduwnaar van Anneken Dassiers
met Susanna Clasenius, geb. Goes, waarsch. dochter van Petrus Nicolai Clasenius, predikant te Nisse en
Sinoutskerke (tot 1617), Heinkenszand (1617-1629) en Domburg (1629-?); zij is waarsch. identiek met Susanna
van Luffele, doopgetuige fort St. Anna 3-10-1638, 8-2-1643, 13-8-1645 en 7-1-1652; waarsch. uit het eerdere
huwelijk: 5
a. Maria van de Luffel, begr. Delft (Oude Kerk) 11-1-1700; otr. (1) Delft 9-5-1654, tr. (1) ald. 25-5-1654 Marcus
Janszn. van der Elst, begr. Delft (Nieuwe Kerk) 27-2-1674; tr. (2) vóór 1679 Andries Wilhemszn. Wallscher,
begr. Delft (Oude Kerk) 7-9-1679.
1
2
3
4

5

http://www.nikhef.nl/~louk/LUFFEL/generation2.html#2e (samengesteld door L. Lapikás te Muiden, 2012-2013).
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6780-6850.
ZA, SZ, inv. 496, 11-8-1637, fol. 136.
GA Rotterdam, oud-notarieel archief Rotterdam, inv. 146, 9-6-1652, akte nr. 51, fol. 275. Zijn broers Johan (koopman te
Rotterdam en gehuwd met Anna de Neve; hij overl. vóór 12-11-1655; bron: idem, inv. 139, akte nr. 203, fol. 301-302) en
Franchois (koopman te Middelburg) waren toen voogden van zijn dochter Maria.
De eerste dochter van Maria van de Luffel, ged. te Delft op 19-10-1664, werd Anna genoemd, waarschijnlijk naar
Anneken Dassiers.

Maeten, Christoffel (Christophorus); predikant in het dorp Namen
Hij is gedoopt in Bergen op Zoom op 2-9-1629 als zoon van Matthijs Adriaensen Maeten (houtkoper te Bergen op
Zoom) en Tanneken Christoffels; hij werd in het dorp Namen op 1-1-1654 beroepen als proponent onder de classis
Tholen; hij verdiende daarmee vermoedelijk fl. 600 per jaar; 1 op 21-6-1654 was hij vervangend predikant op het
fort St. Anna; 2 hij vertrok op 3-1-1656 naar ’s Heer Arendskerke en Baarsdorp; vanaf 13-4-1666 tot zijn overlijden
was hij predikant in zijn geboortestad, waar hij 28-10-1700 overleed; 3 hij tr. Bergen op Zoom 8-2-1659 Cornelia
Kievits.

106

1 NA, Raad van State, inv. 2181 II.
2 Blijkens een doopinschrijving aldaar.
3 ZA, Verz. Gen. Afsch. 962; Leune, 2011 (geprinte versie), p. 463.

Mahuij, Cornelis (1); landbouwer, aannemer en schepen
Op 30-4-1665 was hij in de polder van Namen pachter van land dat eigendom was van de Generaliteit; 1 ook op
een kohier van de bewoners van de polder van Namen betreffende vermoedelijk het jaar 1672 is hij vermeld als
landbouwer; 2 in maart 1675 verrichtte hij als aannemer werkzaamheden in het fort St. Anna; 3 hij was in de periode
1656-1675 schepen van de ambachtsheerlijkheid van Namen; 4 hij was vóór 1655 gehuwd met Magdalena
Cranendonck; hij otr. Hulst 24-4-1655 met Maijke Bartels uit Grauw; zij overleed vóór 29-9-1667 en liet twee
minderjarige kinderen na; 5 Mahuij hertrouwde met N.N. (mogelijk Cornelia N.N.); zij hertrouwde vóór maart
1690 met Huijbregt Gijsbrechtsen (zie aldaar).
1
2
3
4
5

HA, inv. 1034.
HA, inv. 993.
Verbaal St. Anna voorjaar 1675, fol. 30.
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a; Nijenhuis, p. 269. Omdat hij schepen was is het waarschijnlijk dat hij gereformeerd was.
RAZVL, inv. 2191a, fol. 92, 29-9-1667. Voogd van de twee minderjarige kinderen was toen Lieven Borgeljon. Een van
de twee minderjarige kinderen was mogelijk Cornelis Mahuij (2). Het andere kind was mogelijk Leendert Mahu. Deze
otr. Scherpenisse 15-1-1686, tr. ald. 1-3-1686 als j.m. van de polder van Namen met Catarina Engelsdr. Bamis, geb. te
Poortvliet. Cornelis Mahuij had ook een dochter Magdalena Mahuij die huwde met Joos Baert (zie aldaar) en (ca. 1684)
met David Lambrechtse van Overbeke. Voorts had hij een dochter Pieternelle (Petronella), geboren in de polder van
Namen. Zij otr. Kieldrecht (geref.) 4-3-1692, tr. ald. 25-3-1691 Jacobus Jansse de Munck, schipper op het fort Zandberg
(zie voor hem: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek); beiden woonden toen in de polder van Kieldrecht. Zij overleed
kort voor 13-12-1704. Mogelijk was er voorts een dochter Francijntje Mahieu (Mahu). Deze otr. (geref.) als j.d. Hulst 1710-1693, tr. (geref.) Kieldrecht 8-11-1693 met Gijsbrecht Gijsbrechtse, weduwnaar van Aaltje Hendrikse, beide wonend
in Kieldrecht. Bij de doop in Kieldrecht op 12-9-1700 van hun dochter Cornelia waren Cornelis Mahu [verm. Cornelis
Mahuij (2)] en Tanneken Ariens getuigen.

Mahuij, Cornelis (2); bode
Hij is waarschijnlijk een zoon van Cornelis Mahij (1); in de periode 1692-1705 is hij vermeld als bode van de
ambachtsheerlijkheid van Namen. 1
1 RvS, inv. 1847 en 1849 (zie voor details bijlage 2). Hij vervulde die functie mogelijk ook nog na 1705; daarover bleven
geen gegevens bewaard. Hij zal inwoner zijn geweest van het dorp Namen, gelet op zijn functie. Vermoedelijk is hij identiek
met Cornelis Mahuij die huwde met Joanna de Wagenare; dit paar liet in Lamswaarde op 6-8-1693 dochter Johanna r.k.
dopen (W.B.P.M. Lases, Bewoners van de verdronken Polder van Namen, in: Zeeuwse Familiepraet, jrg. 31, nr. 1, juni 2016,
p. 24-36).

Maistre, Jasper le; aannemer
Hij woonde in Bergen op Zoom; meester-metselaar; hij werkte in de periode 1691-1713 als aannemer van
onderhoudswerken op het fort St. Anna, betaald door de Raad van State; 1 de diaconie van de fortkerk van St. Anna
betaalde hem op 12-7-1694 fl. 9 en 12 stuivers wegens het repareren van een huis in het fort waarop de diaconie
beslag had gelegd (het huis van de wezen van Hoelie; zie Van Zoelen); 2 hij was gehuwd met Janneken
Verheugen; 3 hij overleed vóór 16-12-1726. 4
1
2
3
4

Verbalen St. Anna 1691-1713.
HA, inv. 366 a, fol. 117.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 531, akte nr. 61, 9-7-1734.
Idem, inv. 402, akte nr. 63, 16-12-1726.

Makellegodt, Anna; bewoonster van het fort
Zij leende van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 27-1-1693 en betaalde dit op 16-2-1693 terug; 1 zij is
mog. een zuster van Catharina Makellegod, echtgenote van Roeland Clouck (zie aldaar), maar het is ook denkbaar
dat zij identiek is met Anna Maria Klouck (zie eveneens Roeland Clouck).
1 HA, inv. 366 a, fol. 108 v en 109.

Manmaecker, Adriaan de; kapitein
Hij is geboren ca. 1614 (18 jaar oud in 1632), zoon van ridder en jonkheer Adriaan de (van) Manmaker (geb.
Middelburg 1579; lid van de Gecommitteerde Raden van Zeeland namens de Eerste Edele 1618-1630) en Maria
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van Berchem; vermeld als leerling van het gymnasium te Middelburg 1629-1632; 1 verkreeg commissie als
kapitein op 17-8-1641 als opvolger van Adriaen de Beaumont; was eerder luitenant in deze compagnie; 2 verbleef
als kapitein met zijn compagnie in het fort St. Anna in de polder van Namen 1641-1646 (en mogelijk nog langer);
3
verbleef vermoedelijk ook als luitenant reeds in dit fort (zie De Beaumont); de soldijkosten van zijn compagnie
betreffende de maand mei 1643 bedroegen £ 232, 10 schellingen en 4 groten Vlaams. 4
1
2
3
4

ZA, Verz. Gen. Afsch. nr. 956.
ZA, SZ, inv. 1669, 17-8-1641.
Blijkens het trouwboek van dit fort 1633-1647.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 840, fol. 169.

Manmaecker, Charles [Karel] de; landeigenaar polder van Namen, mede-eigenaar ambachtsheerlijkheid
Namen
Hij was heer van Hofwegen en commandeur van Bergen op Zoom; op 23-4-1665 had hij in de polder van Namen
de volgende bezittingen: 1
• 85 gemeten en 249 roeden land met een waarde van fl. 5149 en 16 stuivers.
• Een huis met schuur ter waarde van fl. 600.
• Een aandeel in de ambachtsheerlijkheid van Namen ter waarde van fl. 100.
Hij had als vertegenwoordiger van de familie De Levin, genaamd Famars, bemoeienis met het beheer en de
verkoop van de molen op het fort St. Anna, o.m. in 1679 en 1683. 2
Hij verkreeg commissie van de Raad van State als sergeant-majoor ofwel wachtmeester van Bergen op Zoom op
9-7-1647; 3 werd bevorderd tot majoor op 24-3-1665, tot luitenant-kolonel op 21-7-1665 (beide in het regiment
van Filips van Steelandt) en tot kolonel (van dit regiment) op 27-9-1668; 4 in 1680 was hij president van de Hoge
Krijgsraad; hij overl. op 4-8-1689; 5 hij otr. Den Haag, tr. fort St. Anna in de Polder van Namen 2-12-1643 Anna
Margrieta de Chantraines dict Broucqsaut, dochter van Jaques Broucqsault, commandeur van het fort St. Anna
(zie aldaar); hij hertr. vóór 1651 Bergina van Levin gezegd Famars.
1
2
3
4
5

HA, inv. 1034.
Verbaal St. Anna najaar 1679, fol. 245 en najaar 1683, fol. 135 v-136.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1527, fol. 213; Ten Raa en De Bas, deel IV, 1918, p. 337.
Ringoir, 1981 b, p. 151.
Idem.

Mantel, Anna; lidmaat van de fortkerk
Zij werd ergens in de periode 1679-1683 door belijdenis lidmaat van de fortkerk van St. Anna; vóór 1-1-1684
vertrok zij naar IJzendijke; 1 daar vertrok zij met attestatie en met echtgenoot Machiel Rol (militair onder
“Cortgienne”) op 29-6-1693. 2
1
2

Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).
Lidmatenlijst IJzendijke 1693-1724 (NB: hiaat lidmatenlijst IJzendijke 1683 tot 1693). Cortgienne is vermoedelijk
identiek met kapitein Cornelis de Nassau, heer van Kortgene.

Mariman (Marijnman, Marreman), Adriaan; arbeider in de polder van Namen
Op 30-4-1665 was hij arbeider en inwoner van het dorp Namen; 1 hij was op 28-1-1682 betrokken bij de beroving
van de baljuw Dijdtloff Goudt; hij werd er op 11-5-1682 door de Vierschaar van het Hulsterambacht voor
veroordeeld; hij diende de proceskosten te betalen; andere betrokkenen werden zwaarder gestraft; 2 hij was in de
polder van Namen doopgetuige (r.k.) op 10-5-1673; zie ook Marreman.
1 HA, inv. 1034.
2 Idem, inv. 1204 en 1211.

Marinis, Hendrickje; vroedvrouw
Zij is geboren in Tholen en was vroedvrouw in het fort St. Anna in de polder van Namen in de periode 16561667/1668, incidenteel omschreven als Hendrickje van Thuijl; zij volgde daar haar vermoedelijke schoonzuster
Catharina van Thuijl op; verdiende daarmee fl. 20 per half jaar en vanaf september 1667 fl. 25 per half jaar; 1 overl.
tussen september 1667 en september 1668; 2 otr. (als j.d.) fort Lillo 23-3-1641 (vermeld in het trouwboek van de
geref. kerk van Tholen), tr. fort Lillo met att. van Tholen Arnout van Thuijl, weduwnaar van Lijsbeth Verheye;
zie voor haar kinderen Arnout van Thuijl.
1 Verbalen St. Anna 1656-1668.
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2 NA, Raad van State, inv. 1575, Verbaal najaar 1667, fol. 2; idem, Verbaal najaar 1668, fol. 15 v-16.

Marreman, N.N.; bewoner van het fort
Voor zijn begrafenis en die van zijn vrouw (N.N.) werd op 9-7-1696 aan de diaconie van de fortkerk van St. Anna
fl. 2 en 2 stuivers betaald; 1 mog. identiek met Adriaan Mariman (zie aldaar).
1 HA, inv. 366 a, fol. 125 v.

Materen (Matteren, Matre), Aernout (Aert) van; soldaat en aannemer
Hij solliciteerde in maart 1634 vergeefs als kanonnier op het fort St. Anna; 1 verbleef daar waarschijnlijk als
soldaat; in maart 1636 was hij soldaat in de compagnie van commandeur Broucqsault in het garnizoen van St.
Anna; 2 vanaf 1639 (en mogelijk al eerder) was hij (tevens?) aannemer van onderhoudswerk op het fort; 3 op 158-1639 is hij vermeld als timmerman aldaar; hij ontving toen fl. 25 vanwege zijn werk als sluiswachter; 4
doopgetuige ald. 27-11-1633, 24-12-1634, 9-11-1637 (bij een kind van zijn vermoedelijke broer Hans van Matre
die toen reeds was overleden), 28-2-1638 en 11-9-1639; tr. (of had andersoortige relatie met) N.N.; uit deze relatie
ged. St. Anna:
a. Cathelijne, 9-9-1635; getuigen: Adriaen Stollen, Tobias de Molder [Mulder], Heijndrick Jacobsse, Janneke
Daniels en Adriaentie Juspars; zij otr. Terneuzen 27-3-1660, tr. ald. (in de nieuwe kerk) 25-4-1660 Cornelis
van Dijcke, geb. Terneuzen, toen soldaat onder de commandeur van Terneuzen.
1
2
3
4

NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 51, 14-3-1634.
Verbaal St. Anna maart 1636, fol. 7 v.
Idem, maart 1639, ongefolieerd.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 57, 15-8-1639, fol. 267.

Maulde, Jan de; sergeant en diaken
Hij was sergeant op het fort St. Anna in de compagnie van commandeur Bernard de Beaufort; 1 diaken in de
fortkerk van St. Anna 1671-1672; 2 op 15-10-1672 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat hij in het
vervolg bekostigd zou worden als appointé; 3 hij werd in 1677 in de fortkerk van St. Anna begraven waarvoor op
14-5-1677 fl. 12 aan kerkerecht werd betaald en fl. 1 en 4 stuivers voor het gebruik van het doodkleed; aan de
diaconie liet hij een legaat na van fl. 6; 4 voor een (de) bocht [zitbank] in de fortkerk betaalde zijn weduwe op 66-1678 fl. 1 en 12 stuivers. 5
1
2
3
4
5

Verbaal St. Anna najaar 1672, fol. 85.
HA, inv. 366 a.
ZA, SZ, inv. 669, 15-10-1672.
HA, inv. 366 a, fol. 28 v en 34 v.
Idem, fol. 35.

Meijer, Balthen; lanspassaat
Hij was in 1641 lanspassaat onder commandeur Broucqsault in het fort St. Anna; otr. ald. 30-6-1641 als weduwnaar
van Neeltie Meertens met Maeijken van Oosten, geb. Thiel (Vlaanderen); uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Pieter, 24-1-1644; getuigen: Jan Meijer, Pieter Beting, Cornelis Heijndricksse en Maeijken Claes, echtg. van
Elias Wendel.
b. Elisabeth, 9-12-1646; getuigen: Balten Schram, Matthijs Cleenwerck, Aeltien Gerrits, Margriete Suickers en
Dingen Betincks.
c. Marij, 10-10-1649; getuigen: Giliaem Janss, Matthijs van Hove, Marij Pieters en Lijsbeth Adriens.
Meijer, Philips; soldaat
Hij was in 1638 soldaat onder kapitein Robert Wassy in het garnizoen van fort St. Anna; tr. Tholen 21-4-1638
Catharina Pieters, j.d., geb. Lillo, toen wonend in Tholen.
Mercus, Mr.; schoenmaker
Op 15-1-1685 betaalde de diaconie van de fortkerk van St. Anna hem fl. 7 en 18 stuivers wegens het sinds juni
1683 leveren van schoenen voor de arme kinderen; 1 idem op 6-10-1687 fl. 1 en 4 stuivers; 2
1 HA, inv. 366 a, fol. 70.
2 Idem, fol. 78 v.
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Mesmaker, Gillis de; auditeur
Hij is op 20-2-1647 vermeld als auditeur (van de krijgsraad) binnen het fort St. Anna. 1
1 HA, inv. 667, 20-2-1647.

Meurs, Adriaan van; ontvanger van de gemene middelen
Als ontvanger van de gemene middelen van consumptie had hij in de periode 1703-1718 bemoeienis met de
financiering van uitgaven van het fort St. Anna die door de Raad van State ten laste werden gebracht van de gemene
middelen; 1 in Hulst was hij in de periode 1704-1716 schepen; 2 hij werd in Hulst op 17-10-1719 begraven. 3
1
2
3

Zie de Verbalen betreffende St. Anna in deze periode, m.n. voorjaar 1704, fol. 45 v; najaar 1705, fol. 73 v; najaar 1707,
fol. 60 v; voorjaar 1710, fol. 44-44 v; voorjaar 1713, fol. 40 en voorjaar 1718, fol. 32 v.
Brand, 1971, p. 470.
ANF, 1902, p. 64.

Meussen, Hendrik; schippersknecht
Op 24-5-1659 is hij vermeld als schippersknecht, wonend in de polder van Namen, en als man en voogd van
Janneken Huijbrechts, dochter en erfgename van Huijbrecht Roelen en Elisabeth Adriaens. 1
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 109, akte nr. 50, 24-5-1659.

Michielse (Machielse), Jacob; schepen van de heerlijkheid Namen
Hij was op 6-2-1682 schepen van de ambachtsheerlijkheid van Namen toen hij, kennelijk inwoner van het dorp
Namen, voor de Vierschaar van het Hulsterambacht een verklaring aflegde over de beroving van en de moord op
de baljuw Dijdloff Goudt (zie aldaar) op 28-1 resp. 1-2-1682; 1 ondertekende hierover ook een verklaring op 242-1682. 2
1 HA, inv. 1204.
2 HA, inv. 1211.

Michout, Hermanus; verzorger van diaconie-kinderen
Hij ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 29-3-1697 fl. 7 voor het onderhoud van de kinderen
van Frans Braes (zie aldaar). 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 133 v.

Moens, Cornelis; schipper
Hij is geboren in Lillo; 1 was in 1633, 1634 en 1648 ordinaris roeier te Lillo; 2 op 20-6-1634 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.
1
2
3
4
5
6
7
8

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).
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79880; idem 80160, fol. 31 v, en SZ, inv. 494, 16-11-1633, fol. 122.
ZA, SZ, inv. 494, 20-6-1634, fol. 297 v.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79920.
ZA, SZ, inv. 496, 14-9-1637, fol. 150.
Idem, 9-11-1637, fol. 170.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590 en 22610; idem, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79980, fol. 28.
NA, Admiraliteitsarchieven 1.01.46, inv. 2472.

Moer, IJken (Iken); vroedvrouw
Zij is soms omschreven als Iken Wolffaers; 1 zij was vroedvrouw in St. Anna in de periode 1668-1681; 2 in het
verbaal van de Raad van State betreffende september 1668 is over haar komst het volgende opgetekend: 3
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“Een gehouden krijgsraad en de kerkenraad van het fort geven te kennen dat de vroedvrouw is overleden. De
noodzaak deed zich voor om een vroedvrouw uit Bergen op Zoom te laten komen. Deze was aanvankelijk niet
bereid om te komen, tenzij zij per halfjaar fl. 35 zou verdienen. Dit is om drie redenen geaccepteerd: het betreft
een arme vrouw met ettelijke kinderen, ze is bekwaam (“haer ampt wel verstonde”) en een andere vroedvrouw
was niet beschikbaar. Ontvanger [van de gemene middelen te Hulst] Van Erckel krijgt opdracht haar voor een half
jaar fl. 35 (in plaats van de gebruikelijke fl. 25) te betalen; de diaconie van het fort betaalde haar fl. 30 per jaar;
mogelijk kwam vanaf 1669 betaling door (via) de Raad van State te vervallen; zij werd vermoedelijk in oktober
1684 als vroedvrouw opgevolgd door Susanne de Klerck; 4 op 23-3-1688 betaalde de diaconie aan monsr. [Jacob]
De Koninck (zie aldaar) voor Margriete Wolfaers het halfjaars-traktement ad fl. 15 van haar overleden moeder als
vroedvrouw. 5
1

2
3
4
5

Aannemende dat zij uit Bergen op Zoom kwam en daar vroedvrouw was is het denkbaar (hoewel minder waarschijnlijk)
dat zij identiek is met Elijsabeth (Lijsebeth) Bartes, alias Lisken Moer, vermeld als stadsvroedvrouw te Bergen op Zoom
op 12-11-1637 (toen weduwe van Paulus Hijgers) en op 7-5-1661 (toen zij een verklaring aflegde over het vaderschap
van een kind) (WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 70, akte nr. 87 en inv. 85, akte nr. 43).
HA, inv. 366 a, de kerkrekeningen betreffende de jaren 1669-1681, te beginnen met fol. 5.
Verbaal St. Anna najaar 1668, fol. 16.
Vanaf dat moment werd de vroedvrouw weer (al dan niet mede) door de Raad van State betaald en wel opnieuw voor fl.
35 per halfjaar (Verbaal St. Anna najaar 1685, fol. 203).
HA, inv. 366 a, fol. 84 v. Maar ook Susanna de Klerck ontving in maart 1688 een halfjaars-traktement als vroedvrouw.
Vermoedelijk betrof de betaling aan Margriete Wolfaerts een verlate, uitgestelde betaling aan haar moeder.

Moerdijck, Aernout; pachter van een weiland van de diaconie van het fort
Hij was vanaf 1695 pachter van een weiland ter grootte van 7 gemeten en 5 roeden op Zuid-Beveland (in Baarland)
waarop de diaconie van de fortkerk van St. Anna beslag had gelegd vanwege een schuld van de eigenaar van het
weiland, de wezen van wijlen kapitein Eversdijck, jegens de diaconie; 1 de pachtprijs was (in Vlaamse ponden) £
1:6:8 per jaar; op 30-9-1696 ontving de diaconie een deel daarvan, te weten fl. 23, 13 stuivers en 8 penningen; 2
dit bedrag werd door de pachter aan de diaconie betaald die daarbij werd geassisteerd door de schout Adriaan
Marinusse; de diaconie vergoedde op 11-3-1696 hun reis- en verblijfkosten ad fl. 3 en 18 stuivers. 3
1
2
3

De schuld van Eversdijck betrof een lening van fl. 600, aangegaan op 8-3-1680 (HA, inv. 366 a, fol. 123 v; zie ook fol.
127, 127 v en 129 v voor het transport van dit weiland).
HA, inv. 366 a, fol. 126.
Idem, fol. 126 v.

Moerman, Pieter; predikant
Hij werd predikant in Serooskerke (Walcheren) in 1612; in 1628 was hij predikant op de Groenlandsche vloot; in
1639 werd hij predikant in Waarde; 1 hij trad in 1639, 1640 en 1645 enkele malen op als vervangend predikant op
het fort St. Anna; 2 hij overl. 17-1-1651.
1 ZA, Verz. Gen. Afsch. 962.
2 Blijkens doopinschrijvingen op 8-5-1639, 14-8-1639, ?-9-1639, 18-6-1640 en 25-6-1645.

Mogge, N.N. (verm. Leendert); kapitein
Vermoedelijk is hij identiek met Leendert Mogge, vermeld als vaandrig en lidmaat van de geref. kerk te Vlissingen
met att. van Sas van Gent van september 1649; 1 op 11-4-1653 verkreeg hij commissie van de Staten van Zeeland
als kapitein van een infanterie-compagnie; 2 vanaf 22-12-1664 maakte zijn compagnie deel uit van het regiment
van Simon Schotte; 3 hij was doopgetuige in het fort St. Anna op 26-5-1658; de aanwezigheid van zijn compagnie
(of een deel daarvan) op St. Anna is niet zeker.
1
2
3

ZA, DTBL Vlissingen nr. 22, K 482, fol. 245. Hij is mog. geboren in Zierikzee als zoon van Jan Leendertse Mogge en
diens eerste echtgenote Petronella van der Muyden alias Admiraal (De Vos, 1931, p. 313).
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 84.
Ringoir, 1981 b, p. 68.

Molendijk, Jacob; directeur der rijswerken
Hij was in 1704 als directeur en opzichter van de rijswerken te Philippine betrokken bij het onderhoud van fort
St. Anna. 1
1 Verbaal St. Anna voorjaar 1704, fol. 45; idem najaar 1704, fol. 75 v.
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Mom, Hendrick Warmolt; kapitein
Hij was kapitein van een Staatse infanterie-compagnie; mogelijk verbleef deze compagnie in 1703 in het fort St.
Anna; dit is niet zeker en is louter gebaseerd op het gegeven dat op 15-4-1703 een militair van deze eenheid op
het fort St. Anna trouwde; in het verbaal betreffende de inspectie van het fort op 15-3-1703 wordt deze compagnie
niet vermeld; mogelijk was deze toen reeds vertrokken; Hendrick Warmolt Mom is op 15-4-1703 vermeld als
kapitein in het regiment van Ludolf Luyrt Ripperda. 1
1 Zie voor dit regiment: Ringoir, 1981 b, p. 32.

Moor, Johan de; directeur der zeewerken
Als directeur en opzichter der zeewerken (ook omschreven als directeur der rijswerken) was hij in 1716 betrokken
bij de inspectie van het fort St. Anna; 1 idem in 1717. 2
1 Verbaal St. Anna voorjaar 1716, fol. 23 v; idem najaar 1716, fol. 56 v.
2 Idem voorjaar 1717, fol. 27-28 v en najaar 1717, fol. 57.

Mourick, Willem (van); kornet
Hij was in 1647, wonend in Hulst, kornet onder graaf Hendrik van Nassau, gouverneur van Hulst; 1 hij was
doopgetuige op het fort St. Anna 28-7-1647; hij tr. St. Anna 24-3-1647 (met attestatie naar Piershil) met Catarina
(Crintie) Vervoren, weduwe van majoor Christoffel Clouck (zie aldaar).
1

Willem van Mourick was op 3-3-1648 getuige bij de doop van Sara van Schoonderwoert in de Kloosterkerk te Den Haag
(Ned. Leeuw, jrg. 91, 1974, p. 203).

Mulder, Thobias de; aannemer van fortificatiewerken
Op 28-8-1614 verzocht hij de Gecommitteerde Raden van Zeeland, als aannemer van de 10de 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 in de periode 1632-1634 als aannemer betrokken bij de af- c.q. herbouw
van het fort St. Anna; was op 31-8-1634 aannemer van de fortificatiewerken op dit fort toen hij de Gec. Raden van
Zeeland 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 van nog eens drieduizend gulden; 3 en op 6-10-1634 werd hem het laatste
deel van zijn aanneemsom betaald ad. 2023 gulden, 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 in het jaar 1635 werd door het gewest Zeeland aan De Mulder in totaal (in ponden Vlaams) £
2169:9:3 betaald wegens fortificatiewerkzaamheden op het fort St. Anna, waaronder het verhogen van de
contrescarp over een lengte van 33 roeden (ca. 124 meter); 6 in maart 1636 verrichtte hij als aannemer
werkzaamheden op het fort St. Anna; 7 op 18-12-1636 kreeg hij voor zijn fortificatiewerkzaamheden te Lillo in
het jaar 1636 een bedrag van ₤ 145:16:8 Vlaams; 8 hij was doopgetuige te Steenbergen op 6-6-1627 en op het fort
St. Anna op 9-9-1635.
1
2
3
4
5
6
7
8

ZA, SZ, inv. 483, 28-8-1614; zie ook: ZA, Rekenkamer van Zeeland D, inv. 81700, fol. 24.
ZA, SZ, inv. 495, 31-8-1634.
Idem, inv. 495, 8-9-1634, fol. 54 v.
Idem, inv. 495, 6-10-1634, fol. 72.
Idem, inv. 495, 10-4-1635, fol. 201.
ZA, Rekenkamer van Zeeland C, inv. 640, fol. 275.
NA, Raad van State, inv. 1569, Verbaal St. Anna voorjaar 1636, fol. 7.
ZA, SZ, inv. 496, 18-12-1636, fol. 220.

Munters, Jenneken; lidmaat van de fortkerk
Zij was in 1688 lidmaat van de fortkerk van St. Anna met de latere toevoeging: vertrokken (vóór 1711); 1 zij was
vermoedelijk een dochter of echtgenote van een militair.
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Nameurs, Jan de; bewoner van het fort
Vanaf april 1676 (tot een niet bekende datum) werd hij onderhouden door de diaconie van het fort St. Anna.
1 HA, inv. 366 a, fol. 23.
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1

Nameurs, Janneken (de); bewoonster van het fort
Voor haar onderhoud gedurende 12 weken betaalde de diaconie van de fortkerk van St. Anna in 1675 fl. 10 aan
Lieven van der Kruijssen te IJzendijke; 1 eveneens in 1675 ontving Claes Welle voor haar onderhoud gedurende
38 weken fl. 30 en 8 stuivers; 2 de diaconie bekostigde in 1676 voor haar een “keurslijfje” ad 14 stuivers en 8
penningen; 3 voor het onderhouden van haar in 1677 en 1678 ontving de provoost Avegaar (zie aldaar) van de
diaconie van St. Anna fl. 54 en 6 stuivers; 4 de diaconie bekostigde haar onderhoud in de periode 23-4-1679 tot
18-1-1680 voor fl. 30, 17 stuivers en 4 penningen, waaronder fl. 12 en 12 stuivers wegens onderhoud door
Magdaleentje Brants in de periode 14-5-1679 t/m 17-9-1679; in deze periode is Janneken vertrokken naar het fort
Frederik Hendrik waar zij is verhuurd [vermoedelijk als dienstmeid] aan de sergeant-majoor aldaar; 5 in 1680
verhuisde zij naar Waarde, waarvoor de diaconie incl. de transportkosten fl. 5 betaalde. 6
1
2
3
4
5
6

HA, inv. 366 a, fol. 20 v.
Idem, fol. 21.
Idem, fol. 21 v.
Idem, fol. 36.
Idem, fol. 49. Sergeant-majoor op fort Frederik Hendrik was toen Huijbrecht van Zeilmaker (Leune, Repertorium LilloLiefkenshoek).
Idem, fol. 57.

Nassau, Frederik Hendrik van; kapitein-generaal van het Staatse leger
Hij was prins van Oranje en graaf van Nassau; 1 als opperbevelhebber van het Staatse leger speelde hij een
belangrijke rol bij het bestuur van het fort St. Anna; bij vele en velerlei beslissingen over het functioneren van het
fort was hij nauw betrokken; hij voerde het bevel over de Staatse troepen tijdens de belegering en de verovering
van de stad Hulst en van het Hulsterambacht.
1 Zie voor hem: https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_Hendrik_van_Oranje.

Nassau-Dietz, Hendrik Casimir I graaf van; kolonel
Hij is geboren in 1612 als zoon van Ernst Casimir graaf van Nassau-Dietz en Sophia Hedwig hertogin van
Brunswijk-Wolfenbuttel; 1 volgde zijn vader op als stadhouder van Friesland, Groningen en Drente en als kolonel
van een Staats infanterie-regiment; gaf in 1640 als kolonel leiding aan een Staatse legermacht die vergeefs trachtte
de stad Hulst te veroveren op de Spanjaarden; 2 werd daarbij op 6 juli zwaar gewond; werd vervoerd naar het fort
St. Anna in de polder van Namen waar hij op donderdag 12 juli 1640 overleed; 3 hij werd op 7 januari 1641 bijgezet
in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden.
1
2
3

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Casimir_I_van_Nassau-Dietz.
Zie voor zijn regiment: Ringoir, 1981 b, p. 5.
Zijn overlijden is aangetekend in het doopboek van dit fort betreffende de periode 1633-1661 als bijzonderheid bij de
ongebruikelijke doop van een kind op die dag, zijnde geen zondag.

Nassau-Siegen, graaf Hendrik van; gouverneur van Hulst en onderhorige forten
Hij werd op 9-8-1611 als 18de kind van graaf Jan VII van Nassau-Siegen (1561-1623) en van barones Magdalena
van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg (1558-1599) in Siegen geboren; hij was een volle neef van de prinsen Maurits
en Frederik Hendrik; op 2-1-1636 werd hij benoemd tot luitenant-kolonel in het Noord-Hollandse regiment van
het Staatse leger, waarvan hij op 14-3-1647 kolonel werd; 1 hij was vanaf de reductie van Hulst op 5-11-1645 tot
zijn overlijden gouverneur van Hulst en de onderhorige forten, waartoe toen ook het fort St. Anna in de polder van
Namen behoorde; hij overl. te Hulst op 27-10-1652; hij werd begraven in de basiliek te Hulst; op 19-7-1669 werd
zijn lichaam overgebracht naar het stamslot te Siegen; hij tr. 19-4-1646 met gravin Maria Magdalena van Limburg
en Bronckhorst; uit dit huw. kwamen vier kinderen voort. 2
1 Ringoir, 1981 b, p. 144.
2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Nassau-Siegen.

Nassau-Siegen,Willem, graaf van; generaal
Hij is geboren in Dillenburg 12-8-1592 als 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;
gouverneur van Emmerik (1625), Heusden (1626-1637) en Sluis (1637-1642); werd op 20-5-1634 benoemd tot
veldmaarschalk van het Staatse leger; 1 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 gaf op 10-9-1633 leiding aan de verovering van Philippine op de Spanjaarden; 3 leed als aanvoerder
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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; overl.
Orsoy (Westfalen) 18-7-1642, begr. Heusden 24-7-1642; Willem van Nassau-Siegen tr. Siegen 16-1-1619
Christina van Erbach, geb. 5-6-1596, dochter van George III van Erbach en Maria van Barby Muhlingen; zij was
getuige bij de doop van Roeland Clouck in het fort St. Anna in de polder van Namen op 21-5-1634; overl.
Culemborg 6-7-1646; uit dit huwelijk:
a. Johann Wilhelm van Nassau-Siegen, geb. 1620, overl. 1623.
b. Maurits Frederik van Nassau-Siegen, geb. 20-1-1621; benoemd tot kapitein van een compagnie voetknechten
van 150 hoofden op 27-5-1636; 4 overl. tijdens de slag bij Kallo 17-6-1638, begr. Heusden 1-7-1638.
c. Maria Magdalena van Nassau-Siegen, geb. Culemborg 26-10-1622, overl. Spa 30-8-1647.
d. Ernesta Juliana van Nassau-Siegen, geb. 1624, begr. Heusden 12-7-1634.
e. Elisabeth Charlotte van Nassau-Siegen, geb. Culemborg 11-3-1626; overl. aldaar 16-11-1694; tr. 1643 Georg
Frienrich von Waldeck (1620-1692).
f. Hollandina van Nassau-Siegen, ged. Heusden 26-3-1628, begr. ald. 20-10-1629.
g. Wilhelmina Christina van Nassau-Siegen, geb. Heusden 10-6-1629; overl. Saalfeld 22-1-1707; tr. 1660 graaf
Josias von Waldeck (1636-1669).
1
2
3
4

NA, Staten-Generaal, 1.01.51, inv. 55.
I. Tirion, Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren, deel XII (betreffende o.m. Staats-Brabant en
Staats-Vlaanderen), Amsterdam 1751, p. 341.
ZA, Kaartencollectie De Waard, inv. 292.
ZA, SZ, inv. 1669, fol. 195 v-196.

Necaer, Martijn; chirurgijn
Hij is geboren in Jeras (Picardië); hij was in januari 1640 chirurgijn in de compagnie van kapitein Jean de la
Bussiere in het garnizoen van fort St. Anna; hij otr. aldaar op 15-1-1640 (als weduwnaar van Catelijne Perdu), tr.
aldaar Marij Coberons, geb. St. Maartensdijk, weduwe van Marinus van de Linde; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Pieter, 5-3-1645; getuigen: Maerten Heeck, Guilliaem Augustijn, Josijntie van Hattem en Marij Martijn.
Netscher, Theodorus; ontvanger en rentmeester
Hij is geboren in Bordeaux in 1661 en maakte naam als (portret)schilder; in de periode 1680-1699 verbleef hij in
Parijs; 1 in 1703 en 1704 is hij (omschreven als rentmeester) vermeld als administrateur van de verpachting van de
tienden (van de staat) in de polder van Namen; 2 in maart 1717 adviseerden inspecteurs de Raad van State om te
machtigen om de bomen op de dijk van de polder van Namen publiekelijk te laten verkopen evenals de huizen en
schuren die eigendom waren van de staat, waarvan de meeste (na de stormramp van 3-3-1715) reeds waren
weggespoeld; 3 op 10-8-1718 berichtte hij de Raad van State dat aan hem (conform een resolutie van die Raad d.d.
8-4-1718) “eindelijk alle de boeken, registers, liassen en andere papieren consernerende de secretarije, het
dijkgraafschap en andere saaken van de geinnondeerde polder van Naamen” waren overgedragen; 4 hij overleed
in 1728.
1
2
3
4

http://en.wikipedia.org/wiki/Theodorus_Netscher.
Verbaal verpachting tienden in de polder van Namen juli 1703 (Raad van State inv. 1849), fol. 2 v en 37; idem verbaal
juni 1704 (Raad van State inv. 1849), fol. 2 en 49.
Verbaal St. Anna voorjaar 1717, fol. 28 v.
NA, Raad van State, inv. 198, resolutie van 10-8-1718.

Neurden, Willem Evertsen van; aannemer
Hij was werkzaam als aannemer op het fort St. Anna in de periode 1672-1678;
barrières; hij overleed vóór september 1678. 2
1
2

1

bouwde o.m. batterijen en

Verbaal St. Anna najaar 1672, fol. 84; najaar 1673, fol. 52 v; voorjaar 1674, fol. 68; voorjaar 1675, fol. 30 v; najaar 1675,
fol. 109 v; voorjaar 1678, fol. 21 en najaar 1678, fol. 53 v-54.
Idem, najaar 1678, fol. 53 en 53 v.

Nicolai, Abraham; substituut-auditeur van de krijgsraad
Hij is als substituut-auditeur van de krijgsraad op St. Anna vermeld in 1641 en 1642; 1 op 19-3-1650 is hij
omschreven als Abraham Nicoai Wijle, vermoedelijk omdat hij toen reeds was overleden; 2 otr. ald. 26-10-1642,
tr. ald. 30-11-1642 als weduwnaar van Tanneke Cents met Cornelia Moreel, geb. in Middelburg, toen verblijvend
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in St. Anna; als hun woonplaats werd Waarde (“Weerden”) vermeld; zij hertr. mogelijk met Gerrij Weijers (soldaat
in de compagnie van Philips Wassy) en is op 14-4-1651 vermeld als diens weduwe. 3
1

Op 8-1-1641 maakte hij in het fort het testament op van de majoor Christoffel Clouck en diens echtgenote
(zie aldaar). Mogelijk was Nicolai toen schepen in de ambachtsheerlijkheid van de polder van Namen.

2
3

WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 100, akte nr. 18, 19-3-1650.
ZA, SZ, inv. 504, 14-4-1651, fol. 92 v.

Nicolai, Jeremias; kapitein
Hij is geboren in Brussel; 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 5-71633 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 vermeld als kapitein op het fort Sint Anna in de polder van Namen in 1635, 1636 en 1637; 7 in jan. 1638
verbleven soldaten uit zijn compagnie onder leiding van een vaandrig (N.N.) wederom op het fort Hoogerwerf; 8
doopgetuige Bergen op Zoom 26-5-1600 en 18-3-1614; otr. Bergen op Zoom (als j.m.) 19-2-1605, tr. aldaar 20-31605 Jaquelijne de Was, geb. Bergen op Zoom; zij was doopgetuige aldaar 10-6-1615.
1
2
3
4
5
6
7
8

ZA, SZ, inv. 1669, fol. 92 en 93. Er is mogelijk verwantschap met Abraham Nicolai (zie aldaar); deze is mogelijk zijn
zoon.
WBA, trouwboek geref. kerk Bergen op Zoom 1626-1637, o.m. juli 1631.
ZA, SZ, inv. 494, 5-7-1633, fol. 6.
Idem, 16-7-1633, fol. 15.
Idem, 8-8-1633, fol. 31.
Idem, 17-2-1634, fol. 203 v en 204.
Blijkens het trouwboek van de fortkerk aldaar betreffende de periode 1633-1647.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22580, fol. 3.

Nide, Anthony; bewoner van het fort
Voor het gebruik van het doodkleed bij zijn begrafenis betaalde zijn weduwe N.N. aan de diaconie van de fortkerk
van St. Anna op 28-12-1671 fl. 1 en 4 stuivers. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 7 v.

Nieuhof, Willem; militair
Hij verbleef in 1701 met echtgenote (N.N.) en als militair in het regiment van Rempt ten Ham van Holtzappel (zie
aldaar) in het fort St. Anna; vertrok daar in 1701. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Nieulinck (Nieuweling), Pieter; militair
Op 19-2-1675 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland dat hij vanwege zijn hoge ouderdom in het vervolg
zou worden bekostigd als appointé [oude en/of verminkte militair] ten laste van het gewest Zeeland en op de
monsterrol van kapitein Bernard de Beaufort (zie aldaar); 1 op 14-12-1678 is hij vermeld als inwoner van de polder
van Namen [lees: het fort St. Anna] en als appointé ten laste van het gewest Zeeland op de monsterrol van kapitein
Philips [Johanszn.] de Wassy (Vassy) (1654-1704); 2 waarschijnlijk is hij verwant met de korporaal Marinus
Nieulingh (zie aldaar); mogeljk is deze zijn zoon.
1 ZA, SZ, inv. 674, 19-2-1675.
2 Idem, inv. 682, 14-12-1678.

Nieulingh, Jakomijntje; bewoonster van het fort
Zij leende “op pand” van de diaconie van de fortkerk van St. Anna in april 1675 fl. 4, 14 stuivers en 8
penningen; 1 zij is vermoedelijk identiek met de echtgenote van Marinus Nieulingh (zie aldaar).
1 HA, inv. 366 a, fol. 20.
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Nieulingh, Marinus; korporaal
Hij was korporaal in de compagnie van commandeur Bernard Laurens de Beaufort op het fort St. Anna;
waarschijnlijk is hij verwant met Pieter Nieulinck (zie aldaar); zijn weduwe (Jaquemijntje N.N.) leende van de
diaconie van de fortkerk van St. Anna in 1675-1676 op onderpand fl. 22 en 10 stuivers; 1 in 1677 loste zij fl. 4, 13
stuivers en 8 penningen af; 2 en voorts een onbekend bedrag in 1679; 3 zij zijn waarschijnlijk de ouders van de
provoost Michiel Nieuwelinck (Nieulinck, Nieulingh, Nieuwlingh) (zie aldaar).
1 HA, inv. 366 a, fol. 25 v.
2 Idem, fol. 29.
3 Idem, fol. 43.

Nieuwelinck (Nieulinck, Nieulingh, Nieuwlingh), Michiel; geweldige provoost
Hij is waarschijnlijk een zoon van de korporaal Marinus Nieulingh en diens echtgenote Jaquemijntje N.N. (zie
aldaar); hij werd benoemd tot geweldige provoost op het fort St. Anna door de Staten van Zeeland op 23-1-1681;
hij volgde Guillaume Avegaert (Abbegaert) op die was overleden; 1 hij verdiende er 32 pond Vlaams per jaar
mee; 2 verrichtte in het fort ook onderhoudswerk; 3 verkreeg in maart 1708 toestemming om een erf in het fort te
gebruiken als tuin; 4 nog vermeld als provoost op St. Anna in sept. 1711; 5 zijn erfgenamen losten in 1725 (via
Jasper Trooij) een schuld af aan de diaconie van de fortkerk van St. Anna ad fl. 41 (£ 6:16:8) met 11 schellingen
en 4 groten Vlaams rente; 6 tr. (1) Aeltje Dirckx (ook: Aeltje Aerts); otr. (2) fort St. Anna 12-6-1689, tr. (2) ald. 37-1689 Janneken Augustijn; getuige was de vader van de bruid: Jacob Augustijn (zie aldaar); in nov. 1708 raakte
zij aan haar hoofd gewond tijdens een brand in het fort; voor de geleden smart en pijn en voor de kosten van
behandeling door de chirurgijn kreeg zij van de Raad van State een vergoeding (“toeleg”) van fl. 25; 7 uit het eerste
huwelijk ged. fort St. Anna:
a. Michiel, 11-2-1680; getuigen: getuigen Augustijn de la Fosse, juffr. Anna Maria Hoelie en Lindertie Dircx.
Uit het tweede huwelijk ged. fort St. Anna:
b. Jacomijntie, 26-12-1689; getuigen Jacob Augustijn en Cornelia Koecke.
c. Marinis, 27-5-1691; getuigen: Amereus Nieulinck en Matie Keerts.
d. Cornelia, 6-9-1693; getuigen Jan Saminck, Cornelia Saminck wed. van Jacob Augustijn, en Magdaleena
Nieulingh.
e. Jacob, 11-9-1695; getuige Anna Saminck.
f. Pieter, 19-1-1698; getuigen Seger Thierens, Magdaleena de Ruijter, huisvrouw van Anth. Vetties, en
Magdaleena Nieulingh.
g. Johanna, 28-3-1700; getuigen Cornelis Saminck en Cornelia Augustijn.
h. Elisabeth, 8-10-1702; getuigen Klaas Koster en Elisabeth Koecke.
i. Magdaleena, 21-6-1705; getuigen Jasper Troij, Cornelia Augustijn en Magdaleena Nieulingh.
j. Dina, 8-9-1709; getuigen: Cornelis Augustijn, Dina Saming en Anna Brouwers.
k. Mighiel, 3-1-1712; getuigen: Anthonij Koeke, Helena Samink en Cornelia Augustijn.

Het traktement van Michiel Nieuweling over de jaren 1684 en 1685. 8
1
2
3
4
5

ZA, SZ, inv. 1671, fol. 81.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1910, fol. 57.
NA, Raad van State, inv. 1601, Verbaal St. Anna voorjaar 1695, fol. 126.
NA, Raad van State, inv. 1598, Verbaal St. Anna voorjaar 1708, fol. 47.
NA, Raad van State, inv. 1601, Verbaal St. Anna najaar 1711, fol. 44.

116

6 GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 532 l.
7 NA, Raad van State, inv. 1600, Verbaal St. Anna voorjaar 1709, fol. 99 v-100.
8 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv.1610, fol. 37 v.

Nijs, Nicolaes de; bewoner van het fort
Hij (waarsch. soldaat en omschreven als Klaes N.N.) werd in 1685 en 1686 ondersteund door de diaconie van de
fortkerk van St. Anna; 1 op 4-12-1685 vergoedde de diaconie fl. 13 en 4 stuivers wegens een (waarsch. mislukte)
sollicitatie van hem (in Middelburg) voor een reis naar Oost-Indië (waarsch. in dienst van de VOC); hij tr.
Pietronella Daniels; zij ontving in 1689 weekgeld van de diaconie; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Helena, 6-3-1689; getuigen Jan van Hove en Magdaleentie Willems.
1 HA, inv. 366 a, fol. 72 v en 75.

Nimmerich, Robbert (van); sergeant-majoor, pachter van de gemene middelen 1
Hij werd op 13-6-1669 benoemd tot sergeant-majoor ofwel wachtmeester op het fort St. Anna als opvolger van
Balthasar van Spijckerhof; 2 hij verdiende daarmee 50 pond Vlaams per jaar; 3 in september 1680 was hij eenmalig
pachter van de gemene middelen in het fort; 4 ouderling in de fortkerk van St. Anna (1673-1674) en 1675-1676; 5
voor het gebruik van een plaats in de fortkerk voor zijn echtgenote betaalde hij in 1671 fl. 1, 11 stuivers en 8
penningen; 6 op 22-1-1672 leende hij van de diaconie van het fort fl. 80; 7 op 22-12-1678 leende hij van de diaconie
van het fort fl. 200; 8 de aflossing daarvan en de jaarrente werden gefinancierd door inhouding van een deel van
zijn traktement als majoor, dat werd betaald via het gewest Zeeland; 9 op 1-12-1685 ontving de diaconie in verband
hiermee fl. 18; 10 op 21-7-1686 fl. 54 wegens zijn gage betreffende januari, april en juli 1686; 11 op 14-3-1687 fl.
25 wegens zijn gage betreffende oktober en december 1686; 12 op 1-12-1687 fl. 48 en 8 stuivers wegens zijn gage
over april, juli en oktober 1687; 13 op 7-9-1688 fl. 48 en 8 stuivers wegens zijn gage over januari, april en juli
1688; 14 op 11-8-1689 fl. 54 de “resterende ingehouden penningen van de majoor Nimmerich”; 15 op deze wijze
kon hij aan zijn verplichtingen als debiteur voldoen; 16 op 29-10-1689 werd hij als sergeant-majoor opgevolgd
door Johan van Spijckerhof (zie aldaar); hij was gehuwd met N.N., vermeld in 1671.

Het majoorstraktement van Robbert Nimmerich (per abuis genoteerd als Minnerich) in 1670. 17
1

2
3
4
5
6
7

Hij is omschreven als Nimmeger op 2-10-1671 (ZA, SZ, inv. 667, ongefol.) en als Nimwegen op 19-7-1686 (ZA, SZ, inv.
694, ongefol.). Vanwege zijn vermelding als Nimmeger is verwantschap denkbaar met Leenaert Nimmeger die in 1645 is
vermeld als kanonnier te Sluis (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 840, fol. 204 v). Hij verbleef daar reeds op 3-7-1633
toen hij met echtgenote Wijtsken Kempes deelnam aan het Avondmaal (ZA, Lidmatenlijst Sluis 1630-1657). Zijn familie
is later omschreven als Nemegeer en Nemegheer (ZA, RAZVL, inv. 487, diverse plaatsen).
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 126 v. Hij werd bezoldigd via het gewest Zeeland.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1350, fol. 149 v.
HA, inv. 988.
Idem, inv. 366 a.
Idem, fol. 8 v.
Idem, fol. 26.
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

Idem, fol. 41 v en 51 v.
ZA, SZ, inv. 694, 19-7-1686; de diaconie van St. Anna verzocht toen de Gecommitteerde Raden van Zeeland om over de
ingehouden gelden te kunnen beschikken.
HA, inv. 366 a, fol. 70 v.
Idem, fol. 73 v.
Idem, fol. 76 v.
Idem, fol. 77.
Idem, fol. 83.
Idem, fol. 87 v.
Idem, fol. 80 v.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1350, fol. 149 v.

Nin, Janneke de; lidmaat van de fortkerk
Zij was doopgetuige in fort St. Anna op 23-11-1681 en 22-12-1686; lidmaat van de fortkerk aldaar in 1688 met de
latere toevoeging: overleden. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Nobel, Adriaan; marinekapitein
Hij was in 1633 kapitein van een oorlogsschip van de Admiraliteit van Zeeland dat was geposteerd bij het fort
St. Anna. 1
1 ZA, SZ, inv. 494, 25-7-1633, fol. 19 v.

Nollides, Johannes; predikant
Hij is geboren in Friesland en was predikant in het fort St. Anna en van het dorp Namen vanaf 19-12-1706 (toen
bevestigd als kandidaat) tot zijn overlijden op 18-8-1716; soms foutief omschreven als Johannes Rollides; 1 hij
kreeg op zijn verzoek van de classis van Zuid-Beveland in 1711 toestemming om legerpredikant te zijn, mits de
kerkenraad van het fort daarmee instemde en zijn collega’s in Hulst en in het Hulsterambacht zijn dienst op het
fort zouden waarnemen; 2 in het verbaal betreffende de inspectie van het fort St. Anna door gecommitteerden van
de Raad van State in september 1715 is over Nollides het volgende (samengevat) genoteerd: 3
“Johannes Nollides, predikant in de polder van Namen, verzoekt het volgende. Zijn huis is door de inundatie zwaar
beschadigd. Hij heeft vernomen dat de Raad van State heeft besloten om de herbedijking uit te stellen tot het
komende voorjaar. Indien zijn woning niet wordt omringd door een aarden dam zal deze door de ijsgang en hoge
watervloeden zeker instorten. Aan zijn voorganger Henricus Voshol is na de inundatie van 1682 fl. 242 en 13
stuivers vergoed voor het laten plaatsen van zo’n dam. Hij verzoekt nu ook om zo’n vergoeding. Op 9 augustus
heeft de Raad van State dit verzoek voorgelegd aan de inspecteurs. Deze vernemen van Nollides dat hij verzoekt
om een vergoeding van fl. 220. Zij leggen dit voor aan de Raad van State. Deze besliste om het verzoek toe te
staan en de vergoeding ten laste te brengen van de rekening van de polder van Namen”.
Hij otr. (als j.m. van Friesland) Bergen op Zoom 4-5-1708 Dina van Heusden, j.d., ged. Bergen op Zoom 2-21683, dochter van Adolf van Heusden en Cornelis Cooremans; in 1726 is zij vermeld als debiteur van de diaconie
van de fortkerk van St. Anna, zonder vermelding van een bedrag; 4 zij verkocht op 4-8-1729 voor fl. 400 het huis
“Bruijnswijk” in de Steenbergsestraat te Bergen op Zoom; 5 zij verkocht 9-1-1734 voor fl. 500 het huis
“Woldenburgh” in de Lievevrouwestraat (anno 2015 locatie nr. 20) te Bergen op Zoom; 6 begraven Bergen op
Zoom 29-3-1743; uit dit huw. geb. (en waarsch. ged.) in de polder van Namen (volgorde onbekend):
a. Adolphia Cornelia, overl. Bergen op Zoom 14-10-1733; otr. Bergen op Zoom 1-9-1727, tr. ald. 15-8-1727
Walterus Bruce, geb. Bergen op Zoom, toen vaandeldrager onder Samuel de la Rocque in het garnizoen te
Bergen op Zoom; begr. Bergen op Zoom 22-9-1764. 7
b. Josina Wilhelmina, overl. Bergen op Zoom 19-6-1794; otr. Bergen op Zoom 12-7-1734, tr. ald. 26-6-1734
Willem Frederik Kip, geb. Breda, toen schepen (later burgemeester) te Bergen op Zoom.
c. Arnoldus Jan, vermeld als zoon op 29-1-1732. 8
uit dit huw. ged. fort St. Anna:
d. Wijnandus, 25-8-1715; getuige: Wijnandus Nollides; mog. begr. Bergen op Zoom 1-5-1727 (“kind N.N.
Nollides”).
1
2
3

Zie bijv. W.M.C. de Regt, Naamlijst der Predikanten in Zeeland, opgenomen in: ZA, Verz. Gen. Afsch. nr. 962.
De Navorscher, nr. 4, bijblad jaar 1854, fol. lxiii; het is onduidelijk of aan de gestelde voorwaarden werd voldaan c.q. of
Nollides daadwerkelijk in 1711 legerpredikant was of werd.
Verbaal St. Anna najaar 1715, fol. 49-50 v.
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8

GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 532 l.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 442, akte nr. 52.
Idem, inv. 447, akte nr. 6; zie voor de ligging: J.L.C. Weyts, De Lievevrouwestraat; zes eeuwen stadsstraat in Bergen op
Zoom, Bergen op Zoom, 2006, p. 98-100.
Zie voor hem verder Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.
Op die datum testeerde Dina van Heusden (WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 445, akte nr. 5).

Nonneman, Jan (Hans); sergeant
Hij was op het fort St. Anna sergeant in de daar verblijvende vaste compagnie, in elk geval in de periode 16521660, toen onder kapitein-commandeur Philips de Wassy; op 5-4-1665 was hij sergeant onder kapitein Willem
Brest en nam hij met echtgenote deel aan het avondmaal te Sluis; vertrok uit Sluis met attestatie naar Vlissingen
op 10-3-1666; 1 hij overl. vóór 9-2-1668; 2 tr. (1) Belij (Belie) Dircks; tr. (2) Tanneken Veermans; op haar had
Adriaen de Rijcke, koopman te Middelburg, op 9-2-1668 een vordering; 3 uit het eerste huw. ged. St. Anna:
a. Anneke, 25-2-1652; getuigen: Gillis Verdonck, Jan Joriss, juffr. Elisabeth Tenhaeff en Aechie Gevers.
b. Symon, 19-11-1656; getuigen: Mr. Hillebrant [verm. een chirurgijn], Hendrik Meusen, Margriete Corentas,
Dina Stoffels en Magdalene Pieters.
Uit het tweede huw. ged. St. Anna:
c. Joannes, 5-6-1660; getuigen: Jan Nonneman [verm. de vader], Dingenis Veerman en Elijsabet Behage.
1 ZA, Herv. Gemeente Sluis, Lidmatenregister 1658-1700, inv. 147.
2 GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 93, 9-2-1668.
3 Idem.

Noot, Pieter Gijsbert; vestingbouwkundig ingenieur
Hij werd op 7-3-1705 aangesteld als extra-ordinaris ingenieur in de Dienst der Fortificatiën van de Republiek en
in 1708 bevorderd tot ingenieur der derde klasse; in de periode 1710-1718 was hij ingenieur der tweede klasse; 1
hij was als vestingbouwkundig ingenieur in 1712 en 1713 werkzaam in fort St. Anna. 2
1 Ringoir, 1980 b, p. 36.
2 Verbaal St. Anna voorjaar 1712, fol. 29 en 29 v; najaar 1712, fol. 48; voorjaar 1713, fol. 39.

Nouts, Jan; verm. timmerman-metselaar
Hij repareerde in 1685 (waarsch. als timmerman en/of metselaar) het huisje van de diaconie in het fort St. Anna
dat toen werd bewoond door Jenne Breda; hij ontving er op 7-9-1685 fl. 11, 13 stuivers en 12 penningen voor. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 72.

Nuijts, Dierick
Hij bezat op 23-7-1656 samen met Jacques (van) Oysel (zie aldaar) 57 gemeten en 97 roeden land in de polder van
Namen en in 1665 niet meer; 1 op 29-1-1638 was hij weesmeester te Middelburg; 2 hij was op 24-9-1639 ouderling
in de geref. kerk te Middelburg. 3
1
2
3

Rijksarch. Kortrijk, arch. O.L. Vrouwekapittel van Kortrijk, inv. 61; kopiekaart van de polder van Namen d.d. 23-7-1656.
ZA, RAZE, inv. 115a, fol. 119.
Nagtglas, 1860, p. 76.

Oldenburgh, Jan Gerrits van; korporaal en constabel (kanonnier)
Vanaf zeker 26-11-1634 was hij constabel (kanonnier) op het fort St. Anna; 1 vermoedelijk werd hij ergens tussen
1646 en 1653 constabel te Hulst; zeker is dat hij daar in januari en februari 1650 werkzaam was; 2 op 25-9-1639
is hij (toen zijn echtgenote doopgetuige was in het fort St. Anna) vermeld als korporaal in de compagnie van
kapitein ’t Hart; vermeld als diaken van de fortkerk bij de doop van zijn dochter Tanneken op 10-4-1639 en voorts
bij een doop in het fort op 23-3-1642; hij was doopgetuige in het fort St. Anna 23-3-1636, 24-5-1637, 23-3-1642
en 23-4-1645; als constabel verdiende hij op St. Anna in 1640 (en 1645) 2,6 pond Vlaams per maand en in Hulst
(vermoedelijk vanaf 1650) 2 pond Vlaams per maand; 3 hij overl. te Hulst 24-2-1653; 4 hij otr. St. Anna 26-111634 en tr. ald. als weduwnaar van Maeijken Woenmants, Dingentie Anthonis Brants, geb. Biezelinge, overl. ald.
17-2-1642; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Adriaentie, 2-9-1635; getuigen: Christoffel Clouck, N.N. van Horenbeeck en Adriaentien N.N. (waarsch. overl.
vóór 25-3-1643).
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b. Grietien (Geertruyt), 9-8-1636; getuigen: Willem de Hage, Heijndrick Janssen van Osenbrugge en Maria de
Nijssen.
c. ?, 24-5-1637; getuige: N.N. Bilderbercq; dit kind is waarschijnlijk jong overleden.
d. Tanneken, 10-4-1639; getuige: Engeltie Jaspers, wonende te Bieselinge.
e. Pieternelle, 23-6-1641; getuigen: Franssoeijs Bertram, Jan Janssen en Commertien Janssen.
Op 25-3-1643 wordt voor de Weeskamer van Kapelle-Biezelinge de voogdij geregeld van de kinderen Geertruyt,
Tanneken en Pieternelleken. Vermeld wordt dat de vader kanonnier is op het fort St. Anna en daar een huis bezit.
Hij is voogd van de kinderen. De oudste oom van moederszijde, Adriaen Antonisse Brant, weduwnaar en wonend
in Kapelle, is wedervoogd. Cornelis Jaspers, oud-oom van moeders kant is toeziend voogd. 5
1

2
3
4
5

Onduidelijk is of en zo ja hoe hij verwant is met Paulus (Pouwels) van Oldenbrugh (later Oldenburgh genoemd) die op 12-1637 samen met de echtgenote van Jan Gerrits van Oldenburgh, Dingentie Anthonis, doopgetuige was in het fort St.
Anna. Deze Paulus is vermoedelijk identiek met de luitenant N.N. Oldenburg, doopgetuige in dit fort op 11-1-1654 en
met Paulus Oldenburgh die op 19-11-1667 door de Staten van Zeeland werd benoemd tot kapitein van een infanteriecompagnie (ZA, SZ, inv. 1670, fol. 126).
Paulus van Oldenburgh tr. Sluis 1-10-1642 als j.m. van Dordrecht, toen vaandrig in de compagnie van Arent van
Serooskercke, met Johanna de Busigny, j.d., geb. Lillo, belijdenis Sluis 5-1-1642; hij hertr. Sluis 4-9-1673 Margarite van
Cloon, weduwe van de kapitein Theodorus Bouman; Paulus van Oldenburgh en Johanna de Busigny werden in april 1652
lidmaat van de Ned. Geref. kerk te Vlissingen met attestatie van Axel; uit het huwelijk met Johanna de Busigny kwam
een zoon Jacob van Oldenburgh voort, verm. geb. ca. 1650. Deze otr. Terneuzen 9-1-1672, tr. ald. 2-2-1672 als j.m. en
toen vaandrig in de compagnie van [zijn vader] kapitein [Paulus van] Oldenburgh met Angenita de Looper, j.d., geb. St.
Marck [verm. fort St. Marcus, zuidelijk van Axel], verm. dochter van Bartolomeus de Looper, commandeur van
Terneuzen.
Paulus van Oldenburgh hertrouwde nog een keer (otr. Bergen op Zoom 12-1-1686, tr. ald. 28-1-1686) en wel met
Rebecca Stempel, j.d. van Bergen op Zoom, ged. ald. 28-2-1646, dochter van notaris Govaert Stempel en Elisabeth
Voorn; hij is toen omschreven als oud-kapitein en weduwnaar uit Middelburg; daar was hij op 6-11-1685 ouderling
(bron: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek, Busigny ad 3).
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1000, fol. 163.
Idem, inv. 740, fol. 166; inv. 1000, fol. 163.
Idem, inv. 1000, fol.163.
GA Kapelle, Weeskamer Kapelle, RAZE 3006, fol. 12 v.

Oliviersen, Lucas; molenaar en landeigenaar polder van Namen
Lucas Olivier(sen) was molenaar op de molen bij Duvershoeck; hij overleed vóór 14-6-1661; 1 hij was gehuwd
met Catharina Pacause; op 13-4-1673 is zij vermeld als Catelijne Percous; 2 zij bezat op 12-4-1665 in de polder
van Namen 19 gemeten en 41,5 roeden land met een waarde van fl. 1148 en 6 stuivers; zij woonde op de dijk van
de Kruispolder in het Hulsterambacht; 3 op 29-12-1672 is Cornelis Bogaert vermeld als haar schoonzoon; 4 zij
vorderde via hem op 29-12-1672 van Jan Cordeaens (Cordeas) fl. 15 wegens de levering van 10 maten tarwe; 5 zij
had een dochter Catrijne Oliviers die gehuwd was met Huijbrecht Peters; 6 deze dochter was vermoedelijk
meerderjarig op 14-6-1661; Catharina Pacause (Percous) hertrouwde met Christiaen Stuyvaert; uit het huwelijk
van Oliviersen en Pacause (Percous) kwamen ook voort: 7
a. Margarita, geb. in de polder van Namen 1-11-1642; zij tr. Cornelis Bogaert (zie aldaar).
b. Jan, 17 jaar oud op 14-6-1661.

De vermoedelijke ligging van het huis van (de weduwe van) Lucas Olivierse op de dijk tussen de polder van
Namen (links) en de Kruispolder (rechts), nabij de molen van Duvershoeck. 8
1

GA Hulst, Boedels Hulsterambacht, inv. 512, fol. 183.
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GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 137 v.
HA, inv. 1034.
Cornelis Bogaert was gehuwd met Margarete Oliviers; het echtpaar was rooms-katholiek.
RAZVL, inv. 2191a, fol. 134.
Idem, inv. 2191a, fol. 137 v.
Met dank aan Ronald Blancke.
Fragment van een kaart van de polder van Namen naar de toestand ca. 1685 (Service Historique de l’armée de Terre te
Vincennes, invnr. 4.7. D.268, fol. 14).

Oolen, Daniel van; sergeant en bewoner van het fort, pachter van de gemene middelen
Hij is gedoopt te Bergen op Zoom op 23-9-1631, zoon van Hendrik van Oolen en Neeltgen Daniels; in 1654 was
hij soldaat onder Van der Does; 1 hij huurde in 1668 voor fl. 28 per jaar ingaande 1-5-1669 tot 1-5-1672 het huis
“Het Canon” op het fort St. Anna van Cornelis Matthijsse Knollaert (zie aldaar); hij was in maart 1670 eenmalig
pachter van de gemene middelen van consumptie betreffende het fort St. Anna; 2 op 23-5-1671 is hij vermeld als
sergeant onder [Bernard Laurens] De Beaufort op het fort St. Anna; 3 hij huwde met Maria van der Maelen; uit dit
huwelijk kwam dochter Cornelia van Oolen voort, ged. Bergen op Zoom 7-4-1662.
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 135, akte nr. 120, fol. 244-244 v, 11-2-1654.
2 HA, inv. 988.
3 Idem, inv. 121, akte nr. 48, 23-5-1671.

Oostendorp, Pieter van; landeigenaar polder van Namen
Hij verwierf op 19-12-1612 samen met anderen octrooi voor de herbedijking van de polder van Namen en was
daar grondeigenaar van 23 gemeten en 279 roeden in het oostelijk deel van de polder en 19 gemeten en 158,5
roeden in het westelijk deel; 1 in 1609 behoorde hij ook tot de bedijkers van de Kruispolder; hij bezat daar 250
gemeten; 2 op 9-8-1627 is hij vermeld als konvooimeester te Antwerpen; hij verzocht toen de Staten-Generaal om
een paspoort om gedurende acht maanden met een bediende naar de Republiek te kunnen komen voor zaken; hij
zou dit tevens benutten om naar zijn grond in het Hulsterambacht te reizen; de Staten-Generaal stemden met dit
verzoek in. 3
1 NA, 4.VTH, kaart nr. 2986.
2 Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen, arch. Kruispolder, inv. 79.
3 NA, Staten-Generaal, 1.01.02, inv. 52, 9-8-1627.

Opsomer, Jan; aanvankelijk soldaat, later landbouwer, lid magistraat polder van Namen
Hij is geboren in Oudenaarde en was in 1646 soldaat onder kapitein [Adriaen de] Manmaecker op het fort Moerspui
[bij Axel]; op 26-6-1652 is hij vermeld als soldaat onder [Philips] Vassy; 1 in elk geval vanaf 1660, maar
waarschijnlijk reeds eerder was hij pachter van land dat eigendom was van de Generaliteit in de polder van Namen;
samen met andere pachters verzocht hij de Raad van State in 1660 om kwijtschelding van pacht vanwege het
“slechte en sobere gewas”; 2 op 22-12-1660 had hij een schuld van fl. 100 wegens de koop van twee melkkoeien; 3
als bewoner van en pachter in de polder van Namen is hij vermeld in 1665; 4 op 23-2-1668 berichtte hij de Raad
van State dat hij zijn schuur wilde vergroten, hetgeen fl. 600 à fl. 700 zou kosten; hij wilde dit betalen, maar dan
wilde hij reductie van pacht; verwezen werd naar een [vermoedelijk afwijzende] beslissing van de Raad van State
d.d. 23-7-1664; 5 in 1669 verzocht hij om oude materialen die lagen op de plaats van de ingestorte redoute nabij
de Speelmanspolder weg te mogen halen om deze te gebruiken bij zijn te maken huisje op het [door hem gepachte]
“Statenlandt”; 6 in de periode 1660-1669 was hij schepen in het magistraatscollege van de polder van Namen; 7 hij
otr. (1) (als j.m.) St. Anna 20-5-1646, tr. (1) ald. 3-6-1646 Engeltie Broen (Broun), j.d., geb. Bergen op Zoom,
toen wonend op het fort St. Anna, waarsch. als dochter van een soldaat; hij hertr. vóór 1657 Josijnken Schauwiege
(Schouwijge), doopgetuige St. Anna 3-12-1656; zij is waarsch. identiek met Josijntje Opsomer die in 1677 aan de
diaconie van de fortkerk van St. Anna de rente (ad fl. 13 en 15 stuivers) betaalde die de weduwe van J. [Jacob]
Hoelie [i.c. Jacomijntje van Zoelen] aan de diaconie verschuldigd was (zie hiervoor Hendrik van Zoelen); uit het
eerste huw. ged. St. Anna:
a. Berbel, 27-1-1647; getuigen: Thomas de La Heij, Christoffel Abrahamss van Leuven, Vroutie Jans, Itie
Brouqmans en Aernoudijntie Anthonis.
b. Guiliaem, 16-2-1648; getuigen: Cornelis Joriss, Vroutie Jans en Catelijne Gorick.
c. Fronica, 5-12-1649; getuigen: Jacob Opsomer en Aeltie Gerrits.
d. Fronica, 13-8-1651; getuigen: Giliaem du Boo en Aeriaentie Cornelisse Allemans.
e. Elisabet, 15-2-1654; getuigen: Jacob Rijms (sergeant), Elisabet Paus en Lijsbet Opsomer; zij otr. dorp Namen
31-1-1681 als j.d. van Namen met Lambert Lambertsen, j.m., geb. Leeuwarden, toen wonend in Hulst
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Uit het tweede huw. ged. St. Anna:
f. Joannes, 2-9-1657; getuigen: Jan la Chappele (luitenant), Joris Berger (sergeant), Belij Dirks en Maijken
Brabanders.
1
2
3
4
5
6
7

WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 76, akte nr. 81, 26-6-1652; vermeld werd dat hij met zijn eerste echtgenote fl. 200
had geleend aan Vrouwke Jans, weduwe van Marcus Bamis (zie aldaar).
Verbaal St. Anna najaar 1660, fol. 17.
GA Hulst, RAZVL, 2191a, fol. 68.
HA, inv. 1034, ongefol..
Verbaal St. Anna voorjaar 1668, fol. 41 v.
Idem voorjaar 1669, fol. 121 v.
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191 a.

Orliens, David van; kapitein
Hij is geboren 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; 2 benoemd tot kapitein van een Zeeuwse compagnie voetvolk op 6-11-1623; 3 in
1637 en 1638 verbleef zijn compagnie op het fort St. Anna in de polder van Namen; 4 overl. 22-4-1652, 82 jaar
oud; begr. in de St. Janskerk te Sluis; 5 tr. Catharina Nicolay; nam 6-1-1613 deel aan het Avondmaal te Sluis; 6
overl. 6-5-1659, 72 jaar oud, eveneens begr. in de St. Janskerk te Sluis; uit dit huwelijk: 7
a. Cornelis Orliens, overl. 10-6-1647, 39 jaar oud; begr. in de St. Janskerk te Sluis.
1

2
3
4
5
6
7

C. Dekker, Een Zeeuws dorp in de middeleeuwen; Wemeldinge voor het jaar 1600, Goes, 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).
E. Muller en K. Zandvliet (red.), Admissies als landmeter in Nederland voor 1811, Alphen aan den Rijn, 1987, p. 231;
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1525, fol. 176 v.
ZA, SZ, inv. 1669, fol. 93.
Zie de hoofdtekst paragraaf 3.3.; zie voorts: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.
P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der
provincie Zeeland, Utrecht, 1919, p. 239.
ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 146.
De Navorscher, jrg. 4, Bijblad 1864, p. XXXVI.

Otto, Coenraad; chirurgijn
Hij is geboren in Duisburg in het land van Kleef; was chirurgijn in het regiment van de overste [André de] Fournier
in de compagnie van kapitein Bettendorf [= mog. Johan Christoffel van Pettendorff]; doopgetuige St. Anna 31-11712; hij overl. vóór 6-8-1716; otr. St. Anna 7-4-1709, tr. ald. 21-4-1709 Pierentie (Printie) de Broecker, ged. fort
St. Anna 4-5-1692, dochter van Jan de Broecker (zie aldaar) en Printie van Hee [Ee]; zij otr. St. Anna 6-8-1716,
tr. ald. 22-8-1716 Johannis van Mullem, weduwnaar van Maria Verstraten, wonend in Hulst; uit het huw. Otto-De
Broecker ged. fort St. Anna:
a. Thomas, 19-2-1714; getuigen Isak Broeker en Printie van Hee [Ee].
Overloop, Pieter van; leverancier van lijnwaad
De diaconie van de fortkerk van St. Anna betaalde aan hem op 15-1-1684 fl. 11, 15 en 8 penningen [waarvoor is
niet bekend]; 1 op 5-1-1688 ontving hij van de diaconie fl. 10, 1 stuiver en 8 penningen wegens het leveren van
lijnwaad voor Marij Tijssen. 2
1 HA, inv. 366 a, fol. 68 v.
2 Idem, fol. 84.

Oysel , Jacques (van)
Hij was een vermogend koopman te Middelburg; 1 op 23-7-1656 bezat hij samen met Dierick Nuijts (zie aldaar)
57 gemeten en 97 roeden land in de polder van Namen en in 1665 niet meer; 2 hij was gehuwd met Susanna
Grenier; hun dochter Catharina (van) Oysel huwde met Johan van Vrijberghe (zie aldaar) die op deze wijze
landeigenaar en ambachtsheer werd in resp. van de polder van Namen.
1
2

Romeijn, 2001, p. 66.
Rijksarch. Kortrijk, arch. O.L. Vrouwekapittel van Kortrijk, inv. 61; kopiekaart van de polder van Namen d.d. 23-7-1656.
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Palma, Pieter de la; vaandrig
Hij was in maart 1672 vaandrig in de compagnie van Bernard de Beaufort op het fort St. Anna.

1

1 Verbaal St. Anna voorjaar 1672, fol. 15 v en 17.

Pauly, Pauwels; landeigenaar
Hij behoorde in 1614 samen met vijf anderen tot de eerste eigenaren van de herdijkte Molenpolder ten zuid-westen
van de polder van Namen; 1 vermoedelijk behoorde hij tot het patriciaat van Dordrecht.
1 NA, 4.VTH, nr. 2986.

Pauwels, Maria; lidmaat van de fortkerk
Zij belandde waarschijnlijk als echtgenote van een militair op het fort St. Anna, vermoedelijk omstreeks 1702;
werd lidmaat van de fortkerk aldaar met attestatie; vertrok 3-9-1702 met attestatie naar Groningen. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Perceval, Meynard de; commandeur van Hulst, grootgrondbezitter in de polder van Namen
Hij werd gedoopt in Den Haag (Kloosterkerk) op 17-12-1638, zoon van Pieter de Perceval (kapitein en
kwartiermeester-generaal in het Staatse leger) en Hillegonda Cant; 1 hij was heer van Wijchen (Wychen); hij
maakte carrière als officier in het Staatse leger; op 14-3-1664 werd hij commandeur van het fort Crevecoeur bij
Den Bosch; op 29-3-1682 werd hij bevorderd tot kolonel als opvolger van Thomas van Cassiopijn; 2 Meynart de
Perceval werd op 30-12-1670 (toen luitenant-kolonel) commandeur van Hulst en de bijbehorende forten; op 11-81674 was hij als luitenant-kolonel betrokken bij de Slag bij Seneffe, waarbij hij krijgsgevangen werd gemaakt; 3
op 11-7-1682 besloot het stadsbestuur van Hulst om hem te vereren met een half okshoofd wijn omdat hij bij hem
thuis gastvrijheid had verleend aan de prins van Oranje (koning-stadhouder Willem III); 4 hij was zwager van
Johan van Bronckhorst, commandeur van het fort St. Anna in de periode ca. 1681-1696; diens compagnie behoorde
tot het regiment van De Perceval; deze kocht in november 1684 voor fl. 90 per gemet (totaal fl. 15.714) 174
gemeten en 200 roeden land in het oostelijk deel van de polder van Namen, grenzend aan het fort St. Anna, dat
door verlating eigendom was geworden van de Generaliteit; 5 op dit land lag een boerderij; 6 verkreeg hierdoor als
grootgrondbezitter invloed in het bestuur van de polder van Namen en daarmee op beslissingen betreffende het
fort St. Anna; De Perceval overleed in Hulst op 8-11-1691; 7 zijn lichaam werd naar Den Haag vervoerd om daar
te worden begraven in de Kloosterkerk; 8 in maart 1696 is Johan van Bronckhorst omschreven als oom en voogd
van de erfgenamen (de minderjarige kinderen) van Meynart de Perceval; 9 De Perceval otr. Den Haag 21-8-1661,
tr. Utrecht 10-9-1661 Maria van Bronckhorst, geb. Nijmegen 7-2-1640, dochter van Ambrosius van Bronckhorst
en Mechtild van Aeswijn, zuster van Johan van Bronckhorst; zij overleed in Den Haag op 30-10-1670 en werd
daar in de Kloosterkerk begraven op 8-11-1670; uit hun huwelijk kwamen drie kinderen voort; 10 dochter
Hillegonda Maria de Perceval huwde in 1684 met Coert Jan van Swansbel die op 26-10-1691 werd benoemd tot
opvolger van zijn schoonvader als kolonel van een Staats infanterieregiment en op 4-8-1692 werd bevorderd tot
brigadier. 11
1

Hommes, p. 214. Hij had een tweelingbroer Adriaan de Perceval. In maart 1655 was Pieter de Perceval als
kwartiermeester-generaal bij de inspectie van het fort St. Anna in de polder van Namen betrokken (NA, Raad van State,
inv. 1569, Verbaal betr. St. Anna voorjaar 1655, fol. 41).
2 Ringoir, 1981 b, p. 38.
3 http://www.hanleune.nl/militaire-geschiedenis/138-diverse-bewerkingen-41954855.
4 Van der Baan, 1866, p. 109.
5 NA, Raad van State, inv. 104, resoluties van 20-10-1684 en 4-12-1684. Hij moest worden gemaand om de kosten van
deze aankoop te voldoen. Dit gold ook voor de betaling van de bijbehorende polderlasten. Op 4-1-1686 kreeg hij van de
Raad van State opdracht om deze (vermoedelijk betreffende het jaar 1685) alsnog volledig te voldoen (NA, Raad van
State, inv. 107, resolutie 4-1-1686).
6 Pachter of knecht op deze boerderij was in 1692 Jan de Smit (HA, inv. 153).
7 Zijn opvolger als commandeur van Hulst, Johan Belgicus (graaf van Hornes, baron van Boxtel en heer van Lokeren),
kreeg op 6-6-1692 van de Raad van State opdracht om het rouwwapen van Perceval nog gedurende anderhalf jaar voor
het commandeurshuis in Hulst te laten hangen (NA, Raad van State, inv. 116). Belgicus zelf overleed in Hulst op 30-121694 en werd op 18-1-1695 naar Batenburg vervoerd om daar te worden begraven (ANF, jrg. 1902, p. 62).
8 Hommes, p. 211-215; ANF, jrg. 1886, p. 311.
9 NA, Raad van State, inv. 1590, Verbaal betreffende fort St. Anna voorjaar 1696, fol. 30.
10 Hommes, p. 214.
11 Ringoir, 1981 b, p. 38.
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Percous, Catelijne
Zie Lucas Olivierse.
Perduijn, Elisabet; landeigenaar polder van Namen, bewoonster van het fort
Als weduwe van Cornelis van Alphen woonde zij in 1656 in Middelburg; op 2-3-1656 bezat zij de helft van 124
gemeten grond in de polder van Namen, ooit eigendom van Johan Wielant; 1 zij claimde vergeefs het volledige
eigendom van het huis en de schuur op het grootste perceel daarvan (in het oostelijk deel van de polder); 2 in 1658
bezat zij 75 % van deze opstallen en bewoonde zij dit huis; 3 zij bezat op 23-4-1665 nog steeds 62 gemeten en 195
roeden grond in de polder van Namen (= 50 % van de reeds genoemde 124 gemeten), waarvan de waarde werd
geschat op fl. 4.659 en 2 stuivers; 4 zij is toen vermeld als inwoonster van het fort St. Anna in de polder van Namen;
5
haar totale vermogen werd op 15-4-1665 geschat op fl. 9000, waaronder een huis in Middelburg (Zeeland) met
een waarde van fl. 3600; 6 zij was op 15-9-1660 doopgetuige in St. Anna; zij overl. waarsch. begin 1676; voor haar
graf in de fortkerk werd op 27-2-1676 fl. 12 betaald; zij legateerde aan de diaconie eveneens fl. 12; 7 zij tr. Cornelis
van Alphen, licentmeester te Lillo in de periode 1625-1652, overl. vóór 21-6-1652. 8
1

2
3

4
5
6
7
8

RvS, inv. 76, 2-3-1656, fol. 124. Deze grond was ooit eigendom geweest van Johan Wielant, daarna van diens weduwe
en vervolgens van Cornelis en Maria Wielant. Waarschijnlijk waren de 124 gemeten verdeeld in een kavel van 86
gemeten in het oostelijk deel en een kavel van 38 gemeten in het westelijk deel van de polder nabij het dorp. De grond
was in 1656 voor 25 % eigendom van de Generaliteit en voor nog eens 25 % van Jacob Campe van Bruhese (zie aldaar).
Over de verkaveling ontstond een rechtszaak voor de schepenbank van de polder van Namen met de Generaliteit
(vertegenwoordigd door Lentinck) als eiser en Elisabeth Perduijn als gedaagde, gevoerd op 14-6-1656 (GA Hulst,
RAZVL, inv. 2191a, fol. 32 -33). De twist had waarschijnlijk alleen betrekking op het eigendom van het huis, de
bijbehorende opstallen en de daaronder liggende grond. De verkaveling vond plaats op 17-6-1656 door de landmeter Jan
Jansen de Jonge.
RvS, inv. 76, 30-5-1656, fol. 352 en 352 v.
Op 22-10-1658 gaf de Raad van State opdracht aan de rentmeester Lentinck om te onderzoeken hoe het zat met het
eigendomsdeel van Jacob Campe van Bruhese. Mocht zijn aandeel reeds zijn verkocht dan diende nagegaan te worden of
het deel dat eigendom was van de Generaliteit (“ sLants deel”) voor een redelijk (“oirbaer”) bedrag aan Elisabeth
Perduijn verkocht kon worden, hetgeen niet zou lukken (RvS, inv. 79, 22-10-1658).
HA, inv. 1034.
Dat zij als welgestelde dame in het fort woonde valt niet goed te begrijpen. De woonomstandigheden waren daar voor
een alleenstaande weduwe bepaald primitief.
NA, Raad van State, inv. 2145, capitale schatting fort St. Anna d.d. 15-4-1665.
HA, inv. 366 a, fol. 19 v.
Zie voor hem Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.

Perduijn, Geertruijt; bewoonster van het fort
Op 28-12-1671 ontving zij van de diaconie van de fortkerk van St. Anna 4 stuivers voor het halen van Spaanse
wijn op het dorp [Namen] voor het Avondmaal, plus 6 stuivers voor het leveren van kaarsen. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 38.

Pere, Jan la; aannemer
Hij was in 1684 als aannemer betrokken bij de herbedijking van de polder van Namen, maar zag geen kans zijn
aangegane verplichtingen na te komen, evenmin als Jan Duijst van Oost. 1
1 Verbaal St. Anna najaar 1685, fol. 152 v.

Petegem, Jan van; pachter van de gemene middelen
Hij was in maart 1671 eenmalig pachter van de gemene middelen van consumptie betreffende het fort St. Anna. 1
1 HA, inv. 988.

Pettendorff, Johan Christoffel van; kapitein
Zie N.N. Bettendorf.
Peulaert (Peulenaer), Andries; bewoner van het fort
Hij tr. Jacomijntje Steps; voor het gebruik van het doodkleed bij haar begrafenis betaalde hij aan de diaconie van
de fortkerk van St. Anna op 7-8-1690 fl. 1 en 1 stuiver; 1 uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Jacob, 4-3-1685; getuigen: Jacob Jansse Schupp [mog. Jacob Schuppen] en Cathalintie Steps.
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1 HA, inv. 366 a, fol. 92.

Peutemans, Pieter; verm. bewoner van het fort
Hij kocht voor fl. 1 en 4 stuivers turf van de diaconie van de fortkerk van St. Anna; dit bedrag werd door de
diaconie op 8-10-1696 via [schipper] Vincent Dronckert ontvangen. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 131 v; zie voor Vincent Dronckert [Dronckaert, Dronckers]: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.

Pidance, Glaude (Claude, Claudius); ontvanger van de tienden van het Kapittel van Kortrijk
Hij is vermeld als griffier van het Hulsterambacht in 1641; 1 hij woonde in de stad Hulst; hij vertegenwoordigde
in 1647 de prelaat van de abdij van Duynen i.v.m. achterstallige betalingen van pachters in het Hulsterambacht; 2
hij was ook ontvanger van de tienden van het Kapittel van Kortrijk in (o.m.) de polder van Namen, onder meer
vermeld in 1665; 3 hij was ook ontvanger van de tienden van de Abdij van Baudeloo in het Hulsterambacht; 4 hij
was in 1671 verwikkeld in een zakelijk geschil; 5 zijn weduwe (N.N.) was in april 1683 voor fl. 1350 crediteur van
de polder van Namen; 6 zij is vermeld in juli 1688. 7
1
2
3
4
5
6
7

HA, inv. 477.
NA, Staten-Generaal, 1.01.51, inv. 68, resolutie van 9-12-1647.
NA, Raad van State, inv. 2145, Capitale schatting Hulst 1665.
NA, Raad van State, inv. 2145. Bijzonderheden over zijn functioneren te Hulst zijn opgetekend door Van de Walle, 1980,
diverse bladzijden.
Rijksarch. Kortrijk, oud-arch. Kapittel O.L.-Vrouw te Kortrijk, inv. 784.
NA, Raad van State, inv. 1856, ongefol..
NA, Raad van State, inv. 1846, Verbaal betreffende verpachting van de tienden in de polder van Namen juli 1688, bijlage
nr. 39.

Piemon, Samuel Janszn.; soldaat
Hij is geboren in Den Bosch en is op 3-11-1680 (bij zijn ondertrouw) vermeld als soldaat in de compagnie van
kapitein [Johan van] Bronkhorst in het garnizoen van Willemstad; belandde met deze compagnie in het fort St.
Anna; otr. (als j.m.) Geertruidenberg 3-11-1680, tr. ald. 21-11-1680 Anneken Busqust (Busquet, Besquet), j.d.,
geboren en toen wonend in Geertruidenberg; uit dit huw. geref. ged. fort St. Anna:
a.
b.
c.
d.

Johannes, 27-9-1682; getuigen: Reijnier Berrevoets en Geertruijt Boxstael.
Samuel, 13-8-1684; getuigen: Pauwels Piemon en Anthonette Hemickx.
Heijnderickus, 2-12-1685; getuigen: Heijnderickus France en Susanna de Clerck.
Samuel, 8-2-1688; getuigen: Jan van den Berge, Anna Heijnne en Marij Fredericks.

Pierduijns (= verm. Perduijn), Neeltje; bewoonster van het fort
Zij ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna over de jaren 1673 en 1674 in totaal fl. 156 en 18 stuivers
voor het onderhouden van de kinderen van Hendrick Adriaenssen (zie aldaar); 1 in 1675 ontving zij voor het
onderhoud van een van deze kinderen fl. 46 en 16 stuivers; 2 op 10-9-1678 betaalde de diaconie haar fl. 12 voor
haar reis naar haar man in Holland en op 15-9-1678 3 stuivers voor het leveren van een half pond kaarsen. 3
1 HA, inv. 366 a, fol. 14.
2 Idem, fol. 21 v.
3 Idem, fol. 38 v.

Pierssens, Herman; landmeter
Hij (1640-1704) verkreeg op 19-2-1659 van de Gecommitteerde Raden van Zeeland admissie als landmeter,
vermeld als inwoner van Hulst; op 20-2-1659 legde hij de eed af; 1 voor zijn werkzaamheden als landmeter tijdens
de herbedijking van de polder van Namen in 1683-1684 ontving hij fl. 300; 2 op 3-11-1684 pachtte hij van de
Generaliteit 32 gemeten en 224 roeden in de polder van Namen en 30 gemeten en 280 roeden in de
Speelmanspolder; 3 hij presenteerde in september 1687 twee nieuwe veldboeken ofwel everingen alsmede twee
kaarten van de herdijkte polder van Namen; 4 zijn gelijknamige zoon (1676-1748) verwierf van de Raad van
Vlaanderen op 12-1-1708 admissie als landmeter. 5
1
2
3
4
5

ZA, SZ, inv. 1670, fol. 101.
RvS, inv. 1856, Eindrekening van de dijkage, fol. 68 v.
RvS, inv. 1856; voorts bijlage …
Verbaal St. Anna najaar 1687, inv. 1585, fol. 179 v en 180.
ZA, RAVL, inv. 136, fol. 195 v.

125

Pieters, Matthijs; aannemer
Hij was als aannemer betrokken bij het de herbedijking van de polder van Namen nabij het fort St. Anna in 1684. 1
1 Verbaal St. Anna najaar 1684, fol. 113.

Pieters, Willemina; dienstmeid
Zij is geboren in Biezelinge en was dienstmeid bij Johan van Bronckhorst, commandeur van het fort St. Anna; zij
otr. Kloosterzande (met toestemming van haar ouders) (vermeld in het trouwboek van fort St. Anna) 3-1-1691
Jacob van Doren, weduwnaar van N.N..
Pieterse, Jan; schipper
Zie Jan Pieterse Schipper.
Pieterssen, Aernout; schipper polder van Namen
Op 22-12-1618 is hij vermeld als schipper, wonend in de polder van Namen. 1
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 14, akte nr. 26, 22-12-1618.

Pieterssen, Pieter; schipper
Hij is geboren in Lillo; was op 16-4-1622 en op 25-10-1624 kwartiermeester op het schip “Vos” van de
Admiraliteit van Zeeland; 1 mog. identiek met Pieter Pieterssen die op 21-7-1639 vermeld werd als [gepermitteerd]
schipper van Doel en de polder van Namen; 2 otr. Vlissingen 21-4-1635 Jannetge Claes, geb. Vlissingen. 3
1
2

3

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 8153 en 8184.
ZA, SZ, inv. 497, 21-7-1639, fol. 114. Vermoedelijk is deze schipper identiek met Pieter Pieterse, ook omschreven als
Pieter Pieterse Coopman, vermeld als schipper te Hulst in 1647 (NA, Staten-Generaal, 1.01.51, inv. 68, resolutie van 2812-1647).
GA Vlissingen, Trouwboek Vlissingen (Ned. Geref.), reg. K 534, fol. 181, boek 12.

Pijl, Arij (van der); inwoner van het fort
Hij kreeg in 1705 van de Raad van State toestemming om in het fort een huisje te bouwen; hij werd omschreven
als een arme burger en inwoner van het fort; 1 tr. Anneken Vetjes; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Rombout, 16-3-1704; getuigen: Floris Hendricks en Jacomijntie Mahuij.
b. Johannis, 26-4-1705; getuigen: Isaack de Broecker en Janna Magriet Woerst.
1

Verbaal St. Anna voorjaar 1705, fol. 49. Mogelijk was hij eerder militair in Liefkenshoek (zie Leune, Repertorium LilloLiefkenshoek).

Pijnssen van der Aa, Gerard Maximiliaan; heer van Deil; lidmaat van de fortkerk
Hij is geboren in 1662 als zoon van Otto Pijnssen van der Aa, heer van Deil, en Maria Magdalena van Reede; hij
zal op het fort St. Anna zijn beland als broer van Geertruyda Maria Pijnssen van der Aa, echtgenote van
commandeur Johan van Bronckhorst (zie aldaar); hij was lidmaat van de fortkerk van St. Anna; hij was kanunnik
van de St. Jan te Utrecht en vanaf 1700 lid van het College van Geëligeerden in de Staten van Utrecht; in St. Anna
was hij doopgetuige op 3-7-1695 en 3-3-1697; hij overleed in 1733; tr. (1) Deil (Gelderland) 31-5-1701 Johanna
Anthonia van Lynden, vrouwe van Geresteijn; tr. (2) Woudenberg (huize Geresteijn) 7-5-1713 Anna Maria de
Marez van Maarsbergen.
Pollot, Alphonse; commandeur
(NB: de navolgende tekst is grotendeels ontleend aan Wikipedia; zie hiervoor en voor meer informatie
over Pollot: http://nl.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Pollot) [1]
Alphonse Pollot werd rond 1602 geboren in het Noord-Italiaanse Dronero, dat destijds gelegen was in het
markgraafschap Saluzzo in Piëmont.[2] Zijn ouders Marc-Antoine Pollot en Bernardina Biandra waren protestant.
Toen zijn vader in 1620 overleed, verhuisde zijn moeder met haar zeven kinderen naar Genève om te ontkomen
aan de vervolgingen door hertog Karel Emanuel I van Savoye.[3] Eén of twee jaar later trokken Alphonse en zijn
broer Jean-Baptiste (Giambattista) naar Nederland, waar zij dienst namen in het Staatse leger.[4]
In 1629 verloor Pollot zijn rechterarm tijdens het Beleg van 's-Hertogenbosch. Dat belette hem niet om zijn
militaire loopbaan voort te zetten. Toen kapitein Marquette op 22 juli 1632 tijdens het Beleg van Maastricht
gewond raakte en op 1 augustus overleed, nam hij op 28 augustus 1632 het bevel van diens compagnie over. Op
11 januari 1633 werd hij officieel als kapitein aangesteld. [5] Rond 1637 had Pollot contacten met Martinus
Hortensius en Elia Diodati (1576-1661) over een voorstel van Galileo Galilei aan de Staten om de lengten op zee
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te meten.[6] In 1638 behoorde hij tot het gevolg van de graaf van Solms. [7] Op 21 juni 1638 werd hij door Spaanse
troepen gevangengenomen in de Slag bij Kallo.[8] Na zijn vrijlating heeft hij waarschijnlijk een paar jaar in Utrecht
gewoond.[9] In 1640 verbleef hij (“kapitein Palotti”) met zijn compagnie in Steenbergen (Noord-Brabant), onder
meer vermeld op 18 november, toen een van zijn soldaten daar huwde.
Op 3 maart 1642 volgde Pollot zijn overleden broer Jean-Baptiste op als kamerheer van Frederik Hendrik.[10] Op
10 oktober 1643 lieten hij en zijn oudste broer Vincent door notaris Willem Roomers in Den Haag een testament
opmaken, waarin de ene broer de andere benoemde tot zijn erfgenaam. [11] Hij was aanwezig bij het Beleg van Sas
van Gent en werd na de overgave op 8 september 1644 door Frederik Hendrik naar Bourbon in Frankrijk gestuurd
om gesprekken te voeren met koningin Henrietta Maria, de echtgenote van Karel I van Engeland.[12] Op 15 mei
1645 werd hij commandant van het fort Sint-Anna in de polder van Namen in Zeeuws-Vlaanderen.[13] Na de dood
van Frederik Hendrik op 14 mei 1647 overwoog hij vanwege zijn gezondheid om de militaire dienst te verlaten.
Op 1 april 1648 werd hij door Frederik Hendriks weduwe Amalia van Solms benoemd tot "Hoffmeester van Onsen
Huyse".[14]
Pollot had veel kennis van fortificaties. Na 1650 schijnt hij diverse malen in Genève geweest te zijn om zijn
vroegere stadgenoten daarover van advies te dienen.[15] Rond 1659 vestigde hij zich voorgoed in Genève. [15] Daar
liet hij op 3 oktober 1668 zijn testament opmaken door notaris Balthasar Guenand. Hij overleed er vijf dagen later
op 8 oktober 1668. Hij werd begraven in de Abdij van Sint-Petrus.
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Noten
1. Zie Adam & Tannery (XII, 567-575), Verbeek e.a. (2003, 289-292) en het lemma over Alphonse Pollot in het
NNBW. Verbeek e.a. geven als naamsvarianten: Pollot, Pallotti, Pollotti en Pollotto.
2. Volgens zijn overlijdensakte was Pollot 66 jaar oud toen hij op 8 oktober 1668 in Genève overleed. Als dat
klopt, moet hij dus na 8 oktober 1601 en vóór 8 oktober 1602 zijn geboren. Zie Adam & Tannery (XII, 573)
voor de tekst van de akte.
3. Volgens Adam & Tannery (XII, 568) had Bernardina Biandra (ook: Biandrata) drie zoons (Vincent, Alphonse
en Jean-Baptiste) en vier dochters (Delia, Camille, Lucrèce en Marte). In Genève woonden haar zussen Lucrèce
en Camille. Lucrèce Biandra (1569-1641) was de weduwe van François de La Palle (1553-1590) en JeanAntoine Sarasin (1547-1598). Camille Biandra (1574-1640) was getrouwd met Jean Savion (1565-1630). Zie
de Stamboom van Lionel Rossellat (waarin Bernardina niet vermeld wordt).
4. Adam & Tannery (XII, 572-573) halen een memorie uit augustus 1669 aan, waarin staat dat Pollot zeventien
jaar oud was toen hij in dienst trad van het Staatse leger. Zij merken op, dat dit niet goed te rijmen valt met (1)
zijn geschatte geboortejaar van 1602 en (2) het gegeven (uit een ander document) dat hij in 1620 naar Genève
is verhuisd en daar nog enkele jaren gewoond heeft voordat hij naar Nederland ging. Zij opperen dat Pollot
misschien pas in 1629 (en dus 27 jaar oud) in Staatse dienst is getreden of dat hij pas in 1604 is geboren (en
dat de leeftijd van 66 in zijn overlijdensakte dus een verschrijving is van 64). Zij noemen niet de mogelijkheid,
dat Pollot negentien jaar oud was toen hij militair werd en dat de schrijver van de memorie ergens per abuis
het getal negen voor een zeven heeft aangezien. De memorie zelf is gericht tegen Pollots neef Philippe Savion,
die blijkbaar na de dood van Pollot bezwaar had aangetekend tegen de verdeling van diens erfenis. Philippe
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Savion was de zoon van Pollots tante Camille Biandra. Hij trouwde in 1653 in Genève met zijn achternicht
Lucie Girard, de dochter van Pollots zus Camille.
5. Adam & Tannery (XII, 569). Op 31 januari 1633 werd zijn aanstelling formeel bevestigd door Frederik
Hendrik. In de betreffende documenten wordt zijn naam geschreven als Alfonso de Pollotty.
6. Vermeld in het lemma over Pollot in het NNBW. Een korte biografie van Diodati staat op de website Scientific
Itineraries in Tuscany.
7. Aldus zijn lemma in het NNBW. Mogelijk betreft het Johan Albert (Albrecht) graaf van Solms-Braunfels
(1599-1648), de broer van Amalia van Solms. Hij was gouverneur van Utrecht en volgde in 1641 de in
ongenade gevallen Frederik Maurits de La Tour d'Auvergne op als gouverneur van Maastricht. Zie het lemma
over Johan Albert graaf van Solms in het NNBW.
8. Zie Bos (2002, 8) en Verbeek e.a. (2003, 290). Volgens het NNBW werd hij bij een gevecht in Gelderland
gevangengenomen.
9. Volgens het NNBW: van 1639 tot 1642. Volgens Verbeek e.a. (2003, 290) was zijn compagnie na 1 mei 1643
in Utrecht gelegerd.
10. Jean-Baptiste Pollot was, net als zijn broer, kapitein in het Staatse leger. Hij werd op 24 december 1637
aangesteld als "Edelman van de Camer van Sijn Hoochheijt". Hij overleed op 14 januari 1641.
11. Zijn broer Vincent maakte in 1643 een reis door Holland. In de al eerder genoemde memorie uit augustus 1669
wordt Alphonse getypeerd als een genereus man, die regelmatig flinke geldbedragen aan zijn familie schonk.
Vincent overleed op een niet genoemde datum in Lyon, toen hij daar een geldwissel van Alphonse ging
ophalen. Het bedrag van tienduizend écus kwam aan op de dag dat hij begraven werd. Zie Adam & Tannery
(XII, 570-571, 572).
12. Zie zijn lemma in het NNBW. Henriëtta Maria was de schoonzus van Elizabeth Stuart, de moeder van Elisabeth
van de Palts. Waarover Pollot met haar gesproken heeft, wordt niet vermeld. Adam & Tannery (XII, 571)
noemen wel twee brieven die Pollot tijdens en na zijn missie aan zijn zus Delia heeft geschreven. In de eerste
(20 september 1644 uit Nevers) laat hij Delia weten, dat hij tijdens zijn missie helaas geen tijd heeft gehad om
haar in Genève te bezoeken en dat hij bang is om in Parijs ook hun broer (Vincent) mis te lopen. In de tweede
brief (ongedateerd, maar waarschijnlijk uit oktober of november 1644) schrijft hij, dat hij het jammer vindt dat
Delia niet naar Bourbon is kunnen komen.
13. Het is niet duidelijk of hij in de korte periode dat hij commandeur was van het fort St. Anna daar ook steeds
feitelijk aanwezig was. Zeker is dat hij er op 11-3-1646 afwezig was toen hij zou optreden als doopgetuige. In
1647 (7-4, 19-5, 1-9, 8-9 en 29-9) zijn enkele onder hem dienende militairen vermeld ter gelegenheid van hun
huwelijk in het fort. Mogelijk fungeerde Pollot ook na zijn benoeming tot hofmeester (op 1-4-1648) nog enige
tijd, al dan niet in louter formele zin, als commandeur van St. Anna. Op 19-11-1648 verkreeg de gouverneur
van Hulst, graaf Hendrik van Nassau, tevens commissie als commandeur van St. Anna (NA, Staten-Generaal,
1.01.02, inv. 110, resolutie van 28-6-1651, waarvan een extract in: NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1932).
14. In het bijbehorende document wordt hij aangeduid als Jonckheer Alphonse de Pollotti en "Cappitain ende
Commandeur van het Fort ende Polder van St. Annen". Amalia van Solms laat weten, dat hij een goede en
trouwe dienaar van haar man, de prins van Oranje, is geweest, "eerst als Ordinaris Edelman ende daer naer als
Edelman van sijne Camer". Als zijn gage wordt een bedrag van "acht hondert Carolus guldens" genoemd. Zie
Adam & Tannery (XII, 570).
15. Wanneer en hoe vaak precies, is niet bekend. Adam & Tannery (XII, 571-572) halen de memorie uit augustus
1669 aan, waarin beweerd wordt dat Pollot de laatste zestien of zeventien jaar van zijn leven in Genève heeft
doorgebracht. Zij plaatsen daar een vraagteken bij. Vaststaat dat Pollot in 1653 enige maanden in Genève was,
toen zijn nichtje Lucie Girard trouwde met zijn neef Philippe Sauvion (hij gaf hun een bedrag van zesduizend
livres als huwelijkscadeau). Uit een brief van 13 juli 1656 blijkt echter, dat Pollot toen weer in Den Haag was.
Waar hij in de tussenliggende tijd verbleef, is niet bekend.
16. Adam & Tannery (XII, 573-574). Uit documenten in de Registres du Petit Conseil van het Geneefse
stadsarchief blijkt, dat Pollot op 31 december 1659 in Genève woonde en dus vóór die datum uit Nederland
moet zijn weggegaan. In de documenten wordt zijn naam steeds genoemd in verband met werkzaamheden aan
de fortificaties.
Porquin, Adolph; kapitein
Hij (jonkheer) is een 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 1-31630 als opvolger van Pieter van Calcker; was eerder luitenant van kapitein Prince; 2 verbleef met zijn compagnie
op 15-6-1630 te Liefkenshoek; 3 doopgetuige ald. 7-7-1630; 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 van Zeeland over zijn huisvesting; op 8-6-1633 besloten de Gec. Raden dat kapitein Porquin zich
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moest behelpen met het logement van de luitenanten of de vaandrigs te Liefkenshoek; 6 zijn compagnie verbleef
in de periode 1633-1635 op het fort St. Anna in de polder van Namen; 7 vermeld als kapitein op dit fort op 29-91634; 8 op 12-12-1634 kreeg hij van de Gec. Raden een maand verlof voor het verrichten van zijn particuliere
zaken; 9 zijn compagnie verbleef in mei 1638 op het fort Hoogerwerf; hij overleed vóór 16-5-1638; 10 tr. Cornelia
Vervenne; uit dit huw. ged. Liefkenshoek:
a. Cresnia Porquin, 7-3-1632; getuigen: de magistraat van Doel, juffr. Adolf van Borsselen, juffr. Sara van der
Veeke en juffr. Janneken Jacobs Venneman.
1 www.genealogie-perquin.nl.
2 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 128 v.
3 Idem, inv. 491, 15-6-1630; idem, inv. 1247.2.
4 Idem, 23-7-1630 en 1-4-1631.
5 Idem, inv. 492, 1-6-1632.
6 Idem, inv. 493, 8-6-1633.
7 Blijkens het trouwboek van dit fort betreffende de periode 1633-1647.
8 ZA, SZ, inv. 495, 29-9-1634, fol. 64 v.
9 Idem, 12-12-1634, fol. 118.
10 Idem, inv. 1253.1, brief van Severijn Hoemaker aan de GR d.d. 16-5-1638.

Porrenaer (Pornaers, Pornaar), Agatha; begunstiger van de fortkerk
Zij was een nazate uit een vermogend geslacht uit Vlissingen, ongehuwd overleden in december 1661; zij
benoemde bij testament van 28-8-1658 de diaconieën van alle Zeeuwse gereformeerde kerken (alsmede die in
Staats-Vlaanderen en de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek) tot haar erfgenaam; 1 daartoe behoorde ook de
diaconie van de fortkerk van St. Anna; dit legaat was in 1670 nog niet ontvangen; 2.vanaf 1690 (of eerder) is de
rente over dit legaat door deze diaconie ingeboekt als p.m.; 3 in het overzicht van de activa van de diaconie op 11-1698 wordt van het legaat geen melding meer gemaakt. 4
1
2
3
4

F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, deel 2, Middelburg 1893, p. 421; J. van der Baan, Het legaat van Agatha
Porrenaer, Middelburg, 1873; Encyclopedie van Zeeland, deel 2, Middelburg 1982, p. 244.
HA, inv. 366 a, fol. 4 v.
Idem, fol. 96 v.
Idem, fol. 136-138.

Post, Balten; bewoner van het fort
Hij leende van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 21-3-1673 fl. 30 en verpandde later twee zilveren
lepels voor fl. 6 en 8 stuivers; 1 ook vermeld in 1679. 2
1 HA, inv. 366 a, fol. 26.
2 Idem, fol. 42.

Potter, N.N. de; winkelier
Voor het leveren van winkelwaren voor het zoontje (N.N.) van Cornelia Saminck (zie Augustijn) betaalde de
diaconie van de fortkerk van St. Anna hem op 8-4-1694 fl. 5 en 14 stuivers. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 116 v.

Pottey (Potteij), Dominicus; luitenant
Hij was in 1672 vaandrig in de compagnie van kapitein Borrendamme; de Staten van Zeeland besloten op 26-31672 dat hij als “provisioneel luitenant” naar Suriname moest vertrekken, waar hij verbleef op het fort Zeelandia; 1
op 17-8-1674 legde hij de eed af als luitenant in de compagnie van Bernard de Beaufort (zie aldaar); 2 op 16-71677 werd hij bevorderd tot kapitein van een infanterie-compagnie als opvolger van kapitein Beeckman; 3 hij had
een zuster Isabella Potteij, vermeld op 1-6-1673 en 25-8-1674. 4
1
2
3
4

ZA, SZ, inv. 668
Idem, inv. 673.
Idem, inv. 1671, fol. 2 v.
Idem, inv. 670, resolutie van 1-6-1673; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1440, fol. 164 en 164 v en inv. 1444a.
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Potton, Jan; lakenleverancier
Hij woonde in Hulst en leverde in 1687 lakenstof ten behoeve van de diaconie van St. Anna, waarvoor hij op 217-1687 fl. 34 en 9 stuivers ontving; 1 idem aan zijn echtgenote of zijn weduwe fl. 11 en 13 stuivers op 11-11-1697.
2

1 HA, inv. 366 a, fol. 78 v.
2 Idem, fol. 134 v.

Pril, Maximiliaen de; licentmeester
Hij is afkomstig uit Middelburg en was de eerste licentmeester op het ontvangstkantoor van de convooien en
licenten bij het fort St. Anna; hij verkreeg hiervoor commissie van de Admiraliteit van Zeeland op 20-10-1632 en
trad aan met ingang van 1-11-1632 en vervulde het ambt daar tot en met 31 maart 1634; 1 van april 1618 tot oktober
1618 was hij commies ter recherche in de vloot te Lillo vanweg het gewest Zeeland; 2 hij vestigde zich aansluitend
in Hoek, samen met zijn echtgenote en zijn dochters, met attestatie van fort Lillo; 3 hij werd opgenomen in het
Gasthuis te Middelburg op 12-9-1664 en overleed aldaar op 10-10-1664. 4
1
2
3
4

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6660-6670.
Idem, inv. 6510.
ZA, arch. Herv. Gemeente Hoek, inv. 1; Vlaamse Stam, jrg. 1970, p. 1604.
ZA, arch. Godshuizen Middelburg 1343-1812, inv. 22.

Prott, Barend Johan van; kolonel van een Staats regiment
Hij was van 19-6-1686 tot 1-3-1703 kolonel van een Staats infanterieregiment, waarvan in 1702 militairen
verbleven in het fort St. Anna; 1 hij werd in die functie opgevolg door Ludolf Luyrt Ripperda (zie aldaar). 2
1 Zie de hoofdtekst, paragraaf 3.3.
2 Ringoir, 1981b, p. 32-33.

Provo, Anneke; bewoonster van het fort
Zij ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 16-4-1679 fl. 2 en 10 wegens het verzorgen van Aeltie
Breda, weduwe van David Beeckmans (zie aldaar). 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 39.

Puijlaert, Andries; pachter van de gemene middelen
Hij was in september 1685 eenmalig pachter van de gemene middelen van consumptie betreffende het fort St.
Anna. 1
1 HA, inv. 988.

Puijs, Jan Pieterse; aannemer
Hij was in april 1656 voor fl. 2000 aannemer van het verbreden en herstellen van de landcontrescarp van fort St.
Anna. 1
1 RvS, inv. 76, 27-4-1656, fol. 256 v.

Putten, Cornelis van; aannemer
Op 3-11-1684 pachtte hij van de Generaliteit 10 gemeten en 198 roeden in de polder van Namen; 1 hij was meestertimmerman te Hulst en was als aannemer werkzaam op het fort St. Anna in de periode 1686-1693; 2 leverde o.m.
in 1686 voor fl. 1600 samen met Lambreght Wouters ten Rijckenborg een nieuwe brug. 3
1 RvS, inv. 1856; voorts bijlage 36.
2 Verbalen St. Anna voorjaar 1686, najaar 1686, voorjaar 1687 en voorjaar 1693.
3 Verbaal St. Anna najaar 1686, fol. 173 v.

Quadacke, Joos; bewoner van het fort
Op 12-4-1679 bracht de verkoop van het [weef]getouw van Joos Quadacke [dat kennelijk door de diaconie was
gefinancierd of anderszins eigendom van de diaconie was geworden] fl. 4 en 10 stuivers op. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 35.
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Raes, Janneken; lidmaat van de fortkerk
Zij was in 1688 lidmaat van de fortkerk van St. Anna, met de latere aantekening: overleden; zij betaalde aan de
diaconie van deze kerk op 27-2-1690 zes stuivers voor “de sleutel over gelevert wiet van haer gekocht huijs” [?]. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 91 v.

Raesvelt, N.N.; kapitein
Hij is waarschijnlijk identiek met Arent van Raesfelt en per abuis genoteerd als kolonel; hij verbleef in 1704
vermoedelijk in St.Anna als kapitein van een compagnie van het regiment van Johan Diederik baron van Heyden
tot Ootmarsum. 1
1 NA, Raad van State, inv. 1596, Verbaal voorjaar 1704, fol. 46 v.

Ram, Charles de; kapitein
Hij is een zoon van Theodorus (Thierry) (Diederik) de Ram (kapitein in het Staatse leger) en diens tweede
echtgenote Esther de Cerf; 1 was luitenant in de compagnie van kapitein Severijn Hoemakers (o.m. vermeld in
1624, 1634 en 1635); doopgetuige Liefkenshoek 7-1-1624, 3-10-1632; op 14-2-1634 werd hem door de Gec.
Raden van Zeeland drie weken verlof toegestaan en op 9-5-1634 werd hem twee weken verlof toegestaan voor het
regelen van zijn particuliere zaken; 2 wederom vermeld als luitenant in de compagnie van kapitein Severijn
Hoemakers in 1635; 3 op 11-8-1636 benoemd tot kapitein van een Zeeuwse compagnie voetknechten (150 man
sterk); 4 doopgetuige Liefkenshoek 5-7-1637; 5 op 17-7-1637 vermeld als kapitein toen hij van de Gec. Raden
opdracht kreeg om vijftig man uit zijn compagnie onder het bevel van een hoofdofficier naar Lillo te sturen; 6 op
11-9-1637 besloten de Gec. Raden om kapitein De Ram met zijn troepen naar Liefkenshoek te sturen; 7 wederom
vermeld als kapitein op 11-9-1641; 8 soldaten uit zijn compagnie verbleven incidenteel op het fort Hoogerwerf;
idem (in febr. 1638) op fort St. Anna in de polder van Namen; 9 militairen van zijn compagnie zijn te Sluis vermeld
op 5-1-1642, 6-7-1642 en 12-4-1643; 10 werd op 22-11-1639 schepen van het Vrije van Sluis als opvolger van zijn
stiefoom Francois de Ram; 11 overl. vóór 14-3-1646, toen zijn broer Louis hem opvolgde als schepen in het Vrije
van Sluis; 12 werd 23-3-1649 als kapitein opgevolgd door Jacob Campe van Bruheze; 13 als zijn erfgenamen zijn
op 6-5-1650 vermeld zijn broer Louis de Ram (ca. 1590-1656) (drossaard en schout te Steenbergen en Prinsenland)
en zijn zuster Francoise de Ram. 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Zie voor zijn familie: http://www.hanleune.nl/genealogie/151-het-geslacht-de-ram-in-steenbergen; A.M. Bosters, De
Ram; een oud adellijk geslacht en Steenbergens historie, in: De Brabantse Leeuw, jrg. 52, nr. 2, 2003, p. 65-66.
ZA, SZ, inv. 494, 14-2-1634, fol. 200 v en 9-4-1634, fol. 259 v.
Idem, inv. 495, 27-2-1635, fol. 174 v.
Idem, inv. 1668, fol. 26.
De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v..
ZA, SZ, inv. 496, 17-7-1637, fol. 115 v.
Idem, 11-9-1637, fol. 149.
Idem, inv. 498, 11-9-1641, fol. 343 v.
Idem, inv. 1251.2, brief van Jaques Broucqsault aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland d.d. 16-2-1638.
ZA, Lidmatenlijst Sluis 1630-1657.
Bosters, 2003, p. 68.
NA, Staten-Generaal, inv. 12272, fol. 181.
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 46 v en 47.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 44, akte nr. 41, 6-5-1650. Vermeld wordt dat Charles de Ram op 28-12-1645 een
huis kocht in de Damstraat [anno 2015 de Kaaistraat] te Steenbergen.

Rebou, Jan; soldaat
Hij (geboren in “Diglon”) was in 1634 soldaat in de compagnie van Robert Wassy op het fort St. Anna; hij was in
oktober 1646 soldaat in de compagnie van Philips Wassy op het fort St. Anna; 1 otr. St. Anna 30-7-1634 Merij
Wassouville, geb. “Bece”.
1

ZA, SZ, inv. 501, 23-10-1646, fol. 105. Vermoedelijk is hij identiek met Jan Renbru die als vader op het fort St. Anna op
10-6-1635 zoon Avomevov liet dopen; moeder was Maria de N.N..

Recht, Cornelis Adriaensen de; schipper
Op 18-9-1645 is hij vermeld als gepermitteerd schipper in de polder van Namen. 1
1 ZA, SZ, inv. 500.
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Ree, Anthonette van; lidmaat van de fortkerk
Zij deed belijdenis in het fort St. Anna op 10-7-1688; vermoedelijk was zij een dochter of echtgenote van een
militair; zij vertrok op een onbekend moment naar Hulst. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Ree, Cornelis van; adelborst
Hij was in 1642 adelborst in de compagnie van Adriaen de Manmaecker in het garnizoen van St. Anna; otr. ald.
28-9-1642 Maria Jans die toen in St. Anna woonde.
Reitsma, N.N.; luitenant
Hij verbleef in september 1680 in het fort St. Anna; tr. ald. (met attestatie van Hulst) 17-9-1680 Susanna Porselius,
weduwe van Julius van Aitsma (Aitzema), militair (met wie zij in Hulst op 2-1-1673 ondertrouwde).
Remoteren, Lievin van; constabel
Hij was constabel (kanonnier) op het fort St. Anna; hij overleed (vermoedelijk kort) vóór 12-4-1634 toen hij werd
vermeld als de overleden oom en voogd van de drie kinderen van zijn broer Jan van Remoteren; hij was getrouwd
met Elisabeth Turschaens. 1
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 66, akte nr. 140, 12-4-1634.

Rensum (Renssen), N.N.; kapitein
Zijn compagnie verbleef in St. Anna in 1702 en 1703;
Diederik baron van Heyden tot Ootmarsum.
1

1

de compagnie behoorde tot het regiment van Johan

Blijkens het doopboek van St. Anna 1679-1708, doopinschrijving 3-12-1702 en voorts blijkens: NA, Raad van State, inv.
1596, Verbaal St. Anna voorjaar 1703, fol. 60.

Ribbers (Ribbens), Jan; aannemer
Hij was aannemer op het fort St. Anna in 1707 en 1708; 1 vermoedelijk is hij identiek met Jan Ribbers (ged. Bergen
op Zoom 16-8-1667) die op 12-6-1694 door de Admiraliteit van Zeeland werd benoemd tot baas van ‘s lands
chaloup te Lillo, ook omschreven als kapitein van de sloepen in de vloot te Lillo; 2 hij vervulde dit ambt tot zijn
overlijden op 12-6-1715. 3
1 Verbaal St. Anna najaar 1707, fol. 59; idem najaar 1708, fol. 78 v.
2 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7230, fol. 178.
3 Zie voor Jan Ribbers verder: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.

Ridder, Robbert de; vaandrig
Hij is gedoopt in Axel op 1-2-1637 als zoon van Martinus (Martijn) de Ridder (kapitein, commandeur van
Liefkenshoek) en diens tweede echtgenote Sabina Jolyt; was vaandrig in de compagnie van zijn vader op 12-61663; 1 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; 2 was op 4-5-1665 vaandrig in de compagnie van Bernard
de Beaufort in het fort St. Anna in de polder van Namen; 3 kreeg in september/oktober 1665 toestemming van de
Raad van State om in zijn logement in dat fort voor fl. 12 een houten schutsel en een nieuw glazen raam te laten
maken; 4 mocht in september 1667 voor fl. 40 witte steentjes laten zetten tegen de muren van zijn keukentje en
van zijn “heijmelijck gemack” [toilet]; 5 doopgetuige Liefkenshoek 4-12-1661 en 26-11-1662; overl. vóór 17-121667; 6 tr. Cornelia Dallens, ged. Tholen 8-1-1655, dochter van Johan Dallens (burgemeester, schepen en
weesmeester van Tholen, rekenmeester van de Generaliteitsrekenkamer vanwege Zeeland) en Susanna Liens; 7 uit
dit huw.:
a. Sabina de Ridder; op 22-12-1668 zijn als haar voogden vermeld: Jacques Dallens en dijkgraaf Iman de
Waeyer; 8 zij otr. (als j.d.) Tholen (Franse Kerk) 5-9-1690, tr. Poortvliet 24-9-1690 Melchior Charles, geb.
Antwerpen.
1
2
3
4
5
6

ZA, SZ, inv. 518, fol. 277.
Idem, inv. 521, fol. 119.
Idem, inv. 1280.1, brief van 4-5-1665.
NA, Raad van State, inv.1573, fol. 60.
Idem, inv. 1574, fol. 20.
ZA, RAZE 5752, 17-12-1667.
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7 Romeijn, 2001, p. 174.
8 GA Tholen, Weeskamer Tholen, inv. 6, fol. 119.

Rijcke, Sara de; leverancier van kledingstof
Zij werd op 20-3-1693 door de diaconie van de fortkerk van St. Anna betaald (fl. 2, 5 stuivers en 4 penningen)
voor het leveren van drie ellen stof (“pije”) voor het maken van een rok voor Erasmus Vergout en voor het (zelf)
maken daarvan. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 109 v.

Rijckenborg, Lambreght Wouters ten; timmerman-aannemer
Hij was in 1686 samen met Cornelis van Putten voor fl. 1600 aannemer van de nieuwe toegangsbrug van het fort
St. Anna, hetgeen door de Raad van State op 23-4-1686 werd geapprobeerd. 1
1 Verbaal St. Anna voorjaar 1686, fol. 41 v.

Rijmse, Abraham; sergeant
Hij is op 15-2-1617 in Ritthem gedoopt als zoon van Jean Rijmsse (sergeant, later majoor van Biervliet) en Jeanne
de Wassy (Vassy), vermoedelijk zuster van Robert de Wassy (Vassy) (zie aldaar); 1 Abraham was in 1654 sergeant
onder commandeur Philips de Vassy op het fort St. Anna in de polder van Namen; hij raakte in april 1654 gewond
bij een treffen tussen de commandeur (vergezeld van enige soldaten) en de substituut-baljuw van het
Hulsterambacht, Sigismundus Lemmer (Limmer), vergezeld van enkele dienaren; Rijmse overleed (ter plekke of
korte tijd daarna) aan zijn verwondingen; de kwestie werd in opdracht van de Raad van State onderzocht door de
advocaat-fiscaal van de Generaliteit; 2 Abrahams broer Jacob (eveneens sergeant in de compagnie van Philips de
Wassy) meende dat Philips de Wassy (Vassy) voor de dood van Abraham verantwoordelijk was; Jacob bedreigde
De Wassy waarvoor hij op 13-5-1654 door een krijgsraad op het fort Sint Anna werd veroordeeld; de straf bestond
uit een verbanning voor een periode van zes jaren en ontheffing uit zijn functie als sergeant; tegen deze straf ging
Jacob succesvol in hoger beroep; op 16-6-1654 besloten de Staten-Generaal dat het “banvonnis” werd vernietigd; 3
op 11-12-1654 vernietigden de Staten-Generaal ook het ontslag van Jacob als sergeant; hij werd gerehabiliteerd in
zijn goede naam en faam; hij keerde op het fort St. Anna niet meer terug; na enige tijd te hebben gefunctioneerd
als appoincté in de compagnie van Philips de Wassy werd hij door de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 223-1660 benoemd tot sergeant van het fort De Haak bij Vrouwenpolder; 4 hij overleed tussen 13-3-1663 en 12-41663; 5 Abraham Rijmse was doopgetuige in fort St. Anna op 25-5-1643, 8-10-1645, 1-12-1652 en 5-4-1654.
1

Abrahams vader Jean Rijmse, geboren in Frankrijk omstreeks 1578, diende het Staatse leger ruim 50 jaar.
2 RvS, inv. 73, 24-4-1654, fol. 372 v en 30-4-1654, fol. 388 v.
3 Met dank aan Sonja de Bruin die mij hierop attendeerde.
4 Zie voor dit fort: T. van Gent, Het Zeeuwse fort Den Haeck, in: Saillant, jrg. 2014 nr. 4, p. 19-29.
5 Jacob Rijmse was gehuwd met Dina Pirole. In 1660 waren beiden lidmaat van de geref. kerk van Arnemuiden.

Ripperda, Ludolf Luyrt; kolonel van een Staats regiment
Hij was van 1-3-1703 tot 17-3-1722 kolonel van een Staats infanterieregiment waarvan in de periode 1702-1704
militairen verbleven in het fort St. Anna; 1 hij volgde Barend Johan van Prott (zie aldaar) op. 2
1 Zie de hoofdtekst, paragraaf 3.3.
2 Ringoir, 1981 b, p. 32.

Rithser, Jan; kapitein d’armes
Hij was in 1709 kapitein d’armes in een compagnie die verbleef op het fort St. Anna, vermoedelijk de compagnie
van Pieter de la Rocque; hij werd door belijdenis lidmaat van de gereformeerde kerk van St. Anna op 19-10-1709. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Ro(o)ij, Bastiaen de; aannemer
Hij pachtte in 1652 het onderhoud van de metsel- en timmerwerken op het fort St. Anna voor een periode van drie
jaren en voor fl. 3900 per jaar. 1
1 RvS, inv. 71, 24-10-1652, fol. 152; idem, 7-11-1652, fol. 175 v.

Robbertss, Thomas; adelborst
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Hij is geboren in “Nortister” en was in 1636 adelborst onder kapitein Adriaan de Beaumont in het garnizoen van
fort St. Anna; otr. ald. (weduwnaar van Eva Joris) verm. in 1638, tr. ald. Reijnburg Huijge (Huge), geb. Bergen op
Zoom, weduwe van Hans van Meteren (Van Matre), met wie zij op 18-1-1637 in St. Anna ondertrouwde; 1 uit het
huw. Robbertss-Huijge ged. St. Anna: 2
a.
b.
c.
d.

Lisabeth, 27-2-1639; getuigen: Marcus Bamis, Lambreght Joris, Soetie Cornelis en Pietertie Leenders.
Hubreght, 18-11-1640; getuigen: Anthonij Anthonissen, Leendert de Clerck, Ardijne Teunis en Sara Bricquis
Lisabeth, 4-1-1643; getuigen: Cornelis Joriss, Jan Pieterss en Soetie Cornelis.
Hubreght, 5-2-1645; getuigen: Anthonij Anthoniss, Cornelis Heijndrickss, Aernoudijntie Anthoniss en
Janneken Huijge.
e. Janneke, 6-10-1647; getuigen: Huigen Huigens en Soetie Cornelis.
f. Janneke, 21-1-1650; getuige: Jannken Huge.
1
2

Uit haar huwelijk met Hans van Meteren (Van Matre) kwam een dochter Janneken voort die op 9-11-1637 in fort St.
Anna werd gedoopt; de vader was toen reeds overleden.
Uit het huwelijk van Thomas Robbertss met Eva Joris kwam vermoedelijk zoon Marten Robberts voort. Hij werd poorter
te Oostburg op 12-1-1665 omschreven als 30 jaar oud (dus geboren ca. 1635) en als schipper. Hij zou zijn geboren in de
“Geuzenbril in den polder van Namen” (VZS, nr. 12, sept. 1674, p. 165). Het fort St. Anna werd toen soms als
“Geuzenbril” omschreven. Marten is daar waarschijnlijk niet gedoopt.

Rocque, Pieter de la; kapitein
Hij was kapitein van een compagnie van het regiment van Maximiliaan van Steenhuijsen die in de periode 17091712 garnizoen hield in het fort St. Anna. 1
1 Voor bijzonderheden over Pieter de la Rocque wordt verwezen naar: https://www.hanleune.nl/pieter-de-la-rocque.

Roelandts, N.N.; korporaal
Zijn weduwe Liesbeth N.N. (omschreven als ziek) en zijn dochter Maria werden in 1671 onderhouden door de
diaconie van de fortkerk van St. Anna; 1 voor de dochter werd aan de schoolmeester fl. 4 en 2 stuivers betaald aan
schoolgeld en boeken, vervolgens fl. 5 en 18 stuivers voor de aankoop van 11 ellen linnen voor het maken van
vier hemden; aan de weduwe Liesbeth voor diverse uitgaven (waaronder kandeel) fl. 1 en 3 stuivers; in de jaren
1672, 1673 en 1674 betaalde de diaconie aan de chirurgijn Bereth voor haar fl. 45; zij werd in 1674 onderhouden
door de vroedvrouw Iken Wolffaers; 2 op 27-1-1674 ontving de predikant Bake voor de verkoop van enige slechte
goederen van de weduwe van korporaal Roelandts fl. 7, 2 stuivers en 12 penningen, bestemd voor de diaconie. 3
1 HA, inv. 366 a, fol. 9 en 10.
2 Idem, fol. 14 en 15 en het inlegvel na fol. 14 v.
3 Idem, fol. 52 v.

Rogier, N.N.; kapitein
Op 15-5-1668 besloten de Gecommittteerde Raden van Zeeland aan een schipper een vergoeding van 1 pond en 4
schellingen voor het vervoer van zijn compagnie van Sas van Gent naar de polder van Namen; 1 waarschijnlijk
verbleef deze compagnie daar slechts kortstondig.
1 ZA, SZ, inv. 663, 15-5-1663.

Roijen, Jacob van; kapitein
Hij was vaandrig van kapitein Christiaan de Buvry (zie aldaar) en verbleef in die hoedanigheid vermoedelijk al
eerder dan in 1649 in het fort St. Anna; op 4-8-1634 werd hem door de Gecommitteerde Raden van Zeeland
veertien dagen verlof toegestaan voor “verrichtinge van sijne particuliere affairen”; 1 op 19-4-1635 is vermeld dat
hij door de prins van Oranje was benoemd tot luitenant van de compagnie van Jacob van der Meer van Berendrecht,
zij het op een traktement van een vaandrig, waarmee de Staten van Zeeland op 19-4-1635 instemden; 2 zijn
compagnie is op St. Anna vermeld in 1649 en 1650. 3
1
2

3

ZA, SZ, inv. 495, 4-8-1634, fol. 22.
Notulen Staten van Zeeland, gedrukte versie, 19-4-1635, p. 69. Besloten werd dat het traktement van de luitenant van die
compagnie, Lenaert Hendricxsen, gedurende diens leven, gelet op zijn hoge ouderdom, doorbetaald zou worden zo lang
als hij zou leven. Daarom verkreeg Jacob van Roijen toen nog niet het traktement van een luitenant.
Hij was doopgetuige in het fort St. Anna op 26-9-1649; voorts: ZA, SZ, inv. 1265, stuk nr. 13, d.d. 6-2-1650; zijn
compagnie werd in St. Anna gemonsterd op 21-1-1650.
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Romain, Pierre; adelborst
Hij was in 1640 adelborst in de compagnie van Jaques Broucqsault in het garnizoen van fort St. Anna; otr. ald. 294-1640 als weduwnaar van Catelijne Cham met Maeijken Heijndricks, weduwe van Nicolaes Dammon;
aangetekend werd dat zij het eerste paar waren dat in het nieuwe kerkgebouw van het fort ondertrouwden en
trouwden.
Nicolaes Dammon (Damman) werd in 1628, 1632 en 1635 te Lillo betaald als trommelslager (tamboer) i.v.m.
diverse publicaties; 1 hij was tamboer in de compagnie van Jaques Broucqsault; mogelijk verbleef hij in die
hoedanigheid ook (periodiek) in het fort St. Anna.
1 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79770, 79850 en 79910.

Rombouts, Pauwels; kleermaker
Hij woonde in Goes en ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 20-10-1682 fl. 6, 18 stuivers en
7 penningen voor het maken van kleren voor Janneken Nameurs (zie aldaar). 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 60 v.

Roosebeecke, Franciscus van; predikant in het dorp Namen
Hij werd op 19-11-1647 benoemd als eerste gereformeerde predikant in het dorp Namen; hij verdiende daarmee
vermoedelijk fl. 600 per jaar; 1 op 25-9-1639, 10-2-1648 en 10-1-1649 was hij vervangend predikant op het fort
St. Anna; 2 op 5-9-1649 vertrok hij naar Biggekerke. 3
1 NA, Raad van State, inv. 2181 II.
2 Blijkens dopen aldaar.
3 ZA, Verz. Gen. Afsch. 962.

Roothamer
Zie Groothamer.
Rosencrants, Holger; kolonel
Hij werd benoemd tot kolonel van een infanterie-regiment van het Staatse leger op 26-2-1632; 1 hij speelde als
bevelvoerend officier een hoofdrol bij de verovering van de forten Ambrosius (Stoofgat), Hoogerwerf,
Kruisschans, St. Anna (in de Polder van Namen) en St. Jacob (op de Couwenstijnsedijk) 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.

Rouge, Daniel le; sergeant
Hij was in 1635 sergeant van kapitein [Robert] Wassy en bevelvoerder van het Staatse detachement op de redoute
in de polder van Namen; op 14-4-1635 berichtte commandeur Broucqsault de Gecommitteerde Raden van Zeeland
dat de vijand met 700 man de vorige nacht de beide redoutes in de polder van Namen had aangevallen; de redoutes
werden zeer kloek verdedigd, maar na twee uur vechten was een overgave onvermijdelijk; er vielen doden en
gewonden [aantallen werden niet vermeld]; 23 Staatse soldaten werden krijgsgevangen gemaakt; van Daniel le
Rouge werd met een grof ijzer de “kyte” [kuit] van een van zijn benen afgenomen; hij werd daarna gevangen
genomen; de beide redouten werden in brand gestoken, maar kwamen snel weer terug in Staatse handen. 1
1 ZA, SZ, inv. 1250.1, nr. 92.

Rouselon, Jacques; soldaat
Hij was in oktober 1646 soldaat in de compagnie van Philips Wassy op het fort St. Anna. 1
1 ZA, SZ, inv. 501, 23-10-1646, fol. 105.

Ruijghaver, Pieter; begunstiger van de diaconie van de fortkerk
Hij schonk op 9-7-1690 wegens een “vereering” fl. 3 en 3 stuivers aan de diaconie van de fortkerk van St. Anna. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 92.
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Ruijter, Hans; kapitein d’armes
Hij is geboren in Watervliet (Vlaanderen) en was in maart 1634 kapitein d’armes onder kapitein Adolf van Borssele
in het garnizoen van fort St. Anna; hij otr. Tholen 18-3-1634 (als weduwnaar van Grietken Adriaens), tr. Tholen
3-5-1634 met Sara Pinnel, j.d., geb. Tholen, dochter van Pieter Pinnel.
Ruises, Jan Dircxs de; sergeant
Hij is geboren in Gorkum en was in 1640 sergeant d’armes onder kapitein Adriaen van Beaumont in het garnizoen
van fort St. Anna; otr. ald. 12-8-1640 als weduwnaar van Marij Floris met Anneken Wilms [Willems], geb.
Gorkum; uit het huw. met Marij Floris ged. fort St. Anna:
a. Heijnderickje, 9-11-1636; getuigen: Crijn Florissen, Muijs N.N. [of N.N. Muijs?], Rutger van Hattim en
Francijntie Jacobss.
b. Heijnderickje, 23-1-1639; getuigen: Maria Floris, Guilliaem N.N., N.N. Jacobss, Gillis N.N. en Gijsbreght
N.N..
Saagman, Jan; sergeant
Hij verbleef in 1701 met echtgenote Cornelia N.N. en als sergeant in het regiment van Rempt ten Ham van
Holtzappel (zie aldaar) in het fort St. Anna; vertrok daar in 1701. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Samman, Passchier; aannemer
Hij was in 1674 aannemer van het verzwaren van de contrescarp van het fort St. Anna. 1
1 Verbaal St. Anna voorjaar 1674, fol. 67 v.

Sandijck, Jan; pachter van de gemene middelen
Hij is in april 1657 en september 1679 vermeld als pachter van de gemene middelen van consumptie betreffende
het fort St. Anna. 1
1 Raad van State, inv. 77, 26-4-1657; HA, inv. 988.

Schaetsbergen, Hendrick van; luitenant en ouderling
Hij verbleef als luitenant in de compagnie van commandeur Johan van Bronckhorst in het fort St. Anna, in elk
geval in de periode 1682-1688, mogelijk reeds vanaf eind 1681; 1 hij was met zijn echtgenote lidmaat van de
fortkerk van St. Anna; 2 ouderling in deze kerk 1686-1689; 3 hij leende van de diaconie van St. Anna op 25-1-1688
fl. 100; 4 voor het gebruik van het doodkleed bij de begrafenis van zijn moeder (N.N.) werd op 19-10-1689 aan de
diaconie van de fortkerk fl. 1 en 1 stuiver betaald; 5 hij overl. vóór 19-3-1693; 6 tr. Christina Hemickx; 7 zij (vermeld
als zijn weduwe) betaalde te Lillo op 19-3-1693 aan de diaconie van St. Anna de genoemde lening van fl. 104
terug incl. rente; 8 zij lieten op St. Anna de volgende kinderen dopen:
a. Dina, 18-10-1682; zij werd lidmaat van de fortkerk van St. Anna; getuigen: de heer Cornelis van Goeré en
juffr. Abigel Durant.
b. Johanna, 18-2-1685; getuigen: de heer commandeur Bronckhorst en juffr. Johanna Maria Klouck.
c. Henrica Maria, 22-12-1686; getuigen: Henricus Voshol, predikant op het dorp Namen en van ’t fort St. Anna,
en Maria Schuerhof.
1

2
3
4
5
6
7
8

Verbalen St. Anna 1682-1688. De compagnie van commandeur Van Bronckhorst vertrok eind augustus of begin
september 1689 vanuit St. Anna naar Liefkenshoek, verbleef vermoedelijk vanaf 1691 in het fort Lillo en keerde
waarschijnlijk op St. Anna niet meer terug. Het is onduidelijk wat er met die compagnie gebeurde na het overlijden van
Johan van Bronckhorst op 11-7-1696.
Lidmatenlijst St. Anna 1683-1716.
HA, inv. 366 a.
Idem, inv. 366 a, fol. 84 en 97.
Idem, fol. 87 v.
Mogelijk is hij in Lillo begraven.
Zij was op 25-12-1683 samen met haar echtgenoot in St. Anna getuige bij de doop van Bernardus, zoon van Jurianus
Hemicx en Anthonette Bastiaense.
HA, inv. 366 1, fol. 108 v.
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Schilperoort, Adriaen Robbrechtszn. van; commies
Hij is op 6-2-1583 in Delft gedoopt als zoon van Robberecht Ewoutszn. van Schilperoort (burgemeester van Delft)
en een niet bekende moeder; hij woonde vanaf ca. 1615 in Bergen op Zoom en was in dienst van de Generaliteit
als “commissaris van ’s lands magazijnen” en als “opzigter van ’s lands fortificaties der stadsforten van Bergen
op Zoom”; 1 voorts was hij “commissaris ordinaris van de monsteringe”; op 21-11-1637 kreeg hij opdracht van de
Raad van State om affuiten van het fort St. Anna te laten repareren; 2 hij overleed in Den Haag op 17-1-1639; in
1644 had zijn zoon Robbrecht (die zijn vader in de genoemde functies opvolgde) bemoeienis met de vernieuwing
van palissaden op het fort; 3 hij tr. Leiden 15-3-1614 Eva Walraven, dochter van Jacques Walraven (raad en
rekenmeester van Holland) en Geertruyt van Osch. 4
1
2
3
4

Leune, 2011, gedrukte versie, p. 503.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 54, fol. 350.
Idem, inv. 62, 18-1-1644, fol. 54.
Uit dit huwelijk kwamen zes kinderen voort, geboren en gedoopt te Bergen op Zoom.

Schimmelpenninck, Anthonij; aannemer
Hij werd in 1713 voor een periode van drie jaren aannemer van onderhoudswerken op het fort St. Anna voor fl.
970 per jaar; 1 na een inspectie van zijn werk in maart 1714 werden nog diverse defecten geconstateerd; 2 in
september 1714 werd zijn onderhoudswerkwel goedgekeurd; 3 idem in maart 1715; 4 idem in september 1715; 5
idem in maart 1716; 6 hij was in maart 1717 samen met Cornelis Boone aannemer van het verhogen van de
binnencontrescarp van het fort en van het vullen en opmaken van de gespoelde gaten in de wallen, hetgeen meer
kosten met zich bracht dan was begroot. 7
1
2
3
4
5
6
7

Verbaal St. Anna voorjaar 1713, fol. 39. Hij is mogelijk identiek met Anthony Schimmelpenninck, vermeld als sergeant
onder Coehoorn op 15-8-1701 (WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 371, akte nr. 73).
Verbaal St. Anna voorjaar 1714, fol. 24 v.
Idem najaar 1714, fol. 45 v.
Idem voorjaar 1715, fol. 29. De goedkeuring vond plaats enkele dagen na de stormramp van 3-3-1715 waarbij de polder
van Namen (definitief) onder water liep.
Idem najaar 1715, fol. 46 v.
Idem voorjaar 1716, fol. 24.
Idem voorjaar 1717, fol. 30.

Schipper, Jan Pieterse; bewoner van de polder van Namen
Hij was in 1665 inwoner van de polder van Namen en behoorde tot de categorie officieren, gekwalificeerde
personen en landlieden aldaar met een geschat vermogen op 23-4-1665 van fl. 2000 of meer; 1 vermoedelijk was
hij schepen. 2
1
2

HA, inv. 1034. In een andere bron is hij omschreven als Jan Pieterse, schipper in de polder van Namen (WBA, not. arch.
Bergen op Zoom, inv. 79, akte nr. 46, 13-5-1655).
Nijenhuis, p. 269 (“Jan Pieterssoon”).

Schoeters, Adriaen; inwoner polder van Namen
Hij leende van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 12-4-1693 samen met Jacob Vermeersen en Pieter
Claessen fl. 100’; 1 zij waren toen inwoners van de polder van Namen. 2
1 HA, inv. 366 a, fol. 109 v.
2 Idem, fol. 114.

Schollier, Jacques; huiseigenaar in het dorp Namen
Hij bezat op 5-2-1665 twee huizen in het dorp Namen; een daarvan heete “Den Lindeboom” (oostelijk en
noordelijk grenzend aan het huis van Dijdtloff Gout, westelijk aan het huis van Jacques de Wagenaer en zuidelijk
aan de dijk); krachtens een akte, opgesteld door de magistraat van het Hulsterambacht d.d. 11-11-1662, hadden de
bewoners toen een hypothecaire schuld; hij was brouwer te Antwerpen in “de Sterre”. 1
1 GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 78, 5-2-1665.

Schoone, Thieleman; adelborst
Hij is geboren in “het land van de Marck”; was in 1647 adelborst onder commandeur Pollot in het garnizoen van
fort St. Anna; otr. ald. 15-12-1647 Anneke Pieters, geb. Valkenisse, toen verblijvend in St. Anna; uit dit huw. ged.
St. Anna:
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a. Pieter, 1-11-1648; getuigen: Pieter Schoone, Christoffel Limburg, Jan Smale en Lijsbeth Andries.
Schout bij nacht, Jakomijntje; begunstigde van de diaconie van de fortkerk
Zij ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna in 1675 fl. 1, 11 stuivers en 8 penningen om naar Sas
van Gent te gaan. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 20.

Schuer, Godefridus van de; luitenant
Hij is “geboortig van de Hooftbanck Heerle” en is op 15-5-1712 bij de inschrijving van zijn huwelijk in fort St.
Anna vermeld als luitenant (kennelijk in de betekenis van kapitein-luitenant) van een detachement van het regiment
van generaal-majoor [Gauthier Johan] De Villegas; 1 hij otr. St. Anna 15-5-1712, tr. ald. 30-5-1712 Anna Marsella
Stapel uit Den Bosch. 2
1 Zie voor dit regiment Ringoir, 1981 b, p. 97.
2 Hij is mog. verwant met Godefridus van de Schuer, vermeld als secretaris van de stad Utrecht op 2-7-1689 (Utrechts
Archief, toegang 37, inv. 2229).

Schuijt, Cornelia; bewoonster van het fort
Voor het gebruik van het doodkleed bij haar begrafenis werd op 19-9-1695 aan de diaconie van de fortkerk fl. 1
en 1 stuiver betaald; 1 mog. dochter van Michiel Claessen Schuijt (zie aldaar).
1 HA, inv. 366 a, fol. 121.

Schuijt, Michiel Claessen; schipper, landbouwer, burgemeester en gezworene
Hij (soms kortweg omschreven als Michiel Claessen) is geboren in de polder van Namen (vermeld bij de
inschrijving van zijn eerste huwelijk) en was op 21-8-1663, wonend in de polder van Namen, in Bergen op Zoom
getuige bij de opstelling van een notarisakte; 1 op 21-5-1676 is hij vermeld als voogd van de wezen van zijn broer
Cornelis Claessen Schuijt; 2 hij had een zuster Aegtie Schuyt; 3 hij werd benoemd tot vrijschipper te Doel en St.
Anna-Ketenisse op 16-12-1670; hij diende een borgsom van 100 pond Vlaams te betalen; 4 hij was voorts
landbouwer (pachter) in de polder van Namen en vervulde daar bestuurlijke functies, waaronder gezworene van
het polderbestuur en schepen (o.m. in 1660-1661 en in 1670); 5 voorts burgemeester (o.m. 1686-1705 en mogelijk
al eerder en nog later) in de magistraat van de polder van Namen; 6 hij legde op 24-2-1682 als inwoner van het
dorp Namen een verklaring af over de beroving en de moord op de baljuw Dijdtloff Goudt op resp. 28-1 en 1-21682; 7 hij woonde toen in het dorp Namen; zijn erf grensde aan de kaai; 8 hij was in 1684 als gezworene betrokken
bij de herbedijking van de polder van Namen, benoemd door de Raad van State op 2-5-1684, tegen een traktement
van fl. 300; 9 hij was in 1692 luitenant in de compagnie landlieden van de polder van Namen; 10 hij was op 17-91695 fl. 1200 schuldig aan de erfgenamen van Elisabeth Doogen (zie Cornelis Matthijsse Knollaert) wegens een
verstrekte lening op 20-4-1694; 11 hij otr. (1) (wonend in de polder van Namen) (geref.) Liefkenshoek 15-3-1670,
tr. (1) (geref.) ald. 7-4-1670 Anna Dronkers, ged. Liefkenshoek 8-11-1648, dochter van Dirk Janse Dronckaert
(landbouwer en schepen te Doel) en Pieternella Willems; hij tr. (2) jan. 1672 Petronella Betinck, r.k. ged.
Roosendaal 29-4-1645, dochter van Cornelis Betinck en Maria Crijns (zie aldaar); Schuijt en Betinck kwamen op
25-1-1672 in Bergen op Zoom huwelijkse voorwaarden overeen; 12 uit het tweede huw. r.k. ged. (door
rondtrekkende missionarissen in het Hulsterambacht): 13
a. Barbara, geb. 20-10-1672, ged. 25-10-1672; getuigen: Joannis Cornelisse, Theodoor Claijssens en Curina
Brinck.
b. Cornelia, 17-8-1674; getuigen: Bartholomeus Fossaert en Maria Corijns.
c. Gertruda Clijcen [Claessen], 18-9-1676; getuigen: Judocus Betijnck en Judoca Betijnck (de vader is bij (de
bewerking van) de doopinschrijving, vermeld op de site “Zeeuwen Gezocht”, foutief vermeld als Michael
Henricus Schuijt).
d. Nicolaus, 9-4-1679; getuige: Judoca Betijnck.
e. Joannes, 3-6-1683; getuigen: Petrus Betinck (nomine Joannes van Weerde), Judoca Stobbelaere (nomine Maria
Cril).
f. Michiel, 4-10-1685; hij was in 1716 gehuwd was Janna [de] Broeker. 14
g. Pieter, geb. 4-5-1688, r.k. ged. Lamswaarde 5-5-1688; otr. Hust 17-6-1713, tr. Hulst 6-7-1713 Cornelia van
den Enden, ged. Liefkenshoek 8-2-1688; getuigen: Cornelis Jansen Gastelaer en Elisabet Jansen de Munck; zij
woonde in 1739 in Graauw (Hulster-Ambacht) met drie kinderen, één geb. in de polder van Namen, twee in
Graauw.
1

WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 113, akte nr. 76, 21-8-1663.
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GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, rechtdag 21-5-1676, ongefol..
Zij was een dochter van Claes Schuyt, huwde met Jacob Jacobsen Verstraten de jonge en woonde met hem in Doel (zie
verder: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek).
ZA, SZ, inv. 666, 16-12-1670. Voor zijn functioneren als schipper bestaan ook enkele indirecte aanwijzingen: op de
bewoningskohieren van de polder van Namen uit 1665 en 1672-1675 komt hij niet voor (vermoedelijk omdat hij afwezig
was toen deze kohieren werden samengesteld) terwijl hij daar toen bestuurlijke functies vervulde; zijn eerste echtgenote
kwam uit het schippersgeslacht Dronckers; zijn tweede echtgenote was de dochter van een rijsschipper; bij het opstellen
van de huwelijkse voorwaarden voor zijn tweede huwelijk waren een schipper en een schippersknecht getuigen. Mogelijk
was de schipper Dirck Schuyt, vermeld in 1670, zijn broer (Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek).
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, 4-5-1660, fol. 64; idem, 29-4-1670, fol. 108 v. Hij werd ook op 6-5-1664 als schepen
gekozen maar weigerde toen de eed af te leggen (idem, 6-5-1664, fol. 75 v).
Zie de Verbalen van de Raad van State betreffende het fort St. Anna.
HA, inv. 1211.
Idem, inv. 1204, fol. 151 v, 7-2-1682.
NA, Raad van State, inv. 1856.
HA, inv. 153.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 339, akte nr. 43, 17-9-1695.
Idem, inv. 187, akte nr. 5, 25-1-1672; getuigen waren de schipper Jan Geuns en de schippersknecht Dingeman Janssen.
GA Hulst, DTBL Hulst nr. 55-57.
Dit paar liet op 28-6-1716 in fort St. Anna geref. dopen: Pieternel Schuijt; getuigen: Jan de Broeker en Cornelia van den
Enden.

Schuppens, Jacob Jansen; schepen van de magistraat van de polder van Namen
Hij was in de polder van Namen waarsch. landbouwer; in 1690 raakte hij onvermogend als borg van Cornelis
Mahuij die niet in staat was de pachtsom van zijn land in de polder van Namen te betalen; 1 de schuld werd op
Schuppens verhaald; bezittingen van hem werden publiekelijk verkocht; in de periode 1692-1705 is hij vermeld
als schepen van de magistraat van de polder van Namen, benoemd door de Raad van State; 2 voor het gebruik van
het doodkleed bij de begrafenis van zijn dienstmeid (N.N.) werd op 22-4-1694 aan de diaconie van de fortkerk fl.
1 en 1 stuiver betaald; 3 tr. N.N.; voor het gebruik van het doodkleed bij haar begrafenis werd op 28-1-1695 aan
de diaconie van de fortkerk fl. 1 en 1 stuiver betaald; 4 zij hadden waarsch. een dochter Janna; zij otr. geref. Hulst
(als j.d., wonend in de polder van Namen) 8-12-1703, tr. geref. Hulst 28-12-1703 Douwe Matthijssen, j.m.;
vermoedelijk was er voorts een zoon Jan Schuppens die in de Melopolder woonde en schipper was en die gehuwd
was met Johanna Verlinden, geboren 18-5-1697, r.k. ged. Polder van Namen 19-5-1697, dochter van Petrus
Verlinde en Petronella de Witte. 5
1
2
3
4
5

Verbaal St. Anna voorjaar 1690, fol. 132.
Verbalen St. Anna 1692-1705.
HA, inv. 366 a, fol. 115 v.
Idem, fol. 120 v.
De Blieck, p. 105.

Segwaert, de heer Van, landeigenaar
Hij behoorde in 1614 samen met vijf anderen tot de eerste eigenaren van de herdijkte Molenpolder ten zuid-westen
van de polder van Namen; 1 hij is verm. identiek met Bartholomeus van Segwaert (geb. Dordrecht ca. 1576, overl.
na 1626), zoon van Meynert van Segwaert en Anthonia Wenssen; hij was o.m. advocaat bij het Hof van Holland
en schepen van Dordrecht.
1 NA, 4.VTH, nr. 2986.

Seijs, Anthony; kapitein
Hij is gedoopt te Bergen op Zoom op 17-2-1602 (getuigen: Guilliam Hendricx en Tanneken Huybrechts), zoon
van Lieven Seijs (Staats infanterie-kapitein) en Maria Testaerts; doopgetuige Steenbergen 12-2-1625; was 22-51625 luitenant onder [Johan] Thierry; werd op 26-7-1632 benoemd werd tot kapitein van een Zeeuwse compagnie
(als opvolger van Thierry); 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 12-11635 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
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en gouverneur Morgan; 10 wederom vermeld als kapitein in 1636; 11 soldaten uit zijn compagnie verbleven op 142-1640 op het fort Hoogerwerf; 12 idem in de periode 1638-1644 op het fort St. Anna in de polder van Namen; 13
werd op 7-7-1662 benoemd tot sergeant-majoor (gouverneur) te Sas van Gent; 14 bevorderd tot luitenant-kolonel
22-12-1664; 15 vrijheer van Westdorpe; 16 overl. vóór 7-11-1668; 17 tr. Maria Campe van Bruhese, waarsch. dochter
van Jacob Campe van Bruhese en Leonore Geertruyd (Eleonora) de la Salle (zie aldaar); uit dit huwelijk (in elk
geval) (volgorde onbekend): 18
a. Eleonora Seijs; doopgetuige Nieuw-Vossemeer 3-9-1679; woonde in 1679 in de Steenbergschestraat te Bergen
op Zoom; was toen verwikkeld in een conflict met de kerkeraad van de geref. kerk te Steenbergen i.v.m. de
betaling van een legaat aan de diaconie van deze kerk, toegekend bij testamentaire beschikking door haar derde
echtgenoot; zij verloor hierover een proces bij de Raad van Brabant en betaalde uiteindelijk (door verkoop van
bezittingen) aan de genoemde diaconie fl. 2000, voldaan op 9-11-1686; 19 verkocht op 29-1-1680 een huis te
Lillo; 20 was in 1682 samen met de heer Van Amelroij eigenaresse van de Vlietpolder [anno 20145: de Oude
Vlietpolder] te Steenbergen; deze inundeerde op 26-1-1682 en in de nacht van 20 op 21-3-1682; de eigenaren
verzochten de Raad van State om vrijstelling van verponding (ad fl. 204 per jaar; 120 gemeten à 34 stuivers
per gemet) gedurende negen of tien jaar; 21 doopgetuige Den Haag 31-10-1688; tr. (1) Francois Cabeljau (zie
Cabeljau nr. 3); tr. (2) 1674 kapitein Jacob Backer (mog. identiek met Backer ad A.3); 22 met hem vermeld op
11-3-1677; 23 otr. (3) Bergen op Zoom 14-1-1678; h.v. ald. 18-1-1678; 24 tr. (3) Halsteren (geref.) 30-1-1678
kapitein Matthias (Matthijs) Bouquelon des Fossez (Matthijs de Beuckelon, heer van Fossez), zoon van
Francois Bouquelon des Fossez en vermoedelijk diens echtgenote Judith de la Jariles Gohier; 25 evenals zijn
vader was Matthias als infanterie-kapitein werkzaam te Steenbergen; hij overl. vóór 18-5-1679; 26 zij otr. (4)
’s-Gravezande 20-8-1682, tr. (4) Bergen op Zoom 3-10-1682 Johan Julius van Arentschildt, geb. ’sGravenhage; hij is vermeld als kapitein op 2-9-1684 en 1-11-1686; 27 hij overl. vóór 25-2-1689. 28
b. Elisabeth Seijs, op 7-11-1668 vermeld als echtgenote van Cornelis de Witt (kapitein ten dienste van de
Republiek), geb. 1641, zoon van kapitein Thomas Andrieszn. de Witt en Elisabeth de Grenu, overl. 16-3-1671;
29
zij hertr. Wilhelmus Lloyd, die als haar weduwnaar is vermeld op 26-3-1691; zij erfde van haar vader de
heerlijkheid Westdorpe. 30
c. Anthonij Seijs, als minderjarig vermeld op 7-11-1668; 31 hij is mog. identiek met Anthonij Seijs, benoemd tot
kapitein in het Staatse leger op 27-6-1681. 32
d. Levinus Seijs, als minderjarig vermeld op 7-11-1668; 33 verm. identiek met Lieven Seijs, vermeld als luitenant
op 1-7-1670. 34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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14
15
16

17
18
19

ZA, SZ, inv. 1669, fol. 128 v; NA, Raad van State, inv. 49, fol. 79.
ZA, SZ, inv. 1247.2.
Idem, inv. 493, 26-11-1632.
Idem, 8-6-1633.
Idem, inv. 494, 29-11-1633, fol. 130.
Idem, inv. 494, 21-6-1634, fol. 300 en inv. 495, 9-5-1635, fol. 212 en 212 v.
Idem, inv. 494, 24-3-1634, fol. 226 en inv. 495, 18-5-1635, fol. 215.
Idem, inv. 495, 12-12-1634, fol. 118.
Idem, 12-1-1635, fol. 148 v.
Idem, 3-3-1635, fol. 178.
ZA, SZ, inv. 496, 3-9-1636, fol. 147.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590, fol. 45.
Blijkens het trouwboek van dit fort betreffende de periode 1633-1647; ZA, SZ, inv. 1258, ingekomen stuk nr. 131, 21-71643; hij is toen vermeld als lid van een krijgsraad in fort St. Anna; WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 34, akte nr.
41, 22-4-1639.
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 122.
S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, band II, Den Haag, 2008, p. 953.
Anthony Seijs kocht de heerlijkheid Westdorpe (ten westen van Axel in Zeeuws-Vlaanderen) van de executeuren van de
boedel van de eerste ambachtsheer, Franciscus Dinghen(s), aartsdeken van de kathedrale kerk van Antwerpen, die de
heerlijkheid verwierf in 1626 (Encyclopedie van Zeeland, deel III, p. 305-306). Na het overlijden van Seijs kwam de
heerlijkheid in het bezit van zijn dochter Elisabeth Seijs. Deze eigendomsoverdracht werd betwist door Leonard
Franchoijs graaf van Dinghen(s) die stelde dat Anthony Seijs destijds de heerlijkheid op een onwettige wijze had
verkregen omdat de erfgenamen van de genoemde aartsdeken er geen toestemming voor hadden verleend. Leonard
Francoijs claimde dat de heerlijkheid (middels naasting) terug kwam in de familie Dinghens. Op 26-3-1691 verklaarde de
weduwnaar van Elisabeth Seijs, Wilhelmus Lloyd, tot teruggave bereid te zijn (Regionaal Archief Dordrecht, oudnotarieel archief, inv. 192, arch. notaris Johannes Melanen, akte d.d. 26-3-1691, fol. 146-147). Zijn overleden echtgenote
had zich volgens hem hiertoe ook al bereid getoond teneinde verdere juridische procedures te voorkomen.
NA, Staten-Generaal, inv. 5049, 7-11-1668.
Zijn weeskinderen zijn anoniem vermeld op 22-6-1669 (WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 91, akte nr. 46; idem inv.
305, akte nr. 13, 6-3-1686).
WBA, arch. Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 2, o.m. 28-5-1679, 17-1-1681, 24-6-1682, 19-6-1684 en 9-11-1686.
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22
23
24
25

26

27
28
29
30
31
32
33
34

WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 264, akte nr. 10.
NA, Raad van State, inv. 1580, verbaal voorjaar 1682, fol. 242 en 242 v.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 260, akte 11-3-1677.
Idem, inv. 261, akte nr. 14.
Idem, inv. 246, akte nr. 97.
Hij is een jonge broer van Franchois de Bouquelon, heer van Fossez; deze verkreeg van de Raad van State commissie als
kapitein op 2-11-1644 (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1527, fol. 109); idem op 24-2-1646 (NA, Raad van State,
1.01.19, inv. 1527, fol. 166 v); op 17-7-1647 volgde zijn commissie als sergeant-majoor (wachtmeester) van het fort
Henricus te Steenbergen (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1527, fol. 213 v); deze was voorts kapitein van een
compagnie van 50 koppen die o.m. in de periode 1654-1656 verbleef in het fort Henricus te Steenbergen (NA, Raad van
State, inv. 2061 II, 1654-1656, fol. 47 v). Op 23-2-1662 werd Matthias (toen wonend in Steenbergen en 22 jaar oud) als
student rechten te Leiden ingeschreven (H. Bots, I. Matthey en M. Meijer, Noordbrabantse Studenten 1550-1750,
Tilburg, 1979, p. 712). Op 24-11-1673 is hij vermeld als luitenant in de compagnie van zijn broer kapitein N.N. [=
Francois] Des Fossez, in garnizoen op het fort Henricus te Steenbergen (WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 50). Op 11-71674 testeerde hij te Steenbergen, omschreven als luitenant in de compagnie van de heer Fossez, die toen garnizoen hield
te Ieperen. Het betrof een besloten testament dat pas na zijn dood geopend mocht worden (WBA, not. arch. Steenbergen,
inv. 43, 11-7-1674).
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 263, akte nr. 30. Zij is toen als zijn weduwe vermeld i.v.m. met een geschil over
het onderhoud van de dijk “Den Heenen Noort” (de dijk van de polder Noordheen, bedijkt in 1655) te Steenbergen. Als
zijn weduwe is zij ook vermeld op 13-6-1682 en 18-6-1682 (WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 52). Hij liet een
insolvente boedel achter. De waarde van zijn nagelaten bezittingen werd geschat op fl. 20.109, 18 stuivers en 8
penningen (w.o. een boerderij in De Heen), maar daar stonden boedellasten tegenover van fl. 32.078, 11 stuivers en 1
penning (zijn begrafenis had fl. 2179 en 19 stuivers gekost) (WBA, arch. Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 2, 29-61682, waarin een kopie van de staat en inventaris d.d. 24-6-1682, opgemaakt in het kader van het vermelde geschil tussen
zijn weduwe en de kerkeraad van Steenbergen).
WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 53, 2-9-1684 en 1-11-1686; in de laatstgenoemde akte wordt melding gemaakt van een
hofstede met land in De Heen die hem en Eleonora Seys hadden toebehoord.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 271, akte nr. 12.
NA, Staten-Generaal, inv. 5049, 7-11-1668.
Regionaal Archief Dordrecht, oud-notarieel archief, inv. 192, arch. notaris Johannes Melanen, akte d.d. 26-3-1691, fol.
146-147.
NA, Staten-Generaal, inv. 5049, 7-11-1668.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1532, fol. 17.
NA, Staten-Generaal, inv. 5049, 7-11-1668.
ZA, SZ, inv. 666, 1-7-1670.

Servaes, Jan; landbouwer in de polder van Namen
Hij was landman in de polder van Namen en pachter van land van de Generaliteit; hij verzocht in 1689 om de
pacht over het jaar 1688 vanwege de slechte oogst in dat jaar in 1689 in vier termijnen te mogen betalen zoals was
toegestaan aan zijn naastgelegen buren en om te wachten met het executeren van zijn bezittingen totdat zijn
veldvruchten, die in de aanstaande winter gedorst zouden worden, waren verkocht; 1 ook in 1690 en 1691 diende
hij een verzoek in om vermindering van pacht; 2 behoorde tot de “landlieden” in de polder van Namen in 1692. 3
1 Verbaal St. Anna najaar 1689, fol. 101.
2 Idem voorjaar 1690, fol. 132-134 v en voorjaar 1691, fol. 128 v.
3 HA, inv. 153.

Servaes, Pieter; landbouwer in de polder van Namen
In 1660 was hij pachter van land van de Generaliteit in de polder van Namen; verzocht om vermindering van pacht
vanwege een slechte oogst; 1 zijn vermogen werd op 30-4-1665 geschat op fl. 2500; 2 op 6-9-1669 had Gillis
Vermercke een vordering op hem van fl. 488 wegens de koop van 2000 pond mede; 3 hij was in 1684 als gezworene
betrokken bij de herbedijking van de polder van Namen, benoemd door de Raad van State op 2-5-1684, tegen een
traktement van fl. 300; 4 op 3-11-1684 pachtte hij van de Generaliteit 71 gemeten en 202 roeden in de polder van
Namen en 43 gemeten en 128 roeden in de Speelmanspolder; 5 hij was rooms-katholiek; 6 hij overleed op 22-51685; 7 hij is mog. identiek met Petrus Servaes, tr. Hontenisse 18-12-1655 Mayken de Waele, ged. Hengstdijk 1311-1626, dochter van Martinus de Waele en Joanna Vergouwen; vermoedelijk hertrouwde hij vóór 1672 met
Elisabeth van Sechiers (Secliers); uit het laatstgenoemde huwelijk:
a. Lambertus, geb. 18-2-1672, r.k. ged. 21-2-1672 (door een rondtrekkende missionaris) (getuigen: Jan Servaes
en Jacoba Sechiers).
1 Verbaal St. Anna najaar 1660, fol. 17.
2 HA, inv. 1034.
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3
4
5
6
7

GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 100 v.
NA, Raad van State, inv. 1856.
Idem; voorts bijlage …
GA Hulst, DTBL Hulst nr. 20 E.
NA, Raad van State, inv. 106, 1-6-1685.

Sigeers (Sighers, Sijghers), N.N. (waarsch. Jacob); kapitein
Ergens in de periode 1688-1702 (vermoedelijk in of omstreeks 1702) was hij kapitein van een op St. Anna
garnizoen houdende compagnie, behorend tot het regiment van Barend Johan van Prott; 1 op 12-5-1704 verbleef
zijn compagnie met 45 manschappen in Den Bosch. 2
1 Blijkens de Lidmatenlijst van de fortkerk van St. Anna in de periode 1688-1711.
2 http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/Inkwartiering/130.htm.

Sigterman (Sichterman), Harmen; kapitein
In september 1697 was hij kapitein van een compagnie van het infanterie-regiment van Barend Johan van Prott,
garnizoen houdend in Hulst met 36 man; 1 hij verbleef in St. Anna in de periode 1702-1704 (en mogelijk ook
eerder en later) als kapitein van deze compagnie, vanaf 1-3-1703 in het regiment van Ludolf Luyrt Ripperda (die
Van Prott opvolgde); 2 op 12-5-1704 verbleef zijn compagnie met 52 manschappen in Den Bosch. 3
1
2

3

NA, Raad van State, inv. 1592, Verbaal inspectie Hulst najaar 1702, fol. 48.
NA, Raad van State, inv. 1594, Verbaal inspectie fort St. Anna voorjaar 1702, fol. 62 v; idem, inv. 1596, Verbaal St.
Anna voorjaar 1703, fol. 60 v; doopboek St. Anna 1-1-1702, 14-1-1703 en 6-4-1704; zie voor het genoemde regiment
Ringoir, 1981 b, p. 32l.
http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/Inkwartiering/130.htm.

Sledecam, Jasper; bierdrager
Hij is vermeld als bierdrager in het fort St. Anna op 20-2-1647; 1 waarsch. ook soldaat aldaar.
1 HA, inv. 667, 20-1-1647.

Smijtere, Francois de; landeigenaar polder van Namen
Zie Cornelia Wielant.
Smit, Jaques de; verm. bewoner van de polder van Namen 1
Voor het gebruik van het doodkleed bij de begrafenis van zijn vrouw (N.N.) betaalde hij op 5-3-1688 aan de
diaconie van de fortkerk van St. Anna fl. 1 en 1 stuiver. 2
1 Hij is mogelijk identiek met Jaques Wagenaer, vermeld als smid in de polder van Namen in 1665 (HA, inv. 1034).
2 HA, inv. 366 a, fol. 82 v.

Smit, Joos; schipper
Hij ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 8-6-1679 fl. 1:11:8 voor het vervoeren van kandidaten
(proponenten) voor de predikantsplaats op het fort terug naar het land van Goes. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 50.

Smits, Wilmina; bewoonster van het fort
Zij kwam, vermoedelijk omstreeks 1702, met attestatie en met de compagnie van kapitein Sigeers (Sighers) (zie
aldaar) naar St. Anna, waarschijnlijk als echtgenote van een militair. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Snijder, Hans; soldaat
Zie Hansken Besemaecker.
Snoeck, Nicola; chirurgijn
Hij verbleef in St. Anna als chirurgijn in de compagnie van commandeur Johan van Bronckhorst; tr. Maria Stel;
uit dit huw. ged. St. Anna:
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a. Franchoijse, 24-3-1686; getuigen: Mutureijn Snoeck, Jan de Bruijn (sergeant in de genoemde compagnie) en
Elisabeth Opsomer.
b. Johanna Maria, 4-6-1687; getuigen: sergeant Jan de Bruijn en Anna Harts; vermoedelijk identiek met het kind
van Mr. Nicola waarvoor door hem op 13-8-1687 aan de diaconie van de fortkerk 6 stuivers werd betaald
wegens het luiden van de klok bij diens begrafenis. 1
c. Matureijn, 12-9-1688; getuigen: Michiel Walschenaer en Josijntie Janssen.
1 HA, inv. 366 a, fol. 77.

Snouck, Jacobus; chirurgijn en schoolmeester
Hij is geboren in Vlissingen omstreeks 1648 (34 jaar oud op 10-2-1682); 1 hij was chirurgijn in het dorp Namen
en in het fort St. Anna; 2 in de periode 1674 tot vermoedelijk 26-1-1682 was hij tevens schoolmeester in het dorp
Namen; 3 op 14-7-1675 werd hij schepen van de ambachtsheerlijkheid Namen; 4 hij solliciteerde in 1678 vergeefs
naar de post van schoolmeester in Hengstdijk [waar Pieter de la Fosse werd benoemd; zie aldaar]; 5 in 1677
betaalde hij aan de diaconie fl. 6 terug wegens een lening d.d. 2-6-1677 ten bedrage van fl. 31 en 10 stuivers (ook
omschreven als een lening van tien zilveren ducatons); 6 in 1679 resteerde een schuld van fl. 25 en 10 stuivers; 7
begin 1682 was hij betrokken bij de geruchtmakende beroving in het dorp Namen van de baljuw Dijdloff Goudt
(zie aldaar); 8 hij werd er op 11-5-1682 voor veroordeeld door de Vierschaar van het Hulsterambacht; hij werd
verbannen uit “de provintie van Vlaenderen” [Staats-Vlaanderen] voor de eerstkomende en achtereenvolgende
vier jaren en tot het betalen van de proceskosten ad 8 pond Vlaams en 10 schellingen; zijn echtgenote, Cornelia
Poole, maakte op 12-9-1682 aan de magistraat van het Hulsterambacht kenbaar dat haar man bij het Hof [de Raad]
van Vlaanderen te Middelburg in beroep zou gaan; 9 zij is geboren in “Campveere” [Veere] en was op 7-2-1682
43 jaar oud. 10
1 HA, inv. 1204, fol. 157.
2 HA, inv. 366 a, diverse plaatsen, o.m. fol. 49 v.
3 Idem, inv. 26, 5-6-1678 en 8-2-1682; ZA, arch. Classis Zuid-Beveland, inv. 3, 9-10-1674; Uil, 2015, p. 831.
4 GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a. Hij volgde Cornelis Mahuij op die had geweigerd om de eed als schepen af te leggen.
5 Mededeling van Huib Uil.
6 HA, inv. 366 a, fol. 29 en 30 v.
7 Idem, fol. 42 v.
8 HA, inv. 1204, fol. 157-158. Een van de andere betrokkenen was Pieter Bulsinck (zie aldaar).
9 Idem, fol. 146 v.
10 Idem, fol. 151 v.

Somere, Jacob van; landeigenaar polder van Namen
Hij verwierf op 19-12-1612 samen met anderen octrooi voor de herbedijking van de polder van Namen en was
grondeigenaar in de Speelmans- en Middelpolder met 43 gemeten en 137,5 roeden; plus van een gorsing ten
noorden daarvan van 16 gemeten; 1 hij is vermoedelijk identiek met Jacob van (de) Somere, geb. Gent ca. 1547,
overl. ald. 15-6-1623; deze was o.m. raadpensionaris, diplomaat en dichter.
1 NA, 4.VTH, kaart nr. 2986.

Sonnius, Anthony; diaken
Hij (vermoedelijk militair) was op 18-4-1679 en 1-10-1679 diaken van het fortkerk van St. Anna; 1 hij maakte op
18-1-1680 geen deel meer uit van de kerkeraad; 2 hij is mog. identiek met Anton Sonnius, vermeld als lidmaat van
de geref. kerk van Vlissingen in april 1681 met attestatie van Grol [Groenlo]. 3
1 HA, inv. 366 a, fol. 40 en 43 v.
2 Idem, fol. 46.
3 ZA, DTBL Vlissingen nr. 24, K 483, fol. 161.

Soubrij, Pieter; vaandrig
Hij was vaandrig in de compagnie van kapitein Jacques Broucqsaut (o.m. vermeld op 17-10-1638 en 24-6-1642); 1
werd op 9-8-1635 en 13-10-1635 door hem en op 25-10-1635 door de Gec. Raden genomineerd als majoor van
Liefkenshoek; werd uiteindelijk niet voor deze functie gekozen; 2 zijn kapitein vermeldde dat Soubrij een lang
staat van dienst had; hij was reeds 30 jaar werkzaam in de compagnie van Broucqsaut en eerder gedurende 7 jaar
in de compagnie van kapitein Ram; hij werd omschreven als moedig en eerlijk; 3 doopgetuige (nog steeds vermeld
als vaandrig) fort St. Anna in de Polder van Namen 28-10-1640; vermeld als vaandrig in dit fort op 21-7-1643; 4
tr. Apolonia van den Berge; uit dit huw. ged. fort St. Anna in de Polder van Namen: 5
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a. Debora Soubrij, 17-10-1638; doopgetuigen: Jaques Fasscheene [= Facheau; zie aldaar] (sergeant onder
commandeur Broucqsaut), Dirck Eduwaerts (wonend in Vlissingen), Jacomijntie Lambreghts (echtgenote van
sergeant Anthonij Cornelis) en Catelijne Cornelis (echtgenote van Pieter Baudrij).
b. Catelijntie Soubrij, 20-2-1639; doopgetuigen: Pieter Soubrij (de vader) en Cathelijntie Provo (echtgenote van
sergeant Jaques Fasschou [Facheau]).
c. N.N., ?-1-1641; doopgetuigen: Evert N.N. en Jaquemijne Lambreghts.
d. Ehud Soubrij, 7-12-1642; doopgetuigen: Pieter Capproen en juffr. Crijntie Vervoren.
e. Debora Soubrij, 5-5-1647; doopgetuigen: Gillis van Wesel, Willem Wispelaer en Maijken van Oosten.
1
2
3
4
5

ZA, SZ, inv. 499, fol. 100.
Idem, inv. 495, 25-10-1635, fol. 324.
Idem, inv. 1252.1, brief van Jacques Broucqsaut aan de GR van Zeeland d.d. 9-8-1637; ZA, SZ, inv. 1250.2; brief van
Jacques de Chantraines de Broucqsaut aan de GR van Zeeland d.d. 13-10-1635.
Idem, inv. 1258, stuk nr. 183.
Vermoedelijk was er ook een dochter Lucretia Sobrij, geb. fort St. Anna, die in 1654 in Hulst/ Veere tr. met Jaques
Caproen (Cappron), geb. Hulst, schoolmeester in Lamswaarde 1652-1657 en in Hulst 1657-1675 (Uil, 2015, p. 830).

Spijckenisse, Michiel; timmerman
Zie Michiel Gillissen.
Spijckerhof, Balthasar van; sergeant-majoor
Balthasar van Spijcker(s)hof, geb. Delft; hij werd door de Raad van State op 28-6-1658 aangesteld tot waarnemend
sergeant-majoor op het fort St. Anna in de polder van Namen, ter vervanging van de zieke Francois Blequin; hij
kreeg hiervoor geen traktement; 1 waarschijnlijk verbleef hij reeds op het fort als militair, waarvoor hij wel betaald
werd; hij volgde in formele zin Blequin als majoor op op 27-2-1663 en vervulde die functie tot zijn overlijden,
vermoedelijk eind 1669; 2 verdiende daarmee per jaar 50 pond Vlaams; 3 hij was op het fort ook stokhouder ofwel
veilingmeester; 4 voor zijn begrafenis in de fortkerk van St. Anna betaalde zijn weduwe in 1670 aan kerkenrecht
fl. 12 plus fl. 2 en 8 stuivers voor gebruik van het doodkleed; 5 hij ondertrouwde op 16-9-1657 gereformeerd te
Rotterdam als jonge man van Delft, daar wonend “over ’t Princehof”, met Niesje Matheus, jonge dochter, geboren
te Rotterdam, eveneens wonend “over ’t Princehof”; op 9-5-1696 werd door haar zoon Johan fl. 12 betaald voor
haar begrafenis in de fortkerk van St. Anna plus fl. 1 en 7 stuivers voor het gebruik van het doodkleed en het luiden
van de klok; 6 uit dit huw.:
a. Anna Margerita, ged. St. Anna 23-11-1658; getuigen: jonkheer Robbert Philips de Vasij en Margarita van
Dalen, wed. van Jan Verheijde Corentas.
b. N.N., begr. in de fortkerk van St. Anna in 1670 waarvoor zijn of haar moeder fl. 3 kerkenrecht betaalde; mog.
identiek met ad a. 7
c. Johan van Spijckerhof, verm. geboren en gedoopt op het fort St. Anna (zie aldaar).
d. Pieter van Spijckerhof, geb. fort St. Anna ca. 1666 (30 jaar oud op 11-5-1696); was in 1696 boekhouder te
Amsterdam en woonde daar op de Geldersche kade; op 19-9-1710 is hij vermeld als testamentair voogd van
de dan nog levende kinderen van mr. Jacob Hooft; 8 hij overleed in Amdsterdam in 1742 en werd 8-10-1742
begraven in de Nieuwe Kerk aldaar; otr. (1) Amsterdam 11-5-1696 Angenusje Linkenburg; otr. (2) Amsterdam
9-6-1707 Catrina Vervoort, toen wonend op ’t Loo; tr. (2) Apeldoorn 3-7-1707.

1
2
3
4
5
6
7
8

RvS, inv. 82, 5-2-1661, fol. 57 v en 58.
Hij verkreeg commissie van de Raad van State en van de Staten van Zeeland (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1528,
fol. 208 v; ZA, SZ, inv. 518, 10-5-1663, fol. 214 en 214 v; ZA, SZ, inv. 1670, fol. 126 v-127).
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1240, fol. 96-96 v.
Na zijn overlijden fungeerde zijn weduwe nog geruime tijd als zodanig (zie bijv. HA, inv. 366 a, fol. 44, 26-4-1679 en
idem, fol. 44 v, 5-9-1679).
HA, inv. 633 a, fol. 7.
Idem, fol. 125 v.
Idem, fol. 7.
Stadsarch. Amsterdam, not. arch. notaris D. van den Groe, akte 19-9-1710; zie voor Jacob Hooft: deze bijlage, lemma
Iman de Waeyer.

Spijckerhof, Johan van; sergeant-majoor, licentmeester en diaken
Johan van Spijckerhof (Spijckerhooft, Spickerhof), geboren fort Sint Anna in de polder van Namen, waarsch. zoon
van Balthasar van Spijckerhof (sergeant-majoor) en Niesje Matheus; 1 hij was vanaf 29-10-1689 sergeant-majoor
ofwel wachtmeester van dit fort als opvolger van Robbert van Nimmerich (zie aldaar); 2 vermoedelijk vervulde hij
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die functie totdat het fort in 1717 werd verlaten; hij was daar ook vanaf januari 1678 tot de ondergang van het fort
licentmeester, waarmee hij gewoonlijk ca. fl. 200 per jaar verdiende; 3 idem rijskerver (controleur van de
rijswerken); vanaf 1710 verdiende hij daarmee fl. 100 per jaar; 4 hij was in het fort ook stokhouder (veilingmeester),
benoemd door de Raad van State; diaken in de fortkerk van St. Anna 1689 tot in elk geval 1-1-1698 en
vermoedelijk ook nog daarna; 5 bezat in de polder van Namen 6 gemeten land; 6 hij was gezworene van de polder
van Namen met een traktement van fl. 60 per jaar; voor gedane diensten als gezworene van de (drijvende) polder
van Namen in 1715 en 1716 ontving hij van de Raad van State in 1717 fl. 100; 7 de Raad van State wees op 13-61718 zijn verzoek af om jaarlijks levenslang zijn traktement als gezworene van de polder van Namen ad fl. 60 per
jaar te ontvangen; 8 van de kerk in het dorp Namen was hij in 1717 kerkmeester; 9 op 10-8-1718 is hij (omschreven
als majoor en als gewezen burgemeester van de heerlijkheid van Namen) vermeld als een van de erfgenamen van
Johan Voshol (zie aldaar); 10 op 12-12-1727 was hij samen met zijn echtgenote in Hulst getuige bij de doop van
een kind van de predikant Johan Huibert Jungius en diens echtgenote Constantia van Duuren; op 2-4-1695
ondertrouwde hij als jonge man in Scherpenisse en trouwde te Overschie op 24-4-1695 (met attestaties van het
fort St. Anna en van Scherpenisse) met Dingena (Digna) de Waeyer, geboren te Scherpenisse, gedoopt aldaar 76-1676 (getuigen: Jan Antonisse Speek, Mary de Loose en Cornelia van Campen), j.d., dochter van Cornelis de
Waeyer (secretaris en schout van Scherpenisse) en Maria Bedaff; 11 vermoedelijk bleef dit huwelijk kinderloos;
op 20-6-1735 is Johan Molaan Heron vermeld als erfgenaam van Johan van Spijckerhof i.v.m. een claim op een
obligatie van fl. 2500 waarbij Johan Voshol (zie aldaar) betrokken was; Heron was zwager van Van Spijckerhof. 12

Het majoorstraktement van Johan van Spijckerhof in 1690. 13
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Hij zal zijn geboren in de periode 1663-1669, toen zijn vader in St. Anna sergeant-majoor was. Van die periode zijn geen
doopgegevens van het fort bewaard gebleven.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1532, fol. 238 v.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 7070-7470. Zijn traktement bedroeg gewoonlijk per jaar 33 ponden, 6 schellingen en 8
groten Vlaams. In 1685 was dit iets lager (31:13:04) en vanaf 1690 weer iets minder (t.w. 30 pond Vlaams). In 1700 is
het oorspronkelijke traktement weer vermeld.
NA, Raad van State, inv. 1600, Verbaal St. Anna voojaar 1710, fol. 44 en 44 v.
HA, inv. 366 a.
Idem, inv. 1595, Verbaal St. Anna najaar 1700, fol. 108 t/m 112.
NA, Raad van State, inv. 195, 8-4-1717, fol. 409.
Idem, inv. 197, 13-6-1718.
Idem, inv. 1603, Verbaal St. Anna najaar 1717, fol. 58.
Idem, inv. 198, resolutie van 10-8-1718.
Dingena de Waeyer had van vaderskant een oom Iman de Waeyer die in verscheidene rollen bij het fort St. Anna
betrokken was: als vestingbouwkundig ingenieur, monstercommissaris, als eigenaar van land in de polder van Namen en
als dijkgraaf van die polder (zie aldaar).
De moeder van Dingena de Waeyer, Maria Bedaff, was eerder (otr. Scherpenisse 24-3-1657, tr. ald. 2-5-1657) gehuwd
met Johannes Hendrikszn. Voshol, weduwnaar van respectievelijk Janneke Aerts van de Baeck en van Digna Cornelisdr.
Campe; zie verder de gegevens over diens zonen Johannes en Henricus Voshol.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 532, akte nr. 126, 20-6-1735.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1710, fol. 38.

Stampioen, Gerardus; predikant
Zie Joost van Broeckhuysen ad j.
Standaert, Joris; pachter van de gemene middelen
Hij was in september 1710 eenmalig pachter van de gemene middelen van consumptie betreffende het fort St.
Anna. 1
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1 HA, inv. 988.

Steenhuijsen, Maximiliaan van; kolonel van een Staats regiment
Hij was van 12-7-1703 tot 25-11-1711 kolonel van een Staats infanterieregiment;
verbleven in de periode 1705-1711 in het fort St. Anna. 2

1

militairen uit dit regiment

1 Ringoir, 1981 b, p. 67; zie verder Leune: Repertorium Lillo-Liefkenshoek.
2 Zie paragraaf 3.3 van de hoofdtekst.

Steenmans, Jan; sergeant
Hij was op 1-7-1674 samen met echtgenote Maria Polleman inkomend lidmaat van de geref. kerk van IJzendijke,
komend uit de polder van Namen; hij was toen sergeant onder kapitein Bernard Laurens de Beaufort; zij keerden
naar de polder van Namen [lees: fort St. Anna] terug; 1 hij overleed vóór 2-4-1679; voor het onderhoud van het
jongste kind (Marij Steenmans) van zijn weduwe (waarsch. Maria Polleman) betaalde de diaconie van de fortkerk
van St. Anna gedurende drie weken van 2-4-1679 tot 16-4-1679 à 30 stuivers per week fl. 4 en 10 stuivers; 2 in de
periode 23-4-1679 t/m 14-1-1680 kwam zij ten laste van de diaconie voor fl. 65, 11 stuivers en 2 penningen,
waarvan fl. 58 en 10 stuivers wegens onderhoud door Aeltie Breda (zie Beeckmans); 3 de diaconie betaalde voor
haar onderhoud in 1680 fl. 76, 5 stuivers en 10 penningen; 4 idem in de periode 29-12-1680 t/m 15-1-1681 fl. 45,
4 stuivers en 12 penningen, incl. de kosten van haar begrafenis; 5 op 23-5-1680 ontving Anna Steenmans [een
andere dochter van de sergeant? zijn weduwe?] van de diaconie fl. 7 en 10 stuivers wegens een “vereering”; 6 op
20-1-1682 leverde een publieke verkoop van nagelaten goederen van Steenman [het is onduidelijk wie hier is
bedoeld] fl. 99 op voor de diaconie van St. Anna. 7
1
2
3
4
5
6
7

ZA, Lidmatenlijst geref. kerk IJzendijke 1662-1683, fol. 82.
HA, inv. 366 a, fol. 37.
Idem, fol. 49.
Idem, fol. 56 v.
Idem, fol. 58 v.
Idem, fol. 55.
Idem, fol. 60.

Sterre, Ferdinand van der; pachter van de gemene middelen
Hij is verm. in Oisterwijk geref. ged. op 1-8-1667 als zoon van Adriaen Jan Ferdinand van der Sterre en diens
tweede echtgenote Peterken Jan Adriaans Hamers; hij was in september 1699 eenmalig pachter van de gemene
middelen van consumptie betreffende het fort St. Anna; 1 hij otr. Hulst 29-10-1695 (als weduwnaar van Francina
Stijkhoven), tr. ald. 30-11-1695 Catlina Heijns, weduwe van Jacques van de Wijnkel.
1 HA, inv. 988, fol. 81.

Stiermans, Gillis; aannemer
Hij werd op 21-2-1633 door de Raad van State gemachtigd om ten behoeve van het fort St. Anna diverse
bouwmaterialen (bijv. hout voor bedsteden) in te kopen en aan de commandeur van het fort te geven; 1 hij kreeg
op 2-6-1634 van de Raad van State opdracht om de binnencontrescarp [aan de landzijde] van het fort St. Anna
over een lengte van vijf tot zes roeden te verhogen; het betrof de contrescarp strekkende naar de nieuw “verleyden”
[verlegde] dijk langs het fort; ontvanger Bergaigne kreeg opdracht om hem hiervoor als voorschot fl. 200 of fl. 300
te betalen. 2
1 NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 50, 21-2-1633, fol. 178.
2 Idem, inv. 51, 2-6-1634, fol. 507.

Stipper, Jacob Dircksen; militair
Hij verbleef in 1702 in het fort St. Anna als militair in de compagnie van N.N. (waarsch. Jacob) Sighers (Sijghers)
behorend tot het regiment van Barend Johan van Prott; hij was lidmaat van de fortkerk van St. Anna. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Stoels, Janneke; lidmaat van de fortkerk
Zij deed belijdenis in het fort St. Anna op 31-3-1696; vermoedelijk was zij een dochter of echtgenote van een
militair; zij vertrok op een onbekend moment naar Bieselinge. 1
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1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Stoop, Geet Geertse; landbouwer polder van Namen, schepen aldaar
Hij was landbouwer en woonde in dat deel van de polder Nieuwe Grouwe dat behoorde tot de jurisdictie van de
ambachtsheerlijkheid van de polder van Namen; 1 hij bezat daar op 12-4-1665 18 gemeten en 84 roeden land met
een waarde van fl. 1096 en 126 stuivers; hij bezat voorts land in de polder Nieuwe Grouwe, behorend tot het
Hulsterambacht; 2 in 1665 was hij schepen in de heerlijkheid van Namen; 3 in 1667 en 1668 was hij als
burgemeester lid van de magistraat van de ambachtsheerlijkheid van de polder van Namen; 4 hij werd meestal
omschreven als Geert Geertse.
1
2
3
4

ZA, Kaarten Hattinga Staats-Vlaanderen, inv. 480.
HA, inv. 1034.
Zie voor hem verder: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a.

Strijpen, Johan; landeigenaar polder van Namen, mede-eigenaar ambachtsheerlijkheid Namen
Hij woonde in Antwerpen en bezat op 23-4-1665 1,5 aandeel (van de 30,5) in de ambachtsheerlijkheid van Namen
met een waarde van fl. 150; 1 hij had toen voorts de volgende bezittingen in de polder van Namen: 2
• 60 gemeten en 142 roeden land met een waarde van fl. 3628 en 18 stuivers.
• Een schuur met een waarde van fl. 600.
1 HA, inv. 1034. Hij bezat deze grond reeds in 1656 (Rijksarch. Kortrijk, arch. O.L. Vrouwekapittel van Kortrijk, inv. 61;
kopiekaart van de polder van Namen d.d. 23-7-1656).
2 HA, inv. 1034.

Stroobandt, Bartholomeus; eigenaar van een huis in het fort
Hij is geboren in Zierikzee en op 13-3-1653 omschreven als gewezen penningmeester en toen [fungerend]
boekhouder van de polder van Namen; hij kocht toen van de weduwe van Cornelis Aelbrechtse Kievit (Janneken
Cornelis) via haar schoonzoon Adriaen Maten voor fl. 475 het huis “De Hope” aan het plein van het fort St. Anna
(zie voor de ligging: Kievit); 1 hij overleed vóór 1656; otr. St. Anna 10-3-1647, tr. ald. 3-4-1647 Jacoba
(Jaquemijntie) van Soele [Zoelen], dochter van Hendrick van Zoelen (zie aldaar); zij hertrouwde met Jacob Hoelie
en met Abraham Fouck; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Magdalena, 15-3-1648; getuigen: Heijndrick Corn. van Soelen en Magdalena Jans.
b. Heijndrick, 31-10-1649; getuigen: Wilhem Maurick (kornet), Johannes Stroobandt en Maijken van Soelen.
c. Maria, 23-6-1652; getuigen: Martinus de Bie, Abraham Stroobant en juffr. Elisabet Tenhaeff.
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 77, akte nr. 48, 13-3-1653.

Struijs, Gerard; landmeter en inwoner van het fort St. Anna
Hij verkreeg op 7-6-1635 van de Staten van Zeeland commissie als landmeter; hij was toen inwoner van het fort
St. Anna. 1
1 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 165 v.

Sturler, N.N.; kapitein
Hij is mogelijk identiek met Charles Antoine Sturler; 1 in St. Anna is hij als kapitein van een Zwitserse compagnie
vermeld bij doopinschrijvingen op 31-1-1706 en 28-3-1706.
1 Zie voor hem: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.

Suijker, Margarite; begunstiger van de fortkerk
De diaconie van de fortkerk van St. Anna had in 1670 (of mogelijk al eerder) een vordering op de nalatenschap
van haar van fl. 100 krachtens haar testament; vermoedelijk betrof dit een legaat; in de diaconie-rekening van 1670
en latere jaren werd deze vordering als p.m. genoteerd; 1 uiteindelijk werd deze als als oninbaar beschouwd. 2
1 HA, inv. 366 a, fol. 3 en 26 v.
2 GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 532 l, betreffende de diaconie-rekening van St. Anna 1726-1727.
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Sutter, Gillis de; pachter van land in de polder van Namen
Hij was in 1665 pachter van 36 gemeten land in de polder van Namen dat toen eigendom was (ieder voor de helft)
van Geert Geertse Stoop en Johan van Vrijbergen; hij had een pachtschuld; 1 op 27-10-1670 werden de nagelaten
bezittingen van hem en en zijn huisvrouw publiekelijk verkocht; hij werd toen vermeld als ex pachter van de
hofstede van Jan Arents. 2
1 GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 79, 9-7-1665.
2 Idem, fol. 107 v, 27-10-1670.

Swarte(n), Pieter de; tamboer
Hij is geboren in Dordrecht en was in 1640 tamboer in de compagnie van kapitein De Beaumont in het garnizoen
van St. Anna; hij otr. ald. 12-2-1640, tr. Kloetinge Blasijne Cornelis, geb. Goes, toen verblijvend in St. Anna; uit
dit huw. ged. St. Anna:
a. Johannis, 23-12-1640; getuigen: Marinis Corneliss, Abraham Bastiaensse, Cornelis Cornelisse, Maeijken
Cornelis en Jaquemijntie Jans.
b. Joos, 18-10-1643; getuigen: Jan Pees, Juffr. Nagels, Margriete de Swarte, Tanneken Hooftbanx, Anneken Jans
en Sara Marinis.
Tas, N.N.; ingenieur
Hij had als ingenieur in 1702 en 1704 bemoeienis met aanpassingen op het fort St. Anna; 1 hij is waarschijnlijk
identiek met de vestingbouwkundig ingenieur Hendrik Tas. 2
1 Verbaal St. Anna voorjaar 1702, fol. 59 en 59 v; idem voorjaar 1704, fol. 44.
2 Ringoir, 1980 b, p. 39.

Temmes, Pieter; sergeant
Hij verbleef in 1702 in het fort St. Anna als sergeant in de compagnie van (waarsch. Jacob) N.N. Sighers (Sijghers)
behorend tot het regiment van Barend Johan van Prott; was lidmaat van de fortkerk van St. Anna; 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Teresteyn, de heer; landeigenaar
Hij behoorde in 1614 samen met vijf anderen tot de eerste eigenaren van de herdijkte Molenpolder ten zuidwesten van de polder van Namen; 1 hij is verm. identiek met Cornelis van Teresteyn, diverse malen
burgemeester van Dordrecht en lid van de Staten-Generaal.
1 NA, 4.VTH, nr. 2986.

Tettero, Guilliaem van; verm. winkelier
De diaconie van de fortkerk van St. Anna betaalde aan hem op 15-1-1684 fl. 25, 15 stuivers en 8 penningen
[waarvoor is niet bekend]; 1 zijn weduwe [N.N.] ontving op 15-1-1685 van de diaconie fl. 16 en 9 stuivers wegens
het leveren van winkelwaren; 2 op 5-3-1691 ontving zij van de diaconie fl. 1, 3 stuivers en 12 penningen wegens
het leveren van een “stijcklijf” en een kwart el bombasijn. 3
1 HA, inv. 366 a, fol. 68 v.
2 Idem, fol. 70.
3 Idem, fol. 99 v.

Theunissen (Anthonissen), Jan; bewoner van het fort
Voor het gebruik van het doodkleed bij zijn begrafenis betaalde zijn weduwe Maijken Ingels aan de diaconie van
de fortkerk van St. Anna op 4-12-1671 fl. 2 en 8 stuivers; 1 zij was doopgetuige St. Anna 20-2-1661; hij is mog.
identiek met Jan Thomissen, schipper op het fort St. Anna, die op 16-11-1668 toestemming verkreeg van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland om zijn zoon Thomis Janssen uit Suriname terug te laten keren naar de
Republiek, mogelijk om hem als schipper op te volgen; 2 Jan Antheunissen is op 6-9-1679 vermeld als oudschipper in de Polder van Namen. 3
1 HA, inv. 366 a, fol. 7 v.
2 ZA, SZ, inv. 664, 16-11-1668.
3 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 263, akte nr. 51, 6-9-1679.
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Thomas, Aert; begunstigde van de diaconie van de fortkerk
De diaconie van de fortkerk van St. Anna betaalde aan de wees Aert Thomas [er staat niet: de wees van Aert
Thomas] fl. 3 en 3 stuivers reisgeld. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 60 v.

Thomissen, Jan; schipper
Zie Jan Theunissen.
Thuijl, Aernout van; korporaal
Hij is in maart 1641 vermeld als korporaal onder kapitein Robbert Wassy (Vassy) te Lillo; verbleef in de periode
1643-1651 (en mogelijk ook nog daarna) in het fort St. Anna in de polder van Namen; otr. fort Lillo (als weduwnaar
van Lijsbeth Verheye) 23-3-1641 (vermeld in het trouwboek van de geref. kerk van Tholen), tr. fort Lillo met att.
van Tholen Heijndrickje Marinis (zie aldaar), j.d. van Tholen; zij was vroedvrouw in het fort St. Anna in de polder
van Namen 1656-1667/1668; overl. tussen september 1667 en september 1668; 1 uit dit huw. geref. ged. fort St.
Anna in de polder van Namen:
a. Catharine van Tuijl, 6-12-1643; getuigen: Adriaen Chapelle, vaandrig , Daniel Doreninck; zij otr. Hulst (geref.)
aug. 1664 Gerrit Schouten.
b. Pieter van Tuijl, 8-10-1645; getuigen: Carel Bisschop, Abraham Rijmss, Susanna Meuws en Dingentie N.N..
c. Anneke van Thuijl, 1-11-1648; getuigen: Aeriaen Heijndrickss, Jan op Somer, Catelijn van Thuijl en
Heijndrixie Dircks.
d. Pieternelleken van Tuijl, 1-10-1651; getuigen: Hans Nonnemans, Jan Bartelss, Adriaen Deemes, Maijken
Adriaens en Lijsbet Behage.
1 NA, Raad van State, inv. 1575, Verbaal najaar 1667, fol. 2; idem, Verbaal najaar 1668, fol. 15 v-16.

Thuijl, Catharina van; vroedvrouw
Zij was vroedvrouw in het fort St. Anna in de periode 1655 (doch vermoedelijk al veel eerder, mogelijk reeds
vanaf 1636) tot haar overlijden tussen maart 1656 en september 1656; 1 verdiende daarmee per half jaar fl. 20; 2
vermoedelijk zuster van de korporaal Arnout van Thuijl (zie aldaar); doopgetuige fort St. Anna 17-2-1636 en 111-1648.
1 De namen van de vroedvrouwen op het fort St. Anna zijn pas genoteerd vanaf maart 1655.
2 Verbalen St. Anna 1655-1656.

Tijssen, Cathalina; bewoonster van het fort
Vermoedelijk is zij een dochter van Jan Tijssen (zie aldaar). Zij was lidmaat van de fortkerk van St. Anna,
ingeschreven ergens in de periode 1679-1682; voor haar begrafenis werd door de diaconie op 11-2-1682 fl. 1 en
10 stuivers betaald (aan Jenne Breda) voor het afleggen en voorts fl. 1 en 10 stuivers voor het lijkebidden en
begraven; 1 voor het onderhoud van haar drie kinderen (Jacomijntje, Elisabeth en Anna (Janna) Tijssen) betaalde
de diaconie in de periode 15-2-1682 t/m 27-12-1682 aan mondkosten fl. 88 en 8 stuivers en fl. 8 en 15 stuivers aan
kleding en schoeisel; 2 in 1683 bedroegen hun mondkosten zowel in Bergen op Zoom, in het fort St. Anna als in
Hulst in totaal fl. 124 en 13 stuivers, plus voor diverse uitgaven (w.o. kleding en schoolgeld) fl. 8, 7 stuivers en 8
penningen; 3 voor hun kleding in Bergen op Zoom werd op 5-5-1683 fl. 38, 1 stuiver en 12 penningen betaald; 4
in 1684 financierde de diaconie het onderhoud van de drie kinderen voor fl. 140 en 9 stuivers; 5 in 1685 voor fl.
123, 11 stuivers en 8 penningen; 6 het onderhoud van Marij Tijssen kostte de diaconie in 1686 fl. 62, 8 stuivers en
8 penningen; 7 de diaconie ontving op 7-2-1687 fl. 29, 4 stuivers en 10 penningen vanwege de koopdag van de
grootvader van de drie kinderen, t.w. Jan Tijssen; 8 voor het onderhoud van Marij Tijssen betaalde de diaconie in
1687 fl. 55, 12 stuivers en 12 penningen; 9 Janna Tijssen kreeg van de diaconie op 2-4-1687 twaalf stuivers om
naar Goes te reizen; 10 voor het onderhoud van dochter Maria (nu omschreven als Marij Adriaens, kind van Catalina
Tijssen), voor twee jaren besteed bij Jan de Prince te Middelburg, betaalde de diaconie in 1688 fl. 47; 11
1
2
3
4
5
6
7

HA, inv. 366 a, fol. 63 v.
Idem, fol. 63.
Idem, fol. 66.
Idem, fol. 66 v.
Idem, fol. 68 v.
Idem, fol. 70. Aangetekend werd dat het kind Janna vanaf 16 maart 1685 werd besteed in het land van Goes (fol. 69 v).
Ze verbleef ook in Bergen op Zoom (fol. 70 v).
Idem, fol. 73 v.
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8
9
10
11

Idem, fol. 76 v.
Idem, fol. 77 v.
Idem, fol. 78.
Idem, fol. 83 v en 84.

Tijssen, Jan; landbouwer in de polder van Namen
Hij was (o.m. vermeld in 1660) landbouwer in de polder van Namen en pachter van land dat (sinds 1655) eigendom
was van de Generaliteit; 1 in april 1665 is hij vermeld als pachter van land van Jacob Campe van Bruhese en vanaf
mei 1665 tevens van land van Elisabeth Perduijn, weduwe van Cornelis van Alphen; 2
zijn weduwe bezat of beheerde in 1667 38 gemeten land in die polder, dat gepacht werd door Cornelis Mahuij (1)
(zie aldaar); 3 waarschijnlijk had hij een dochter Cathalina Tijssen (zie aldaar).
1
2
3

Verbaal St. Anna najaar 1660, fol. 17.
HA, inv. 1034.
Cornelis Mahuij had op 23-6-1667 een pachtschuld bij haar van 2 pond, 3 schellingen en 4 groten Vlaams per gemet (GA
Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 89). Mogelijk was de genoemde weduwe geen eigenaresse van de grond en fungeerde
Mahuij na het overlijden van Jan Tijssen als waarnemend pachter.

Tongeren, Arent van; vestingbouwkundig ingenieur
Hij werd in 1704 benoemd tot ingenieur derde klasse in de Dienst der Fortificatiën van de Republiek; 1 ingenieur
der tweede klasse 1712-1715; hij inspecteerde het fort St. Anna in 1709; 2 hij overl. febr. 1717.
1 Ringoir, 1980 b, fol. 36.
2 Verbaal St. Anna voorjaar 1709, fol. 102 v.

Tradt, Jeremias van; predikant
Hij is gedoopt op 6-4-1653 [?]; 1 hij werd ingeschreven als student theologie in Leiden op 1-10-1671, vermeld als
20 jaar oud en wonend in Goes; hij werd als kandidaat-predikant beroepen op het fort St. Anna op 13-6-1679 en
ving zijn werkzaamheden daar aan op 31 juli 1679; 2 op 30-10-1682 verliet hij het fort en verhuisde hij naar zijn
woning in IJzendijke waar hij predikant werd tot een onbekende datum in 1692; 3 hij trad in St. Anna nog eenmaal
als predikant op bij een doop (te weten op 23-5-1683) omdat hij toen “bij gevalle hier quam prediken”; in 1685
was hij betrokken bij c.q. verwikkeld in een affaire waarbij ook de diaconie van het fort St. Anna betrokken was;
op 29-10-1685 betaalde deze diaconie de kosten ad fl. 42 en 1 stuiver die twee gedeputeerden van de diaconie in
de periode 29-10-1685 tot en met 6-11-1685 hadden gemaakt wegens scheeps- en wagenvrachten, eten en drinken
om te reizen naar IJzendijke, Middelburg, Goes en terug naar St. Anna “over de saecke van domini Van Tradt”; 4
op 10 maart 1687 betaalde de diaconie aan twee van hun gedeputeerden fl. 58 en 16 stuivers aan reis- en
verblijfkosten; zij reisden naar IJzendijke om daar Tradt te spreken; toen deze daar niet was reisden zij naar
Vlissingen, Middelburg, Veere, Goes en weer terug; 5 op 23-6-1687 leende Van Tradt van de diaconie van St.
Anna fl. 186, 10 zijnde het slot van zijn laatste rekening, hetgeen in 1690 geheel werd voldaan; 6 ook in 1689 was
Tradt nog betrokken bij een aangelegenheid betreffende de kerk van St. Anna; in de periode 8-8 tot 18-8-1689 gaf
de diaconie fl. 27 uit aan reizen van twee van hun gedeputeerden naar Goes, Veere, Middelburg, IJzendijke en
Sluis; 7 op 14-12-1689 kostte de reis en het verblijf van twee gedeputeerden van de diaconie naar IJzendijke fl. 20,
18 stuivers en 8 penningen; 8 op 15-10-1690 ontving de diaconie van Tradt fl. 206 en 10 stuivers zijnde de
resterende penningen van het slot van zijn rekening d.d. 23-6-1687 ad fl. 186 en 10 stuivers plus fl. 20 wegens
verteringen. 9

1
2

3

4

ZA, Verz. Gen. Afsch. nr. 164. De plaats van de doop is niet vermeld.
Hij werd benoemd nadat de Raad van State had overwogen om op het fort geen vaste predikant meer te benoemen, maar
deze post te combineren met die in het dorp Namen. Onder protest van de kerkenraad van St. Anna werd van dit
voornemen afgezien (Verbaal St. Anna voorjaar 1679, fol. 23). Eind 1682 werd dit voornemen toch geëffectueerd.
Zijn vertrek op St. Anna is vermeld in het doopboek van dit fort betreffende de periode 1679-1708. De periode waarin hij
predikant was in IJzendijke is vermeld in: ZA, arch. Herv. Gemeente IJzendijke, toegang 234, inv. 5.1.2. De classis van
Walcheren protesteerde in februari 1682 bij de Raad van State tegen zijn benoeming vanwege de gevolgde procedure
(ZA, Classis van Zuid-Beveland, inv. 63, Brief van de Classis van Walcheren aan de Classis van Zuid-Beveland,
geschreven te Middelburg op 16-2-1682; De Navorscher, nr. 4, bijblad jaar 1854, fol. lxiii). Uiteindelijk stemde de classis
op 12-5-1682 alsnog met de benoeming in. In IJzendijke werd Van Tradt in 1693 als predikant opgevolgd door Abraham
de Rijke.
HA, inv. 366 a, fol. 72. Het is niet bekend welke kwestie dit betrof. In 1686 speelde waarschijnlijk een andere kwestie, te
weten de “liquidering” van de rente die Tradt in 1681 had ontvangen over een door de diaconie van St. Anna op 8-6-1670
verstrekte lening aan “het land en de dijkage van Tholen” ad fl. 400 tegen een rente van 5 % per jaar (HA, inv. 366 a, fol.
74 v); op 23-6-1687 ontving de diaconie vermoedelijk in verband hiermee van Tradt fl. 70 (idem, fol. 76 v).
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7
8
9

HA, inv. 366 a, fol. 78.
Idem, fol. 80 v.
Idem, fol. 89 v.
Idem, fol. 90.
Idem, fol. 92 v.

Tulkaert, Marijken
De kinderen van Cornelia Saminck (zie Augustijn) erfden van haar fl. 24, hetgeen aan de diaconie van de fortkerk
van St. Anna op 2-4-1694 ten goede kwam. 1
1 HA inv. 366 a, fol. 115 v.

Turcq, Francois; predikant in het dorp Namen
Hij werd gedoopt in Bergen op Zoom op 25-7-1632 als zoon van Jacob Israel Turcq (o.m. wethouder van Bergen
op Zoom) en Elisabeth Manteau; 1 hij werd in het dorp Namen op 7-1-1656 beroepen als proponent onder de classis
Tholen (en daar vermoedelijk bevestigd op 6-2-1656); hij verdiende daarmee vermoedelijk fl. 600 per jaar; 2 hij
verzocht de Raad van State om zijn traktement te mogen ontvangen vanaf het moment dat hij was beroepen; de
Raad overwoog op 22-12-1656 dat de datum van bevestiging de gebruikelijke ingangsdatum was, maar toonde
zich toch bereid om het verzoek te honoreren en gaf hiertoe rentmeester Lentinck opdracht; 3 op 10-5-1666 werd
hij tot zijn overlijden predikant in zijn geboortestad; hij overleed er op 6-12-1710; 4 hij was gehuwd met Anna van
Erff (Van Herff).
1
2
3
4

De Ned. Leeuw, jrg. 32, p. 93.
NA, Raad van State, inv. 2181 II.
RvS, inv. 76, 22-12-1656, fol. 375 v.
ZA, Verz. Gen. Afsch. 962.

Tuyll van Serooskercke, Arent (Aernout) van; kapitein
Hij is geboren in Haamstede ca. 1580, zoon van Jan van Tuyll van Serooskercke en Louise Zegers van
Wassenhove; 1 verkreeg op 8-3-1619 toestemming van de Staten van Zeeland om te testeren van zijn leengoederen
in Schouwen; 2 werd op 3-11-1625 benoemd tot kapitein van een Zeeuwse compagnie voetvolk als opvolger van
Lieven van Damme; was voorheen luitenant in de compagnie van de prins van Portugal; 3 op 15-6-1630 werd hem
door de Gecommitteerde Raden van Zeeland patent verleend om met zijn compagnie naar Vlaanderen te
vertrekken; werd kort hiervoor ernstig berispt wegens het niet nakomen van de bevelen van commandant
Hoemaker te Liefkenshoek; 4 op 23-7-1623 twistte hij met de weduwe van Franchois Wispelaer over het gebruik
van een erfje te Liefkenshoek; de Gec. Raden besloten het erfje weer in bezit van de weduwe te stellen; 5 diende
zich op 14-9-1635 met zijn compagnie naar Axel te begeven; 6 wederom vermeld als kapitein op 1-5-1636; 7
wegens een mogelijke aanval van de vijand op Lillo en Kruisschans werd hij op 31-5-1637 met zijn compagnie
van Tholen naar Lillo gestuurd; 8 op 4-1-1641 werd hij door de Gec. Raden gevraagd 25 soldaten met een
hoofdofficier naar Liefkenshoek te zenden om aldaar garnizoen te houden; 9 verbleef met zijn compagnie in de
periode 1642-1651 in het fort St. Anna in de polder van Namen; op 14-6-1657 besloten de Gecommitteerde Raden
van Zeeland om zijn compagnie te verplaatsen van Axel naar Lillo; 10 verbleef daar in 1658 met 65 koppen; 11 op
8-4-1659 beklaagden commandeur Seijs en commies Gallieris zich bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland
over ‘verscheijde ongerijmde en onbehoorlicke comportementen’ van kapitein Serooskercke, gelegerd te Lillo;
om alle onheil te voorkomen verzochten zij om overplaatsing van kapitein Serooskercke met zijn compagnie; 12
deze moest over zijn gedrag in Middelburg verantwoording afleggen; 13 overl. 24-12-1660; tr. Noordwelle (met
att. van Zierikzee 23-10-1621) Catharina Ockersse, dochter van Willem Ockersse (o.m. raad, schepen en thesaurier
te Zierikzee) en van Maria de Witte; zij overl. te Zierikzee 23-2-1632. 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

De Vos, 1931, p. 221.
ZA, SZ, inv. 1676, fol. 215 v.
Idem, inv. 1669, fol. 113.
Idem, inv. 491, 15-6-1630.
Idem, 23-7-1630.
Idem, inv. 495, 14-9-1635, fol. 299 v.
Idem, inv. 496, 1-5-1636.
Idem, 31-5-1637.
Idem, inv. 498, 4-1-1641, fol. 195 v.
Idem, inv. 509, 14-6-1657.
NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 2061 (I betr. 1658), fol. 30 v.

151

12 ZA, SZ, inv. 511, 8-4-1659.
13 Idem, 10-4-1659.
14 De Vos, 1931, p. 221; A.M. Bosters, De forten aan de Brabantse kant van de Eendracht, Voorburg, 2008, p. 49 (deel 8
van Genealogische en historische aantekeningen betreffende Nieuw-Vossemeer).

Utrecht (Uijttert, Uttert), Johannis Jacobse van; sergeant
Hij was in 1703 sergeant in de compagnie van kapitein Van Doetinchem in het regiment van Johan Diederik baron
van Heyden tot Ootmarsum in het garnizoen van fort St. Anna; doopgetuige St. Anna 2-8-1711; hij otr. St. Anna
8-4-1703, tr. ald. 18-4-1703 als weduwnaar van Maria Vinck met Maria Koecke; zie Anthony Koecke ad c; uit dit
huw. ged. fort St. Anna:
a. Johannis, 20-7-1704; getuigen: Anthonij Koecke, grootvader en schoolmeester alhier, Dircktie Heijkincks,
vrouw van Pieter Koecke schoolmr. op Heijnsdijck [Hengstdijk].
b. Anthonij, 31-10-1706; getuigen: Pieter Koecke, schoolmr. op Heijnsdijck, Cornelia Koecke, vrouw van Pieter
van Gijssel, en Christina van Uttrecht; aangetekend werd: “de vader in leger” [hij verbleef dus elders].
c. Anthonij, 9-12-1708; getuigen Pieter van Gijssel en Angenis van Uijttert [Utrecht].
d. Pieter, 5-5-1715; getuigen: Jan Cock, Elisabeth Coeke en Catrina van Gijssel.
Utscher, Coenraat; verm. militair 1
Hij ontving in september 1715 fl. 12 voor het openen en sluiten van de buis (later omschreven als een sluisje) die
(dat) in opdracht van de Raad van State was gelegd in de dam voor de poort van het fort St. Anna (na de stormramp
van 3-3-1715) waardoor het water uit het fort kon worden gelaten; 2 idem in 1716-1718; 3 behoorde tot de laatste
bewoners van het fort St. Anna.
1 Hij is mogelijk identiek met Hans Coenraad Hupscher (zie aldaar).
2 Verbaal St. Anna najaar 1715, fol. 48 v.
3 Idem voorjaar 1716, fol. 23; najaar 1716, fol. 59; najaar 1717, fol. 57 v en voorjaar 1718, fol. 32.

Uytenhoven, Christoffel Fulco van; luitenant-kolonel
Hij is omstreeks 1661 geboren; op 28-6-1702 werd hij benoemd tot majoor in het [Waalse] infanterie-regiment
van Willem Hendrik prins van Nassau-Usingen; op 28-10-1707 werd hij benoemd tot luitenant-kolonel in het
[Waalse] regiment van kolonel André de Fournier; 1 in St. Anna is zijn compagnie bij een huwelijk van een militair
vermeld op 31-3-1709; 2 hij overleed in 1717; tr. Maria Lucretia van Utenhove (1665-1698), dochter van Gerrit
van Utenhove (kolonel van een Waals infanterie-regiment, een van de voorgangers van Willem Hendrik prins van
Nassau-Usingen) en Susanna van Varick.
1 Zie voor dit regiment Ringoir, 1981 b, p. 122 en 123.
2 Trouwboek fort St. Anna 1678-1716.

Vael, Cornelia; bewoonster van het fort
Voor het wassen van het kind van Jan Stoffels Drijon (i.c. Barber) ergens in 1673-1674 onving zij van de diaconie
van de fortkerk van St. Anna 18 stuivers. 1
1 HA, inv. 366 a, inlegvel na fol. 14 v.

Vael, Joris; doodgraver
Hij werd in januari 1671 in fort St. Anna betaald als lijkebidder en doodgraver. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 9 v.

Valleijs (Valeijs), Guilliaem; aannemer
Op 5-5-1660 is hij vermeld als aannemer van werken op de forten Moerschans en St. Anna; 1 het onderhoudwerk
op het fort St. Anna was in 1660 voor fl. 2200 per jaar aangenomen door Guilliam van Leijs [= Valleijs]; deze
bleek onbekwaam; hij had verzuimd om borgen te stellen; het werk werd vervolgens aangenomen door Roelandt
Clouck voor fl. 3000 per jaar. 2
1 RvS, inv. 81, 50-5-1660, fol. 315.
2 Verbaal St. Anna voorjaar 1660, fol. 12 v.
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Varent, Pieter van der; kapitein
In 1634 was hij luitenant in de compagnie van kapitein Wassij (= Robbert de Vassij); 1 vermoedelijk verbleef hij
(reeds voor zijn bevordering tot kapitein) in die hoedanigheid in het fort St. Anna; op 9-5-1634 werd hem door de
Gec. Raden van Zeeland een verlof van acht dagen vergund voor het behartigen van zijn particuliere zaken; 2
benoemd tot kapitein van een Zeeuwse compagnie voetknechten als opvolger van Robert de Vassij (Wassij) op
27-2-1643; 3 overl. vóór 5-8-1644; zijn compagnie bevond zich toen in het fort St. Anna. 4
1

2
3
4

Hij is vermoedelijk verwant met Arnoult (Arent) van de Varent, benoemd tot rentmeester van de domeinen van het eiland
Tholen en baljuw van Tholen op 2-3-1590 (ZA, SZ, inv. 1668, fol. 52; Romeijn, op. cit. 2001, p. 282). Diens weduwe,
Josijna de Rijcke, vestigde zich in maart 1598 met att. van de stad Tholen in Vlissingen (ZA, DTBL Vlissingen, nr. 20).
Arnoult van de Varent was vermoedelijk een zoon van Richard van de Varent, notaris te Middelburg (Romeijn, 2001, p.
282), ouderling van de geref. kerk te Middelburg in 1574 en diaken in 1577 (ZA, Verz. Gen. Afsch. nr. 952).
ZA, SZ, inv. 494, 9-5-1634, fol. 259 v.
Idem, inv. 1669, fol. 234.
Idem, inv. 1259, brief van Isaak de Brauw aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland d.d. 5-8-1644.

Vassy, De
zie Wassy, De.
Veen, Dirck Cornelisse van der; bewoner van het fort, schipper
Hij is mog. geboren in Roosendaal; 1 toen hij in maart 1694 hertrouwde woonde hij “onder het district” van de
kerk van Tholen; daarna werd hij bewoner van het fort St. Anna; hij was doopgetuige op dit fort 25-1-1693 en 2512-1694; op 24-12-1697 werd hij lidmaat van de fortkerk; in 1708 (burger en schipper op het fort St. Anna) maakte
hij kenbaar dat hij benadeeld werd door schippers van postschuiten die zich gedroegen als onderkruipers; de
kwestie werd aan de Raad van State voorgelegd; 2 hij tr. (1) Marij (Maria) Pecrij (Pecuij, Pecu); hij otr. (2) St.
Anna 10-3-1694, tr. (2) Tholen 11-4-1694 Cornelia Gijssen, geb. op het fort St. Anna, j.d., dochter van Jan Gijssen
(1) en verm. Geertruid Meertens; verm. belijdenis St. Anna 12-4-1687; getuigen bij de ondertrouw waren Jan
Gijssen (vader van de bruid), Adam van der Veen en Janneken Gijssen (zuster van de bruid); op 6-11-1697 betaalde
de diaconie van de fortkerk van St. Anna haar fl. 52 voor het onderhoud gedurende 52 weken van Matthijs Braes,
zoon van Frans Braes (zie aldaar); 3 zij woonde als weduwe van Dirck van der Veen in Hulst en otr. (2) aldaar 63-1723, tr. (2) daar 24-3-1723 Jan van Nes, weduwe van Kornelia Scharck; uit het huwelijk Van der Veen-Pecruij:
a. Cornelis, ged. Tholen 7-5-1687; getuigen: Cornelis Wagenaer en Stoffelijntje van de Veen.
uit het huw. Van der Veen-Gijssen ged. Tholen:
b. Susanna, 13-2-1695; getuigen: Johannes Gijsse en Janneke Gijsse.
uit het huw. Van der Veen-Gijssen ged. St. Anna:
c. Johannis, 22-12-1697; getuigen: Jan Gijssen en Catharijna Pieters.
d. Susanna, 25-1-1699; getuigen: Jan Gijssen en Elisabeth Koecke.
e. Johannis, 3-4-1701; getuigen: Jasper Gijssen en Dircktie Pieters.
f. Johannis, 16-12-1703; getuigen: Johannis van der Veen en Cornelia van der Veen.
g. Johanna, 5-4-1705; getuigen: Jan van der Veen en Cornelia van der Veen.
h. Johannis, 22-8-1706; getuigen: Jan van der Veen en Cornelia van der Veen.
i. N.N., 2-10-1708, gestorven op 5-10-1708.
j. Susanna, 26-1-1710; getuigen: Jan Gijsen en Cornelia van der Veen.
k. Johanna, 3-1-1712; getuigen: Johannes van Veen en Pieternella Braas.
l. Marinus, 19-2-1714; getuigen: Johannes Braas en Catharina de Bruin.
1

Roosendaal is de geboorteplaats van zijn zuster Janneke van Veen. Hij was getuige bij haar ondertrouw te
Tholen op 7-2-1687.

2
3

Verbaal St. Anna najaar 1708, fol. 82 v.
HA, inv. 366 a, fol. 134 v.

Veesaerdt (Vesardus), Paulus; predikant in het dorp Namen
Hij is geboren in Middelburg en werd in het dorp Namen op 1-7-1649 beroepen als proponent onder de classis
Walcheren; hij werd er in aug. 1649 benoemd met de verplichting er twee jaar te blijven; hij verdiende daarmee
vermoedelijk fl. 600 per jaar; 1 op 12-3-1651 vertrok hij naar Ritthem, nadat hij daar reeds op 6-4-1650 was
beroepen; op 19-3-1651 was hij vervangend predikant op het fort St. Anna; 2 van 29-8- tot 26-11-1653 was hij
vlootpredikant onder Michiel de Ruyter tijdens een reis naar Denemarken en Noorwegen; in juli 1665 werd hij
predikant in Wolphaartsdijk; hij werd wegens geschillen aldaar geschorst op 2-5-1670 en werd kort na 3 september
1670 emeritus. 3
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1 NA, Raad van State, inv. 2181 II.
2 Blijkens een doopinschrijving aldaar.
3 ZA, Verz. Gen. Afsch. 962; NNBW, deel 10, p. 1080.

Velde, Angeniete van de; lidmaat van de fortkerk
Zij was in 1688 lidmaat van de fortkerk van St. Anna met de latere toevoeging: overleden (vóór 1711).

1

1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Velde, Bartholomeus van der; gedeputeerde van de Raad van State
Hij werd geboren in Rotterdam op 10-4-1639 en daar begraven op 24-4-1693; hij was lid van de vroedschap aldaar
in de periode 1672-1692; in de periode 1683-1686 was hij lid van de Rekenkamer van de Generaliteit; als
gedeputeerde van de Raad van State was hij op 5-3-1683 betrokken bij de besluitvorming over de herdijking van
de polder van Namen na de overstroming op 26-1-1682. 1
1 NA, Raad van State, inv. 1856.

Velers, Francijntje
Zie Vileers.
Velsen, Jacob van; landeigenaar polder van Namen
Hij verwierf op 19-12-1612 samen met anderen octrooi voor de herbedijking van de polder van Namen en was
daar grondeigenaar van 37 gemeten en 81 roeden plus 23 gemeten en 275,5 roeden; 1 hij was toen burgemeester
van Brielle; in 1609 behoorde hij ook tot de bedijkers van de Nijspolder (bij Ossenisse); hij bezat daar 50
gemeten. 2
1 NA, 4.VTH, kaart nr. 2986.
2 Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen, arch. Nijspolder, inv. 6, fol. 63.

Velthuijs, Hiskias; sergeant
Hij verbleef in 1702 in het fort St. Anna als sergeant in de compagnie van N.N. (waarsch. Jacob) Sighers (Sijghers)
behorend tot het regiment van Barend Johan van Prott; 1 hij was met echtgenote lidmaat van de fortkerk van St.
Anna; 2 tr. Albertina Terveer.
1
2

Op 5-5-1700 is hij (sergeant) nog met zijn echtgenote vermeld in Bourtange bij de doop van hun dochter Ceadijna
(Groninger Archieven, toegang 124, inv. 42).
Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Verberckmoes, Francois; verm. winkelier
De diaconie van de fortkerk van St. Anna betaalde hem in 1677 (voor een niet genoteerde leverantie of dienst) fl.
1 en 2 stuivers. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 31 v.

Verduijn, Cornelis; verm. bewoner van het fort
Hij kocht op 8-1-1695 voor fl. 1 en 4 stuivers twee tonnen turf van de diaconie van de fortkkerk van St. Anna;
idem op 16-1-1696 één ton voor 12 stuivers. 2

1

1 HA, inv. 366 a, fol. 120 v.
2 Idem, fol. 125 v.

Vereeren, Anthonij; verm. bewoner van het fort
Voor het onderhoud van zijn kinderen (N.N.) in 1673 of 1674 betaalde de diaconie van de fortkerk fl. 19 en 16
stuivers. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 14 v.

Vereijlebrouck, Gerrit; adelborst
Hij was in 1641 adelborst in de compagnie van Matthijs Hoemaker in het garnizoen van St. Anna; otr. ald. 20-71641 Janneken Cassau.
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Vergout (Vergoud, Vergoudt), Cornelis; kanonnier
Op 22-6-1677 is hij vermeld als konstabel op het fort St. Anna; 1 hij verklaarde in maart 1681 dat hij reeds (als
waarnemer) vijf jaar de functie van kanonnier (constabel) op fort St. Anna vervulde, maar er nog geen betaling
voor had verkregen, ook niet ten laste van een kanonnierscompagnie; 2 hij verzocht op de betaalrol van zo’n
compagnie geplaatst te worden, hetgeen door de Raad van State werd ingewilligd; 3 in het voorjaar van 1682 is hij
vermeld als kanonnier op St. Anna ten laste van de kanonnierscompagnie van [Hendrik] Habenicht; 4 op 16-61679 betaalde de diaconie van St. Anna hem 10 stuivers voor het maken van een bankje in de preekstoel van de
fortkerk; 5 op 18-9-1678 betaalde de diaconie van de fortkerk aan hem wegens zijn ziekte fl. 14 en 4 stuivers; 6 in
september 1682 is vermeld dat hij was overleden; 7 otr. fort St. Anna 21-7-1680 Anneken Keijsers, hij als
weduwnaar van Katarijna Dominicus, zij als weduwe van Pieter Provoo; zij otr. (3) St. Anna 8-11-1682 Lantslot
Jacobss, soldaat in de compagnie van commandeur Johan van Bronckhorst, weduwnaar van Marij Keulens; zij
was doopgetuige in St. Anna 23-2-1687; uit het huw. Vergout-Keijsers ged. fort St. Anna:
a. Cornelis, 8-12-1680; getuigen: Cornelis Kluijt en Adriaantje Frans.
b. Erasmus, 8-3-1682; getuigen: Anthoni Koecke, Josijna Beenders en Aeltie Aertsen; hij werd in 1690
onderhouden door de diaconie van de fortkerk (zie Lantslot Jacobs).
1

2
3
4
5
6
7

ZA, SZ, inv. 678, 22-6-1677. Hij is mogelijk verwant met de kanonnier Willem Vergout die vanwege zijn ouderdom van
het gewest Zeeland vanaf 1687 tot zijn overlijden te Tholen in 1700 een uitkering ontving als appointé (ZA, Rekenkamer
Zeeland C, inv. 13150-13280).
Waarschijnlijk werd hij in die periode als soldaat betaald.
Verbaal St. Anna voorjaar 1681, inv. 1580, fol. 8 v.
Idem voorjaar 1682, inv. 1580, fol. 68 v; zie voor deze compagnie: Ringoir, 1979, p. 97.
HA, inv. 366 a, fol. 50.
Idem, fol. 50 v.
Verbaal St. Anna najaar 1682, inv. 1581, fol. 145.

Verheijde Corentas, Jan; licentmeester
Hij was licentmeester op het fort St. Anna vanaf october juni 1651 tot en met juni 1658; 1 hij had op 2-2-1656 een
conflict met Elisabeth ten Haeff, echtgenote van Philips Vassy (zie aldaar), over het eigendom van mede in de
meestoof van de polder van Namen; 2 doopgetuige St. Anna 22-5-1655 en 2-1-1656; verm. overl. in juni 1657; 3
tr. Margareta van Dalen, doopgetuige St. Anna 19-11-1656 (“Margriete Corentas”), 29-12-1658 en 23-11-1659;
uit dit huw. ged. fort St. Anna:
a. Johan, 1-4-1657; getuigen: commandeur Philips Vassy, Herman van Dalen, Cornelis den Exter, Saetien
Corentas en Mayken van Dalen; hij was verm. doopgetuige te St. Maartensdijk 25-12-1695, 9-1-1697 en 191-1698.
1

2
3

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6840-6910. Hij is mogelijk een zoon van Hans Verheyden Corentas die op 6-6-1633
door de Staten van Zeeland werd benoemd tot ijkmeester voor de schepen en schuiten te Tholen (ZA, SZ, inv. 1669, fol.
176 v). Deze was in de periode 1634-1652 schout van de stad Tholen en gehuwd met Margaretha Corvincx. Hij is
vermeld als voogd te Tholen (samen met Cornelis met Eeren) op 17-11-1648 en werd in Tholen begraven op 18-10-1652
(Romeijn, 2001, p. 124, 131, 167 en 168).
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191, fol. 28.
Op 29-12-1658 is Margareta van Dalen als zijn weduwe omschreven. Zij was toen doopgetuige in het fort St. Anna.

Vermeersen, Gillis; inwoner van de polder van Namen
Hij is op 12-4-1665 vermeld als eigenaar van 1 gemet en 17 roeden land in de polder van Namen ter waarde van
fl. 63 en 8 stuivers; 1 op 30-4-1665 is genoteerd dat de weduwe van Gillis Vermeersen in een huisje woonde op
haar eigen land waarvan de waarde werd genoteerd als pro memorie; 2 zij hadden mogelijk een zoon Jacob (zie
aldaar).
1
2

HA, inv. 1034.
Idem (NB: een apart kohier). Het is dus mogelijk dat Gillis Vermeersen tussen 12-4 en 30-4-1665 overleed, maar het is
denkbaar dat hij eerder overleed en dat het genoemde land op 12-4-1665 nog op zijn naam stond (en nog niet was
getransporteerd).

Vermeersen, Jacob; inwoner van de polder van Namen
Hij is mogelijk een zoon van Gillis Vermeersen (zie aldaar); hij leende van de diaconie van de fortkerk van St.
Anna op 12-4-1693 samen met Adriaen Schoeteis en Pieter Claessen fl. 100; 1 zij waren toen inwoners van de
polder van Namen; 2 tr. N.N.; zij leefde nog in 1726 en werd toen vermeld als debiteur van de diaconie. 3
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1 HA, inv. 366 a, fol. 109 v.
2 Idem, fol. 114; zie ook HA, inv. 153; Nijenhuis, p. 272.
3 GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 532 l.

Verschelde, Magdaleene; gouvernante ten huize van commandeur Broucqsault
Zij is op 24-1-1644 vermeld als gouvernante en als moeder van dochter Adriana die toen in het fort werd gedoopt
als buitenechtelijke dochter van de commandeur Jaques Pieterszn. Broucqsault (zie aldaar).
Verschuere, Heijnderijck; bewoner van het fort
Hij deed op 1-4-1690 in fort St. Anna belijdenis; hij kocht in 1690 een huis van de diaconie in het fort en betaalde
op 14-11-1690 de eerste termijn ad fl. 20; 1 hij betaalde van de laatste termijn op 3-5-1693 de helft ad fl. 10; 2 tr.
verm. Catharina Pieters; zij werd lidmaat van de fortkerk van St. Anna op 1-4-1690 en vertrok op een onbekend
moment (waarsch. na het overlijden van haar man) naar fort Lillo.
1 HA, inv. 366 a, fol. 92 v.
2 Idem, fol. 110.

Versterre, Pieter; luitenant
Hij is geboren in Vlissingen als zoon van de boekhandelaar en stadsdrukker Samuel Claes Versterre; in 1667
vertrok hij als vaandrig in het leger van de Staten van Zeeland onder leiding van Abraham Crijnssen naar Suriname
dat in dat jaar op de Engelsen werd veroverd; 1 in Suriname werd hij bevorderd tot commandeur van de troepen
aldaar; in maart 1672 vermeld als luitenant in de compagnie van Bernard de Beaufort (commandeur van fort St.
Anna) verblijvend in Suriname; 2 op 29-3-1674 verkreeg hij van de Staten van Zeeland commissie als kapitein van
’s lands compagnieën, garnizoen houdend in Suriname; 3 op 1-6-1675 idem als kapitein van een compagnie in
Suriname; 4 in Suriname fungeerde hij tot zijn overlijden als gouverneur ad interim als opvolger van Philip Julius
Lichtenberg; in Suriname was hij eigenaar van de plantages Courcabo en Imotapi; hij overleed in Paramaribo op
22-3-1677; zijn boedel was belast met diverse schulden, waaronder belastingschulden.
1
2
3
4

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Versterre.
Verbaal St. Anna voorjaar 1672, fol. 17.
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 176 v.
Idem, fol. 158.

Verstraeten, Jan; schipper
Op 21-12-1632 is hij vermeld als schipper op het fort St. Anna; zijn verzoek om de vaart van St. Anna op Lillo en
Liefkenshoek alsmede de naastgelegen forten te mogen onderhouden werd toen door de Gecommitteerde Raden
van Zeeland afgewezen. 1
1 ZA, SZ, inv. 493, 21-2-1632.

Verstrate, Adriaan; bode van de magistraat van Namen
In de periode 1695-1704 (en mogelijk nog in latere jaren) was hij bode van de magistraat van de polder van Namen,
benoemd door de Raad van State; 1 op 27-11-1692 kocht hij van de diaconie van de fortkerk van St. Anna voor fl.
1, 11 stuivers en 8 penningen drie tonnen turf; 2 hij is vermeld in de diaconie-rekening van de geref. kerk van het
dorp Namen in het boekjaar 1712-1713. 3
1 Verbalen St. Anna vanaf juli 1695.
2 HA, inv. 366 a, inv. 103.
3 GA Hulst, Herv. Gemeente Hulst, inv. 176.

Verstrate, Cornelis; conciërge van het herenhuis in het dorp Namen
Hij is op 3-11-1684 vermeld als conciërge van het “Heerenhuijs” in het dorp Namen, het huis waar de magistraat
van de polder en het polderbestuur vergaderde; 1 tijdens de herbedijking van de polder in 1683-1684 was hij
hellebaardier waarmee hij fl. 111 en 12 stuivers verdiende. 2
1 RvS, inv. 1856, stuk nr. 1, 3-11-1684, fol. 64.
2 Idem, Eindrekening van de dijkage, fol. 69.
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Vervooren, N.N.; begravene in de fortkerk
Hij is omschreven als neef van Roeland Clouck (zie aldaar); op 26-11-1681 betaalde deze voor het begraven van
hem in de fortkerk van St. Anna fl. 13 en 4 stuivers; 1 de moeder van Roeland Clouck heette Vervooren; de
begravene is dus vermoedelijk een zoon van een broer van diens moeder.
1 HA, inv. 366 a, fol. 54 v.

Vettens (Vetjes, Vettiens, Vetties), Anthonij; verm. landbouwer
Hij was doopgetuige te Liefkenshoek op 24-2-1692 bij de doop van een kind van zijn vermoedelijke broer Cornelis
Vettens; 1 vermoedelijk landbouwer in de polder van Namen; tr. (1) N.N.; voor het gebruik van het doodkleed bij
haar begrafenis in het fort St. Anna werd op 9-7-1696 fl. 1 en 1 stuiver betaald; 2 hij tr. (2) Magdaleena de Ruijter,
doopgetuige St. Anna 19-1-1698; hij otr. (3) St. Anna 21-1-1703, tr. (3) ald. 4-2-1703 Elisabeth Koecke, dochter
van Anthonij Koecke en Jolintie Verduijn (zie aldaar) en weduwe van Pieter van de Wiele (zie aldaar).
1 Zie hiervoor Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.
2 HA, inv. 633 a, fol. 125 v.

Vieux, Jean le; adelborst
Hij was in 1639 adelborst in de compagnie van Jean de la Bussiere in het garnizoen van St. Anna; otr. ald. 27-21639, tr. ald. 18-9-1639 als weduwnaar van Isabeau Jeron met Magdalene Obe, geb. Obe, weduwe van Hererij la
Ronne, toen verblijvend in St. Anna.
Vijfhuizen, Anthonij Cornelisse van; sergeant
Hij is geboren in Baarland en op 15-6-1636 (ondertrouw) en 24-10-1638 (doopgetuige) vermeld als sergeant in de
compagnie van commandeur Broucqsault op het fort St. Anna; hij overleed vóór 28-4-1641; hij otr. St. Anna 156-1636 Jaquemijntie Lambreghts, geb. Brouwershaven; zij hertr. St. Anna 28-4-1641 Francois Bricxius, waarsch.
overl. vóór 13-3-1653; zij bezat in 1653 een huis aan het plein van het fort (zie verder Brixius); uit het huwelijk
Van Vijfhuizen-Lambreghts ged. fort St. Anna:
a. Cornelis, 24-10-1638; getuigen: majoor Christoffel Clouck, Marinus Cornelissen Vijfhuijsen, Hans Koeijman,
juffr. Maria Wijlandt en Anthonij van Vijfhuizen [mog. de vader van de dopeling].
b. Carel Philip, 6-5-1640; getuigen: Philip Broicsault [Broucqsault] (jonckheer), Gillis de Peeters dict Cats,
Roelandt Clouck, jonckvrouw Johanne-Maria Broucsault en juffr. Cornelia Wijlandt [Wielandt].
Vijnburgh, Christoffel; lanspassaat
Hij is geboren in “het land van de Marck” en was in 1647 lanspassaat onder commandeur Pollot in het garnizoen
van St. Anna; otr. ald. 1-9-1647 Cornelis Pieters, geb. Tholen, toen verblijvend in St. Anna.
Vileers (Velers), Francijntje; lidmaat van de fortkerk
Zij deed belijdenis in het fort St. Anna op 7-4-1695 en overleed daar op 7-2-1702; 1 vermoedelijk was zij een
dochter of echtgenote van een militair.
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Vinck, Marinus Hubrechtse; aannemer
Hij was in 1656 voor fl. 77 aannemer van de bouw van twee nieuwe houten barrières op de zeedijk van de polder
van Namen, aansluitend bij de contrescarp van het fort, ca. 24 roeden lang. 1
1 Verbaal St. Anna najaar 1656, fol. 44 v; RvS, inv. 76, 26-10-1656, fol. 245 v.

Vinck, Nicolaes Joossen; pestmeester
Nicolaes (Claes) Joossen Vijncke (Vinck), werd op 25-8-1636 aangenomen als pestmeester van Lillo, Blauwgaren
en Oud-Lillo i.p.v. de overleden pestmeester Jacob de Moor; zijn gage werd vastgesteld op veertig guldens per
maand; 1 op 16-10-1636 besloten de Gec. Raden zijn dienst voor de lopende maand te continueren; 2 op 17-101636 verzocht commies Cornelis van Alphen de Gec. Raden om Vijncke voor vast aan te nemen op Lillo,
aangezien hij door verschillende plaatsen, waaronder Antwerpen, was gevraagd als pestmeester; 3 was ca. 1640
nog pestmeester in fort Lillo en daarna in fort St. Anna; ontving op 25-5-1642 een traktement van £ 16:13:4. 4
1 ZA, SZ, inv. 496, 25-8-1636, fol. 144.
2 Idem, 16-10-1636, fol. 176.
3 Idem, 17-10-1636, fol. 179 en 179v.
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4 Idem, inv. 499, fol. 86 v.

Visscher, Cornelis (de); schipper
Hij kreeg voor een reis van St. Anna naar het land van Goes in 1676 van de diaconie van de fortkerk van St. Anna
een vergoeding van fl. 2 en 5 stuivers; zie Marij Brecht; 1 op 19-9-1676 leende hij per obligatie van de diaconie fl.
25 en 4 stuivers, deels met als onderpand een zilveren sleutel (een “kinderbelle”); 2 deze lening was in 1679 nog
intact; vermeld werd toen ook de verpanding van een gouden ring voor fl. 6. 3
1 HA, inv. 366 a, fol. 20 v.
2 Idem, fol. 21.
3 Idem, fol. 42 v.

Vlam, Cornelis; pachter van de gemene middelen
Hij was in maart 1673 eenmalig pachter van de gemene middelen van consumptie betreffende het fort St. Anna. 1
1

HA, inv. 988. Hij is mogelijk identiek met Cornelis Lievens Moorman(s) alias Vlam of was anderzins met diens familie
geparenteerd; zie hiervoor: Leune. Repertorium Lillo-Liefkenshoek.

Vleeshouwer, mr. Jan de; verm. chirurgijn
Hij is op 20-2-1647 vermeld als mede-pachter van de gemene middelen in de polder van Namen, waaronder de
impost op de bieren; 1 hij is mog. identiek met Jan Vleeschauwer die vóór 12-1-1647 (toen die kerk overging naar
de gereformeerden) koster was van de r.k. kerk in het dorp Namen. 2
1 HA, inv. 667, 20-2-1647.
2 Kok, p. 156.

Vleugels, Jacob; vestingbouwkundig ingenieur
Hij werd ca. 1587 geboren (16 jaar oud op 9-9-1603) als zoon van Dierck Janssen Vleugels (wapensmid te Bergen
op Zoom) en diens eerste echtgenote Maeijken Claes Berthoens; 1 militair ingenieur in Staatse dienst in de periode
1621-1652; 2 werkte in de periode 1624-1628 met David van Orliëns aan de vestingwerken te Steenbergen; 3
verbleef ald. ook (als gemachtigde i.v.m. een transactie) op 26-5-1630; 4 werkte vanaf medio 1628 aan de aanleg
van de forten De Roovere, Moermont en Pinsen bij Bergen op Zoom; ontwierp in 1628 het fort Keizershoofd nabij
Valckenisse; 5 inspecteerde in de zomer van 1632 het op de Spanjaarden veroverde fort Hoogerwerf; 6 idem (op
20-7-1632) het fort St. Anna in de polder van Namen, waarvan hij toen een afbeelding tekende; 7 was betrokken
bij de afbouw van dit fort; op 21-8-1633 arriveerde hij op het fort St. Anna (in de polder van Namen) i.v.m. het
bouwen van een redoute aldaar; 8 inspecteerde in 1634 en 1635 reparatiewerkzaamheden op het fort Hoogerwerf;
9
op 17-11-1635 berichtte hij de Gec. Raden wat er volgens de Prins van Oranje aan de verdediging van Lillo
moest worden gedaan; 10 op 10-7-1638 diende hij zich naar Lillo te begeven om de heren Tenijs en Van der Straeten
(leden van de GR) te assisteren bij de bestedingen van werkzaamheden aan de vestingwerken te Lillo; 11 op 17-71638 werd hij door de Gec. Raden aangewezen als opzichter van de bestede aardewerken aan het fort Lillo; 12 op
21-9-1638 werd hij door de Gec. Raden gevraagd de werken op Lillo te visiteren en daarvan staat op te maken; 13
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; 14 was in 1639 als ingenieur betrokken bij reparaties op het fort
Hoogerwerf; 15 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; 16 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; 17
wederom vermeld als ingenieur te Lillo en/of Liefkenshoek in 1640 en 1641; 18 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; 19
testeerde met echtgenote 23-1-1653; 20 overl. vóór 4-2-1654; 21 otr. (als j.m.) Bergen op Zoom 21-3-1635, tr. ald.
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 (schepen van Bergen op Zoom); zij overleed te
Bergen op Zoom op 1-9-1661; als (overleden) weduwe van Jacob Vleugels vermeld op 29-9-1661; 22 uit dit
huwelijk, geref. ged. Bergen op Zoom:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Didericus Vleugels, 8-2-1636.
Sara Vleugels, 21-7-1637.
Maria Vleugels, 13-7-1639.
Johan Vleugels, 13-1-1641. 23
Jacob Vleugels, 28-12-1642.
Fredericus Vleugels, 2-8-1644.
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g. Hubertus Vleugels, 10-3-1647.
1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

WBA, Weeskamerarchief Bergen op Zoom, inv. 10, 9-9-1603.
Muller en Zandvliet (red.), p. 229 en 231; Westra, 2010, p. 41-43, 47-48 en 77. Als ingenieur in dienst van de Staten van
Zeeland verdiende hij per jaar 50 pond Vlaams (ofwel fl. 25 per maand) (zie bijv. ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1140,
fol. 124 v-125).
Als belastingplichtige te Steenbergen is hij o.m. vermeld in de jaren 1621 t/m 1626 (WBA, oud-gemeentearchief
Steenbergen, inv. 2122).
WBA, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1518, fol. 19 v -20.
T. de Kruijf e.d. (red.), Atlas van historische vestingwerken in Nederland; Zeeland, Utrecht, 2004, p. 92.
NA, Staten-Generaal, toegang 1.01.05, inv. 9176.
Deze afbeelding berust bij het Koninklijk Huisarchief (KHA) te Den Haag en is opgenomen in het archief van Johan
Maurits, vorst van Nassau-Siegen, onder inventarisnummer 1476, kaartnummer 47; de toelichting erop is vermeld aan de
achterzijde van de in deze collectie opgenomen kaart nr. 98.
ZA, SZ, inv. 494, 23-8-1633, fol. 45 v.
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.
ZA, SZ, inv. 495, 17-11-1635, fol. 341 v.
Idem, inv. 497, 10-7-1638, fol. 112.
Idem, 17-7-1638, fol. 119.
Idem, 21-9-1638, fol. 162.
Idem, 16-11-1638, fol. 202.
NA, Raad van State, inv. 1569, verbaal betreffende het jaar 1639.
ZA, SZ, inv. 497, 9-5-1639, fol. 78.
Idem, 19-9-1639, fol. 156.
Idem, inv. 498, 26-5-1640 en 18-8-1641, fol. 321.
Idem, 10-9-1641, fol. 341 v.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 103, akte nr. 5.
NA, Raad van State, inv. 73, 4-2-1654, fol. 135.
ZA, SZ, inv. 515, fol. 179. Uit het huwelijk van Cornelis Willemse Bollaert en Petronella van Oosten kwam David
Bollaert voort die Jacob Vleugels als vestingbouwkundig ingenieur opvolgde (zie Bollaert).
Hij is mog. identiek met Johannes Vleugels, benoemd tot landmeter door het Hof van Holland, Zeeland en WestFriesland op 17-5-1662 (inv. 82, fol. 236 v). Deze is mog. identiek met Johan Vleugels, militair ingenieur ten laste van
het gewest Zeeland in de periode 1683-1701 (Muller en Zandvliet, p. 231); benoemd tot kapitein op 13-4-1685 (NA,
Raad van State, 1.01.19, inv. 1532, fol. 97 v); benoemd tot luitenant-kolonel in het regiment van Johan Cau in 1696
(Ringoir, 1981 b, p. 68). Vermeld als directeur der approches toen hij in 1694 een lijst opmaakte van alle te Hoei
gekanonneerde en gebombardeerde fortificatiewerken (Ten Raa, 1950, p. 435). Hij overleed in 1702 (Wijn, 1964, deel
III, p. 471).

Vlieberge, Jan van; begunstigde van de diaconie van de fortkerk
Hij was op 3-2-1671 crediteur van de fortkerk van St. Anna voor fl. 22; 1 dit bedrag werd ergens in de periode
1672-1674 terugbetaald door Maeijke Vlieberghe. 2
1 HA, inv. 366 a, fol. 9 v.
2 Idem, fol. 13.

Vlieger, Christiaen de; (rijs)schipper en inwoner van het fort
Hij verrichtte als rijsschipper (schipper van rijshout) diensten voor fort St. Anna in de periode 1701-1703, samen
met Jan de Vlieger; 1 hij declareerde voor twee reizen naar Doel met artilleriebedienden in opdracht van generaalmajoor Lauder fl. 20 (fl. 10 per reis); inspecteurs van de Raad van State achtten een vergoeding van fl. 16
toereikend, waartoe opdracht werd verstrekt; 2 hij (vermeld als inwoner van het fort) maakte in maart 1709 kenbaar
dat hij tijdens de belegering van Zandvliet in opdracht van de hoogedele heer Van Schagen en van de generaalmajoor Lauder door de commandeur Van Broekhuijsen verplicht was om gedurende 15 dagen schippersdiensten
te verrichten; hij kreeg hiervoor een vergoeding van fl. 30. 3
1
2
3

Verbalen St. Anna 1701-1703.
Verbaal St. Anna voorjaar 1707, fol. 27 v.
Idem voorjaar 1709, fol. 100 v en 101. Met generaal-majoor Lauder is bedoeld: George Lauder, kolonel van een Schots
regiment in Staatse dienst (zie voor hem: Ringoir, 1981 b, p. 110-111).

Vlieger, Jan de; rijsschipper
Hij verrichtte als rijsschipper (schipper van rijshout) diensten voor fort St. Anna in de periode 1701-1703, samen
met Christiaan de Vlieger. 1
1 Verbalen St. Anna 1701-1703.
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Vogel, Jan; korporaal
Zijn huisvrouw (Laurijntje van Wesel) leende van de diaconie van de fortkerk van St. Anna in 1675-1676 op
onderpand van een gouden ring fl. 6 en 6 stuivers; 1 idem in 1679.2
1 HA, inv. 366 a, fol. 25 v.
2 Idem, fol. 42.

Vonck, N.N.; verm. militair
Hij was vermoedelijk een militair in het fort St. Anna met een officiersrang; hij zal de (al dan niet) overleden
echtgenoot zijn van juffrouw Vonck; voor het begraven van een kind van haar in de fortkerk van St. Anna werd
op 27-2-1676 aan de diaconie van die kerk fl. 6 kerkerecht betaald; 1 zij betaalde in 1676 aan rente over een door
de diaconie verstrekte lening ad fl. 125 in 1675 fl. 13 en 15 stuivers; 2 na haar overlijden, vermoedelijk in 1677,
werd deze rente in 1677 betaald door/via vroedvrouw Iken Wolffaers; 3 haar erfgenamen betaalden op 5-4-1679
de lening plus rente ad fl. 139, 6 stuivers en 6 penningen terug. 4
1
2
3
4

HA, inv. 366 a, fol. 19 v.
Idem.
Idem, fol. 29 v.
Idem, fol. 30.

Voorden, Paulus van den; inwoner van het dorp Namen
Hij was in het dorp Namen aanwezig tijdens de beroving van de baljuw Diedloff Goudt (zie aldaar); op 21-2-1682
zat hij in verband hiermee in Bergen op Zoom gevangen; Adriaen de Smith en Anneken Vogelaer, inwoners van
de polder van Namen, legden een voor hem ontlastende verklaring af. 1
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 301, akte nr. 9, 21-2-1682.

Vooxss [?], N.N.; kapitein
Hij is in St. Anna als kapitein vermeld op 28-7-1641 bij het huwelijk van een van zijn soldaten; 1 zijn familienaam
is mogelijk Foockx of Focx.
1 Trouwboek St. Anna 1633-1647.

(Vorst), Abraham Jobse; kapitein d’armes
Hij is geboren in St. Annaland en was in 1640 kapitein d’armes in de compagnie van Anthonij Seijs in het
garnizoen van fort St. Anna; otr. ald. 17-6-1640 Martijne Jacobs (ook: Martijne de Houte); uit dit huw. ged. St.
Anna:
a. Adriaen en Job (tweeling), 26-8-1640; getuigen: Cornelis Jacobss, Heijndrick Coert, sergeant, Lisabeth Jobss,
Pierijne Hugen en Anneken van der Winckel; Leuntie haar moeder [verm. de moeder van Martijne Jacobs]
heeft ze voor haar ten doop geheven.
b. Adriaentie, 25-5-1642; getuigen: Abraham Reijmssen, ouders Lafere [Lasere ?], Jaquemijntie Lambreghts en
N.N. Marinis.
c. Adriaentie, 24-1-1644; getuigen: Franssoeijs N.N. en Soetie Cornelis.
Vos, N.N.; vaandrig
Hij verbleef in juli 1643 als vaandrig in het fort St. Anna en maakte daar deel uit van de krijgsraad die de soldaat
Pieter Jansen ter dood veroordeelde. 1
1 ZA, SZ, inv. 1258, 21-7-1643, brief nr. 131.

Voshol, Henricus; predikant
Hij is gedoopt te Scherpenisse op 4-8-1641 als als zoon van Johannes Hendrikszn. Voshol (onder meer secretaris
van Scherpenisse) en diens tweede echtgenote Dingena Cornelisdr. Campe; 1 hij had een jongere broer Johan
Voshol die diverse en belangrijke bestuurlijke functies in de ambachtsheerlijkheid van de polder van Namen
vervulde (zie aldaar); hij was predikant van de gereformeerde kerk in de polder van Namen vanaf 2-7-1670 tot
zijn emeritaat op 13-7-1706; 2 tegen de wijze waarop hij in Namen was benoemd protesteerde de magistraat van
het Hulsterambacht bij de Staten-Generaal; 3 vanaf eind 1682 (eerste doop aldaar op 19-12-1682) tot zijn emeritaat
was hij tevens (als opvolger van Jeremias Tradt) predikant op het fort St. Anna, gehonoreerd op basis van een
“combinatie-traktement”; verzocht in 1684 aan de Raad van State om vergoeding van de kosten ad fl. 242,65 die
hij had gemaakt om een aarden dam rondom zijn ambtswoning in het dorp Namen te laten aanleggen na de
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stormramp van 26 -1-1682, hetgeen uiteindelijk werd ingewilligd; 4 hij ging in 1706 met emeritaat wegens zijn
“hoge jaren en onbequaamheyt” en werd opgevolgd door Johannes Nollides (zie aldaar). 5
1

2
3

4
5

Zie voor het geslacht Voshol te Scherpenisse Romeijn, 1993, diverse plaatsen, o.m. p. 83. Johannes Hendrikszn. Voshol
huwde driemaal: eerst met Janneke Aerts van de Baeck, vervolgens (vóór 1641) met Digna Cornelisdr. Campe (weduwe
van Paulus Imantszn. [de Waeyer]; o.m. schipper, koopman en schepen te Scherpenisse) en tenslotte in 1657 te
Scherpenisse met Maria Bedaff (otr. 24-3-1657, tr. 2-5-1657); laatstgenoemde hertrouwde ca. 1671 met Cornelis de
Wayer (secretaris en schout van Scherpenisse) (Wajer, 2015, p. 2 en 5); Johannes Hendrikszn. Voshol testeerde op 31-31667 te Bergen op Zoom (WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 134, akte nr. 155, fol. 312-313).
ZA, Verz. Gen. Afsch. nr. 962.
Er werd tegen geprotesteerd omdat die magistraat bij het beroepen van Voshol niet betrokken was geweest, anders dan
sinds 1645 gebruikelijk was geweest. De benoeming van Voshol werd als illegitiem gekwalificeerd. In het collegium
qualificatum dat met het beroepen was belast had de genoemde magistraat (baljuw, burgemeester en schepenen) als
“halsheren” in de polder van Namen oorspronkelijk twee en later één stem. Toen de magistraat ook werd gepasseerd bij
de benoeming van de opvolger van Voshol in 1706 werd daarover eveneens bij de Staten-Generaal geprotesteerd (GA
Hulst, arch. Hulsterambacht, inv. 215).
Zie hiervoor diverse Verbalen betreffende St. Anna over de jaren 1685-1690; de besluitvorming hierover duurde lang
vanwege discussie over de aan te wenden financieringsbron.
GA Hulst, arch. Hulsterambacht, inv. 215.

Voshol, Johannes; baljuw, secretaris en penningmeester van de polder van Namen
Hij is gedoopt te Scherpenisse 30-8-1645 als zoon van Johannes Hendrikszn. Voshol (onder meer secretaris van
Scherpenisse) en diens tweede echtgenote Dingena Cornelisdr. Campe; 1 was bode, baljuw, secretaris en
penningmeester van de polder van Namen, aangesteld door de ambachtsheer van deze polder en vanaf 1684 door
de Raad van State; 2 werd 2-5-1684 door de Raad van State benoemd tot (tijdelijk) penningmeester van de
herbedijking van deze polder; 3 was daarna weer de “vaste” penningmeester van de polder, nog vermeld in het
voorjaar van 1713; 4 in 1692 is hij vermeld als kapitein van de compagnie “landlieden” (een burgerwacht) in de
polder van Namen; 5 was (in 1697 en later, tot zijn overlijden) ook gezworene van die polder waarmee hij fl. 60
per jaar verdiende; 6 als ambtenaar en bestuurder van de polder had hij intensieve bemoeienis met het onderhoud
van het fort St. Anna; vermeld als baljuw van de polder van Namen op 1-3-1715, toen doopgetuige in fort St.
Anna; nog doopgetuige aldaar 13-12-1715; gezworene van de polder van Hontenisse 1683-1717; 7 hij werd in
basiliek van Hulst begraven op 16-2-1717, omschreven als schepen van het Hulsterambacht; zijn erfgenamen zijn
anoniem vermeld in een resolutie van de Raad van State d.d. 8-4-1717; 8 op 20-12-1717 is hij vermeld als oom
van Johan Hendrik van Heel (zie aldaar).
1
2

3
4
5
6
7
8

Zie voor zijn afstamming verder de gegevens over zijn (oudere) broer Henricus Voshol in dit repertorium.
Zie bijlagen 21 en 22. Door het verloren gaan van het archief van de polder van Namen is zijn benoemingsdatum niet
bekend; in 1677 is hij vermeld als bode van de ambachtsheerlijkheid van Namen (GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a). Hij
vervulde de genoemde functies niet gelijktijdig (Nijenhuis, p. 269). Op 5-9-1682 is hij alleen vermeld als
penningmeester en secretaris (WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 266, akte nr. 40), op 30-10-1707 (toen hij
doopgetuige was in het fort St. Anna) is hij omschreven als baljuw, secretaris en penningmeester. Toen Johannes Voshol
aantrad in de polder van Namen was Johan van Vrijberghe (burgemeester van Tholen, baljuw en dijkgraaf van Poortvliet)
er ambachtsheer. Deze zal, als Thoolse regent, met de Thoolse familie Voshol bekend zijn geweest, omdat leden ervan
reeds in de 16de eeuw behoorden tot het patriciaat op dit eiland. Langs deze connectie zal ook Henricus Voshol, broer
van Johannes, in de polder van Namen zijn beland (zie aldaar).
NA, Raad van State, inv. 105, resolutie 2-5-1684.
Verbaal St. Anna voorjaar 1713, fol. 38.
GA Hulst, arch. Hulsterambacht, inv. 153.
Verbaal St. Anna voorjaar 1697, fol. 89 v; NA, Raad van State, inv. 195, 8-4-1717, fol. 409. Voor zijn diensten als
gezworene in de jaren 1715 en 1716 (toen de polder geïnundeerd was) ontvingen zijn erfgenamen in 1717 fl.100.
De Kraker en Bauwens, p. 44.
NA, Raad van State, inv. 195, fol. 408 v. De Raad van State besloot toen dat de erfgenamen zouden worden ontlast om
zich te verantwoorden over betaling van fl. 3000, zijnde waarschijnlijk het bedrag dat de ambachtsheerlijkheid van
Namen nog schuldig was aan de Generaliteit wegens een bijdrage aan de kosten van de herbedijking van de polder van
Namen in 1683-1684, zoals door de Raad van State was bepaald op 17-1-1684 (HA, inv. 664). Tot de erfgenamen
behoorde Johan van Spijckerhof (zie aldaar) (NA, Raad van State, inv. 198, resolutie van 10-8-1718). Deze was ook
executeur van de boedel (WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 532, akte nr. 126, 20-6-1735).

Vries, Willem de; aannemer
Hij was in 1639 aannemer van de bouw van het nieuwe kerkgebouw en van de predikantswoning in het fort St.
Anna, aangenomen voor fl. 5868; de kerk kwam in 1640 gereed; bouwde in 1639 voor fl. 900 ook een corps du
garde in het fort; 1 waarschijnlijk identiek met Willem Pieterssen Vriese, op 25-9-1646 vermeld als aannemer van
zeven hutten in fort Lillo. 2
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1 Verbaal St. Anna, maart 1639.
2 ZA, SZ, inv. 501, fol. 94.

Vriese, Daniel de; ontvanger van de heer van Namen
Hij is geboren in Tholen als zoon van Jacob de Vriese en Emmerentia van Lansberge; broer van Jacob Jacobse de
jonge (zie aldaar); poorter te Hulst op 27-6-1664; schepen van Hulst in de periode 1666-1677 en van het
Hulsterambacht in de periode 1664-1668; op 13-4-1673 is hij vermeld als ontvanger van de heer van Namen (dat
was toen Johan van Vrijberghe); hij behartigde toen diens belangen; 1 begr. Hulst 31-8-1684; otr. Tholen 31-71660 (als j.m. van Tholen), tr. ald. 16-8-1660 Anna Liens, j.d., geb. Tholen, overl. 13-1-1685. 2
1
2

GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 137; idem op 19-4-1674, fol. 144; idem, 17-6-1674, fol. 145; idem op 17-10-1675
(ongefol.).
Annard, p. 94; Romeijn, 2001, diverse plaatsen.

Vriese, Gerrit de; militair
Hij verbleef in 1702 in het fort St. Anna als militair in de compagnie van N.N. (waarsch. Jacob) Sighers (Sijghers)
behorend tot het regiment van Barend Johan van Prott; was lidmaat van de fortkerk van St. Anna. 1
1 Lidmatenlijst St. Anna 1683-1711 (1716).

Vriese, Jacob Jacobse de (de jonge); ontvanger der verpondingen
Hij is geboren in Tholen als zoon van Jacob de Vriese en Emmerentia van Lansberge; in de periode 1655-1660
was hij secretaris van de magistraat van de ambachtsheerlijkheid van de polder van Namen; 1 in Hulst was hij o.m.
schepen, burgemeester en notaris; 2 hij was ontvanger van de verpondingen in het Hulsterambacht 1666-1679; 3
hij bezat op 23-4-1665 een kwart aandeel in de meestoof in de polder van Namen ter waarde van fl. 300 en 0,84
aandeel in de ambachtsheerlijkheid van Namen ter waarde van fl. 84; 4 in de polder van Namen was hij pachter
van land dat eigendom was van de Generaliteit; 5 hij werd in Hulst begr. op 28-9-1679; hij tr. Bergen op Zoom 147-1654 Dina Drabbe, begr. Hulst 21-10-1678. 6
1
2
3

4
5
6

GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a.
Annard, p. 94. Voor verdere bijzonderheden over De Vriese wordt naar deze bron verwezen.
Als ontvanger was hij betrokken bij een conflict over de inning van de verponding in de polder van Namen in 1677
(Verbaal St. Anna najaar 1677, fol. 26-27). Als ontvanger der verponding te Hulst werd hij in 1679 opgevolgd door Pieter
de Beaufort (1660-1711) (zie aldaar).
HA, inv. 1034.
Verbaal St. Anna najaar 1656, fol. 41 v.
ANF, 1902, p. 38. Zie voor haar en hun nageslacht verder: Annard, p. 94.

Vriese, Pieter de; schoolmeester
Hij was schoolmeester en voorzanger op het fort St. Anna in de periode 1649-1667 (en mogelijk reeds vanaf 1641);
1
voorts klokluider en vendumeester; 2 solliciteerde in 1649 vergeefs naar de post van schoolmeester in Sas van
Gent; 3 doopgetuige fort St. Anna 19-9-1638, 7-3-1649, 20-6-1649, 25-12-1649, 19-3-1651, 2-6-1652, 10-6-1655,
29-10-1656 en 24-8-1659; verzocht in het voorjaar van 1656 om een vergoeding van de Raad van State voor het
publiceren van allerlei biljetten (van de Staten-Generaal en van de Raad van State) en voor het luiden van de klok
in het fort; 4 op 22-8-1656 besliste de Raad van State conform een advies van de commandeur van het fort hem
hiervoor fl. 50 te betalen; 5 verzocht in het najaar van 1656 om een bekwame school plus woning; hij woonde naar
eigen zeggen “gansch sleght ende miserabel”; hij verzocht voorts [wederom] om een jaarlijkse recognitie voor het
luiden van de klokken, het publiceren van plakkaten en dergelijke; 6 kreeg in september 1659 een vergoeding van
fl. 11 wegens het laten maken van een stoel met lessenaar voor de school in het fort; 7 hij is vermoedelijk identiek
met Pieter de Vriese die in de jaren 1657 en 1659 als schipper de predikant van het fort St. Anna vervoerde naar
het fort Hoogerwerf; 8 verzocht in sept. 1660 en maart 1661 aan de Raad van State om een vergoeding van zijn
huishuur in het fort ad fl. 50; 9 hij protesteerde bij de Raad van State in 1663 tegen een verlaging van zijn traktement
als klokkensteller; hij vervulde deze functie tegen een traktement van fl. 52 per jaar; commandeur Philips de Wassy
(Vassy) had dit (vermoedelijk in 1662) verlaagd tot fl. 25 per jaar; 10 op 15-4-1665 werd zijn vermogen geschat
op minder dan fl. 2000; 11 hij overl. in 1667; 12 tr. verm. ca. 1650-1652 Heijltie Sops, ook: Heijltie Heijndericks;
zij was weduwe van Cornelis Scholier; 13 zij was doopgetuige St. Anna 22-12-1647; Pieter de Vriese was de
stiefvader van Gillis Scholier (ged. St. Anna 7-4-1641), die op 17-5-1658 een kromstevenschuit kocht, waarvoor
De Vriese zich borg stelde; 14 uit dit huw. ged. fort St. Anna:
a. Lijdia, 16-2-1653; getuigen: Geery Goossens en N.N. Paus.
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b. Susanna, 25-6-1657; getuigen: commies van de vivres [Roeland Clouck] en N.N. [= Cornelis met] Eere[n];
voor het overbrengen van haar naar het fort St. Anna vanuit het land van Goes werd door de diaconie van St.
Anna op 26-2-1671 fl. 1 en 6 stuivers betaald; voorts betaalde de diaconie ca. fl. 31,50 aan kleren en schoenen
voor haar. 15
1
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Hij verbleef reeds als doopgetuige in het fort op 19-9-1638; zie verder de hoofdtekst paragraaf 4.5.
Op 12-7-1663 werd zijn aanstelling als vendumeester door de Raad van State verlengd. De Vries vervulde deze functie
toen reeds 15 jaren (NA, Raad van State, inv. 84, resoluties 12-7-1663, fol. 25 v-26).
Met dank aan Huib Uil.
Verbaal St. Anna voorjaar 1656, fol. 16.
RvS, inv. 76, 22-8-1656, fol. 111.
Verbaal St. Anna, najaar 1656, fol. 42 v en 43.
Idem, najaar 1659, fol. 8 en 8 v.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22760 en 22780. Mogelijk werd de schippersdienst verricht door zijn stiefzoon Gillis
Scholier en verliep de betaling via De Vriese.
Verbaal St. Anna, najaar 1660, fol. 17; idem, voorjaar 1661, fol. 22 v.
NA, Raad van State, inv. 84, resoluties 12-7-1663, fol. 25 v-26. Het is niet duidelijk hoe deze kwestie is afgelopen. De
Raad van State legde deze voor aan de gedeputeerden die belast waren met de visitatie van het fort, maar van het najaar
van 1663 is geen verbaal bewaard gebleven. Vermoedelijk werd het verzoek van De Vriese gedeeltelijk gehonoreerd. In
1679 berichtte zijn opvolger Antony Koecke (zie aldaar) dat hij net zoals zijn voorgangers voor het stellen van de klok
jaarlijks 7 pond Vlaams (fl. 42) ontving. In 1717 en 1718 werd voor het onderhoud van de klok fl. 25 per half jaar, dus
vrijwel evenveel als vóór 1662.
NA, Raad van State, inv. 2145.
ZA, Classis Zuid-Beveland, inv. 3, 7-6-1667.
Uit haar huwelijk met Cornelis Scholier kwamen zes kinderen voort die tussen 1634 en 1649 in het fort St. Anna werden
gedoopt. Cornelis Scholier was waarschijnlijk winkelier in het fort. Pieter de Vriese, vermeld als echtgenoot van de
weduwe van Cornelis Scholier, had op 5-11-1653 een vordering van fl. 7 en 17 stuivers op Cornelis den Cremer wegens
geleverde winkelwaren blijkens het “hantboeck” van de winkel (GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 18 v).
Regionaal Archief Dordrecht, not. arch. Dordrecht, inv. 180, 19-1-1662, fol. 10 en 10 v.
HA, inv. 366 a, fol. 9 v en 10.

Vrijberghe, Goudens van; gepretendeerd ambachtsheer van de polder van Namen
Hij is op 23-5-1688 in Tholen gedoopt als oudste zoon van Levinus Jacobus van Vrijberghe en Catharina van
Ackerlaken (zie aldaar); 1 o.m. schepen en burgemeester te Tholen; ontvanger van de convooien en licenten aldaar;
hij volgde zijn vader in oktober 1702 op als gepretendeerd ambachtsheer van de polder van Namen, maar deze
functie en de bijbehorende titel hadden toen (sedert de herbedijking van de polder in 1684) geen betekenis meer;
2
de functie hield (definitief) op te bestaan na het verloren gaan van die polder op 3-3-1715; hij overl. Tholen 289-1748 en werd daar begr. op 5-10-1748; hij tr. ca. 1716 Maria Blauwbeen, geb. ca. 1690, zoon van Zacharias
Blauwbeen, overl. in 1767; uit hun huw. kwamen tussen 1718 en 1724 vier te Tholen gedoopte kinderen voort.
1
2

Zie voor de afstamming van Goudens van Vrijberghe (genoemd naar zijn grootvader van moederszijde) en voor diverse
van zijn functies en nageslacht: Romeijn, 2001, p. 299-311.
Van enigerlei bemoeienis van hem met de gang van zaken in de polder van Namen is niets gebleken. Het doet denken aan
een koning zonder koninkrijk.

Vrijberghe, Johan van; ambachtsheer van de polder van Namen
Hij is gedoopt te Middelburg op 16-5-1636 als zoon van Lieven van Vrijberghe (o.m. burgemeester van de stad
Tholen) en Cornelia de Vager; 1 o.m. schepen en burgemeester van Tholen; baljuw en dijkgraaf van Poortvliet;
raad en rekenmeester van prins Willem III; 2 was in 1665 eigenaar van 31 gemeten en 92,5 roeden grond in de
polder van Namen; 3 deze grond was in 1656 in het bezit van zijn schoonvader Jacques (van) Oysel en van Dierick
Nuijts (zie aldaar); bezat op 23-4-1665 0,84 aandelen (“parten”) (van de 30,5; dus 2,75 %) in de
ambachtsheerlijkheid van de polder van Namen en was toen een van de vijftien ambachtsheren aldaar; 4 verwierf
tussen 23-4-1665 en 26 mei 1670 (vermoedelijk in 1666 of 1667) door koop het merendeel (vrijwel allle) aandelen
in die heerlijkheid en werd daardoor beschouwd als “de” ambachtsheer van de polder van Namen; 5 raakte in 1670
in conflict met de magistraat van het Hulsterambacht over de bemoeienis van deze magistraat met de benoeming
van een predikant in het dorp Namen; 6 raakte in 1678 in conflict met de commandeur van het fort St. Anna over
de uitoefening van de civiele jurisdictie in dit fort; 7 overl. Tholen 5-6-1678; begin 1679 beklaagden de predikanten
en schoolmeesters in de classis van Tholen en Bergen op Zoom zich er bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland
over dat zij van wijlen Johan van Vrijberghe in zijn functie van rentmeester van de geestelijke goederen te Tholen
nog traktementen en augmenta tegoed hadden over de jaren 1677 en 1678; 8 zij klaagden hierover nogmaals in
april 1679; op 6-4-1679 gaven de Gecommitteerde Raden opdracht aan Lieven van Vrijberghe, die zijn vader als
rentmeester van de geestelijke goederen was opgevolgd, om zonder enig uitstel drie maanden traktement te betalen
aan de schoolmeesters en predikanten van de genoemde classis over de maanden januari tot en met maart 1679; 9
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tr. Catharina (van) Oysel, geb. Middelburg 3-3-1641, dochter van Jacques (van) Oysel en Susanna Grenier, overl.
Tholen 28-8-1688; uit dit huw. tien kinderen geboren te Tholen 1659-1674, waaronder zoon Levinus Jacobus van
Vrijberghe, die zijn vader opvolgde als ambachtsheer van de polder van Namen (zie aldaar). 10
1

Zie voor de afstamming van Johan van Vrijberghe en voor diverse van zijn functies en nageslacht: Romeijn, 2001, p.
299-311.
2 Hij is als ordinaris raad van de prins van Oranje o.m. vermeld op 9-3-1677 (HA, inv. 1098).
3 HA, inv. 1034. Deze grond lag overwegend rondom het dorp Namen.
4 Idem. Een aandeel in de heerlijkheid had toen een waarde van fl. 100. De totale waarde van de heerlijkheid was toen fl.
3050. Na de herbedijking van de polder van Namen waren er in 1614 tweeentwintig aandeelhouders, in april 1665
vijftien.
5 HA, inv. 215.
6 Idem.
7 Nijenhuis, p. 264; NA, Staten-Generaal, inv. 240, resolutie van 23-3-1678;
8 ZA, SZ, inv. 682, 21-1-1679.
9 Idem, inv. 682, 6-4-1679.
10 Voor bijzonderheden over de kinderen en het verdere nageslacht van Johan van Vrijberghe wordt verwezen naar
Romeijn, 2001, p. 305 e.v..

Vrijberghe, Levinus (Livinus) Jacobus van; ambachtsheer van de polder van Namen
Hij is in 1659 geboren te Tholen als zoon van Johan van Vrijberghe en Catharina Oysel; 1 jurist; o.m. schepen en
burgemeester van Tholen en baljuw van Poortvliet; rentmeester van de geestelijke goederen; volgde na diens
overlijden zijn vader op als ambachtsheer van de polder van Namen; hij bezat net als zijn vader vrijwel alle
aandelen van deze heerlijkheid; raakte zijn bevoegdheden als ambachtsheer kwijt als uitvloeisel van de
herbedijkingscondities van de polder van Namen in 1684; daarover ontstond een lang slepend geschil met de Raad
van State; in maart 1686 is hij door gecommitteerden van de Raad van State omschreven als “gewezen heer van
Namen”; 2 hij bleef echter de titel van ambachtsheer voeren; hij bezat in de polder van Namen na de herbedijking
en de herverkaveling in 1684 ca. 36 gemeten grond; 3 in het kader van de herbedijking van de polder betaald hij
hiervoor fl. 2520; 4 hij pachtte op 3-11-1684 13 gemeten en 7 roeden land in de Molenpolder dat eigendom was
van de Generaliteit; 5 was in de periode 1688-1702 betrokken bij onenigheden binnen de magistraat van de stad
Tholen; 6 hij werd in Middelburg begraven op 31-10-1702; hij tr. ca. 1681 Catharina van Ackerlaken, geb.
Vlissingen in 1664, dochter van Goudens van Ackerlaken en Petronella Ita, overl. na 1706; uit dit huw. acht
kinderen 1683-1700, waaronder zoon Goudens van Vrijberghe die zijn vader als (gepretendeerd) heer van Namen
opvolgde (zie aldaar).

1
2
3

4
5
6

Zie voor de afstamming van Levinus van Vrijberghe en voor diverse van zijn functies en nageslacht: Romeijn, 2001, p.
299-311.
Verbaal St. Anna voorjaar 1686, fol. 42 v.
NA, Raad van State, inv. 1584. Hij behoorde daarmee na de herbedijking in 1684 samen met Iman de Waeyer tot de
kleinste “hoofdgelanden” van die polder. De veruit grootste hoofdgelanden waren toen de Generaliteit (met ruim 914
gemeten) en Meynard de Perceval (met 174 gemeten).
RvS, inv. 1856, Eindrekening van de dijkage, fol. 6. Het bedrag is omschreven als dijkgeschot (bron: idem, Verbaal van
Van Banchem en Van Crommon, 29-11-1684, fol. 4.
RvS, inv. 1856; zie bijlage 36.
Romeijn, 2001, p. 97-115. Van Vrijberghe raakte o.m. in conflict met zijn zwager Pieter Carel de Bils.

Vroegop, Paulus; verm. militair
Hij werd in de eerste helft van 1640 te Lillo betaald voor het “tegenschrijven” van turflasten; 1 waarsch. militair;
woonde in de periode 1652-1658 (en mogelijk eerder en later) op het fort St. Anna in de Polder van Namen; tr.
Adriaentie Denijs (Denis); uit dit huw. ged. fort Anna:
a.
b.
c.
d.

Cornelia Vroegop, 1-12-1652; doopgetuigen: Abraham Rijmss, Willem Zuidlant en Tanneke Christiaens.
Denis Vroegop, 15-3-1654; doopgetuigen: Benjamin Geel, Salomon Philips en Anna Hoobant.
Cornelis Vroegop, 29-8-1655; doopgetuigen: Joannes Dambrinus, Simon Jobsen en Magdalena Rathel.
Maria Vroegop, 6-1-1658; doopgetuigen: Joris Berger (sergeant), Jan Bartels, Magdalena Dircks en
Adriaantien la Croe.

1 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79990.
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Wael, August de; predikant
Hij werd op 6-7-1698 bevestigd als predikant in Hengstdijk en Stoppeldijk; op 22-8-1716 was hij vervangend
predikant op het fort St. Anna bij de laatste huwelijksinzegening aldaar; hij werd emeritus op 1-7-1726 en overleed
op 25-4-1738. 1
1 ZA, Verz. Gen. Afsch. 962.

Wael, Dingeman (Dignus) de; landbouwer in de polder van Namen
Hij behoorde in de periode 1672-1675 tot de manspersonen van ouder dan 16 jaar in de polder van Namen; 1 hij
was pachter van land van de Generaliteit in die polder; op 3-11-1684 omvatte dit 31 gemeten en 175 roeden; 2 op
3-9-1688 werden zijn huis en schuur in de polder getroffen door blikseminslag; alles ging in vlammen op; hij
verzocht de Raad van State om kwijtschelding of vermindering van pacht en verhuisde (tijdelijk?) naar Hengtsdijk;
3
in 1684 leverde hij voor de herbedijking van de polder van Namen 465 bossen stro voor fl. 53, 9 stuivers en 8
penningen; 4 hij overl. vóór september 1691 en liet een insolvente boedel na met o.m. een nog openstaande
verpondingsschuld (uit 1688) van fl. 80 en 10 stuivers; 5 hij was rooms-katholiek; tr. Joanna Neef (Neve); uit dit
huw.:
a. Margareta, geb. 10-4-1672, r.k. ged. 13-4-1672 (door een rondtrekkende missionaris) (getuigen: Joannes Neef
en Maria Boogaerts).
b. Maria, geb. 3-12-1681, r.k. ged. 7-12-1681 (door een rondtrekkende missionaris) (getuigen: Jacobus de Waele
en Elizabeth Neve.
1
2
3
4
5

Zie bijlage 24.
RvS, inv. 1856; voorts bijlage 36.
Verbaal St. Anna voorjaar 1689, fol. 161 v-163.
RvS, inv. 1856, Dijkagerekening 1-11-1684.
Verbaal St. Anna najaar 1691, fol. 108 v.

Waeyer, Cornelia, Dingena en Maria de; bruiden
Drie kinderen van Cornelis de Waeyer (zoon van Paulus Imanszn. de Wayer en diens tweede echtgenote Digna
Cornelisdr. Campe) en Maria Bedaf, wonend in Scherpenisse, hadden als bruid een relatie met de polder van
Namen:
a.

b.

c.

Cornelia de Waeyer, geb. Scherpenisse, ged. ald. 23-9-1673 (getuigen: Henricus Voshol (predikant in de
polder van Namen), Johannes Voshol, Soetje Claes de Keyser en Marij Pieters Cousyn); otr. Scherpenisse (als
j.d. en daar wonend) 6-4-1709, tr. fort Sint Anna in de polder van Namen 24-4-1709 Johan Molaan Heron,
geb. St. Maartensdijk, vanaf 1707 schout van Scherpenisse, overl. ald. in 1750.
Dingena de Waeyer, geb. Scherpenisse, ged. ald. 7-6-1676 (getuigen: Jan Antonisse Speek, Mary de Loose
en Cornelia van Campen); otr. Scherpenisse 2-4-1695, tr. Overschie 24-4-1695 (met att. van Scherpenisse en
van fort Sint Anna) Johan van Spikerhof (Spijckerhof), majoor en licentmeester van het fort Sint Anna in de
polder van Namen.
Maria de Waeyer, geb. Scherpenisse, ged. ald. 5-3-1679 (getuigen: Willem Jouw, Adriaen de Waeyer,
Engeltje Gabriels en Anneke Pieters Cousijn); otr. (als j.d.) ald. 8-7-1702 (attestatie verleend om te trouwen
in de polder van Namen 23-7-1702) Christoffel Heiligendorps (Heijligendorf), j.m. van Bergen op Zoom [NB:
huwelijk niet ingeschreven in het trouwboek van fort Sint Anna; ze huwden vermoedelijk in het dorp Namen];
de bruidegom is geref. ged. te Bergen op Zoom op 10-2-1679 als zoon van Johannes Heijligendorf en Cornelia
Maerschael; hij werd ca. 1720 thesaurier te Scherpenisse.

Waeyer, Iman de; vestingbouwkundig ingenieur, monstercommissaris, dijkgraaf en ingelande van de
polder van Namen
Hij werd gedoopt te Scherpenisse op 19-10-1630; 1 zoon van Paulus Imansen de Waeyer (schipper en schepen te
Scherpenisse) en Digna Cornelis van Campen; 2 belijdenis Scherpenisse 30-7-1650; heer van Maelstede (land van
Hulst), dijkgraaf St. Maartensdijk 1651, dijkgraaf Scherpenisse en Westkerke 1657-1701, schepen Scherpenisse
1655-1673, schepen Tholen 1675-1677, ingenieur van de fortificaties te Tholen en later in het land van Hulst;
admissie als landmeter in Zeeland op 31-8-1647; 3 militair ingenieur in dienst van het gewest Zeeland 1674-1701;
4
verdiende daarmee 50 pond Vlaams per jaar; 5 inspecteerde op verzoek van de Gecommitteerde Raden van
Zeeland in eind 1658 de rijswerken bij Liefkenshoek; 6 inspecteerde in 1662 Liefkenshoek en adviseerde de GR
van Zeeland op 11-5-1662 over reparaties, incl. een begroting van kosten; 7 commissaris van de monstering vanaf
1678; 8 verdiende daarmee in 1684 en 1685 100 pond Vlaams; 9 schepen van Hulst in de periode 1680-1699 (met
onderbrekingen); burgemeester aldaar 1691-1692; 10 was bij het fort St. Anna in de polder van Namen betrokken
als vestingbouwkundig ingenieur, monstercommissaris, dijkgraaf en ingelande van de polder van Namen, waar hij
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31 gemeten land bezat; 11 dijkgraaf van de polder van Hontenisse vanaf zeker 1678 tot 1698; 12 overl. Hulst 24-51701; otr. (1) Scherpenisse 22-4-1654, tr. (1) ald. juni 1654 Catharina Adriaansdr. van der Hagen, overl.
Scherpenisse 20-4-1655; otr. (2) Liefkenshoek 20-1-1657, tr. (2) aldaar 19-2-1657 Adriana de Ridder, ged. Axel
1-4-1635, dochter van Martinus de Ridder (commandeur van Liefkenshoek) en Sabina Jolijt, overl. Scherpenisse
1-3-1663; uit het eerste huwelijk:
a. Dingna de Waeyer, ged. Scherpenisse 3-4-1655, begr. ald. 12-6-1655.
uit het tweede huwelijk:
b. Dingna de Waeyer, ged. Scherpenisse 14-4-1658, overl. ald. 17-5-1658.
c. Sabina de Waeyer, ged. Scherpenisse 24-8-1659, overl. ald. 6-10-1659.
d. Sabina de Waeyer, ged. Scherpenisse 30-1-1661, begr. Liefkenshoek [verm. in de kerk aldaar] 25-8-1662. 13
e. Adriana de Waeyer, geb. Scherpenisse 22-2-1662, ged. ald. 26-2-1662; begr. Hulst (in de Grote Kerk) 21-21705; otr. Hulst 4-6-1690, tr. Scheveningen 26-6-1690 Jacob Hooft, j.m., geb. Amsterdam 23-2-1657, zoon
van Johannes Hooft en Debora van Foreest, jurist, schepen en burgemeester van Hulst, burgemeester van het
Hulsterambacht, dijkgraaf in het land van Hulst, heer van Maelstede, begr. Hulst (in de Grote Kerk) 11-3-1711;
uit dit huw. drie kinderen ged. Hulst 1693-1699. 14
1
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Hij had een gelijknamige neef, zoon van Anthonis Imanse de Waeyer en diens eerste echtgenote Petronella Pietersdr.
Loncke; deze Iman woonde in Middelburg (met dank aan dr. Th.A.J.W. Wajer te Oegstgeest). Voor het geslacht De
Waeyer wordt verwezen naar Wajer, 2015.
Romeijn, 2001, p. 319.
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 10 v.
Muller en Zandvliet (red.), p. 231.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1710 (jaar 1690), fol. 52.
ZA, SZ, inv. 511, 1-1-1659.
ZA, SZ, inv. 1277, brief van 11-5-1662.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1531, fol. 149 v en 178; zijn werkgebied omvatte: Tholen, Bergen op Zoom en
onderhorige forten, Hulst en onderhorige forten, en de forten Lillo, Liefkenshoek, Frederik Hendrik, Kruisschans en St.
Anna (in de polder van Namen) (ZA, SZ, inv. 683, 23-12-1679).
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1610.
Brand, 1972, p. 469 en 472.
Zie de Verbalen van de Raad van State betreffende het fort St. Anna in de periode 1679 t/m 1700.
De Kraker en Bauwens, p. 44.
Bloys van Treslong Prins, p. 225.
ANF, jrg. 1902, p. 59 en 60.

Wagenaer, Cornelis; landbouwer in de polder van Namen
Hij is geboren in Waarde (“Weerde”); vanuit Tholen werd hij pachter van een boerderij in de polder van Namen
die eigendom was van de Generaliteit; behoorde tot de “landlieden” in de polder van Namen in 1692; 1 op 15-21695 betaalde hij aan de diaconie van de fortkerk van St. Anna fl. 2 en 8 stuivers voor de koop van vier tonnen
turf; 2 in maart 1691 is over hem het volgende vermeld: 3 “Cornelis Wagenaer, landman [landbouwer] uit het eiland
Tholen, pacht voor een periode van negen jaar (ingaande 11-11-1691) de boerderij met huis en schuur die eerder
werd gepacht door Huijbrecht Gijsbrechtsen, groot 30 gemeten en 19 roeden, voor fl. 9 per gemet onder de conditie
dat hij het huis en de schuur koopt voor de “gepriseerde” som van fl. 680, te betalen in termijnen”. In maart 1696
is over hem opgetekend: 4 “Cornelis Wagenaer, pachter van land van de staat in de polder van Namen van ca. 30
gemeten, verkeert in financiële moeilijkheden. Hij kan niet aan zijn verplichtingen als pachter en als koper van de
op het land staande huis en schuur voldoen [zie het verbaal van voorjaar 1691]. De rentmeester heeft reeds
veldvruchten en beesten van hem verkocht. Hij heeft een “lastigh” huishouden met vrouw en kinderen. Hij
verzoekt om uitstel van betaling van pacht over 1695 tot kerstmis 1696 en om verlaging van het bedrag dat hij
jaarlijks voor de aankoop van het huis en de schuur moet betalen met fl. 50. De verzoeken worden doorgeleid naar
de Raad van State”; hij tr. (1) Cornelia Cornelissen (ook omschreven als Cornelia Passchiers); hij tr. (2) Tholen 76-1690 Adriaentie Cornelis, j.d., geb. Stavenisse, toen wonend onder Oud-Vossemeer; uit het eerste huw. geref.
ged. Tholen:
a. Janna, 9-1-1684; getuigen: Crijn Leendertse en Stoffelijntje Cornelis [verm. Van der Veen].
b. Maetien, 6-3-1686; getuigen: Cornelis Kegge en Katolijne Jans.
c. Jacomijntje, 27-11-1687; getuigen: Dirck Cornelisse [verm. Van der Veen] en Maetje Willems.
1
2
3
4

HA, inv. 153.
HA, inv. 366 a, fol. 120 v.
Verbaal St. Anna voorjaar 1691, fol. 131.
Idem, voorjaar 1696, fol. 33.
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Walle, Janneke van de; vroedvrouw
zie Janneke Gatteau (Catteau).
Walssenaer (Walschenaer), Michiel; korporaal
Hij was korporaal in de compagnie van Johan van Bronckhorst in het fort St. Anna, vermeld in de periode 16831688; 1 tr. Anneken Harts; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Michiel, 20-6-1683; getuigen: Jan Heijnne en Anna van der Vunne.
b. Samuel, 2-7-1684; getuigen: Reijnier Harts en Anna Heijnne.
c. Michiel, 25-7-1688; getuigen Reijnier Harts en Catharina Walschenaer.
1

De compagnie van commandeur Van Bronckhorst vertrok eind augustus of begin september vanuit St. Anna in 1689
naar Liefkenshoek, verbleef vermoedelijk vanaf 1691 in het fort Lillo en keerde waarschijnlijk niet meer terug op St.
Anna.

Wandelaerts, N.N.; dijkgraaf
Hij is op 30-7-1655 vermeld als dijkgraaf van de polder van Namen. 1
1

RvS, inv. 75, 30-7-1655, fol. 65. Hij is vermoedelijk verwant met Johannes Wandelaere die ca. 1660 in de polder Nieuwe
Grouwe (de Melopolder) woonde en gehuwd was met Petronella Buijsrogge.

Wanseel, Jacob; sergeant
In 1641 is hij vermeld als sergeant in de compagnie van Jaques Broucqsault en [vanuit het fort St. Anna]
gedetacheerd op het fort St. Martijn op Hoogerwerf; 1 op het fort St. Anna is hij vermeld als sergeant en als
doopgetuige op 11-9-1644, 21-5-1645 en 18-8-1647.
1 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22590, fol. 43.

Wapperom, Jan Cornelisse; aannemer van vletwerk
Hij was in 1673 als aannemer van vletwerk (als “vletter”) werkzaam in het fort St. Anna. 1
1 Verbaal St. Anna najaar 1673, fol. 50 v en 51 v. Hij is mogelijk identiek met Jan Corneliszn. Wapperom, vermeld als
schepen van Papendrecht op 29-2-1656 (Kwartierstaat van Iris en Erik Neuteboom, kwartiernr. 2633).

Wassy (Vassy), Johan de; waarnemend commandeur
Hij werd gedoopt in IJzendijke op14-7-1611 als zoon van Robert de Wassy (Vassy) en Susanna Honcourt; diende
het Staatse leger o.m. in Axel (luitenant aldaar in 1649, commandeur aldaar vanaf 8-9-1661); 1 doopgetuige
Liefkenshoek 25-8-1647, 15-8-1649, 5-1-1653 en 20-9-1654; 2 op 7-8-1640 vermeld als vaandrig; 3 vaandrig te
Liefkenshoek op 2-6-1645, 25-8-1647 en 15-8-1649; 4 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; 5 verbleef met zijn
compagnie in 1659 in Sluis; nam daar 2-1-1661 deel aan het Avondmaal; 6 werd vanwege ziekte van zijn broer
Philip (die op 10-4-1663 overleed) op 12-4-1663 benoemd tot tijdelijk (waarnemend) commandeur van het fort
St. Anna in de polder van Namen; 7 kreeg op 25-4-1669 samen met zijn zoon Philips (toen sergeant) drie weken
verlof; 8 transporteerde op 8-12-1670 aan zijn zoon Jan een obligatie; 9 kocht op 17-1-1671 8 gemeten schorren in
de aanstaande dijkage van de Aan- en Genderdijkepolder te Terneuzen; 10 waarschijnlijk identiek met de kapitein
Vassij die op 12-3-1671 is omschreven als de toen oudste kapitein van de Zeeuwse compagnieën; 11 benoemd tot
commandeur te Liefkenshoek op 21-9-1671; 12 kreeg op 24-11-1671 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; 13 een deel van zijn compagnie werd eind 1671 verplaatst van Axel naar Liefkenshoek; 14 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; 15 transporteerde op 23-4-1672 aan zijn
dochter Johanna 25 gemeten nieuw bedijkte landen in de Aan- en Genderdijkepolder te Terneuzen; 16 op 21-21675 drongen de Gecommitteerde Raden van Zeeland er bij de Prins van Oranje op aan dat De Vassy (“de oude”)
naar Liefkenshoek kon terugkeren; 17 zijn compagnie telde in 1675 89 koppen; 18 in januari 1676 keerde hij met
een deel van zijn compagnie (en zijn dochter Johanna en Gertruid (Geertruy) van der Nieustad, mogelijk zijn
tweede echtgenote) vanuit Sluis terug naar Liefkenshoek; 19 verbleef als commandeur in maart 1677 in Philippine;
20
overl. Liefkenshoek 18-7-1680; tr. Elisabeth Adriaenssen Ballee, ged. fort 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; 21 overl. in het fort St. Anna 13-8-1662; begr. te Axel 18-8-1662; uit
dit huwelijk:
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a. Suzanna de Vassy, geb. Lillo 21-9-1642; ged. aldaar 28-9-1642; overl. Liefkenshoek 15-7-1647.
b. 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; 22 kwam in januari 1676 vanuit Sluis naar Liefkenshoek; 23 tr. Liefkenshoek
6-1-1678 Petrus Smytegelt (zie aldaar), predikant te Liefkenshoek, weduwnaar van Rebecca de Ridder.
c. Johan de Vassy, geb. Liefkenshoek 17-1-1646; ged. aldaar 19-1-1646; 24 kreeg op 1-5-1664 toestemming van
de Gecommitteerde Raden van Zeeland om als vrijwilliger met de compagnie van kapitein Willem van Campen
te vertrekken naar Oost-Friesland; 25 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; 26 kreeg op 110-1670 een schuit toegewezen voor het transport van zijn bagage van Sas van Gent naar fort Kruisschans; 27
was luitenant op het fort Kruisschans in 1671; bevorderd tot kapitein op 19-3-1672; 28 benoemd tot sergeantmajoor in het regiment van kolonel Sedlenitskij op 9-1-1675, als opvolger van Appolonius Cabeljau; 29
benoemd tot commandeur te Biervliet op 23-12-1679 als opvolger van luitenant-kolonel Zuijtlandt; 30
verdiende in 1686 60 pond Vlaams; 31 op 1-5-1687 door de prins van Oranje benoemd tot luitenant-kolonel
van het regiment van de baron Philips Carel van Lottum; 32 benoemd tot commandeur van ‘t Hooge en Lage
Sas van Gent op 23-7-1689; 33 sneuvelde op 27-6-1703 in een slag bij Stekene; werd gedood door een
musketkogel; 34 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 Evertsen; 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; 35 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.
d. Robertus de Vassy, geb. 7-3-1648; ged. Liefkenshoek 8-3-1648 (getuigen: majoor Berkenbos, vaandrig
Oliphant en Elisabet ten Haeff); trad in dienst van de Admiraliteit van Zeeland en sneuvelde op 11-6-1666 in
een zeeslag met een Engelse vloot.
e. Maria Emilia de Vassy, geb. 15-2-1651; ged. Axel 19-2-1651; overl. aldaar 14-7-1654.
f. 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; 36 kreeg op 3-111672 toestemming om als vrijwilliger te dienen in de compagnie van zijn broer Johan i.v.m. een expeditie te
velde; 37 werd op 21-12-1673 vaandrig in de compagnie van zijn vader te Liefkenshoek; 38 werd op 14-5-1677
door Willem III benoemd tot kapitein in de compagnie van zijn vader; 39 werd later commandant van Axel;
bezat diverse landerijen rondom Axel; 40 zijn compagnie telde in 1700 51 koppen; 41 doopgetuige Liefkenshoek
17-2-1686; 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.
g. Jacobus de Vassy, geb. 8-9-1656; ged. Axel 10-9-1656; overl. Axel 7-4-1669, begr. aldaar 10-4-1669.
h. Elysabeth de Vassy, geb. 9-3-1659; ged. Axel 30-3-1659; overl. 5-10-1661, begr. Sluis 10-10-1661.
i. Daniel Pieter de Vassy, geb. 27-6-1661; ged. Sluis 12-11-1661; overl. Axel 12-11-1661en begr. aldaar in een
nieuw gemetselde tombe.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ZA, SZ, inv. 1670, fol. 82.
De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v..
ZA, SZ, inv. 498, 7-8-1640, fol. 110.
De Nederlandsche Leeuw, 1889, p. 50; ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 843.
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 116.
ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 147.
ZA, SZ, inv. 518, fol. 155. In deze functie werd 20-4-1663 Bernard Laurens de Beaufort benoemd (zie aldaar).
ZA, SZ, inv. 665, 25-4-1669.
GA Axel, Transporten Axel en Axelerambacht, inv. 680, fol. 270 v.
Idem, fol. 272.
ZA, SZ, inv. 667, 12-3-1671.
Idem, inv. 1670, fol. 149 v; ZA, SZ, inv. 667, 21-9-1671.
Idem, inv. 667, 24-11-1671; zie hiervoor ook ZA, SZ, inv. 690, 19-1-1683.
Idem, inv. 668, 7-1-1672.
Idem, inv. 669, 14-10-1672.
GA Axel, Transporten Axel en Axelerambacht, inv. 680, fol. 324 v.
ZA, SZ, inv. 674.
A, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1450, fol. 12 v en 14 v.
ZA, arch. Herv. Gemeente Sluis, inv. 147, 19-1-1676.
NA, Staten-Generaal, inv. 5075, brief van 29-3-1677, waarin De Vassy klaagt over de kwaliteit van de (vier) Friese
compagnieën te Philippine.
21 De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v.
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22 ZA, arch. Herv. Gemeente Sluis, Lidmatenregister Sluis 1659.
23 Idem 1678-1769, 19-1-1676.
24 Volgens het kopie-doopboek van Liefkenshoek vond de doop aldaar plaats op 28-1-1646 met als getuigen: Rommega en
Anna Ballee.
25 ZA, SZ, inv. 783, 1-5-1664.
26 Idem, inv. 665, 16-7-1669.
27 Idem, inv. 666, 1-10-1670.
28 Idem, inv. 1670, fol. 151 v.
29 Idem, fol. 177 v, 178 v en 179.
30 Idem, inv. 1671, fol. 68.
31 Idem, inv. 2750.
32 Idem, inv. 1671, fol. 28 v en 29; ZA, SZ, inv. 695, 29-8-1687.
33 NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1532, fol. 225 v; Ned. Patriciaat, 1921-1922, p. 11.
34 ZA, Resoluties Staten van Zeeland betreffende het jaar 1703, p. 284.
35 Zie voor deze ouders: Rob Melchers, De Beaufort; geschiedenis van een aanzienlijke familie van 1613 tot 1876,
Hilversum, 2014, met name p. 87-103.
36 ZA, SZ, inv. 668, 4-7-1672.
37 Idem, inv. 669, 3-11-1672.
38 Idem, inv. 671, 21-12-1673.
39 NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1531, fol. 93 v; ZA, SZ, inv. 678, 17-5-1677; ZA, SZ, inv. 1670, fol. 2 v.
40 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.
41 ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1910, fol. 7 v- 10 v.

Wassy (Vassy), Philips de; kapitein en commandeur
Hij is geboren op 2-2-1608 en gedoopt te Sluis 9-3-1608; zoon van Robert de Wassy (Vassy) (zie aldaar) en
Susanna Honcourt; werd op 28-9-1637 door prins Frederik Hendrik benoemd tot vaandrig van de compagnie van
kapitein Bartholomeus Alvares Hoemaker; 1 idem op 6-4-1640; 2 was op 25-12-1642 luitenant in de compagnie
van Anthony Seijs; verkreeg 23-11-1644 commissie als kapitein; 3 verkreeg op 12-5-1651 van de Staten-Generaal
commissie als commandeur van het fort St. Anna in de Polder van Namen; onverminderd deze commissie diende
hij zich te “reguleren” naar de orders van de gouverneur van Hulst die vanaf 19-11-1648 tevens commandeur was
van het genoemde fort, hetgeen door de Staten-Generaal in een resolutie van 28-6-1651 werd vastgelegd; 4
vervulde die functie tot zijn overlijden; had met velerlei personen in en rondom het fort conflicten; leefde ook in
onmin met zijn echtgenote; 5 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; 6 op 19-2-1653 is hij vermeld als eigenaar van
3 gemeten grond in de polder van Namen, ooit eigendom van Willem Brandwijck van Blockland; 7 op 9-2-1659
wees de Raad van State zijn verzoek af om aan hem, buiten een publieke aanbesteding om, land te verpachten dat
eigendom was van de Generaliteit; 8 testeerde met echtgenote te Goes in 1643; 9 overl. fort St. Anna in de Polder
van Namen 10-4-1663; hij liet een insolvente boedel na; aan pacht van land in de polder van Namen en aan cijns
betreffende het poldertje Merlemont over de jaren 1661 en 1662 diende nog fl. 800 en 18 stuivers aan de
Generaliteit betaald te worden; de weduwe, noch broer Johan (1611-1680) van de overledene, toonde zich bereid
om deze schuld te voldoen; er was ook een schuld van fl. 88 en 12 stuivers jegens de diaconie van de fortkerk van
St. Anna; rentmeester Johan Lentinck werd gemachtigd om bezittingen van de overledene publiekelijk te verkopen,
hetgeen in mei 1663 gespreid over drie dagen gebeurde; 10 otr. Middelburg 25-12-1642, 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; de Gecommitteerde Raden van Zeeland (GR)
maakten op 20-4-1663 kenbaar dat zij er terstond voor diende te zorgen dat de officieren en soldaten van de
compagnie van haar overleden man Philips de Vassij hun achterstallige soldij, dat zij weigerde te betalen,
uitbetaald kregen; op 3-5-1663 berichtte zij de GR dat de krijgsraad van St. Anna haar de toegang tot haar huis en
meubels op het fort had ontzegd; de GR meenden dat zij zich hierover tot de ‘justitie’ op het fort [de krijgsraad]
diende te wenden; 11 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 [?]; uit het huwelijk van Philips de Wassy en Elisabeth ten Haeff kwamen de volgende
vijf kinderen voort: 12
a. Robbert, geb. Middelburg december 1643; hij vertrok op 21-12-1664 met het schip “Middelburg” van de VOCkamer Zeeland vanuit de Wielingen naar Batavia waar hij pas op 9-11-1665 arriveerde; 13 hij werd in Batticaloa
(Ceylon) op 25-4-1692 bevestigd als opperhoofd met de rang van koopman; 14 de VOC betaalde hem toen fl.
65 per maand. 15
b. Emerencia, geb. Middelburg 7-2-1645.
c. Galenus Philippus, ged. St. Anna 24-6-1646; doopgetuigen: dhr. Nicolaes van de Hevel [?], Johannis de Wassij,
juffr. Quirintie Vervoren en juffr. Anna de Meijer; hij overleed kort na de geboorte. 16
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d. Galenus Philippus, ged. St. Anna 12-1-1648; doopgetuigen: Joannes Fassij [Wassy, Vassy] en Christina de
Vliege.
e. Amarentia, ged. St. Anna 1-8-1649; doopgetuigen: Fredrique Tenhaeff en Elisabeth Paus; zij otr. (1) Den Haag
(Grote Kerk) 14-9-1670, tr. (1) ald. 21-9-1670 Adriaen van Rhoode, geb. in Den Haag; zij tr. (2) Den Haag
Hendrik Tijlaart; zij overleed in Den Haag in januari of februari 1724.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

ZA, SZ, inv. 496, 28-9-1637, fol. 151 v en 152.
Idem, inv. 498, 6-4-1640, fol. 37.
RvS, inv. 1527, fol. 109; ZA, SZ, inv. 500, 27-11-1644.
RvS, inv. 1932, fol. 224.
ZA, SZ, inv. 505, fol. 339 v.
Idem, inv. 508, 18-11-1655 (ongefol.) en 6-1-1656 (ongefol.).
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 11 en 11 v.
RvS, inv. 80, fol. 81 v.
GA Goes, RAZE 2064, 1643, fol. 117.
RvS, inv. 84, 2-6-1663, fol. 315 v. De opbrengst van de publieke verkoop is in deze resolutie niet vermeld. In november
1663 volgde een publieke verkoop van nagelaten land in de polder van Namen (RvS, inv. 84, 10-12-1663, fol. 395).
ZA, SZ, inv. 518, 20-4-1663, fol. 175 v en 3-5-1663, fol. 193 v.
Van Epen, 1903, p. 249.
http://resources.huygens.knaw.nl/das/detailVoyage/92146.

14 De Ned. Leeuw, jrg. 1925, p. 119.
15 http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/1.04.02/inventarisnr/11537/level/file/foto/NLHaNA_1.04.02_11537_0003/fotouuid/852c0c4d-9e87-00e2-1f7c-99fff2059d5b/scan-index/657 (ofwel: NA, VOC-archief 1.04.02, inv.
11537, fol. 323) (met dank aan Martijn Maarleveld en Nina van Dort).

16 Uit de manier waarop de doop is ingeschreven wordt soms geconcludeerd dat de doop betrekking had op een tweeling;
vermoedelijk was dit niet zo, evenmin als voor de doopinschrijving op 12-1-1648.

Wassy (Vassy), Robert de; kapitein en commandeur
Hij werd geb. ca. 1579, verm. in Frankrijk, verm. zoon van Philips Wassij en N.N. Verrier ; 1 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 6-10-1612; was toen luitenant onder
kapitein Van der Mers (Van der Meersche), die op 27-4-1612 Philips de Zoete de Haultain als kapitein opvolgde; 2
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 31-12-1628 met attestatie van Vossemeer met
zijn huisvrouw naar Borssele, samen met andere militairen; 3 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 5-10-1633 besloten de Gec.
Raden het commando over het fort St. Anna over te dragen aan commandeur Broucqsault, omdat Vassy in gebreke
bleef; 4 had op 22-6-1634 een geschil met Jacobmijntje Vlamincx, de weduwe van sergeant Ketelaer; 5 op 1-71634 stellen 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; 6 wederom vermeld als
commandeur aldaar op 7-3-1635; 7 op 5-7-1635 werden drie soldaten uit zijn compagnie door de krijgsraad tot
executie veroordeeld; 8 was o.m. ook gelegerd in Veere, Sluis, IJzendijke, fort Rammekens en Biervliet; werd door
de Gecommitteerde Raden van Zeeland op 13-3-1638 benoemd tot commandeur van het fort Lillo; 9 kort daarop
betrok hij de commandeurswoning te Lillo; 10 op 4-12-1638 lag hij met zijn compagnie in het garnizoen te Lillo,
toen aan hem 50 pond kruit werd verstrekt; 11 wederom vermeld als commandeur te Lillo in 1639 en 1641; 12
soldaten uit zijn compagnie werden vanuit Lillo regelmatig geplaatst op het fort Hoogerwerf (St. 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; 13 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); 14 uit het huwelijk met Susanna Honcourt:
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a. N.N., een dochter; zij tr. Gaston de Romega (“kapitein voor de Kroon van Frankrijk”).
b. Philips de Wassy (Vassy), geb. 2-2-1608; ged. Sluis 9-3-1608; zie voor hem verder dit repertorium.
c. Johan de Vassy, ged. IJzendijke 14-7-1611; werd vanwege ziekte van zijn broer Philips op 12-4-1663 benoemd
tot tijdelijk (waarnemend) commandeur van het fort St. Anna in de polder van Namen; 15 o.m. commandeur
van Axel en van Liefkenshoek; overl. Liefkenshoek 18-7-1680. 16
d. Daniel de Vassy, geb. 12-10-1612; ged. Sluis 23-10-1612; doopgetuigen: Jacob van der Merse, Jan Riems en
Jenne Wassij; soldaat toen hij gelegerd was in fort St. Anna; overl. na 22-3-1649. 17
e. Jacob de Vassy, ged. Ritthem 18-9-1616; doopgetuigen: Jacob van der Merssche en Caterrijne Luycks; verm.
jong overleden.
uit de relatie met Appolonia (van der) Wijnen: 18
f. Robbert de Vassy, Ned. Geref. ged. Bergen op Zoom 17-5-1634 (zonder doopgetuigen); als zoon vermeld op
10-5-1647; 19 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; 20
tr. Den Haag 3-3-1658 Appolonia Ernst, ged. Den Haag 20-6-1640, dochter van Gijsbrecht Ernst en Anna van
Geel.

De handtekening van Robert (de) Wassy sr..
1

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

19
20

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 in 1601 een oog. Voor een uitgebreid biografisch portret van Robert de
Wassy (Vassy) wordt verwezen naar: http://home.kpn.nl/fleppie1/Genealogie/GenealogieDeVassy.html.
ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 146.
ZA, arch. Herv. Gemeente Borssele, inv. 1.
ZA, SZ, inv. 494, 5-10-1633, fol. 71.
Idem, 22-6-1634, fol. 303.
Idem, inv. 495, 29-9-1634, fol. 64 v.
Idem, 7-3-1635, fol. 181 en 181 v.
Idem, 5-7-1635, fol. 252 v.
Idem, inv. 1598.2.
Idem, inv. 497, 14-3-1638.
Idem, 4-12-1638, fol. 211 v.
Idem, 28-5-1639, fol. 89, 26-11-1639, fol. 179 v en inv. 498, 10-12-1641, fol. 400 en 400 v.
Idem, inv. 499, fol. 42.
Op 15-9-1635 was hij schrijver in de compagnie van Jeremias Nicolai (ZA, SZ, inv. 1250.2, brief met bijlage van
Jeremias Nicolai aan de GR van Zeeland).
ZA, SZ, inv. 518, fol. 155. In deze functie werd 20-4-1663 Bernard Laurens de Beaufort benoemd (zie aldaar).
Zie voor hem verder: Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek.
VZS, nr. 136, maart 2007, p. 10.
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).
ZA, SZ, inv. 501, fol. 170 en 178.
VZS, nr. 136, maart 2007, p. 10-11.

Weele (Wiele), Abraham van der; predikant
Hij is geboren in Goes en was predikant op het fort St. Anna in de Polder van Namen in de periode1638-1655;
werd daar beroepen op 4-1-1638, toen proponent onder de classis Zuid-Beveland; 1 door de Raad van State werd
hij benoemd op 16-7-1638; 2 hij was tot zijn overlijden tevens werkzaam als predikant op het fort Hoogerwerf,
waar hij vermoedelijk ongeregeld kwam; 3 zijn predikdienst op het fort St. Anna ving aan op 21-2-1638; 4 hij
doopte er voor het eerst een kind op 28-2-1638; in 1643 verzette hij zich tegen de bestraffing van de soldaat Pieter
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Jansen die op 20-7-1643 werd opgehangen; voor dit verzet moest Van der Weele zich bij een op 21-7-1643 in St.
Anna gehouden krijgsraad verantwoorden; 5 hij was doopgetuige in Goes op 17-12-1647; hij overleed op 2-111655; 6 hij werd opgevolgd door Adriaan Bake (zie aldaar); otr. Dordrecht 25-9-1639, tr. aldaar 10-11-1639
Elisabeth Paes [soms omschreven als Paus], geb. Dordrecht, ged. ald. 1-9-1614, dochter van Lamert [Lambert]
Paes en Jenneken Rijkerts; zij hertr. 2-2-1661 Steeven Blankaert, weduwnaar van Wendelijna Kuijke, aanvankelijk
in Hulst soldaat onder graaf Hendrik van Nassau, later o.m. lakenkoopman, schepen van Hulst, van het
Hulsterambacht en van Sint Jansteen, begr. Hulst 5-9-1678 (zie Blanckaert); zij werd in Hulst begraven op 2-111661; 7 uit het huw. Van der Weele-Paes ged. fort St. Anna:
a.
b.
c.
d.
e.

Matthijs, 7-10-1640; getuigen: Cornelis Brandwijck en Tanneken Jacobs.
Matthijs, 6-4-1642; getuigen: Joris Matthijssen van der Weele, Catelijne Paes en Elisabeth Paes, beide moeien.
Lambertus, 2-8-1643; getuigen: Cornelis Brandwijck en juffr. majoors alias Crijntie Vervooren.
Jenneke, 8-11-1645; getuigen: Matthijs Paus, Jacob van Luffele en Jaquemijntie van Soele.
Anna, 17-2-1647; getuigen: Heijndrick Cornelisse van Hoelen, Cornelis met Eere, Juffr. Maria Wijland en
Maria Paus.
f. Jenneke, 26-9-1649; getuigen: Jacob van Roijen, kapitein, Roelandus Clouq, kommies van de vivres (fourage)
alhier, juffr. Elisabeth Tenhaeffs, Elisabeth Paus, Caterijne Paus en Caterijne Wes(t)erhoudts.
g. Lambertus, 2-6-1652; getuigen: Paulus Vesardus, predikant te Ritthem, Mr. Pieter de Vriese, schoolmeester en
voorlezer alhier, Maijken Paus, echtgenote van Cornelis Brandwijck.
h. Abraham, 8-11-1654; getuigen: Joes [Joos?] van der Weele, Johannis Wichmans, Maetien Brantwijcks en
Angentien Paets.
1

2
3
4
5
6
7

ZA, Verz. Gen. Afsch. nr. 164; Nijenhuis, 1992, p. 267. Soms is foutief vermeld dat hij werd benoemd tot predikant van
de geref. kerk in het dorp Namen; in dit dorp werd pas in 1647 een gereformeerde gemeente gevestigd. De eerste
predikant aldaar was Franciscus van Roosebeecke. Op 28-2-1638 noteerde Abraham van der Weele in het doopboek van
het fort St. Anna dat hij daar zijn eerste kind doopte, zijn derde in totaal omdat hij op 14-2-1638 in Heinkenszand twee
kinderen had gedoopt.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 56, fol. 368.
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).
Aantekening in het doopboek van het fort St. Anna, 24-1-1638.
ZA, SZ, inv. 1258, nr. 131, Verslag van een op 21-7-1643 gehouden krijgsraad op het fort St. Anna. Waaraan Pieter
Jansen schuldig was kan uit dit verslag niet worden opgemaakt.
De Navorscher, jrg. 14, 1864, p. 26.
Annard, p. 82.

Weerden, Johan van, heer van Blokland; landeigenaar in de polder van Namen
Hij bezat in de polder van Namen vóór 1682 (en na 1665) 61 gemeten en 221 roeden land en na de herbedijking
(voltooid eind 1684) ca. 70 gemeten; 1 door de Raad van State werd hij op 2-5-1684 benoemd tot gecommitteerde
[lid van de directie namens de hoofdingelanden] van de herbedijking van die polder met een traktement van fl.
315; 2 zijn grond in de polder was begin 1691 in het bezit van de erfgenamen van Cornelia Lemssens (zie aldaar).
1

2

NA, Raad van State, inv. 1856. Johan van Weerden (soms genoteerd als Van Waarden) is waarschijnlijk geparenteerd
met Johan van Weerden die in de eerste helft van de 17de eeuw schepen was van de stad Antwerpen en gehuwd was met
Maria van Severdonck. Vermoedelijk zijn deze zijn ouders. Eerstgenoemde Johan van Weerden (jr.) werd waarschijnlijk
in 1679 heer van Blokland, een toenmalige heerlijkheid in de Alblasserwaard, anno 2016 gelegen in het dorp Ottoland en
de gemeente Molenwaard. Op 5-10-1679 verklaarde het echtpaar Niclaus de Binet en Maria Teresa van Weerden dat zij
de door hen gekochte ambachtsheerlijkheid van Blokland zouden overgeven aan hun oom Johan van Weerden, oudschepen van Antwerpen (Het Utrechts Archief, not. arch. Utrecht, UO 72a007, 5-10-1679). De heerlijkheid Blokland was
eerder in het bezit van de Dordtse familie Brandwijck (zie Pieter Adriaenszn. Brandwijk van Blokland).
NA, Raad van State, inv. 1856.

Weijde, Jan van der (de); sergeant
Hij was sergeant in de compagnie van Johan van Bronckhorst, vermeld als doopgetuige in het fort St. Anna op 149-1687; deed belijdenis in de fortkerk aldaar op 2-10-1688; 1 voor het leveren (halen) van kaas en peper ontving
hij van de diaconie op 18-2-1689 vijf stuivers; 2 voor het gebruik van het doodkleed bij zijn begrafenis en het
luiden van de klok werd op 23-1-1690 aan de diaconie van de fortkerk fl. 1 en 7 stuivers betaald; 3 hij tr. Johanna
van Helsingen, geb. Gorcum; zij was in 1688 lidmaat van de fortkerk van St. Anna met de latere aantekeningen:
vertrokken en weer aangenomen; zij ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 9-7-1697 fl. 14 voor
het onderhoud van de kinderen van Frans Braes (zie aldaar); 4 zij hertr. St. Anna 15-5-1693 Cornelis Aarnoutse
(zie aldaar).
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1
2
3
4

Lidmatenlijst fort St. Anna 1683-1716.
HA, inv. 366 a, fol. 89.
Idem, fol. 91 v.
HA, inv. 366 a, fol. 134.

Weijers, Gerrij; soldaat
Hij was soldaat in de compagnie van Philips Wassy; hij tr. Cornelia Moreel, vermoedelijk weduwe van Abraham
Nicola (zie aldaar); zij is als weduwe van Weijers vermeld op 14-4-1651. 1
1 ZA, SZ, inv. 504, 14-4-1651, fol. 92 v.

Welle, Claes; schipper
Hij ontving in 1675 van de diaconie van de fortkerk van St. Anna fl. 30 en 8 stuivers voor het gedurende 38 weken
verzorgen van Tanneken Nameurs; 1 idem in 1676; 2 hij is waarschijnlijk identiek met: Niclaes (Claes) Welle, op
18-10-1669 benoemd tot vrijschipper van Liefkenshoek en Doel naar Antwerpen; 3 schipper te Liefkenshoek op
12-12-1680; 4 diaken Liefkenshoek 2-4-1680; 5 kerkbestuurder Liefkenshoek aug. 1680 t/m maart 1685; 6 werd op
24-7-1685 als vrijschipper te Lillo opgevolgd; hij was “metterwoon” vertrokken. 7
1
2
3
4
5
6
7

HA, inv. 366 a, fol. 21.
Idem, fol. 21 v.
ZA, SZ, inv. 665, 18-10-1669.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 166, akte nr. 46.
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 5, acta 1676-1697, 2-4-1680.
ZA, RB, inv. 275.
ZA, SZ, inv. 693, 24-7-1685.

Wendel (Wendelech), Elias; bierdrager
Hij is vermeld als bierdrager in het fort St. Anna op 20-2-1647; 1 waarsch. ook soldaat aldaar; doopgetuige aldaar
8-6-1639, ?-9-1639, 25-1-1640, 29-1-1640, 8-2-1643, 21-6-1643, 15-1-1645, 13-8-1645 en 24-2-1647; tr. Neelken
Claes; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Adriaen, ?-2-1639; getuigen: Willem N.N., Pieters Romeijn, Leenaert N.N., N.N. Clerck en Abigael Smit.
b. Maria, 7-7-1641; getuigen: Baltgen Meijer, Jacob Matthijssen en Catelijne Jacobs de Zeeuw.
c. Magdaleene, 26-2-1645; getuigen: Jacob Heijndricks, Gillis van der Poele, Matthijs Cleemwerck, Geertruid
Cleirisse en Cornelia Lamotte.
1 HA, inv. 667, 20-1-1647.

Wenge, Boyo Ocko van der; ritmeester
Hij is geboren in Sauwerd in 1583 als zoon van Caspar van der Wenge en Oede Onsta; hij sneuvelde op 4 juli 1640
als ritmeester van Staatse troepen bij het (mislukte) beleg van Hulst; zijn lijk werd vervoerd naar het fort St. Anna;
op 23-7-1640 kreeg de secretarie van de provincie Groningen opdracht om het geschil te regelen tussen de familie
Van der Wenge en de schipper die was belast met het overbrengen van het lijk van het fort St. Anna naar Wetsinge;
1
hij was gehuwd met Sophia Nagell van Plettenberg.
1 Groninger Archieven, Resoluties van Gedeputeerde Staten, inv. 126, resolutie van 23-7-1640.

Wesel, Gillis van; kanonnier
Hij was reeds in 1634 (en mogelijk nog eerder) op het fort St. Anna werkzaam, vermoedelijk als soldaat; hij is op
20-2-1647 vermeld als mede-pachter van de gemene middelen in de polder van Namen, waaronder de impost op
de bieren; 1 op 19-3-1650 is hij vermeld als huurder van het huis “Het Canon” in het fort; 2 in september 1656
verzocht hij gedeputeerden van de Raad van State om er bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland op aan te
dringen dat hij in aanmerking zou komen voor een kanonniersplaats in Zeeland indien die kwam te vaceren; hij
vermeldde dat hij in 1648 was gelicentieerd [ontslagen] als kanonnier van het fort St. Anna en voor zijn dienst
aldaar was bedankt; 3 in 1657 drong de commandeur van het fort bij de Raad van State aan op de aanstelling van
een vaste kanonnier; 4 in maart 1658 maakte Van Wesel als gelicentieerd kanonnier kenbaar dat hij de
kanonniersfunctie op St. Anna al geruime tijd waarnam; hij verzocht om een recognitie van 25 stuivers per week; 5
op 11-4-1658 besloot de Raad van State hem geen ordinaris traktement te geven, maar een eenmalige recognitie
van fl. 50; 6 in maart 1663 drong hij er nogmaals op aan om als kanonnier aldaar te worden aangesteld; 7
waarschijnlijk vervulde hij die functie daar toen nog steeds als waarnemer; 8 doopgetuige fort St. Anna 2-8-1637,
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7-3-1638, 19-6-1644, 2-3-1647, 5-5-1647, 10-5-1650, 10-7-1652 en 12-11-1656; tr. Jaquemijntie Goossens; zij
ontving van de diaken van de fortkerk van St. Anna in juli 1671 te Goes (toen deze daar was voor een vergadering
van de classis Zuid-Beveland) een vergoeding van fl. 1 wegens het doen snijden [verwijderen] van een steen [mog.
een steenpuist] van een van haar kinderen; 9 uit dit huw. ged. fort St. Anna:
a. Joannis, 19-11-1634; getuigen: Isaack Joossen van de Winckel, Heijndrick Jacobssen, Saerken Gossen
[Goossens], en Susanna de Bie.
b. Marij, 16-8-1637; getuigen: Jakes Baggerman, Jakes Barbandus, Lauwerijntie Goossens, Susanna Clasenia en
Leuntien Isaacks.
c. Johannes, 20-3-1639; getuigen: Adriaen Meertens, Johannis N.N., N.N. Goossen, jufr. majoors genaamt
Crijntie Vervooren en N.N. Heijndericks.
d. Lauwerijntie, 22-7-1640; getuigen: Heijndrick Cornelisse (sergeant), Adriaen Maertensse, Cornelis Caeijman,
Janneken van Matere en Geertruid Jansse; zij nam op 5-1-1659 deel aan het Avondmaal te Sluis en verkreeg
op 26-10-1664 van de geref. kerk van Sluis een attestatie t.b.v. vertrek naar de polder van Namen; 10 zie verder
Reijnier de Graef.
e. Cornelis, 9-3-1642; getuigen: Adriaen Meertensse, Goossen Janssen, Jacob van Luffel, Lisabeth de Gelder,
Leijntie Isaack hief het kind ten doop.
f. Cornelia, 10-7-1644; getuigen: Mr. Martijn Leckaert, Simon Jobs, Cornelis Dingenisse, Marij Houdaer,
Teuntie Geertsse en Catelijne Pieters.
g. Cornelia, 3-9-1645; getuigen: Willem Bollaert, Jacob van Luffele, Jaquemijntie van Soelen, Heijltie Scholier
en Catelijne van Damme.
1
2
3

HA, inv. 667, 20-2-1647.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 100, akte nr. 18, 19-3-1650.
Verbaal St. Anna najaar 1656, inv. 1571, fol. 39. Vermoedelijk was Van Wesel zeker vanaf 1639 (en mogelijk nog
eerder) als kanonnier op St. Anna werkzaam.
4 Verbaal St. Anna voorjaar 1657, inv. 1570, fol. 14 v en najaar 1657, inv. 1571, fol. 10 v.
5 Idem voorjaar 1658, inv. 1570, ongefol..
6 RvS, inv. 79, 11-4-1658.
7 Verbaal St. Anna voorjaar 1663, inv. 1572, fol. 18 v.
8 In de periode waarin Van Wesel op St. Anna de functie van kanonnier waarnam was hij er vermoedelijk als soldaat
werkzaam en werd hij voor die functie (wel) betaald. Zijn verzoek om kanonnier te worden had waarschijnlijk te maken
met zijn wens om beter betaald te worden. Een soldaat verdiende destijds gewoonlijk 16 en een kanonnier 25 pond
Vlaams per jaar (Leune, 2006, deel 1 gedrukte versie, p. 389).
9 HA, inv. 366 a, fol. 10.
10 Za, Lidmatenlijst Sluis 1658-1664.

Westerwijck, Cornelis; chirurgijn
Hij is geboren in Goes en was op St. Anna chirurgijn onder kapitein [Philips] Wassy; hij overleed tussen 1648 en
1650; otr. fort St. Anna 13-5-1646 Cornelia Lamotte, geb. Oostburg; zij hertr. Johan Wichman (zie aldaar); uit
het huw. Westerwijck-Lamotte ged. fort St. Anna:
a. Anna, 7-4-1647; getuigen: Quirijn Westerwijck, Jan Adriaen La Chappelle, jonkheer Adriaen Wijland
[Wieland], juffr. Elisabeth Tenhaeffs.
b. Anna, 1-6-1648; getuigen: Adriaen La Chapelle, vaandrig, jonkheer Adriaen Wijland [Wieland] en
Jaquemijntie Lambrechts.
Wever, N.N.; luitenant
Zijn echtgenote Jacquemijn N.N. leende van de diaconie van de fortkerk van St. Anna in 1670 fl. 6 en 6
stuivers. 1
1 HA, inv. 633 a, fol. 3 v.

Wevers, Janneken; bewoonster van het fort
De diaconie van de fortkerk van St. Anna betaalde haar in 1682 fl. 1 en 18 stuivers voor het huisvesten van enige
gevluchte gereformeerden [Hugenoten] uit Frankrijk. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 60 v.

Wichman(s), Johan; luitenant
Hij is geboren in Loosduinen en woonde in december 1644 in Den Haag; werd op 15-9-1645 door de Raad van
State benoemd tot ingenieur en fortificatiemeester als opvolger van Pieter Manteau (van Dalem); 1 verbleef als
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luitenant van commandeur Philips de Vassy (zie aldaar) in 1650 en 1654 in het fort St. Anna in de Polder van
Namen (doop kinderen aldaar); De Vassy beklaagde zich op 11-7-1653 bij de Raad van State over de langdurige
absentie van zijn luitenant; de Raad van State gaf deze opdracht om terug te keren naar het fort en zijn commandeur
te respecteren; 2 Wichman nam met verm. tweede echtgenote (en met att.) op 2-10-1655 deel aan het Avondmaal
te Sluis, omschreven als luitenant; 3 kreeg op 19-8-1659 instructie om zich als luitenant naar zijn garnizoen te Lillo
te begeven; 4 op 6-4-1660 besloten de Gecommitteerde Raden van Zeeland om hem 40 pond Vlaams te betalen
voor het meten van de schorren nabij het fort Lillo en Stabroek en voor het maken van een kaart van het fort Lillo
en de nabijgelegen forten; 5 als bevelvoerend luitenant (in de compagnie van wijlen Arent van Thuyll van
Serooskercke) te Lillo vermeld op 20-1-1661; 6 op 28-1-1661 werd voor een bedrag van £ 17:10 beslag gelegd op
zijn gage door Adriaen Brandwijck (zie aldaar); 7 idem op 11-3-1661 (voor £ 14:14) door Marten Engelssen; 8
overl. kort vóór 19-8-1661; 9 tr. (1) als j.m. Bergen op Zoom 13-12-1644 Anthonette Spirinks (Spierings), j.d. van
Bergen op Zoom, ged. ald. 5-3-1619, dochter van David Spierinck en Maria Danckaerts; tr. (2) vóór juni 1650
Cornelia la Mootte (Lamotte), geb. Oostburg, weduwe van Mr. Cornelis Westerwijck (geb. Goes), chirurgijn onder
kapitein Wassij (Vassij); 10 zij kreeg op 9-9-1661 een eenmalige uitkering (“in consideratie van hare sobere
gestalte”) van fl. 100; 11 verm. uit het eerste huwelijk:
a. Jan Wichman, hem werd op 5-8-1662 voor een periode van zes maanden verlof toegestaan als militair in de
compagnie van de overleden kapitein Serooskercke; 12 dit verlof werd op 11-10-1663 met zes weken verlengd
vanwege het continueren van zijn studie in de geometrie; 13 kreeg op 9-5-1664 wederom zes maanden verlof
vanwege zijn studie geometrie; 14 maakte toen deel uit van de compagnie van Cornelis Gijseling; kreeg (via
zijn stiefmoeder) op 5-2-1665 opnieuw verlof voor zijn studie; 15 idem op 5-3-1666; 16 idem op 24-3-1667 (nu
voor een periode van zes maanden); 17 idem op 12-6-1668 (“om in de schoole de matematijc te leren”). 18
Uit het tweede huwelijk:
b. Librecht Wichman, geb. 5-6-1650, ged. fort St. Anna in de Polder van Namen; getuigen: commandeur Philips
de Vassy, Jan Librechtss Wichman, juffr. Elisabeth Tenhaeff en Maria Danckers.
c. David Wichman, geb. 11-1-1654, ged. fort St. Anna in de Polder van Namen; getuigen: David Spierinck, N.N.
[Jan] Oldenburg (luitenant), Eduwaerd Alers, Bartholomeus Stroobant en Elisabeth Paus (echtgenote van
Abraham van der Weele, predikant van het fort).
1 NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1527, fol. 148; De Navorscher, jrg. 18, 1868, p. 547; Westra, 2010, p. 34.
2 RvS, inv. 72, 16-7-1653, fol. 24.
3 ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 146.
4 ZA, SZ, inv. 511, 19-8-1659.
5 Idem, inv. 512, fol. 59.
6 Idem, inv. 514, fol. 38 v.
7 Idem, fol. 58 v.
8 Idem, fol. 160.
9 ZA, SZ, inv. 515, fol. 106 v.
10 Cornelia la Mootte (Lamotte) en Cornelis Westerwijck otr. fort St. Anna 13-5-1646.
11 ZA, SZ, inv. 515, fol. 156 v.
12 Idem, inv. 517, fol. 56 v.
13 Idem, inv. 519, fol. 167.
14 Idem, inv. 783, 9-5-1664.
15 Idem, inv. 521, fol. 60.
16 Idem, inv. 523, fol. 83.
17 Idem, inv. 525, fol. 51.
18 Idem, inv. 663, 12-6-1668.

Wielant, Catharina; landeigenaar in de polder van Namen
Zie Johan Wielant en Jacob Campe van Bruhese.
Wielant, Cornelia; eigenaresse van land in de polder van Namen
Zij bezat op 12-4-1665 90 gemeten en 190 roeden land in de polder van Namen met een waarde van fl. 5.438;
voorts een huis met schuur ter waarde van fl. 1000; 1 zij was toen weduwe van Francois de Smijtere (Smytere),
rentmeester van de Nassause Domeinen in het Hulsterambacht in de periode 1646-1664; zij woonde toen in
Kloosterzande, waar haar echtgenoot tot zijn overlijden in 1664 rentmeester was op het “Hof te Zande”. 2
1 HA, inv. 1034.
2 Van Hoof c.s., p. 471; Buijsrogge en Sponselee, p. 57.

Wielant, Cornelis; landeigenaar in de polder van Namen
Zie Johan Wielant.
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Wielant, Johan; genaamd Silverhoeck, landeigenaar polder van Namen, dijkgraaf van de polder van
Namen
Hij is in Den Haag geboren op 26-9-1565 als zoon van Cornelis Wielant alias Suyrmondt (o.m. deurwaarder van
het Hof van Holland en schepen van Den Haag) en Bartha van Cranenbroeck; 1 hij was o.m. baljuw van Brielle en
baljuw en dijkgraaf van Goedereede; hij woonde onder meer in Bergen op Zoom; in 1612 behoorde hij tot de
herbedijkers van de polder van Namen en daarmee tot de eerste eigenaren van de ambachtsheerlijkheid van
Namen; 2 hij bezat in het oostelijk deel van de polder 86 gemeten; 3 vermeld als ambachtsheer van de polder van
Namen op 10-1-1632; 4 in de polder van Namen was hij ook dijkgraaf (1625, 1634, 1637); idem in de polder(s)
van Ossenisse; hij overl. in 1639; hij tr. (1) Geertruyt de Crane; tr. (2) Anna van der Goes; 5 tr. (3) vóór 15-9-1625
Maria Jans; uit het eerste huwelijk: 6
a. Cornelis Wielant; hij woonde aanvankelijk in Bergen op Zoom en later, zeker in 1649, in Ossendrecht; 7
waarschijnlijk is hij identiek met N.N. Wielandt, wonend in Ossendrecht, die omstreeks 1654 samen met de
heer Vergoes [vermoedelijk Van der Goes], wonend in Delft, eigenaar was van 73 gemeten land in de polder
van Namen; 8 na de inundatie van 9-11-1653 kwam dit land waarschijnlijk door verlating in het bezit van de
Generaliteit; hij tr. Bergen op Zoom 1-8-1623 Barbara Rutgers.
b. Marie Wielant.
c. Cornelia Wielant, ged. Bergen op Zoom 13-10-1620; zij is waarsch. identiek met de weduwe van Francois de
Smijtere die op 12-4-1665 in de polder van Namen 90 gemeten en 190 roeden land bezat (zie aldaar). 9
d. Catharina Wielant; zij tr. (1) 1618 (att. van Bergen op Zoom naar Woensdrecht 8-10-1618) Robert Philip la
Salle, geb. Bergen op Zoom, kapitein van een compagnie voetknechten; hun dochter Leonore Geertruyd de la
Salle huwde met Jacob Campe van Bruhese die op deze wijze landeigenaar werd in de polder van Namen;
Catharina Wielant tr. (2) Bergen op Zoom 13-5-1633 Jacob d’Esaunetz, eveneens kapitein van een compagnie
voetknechten.
Uit het derde huwelijk ook kinderen (namen onbekend).
1
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Voor gegevens over het geslacht Wielant wordt verwezen naar Schutte, 1987, p. 465-467. In 1469 was Mr. Jan Wielant
raadsheer van Karel de Stoute die toen als graaf van Vlaanderen landsheer was van het gebied waarin de polder van
Namen was gesitueerd (Gottschalk, 1984, p. 514). In de 16de eeuw maakten vader en zoon Jan Wielandt deel uit van de
magistraat van de stad Hulst (Brand, 1971, p. 467; Groenveld, p. 22). Het zal geen toeval zijn geweest dat de familie
Wielant in de polder van Namen grond bezat en daar bestuurlijk actief was.
NA, 4.VTH, kaart nr. 2986.
Op 1-9-1623 verleenden de Staten-Generaal hem toestemming om tegen betaling van rechten hout en steen langs de
wachtschepen bij Saeftinge te vervoeren en naar de polders van Namen en Ossenisse te brengen (NA, res. StatenGeneraal, 1-9-1623).
HA, inv. 669. Deze titel deelde hij met de overige eigenaren van land in de polder van Namen. De landeigenaren aldaar
waren toen tevens eigenaar van de ambachtsheerlijkheid. Vermoedelijk was Johan Wielant door de omvang van zijn
grondbezit in de polder wel de meest invloedrijke ambachtsheer.
Anna van der Goes is zeer waarschijnlijk geparenteerd met de heren Van der Goes die met Johan Wielant in 1612
behoorden tot de eerste eigenaren van de herdijkte polder van Namen. De broer van Johan Wielant, Cornelis Wielant
(1568-1617) was eveneens gehuwd met een lid van de familie Van der Goes, te weten (op 10-8-1614 te Delft) met
Constantia van der Goes, geb. Antwerpen 15-7-1572, dochter van Andries van der Goes (heer van Naters en raad en
rentmeester-generaal van Zuid-Holland) en Maria Keynoghe; zij was zijn tweede echtgenote (Schutte, p. 467).
HA, inv. 1682, 15-9-1625.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 73, akte nr. 181, 11-2-1649.
NA, 4.VTH nr. 3007.
HA, inv. 1034.

Willemse, Andries; schipper
Hij was in april 1660 schipper op het fort St. Anna; op 12-4-1660 was hij in Bergen op Zoom getuige bij de
opstelling van een notarisakte waarbij Gerrit Jansen, soldaat op het fort, betrokken was. 1
1 WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 84, akte nr. 37, 12-4-1660.

Willemse, David; geweldige provoost
Hij was begin 1634 geweldige provoost op het fort Lillo; werd in maart 1634 verplaatst naar het fort St. Anna in
de polder van Namen, zodat de provoost aldaar, Willem Janssen (zie aldaar), naar Lillo kon komen omdat diens
huisvrouw daar vroedvrouw was. 1
1 NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 51, 11-3-1634, fol. 232.
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Willemsen, Gillis; kleermaker
In 1675 is hij vermeld als inwoner van de polder van Namen; hij was op 17-4-1671 op het land van Cornelis Mahu
verwikkeld in een vechtpartij met Laurens Jaspers; 1 zijn vrouw (N.N.) ontving in 1675 van de diaconie van de
fortkerk van St. Anna fl. 1 en 6 stuivers voor enig naaiwerk; 2 hij ontving op 30-8-1677 van de diaconie fl. 2 en 3
stuivers voor het maken van kleren; 3 idem op 2-3-1682 fl. 13 en 2 stuivers; 4 legde op 24-2-1682 als inwoner van
het dorp Namen een verklaring af over de beroving en de moord op de baljuw Dijdtloff Goudt op resp. 28-1 en 12-1682; 5 op 10-5-1688 werd fl. 1 en 10 stuivers betaald voor het gebruik van het doodkleed bij de begrafenis van
zijn vrouw (N.N.); 6 idem op 27-6-1690 i.v.m. zijn begrafenis. 7
1
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7

HA, inv. 1098.
HA, inv. 366 a, fol. 21.
Idem, fol. 38.
Idem, fol. 60 v.
HA, inv. 1211.
HA, inv. 366 a, fol. 82 v.
Idem, fol. 92.

Willemsen, Joris; geweldige provoost
Zoon van Willem Jorisse en Janneken Aerts, ged. fort St. Anna 17-2-1641; volgde op 22-12-1667 zijn vader op
als geweldige provoost op het fort St. Anna; 1 verm. overleden oktober 1670; 2 op 1-12-1670 werd voor het gebruik
van het doodkleed bij zijn begrafenis fl. 2 en 8 stuivers betaald; 3 otr. (als j.m. van fort St. Anna) St. Maartensdijk
6-10-1668, tr. ald. 6-11-1668 Maria Culenborg (Culenburch), j.d. van St. Maartensdijk, vermeld als zijn weduwe
op 15-1-1671; de Gecommittteerde Raden van Zeeland wezen toen haar verzoek af om nog gedurende drie
maanden traktement van haar overleden man te ontvangen; besloten werd dat zij nog recht had op betaling van het
salaris over de maand waarin haar man was overleden, zoals gebruikelijk. 4
1
2
3
4

ZA, SZ, inv. 1670, fol. 89 v.
Zijn opvolger (Guilliam Avegaer) werd benoemd op 5-11-1670 (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1350, fol. 172 v-173).
HA, inv. 366 a, fol. 4 v.
ZA, SZ, inv. 667, 15-1-1671.

Willigen, Hendrick Ottense van; eigenaar land in de polder van Namen, mede-ambachtsheer
Hij behoorde in 1614 met 80 gemeten en 26 roeden plus 50 gemeten en 87 roeden tot de eerste grootgrondbezitters
in de herdijkte polder van Namen; 1 in 1609 behoorde hij ook tot de bedijkers van de Nijspolder (bij Ossenisse);
hij bezat daar 200 gemeten; 2 hij bezat de heerlijkheid Noord-Nieuwland (nabij Maaslandsluis) die hij in 1627
overdroeg aan Jan van Willigen; 3 hij tr. maart 1590 Katerijnen Jans van Schaegen.
1 HA, inv. 664, stuk nr.10; NA, 4.VTH nr. 2986.
2 Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen, arch. Nijspolder, inv. 6, fol. 63.
3 NA, arch. van de heerlijkheid Noord-Nieuwland, toegang 3.19.39, inv. 10.

Wilmar, Maximiliaen; korporaal
In de periode 1672-1674 is hij (voor een onbekend bedrag) vermeld als debiteur van de diaconie van de fortkerk
van St. Anna; daarop zou zijn dochter aangesproken worden; 1 in 1675-1676 is dit bedrag omschreven als fl. 4, 14
stuivers en 8 penningen; 2 idem in 1679. 3
1 HA, inv. 366 a, fol. 13.
2 Idem, fol. 25 v.
3 Idem, fol. 41 v.

Winckelman, Melchior; kapitein
Hij is een zoon van Jacques Winckelman (kapitein en o.m. commandant te Tholen) en Anna (ook: Catharina) de
Rijcke (een dochter van Pieter de Rijcke, vertegenwoordiger van de eerste edele in de Staten van Zeeland 15791596, en van Isabeau van der Varent); 1 neef van Constantijn Huygens; ingeschreven als leeerling van de Latijnse
School te Middelburg in 1629; 2 op 25-10-1634 vermeld als soldaat in de compagnie van kapitein Jacques
Broucqsaut toen hij van de Gec. Raden verlof kreeg tot maart om zich naar Frankrijk te begeven; 3 werd op 28-91637 door prins Frederik Hendrik benoemd tot vaandrig van de compagnie van kapitein Severijn Hoemaker, op
voorspraak van Constantijn Huygens d.d. 23-5-1636; 4 doopgetuige Liefkenshoek 4-3-1640 en 14-7-1641; 5 was
voor zijn bevordering tot kapitein luitenant in de compagnie van Matthijs Hoemaker; bevorderd tot kapitein op
23-11-1644 als opvolger van Matthijs Hoemaker; 6 hij verbleef met zijn compagnie in aug. 1645 op het fort St.
Anna, waarvoor soldatenhutten werden verbouwd (in het “Winckelmanquartier”). 7
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Melchior is een kleinzoon van Melchior Winckelman (zoon van Reijnier Winckelman en Catharina Reijvaert) en Anna de
Chantraines dict Broucqsault. Dit paar huwde op 8-5-1571. Melchior sr. was commies van de vivres en de ammunitiën te
Bergen op Zoom (door de Raad van State benoemd op 10-7-1593; NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1525, fol. 59) en
commandeur van Oostburg. Hij verkreeg op 10-7-1593 commissie als kapitein (A.M. Bosters, De forten aan de Brabantse
kant van de Eendracht, Voorburg, 2008, p. 51 (deel 8 van Genealogische en historische aantekeningen betreffende
Nieuw-Vossemeer).
ZA, Verz. Gen. Afsch. nr. 956.
ZA, SZ, inv. 495, 25-10-1634, fol. 80 v.
Idem, inv. 496, 28-9-1637, fol. 151 v en 152; J.A. Worp (bew.), De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687),
Den Haag, 1911-1917, deel 2, p. 167.
De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v..
ZA, SZ, inv. 1670, fol. 8 v; NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1527, fol. 109.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 63, 17-8-1645, fol. 142.

Windelraaf (Wendelraef), Hans; verm. militair
Hij (waarsch. soldaat) was doopgetuige in fort St. Anna op 30-6-1686; hij werd in december 1687 in St. Anna
begraven waarvoor de sergeant van zijn compagnie, Jan van der Weijde, op 8-12-1687 aan de diaconie fl. 1 en 5
stuivers betaalde. 1
1 HA, inv. 366 a, fol. 77.

Winter, Jan de; landbouwer
Op 3-11-1684 pachtte hij van de Generaliteit 68 gemeten en 20 roeden in de polder van Namen; 1 voor het gebruik
van het doodkleed bij de begrafenis van zijn echtgenote (N.N.) werd aan de diaconie van de fortkerk op 28-111689 fl. 1 en 1 stuiver betaald. 2
1 RvS, inv. 1856; voorts bijlage 36.
2 HA, inv. 366 a, fol. 88.

Wispelaere, Willem; adelborst
Hij is geboren in Bergen op Zoom en was in 1639 adelborst onder commandeur Broucqsault in het garnizoen van
St. Anna; doopgetuige ald. 26-2-1640, 11-9-1644 en 5-5-1647; otr. ald. 15-5-1639, tr. ald. 5-6-1639 Elisabeth
Adriaens, geb. Rotterdam, toen verblijvend op St. Anna; uit dit huw. ged. St. Anna:
a. Maria, 28-10-1640; getuigen: Pieter Saubrij, vendrigh, Pieter Boudrij, sergeant, Hubreght Gijssen, Catharine
Adriaensse, Elisabeth Barbe en Catelijne Migon.
b. Adriaen, 31-5-1643; getuigen: Joris Pouwelsse, Matthu Casan, Pieter Janss, Christoffel Abrahamsse, Grijtie
Jans, Magdeleene Otte en Jorijne Geleijns.
c. Heijndrick, 27-8-1645; getuigen: Heijndrick Cornelis van Soelen, Adriaentie Cornelis, Nicola Bouss,
Lambreght Jorriss, Anneken Coppren en Mortiunte Marinis.
Wit, N.N. de; landeigenaar
Hij behoorde in 1614 samen met vijf anderen tot de eerste eigenaren van de herdijkte Molenpolder ten zuid-westen
van de polder van Namen; 1 hij behoort waarschijnlijk tot het Dordtse regentengeslacht De Witt. 2
1 NA, 4.VTH, nr. 2986.
2 http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Witt_(familie).

Witte, Jacob de; bode van de magistraat van Namen
In de jaren 1652-1653 is hij vermeld als bode van de magistraat van de polder van Namen; 1 op 30-4-1665 was hij
inwoner van het dorp Namen, vermeld als arbeider. 2
1 GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a.
2 HA, inv. 1034.

Woestenhoven, Maurits van; vestingbouwkundig ingenieur 1
Hij werd in 1704 aangesteld als extra-ordinaris ingenieur in de Dienst der Fortificatiën van de Republiek; op 198-1709 werd hij ingenieur der derde klasse; 2 hij was in 1706 als vestingbouwkundig ingenieur betrokken bij de
inspectie van het fort St. Anna. 3
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Vermoedelijk is hij verwant met Pieter van Woestenhoven (Woestinghoven), geb. in Den Haag, militair ingenieur,
schepen van Hulst in de periode 1649-1651 (Annard, p. 95).
Ringoir, 1980 b, p. 39.
NA, Raad van State, inv. 1849, fol. 14 v.

Wolffaers (Wolphaers), IJken (Iken)
Zie IJken (Iken) Moer.
Worst (Woerst, Wurts), Berent; soldaat en wever (kleermaker)
Hij is geboren in Brevoort en is op 4-5-1681 (bij zijn ondertrouw) vermeld als soldaat in de compagnie van kapitein
[Johan van] Bronkhorst in het garnizoen van Willemstad; 1 belandde met deze compagnie in het fort St. Anna;
werd lidmaat van de fortkerk van St. Anna op 1-1-1684; hij leende van de diaconie van de fortkerk van St. Anna
in 1691 fl. 20 voor de aanschaf van een weefgetouw, dat eerder eigendom was van Jenne Breda; 2 de restschuld
bedroeg in mei 1693 fl. 9, hetgeen op 4-5-1693 werd afbetaald; 3 met echtgenote doopgetuige St. Anna 22-2-1688;
otr. Geertruidenberg 4-5-1681, tr. ald. 26-5-1681 Janneken van Lit (Anneken van Leith), weduwe van Engelbert
Heijkamp en toen wonend in Geertruidenberg; zij hertr. St. Anna (otr. 10-5-1705, tr. 24-5-1705) Anthonij Koecke
(zie aldaar); uit het huw. Worst-Lit huw. ged. St. Anna:
a. Johanna Margrieta, 7-7-1686; getuigen: Gerret Worst en Pietronella Pieters.
1 Hij is waarsch. verwant met Geeraert Worst, lidmaat van de fortkerk van St. Anna in 1688.
2 HA, inv. 366 a, fol. 98 v.
3 Idem, fol. 110.

Wout, Cornelis Aertse; leverancier van kledingstof
Hij ontving van de diaconie van de fortkerk van St. Anna op 2-11-1690 fl. 1, 6 stuivers en 4 penningen voor het
leveren van blauwe lijnwaad voor het maken van schorten voor Marij Geurtsen; 1 op resp. 2-3 en 11-3-1695
betaalde hij aan de diaconie in totaal fl. 1 en 16 stuivers voor de koop van drie tonnen turf. 2
1 HA, inv. 366 a, fol. 94 v.
2 Idem, fol. 120 v.

Wouters, Nicolaas; predikant
Hij werd gedoopt in de stad Tholen op 10-4-1662 als zoon van Pieter Wouters (o.m. bierbrouwer, ontvanger,
procureur en notaris te Tholen) en Paulina de Vriese; doopgetuigen: Dina Drabbe en Cateleyntje Houdijk; 1 hij
was predikant te St. Philipsland in de periode 1686-1688 en te Oud-Vossemeer in het tijdvak 1688-1702; op 216-1702 was hij betrokken bij een door zijn broer Jacob geregisseerd bestuurlijk oproer (“opruierij”) in Tholen
waarbij drie doden vielen; 2 hij werd hiervoor door het Hof van Holland in oktober 1703 bij verstek veroordeeld
tot eeuwige verbanning uit Holland en Zeeland, confiscatie van goederen en betaling van de proceskosten; 3 in
1710 werd Wouters predikant te Sint Jansteen, waar hij op 15-4-1710 werd beroepen; 4 door de classis van ZuidBeveland werd hij in 1713 aangesteld als legerpredikant; 5 door deze classis werd hij als predikant in St. Anna
benoemd op 22-9-1716; 6 hij werd als predikant in St. Anna door de Raad van State ontslagen (“politiek
gedeporteerd”) op 15-5-1717; 7 laatste doop aldaar op 16-5-1717; hij vertrok naar Maastricht, waar hij is overleden;
hij tr. Ossenisse 23-9-1687 Johanna Dibbetz, ged. Tholen 16-3-1664, dochter van Franciscus Dibbetz en Sophia
van den Honert; zij was weduwe van de predikant Wilhelmus Munster (ook: Hendrik Willem Munster); zij werd
16-1-1703 in Tholen begraven; uit haar tweede huwelijk kwamen drie kinderen voort die op 17-1-1704 nog
leefden. 8

Uit de acta van de classis van Zuid-Beveland, inv. 7, 22-9-1716, fol. 142 v.
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Romeijn, deel 2, digitale versie, bijlage 3, p. 662. Bekende broers van hem zijn Jacob, Johan en Pieter Wouters. Jacob
was o.m. burgemeester van Tholen en rekenmeester van het gewest Zeeland. Hij werd in 1696 ambachtsheer van Sint
Jansteen. Johan was burgemeester van Tholen en later baljuw van Sint Jansteen. Pieter was als raad lid van de magistraat
van Tholen; zie voor talloze details over hen: Romeijn, op. cit..
Romeijn, 2001, p. 109-111.
NA, Hof van Holland, inv. 5861, criminele sententies 19-10-1703; idem in inv. 5375 (dossier).
De classis van Zuid-Beveland keurde het beroep uiteindelijk goed, nadat daarop was aangedrongen door het collegium
qualificatum van Sint Jansteen (ZA, Classis van Zuid-Beveland, inv. 63; zie hiervoor ook inv. 87). Op 2-7-1712 maakte
de kerkenraad van Hulst bedenkingen kenbaar bij de classis van Zuid-Beveland tegen de wijze waarop Wouters als
predikant in Sint Jansteen functioneerde. Hij had daar in 1712 een lidmaat toegelaten tot het Avondmaal die door de
kerkenraad onder censuur was geplaatst (bron: idem, inv. 7, fol. 70).
ZA, Handschriftenverzameling, inv. 265, fol. 52.
ZA, Classis van Zuid-Beveland, inv. 7, fol. 142 v; J. Geensen, Predikanten van de Protestanse gemeente Oosthoek te
Hulst; een overzicht van toen en nu, z.pl. en z.j.; in 2014 gepubliceerd op: www.pgoosthoek.nl/pagnia/Predikanten.pdf.
De Navorscher, jrg. 14, 1864, p. 261; zie ook jrg. 1881, p. 409-410; idem: ZA, Verz. Gen. Afsch. nr. 164.
Romeijn, deel 2, digitale versie, bijlage 3, p. 663.

Zijll, Francois van; ontvanger van de gemene middelen
Hij is ca. 1600 geboren in Vianen en was in Hulst (behalve o.m. schepen en burgemeester) ontvanger van de
gemene middelen van consumptie in de periode 1646-1655 (benoemd door de Raad van State) en had als zodanig
bemoeienis met uitgaven van de Generaliteit betreffende het fort St. Anna; 1 hij werd in die functie opgevolg door
zijn zoon Philips (zie aldaar); hij tr. Cornelia van Everdingen.
1 Zie voor hem verder: Annard, p. 80.

Zijll, Philips van; ontvanger van de gemene middelen
Hij is geboren in Asperen in 1620 als zoon van Francois van Zijll en Cornelia van Everdingen; in Hulst volgde hij
zijn vader in 1655 op als ontvanger van de gemene middelen van consumptie; hij raakte in financiële problemen
en werd op 30-7-1666 ontslagen; 1 als ontvanger had hij bemoeienis met de financiering van uitgaven van het fort
St. Anna die door de Raad van State ten laste werden gebracht van de gemene middelen. 2
1 Annard, p. 80 en 81.
2 Zie de verbalen betreffende St. Anna in de periode 1655-1666.

Zoelen (Soelen), Hendrik Corneliszn. van; biersteker en winkelier
Hij is ca. 1595 geboren; woonde aanvankelijk in Oostburg; waarsch. identiek met Hendrick Cornelisse (zie aldaar);
op 14-12-1649 is hij vermeld als 54 jaar oud en omschreven als biersteker op het fort St. Anna; voor een notaris
te Roterdam legde hij toen een verklaring af over een gebeurtenis tijdens de Staatse belegering van Hulst in 1645; 1
op 8-1-1641 was hij in de fortkerk ouderling (zie Christoffel Clouck); doopgetuige fort St. Anna 18-5-1642, 4-21646, 17-2-1647, 15-3-1648 en 21-11-1660; was winkelier in het fort; hij was in 1646 (omschreven als Hendrick
Cornelisse) pachter van de gemene middelen van consumptie in het fort St. Anna en verzocht de Raad van State
om enige vermindering van pacht omdat daar veel “gesoetelt” werd [omdat hij veel concurrentie had van
zoetelaars); zijn verzoek werd door de Raad van State op 30-8-1646 afgewezen; 2 een nieuw verzoek om
kwijtschelding van pacht werd op 6-11-1646 afgewezen; 3 in mei 1654 klaagde hij bij de Raad van State over de
weigering van enkele bewoners van het fort (waaronder de commandeur en de predikant) om hem de opgelegde
impost op het bier te betalen; hij werd hierover in het gelijk gesteld; 4 hij had vele en uiteenlopende conflicten met
de commandeur van het fort, Philips de Vassy; 5 hij had bijvoorbeeld in 1655 een conflict met de commandeur
over de deugdelijkheid van zijn gewichten die in beslag werden genomen; 6 Van Zoelen protesteerde bij de Raad
van State; deze gaf de commandeur opdracht om Van Zoelen “buijten clachten te doen stellen”; 7 in 1655 is hij
vermeld als burgemeester in de polder van Namen; 8 op 23-4-1665 is hij vermeld als grondeigenaar in de polder
van Namen ter grootte van 19 gemeten en 46 roeden ter waarde van fl. 1149 en 4 stuivers; 9 hij was in 1665 voor
fl. 3300 crediteur van de meestoof van de polder; 10 op 15-4-1665 is hij vermeld als “borgher deser fortresse
wonnende” met een vermogen van minder dan fl. 2000 [dus zonder zijn bezit in de polder]; 11 hij was schepen in
de polder van Namen in 1655 en 1667 en burgemeester in 1664 en 1665; 12 in september 1668 is vermeld dat hij
na zijn overlijden (op een niet genoteerde datum) een hofje (tuintje) naliet in het fort St. Anna dat door de Raad
van State werd toegewezen aan de majoor van het fort; 13 zijn erfgenamen hadden in 1670 een schuld bij de
diaconie van de fortkerk van St. Anna van fl. 250 die door Van Zoelen was aangegaan op 6-11-1666; 14 hij is de
vader van Jacoba (Jaquemijntie) van Soele(n), geboren in Oostburg, die in 1647 in St. Anna huwde met
Bartholomeus Stroobandt (zie aldaar); zij hertrouwde met Jacob Hoelie (majoor op het fort Zandberg; met hem
vermeld op 15-10-1656) en met Abraham Fouck (met hem vermeld in 1676); 15 als weduwe van majoor Hoelie
betaalde zij op 9-12-1671 aan de diaconie van de fortkerk rente over de lening die door haar vader op 6-11-1666
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was aangegaan; 16 in 1677 werd deze rente (fl. 13 en 15 stuivers) over het jaar 1676 aan de diaconie betaald door
Josijntje Opsomer; 17 toen de erfgenamen van Jacoba van Zoelen (soms omschreven als de erfgenamen van de
wezen van Hoelie) niet in staat bleken om hun schuld jegens de diaconie te voldoen, eigende de diaconie zich het
huis van de erfgenamen in het fort toe en verkocht dit aan Josias Blieck (zie aldaar) ten bate van de diaconie-kas
voor het bedrag van de obligatieschuld plus achterstallige rente ad fl. 71, 12 stuivers en 8 penningen, samen fl.
321, 12 stuivers en 8 penningen. 18
1

2
3
4
5
6
7

GA Rotterdam, oud-not. arch. Rotterdam, inv. 96, akte nr. 206, fol. 334. De verklaring betrof de landbouwer Huybrecht
van der Houtten, alias Brouwer, wonend op de hoeve van Van de Wercke in de polder van Namen, die had gezorgd voor
inkwartiering van ruiters met vrouwen, kinderen en paarden, waardoor hij geruïneerd werd.
RvS, inv. 64, 30-8-1646, fol. 279.
Idem, 6-11-1646, fol. 561.
Idem, inv. 73, 13-5-1654, fol. 423 v-424 v. Hij was bang voor bedreigingen en deelde mede te overwegen (net zoals zijn
schoonzoon Stroobandt) om het fort te verlaten.
GA Hulst, RAZVL, inv. 2191a, fol. 19, 31-12-1653.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 79, akte nr. 46, 13-5-1655.
Verbaal St. Anna voorjaar 1655, fol. 42 v-43.

8

NA, Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland, toegang 3.03.02, inv. 240, civiele en criminele rol
1655, p. 34, 90 en 133 en inv. 241, p. 39 en 62.

9

HA, inv. 1034. Zijn grondbezit in de polder van Namen is reeds vermeld in 1656 (Rijksarch. Kortrijk, arch. O.L.
Vrouwekapittel van Kortrijk, inv. 61; kaart van de polder van Namen d.d. 23-7-1656).
HA, inv. 1034.
NA, Raad van State, inv. 2145.
RAZVL, inv. 2191 a, fol. 75 v; Nijenhuis, p. 269.
Verbaal St. Anna najaar 1668, fol. 15 v.
HA, inv. 366 a, fol. 3.
Doopboek St. Anna, 15-10-1656; HA, inv. 366 a, fol. 25. Jacob Hoeli is vermeld als majoor van fort Zandberg op 12-91657 (RAZVL, inv. 2191a, fol. 51).
HA, inv. 366 a, fol. 7 v.
Idem, fol. 28 v. Josijntje Opsomer is waarschijnlijk identiek met Josijnken Schauwiege (Schouwijge), echtgenote van Jan
Opsomer (zie aldaar).
Idem, fol. 136.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
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