Geraadpleegde bronnen
De gegevens over personen en families die in dit repertorium zijn verwerkt zijn met name ontleend aan de
volgende bronnen: 1
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De door J. van der Baan vervaardigde aantekeningen van huwelijken die werden gesloten in de fortkerk
van Liefkenshoek in de periode april 1636 t/m september 1711 en de periode januari 1715 t/m augustus
1783. 2
Idem van de huwelijken in de fortkerk van Lillo in de periode 1732-1785. 3
Idem van de huwelijken in de kerk van Fort Bath in de periode 13-2-1791 t/m 2-2-1814. 4
Idem van de doopinschrijvingen in de fortkerk van Lillo in de periode 14-7-1706 t/m 23-10-1785. 5
Idem van de doopinschrijvingen in de fortkerk van Liefkenshoek 19-1-1715 t/m 5-6-1785. 6
Idem van de doopinschrijvingen in de kerk van Fort Bath in de periode 6-3-1791 t/m 28-8-1811. 7
8
De doopinschrijvingen in de fortkerk van Liefkenshoek 15-11-1622 t/m 25-12-1706 (met hiaten).
Het begraafboek van de fortkerk van Lillo betreffende de periode 17-7-1732 en 1-8-1751 (met hiaten). 9
Een overzicht van overledenen te Liefkenshoek in de periode 1773-1784. 10
Een overzicht van overledenen te Lillo in de periode 1773-1784. 11
De volkstelling te Lillo in 1796. 12
De Staten van Goed van de ambachtsheerlijkheid Doel-Kieldrecht 1622-1796. 13
De parochieregisters van Lillo 1674-1796. 14
Genealogisch relevante delen uit het archief van het kerkbestuur (de “kerkfabriek”) van de parochie van
Lillo, met name testamenten die in de 18de eeuw door de pastoor van Lillo werden opgesteld. 15
De resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland die betrekking hebben op Lillo en
Liefkenshoek in de periode 1589 t/m 1718. 16
De indexen op de resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland die betrekking hebben op Lillo
en Liefkenshoek in de periode 1719 t/m 1749. 17
Het rechterlijk archief van Lillo betreffende de periode 1749 t/m februari 1786. 18
De registers van commissiën en instructiën van de Staten van Zeeland betreffende de periode 15781809. 19
De diaconierekeningen van de fortkerk van Liefkenshoek betreffende de periode 1680-1786. 20
Diverse overige documenten betreffende de fortkerk van Liefkenshoek in de 18de eeuw, onder meer de
notulen van de kerkenraad betreffende de periode september 1754 tot 23 mei 1782. 21
Alle archiefstukken betreffende Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek die in 1992 zijn geordend door J.
Verschaeren en die ten tijde van het onderhavige onderzoek aanwezig waren in het Rijksarchief te
Beveren, sinds 11 januari 2005 in het Rijksarchief te Antwerpen en inmiddels weer tijdelijk terug in
Beveren. 22
Het oud-archief van de ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland betreffende de 17 de en 18de eeuw,
aanwezig in het Rijksarchief te Antwerpen (ook omschreven als het oud-gemeentearchief van Lillo). 23
De Verzameling Ermerins en Wiltschut, aanwezig in het Zeeuws Archief. 24
De Verzameling Verheye van Citters, aanwezig in het Zeeuws Archief. 25
De rekeningen betreffende de Tol van Zeeland die geïnd werd in het tolkantoor te Lillo in de periode
1628 t/m 1785. 26
De rekeningen betreffende de inning van convooien en licenten te Lillo in de periode 1600 t/m 1786. 27
De rekeningen van de gemeene middelen van consumptie te Lillo en Liefkenshoek in de periode 16001786. 28
Verspreide andere belastingkohieren betreffende Lillo en Liefkenshoek die aanwezig zijn in het archief
van de Rekenkamer van Zeeland. 29
Diverse stamboeken en monsterrollen aanwezig in het archief van de Raad van State, zoals bewaard in
het Nationaal Archief.
Gegevens over zeelieden afkomstig van en/ of werkzaam te Lillo en Liefkenshoek, uit diverse bronnen
ten behoeve van het onderhavige onderzoek verzameld door P.F. Poortvliet. 30
Het archief van de Vrijmetselaarsloge “De Eendracht” resp. L’ Harmonie te Lillo/Hulst betreffende de
periode 1763 tot ca. 1787. 31
De bewaard gebleven doop- en trouwboeken en lidmatenregisters van diverse Gereformeerde kerken in
Staats-Vlaanderen (het huidige Zeeuws-Vlaanderen), met name van Aardenburg, Axel, Biervliet,
Breskens, Cadzand, Groede, Hoek, Hulst, IJzendijke, Schoondijke, Sluis en Terneuzen. 32
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33. Idem van diverse plaatsen in West-Brabant, met name van kerkgenootschappen in Bergen op Zoom,
Dinteloord, Essen, Halsteren, Nieuw-Vossemeer, Ossendrecht, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen,
Putte, Willemstad, Woensdrecht en Wouw. 33
34. Idem van Bavel, Breda, Ginneken, Princenhage, Prinsenbeek en Teteringen. 34
35. Idem van Berkel-Enschot, Diessen, Dongen, Goirle, ’s Gravenmoer, Hilvarenbeek, Loon op Zand,
Moergestel, Oisterwijk, Riel, Tilburg en Udenhout. 35
36. Het archief van de classis Tholen en Bergen op Zoom (d.i. de classis waarbij de fortkerken van Lillo en
Liefkenshoek waren aangesloten) in de 17de en 18de eeuw. 36
37. De inwonerslijst van Fort Bath in 1811. 37
38. Inwonerslijsten van alle Zeeuwse gemeenten in 1811. 38
39. Personen uit Lillo die vóór 1811 voorkomen in notarisakten te Goes. 39
40. Personen uit Lillo, Liefkenshoek en Doel die zijn vermeld in notarisakten te Bergen op Zoom in de 17 de
eeuw. 40
41. Idem in notarisakten te Rotterdam in de 17 de eeuw. 41
42. Het archief van de notarissen Smout en Hanssen te Stabroek betreffende de periode 1764-1796. 42
43. De parochieregisters van Zandvliet betreffende de periode 1644-1900. 43
44. De Volkstelling te Ekeren in 1796. 44
45. Het doopboek van de parochie te Stabroek betreffende de periode 1612-1797. 45
46. Het kohier betreffende de hoofd- en veetelling te Stabroek in 1694. 46
47. Het oud-archief van Saaftingen, bewaard in het Rijksarchief Beveren.
48. Uiteenlopende andere genealogische bronnen, zoals onder meer aanwezig in het Genealogisch Centrum
Zeeland, het Zeeuws Archief (beide in Middelburg) en het Centraal Bureau voor Genealogie te Den
Haag. 47
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A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, 12 delen, Haarlem 1852-1978.
F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, deel 1, Middelburg, 1890.
F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, deel 2, Middelburg, 1893.
F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche leger, 1568-1795, deel I, Breda, 1911.
F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche leger, 1568-1795, deel II, Breda, 1913.
F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche leger, 1568-1795, deel III, Breda, 1915.
F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche leger, 1568-1795, deel IV, Breda, 1918.
F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche leger, 1568-1795, deel V, Breda, 1921.
F.J.G. ten Raa, Het Staatsche leger, 1568-1795, deel VI, Den Haag, 1940.
F.J.G. ten Raa, Het Staatsche leger, 1568-1795, deel VII, Den Haag, 1950.
J.B. Rietstap, Wapenboek van den Nederlandsche adel, Groningen, 1883 en 1887.
H. Ringoir, Afstammingen en voortzettingen der Artillerie, Den Haag, 1979.
H. Ringoir, Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940, Den Haag, 1980.
H. Ringoir, Nederlandse generaals van 1568 tot 1940, Den Haag, 1981 (geciteerd als 1981 a).
H. Ringoir, Hoofdofficieren der infanterie van 1568 tot 1813, Den Haag, 1981 (geciteerd als 1981 b).
A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën, Groningen,
1885, 1888 en 1890.
65. P.D. de Vos, De Vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795, Middelburg,
1931.
66. J.W. Wijn, Het Staatsche leger, deel VIII (drie banden), Den Haag, 1956, 1959 en 1964.
67. De volgende genealogische periodieken: het tijdschrift Ons Voorgeslacht (jrg. 1946-2010), de
Jaarboeken van de Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” (1954-1969), de
serie Zuid-Hollandse genealogieën, delen I en II (1986, 1991), de Jaarboeken van het Centraal Bureau
voor Genealogie (CBG) te Den Haag (1947-2010), de Mededelingen van het CBG (1947-1994), het
tijdschrift Van Zeeuwse Stam (nrs. 1-151), het tijdschrift Gens Nostra (1946-2010), het tijdschrift
Taxandria (1894-1943), het tijdschrift Nederlandse Historiën (1967-1998), het tijdschrift Mensen van
vroeger (1973-1979), de jaaruitgaven van de Nederlandse Adelsboeken (1903-1987), de jaarboeken van
het Nederlands Patriciaat (1937-1997), het tijdschrift De Wapenheraut (1897-1920), het overzicht
(samengesteld door P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje) van Genealogische en Heraldische
Gedenkwaardigheden in en uit de kerken van Nederland, het tijdschrift De Navorscher (1851-1960), het
tijdschrift De Nederlandsche Leeuw (1883-2010), het tijdschrift De Brabantse Leeuw (1952-2010), het
tijdschrift Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905), het tijdschrift Vlaamse Stam (1965-2001)
het Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard (19772010).
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Familiespecifieke bronnen blijven in dit overzicht buiten beschouwing; zij worden in het repertorium middels noten
verantwoord.
2
ZA, Gen. Afsch. 130. Van der Baan beschreef in 1890 dat de trouwboeken van Liefkenshoek betreffende de periode 16361711 resp. 1715-1785 en van Lillo betreffende de periode 1732-1785 zich toen bevonden in het gemeente-archief van
Rilland-Bath; de boeken waren hem “welwillend ten gebruike verstrekt” (De Navorscher, 1890, p. 618). Van der Baan
schreef de beide trouwboeken van Liefkenshoek, het trouwboek van Lillo en dat van Fort Bath over in een schoolschrift. In
een aantekening vooraf merkt Van der Baan over het trouwboek van Liefkenshoek (dat de eerstgenoemde periode bestrijkt)
op: ‘Trouwboek van Liefkenshoek verkeert in treurigen toestand en bij gemis van band, zijn de bladen grootendeels los,
zoodat er blijkbaar in het begin en vooral aan het einde verscheidene verloren zijn gegaan. Zoo als het nu is, vangt het aan
met 12 april 1636 en eindigt met 26 sept. 1711”. Deze aantekening maakt duidelijk hoe het te verklaren valt dat sommige
huwelijken die welhaast zeker in de fortkerk van Liefkenshoek zijn ingezegend (met namens blijkens elders, bijv. te Hulst,
afgegeven attestaties), in het eerste trouwboek ontbreken. Na het overlijden van Van der Baan kwamen onder meer zijn
aantekeningen over de huwelijken in Lillo, Liefkenshoek en Fort Bath blijkens diens stempel op de voorzijde van het cahier
in het bezit van P.D. de Vos (gemeentearchivaris van Zierikzee) en later in dat van diens opvolger, P. van Beveren.
Laatstgenoemde was bevriend met de mosselschipper en amateur-historicus J. Schot BWzn. uit Zierikzee. Deze was vooral in
het betreffende schoolschrift geïnteresseerd vanwege de herkomst van zijn echtgenote, Anthonia Susanna de Nooijer. Hij
maakte er een handgeschreven kopie van en tekende daarbij aan: “Al deze gegevens zijn afkomstig van de bekende
kerkhistoricus Joost van der Baan, geb. Zierikzee 24 augustus 1808”. Deze kopie stelde hij beschikbaar aan drs. G.E. op ’t
Hof (destijds amateur-genealoog te Vlaardingen en actief in de afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische
Vereniging) die de chronologisch geordende gegevens van Van der Baan omwerkte tot een alfabetisch geordend document
dat bovendien werd voorzien van een index. Zo ontstond in oktober 1970 een transcriptie van de genoemde trouwboeken
(althans in de versie van Van der Baan), die werd opgenomen in de Verzameling Genealogische Afschriften van het Zeeuws
Archief onder nummer 130. In een woord vooraf merkte Op ’t Hof op: “Dank zij de vriendelijkheid van de Heer Schot uit
Zierikzee, was ik in staat de bovengenoemde trouwboeken over te nemen. Zij zijn waarschijnlijk overgenomen door de Heer
Baan”. Uit deze laatste aantekening kan worden afgeleid dat Op ’t Hof niet het originele schrift van Van der Baan onder ogen
heeft gehad, maar zich baseerde op de door Schot gemaakte kopie. Dat gebeurde overigens op onderdelen onvolledig en
evenmin foutloos. Resteerde de vraag waar het (originele) schoolschrift van Van der Baan was gebleven. Anders dan zijn
aantekeningen over de dopen in de fortkerken van Lillo, Liefkenshoek en Fort Bath bleek het niet beland te zijn in de
Verzameling J. van der Baan zoals deze aanwezig is in het gemeentearchief van Schouwen-Duiveland. Evenmin bleek het
schrift aanwezig in de collectie van het Zeeuws Archief. In 2005 kon door schrijver dezes worden vastgesteld dat het schrift
in het bezit was van de weduwe van de genoemde mosselschipper J. Schot. Zij schonk het vervolgens aan het
gemeentearchief van Schouwen-Duiveland waar het werd toegevoegd aan de Verzameling Van der Baan onder
inventarisnummer 132 a.
Een kopie van de kopie van Schot bevindt zich anno 2011 in het gemeentearchief van Beveren, waar zij is beland via de
Heemkundekring Het Land van Beveren.
De originele trouwboeken van de forten Lillo, Liefkenshoek en Bath zijn verloren gegaan. Het trouwboek van fort Lillo
betreffende de periode 1732-1785 moet zijn zoekgeraakt tussen 1890, toen Van der Baan het overschreef, en 1925, toen Abr.
Mulder in zijn “Retroacta van den Burgerlijken stand in Zeeland “ (Den Haag, 1925, p. 102) over dit huwelijksregister
opmerkte dat het niet meer bekend was. Hoogstwaarschijnlijk sneuvelden de overige trouwboeken bij het bombardement op
Middelburg in mei 1940; zij maakten daar deel uit van het archief van de Hervormde Gemeente Rilland-Bath. In 1811 waren
zij overgenomen door de gemeente Rilland-Bath en later overgedragen aan het toenmalige Rijksarchief in Zeeland.
3
ZA, Gen. Afsch. 130; gegevens over huwelijken die bevestigd zijn in de fortkerk van Lillo van vóór 1732 zijn verloren
gegaan. Van der Baan publiceerde fragmenten van zijn aantekeningen uit het trouwboek van Lillo in het Algemeen
Nederlandsch Familieblad, jrg. 1890, p. 148 en 167-168.
4
ZA, Gen. Afsch. 130.
5
ZA, Gen. Afsch. 542; ook: GA Schouwen-Duiveland, Verz. Van der Baan, inv. 132. Van der Baan berichtte in 1889 dat
een doopboek van Lillo betreffende de periode 1706-1785 en een kopie-doopboek van Liefkenshoek betreffende de periode
1622-1706 zich destijds in het archief van de Nederlands-Hervormde Gemeente van Rilland-Bath bevonden (De Navorscher,
1889, p. 441); de doopboeken van de fortkerk van Lillo betreffende de periode 1585 tot 1706 zijn in oktober 1747 verloren
gegaan tijdens de beschietingen van het fort door Franse troepen (ZA, SZ, inv. 1970, fol. 115 v). Het doopboek van Lillo
betreffende de periode 1706-1785 sneuvelde bij het bombardement op Middelburg in mei 1940. Mulder (op. cit., p. 102)
maakt melding van een “klein Doopboek” van de fortkerk van Lillo, waarin ook “opteekeningen” van dopen in die kerk
voorkwamen. Vanaf 3-10-1732 was dit volgens hem echter verzuimd. In 1748 (bedoeld zal zijn 1747, toen de fortkerk van
Lillo in brand werd geschoten) ging dit doopboek volgens Mulder verloren.
6
ZA, Gen. Afsch. 582; ook: GA Schouwen-Duiveland, Verz. Van der Baan, inv. 132. In 1925 bevond zich in het archief van
de gemeente Rilland-Bath (zie Abr. Mulder, op. cit., p. 102) een afschrift van het doopboek van de fortkerk van Liefkenshoek
betreffende de periode 15-11-1622 tot 19-9-1706. Dit afschrift werd in 1764 vanwege de slechte staat van het originele
doopboek op last van de kerkenraad en onder toezicht van de fortpredikant vervaardigd door de schoolmeester van
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Liefkenshoek. Dit afschrift sneuvelde bij het bombardement op Middelburg in mei 1940, evenals het doopboek van
Liefkenshoek betreffende de periode 19-1-1715 tot 5-6-1785.
7
ZA, Gen. Afsch. 582; ook: GA Schouwen-Duiveland, Verz. Van der Baan, inv. 132.
8

Zie hiervoor verder paragraaf 10: Doopboek Liefkenshoek 1622-1706. Aan het bestaan van een afschrift van
een kopie-versie van dit doopboek werd begin 2012 bekendheid gegeven door de Koninklijke Oudheidkundige
Kring Land van Waas.
9

ZA, RB, inv. 255.
ZA, Gen. Afsch. 483.
11
ZA, Gen. Afsch. 606.
12
Bewerkt door G. Bauwens; RAA, arch. Lillo, ref. J-174-A.
13
Zoals gecompileerd en geïndexeerd door Gaston Roggeman; RAB, DK, inv. 14 t/m 36. NB: inmiddels zijn de
inventarisnummers van dit archiefbestand gewijzigd. In 2007 publiceerde de VVF Land van Waas (op cd-rom) een
uitgebreidere en verbeterde bewerking van deze Staten van Goed door Pascal Janssens.
14
Zoals bewaard in het Rijksarchief te Antwerpen; de verwerkte gegevens zijn ontleend aan de klappers op deze registers.
15
In 2005 bevonden delen van het kerkelijk archief van de parochie van Lillo zich in het gebouw van de Sint Benedictuskerk
in het fort Lillo.
16
De resoluties zijn opgenomen in het archief van de Staten van Zeeland in het Zeeuws Archief. De resoluties betreffende de
periode 1589 t/m 23-6-1633 zijn voor wat betreft personen uit Lillo en Liefkenshoek gecompileerd door H. Uil; de
compilaties betreffende de periode vanaf 23-6-1633 t/m 1689 zijn vervaardigd door D. Hart en de compilaties betreffende het
tijdvak 1690 t/m 1718 zijn vervaardigd door J. Padmos; ze zijn integraal opgenomen in de delen 3 a en 3 b.
17
Vanaf het jaar 1719 zijn de resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland geïndexeerd. Voor de periode 1719 t/m
1749 werd overwegend volstaan met het traceren van personen die in de jaarlijkse indexen onder de noemers Lillo, Oud-Lillo
en Liefkenshoek zijn vermeld. De onderzochte indexen zijn opgenomen in het archief van de Staten van Zeeland (inv. 786
t/m 796).
18
Dit archief is opgenomen in het archief van de Staten van Zeeland, inv. 1933-2017; tijdens de beschietingen van het fort
Lillo in oktober 1747 van het fort Lillo ging het rechterlijk archief van Lillo van vóór die gebeurtenis in vlammen op. De
door J.M.G. Leune vervaardigde compilaties uit het gerechtelijk archief van Lillo betreffende de periode 1749 t/m februari
1786 zijn integraal opgenomen in hoofdstuk 3 van deel 3 b van deze studie.
19
In deze registers zijn de akten vermeld die door de Staten van Zeeland zijn uitgegeven betreffende benoemingen en
instructies voor militaire, bestuurs- en ambtelijke functies in het gewest Zeeland (met inbegrip van het Committimus) in de
periode 1578-1809 (ZA, SZ, inv. 1667-1674).
20
ZA, RB, inv. 275 t/m 278.
21
ZA, RB, inv. 259 t/m 274.
22
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek; zie voor de index van dit archief hoofdstuk 26 in deel 3 b.
23
RAA, oud-archief Lillo; zie voor de index van dit archief hoofdstuk 25 in deel 3 b.
24
Er zijn gegevens uit deze verzameling verwerkt van personen uit Lillo en Liefkenshoek die voorkomen in de
invantarisnummers 1 t/m 8 (zie hiervoor hoofdstuk 21 in deel 3 b).
25
Zie hiervoor hoofdstuk 28 in deel 3 b.
26
Deze rekeningen zijn bewaard in het archief van de Rekenkamer Zeeland B, inv. 5851 t/m 8601.
27
Deze rekeningen bevinden zich in het archief van de Rekenkamer Zeeland D; een gecompileerd overzicht van de
ontvangsten te Lillo, dat is samengesteld door J. Padmos, is opgenomen in deel 3 c van deze studie.
28
Deze rekeningen zijn aanwezig in het archief van de Rekenkamer Zeeland (C en D) in het Zeeuws Archief.
29
Bijvoorbeeld kohieren van huisschattingen.
30
Tot de bronnen waaruit Poortvliet daarbij heeft geput behoren de archieven van de Admiraliteit, van de Verenigde OostIndische Compagnie, van de West-Indische Compagnie, van de Middelburgse Commercie Compagnie, van de StatenGeneraal, van de Rekenkamer van Zeeland en van de Staten van Zeeland.
31
Dit archief is aanwezig in het Cultureel Maçonniek Centrum “Prins Frederik” in Den Haag, inv. 4488. De betreffende
gegevens zijn niet alleen verwerkt in het onderhavige repertorium, maar ook vermeld in hoofdstuk 31 van deel 3 c.
32
Aanwezig in het Zeeuws Archief.
33
Zoals bewaard in het Markiezenhof Historisch Centrum te Bergen op Zoom, het gemeentearchief van Roosendaal en het
Regionaal Archief West-Brabant te Oudenbosch.
34
Zoals bewaard in het Stadsarchief te Breda.
35
Zoals bewaard in het Regionaal Historisch Centrum te Tilburg.
36
Het classis-archief wordt bewaard in het Zeeuws Archief. Aantekeningen uit de acta van de classis betreffende Lillo en
Liefkenshoek die zijn vervaardigd door H. Uil en J. Padmos zijn opgenomen in deel 3 c van deze studie.
37
ZA, archief van de Prefectuur, inv. 365.
38
Aanwezig in het Zeeuws Archief.
39
ZA, Gen. Afsch. 304.
40
Deze akten zijn aanwezig in het Markiezenhof Historisch Centrum te Bergen op Zoom.
41
Deze akten zijn aanwezig in het Gemeentearchief te Rotterdam.
42
Dit notarisarchief is gecompileerd en geïndexeerd door A. Marcus; deze bewerking is aanwezig in het Stadsarchief
(FelixArchief) te Antwerpen.
43
Deze parochieregisters zijn in 2003 gedigitaliseerd en geïndexeerd door V.J. Meussen en geplaatst op het internet; bij de
samenstelling van het onderhavige repertorium is gebruik gemaakt van de versie van 30 december 2003.
44
RAA, Volkstelling Ekeren 1796.
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45

Zoals bewaard in het RAA.
RA Anderlecht, Staten van Brabant, Cartons nr. 390 1/8.
47
Bij de start van het onderhavige onderzoek bleek over een van de families die in de 17de en 18de eeuw onafgebroken
verbleven in en rondom de forten Lillo en Liefkenshoek, namelijk de familie Dronkers, reeds een monografie te zijn
gepubliceerd; zie: D.J. Dronkers, Notities betreffende het geslacht Dronkers, Velp, 1980. Bij de reconstructie van deze
familie kon daarvan een dankbaar gebruik worden gemaakt. Een uitgebreide en herziene editie van dit boek verscheen,
eveneens te Velp, in 2006. Gegevens over personen die in en rondom Lillo en Liefkenshoek verbleven in de 17 de en 18de
eeuw konden ook worden ontleend aan publicaties van J. van der Baan en F. Caland; zij waren, vermoedelijk elk om
particuliere redenen, zeer in de geschiedenis van de Scheldeforten geïnteresseerd en publiceerden daar met enige regelmaat
over, o.m. in het Algemeen Nederlandsch Familieblad, De Navorscher en De Nederlandse Leeuw. Het bijzondere daarvan is
dat zij daarbij konden putten uit de originele doop- en trouwboeken van de fortkerken van Lillo en Liefkenshoek die in 1940
bij het bombardement op Middelburg in vlammen opgingen. Dankzij de speurzin van Caland beschikken we over een
complete lidmatenlijst van de fortkerk van Liefkenshoek (de enige die bewaard is gebleven) van maart 1720 (deze is
gepubliceerd in De Navorscher, 1903, p. 624-631). Van der Baan verrichtte onder meer verdienstelijk speurwerk naar de
herkomst van de predikanten die in Lillo en Liefkenshoek werkzaam waren. Aan hem danken we ook (de anders
waarschijnlijk volledig verloren gegane) doopgegevens betreffende het geslacht Vercouteren rondom Liefkenshoek in de 17 de
eeuw.
48
Alleen een selectie van de veelvuldig geraadpleegde algemene genealogische literatuur wordt hier vermeld.
Geraadpleegde specifieke literatuur over een bepaalde familie wordt middels noten verantwoord.
49
Exclusief familiespecifieke internetsites. De genoemde internetbronnen overlappen deels met de genoemde archiefbronnen
indien deze gedigitaliseerd zijn en via het internet toegankelijk zijn gemaakt.
46
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