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1. Vooraf
Over de genealogie van het geslacht Manteau, waarvan de ontwikkelingsgang kan worden
gereconstrueerd vanaf ongeveer 1430 en waarvan de oudst bekende generatie in Bergen op Zoom
woonde, zijn reeds uiteenlopende publicaties verschenen. 1 Vanwege forse hiaten in het
bronnenmateriaal bleek het lastig om te reconstrueren hoe het gezin zich heeft ontwikkeld dat werd
gevormd door de Oud-Vossemeerse predikant Francois Manteau in de periode vanaf 1619 (toen hij op
het eiland Tholen werkzaam werd) tot zijn overlijden in 1665. Parten speelde vooral dat de DTBbronnen van het dorp Oud-Vossemeer betreffende de 17de eeuw bij het bombardement op Middelburg
in mei 1940 verloren gingen.
Ook ik stuitte op het bronnenprobleem toen ik poogde om de in de Scheldeforten Frederik Hendrik en
Kruisschans in de periode 1647-1651 werkzame predikant Francois Manteau in genealogisch opzicht te
plaatsen, hetgeen slechts tentatief lukte. 2 Ik beschouwde het als een uitdaging om diens herkomst en
zijn nageslacht verder op te helderen en verdiepte mij nog eens in het gezin van de genoemde OudVossemeerse predikant.
Het is door het aanboren van uiteenlopende (waaronder Steenbergse) archiefbronnen mogelijk gebleken
om dit gezin verder in kaart te brengen, vooral dank zij het traceren van zijn tweede echtgenote die in
alle tot nu toe verschenen publicaties over het geslacht Manteau als onbekend is genoteerd. Voorts
kunnen enkele misverstanden over reeds gepubliceerde reconstructies recht worden gezet. Daarvan
wordt hier verslag gedaan. Niet alle puzzels over de samenstelling van het gezin bleken opgelost te
kunnen worden. Hopelijk prikkelt de onderhavige publicatie tot voortgezet onderzoek.

De kerk in Nisse waar Francois Manteau zijn loopbaan als predikant begon.
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2. De herkomst van de Oud-Vossemeerse predikant Francois Manteau
Francois Manteau werd geboren in Bergen op Zoom en groeide daar op. Zijn geboorte- annex
doopdatum zijn niet bekend. 3 Hij is een zoon van Francois Manteau (ca. 1544-1604) en diens tweede
echtgenote Anna Iserman. Waarschijnlijk is hij geboren tussen 1587 (zijn vader hertrouwde na een
eerder huwelijk met Cornelia Utenhoven op 23 augustus 1587) en 1592 ofwel, kortheidshalve,
omstreeks 1590. Zijn vader maakte deel uit van het patriciaat van Bergen op Zoom. Hij was jurist en
vervulde er onder meer de functies van notaris, schepen (vanaf 1577) en burgemeester (1587-1590). Hij
behoorde tot de oudere vooraanstaande families in Bergen op Zoom die in 1577 (toen de stad, vrijwel
gelijktijdig met Antwerpen in Staatse handen kwam) overstapte van de katholieke naar de gereformeerde
kerk. 4 In laatstgenoemde kerk was hij gedurende enige jaren ouderling.
Ook diens vader (die eveneens Francois heette) was in het openbare leven van Bergen op Zoom actief.
Deze was er, naast zijn functies van apotheker en accijnser van bieren, werkzaam als schepen (in de
periode 1534-1555), weesmeester en leenman in het leenhof van de markies. 5 Na diens huwelijk met
Pieternella Pieters (die in 1540 overleed) huwde hij met Apollonia van Dalem, dochter van Cornelis
Pietersen van Dalem, burgemeester van Tholen in 1512 en heer van Vossemeer in de periode 14921517. 6 Uit dit tweede huwelijk kwamen de volgende zonen voort: 7
• Francois, de vader van de Oud-Vossemeerse predikant.
• Jacques, geboren in 1550 en overleden in de stad Tholen in 1637; deze was eerst (vanaf 1591)
schout/secretaris van Poortvliet en vanaf 1615 poorter in Tholen waar hij onder meer de functies
vervulde van schepen en burgemeester. 8
• Cornelis, geboren in 1552, die op 23 april 1582 in Zierikzee als poorter en kramer werd
ingeschreven met zijn kinderen Francois (toen 2,5 jaar oud) en Elisabeth (toen 5 jaar oud). 9
• Tobias, schepen van Poortvliet, o.m. vermeld in 1608, 1609, 1611, 1612 en 1615. 10
• Jan, overleden in 1609. 11
Hun vader overleed in Bergen op Zoom op 25 mei 1557 en werd daar in de Grote Kerk begraven. 12 Hij
was een zoon van Jan Manteau, apotheker te Bergen op Zoom, en Cornelia Jansdr. Raes (Rasen). In
1522 werden van hen vijf kinderen vermeld: Francois (apotheker), Jan (schrijnwerker), Pieter
(bontwerker), Barbara (Berbel) (gehuwd met de schoenmaker Willem Andries) en Anthonia (gehuwd
met Jan Hambelin uit Brugge). 13
De oudst bekende voorvader uit het onderhavige geslacht Manteau is omschreven als Jan Jans alias
Manteau. 14 Hij moet in de eerste helft van de 15de eeuw zijn geboren, vermoedelijk omstreeks 14251430. Hij was apotheker te Bergen op Zoom en ook handelaar (bevrachter) in onder meer
meekrappoeder en wol. Hij overleed vóór 19 december 1502. Over zijn echtgenote is niets bekend. 15
De betekenis van de naam Manteau is mantel.
Het wapen van de familie Manteau verwijst naar het beroep van apotheker dat door leden van de eerste
generaties in Bergen op Zoom werd uitgeoefend. Het bestaat uit een apothekerspot (een vijzel) en drie
rozen.
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3. De verdere levensloop van de predikant Francois Manteau
Over de jeugd in Bergen op Zoom van de latere Oud-Vossemeerse predikant Francois Manteau is vrijwel
niets opgetekend. Na de mislukte Spaanse belegering van de stad in 1588 werd het daar in militair
opzicht betrekkelijk rustig. In economisch opzicht kwam het herstel voorzichtig op gang. 16 Pas na afloop
van het Twaalfjarig Bestand (in 1621) kwam de stad weer onder vuur te liggen, maar toen was Francois
Manteau er al vertrokken.
In 1606 werd aan hem een studiebeurs toegekend. Deze werd gefinancierd uit een fonds waarover de
stad Bergen op Zoom en prins Maurits van Nassau (in diens hoedanigheid als heer van Bergen op Zoom)
in 1595 een overeenkomst sloten die behelsde dat elk van beiden jaarlijks fl. 200 beschikbaar zouden
stellen. Uit het fonds werden beurzen toegekend aan studenten die moesten voldoen aan de volgende
criteria: minstens 14 jaar oud, schrander, gezond van lichaam en geest, geboren uit een wettig huwelijk
en gestudeerd hebbend aan een Latijnse school. 17 Een beurs gaf recht op een jaarlijkse toelage van fl.
100 en mocht voor maximaal zes jaar worden toegekend. Meestal werden de beurzen verstrekt aan
jongelingen die theologie wilden studeren. Dit gold ook voor Francois Manteau. Eenmaal afgestudeerd
dienden de beursalen bereid te zijn om desgewenst in dienst van de stad of van de markies van Bergen
op Zoom te treden. 18
Uit de toekenning van de beurs kan worden afgeleid dat Francois Manteau in 1606 dus tenminste 14
jaar oud was en toen reeds de Latijnse school had bezocht. 19 Het is niet bekend aan welke universiteit
hij theologie studeerde.
Op 9 mei 1617 werd Francois Manteau als predikant bevestigd in de Zuid-Bevelandse dorpen Nisse en
Sinoutskerke, die na de Reformatie (tot 1666) kerkelijk waren gekoppeld. 20 Daar ondertrouwde hij op
26 juli 1617 als jong gezel van Bergen op Zoom met Magdalena Huyghen, een jonge dochter uit de stad
Tholen die daar toen woonde. Het huwelijk werd op 27 augustus 1617 in de gereformeerde kerk van
Tholen (de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk) ingezegend. Magdalena Huyghen is omstreeks 1598
geboren als dochter van Huybrecht Jansen Huyghen en Susanna Marinus Colle. Haar vader was in de
stad Tholen onder meer schepen, burgemeester, rentmeester en ouderling. 21
Op 31 mei 1618 testeerden Francois Manteau en Magdalena Huyghen voor de Goese notaris Hieronimus
Gruwart. De betreffende akte werd in Nisse opgesteld. Uit de akte blijkt dat zij op huwelijkse
voorwaarden waren getrouwd. Magdalena was inmiddels zwanger. Mocht Francois als eerste overlijden
en er (nog) geen kinderen zouden zijn dan zou Magdalena eerst alle goederen verkrijgen die zij bij het
huwelijk had ingebracht. De resterende goederen zouden half om half worden verdeeld tussen
Magdalena en de naaste verwanten van Francois. Als er wel kinderen zouden zijn dan zou Magdalena
de gehele boedel behouden met de verplichting om de kinderen te onderhouden totdat deze volwassen
zouden zijn. Dan zou ze hen fl. 200 dienen uit te keren. Mocht Magdalena als eerste overlijden zonder
kinderen dan zou Francois de helft van de boedel verwerven en haar verwanten de andere helft. Indien
er wel kinderen zouden zijn dan zouden die de goederen verwerven die Magdalena bij haar huwelijk
had ingebracht, terwijl de rest voor Francois zou zijn. 22
Magdalena werd op 4 april 1627 in Oud-Vossemeer begraven. 23 Francois bleef achter met vier jonge
kinderen (zie verderop). Op 10 october 1628 waren hun voogden: Hubrecht Jans Huyghen
(burgemeester van Tholen en principaal voogd, grootvader van de weeskinderen) en Cornelis Huygens
(pensionaris van Tholen en toeziend voogd, oom van de weeskinderen van moederszijde). Op 16 oktober
1628 sloten zij over de verdeling van de boedel van Magdalena Huyghen een accoord met Francois
Manteau. Deze mocht de boedel behouden (daartoe behoorden door Magdalena ingebrachte vorderingen
op huizen en landerijen) inclusief het huis en het hof te Oud-Vossemeer waarin hij woonde. Hij diende
de kinderen te onderhouden tot ze 20 jaar oud zouden zijn. Hij diende hen dan elk 150 ponden Vlaams
uit te keren, alsmede hun “pillegiften” (doopgeschenken). De oudste zoon (i.c. Francois) had recht op
een gouden legpenning die afkomstig was van zijn grootvader, vermoedelijk van vaderszijde. Francois
Manteau behoefde geen borg te stellen omdat hij kon bewijzen dat zijn bezittingen meer dan 800 pond
Vlaams waard waren. 24 Hij was in 1628 dus een vermogend man, waarschijnlijk vooral dank zij zijn
overleden echtgenote.
Francois Manteau bleef slechts kort werkzaam in Nisse. Vanaf april 1619 tot zijn overlijden was hij
predikant in Oud-Vossemeer. 25 Hij volgde daar dominee Gerard Pieterszn. Schepens op, die er op 20
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december 1618 overleed. 26 Net zoals zijn voorganger preekte Manteau incidenteel op het eiland Tholen
in het Frans voor Waalse militairen die daar toen frequent gelegerd waren. 27
Het is aannemelijk dat hij kort na het overlijden van Magdalena Huyghen hertrouwde, vooral gelet op
de zorg voor vier jonge kinderen. Gegevens over een plaats en een datum van een volgend huwelijk
konden echter niet worden getraceerd. Het is goed denkbaar dat Manteau hertrouwde in OudVossemeer. 28 Gegevens over huwelijken in dit dorp betreffende de 17de eeuw gingen, op enkele
uitzonderingen na, verloren. Zeker is dat Manteau hertrouwde, want op 27 februari 1657 is Margerieta
Therij als zijn wettige echtgenote vermeld. Het valt niet uit te sluiten dat zij niet zijn tweede, maar een
nog latere echtgenote was, maar hiervoor is geen aanwijzing gevonden.
De afkomst van Margerieta Therij is onbekend. Het lijkt echter waarschijnlijk dat zij identiek is met
Margarieta Therrij die op 11 april 1621 in Sluis met belijdenis deelnam aan het Avondmaal in de
gereformeerde kerk aldaar. 29 Dat zij op de een of andere wijze een band had met Sluis kan worden
afgeleid uit het gegeven dat zij en Francois Manteau testamentair bepaalden dat de voogden van hun
minderjarige kinderen na hun overlijden verantwoording dienden af te leggen aan onder meer Jacobus
van Dort, toen schepen van het Vrije van Sluis (zie verderop). Hoewel daar geen aanwijzing voor is
gevonden kan worden verondersteld dat deze, zoals destijds veel voorkwam, een oom of zwager van
Margerieta Therij was. Jacob van Dort huwde als j.m. van Sluis op 27 november 1641 met Clara Stul,
j.d. van Sluis. 30 Zijn waarschijnlijke broer Johannes van Dort (belijdenis te Sluis 3 juli 1610, predikant
te Sluis in 1638, daarna vanaf 1653 in Goes) huwde als j.m. van Sluis aldaar op 2 september 1639 met
Maria Parent (en later, te Goes op 26 mei 1677, met Anna Gruywarth). 31 Gegevens over de ouders van
Jacob en Johannes van Dort (en hun eventuele andere kinderen) heb ik niet kunnen traceren. Mogelijk
is er via hen een genealogische lijn naar Margerieta Therij te trekken.
De familienaam Therij (Therrij) is een variant is op de familienaam Thierrij of Thierry. 32 Zo zou
Margerieta een dochter kunnen zijn van Johan Thierij (Thierry) die op 8 februari 1622 werd benoemd
tot kapitein van een Zeeuwse compagnie voetvolk van 150 koppen als opvolger van kapitein [verm.
Lieven] Seijs. 33 Johan Thierij is waarschijnlijk identiek met Jan Thyry die op 27 mei1607 is vermeld
als luitenant toen hij en zijn vrouw Catelyne in Sluis hun zoon Charles gereformeerd lieten dopen. Op 6
april 1608 is hij (“Jan Thiery”) in Sluis vermeld als luitenant van Charles van der Noot. 34 Evenzeer
waarschijnlijk is hij identiek met de sergeant Thiery wiens echtgenote Lijntgen (een afkorting van
Catelijne ofwel Catharina) N.N. op 1 januari 1606 met attestatie (van een niet vermelde plaats) deelnam
aan het Avondmaal te Sluis. Zij zou de moeder van Margerieta kunnen zijn. 35 Vaststaat dat uit het
huwelijk van Margerieta met Francois Manteau tweemaal een dochter voortkwam die Catharina (of een
variant daarvan) werd genoemd (zie verderop). De compagnie van Johan Thierij (Thierry, Tiery)
verbleef in de periode 1623-1632 regelmatig in een of meer van de forten aan de Eendracht, vooral op
het fort Oranje. 36 Op 1 april 1628 ondertrouwde een van zijn soldaten in Steenbergen. De bruid was
afkomstig uit Nieuw-Vossemeer. Thierry is toen omschreven als kapitein Therij, garnizoen houdend op
het “Nieuwe Veer”, waarmee het veer tussen Oud- en Nieuw-Vossemeer zal zijn bedoeld. Via haar
vader zou Margerieta Therij op het eiland Tholen beland kunnen zijn. Het is zoals reeds is opgemerkt
waarschijnlijk dat Francois Manteau kort na 1627 (of wellicht zelfs nog in dat jaar) is hertrouwd, dus in
de periode waarin Johan Thiery nabij Oud-Vossemeer verbleef, vermoedelijk met enige regelmaat.
Naar hem is mogelijk de tweede zoon van Francois Manteau vernoemd die Johannes (Jan) of Johannes
Thery werd genoemd.
Francois Manteau en Margerieta Therij testeerden te Steenbergen op 27 februari 1657 (zie bijlage 1). 37
Zij bepaalden dat de langstlevende de voogd zou zijn van hun minderjarige kinderen, die niet met name
werden genoemd. Mochten beiden zijn overleden dan zouden hun zonen Joannes Manteau (omschreven
als predikant in Kruisland) en Samuel Manteau (omschreven als doctor in de medicijnen) als zodanig
fungeren. Deze dienden dan verantwoording af te leggen aan Jacobus van Dort (toen schepen van het
Vrije van Sluis, later, zoals in 1675, burgemeester aldaar) en Franciscus Cullius (toen licentiaat in de
rechten) dan wel aan twee andere “naeste vrinden” [familieleden] van moederszijde. Uit de formulering
“andere naeste vrinden” kan worden afgeleid dat Van Dort en Cullius op de een of andere wijze met
Margerieta Therij waren geparenteerd. Hoe is echter nog niet opgehelderd. Franciscus Cullius kon
überhaupt in biografisch opzicht niet nader worden getraceerd. 38

6

Een bekende tijdgenoot van de Oud-Vossemeerse predikant Francois Manteau was diens neef Pieter
Manteau van Dalem. 39
In het Ambachtsherenhuis te Oud-Vossemeer hangt een geschilderd portret van Francois Manteau:

Portret van Francois Manteau (ca. 1590-1665).
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4. De kinderen van de Oud-Vossemeerse predikant Manteau
Uit het eerste huwelijk van Francois Manteau kwamen de volgende kinderen voort, die zijn geboren
tussen 31 mei 1618 en 4 april 1627, waarschijnlijk allen in Oud-Vossemeer: 40
• Francois; hij leefde nog op 10 oktober 1628 (zie 4.1).
• Jan; hij leefde nog op 10 oktober 1628 (zie 4.2).
• Huberechtken (waarschijnlijk een meisje); zij werd in Oud-Vossemeer begraven als “kleinkind”
(= jong kind) in 1624. 41
• Hubrecht; hij leefde nog op 10 oktober1628; zijn verdere levensloop is onbekend. 42
• Apollonia; zij leefde nog op 10 oktober 1628 en werd begraven in Oud-Vossemeer in 1631. 43
Zoals reeds is opgemerkt traden op 10 oktober1628 Hubrecht Jans Huyghen en Cornelis Huygens op
als voogden van de kinderen Francois, Jan, Hubrecht en Apollonia, die in deze volgorde werden
vermeld en waarschijnlijk in deze volgorde zijn geboren.
Van geen van de kinderen die uit het tweede huwelijk van Francois Manteau voortkwamen is de
doopdatum bekend, waardoor dus ook de volgorde waarin zij zijn geboren onduidelijk is. Deze kinderen
zijn:
• Catelijnken, waarschijnlijk genoemd naar de moeder van Margerieta Terrij. Zij werd in 1637 in
Oud-Vossemeer begraven. 44
• Johannes Thery, waarschijnlijk genoemd naar de vader van Margerieta Terrij (zie 4.3).
• Samuel (zie 4.4).
• Carolus (zie 4.5).
• Jacobus (zie 4.6).
• Catharina, vermeld als (vermoedelijk ongehuwde) zuster van Johannes Manteau te Kruisland in
maart 1688 en daar toen wonend. 45
• Apollonia; zij huwde met Cornelis Pieterszn. Deep en daarna, als diens weduwe, op 13-5-1686
in Scherpenisse met Marinus Wilbrandis Mooldijck; Apollonia overleed op 18 februari 1711 in
Zierikzee. 46
• (mogelijk, maar niet erg waarschijnlijk) Cornelia, vermeld als echtgenote van de predikant
Engel Loele. 47
• (mogelijk, maar niet erg waarschijnlijk) Maria, doopgetuige te Dinteloord bij een kind van
Hubrecht Manteau op 30 juli 1673.
4.1 Francois Manteau
De oudste zoon werd naar zijn grootvader van vaderszijde genoemd en heette dus ook Francois
(Franciscus). 48 Hij trad als predikant in de voetsporen van zijn vader en is nogal eens omschreven als
Francois Manteau jr.. Het is niet bekend waar hij theologie studeerde. In december 1646 werd hij in de
Scheldeforten Kruisschans en Frederik Hendrik als predikant beroepen. 49 Hij werd door de classis
Tholen en Bergen op Zoom op 4 december 1646 in verband hiermee geëxamineerd over de bijbeltekst
Romeinen 1 vers 16. 50 In 1647 werd hij in de genoemde twee forten (die beschikten over een
gemeenschappelijke predikant) bevestigd. De Raad van State besloot op 20 juni 1647 hem een
traktement van 500 gulden per jaar toe te staan, vermeerderd met 100 gulden vanwege de combinatie
van twee fortkerken. 51 Voorts kreeg hij 40 gulden voor classikale onkosten en eenmalig 50 gulden voor
zijn transportkosten. 52 Het combineren van de beide predikantsplaatsen bleek geen eenvoudige opgave.
Het kwam nogal eens voor dat de reis van het ene naar het andere fort werd bemoeilijkt of onmogelijk
gemaakt door oorlogsdreiging of weersomstandigheden.
Het fort Kruisschans werd in 1584 door de Spanjaarden gebouwd in de aanloop naar hun belegering van
de stad Antwerpen die in 1585 zou leiden tot de overgave van die stad. Het fort werd in juni 1632 door
eenheden van het Staatse leger veroverd. Het fort Frederik Hendrik werd in 1628 gebouwd door de
Republiek der Verenigde Nederlanden op de grens van de polders van Berendrecht en Lillo. De bouw
was een reactie op de versterking van de Spaanse vesting Zandvliet en de bouw van het nabijgelegen
fort Sint Martijn op Hoogerwerf dat in juni 1632 vrijwel gelijktijdig met de Kruisschans in Staatse
handen kwam.
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Op 19 november 1647 werd Francois Manteau als predikant beroepen in Hontenisse, maar hij bedankte
daarvoor. 53 Op 4 augustus 1647 was hij op het fort De Roovere te Bergen op Zoom getuige bij de doop
van Hubertus Manteau (zie bijlage 2). In 1648 was hij als predikant waarschijnlijk slechts kort werkzaam
op het fort Sint Martijn op Hoogerwerf. 54 Op 27 oktober 1648 is hij (weer) vermeld als predikant (en
als kerkmeester) op de forten Frederik Hendrik en Kruisschans. 55 Hij bleef ongehuwd en overleed kort
vóór 30 mei 1651. 56 Als predikant op de genoemde forten werd hij opgevolgd door Rochus Bruinvisch
die er reeds in 1650 als waarnemend predikant werkzaam was, mogelijk in verband met ziekte van
Manteau.
4.2 Johannes Manteau
In uiteenlopende en gangbare reconstructies van het geslacht Manteau wordt verondersteld dat zoon Jan,
voortgekomen uit het eerste huwelijk van Francois Manteau, identiek is met Johannes Manteau die in
1654 predikant werd in Kruisland (gemeente Steenbergen). Deze aanname is onjuist. Het staat vast dat
de Kruislandse predikant Johannes Manteau een zoon was van de Oud-Vossemeerse predikant Francois
Manteau, maar hij kwam niet voort uit diens eerste, maar uit diens tweede huwelijk (zie verderop). Er
dienen zich nu twee mogelijkheden aan. Ten eerste: de vermoedelijk omstreeks 1620 geboren zoon Jan
die op 10 oktober 1628 nog leefde is betrekkelijk kort daarna overleden, waarna in het gezin van
Francois Manteau wederom een zoon Johannes (Jan) werd genoemd. De andere mogelijkheid is dat in
dat gezin nog eens een zoon Johannes (Jan) werd genoemd, terwijl de eerste nog leefde. Het kwam in
de 17de (en 18de) eeuw wel meer voor dat kinderen in één gezin dezelfde voorna(a)m(en) droegen. Dit
gebeurde onder meer wanneer kon worden gevreesd dat een eerder vernoemd kind binnen afzienbare
tijd zou overlijden of wanneer, na een hertrouw van de vader, een nieuwe echtgenote grote waarde
hechtte aan het vernoemen van haar vader of moeder, ook indien hun naam reeds was vergeven. Om
verwarring te voorkomen werd het tweede kind met een zelfde naam als zijn stiefbroertje of -zusje dan
soms voorzien van een tweede voornaam of een andere roepnaam.
Het is het meest waarschijnlijk dat Francois Manteau en zijn tweede echtgenote hun zoon Johannes (Jan)
deze doopnaam gaven nadat zoon Jan uit het eerste huwelijk van Francois was overleden. Mocht dit het
geval zijn dan is laatstgenoemde zoon overleden tussen 10 oktober 1628 en omstreeks 1630-1632.
Mocht zoon Jan uit het eerste huwelijk nog geleefd hebben na de komst van zijn naamgenoot die in 1650
ging studeren dan is de kans groot dat hij in de nevelen van de geschiedenis is verdwenen, maar het is
denkbaar (zij het twijfelachtig) dat hij identiek is met Johannes Manteau die op 4 augustus 1647 op het
fort Roovere bij Bergen op Zoom zoon Hubertus Mantaeus liet dopen. Aan deze Johannes Manteau (die
omstreeks 1620 geboren kan zijn) en zijn gezin besteed ik daarom in bijlage 2 apart aandacht, overigens
ook omdat hij in de genealogische literatuur over het geslacht Manteau mager is bedeeld.
4.3 Johannes Thery Manteau
De zoon van de Oud-Vossemeerse predikant die Johannes werd genoemd en beroepsmatig in de
voetsporen van zijn vader trad is hoogstwaarschijnlijk identiek met Johannes Thery Mantaeus die in
1650 werd ingeschreven als student aan de Universiteit van Utrecht, helaas zonder vermelding van een
precieze datum, zijn leeftijd, plaats van herkomst of studierichting. 57 Opmerkelijk is de vermelding van
de naam Thery die onmiskenbaar verwijst naar zijn moeder. Het is denkbaar hij zich bij zijn inschrijving
als student Johannes Thery Mantaeus noemde om zich te kunnen onderscheiden van een eerder geboren
(stief)broer, maar het is evenzeer mogelijk dat werd getracht om zich door een dubbele achternaam van
een deftig lijkende familienaam te verzekeren. Zo kwam het destijds ook nogal eens voor dat studenten
bij hun inschrijving hun familienaam latiniseerden. Dat gebeurde ook in dit geval: Mantaeus in plaats
van Manteau. De onderhavige Johannes valt overigens voor zover bekend in latere archivalia nergens
als Johannes Thery Mantaeus (of Manteau) aan te treffen, maar uitsluitend als Johannes Manteau.
Het is aannemelijk dat de in 1650 ingeschreven student omstreeks 1630-1632 is geboren, hetgeen er op
lijkt te wijzen dat Francois Manteau inderdaad betrekkelijk kort na het overlijden van zijn eerste
echtgenote hertrouwde. Minder waarschijnlijk is een geboorte omstreeks 1620, toen zoon Jan uit het
eerste huwelijk van Francois werd geboren. Het kwam destijds zelden voor dat een jonge man op ca.
30-jarige leeftijd (of later) nog een universitaire studie ging volgen.
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Johannes (Thery) Manteau werd in 1654 predikant in het dorp Kruisland. 58 Dit dorp ressorteerde
(evenals anno 2014) onder de gemeente Steenbergen. De Kruislandse predikant is dan ook wel
omschreven als de tweede Steenbergse predikant van de gereformeerde kerk aldaar.
Als jonge man van Oud-Vossemeer ondertrouwde hij in Bergen op Zoom op 12 juli 1658 met Catharina
Brouwers. Getuigen waren de ouders van de bruidegom en niet nader omschreven “naeste vrinden”
[lees: familieleden] van de bruid. Het huwelijk werd 30 juli daaropvolgend in de Grote Kerk van Bergen
op Zoom bevestigd. Dat de ouders van de bruidegom bij de inschrijving van de ondertrouw getuigen
waren bewijst dat hij niet voortkwam uit het eerste huwelijk van Francois Manteau, want diens eerste
echtgenote overleed immers in 1627.
Catharina Brouwers is in Bergen op Zoom op 26 september 1632 gereformeerd gedoopt met als getuigen
Chrysosthomus de Hase en Stoffeltgen Adriaens. Zij is een dochter van Cornelis Brouwer (die in Bergen
op Zoom onder meer kuiper en schepen was) en diens tweede echtgenote Adriana Cornelisdr. Bollaert.
59
Het huwelijk duurde slechts kort, want Catharina Brouwers overleed waarschijnlijk in de laatste
maanden van 1658 of in het jaar 1659. Johannes Manteau hertrouwde in Kruisland op 6 juni 1660 (met
attestatie van Bergen op Zoom) met Dingentgen (Dina) Colen, een jonge dochter, gereformeerd gedoopt
te Bergen op Zoom 7 oktober 1633, dochter van Anthonij Matheeussen Colen en Elisabeth Pieters. 60
Doopgetuige was Claerken Pieters. 61 De vader van Dina vervulde in de periode 1648-1673 in Bergen
op Zoom onder meer de functies van stadhouder (plaatsvervanger van de drossaard ofwel schout),
schepen, kapitein van de burgerij en wijnhandelaar. 62
Dina had een broer Matthijs Colen wiens dochter Rocsina (gedoopt te Bergen op Zoom op 16 juni 1656)
in 1673 bij haar oom Johannes Manteau en tante Dina Colen in Kruisland woonde en op 23 september
1673 als ongehuwde in Steenbergen testeerde. 63
Op 8 juni 1661 kocht Johannes Manteau van zijn broer Samuel voor fl. 950 6 gemeten en ettelijke roeden
land met een huis in de polder Westland te Steenbergen aan de oostzijde van de dwarsweg “die naar
Herruijchvelt loopt”. Hij droeg dit onroerend goed direct in eigendom over aan zijn schoonvader
Anthony Colen die omschreven werd als stadhouder en schepen te Bergen op Zoom en in wiens opdracht
hij kennelijk had gehandeld. 64
Op 17 december 1664 kocht Johannes Manteau het huis in het dorp Kruisland waarin hij reeds als
huurder woonde. Verkoper was Marinis Abelsen. Manteau betaalde er fl. 900 voor. De ligging werd als
volgt beschreven: oostelijk grenzend aan het erf van Corstiaen Bancken, zuidelijk en westelijk aan de
straat en noordelijk aan [onroerend goed van] de erfgenamen van Jasper [van] Kinschot. 65
Op 4 oktober 1669 kocht Manteau van Marijnis Marijnisse Cruydcoeck voor fl. 470 drie gemeten en
297 land in de Boonhil te Kruisland. 66 Hij verkocht dit land op 21 mei 1677 voor fl. 500. 67
Uit de nalatenschap van zijn schoonvader Anthonij Colen (die was hertrouwd met Margarita van
Stapele) erfde Johannes Manteau op 4 juni 1676 na verrekening van verkregen leningen fl. 457. 68
In maart 1688 bestond het huishouden van Johannes Manteau in Kruisland uit hemzelf, zijn vrouw Dina
Colen, zijn zuster Catharina Manteau en het nichtje Magrita Colen. 69
Johannes Manteau overleed tussen 3 maart en 25 juni 1688. 70 Op 9 maart 1689 lieten Dina Colen en
haar schoonzoon Willem Bolcool publiekelijk een huis in Kruisland verkopen, waarvan de ligging toen
niet precies is beschreven. Vermoedelijk betrof het de woning die Johannes Manteau in 1664 had
gekocht. De verkoop leverde fl. 650 op. Koper was Willem van Diepenbeeck, schepen van Kruisland. 71
Dina Colen testeerde in Steenbergen, wonend in die stad, op 17 juni 1692. Zij wees haar
“schoondochter” [lees: stiefdochter] Catharina Manteau aan als haar erfgename en legateerde voorts aan
de kinderen van deze Catharina en haar echtgenoot Willem Bolcool divers goud- en zilverwerk. Tot de
na te laten bezittingen behoorden 16 gemeten land in de Boonhil te Kruisland. 72 Op 29 december 1698
verhuurde zij 6,5 gemeten land in de polder Westland te Steenbergen voor fl. 30 per jaar. 73
Dina Colen werd in Steenbergen op 19 juni 1702 begraven. Haar erfgenamen zijn vermeld op 29
december 1702. Tot haar nagelaten bezittingen behoorde land onder Moerstraten. 74
Uit het eerste huwelijk van Johannes Manteau kwam uitsluitend dochter Catharina Manteau voort, het
tweede huwelijk bleef kinderloos. 75 Dochter Catharina werd in Kruisland op 7 september 1658 gedoopt;
getuigen waren: burgemeester [van Bergen op Zoom] Martinus Brouwers (oom van de moeder van de
dopelinge van vaderszijde), dominee Franciscus Manteau (grootvader van de dopelinge), Dina en Maria
Bollaert (tantes van de moeder van de dopelinge) en Agneta Scherpesteen (echtgenote van Samuel
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Manteau, oom van de dopelinge). Zij ondertrouwde in Kruisland op 8 april 1679 en trouwde daar met
attestatie van Bergen op Zoom d.d. 23 april daaropvolgend met Willem Bolcool, ged. Bergen op Zoom
18 maart 1648, zoon van Jan Bolcool (o.m. apotheker, schepen en burgemeester te Bergen op Zoom) en
Engeltje Willems van Hoven. 76 Willem Bolcool was in zijn geboortestad onder meer schepen,
wijnsteker en rentmeester. Catharina Manteau werd in Bergen op Zoom op 4 januari 1743 begraven en
Willem Bolcool op 6 februari 1692. 77 Voor beiden werd de klok van de Grote Kerk gedurende 4,5 uur
geluid. Uit hun huwelijk kwamen de volgende vier in Bergen op Zoom gereformeerd gedoopte kinderen
voort (met hun doopdata):
• Engeltgen Bolcool, 3 april 1680.
• Catharina Bolcool, 24 augustus 1681.
• Johannes Bolcool, 23 mei 1684.
• Justina Bolcool, 15 februari 1686.
Op 4 februari 1728 verkocht Catharina Manteau het huis “De Kleijne Vijsel”, gelegen naast de huizen
“Den Tuijmelaer” (waarin de verkoopster woonde) en “De Keerse” aan de oostzijde van de Grote
Markt te Bergen op Zoom voor fl. 730 aan Cornelis van Loenhout, meester schoenmaker te Bergen op
Zoom. 78
4.4 Samuel Manteau
Zoon Samuel werd op 17 maart 1655, 21 jaar oud, als student aan de Leidse Universiteit ingeschreven,
omschreven als Samuel Mantaeus, geboren op het eiland Tholen. 79 Hij is dus omstreeks 1634 geboren.
Hij studeerde voorts medicijnen in Franeker. Daar werd hij als student (vermoedelijk als promovendus)
op 26 april 1656 ingeschreven. 80 Als promotus is hij daar vermeld op 28 mei 1656, overigens zonder
vermelding van de titel van zijn proefschrift. 81 Hij verkreeg de graad van doctor in de medicijnen. Op
24 december 1656 werd hij lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met een attestatie van Utrecht. 82
Samuel ondertrouwde in Steenbergen op 10 november 1657 als j.m. van Oud-Vossemeer (en wonend
in Steenbergen) met Agneta Scherpesteen, j.d. van Steenbergen, dochter van Willem Aelbertszn.
Scherpensteen (Scherpensteijn), sergeant-majoor te Steenbergen. 83 Het huwelijk werd ingezegend in
Oud-Vossemeer op 4 december 1657 met attestatie van Steenbergen d.d. 2 december 1657. Het paar
vestigde zich in Steenbergen. 84 Op 8 september 1658 lieten zij daar hun zoon Francois (“Francois
Mantaus”) gereformeerd dopen; getuigen waren: Catarijna Brouwers (schoonzuster van vader Samuel,
echtgenote van zijn broer Johannes Manteau), Matijs Reijns (notaris te Steenbergen) en Franciscus
Manteau (“Mantaus”) (waarschijnlijk de grootvader van vaderszijde). Mogelijk is hij identiek met het
kind van Samuel Manteau dat op 23 oktober 1659 in Steenbergen naamloos werd begraven; mogelijk
betrof dit zoon Wihelmus (zie verderop). Op 3 december 1663 werd in Steenbergen nog een kind van
Samuel Manteau naamloos begraven, mogelijk zoon Franciscus (zie eveneens verderop).
Samuel Manteau bezat 10 gemeten en 257 roeden land in het westelijk deel van de Graaf Hendrikpolder
te Steenbergen. Dit land vormde het onderpand van een lening van fl. 1000 die kapitein Francois de
Fossez hem op 19 februari 1659 verstrekte. 85 Op 2 juni 1660 werd dit land publiekelijk verkocht. De
ligging werd als volgt beschreven: zuidelijk grenzend aan de Groenenweg, noordelijk aan de oude
zeedijk en oostelijk aan de hoeve van Claes Huijbrechtsen Hagens. Laatstgenoemde werd voor fl. 170
per gemet de nieuwe eigenaar. Samuel Manteau had in verband met de verkoop in Middelharnis een
procuratie verstrekt d.d. 22 mei 1660. 86
Op 8 juni 1661 verkocht hij aan zijn broer Johannes voor fl. 950 6 gemeten en ettelijke roeden land met
een huis in de polder Westland te Steenbergen (zie paragraaf 4.3).
Samuel Manteau verhuisde uit Steenbergen naar Middelharnis, vermoedelijk in 1660. Zonder
vermelding van de naam van hun moeder (en evenmin van doopgetuigen) werden daar van hem twee
kinderen gereformeerd gedoopt:
• Wilhelmus, 21 september 1659, die ongetwijfeld is genoemd naar de vader van Agneta
Scherpesteen.
• Margrieta Dina, 18 juni 1662, die zeer waarschijnlijk (zeker wat haar eerste voornaam betreft)
is vernoemd naar Margerieta Therij, de moeder van Samuel.
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Op 28 oktober 1663 volgde de doop te Sommelsdijk van zoon Franciscus die zal zijn genoemd naar de
vader van Samuel. De naam van de moeder van dit kind werd nu wel vermeld: Agnes Scherpesteijn.
Nader onderzocht moet worden hoe lang Samuel Manteau in Middelharnis werkzaam bleef. Zeker is dat
hij op 12 mei 1665 optrad als getuige bij de opstelling van een notarisakte in Sint Maartensdijk en dat
hij in dat jaar wederom op het eiland Tholen verbleef omdat hij op 11 oktober 1665 doopgetuige was in
Scherpenisse. 87
Hij legde op 18 mei 1682 voor een notaris te Bergen op Zoom op verzoek van Levinus Seijs een
verklaring af over de verkoop van een boerderij in de polder van Lillo. 88 Op 10 juli 1682 wees Maijken
Stoffels, weduwe te Bergen op Zoom van Jacob Stoffelsen, hem aan als toeziend voogd van haar
kinderen. 89 Het is niet bekend waar en wanneer Samuel Manteau is overleden.
4.5 Carolus Manteau
Zoon Carolus Manteau behoorde tot de kinderen die op 27 februari 1657 naamloos zijn vermeld als
minderjarig. Net zoals zijn vader en zijn broer Johannes studeerde hij theologie. Die studie zal vóór 15
november 1662 zijn voltooid, want toen verstrekte de classis Tholen en Bergen op Zoom hem als
theologisch kandidaat een testimonium dat hij op 2 oktober 1663 in Breda toonde tijdens een
vergadering van de classis Breda, met het verzoek om hem aan te nemen als “commendatus”
(aanbevolene) van deze classis. 90 Dit verzoek werd toegestaan, mits hij in het gebied van deze classis
woonachtig was. Manteau deelde mede dat dit het geval was omdat hij in Prinsenland woonde en daar
af en toe predikte. 91 De predikant aldaar, Hermannus van Essen, bevestigde dit kort daarna
schriftelijk. 92 Manteau was toen ongehuwd en het is dus aannemelijk dat hij daar inwoonde. Het lijkt
niet te gewaagd om te veronderstellen dat hij verbleef bij Johannes Manteau die in Prinsenland
schoolmeester was (zie bijlage 2).

De poging van Carolus Manteau om in de classis Breda aan de slag te komen.
Carolus ondertrouwde in Steenbergen op 14 maart 1668 als jonge man van Oud-Vossemeer en bedienaar
van het goddelijke woord met Anneken Jans [van Surke], j.d. van Steenbergen en daar wonend; 93 het
paar vertrok kort daarna met attestatie van Steenbergen d.d. 21 maart 1668 naar Oost-Indië. Daar is hij
onder meer in 1675 en 1678 als predikant vermeld. Hij schreef een bewaard gebleven verslag (“notitie
off rapport”) van zijn reis naar het eiland Arou in 1676. 94
Nagtglas vermeldt dat Carolus Manteau in 1678 deel uitmaakte van een expeditie naar oostelijk Java
tegen een vorst in Kediri. Daarbij zou goud, zilver en porcelein zijn buitgemaakt waardoor Manteau
gefortuneerd werd, met name door het porcelein, waarin de officieren en soldaten zich niet
geïnteresseerd toonden. 95
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Ds. Carolus [Carel] Manteau en zijn echtgenote Anna van Surke [Anneken Jans] keerden in 1688 terug
in de Republiek. Op 25 september 1688 zijn zij vermeld als inkomende lidmaten van de geref. kerk van
Steenbergen met att. van “Banda in Nyra”. 96 Zij woonden in de stad.

Steenbergen en omgeving medio 17de eeuw. 97
Carolus Manteau trachtte in 1665 vergeefs om zijn vader als predikant in Oud-Vossemeer op te
volgen. 98 Ook slaagde hij er na terugkeer uit Indië niet in om predikant te worden in Kruisland (in 1688
als opvolger van zijn broer Johannes) en evenmin in zijn woonplaats Steenbergen (in 1690 als opvolger
van Stephanus Vay). 99 Aannemelijk is dat hij ook elders vergeefs solliciteerde. In Steenbergen bleef hij
aanvankelijk omschreven worden als dominee, hoewel hij daar deze functie niet vervulde. In de periode
1697-1698 was hij er collecteur der verponding over de oostzijde van het platteland en in de periode
1699-1700 was hij er tresorier (ofwel binnenburgemeester). 100 Op 6 november 1689 was Carolus in
Steenbergen doopgetuige bij een kind van zijn schoonzus Maria Jans en haar echtgenoot Paulus van den
Ancker.
Incidenteel was hij in Steenbergen getuige bij de opstelling van een notarisakte, zoals op 6 augustus
1698. 101
In 1694 kwam zijn echtgenote in Steenbergen in opspraak. Zij vocht met haar zuster Marij van de Anker
en sloeg deze een blauw oog. Laatstgenoemde was Maria Jans Surke, geboren in Steenbergen, toen
echtgenote van Paulus Dingemanse van den Ancker (en eerder weduwe van Jacob Jacobsen van Houck;
zij hertrouwde met Paulus van den Ancker op 13 februari 1689 te Nieuw-Vossemeer). Op 22 augustus
1694, toen weduwe van Paulus van den Ancker (die op 20 mei 1693 in Steenbergen werd begraven),
was zij als Maria van Surke doopgetuige te Nieuw-Vossemeer. De kerkenraad verbood Anneken Jans
van Surke om deel te nemen aan het Avondmaal. Uit protest tegen deze sanctie bezochten zij, haar man
en dochter (vermoedelijk Laurentia) daarna de diensten in de gereformeerde kerk van Nieuw-Vossemeer
en namen daar deel aan het Avondmaal, waartegen de kerkenraad van Steenbergen bij de kerkenraad
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van Nieuw-Vossemeer protesteerde. 102 Op 15 december 1704 wordt in de notulen van de kerkenraad
van Steenbergen genoteerd dat “juffrouw Manteau” zich blijft onttrekken aan het Avondmaal in
Steenbergen, hoewel haar is aangeboden om de kwestie uit 1694 te “roijeren” (te schrappen) uit de acta.
Besloten werd dat zij in het vervolg als lidmaat niet meer thuis bezocht zou worden.
Op 1 juni 1696 verstrekte Carolus Manteau aan Volkaert van Giessen, ontvanger van de convooien en
licenten (ofwel licentmeester) te Steenbergen, een lening van fl. 800. 103 Hij fungeerde wel vaker als
crediteur. Op 10 december 1699 (omschreven als buitenburgemeester van Steenbergen) verstrekte hij
een lening van fl. 400 aan Wouter Pouwelsen, landman in de polder Nieuw Cromwiel. 104 Aan de stad
Steenbergen verstrekte hij een lening van maar liefst fl. 8400. 105
Op 16 januari 1698 werd in Steenbergen de dochter van “de heer Mantou”, genaamd “de jonge juffro
Mantou”, naamloos begraven. Zij is waarschijnlijk identiek met Laurentia Manteau. Carolus Manteau
werd als burgemeester “Manteu” op 16 juli 1701 in de kerk van Steenbergen begraven; de klok werd 9
maal geluid. 106
Net zoals haar echtgenoot fungeerde Anna van Surcke in Steenbergen diverse malen als
kredietverschafster. Als verstrekster van een lening ad fl. 800 tegen een jaarlijkse rente van 5 % is zij
vermeld op 31 augustus 1709. 107 Idem op 14 maart 1710 betreffende een uitstaande lening van fl.
300. 108 Idem op 10 oktober 1710. 109 Op 12 juli 1711 is zij als verstrekster van een lening ad fl. 650
vermeld. 110 Idem op 9 augustus 1711 in verband met een lening van fl. 500. 111 In verband met de
aflossing van een verstrekte lening ad fl. 300 is zij vermeld op 15 augustus 1716. 112 Op 23 januari 1718
verstrekte zij een lening van fl. 1000 die op 30 januari 1719 was afbetaald. 113 Op 28 februari 1718
verpachtte zij voor fl. 42 per jaar vier gemeten land in het Westland. 114 Op 24 juni 1719 verstrekte zij
wederom een lening van fl. 300. 115
Anna van Surcke werd in Steenbergen op 19 mei 1719 (als juffrouw Manteux) begraven. 116 Haar enige
erfgenaam was Jacobus van Hoeck, substituut licentmeester (ontvanger van de convooien en licenten)
te Steenbergen. Deze verklaarde op 20 juli 1724 dat de laatstgenoemde lening was afbetaald. 117 Hij
werd op 6 augustus 1679 in Steenbergen gedoopt als zoon van Jacobus van Hoeck en Maria Jans van
Surcke en was dus een neef van Anna van Surcke. Klaarblijkelijk was de vechtpartij met haar zuster
Maria uit 1694 voor Anna geen reden om deze neef haar nagelaten fortuin te onthouden.
4.6 Jacobus Manteau
Uit het tweede huwelijk van de Oud-Vossemeerse predikant Francois Manteau kwam een zoon Jacobus
voort. Hij zal omstreeks 1640 geboren zijn. Deze ondertrouwde als jonge man van Oud-Vossemeer in
Poortvliet op 3 oktober 1665 en trouwde aldaar op 28 oktober 1665 met Pieternelletje Heylink, een jonge
dochter van Sint Annaland, dochter van Gideon Heylink en Anna Preijs. Pieternelletje is vermoedelijk
omstreeks 1642 geboren en overleed in Poortvliet in april 1712. Uit dit huwelijk kwam een zoon Gideon
Manteau voort die omstreeks 1680 in Poortvliet werd geboren en daar op 15 januari 1748 werd begraven.
Deze huwde op 24 augustus 1713 in Poortvliet met Lijntje Jobse Hertogh, geboren in Poortvliet en daar
begraven op 8 december 1726. 118
Vermoedelijk is Jacobus Manteau identiek met de gelijknamige procureur die op 6 augustus 1677 in
Poortvliet is vermeld. 119 In 1667 en 1677 deed hij vergeefse pogingen om in Poortvliet schoolmeester
te worden. 120
Gideon (Gedeon) Heijlink (Heylinck, Heijlingh), geboren in Sint Annaland in 1613, was in diverse
Zeeuwse dorpen schoolmeester: Sint Annaland (1632-1634), Oostkapelle (1634-1635), weer Sint
Annaland (1636-1641) en Poortvliet (1641-1661). 121 Hij verkreeg op 25 november 1631 van de Staten
van Zeeland commissie als landmeter. 122 Hij maakte onder meer enkele tekeningen van de streek tussen
Sint Maartensdijk en Sint Annaland en van de polder van Sint Philipsland (in 1648). 123 Gideon Heylinck
trouwde te Bergen op Zoom op 16 juni 1632 als jonge man van Sint Annaland en wonend in Sint
Maartensdijk met Anneken Preijs, een jonge dochter van Bergen op Zoom, toen wonend in Borssele.
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Bijlage 1
Het testament van Francois Manteau en zijn tweede echtgenote Margerieta Therij, 27 februari
1657
WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 40, fol. 42 v en 43
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Bijlage 2: Schoolmeester Johannes Manteau (ca. 1610-ca. 1675)

Fort De Roovere te Bergen op Zoom ca. 1750. 124
Op 4 maart 1646 ondertrouwde op het fort De Roovere bij Bergen op Zoom Johannes Manteau, jonge
man, schrijver in de compagnie van kapitein [vermoedelijk Herman van] Ceuls, met Johanna Bunnens,
een jonge dochter van Breda en daar toen wonend. 125 Zijn geboorteplaats werd niet vermeld. Op 4
augustus 1647 liet dit paar op het fort De Roovere zoon Hubertus Mantaeus liet dopen waarbij de moeder
is vermeld als Johanna Bunnesis. 126 Doopgetuigen waren Catharina Schuermans, Amarantia Havermans
en Franciscus Mantaeus junior. Laatstgenoemde is mogelijk identiek met de in paragraaf 4.1 vermelde
predikant.
Op 15 maart 1654 verstrekte ene Mr. Johannes Manteau, wonend te Halsteren, een machtiging aan twee
personen te Zierikzee resp. Nieuwerkerk op Duiveland om zorg te dragen voor een juridisch
gebruikelijke overdracht van 5,5 gemeten land in Zierikzee die door Sampson van de Putte (inwoner
van Zierikzee) waren verkocht aan Mr. Daniel Ockerssen. Zeer waarschijnlijk (vooral gelet op de titel
Mr. en op zijn woonplaats) is hij identiek met de Johannes Manteau die omstreeks februari 1655 in
Halsteren is vermeld als schoolmeester en als herbergier (verkoper van wijnen en bieren). 127 Deze had
toen een conflict met de schout (baljuw) van Halsteren (Johan Kemminck (Keminck) sr.) waarover twee
schepenen van Halsteren op 10 februari 1656 een verklaring aflegden. 128 De schepenen verklaarden dat
Manteau zich kwetsend had uitgelaten over het gezag van de schout, van de schepenen van Halsteren
en van de markiezin van Bergen op Zoom (toen Maria Elisabeth II van den Bergh) en van haar
officieren. 129 Manteau had opgemerkt dat hij (als schoolmeester), net zoals de predikant, niet onder hun
gezag was geplaatst maar onder dat van de Staten-Generaal. Over en weer hadden de schout en Manteau
elkaar als leugenaar betiteld. Het meningsverschil liep hoog op. Indien de schout hem, Manteau, op zijn
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gezicht wilde slaan diende hij mee naar buiten te komen. Mogelijk werd door deze affaire de positie van
Manteau als schoolmeester in Halsteren onhoudbaar. 130
Hoogstwaarschijnlijk is de Halsterse schoolmeester identiek met de Johannes Manteau die in juli 1669
(maar waarschijnlijk al eerder; zie paragraaf 4.5) schoolmeester was in Prinsenland en die daar als
weduwnaar op 12 juli 1669 ondertrouwde met Maria Beversluijs, een jonge dochter van Breda. 131 Het
huwelijk werd op 4 augustus 1669 ingezegend in Gastel. In het trouwboek van Prinsenland werd vermeld
dat beiden in Prinsenland woonden. Dit verklaart waarom we de in 1647 geboren Hubertus Manteau
aantreffen in Prinsenland (zie verderop).
Maria Beversluijs is op 31 maart 1642 in Breda gedoopt (getuigen: Leendert Jans en Maria van Heusden)
als dochter van Henrick Godschalck Beversluijs (brouwer en makelaar in granen) en Dingentken
Adriaen Jansen van Bavel. 132
Johannes Manteau en Maria Beversluijs testeerden op 17 maart 1674 in Prinsenland bij notaris Livinus
Wouters. 133 Als Johannes als eerste zou overlijden zouden zijn bezittingen gedeeld moeten worden
tussen zijn echtgenote en zijn kinderen. Als Maria als eerste zou overlijden zouden haar nagelaten
goederen moeten worden gedeeld tussen haar echtgenoot Johannes Manteau (dan wel diens erfgenamen)
enerzijds en haar (niet met name genoemde) zusters anderzijds. Uit het testament blijkt dat Johannes
Manteau behalve een zoon Hubertus ook een zoon Johannes had, die als eerste werd vermeld en die dus
waarschijnlijk de oudste van de twee was (zie verderop). Ook die zoon zal dus zijn voortgekomen uit
het eerste huwelijk. 134 Uit zijn huwelijk met Maria Beversluijs kwamen voor zover bekend geen
kinderen voort.
Schoolmeester Johannes Manteau moet zijn overleden, waarschijnlijk in Prinsenland, tussen 17 maart
1674 (datum van zijn testament) en 22 mei 1676 (datum ondertrouw van zijn tweede echtgenote),
vermoedelijk ergens in 1675.
Maria Beversluijs hertrouwde in Dinteloord op 19 juni 1676 met Adriaen Coenen, weduwnaar van
Jacomina van der Heiden. Zij overleed in 1704. Uit haar tweede huwelijk kwamen drie kinderen
voort. 135
Het dorp Dinteloord en de polders van het Prinsenland hadden medio 17 de eeuw samen een bevolking
van ca. 850 personen waarvan er ca. 350 buiten de dorpskern woonden. 136 Hallema vermeldt dat “over
de eigenlijke taak van de onderwijzer te Dinteloord gedurende de 17de eeuw …. geen enkel document
of zelfs maar een korte notitie in het archief bewaard is gebleven”. 137 Verondersteld mag worden dat de
schoolmeester in Dinteloord zoals destijds gebruikelijk tevens de functies vervulde van voorzanger,
voorlezer en koster van de gereformeerde kerk.
Hubertus Manteau ondertrouwde in Prinsenland op 2 februari 1669 (als jonge man van Rovers Fort bij
Bergen op Zoom) en hij huwde met attestatie van Roosendaal op 21 februari 1669 te Kruisland met
Catharina van Broeckhuisen, een jonge dochter van Roosendaal, dochter van Govaert van Broeckhuijsen
en een niet bekende moeder. 138 Het huwelijk zal in Kruisland zijn ingezegend door de dienstdoende
predikant aldaar, Johannes Manteau (zie paragraaf 4.3). Dat het huwelijk daar werd bevestigd zal
vanwege familieverwantschap tussen de bruidegom en de predikant aldaar geen toeval zijn geweest.
Hubertus Manteau en zijn echtgenote lieten in Dinteloord de volgende vier kinderen dopen:
• Elizabeth, 22-12-1669; getuigen: Mr. Joh. Manteau jr. [daarmee is vermoedelijk de
gelijknamige oom van de dopelinge, broer van haar vader, bedoeld] 139 en Elizabeth Havermans
[NB: bij de doop van Hubrecht Manteau op 4 augustus 1647 was Amarantia Havermans
getuige].
• Goverd, 30-7-1673; getuigen: Anthonij van Broeckhuijsen de jonge, Marten Lambrechtse van
Ekeren en Maria Manteau. 140
• Johannes, 25-12-1676; getuigen: ds. Johannes Manteau, Johannes Manteau [vermoedelijk oom
van de dopeling, de broer van diens vader] en Josijntje van Broeckhuijsen. 141
• Johannes, 18-6-1679; getuigen: Adriaen van Sinne[n] en Dina Cole, huisvrouw van dominee
[Johannes] Manteau. 142
De toevoeging jr. aan de naam van de doopgetuige Mr. Joh. Manteau uit 1669 moet zijn bedoeld om
deze Johannes van een oudere Johannes Manteau te kunnen onderscheiden. Welnu, op 18 juli 1675 is
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in het testament van Hubertus Manteau en Catharina van Broeckhuijsen de Kruislandse predikant
omschreven als Joan Manteau de oude. Van de twee getuigen die op 25 december 1676 zijn genoteerd
met de naam Johannes Manteau is de eerste onmiskenbaar de Kruislandse predikant, de als tweede
genoemde is waarschijnlijk de broer van Hubertus Manteau. Onduidelijk is wie is bedoeld met de
doopgetuige Maria Manteau. Zij zou een zuster van Hubrecht Manteau kunnen zijn, maar denkbaar is
ook dat zij voortkwam uit het tweede huwelijk van Francois Manteau. Ook valt niet uit te sluiten dat zij
Maria Beversluis was en qua achternaam naar haar echtgenoot werd genoemd, hetgeen destijds wel
vaker voorkwam.
Hubrecht Manteau en zijn echtgenote testeerden in Dinteloord op 18 juli 1675. Hij was toen zo ziek dat
hij niet in staat was om het testament te ondertekenen. Op 21 augustus 1675 lukte dit wel. 143 Het was
een testament op de langstlevende. Deze zou aan de kinderen indien deze 20 jaar zouden worden elk fl
800 dienen uit te keren in plaats van hun legitieme portie. Mochten de kinderen dan zijn overleden dan
diende de langstlevende aan de naaste vrienden [de familieleden] van de overleden partner fl. 200 uit te
keren. Overeengekomen werd dat de langstlevende voogd zou zijn van hun kinderen. De Kruislandse
predikant Johannes Manteau (omschreven als Joan Manteau de oude) werd als assisterend voogd van de
zijde van de vader vermeld (hetgeen erop wijst dat hij op de een of andere wijze met Hubrecht Manteau
geparenteerd was), evenals een niet met name genoemd lid uit de familie Van Broeckhuijsen. Aan de
armen van Prinsenland werden drie viertellen rogge gelegateerd.
Hubrecht Manteau was in Dinteloord doopgetuige op 9 februari 1678. Op een lijst met mannelijke
inwoners van Dinteloord die ouder waren dan 18 jaar en verplicht waren tot het verrichten van militaire
diensten te Dinteloord en omgeving in 1672 staat hij genoteerd als Hubert Manteer (mogelijk door een
transcriptiefout), wonend in het dorp. 144 Onbekend is welk beroep hij in Dinteloord uitoefende. Omdat
hij in het dorp woonde was hij naar alle waarschijnlijkheid geen landbouwer.
Zijn broer Johannes is zeer waarschijnlijk identiek met Johannes Manteu die als jonge man van
Halsteren op 29 april 1679 in Bergen op Zoom ondertrouwde met Cornelia Pietersdr. Capteijns
[Cappeteins, Capitein, Captyn], een jonge dochter van Bergen op Zoom. Het paar kreeg een attestatie
naar Prinsenland d.d. 15 mei 1679, waar zij vermoedelijk trouwden. 145 Op 27 oktober 1679 testeerden
zij thuis ten overstaan van twee schepenen van Prinsenland. 146 Zij lag ziek in bed. Zij legateerden aan
de armen van Prinsenland fl. 6. De langstlevende zou erfgenaam zijn. Mocht zij eerder overlijden dan
diende Johannes Manteu aan haar broer Cornelis Capiteins fl. 50 uit te keren en aan haar drie andere
broers en zusters elk fl. 5, dus samen fl. 65. Zij hadden klaarblijkelijk geen kinderen of deze leefden
toen niet meer. Kort daarna moet Cornelia zijn overleden. Op 6 december 1679 compareerden te Bergen
op Zoom Johannes Manteau (weduwnaar van Cornelia Pieters Captyn) enerzijds en de
gemeenschappelijke erfgenamen van Pieter Adriaens Captyn [lees: de broers en zusters van Cornelia
Captyn] anderzijds. Johannes beloofde deze erfgenamen uiterlijk 1 mei 1680 fl. 150 uit te keren [meer
dus dan op 27 oktober 1679 testamentair was bepaald] waarbij hij toezegde de begrafeniskosten en
andere kosten volledig voor zijn rekening te nemen. De genoemde erfgenamen verklaarden op 15 mei
1680 dat zij hun erfportie hadden ontvangen. 147
De herkomst van de schoolmeester Johannes Manteau is niet duidelijk. Het is denkbaar dat hij identiek
is met zoon Jan Manteau uit het eerste huwelijk van de Oud-Vossemeerse predikant Francois Manteau
(zie paragraaf 4.2). Maar het lijkt aannemelijker dat dit niet zo is. Hij zou dan een zoon kunnen zijn van
Jacques Manteau (1550-1637) en diens tweede echtgenote Catharina Vermuyden. In dat geval is hij in
Poortvliet op 19 oktober 1605 geboren. 148
Het is evenzeer denkbaar dat hij een zoon is van Jacques Manteau (zoon van Jacques Manteau (15501637) en diens eerste echtgenote Achtgen Jan Iemansdr. Cau) en Janneken Brandijn. Hij zou in dat geval
genoemd kunnen zijn naar de vader van Janneken Brandijn, Jan Jansen Brandijn. 149 Op 24 maart 1654
is een Johan Manteau als broer en mede-erfgenaam vermeld van Apolonia Manteau die uit dit huwelijk
voortkwam. 150 Onduidelijk is of deze Johan identiek is met Jan Manteau die overleed vóór 26 juli 1675,
toen zijn zuster Catharina Manteau (die gehuwd was met de toenmalige secretaris van Wemeldinge,
Dingenis Mejonck) als mede-erfgename van hem en diens (en haar) broer Francois Manteau werd
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vermeld in verband met een geschil over de verdeling van de nalatenschap van laatstgenoemde,
waarover de schepenen van Poortvliet op 10 juli 1675 een betwiste beslissing hadden genomen. 151
Het is onduidelijk of en zo ja op welke wijze de Dinteloordse schoolmeester Johannes Manteau verwant
is met Jan Francis [zoon van Francois] Manteu die op 30 maart 1632 als jonge man van Poortvliet in
Dinteloord ondertrouwde (en daar op 9 mei 1632 huwde) met Susanna Aerts de Koninck, geboren in
Ooltgensplaat en weduwe van Arien Janszn. Smeltser. 152 Jan Francis Manteu werd met Pasen 1632 als
lidmaat van de gereformeerde kerk van Dinteloord in het lidmatenregister aldaar (met attestatie van
elders) ingeschreven, waarbij later in de marge werd aangetekend dat hij was overleden. 153 Daar werd
geen datum bij vermeld. 154 Vermoedelijk is deze Johannes Manteu [Manteau] een zoon van Francois
Manteau (geboren rond 1580 en begraven in 1651) en diens eerste echtgenote Maria Jansdr. Pigge (die
in Poortvliet woonden) en een kleinzoon van Jacques Manteau (1550-1637) en diens eerste echtgenote
Achtgen Jan Iemansdr. Cau. 155 Waarschijnlijk is Johannes Manteu identiek met Jan Frans Manteau die
in de periode 1-10-1629 tot 1-10-1630 is vermeld als een belastingplichtige inwoner van de stad
Steenbergen. 156 Deze zal op 6-7-1630 in de geref. kerk van Steenbergen als Jan Manteau belijdenis
hebben gedaan. 157 Dit kan ook zijn gebeurd op 2-7-1633. 158
Het is uitgesloten dat hij identiek is met de Dinteloordse schoolmeester want deze overleed omstreeks
1675, terwijl het overlijden van Jan Francis Manteu is opgetekend in het lidmatenregister van Dinteloord
betreffende de periode 1614-1659.

De Hervormde Kerk in Dinteloord, anno 2014.
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Afkortingen
BHIC
GA
j.d.
j.m.
RAZE
WBA
SZ
ZA

Brabants Historisch Informatie Centrum
gemeentearchief
jonge dochter (ongehuwde vrouw)
jonge man (ongehuwde man)
rechterlijk archief Zeeuwse eilanden
West-Brabants Archief
Staten van Zeeland
Zeeuws Archief

Noten
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Daartoe behoren een genealogie van het geslacht Manteau (“De familie Manteau wonende in Bergen op
Zoom en op Tholen 1425-1904”), samengesteld door Nellie Westdorp en Jan Doornbosch, gepubliceerd in
juni 2004 (z.pl.) en aanwezig in de collectie van het gemeentearchief te Tholen. In de Verzameling P.D. de
Vos (berustend bij het Zeeuws Archief, toegangsnr. 475) bevinden zich onder nr. 41 uiteenlopende, veelal
“losse” aantekeningen over het geslacht Manteau. Een kopie daarvan is aanwezig in de studiezaal van het
gemeentearchief van Tholen. Ook in de Verzameling W. van der Ploeg (eveneens berustend bij het Zeeuws
Archief, toegangsnr. 481) bevinden zich (onder nr. 50) enkele aantekeningen over het geslacht Manteau.
Ook hiervan is een kopie aanwezig in de studiezaal van het gemeentearchief van Tholen. In de Collectie
Zeeuwse Genealogieën van het Zeeuws Archief (toegang nr. 166) bevinden zich onder nr. 37 enkele
gegevens over het geslacht Manteau tot ca. 1675, inclusief een (deels tentatief) ongesigneerd en
ongedateerd genealogisch schema.
A. Romeijn stelde een fragmentgenealogie van deze familie samen; zie: A. Romeijn, De stadsregering van
Tholen (1577-1702), Giessen, 2001, p. 228-232. Andere publicaties over de familie Manteau zijn: Fred.
Caland, Geslachten Keersmaker, Manteau en Leydecker, in: De Navorscher, jrg. 1900, p. 213-237. Voorts:
J.P.B. Zuurdeeg, Stamreeks Cornelis Jan Manteau, in: Eendrachtbode, 7-11-1996. Op het internet verscheen
een verzameling ongedocumenteerde gegevens over het geslacht Manteau:
http://gw.geneanet.org/groe2044?lang=en&m=N&v=Manteau (door mij geraadpleegd in december 2013).
In de collectie van het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag bevindt zich een dossier Manteau.
Een integrale, goed gedocumenteerde genealogie van het geslacht Manteau is tot dusver in de
genealogische literatuur niet aangetroffen en is door velerlei hiaten in het vereiste bronnenmateriaal ook
niet eenvoudig samen te stellen.
http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/84-repertorium-lillo-liefkenshoek-1585-1786, namen L-O,
lemma Manteau.
Er wordt wel verondersteld dat hij in Poortvliet is geboren of gedoopt en wel op 29-7-1595 (zie bijv. W.M.C.
Regt, Naamlijst der Predikanten van Zeeland 1565-1938, Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, z.j.;
kopie in Zeeuws Archief, Verzameling Genealogische Afschriften nr. 962; ook: Albert Delahaye, Vossemeer;
land van 1000 heren, Oud-Vossemeer, 1969, p. 521; ook: Romeijn, 2001, p. 230). Deze aanname is onjuist;
hij is verward met een naamgenoot. Bij de inschrijving van zijn eerste huwelijk is niet Poortvliet maar
Bergen op Zoom als zijn geboorteplaats vermeld. Hij kan niet in 1595 zijn geboren en, gelet op de geldende
toelatingscriteria, in 1606 een beurs hebben gekregen om te gaan studeren voor predikant. Het is ook
onaannemelijk dat hij reeds op 22-jarige leeftijd als predikant werd bevestigd. Dat zijn doopdatum in
Bergen op Zoom niet te traceren valt komt door hiaten (inclusief niet meer leesbare gegevens) in het
doopboek van de gereformeerde kerk aldaar. Op 29-7-1595 werd in Poortvliet een gelijknamige neef van de
Oud-Vossemeerse predikant Francois Manteau gedoopt. Deze was een zoon van Jacques Manteau (15501637) en diens tweede echtgenote Catharina Vermuyden, het vermoedelijk derde kind uit hun huwelijk
(Caland, 1900, p. 228). Uit het eerste huwelijk van Jacques Manteau was ook reeds een zoon Francois
geboren, vermoedelijk omstreeks 1580.
Ch. de Mooij, Geloof kan bergen verzetten; reformatie en katholieke herleving te Bergen op Zoom 15771795, Hilversum, 1998, p. 186.
W.A. van Ham, Macht en gezag in het Markiezaat; een politiek-institutionele studie over stad en land van
Bergen op Zoom (1477-1583), Hilversum, 2000, p. 116 en 210.
Delahaye, 1969, p. 182.
Westdorp en Doornbosch, p. 5. Uit het tweede huwelijk kwamen ook de dochters Elisabeth en Godelieve
Manteau voort. Uit het eerste huwelijk van Francois Manteau met Pieternella Pieters kwamen drie kinderen
voort: Hendrik (die apotheker werd), Kleerken (Clara) en Maijken.
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Zie voor hem verder Caland, 1900, p. 213-237; voorts: Romeijn, 2001, p. 229-230.
Caland, 1900, p. 227. De Vos veronderstelt dat Cornelis Manteau waarschijnlijk in het voorjaar van 1590 uit
Zierikzee vertrok en in 1607 of 1608 overleed. Op 12-11-1608 stelde zijn zoon Cornelis Cornelisse Manteau
de rekening samen van zijn sterfhuis. Diens zoon Francois is 1612 vermeld als bode in Poortvliet en als ca.
30 jaar oud (GA Tholen, RAZE 5636, 18-9-1612). In Zierikzee lieten Cornelis Manteau en zijn echtgenote
Pieternelle N.N. op 17-1-1588 hun dochter Apollonia Manteau dopen (met als getuige Tanneke Manteau).
Hun zoon Cornelis was schepen van Poortvliet in 1615, 1617, 1619, 1623, 1624 en 1632. Hij overleed
(vermoedelijk in Poortvliet) in 1643 (ZA, Verzameling P.D. de Vos, nr. 41, diverse plaatsen).
ZA, Verzameling P.D. de Vos, nr. 41 ad B. Als zijn kinderen zijn bekend: Jan, Frans, Cornelis, Lijsbeth en
Catharina Manteau.
Idem.
De fraaie grafzerk bevindt zich in de vloer van de zuidzijde van het tweede (oostelijke) transept van de
Grote Kerk; K. Booij en W. van Ham, Grafmonumenten in de Grote of Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom,
Bergen op Zoom, 1993, p. 48-49l; zie ook: D.A. Wittop Koning, Apothekersgraven in de kerken van
Nederland, in: Pharmaceutisch weekblad, jrg. 1940, p. 929-934.
Taxandria, jrg. 1922, p. 161.
C.J.F. Slootmans, Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565, Tilburg, 1985, drie delen, diverse
plaatsen, onder meer deel 3, p. 433. Jan Janss alias Manteau handelde ook in o.m. meekrap en wol.
Jan Janss alias Manteau had ook een dochter Giletten die op 19-12-1502 is vermeld als echtgenote van
Joost Hasaert, bontwerker te Antwerpen (WBA, arch. Schepenbank Bergen op Zoom, Protocol van
rentebrieven en recognitien, fol. 174).
Yolande Kortlever, Bergen op Zoom; een stadsgeschiedenis in vogelvlucht, Bergen op Zoom, 2013, p. 68.
C. Slootmans, Prins Maurits met de stad Bergen op Zoom fundeeren vier beurzen, ten behoeve van arme
universiteitsstudenten 20 nov. 1602, in: Taxandria, jrg. 1927, p. 124-134. De Latijnse school te Bergen op
Zoom was destijds gevestigd in het complex van het Sint-Maartensgasthuis (Kortlever, 2013, p. 67).
De Mooij, 1998, p. 203-204.
Uit de toekenning zou kunnen worden afgeleid dat zijn ouders armlastig waren, maar dit lijkt mij geen
aannemelijke veronderstelling gelet op de bezigheden van zijn vader in Bergen op Zoom.
Vanaf 1666 werd het dorpje Sinoutskerke kerkelijk verenigd met het dorp ’s- Heer Abtskerke, anno 2014
gemeente Borsele.
Romeijn, 2001, p. 205-206. Huybrecht Jansen Huyghen hertrouwde na het overlijden van Susanna Marinus
Colle op 21-10-1621 te Tholen met Maria Manteau [van Dalem], dochter van Jacques Manteau (1550-1637)
en diens eerste echtgenote Achtgen Jan Iemantsdr. Cau, begraven te Tholen op 29-1-1626.
Het testament is vermeld in de archief van de Weeskamer van Vossemeer; GA Tholen, Weeskamer
Vossemeer, RAZE 5585, fol. 155, 10-10-1628.
Westdorp en Doornbosch vermelden dat Magdalena in het kraambed is gestorven. Zij baseren dit mogelijk
op de aantekeningen over de familie Manteau in de Verzameling W. van der Ploeg en/of de Verzameling
P.D. de Vos, waarin is vermeld dat Magdalena enkele dagen na bevalling overleed.
GA Tholen, Weeskamer Vossemeer, RAZE 5585, fol. 155, 10-10-1628.
Opmerkelijk is dat hij op 27-2-1657 het met zijn tweede echtgenote gesloten testament ondertekende als
predikant van Oud- én Nieuw-Vossemeer (zie bijlage 1), terwijl het laatstgenoemde dorp toen over een
eigen predikant beschikte, te weten Levinus Becius die er werkzaam was in de periode 1649-1667
(Delahaye, 1969, p. 527). Mogelijk werd deze in 1657 tijdelijk door Manteau vervangen.
Zie voor de predikant Gerard Schepens: http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/84-repertorium-lilloliefkenshoek-1585-1786 (namen P-S, lemma Schepens).
ZA, Verz. Genealogische Afschriften, nr. 962.
Nagegaan werd of hij wellicht hertrouwde in Sluis, Bergen op Zoom, de stad Tholen of in Steenbergen, maar
dit bleek niet het geval te zijn. Trouwgegevens van de gereformeerde kerk van Nieuw-Vossemeer (het fort
Oranje lag vlakbij dat dorp) betreffende de eerste helft van de 17 de eeuw gingen goeddeels verloren.
ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 146.
Algemeen Nederlandsch Familieblad, jrg. 1886, p. 302.
ZA, Verz. Genealogische Afschriften, nr. 962.
Fr. Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk,
Amsterdam/Antwerpen, editie 2003, p. 1204.
ZA, SZ, inv. 1669, fol. 92 v.
ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 146; zie voor hem verder: http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/84repertorium-lillo-liefkenshoek-1585-1786 (namen T-Z, lemma Thierry).
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Margerieta Thery is mogelijk verwant met Sarlotte [Charlotte] Tery die als j.d. van Sluis op 5-1-1639 in de
stad Tholen huwde met de luitenant Abraham Prince, geboren in Arnemuiden. Hij is mogelijk identiek met
Abraham Prince, soldaat, die in aug. 1614 is vermeld als lidmaat van de geref. kerk te Veere, ingekomen
aldaar met att. van Sluis d.d. 12-5-1614 (ZA, DTBL Veere, inv. 2).
A.M. Bosters, De forten aan de Brabantse kant van de Eendracht, Voorburg, 2008, p. 48 (deel 8 van
Genealogische en historische aantekeningen betreffende Nieuw-Vossemeer).
WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 40, fol. 42 v en 43. Dat zij in Steenbergen testeerden is niet
verwonderlijk. Hun zoon Johannes was daar tweede predikant (ten behoeve van het dorp Kruisland) en hun
zoon Samuel woonde er toen als doctor in de medicijnen.
In de eerste helft van de 17de eeuw kwam de familienaam Manteau ook in Steenbergen voor. Diverse malen
is in archivalia een niet nader omschreven heer Manteau vermeld als eigenaar van bossen in het Oudland
aldaar, zoals in 1632 en 1650; zie: http://www.hanleune.nl/steenbergen/161-de-landgoederen-ekelenbergen-padmos-in-steenbergen, de webversie van het boek. Vermoedelijk was deze eigenaar identiek met de
Thoolse burgemeester Jacques Manteau (1550-1637) respectievelijk een van zijn erfopvolgers, bijv. zijn
zoon Pieter Manteau van Dalem (zie verderop). Zeker is dat ene Jacques Manteau op 25-8-1649 eigenaar
was van 22 gemeten en 136 roeden land in het genoemde Oudland met een jaarlijkse pachtwaarde van 56
gulden, 15 stuivers en 6 denieren (WBA, oud-arch. gemeente Steenbergen, inv. 1007). Mogelijk betrof dit
de in 1637 overleden Jacques Manteau en stond het eigendom nog op diens naam. Diens gelijknamige zoon
overleed te Middelburg op 4-4-1625. Er is een mogelijk verband tussen het grondbezit te Steenbergen van
de familie Manteau enerzijds en dat van de Thoolse familie Dallens aldaar anderzijds (zie voor
laatstgenoemde familie: Romeijn, 2001, p. 171-177).
Mogelijk is zijn achternaam een gelatiniseerde variant van de familienaam Cools (Debrabandere, 2003, p.
291).
Pieter Manteau (van Dalem), geb. Poortvliet 30-4-1607, was een zoon van Jacques Manteau (o.m. schepen
en burgemeester te Tholen) en diens tweede echtgenote Catharina Vermuyden. Hij werd benoemd tot
landmeter van het gewest Zeeland op 3-5-1626 en op 1-7-1636 door de Raad van State tot militair ingenieur
c.q. fortificatiemeester. In de jaren 1645-1647 werkte hij als ingenieur in Engeland. Hij was schepen te
Tholen in 1649, 1650 en 1652, griffier te Sluis in 1656 en schepen aldaar in 1673. Het Manteaupoldertje
onder IJzendijke is naar zijn dochter Maria genoemd. Hij overleed in Sluis op 17-4-1688 en werd begraven in
de St. Janskerk aldaar. Hij ondertrouwde in de stad Tholen op 27-10-1638 en trouwde aldaar op 24-11-1638
met Margaretha Dallens, geb. Tholen 1613, dochter van Jacques Dallens (schepen en burgemeester te
Tholen) en Catharina de Huybert (zie: http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/84-repertorium-lilloliefkenshoek-1585-1786, namen L-O, lemma Manteau).
GA Tholen, Weeskamer Vossemeer, RAZE 5585, fol. 155, 10-10-1628.
ZA, Rekenkamer Zeeland B, archief van de rentmeester der Geestelijke Goederen in het kwartier Tholen en
Schakerloo, toegang 505, inv. 30111-31011.
Er wordt wel foutief verondersteld (bijvoorbeeld in de aangehaalde genealogie van Westdorp en
Doornbosch, p. 11) dat hij identiek is met Hubrecht (Hubertus) Manteau die vanaf omstreeks 1669 in
Dinteloord (Prinsenland) woonde.
ZA, Rekenkamer Zeeland B, archief van de rentmeester der Geestelijke Goederen in het kwartier Tholen en
Schakerloo, toegang 505, inv. 30111-31011. Zij is in de genealogische ordening van het geslacht Manteau
door Romeijn foutief geplaatst (Romeijn, 2001, p. 230).
ZA, Rekenkamer Zeeland B, archief van de rentmeester der Geestelijke Goederen in het kwartier Tholen en
Schakerloo, toegang 505, inv. 30111-31011.
WBA, oud-arch. gemeente Steenbergen, inv. 1238; zie: http://www.hanleune.nl/steenbergen/166bevolking-platteland-steenbergen-maart-1688, p. 28.
De Navorscher, jrg. 1900, p. 227, voetnoot 1. Met dank aan Hubert de Vos.
Zij wordt (als dochter uit het tweede huwelijk) vermeld in de aantekeningen van De Vos over het geslacht
Manteau. Westdorp en Doornbosch vermelden dat Cornelia is geboren in Poortvliet op 19-3-1645. Dit
maakt het minder waarschijnlijk dat zij een dochter is van Oud-Vossemeerse predikant Manteau. Engel
Loele werd gedoopt in Poortvliet op 19-3-1645 en overleed te Veere in juni 1687.
Hij kan gemakkelijk worden verward met zijn waarschijnlijke neef Francois Manteau die op 5-11-1605 in
Poortvliet ondertrouwde en daar op 27-11-1605 trouwde met Paulijnken Jan Hubrechts, j.d. van Tholen. Hij
werd (in het trouwboek van de geref. kerk van Steenbergen) omschreven als een j.m. van Antwerpen,
wonend in Steenbergen. Mogelijk had deze waarschijnlijke neef Francois Manteau een broer Jacques die in
october 1609 als Mr. Jacques Mandeu (of: Manden?) en als j.g. van Antwerpen (wonend in Sint Annaland)
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in Scherpenisse ondertrouwde met Leunken Jacobs, j.d. van Poortvliet en toen wonend in Scherpenisse; zij
trouwden daar op 1-11-1609.
De Navorscher, 1883, p. 407. Voor de geschiedenis van deze forten wordt verwezen naar:
http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/155-lillo-en-liefkenshoek-boek-1, hoofdstukken 4 en 12.
Voorts wat het fort Kruisschans betreft naar: J.M.G. Leune, Ontstaan, ontwikkeling en betekenis van het
fort Kruisschans, in: M. Braem (red.), Poldergrond; bijdragen tot de geschiedenis van de Antwerpse
Noorderpolders, Hoevenen-Stabroek, 2013, p. 59-112.
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 3, 4-12-1646.
Een salaris van fl. 500 per jaar kwam overeen met dat van een predikant op het Zeeuwse platteland. Door
een toelage van fl. 100 per jaar verdiende Francois Manteau evenveel als zijn collega’s in de Scheldeforten
Lillo en Liefkenshoek (http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/155-lillo-en-liefkenshoek-boek-1, p.
558-559).
NA, arch. Raad van State, inv. 189, 20-6-1647.
ZA, Verz. P.D. de Vos, nr. 41, p. 11.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 22670; J.M.G. Leune, Fort Sint Martijn op Hoogerwerf, Brussel, 2011, p. 202
(http://www.hanleune.nl/fort-sint-martijn-op-hoogerwerf).
WBA, not. arch. bergen op Zoom, inv. 43, akte nr. 130.
ZA, arch. classis Tholen en Bergen op Zoom,, inv. 3, 30-5-1651; WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 112,
akte nr. 70.
Album Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae 1636-1886, p. 24.
Hij werd er bevestigd op 3-4-1654. Soms is vermeld dat Johannes Manteau in 1642 predikant was op het
fort Kruisschans aan de Schelde; zie bijv. De Ned. Leeuw, jrg. 1987, p. 438 of Westdorp en Doornbosch,
2004, p. 11. Dit is niet juist. In de periode 1641-1646 was Marinus Huighens predikant op dit fort (en op het
fort Frederik Hendrik); zie: http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/155-lillo-en-liefkenshoek-boek-1,
p. 563.
De Ned. Leeuw, jrg. 1987, p. 437-438; zie voor de meeromvattende genealogie van dit geslacht,
samengesteld door Mr. O. Schutte, deze jaargang p. 409-486.
Bij haar doop is haar vader omschreven als Anthonij Matheeussen. Bij de doop van zijn zoon Anthoni te
Bergen op Zoom op 4-12-1643 is hij omschreven als Anthoni Matheeussen Colen. De moeder was ook toen
Elisabeth Pieters.
Dina Colen was al eens in Kruisland geweest als doopgetuige en wel op 14-7-1658. Zij zou deze rol in dit
dorp nog diverse malen vervullen.
WBA, Klapper op de lijst met stadsbestuurders te Bergen op Zoom 1397-1794; voorts het notarieel archief
van Bergen op Zoom op diverse plaatsen. Als wijnhandelaar is hij vermeld op 26-9-1646 (WBA, not. arch.
Bergen op Zoom, inv. 11, akte nr. 61).
WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 43, 23-9-1673. Zij wees als haar erfgenamen aan haar broers en zusters
van halve bedde met dien verstande dat haar vader Matthijs Colen zo lang hij zou leven een zelfde erfportie
zou ontvangen. De moeder van Rocsina Colen was Catharina van Alphen.
WBA, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1528, fol. 93 v.
Idem, inv. 1529, fol. 127 v en 128.
Idem, inv. 1530, fol. 70.
Idem, inv. 1532, fol. 134.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 249, akte nr. 105, 4-6-1676.
WBA, oud-arch. gemeente Steenbergen, inv. 1238; zie: http://www.hanleune.nl/steenbergen/166bevolking-platteland-steenbergen-maart-1688, p. 28.
Op 3-3-1688 is hij nog genoteerd als inwoner van het Steenbergse platteland en op 25-6-1688 stemde
stadhouder prins Willem III (in zijn hoedanigheid als heer van Steenbergen) in met de vervulling van de
predikantsvacature in Kruisland; op 29-8-1688 werd met het oog hierop een collegium qualificatum
geformeerd (WBA, Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 2, fol. 48). Als opvolger werd Willem Nagel benoemd.
WBA, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1534, fol. 143-144 v.
WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 69, 17-6-1692.
Idem, inv. 57, fol. 97-97 v; pachter was Cornelis Adams, landman in het Westland.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 372, akte nr. 12.
Westdorp en Doornbosch (2004, p. 11) suggereren dat de Kruislandse predikant Johannes Manteau ook een
zoon Johannes had, maar hiervoor is geen aanwijzing gevonden. Waarschijnlijk hebben zij laatstgenoemde
Johannes verward met de broer van Hubertus Manteau, vermeld in bijlage 2.
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Willem Bolcool en Catharina Manteau testeerden te Bergen op Zoom op 22-12-1679 en 30-4-1681 (WBA,
not. arch. Bergen op Zoom, inv. 246, akte nr. 160 en inv. 310, akte nr. 24).
Catharina Manteau hertrouwde niet en bleef derhalve gedurende ca. 51 jaar weduwe.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 441, akte nr. 10, 4-2-1728.
Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, p. 442.
Album Studiosorum Academiae Franekerensis 1585-1844, p. 167.
Album Promotorum Academiae Franekerensis 1591-1811, p. 34.
WBA, Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 1, fol. 58v.
zie voor Willem Scherpensteen: http://www.hanleune.nl/steenbergen/173-sergeant-majoors-vansteenbergen).
Samuel Manteau was niet de eerste uit het geslacht Manteau die zich in de stad Steenbergen vestigde. Op
16-1-1631 is daar als inwoner Jan Fransse Manteau vermeld, oud ca. 22 jaar en omschreven als gezworen
landmeter (WBA, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1726, fol. 5).
WBA, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1734, fol. 169.
Idem, inv. 1528, fol. 16-18.
De notarisakte betrof het testament van Jan Jans Batenburgh en Josina Adriaansdr. Loncke (GA Tholen,
RAZE 5388, fol. 5 v, 12-5-1665); ZA, Verzameling P.D. de Vos, inv. 41; De Vos noteerde niet bij welke doop
Samuel Manteau getuige was.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 168, akte nr. 25, 18-5-1682. Hij (doctor in de medicijnen) werd
vreemd genoeg omschreven als omtrent 40 jaar oud, terwijl hij bij zijn inschrijving als student op 17-3-1655
is omschreven als 21 jaar oud. De afgelegde verklaring betrof de verkoop van een boerderij in de polder van
Lillo door broer en zus Levinus en Leonora Seijs die werd gepacht door Leendert Willemse van Oostdorp.
Kopers waren Jan de Grande en licentmeester De Cocq, beide wonend in het fort Lillo. De prijs was fl. 7000.
In welke hoedanigheid Samuel Manteau zich hiermee bemoeide is mij niet duidelijk. De genoemde
boerderij was eerder eigendom van Johan Seijs (o.m. commandeur van het fort Lillo), oom van Levinus en
Leonora Seijs (zie voor deze familie Seijs: http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/84-repertoriumlillo-liefkenshoek-1585-1786, namen P-S, lemma Seijs).
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 247, akte nr. 37, 10-7-1682.
Carolus Manteau is in het ressort van de Classis Breda nergens als predikant aan de slag gekomen.
BHIC, arch. Classis Breda, inv. 3, fol. 247.
Idem, fol. 263.
Anneken Jans van Surke werd in december 1647 lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met een
attestatie van Middelburg (WBA, Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 1, fol. 33v).
NA, VOC-arch., toegang 1.04.02, inv. 1320.
F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, deel 3, Middelburg, 1891, p. 129-130.
WBA, Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 2, fol. 50.
ZA, Zelandia Illustrata III.1, nr. 850, kaartdeel West-Brabant.
Volgens De la Haye was wel een beroep op Carolus Manteau uitgebracht, maar stemde de classis wegens
een niet correct verlopen procedure niet met de voordracht in. Uiteindelijk werd Aegidius Burs benoemd,
broer van de baljuw David Burs. Met de opvolger van Manteau kregen de ambachtsheren van Vossemeer
veel te stellen; Delahaye, 1969, p. 522.
WBA, Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 2, fol. 56, 4-12-1688 en fol. 58, 9-4-1690.
WBA, oud-arch. gemeente Steenbergen, inv. 434, 435, 1087 en 1089. Beide functionarissen werden
toen benoemd door de koning-stadhouder Willem III van Oranje in diens hoedanigheid als heer (baron) van
Steenbergen. Daarbij zal de toenmalige drossaard van stad en land van Steenbergen, Gijsbrecht van
Hogendorp, als adviseur een belangrijke rol hebben gespeeld (zie voor hem: Leune, 2012, p. 71).
WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 57, fol. 63-63 v.
WBA, Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 2, fol. 72.
WBA, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1743, fol. 33; idem: WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 56, 15-61697, fol. 153-153 v; idem, inv. 59, 18-10-1702, fol. 108-108 v.
Idem, inv. 57, 10-12-1699, fol. 198-198 v.
WBA, oud archief gemeente Steenbergen, inv. 846, Gemeenterekening 1735-1736, fol. 61-62.
WBA, Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 556.
WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 62, fol. 249-249 v.
Idem, inv. 63, fol. 15.
Idem, inv. 63, fol. 90-90 v.
Idem, inv. 63, fol. 184-184 v.
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Idem, inv. 63, fol. 196-196 v.
Idem, inv. 62, fol. 80.
Idem, inv. 67, fol. 10-11.
Idem, inv. 67, fol. 21-21 v. Pachter was Geert Pieterse van der Kar (landman in het Westland). Het land was
eerder gepacht door Cornelis [Gabrielse] Muys.
Idem, inv. 67, fol. 71 en 71 v.
Er werd 11 maal geluid met twee klokken. Zij werd begraven met het beste kleed [niet in de kerk]. Kosten:
fl. 24 en 16 stuivers (HGS, inv. 558).
WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 67, fol. 71 en 71v.
zie voor zijn nageslacht de door Zuurdeeg samengestelde stamreeks van Cornelis Jan Manteau. In 1947
woonden er in Nederland 12 personen met de achternaam Manteau, waarvan de helft in Zeeland. In 2007
was dit aantal opgelopen tot 21, waarvan niemand in Zeeland woonde (bron: Nederlandse
Familienamenbank van het Meertens Instituut te Amsterdam; http://www.meertens.knaw.nl/nfb/).
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 163, akte nr. 35, 6-8-1677.
GA Tholen, Herv. Gemeente Poortvliet, inv. 1, 27-10-1667, 10-10-1677 en 15-10-1677 (met dank aan Huib
Uil die mij hierop attendeerde).
Met dank aan Huib Uil voor het verstrekken van deze gegevens.
ZA, SZ, inv. 1669, fol. 165 v; zie voor het geslacht Heylinck: http://www.hanleune.nl/lillo-enliefkenshoek/84-repertorium-lillo-liefkenshoek-1585-1786, namen G-K, lemma Heylinck.
M. Donkersloot-de Vrij, Topografische kaarten van Nederland vóór 1750, Groningen, 1981, p. 116-117.
BHIC, Kaartencollectie, 343-604. De maker is waarschijnlijk D.W.C. Hattinga.
Johanna Bunnens is mogelijk verwant met Jacop Bunnens, vermeld op 29-12-1609 in verband met de
verkoop van een boerderij te Alphen bij Breda (Stadsarch. Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam, inv. R 770,
fol. 141 v-142 v.). De familienaam Bunnens kwam in de 17de eeuw in Staats-Brabant frequent voor. De
compagnie van Ceuls verbleef reeds in 1638 op het fort De Roovere (ZA, SZ, inv. 1253.2, 3-9-1638;
http://www.hanleune.nl/militaire-geschiedenis/138-diverse-bewerkingen). P.D. de Vos heeft Johanna
Bunnens foutief vermeld als Johanna Bauwens en zoon Hubertus Manteau (ged. fort De Roovere 4-8-1657)
foutief als Hubertina Manteau (ZA, Verz. P.D. de Vos, nr. 41, p. 10).
Het was voor gereformeerden in 1647 nog niet mogelijk om kinderen in Halsteren te laten dopen. Na de
Vrede van Munster ontstond er een gereformeerde gemeente. De eerste predikant werd er in juli of
augustus 1649 bevestigd. Eerder bood de gereformeerde kerk van het nabijgelegen fort De Roovere
(afgezien van de Grote Kerk te Bergen op Zoom) voor gereformeerde inwoners van Halsteren gelegenheid
om er te trouwen en er kinderen te laten dopen. De fortkerk van De Roovere is in 1645 vermeld maar
bestond vermoedelijk al iets eerder (Sinke, 1993, p. 21).
Johannes Manteau zal in Halsteren als schoolmeester de opvolger zijn geweest van Carel Joosten de Venne
die daar op 27-4-1649 was benoemd (J.P. van Dooren, De Hervormde Gemeente, in: A. Delahaye (red.),
Zeven eeuwen Halsteren, Halsteren, 1980, p. 295). Johannes Manteau is ook als schoolmeester te Halsteren
vermeld op 20-8-1654 (WBA, oud rechterlijk archief Steenbergen, inv. 1763, webnr. 74).
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 136, akte nr. 67, 10-2-1656. Zij lieten noteren dat zij zich de exacte
datum van de gebeurtenis niet konden herinneren. De autoriteiten van Halsteren hadden destijd ook veel
te stellen met de predikant van de gereformeerde gemeente aldaar, ds. Arnoldus Finson; Van Dooren
betitelde hem dubbelop als “een lastige rustverstoorder” ( Van Dooren, 1980, p. 295-300).
Het dorp Halsteren ressorteerde destijds bestuurlijk onder het markiezaat van Bergen op Zoom, evenals de
drie andere ambachtsheerlijkheden waaruit in 1810 de gemeente Halsteren ontstond. Anno 2014 behoort
deze voormalige gemeente tot de gemeente Bergen op Zoom.
Gegevens over het tijdvak waarin hij in Halsteren als schoolmeester werkzaam was konden niet worden
getraceerd. Aan zijn aanstelling aldaar ligt (opmerkelijk genoeg) geen besluit van de classis Tholen en
Bergen op Zoom van de gereformeerde kerk ten grondslag.
In het archief van de classis Breda, waartoe de gereformeerde kerk van Prinsenland sinds 31-8-1616
behoorde, is niets aangetroffen over het moment waarop Johannes Manteau daar schoolmeester werd en
evenmin over zijn opvolging. Klaarblijkelijk had de classis daar geen bemoeienis mee. Het archief van de
gereformeerde kerk van Dinteloord betreffende de 17de eeuw ging verloren. Prinsenland was een
heerlijkheid die sinds 1609 in het bezit was van het huis van Oranje. Beslissingen over benoemingen van
functionarissen met een publieke taak aldaar (zoals de drost of schout, de secretaris en de schepenen)
werden door de prins van Oranje genomen (A. Hallema, Geschiedenis van de gemeente Dinteloord en
Prinsenland in de zeventiende eeuw, Breda, 1955, hoofdstuk 2). Deze besliste ook over de aanstelling en
het ontslag van de schoolmeester (M.C.J.C. van Hoof, E.A.T.M. Schreuder en B.J. Slot (red.), De archieven
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van de Nassause Domeinraad 1581-1811, Den Haag, 1997, p. 416). In het archief van de Nassause
Domeinraad betreffende Prinsenland zijn over de betreffende beslissingen geen gegevens aangetroffen.
Mocht Johannes Manteau in Prinsenland zijn beland in 1655 of begin 1656 dan zal Louis de Ram daar als
schout (baljuw) aldaar bemoeienis mee gehad hebben. Deze was tevens drossaard van Steenbergen (zie
voor hem: http://www.hanleune.nl/genealogie/151-het-geslacht-de-ram-in-steenbergen). Hij was op 1410-1653 betrokken bij de benoeming van een predikant in Prinsenland (BHIC, arch. Classis Breda, inv. 2, fol.
251).
G.A. Klein, Het geslacht Van der Beversluis, in: Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-NoordBrabant en de Bommelerwaard, jrg. 25, nr. 4, december 2001, p. 247-250. Maria Beversluijs was op 16-21667 en 13-5-1668 in Dinteloord doopgetuige.
WBA, not. arch. Dinteloord, inv. 10, fol. 41-46 (met dank aan Ger Klein die mij hierop attendeerde).
De doop van deze zoon kon niet worden getraceerd. Mogelijk verbleef de compagnie waaraan Johannes
Manteau als schrijver verbonden was ten tijde van diens geboorte buiten Bergen op Zoom. Mocht zoon
Johannes in Halsteren gereformeerd zijn gedoopt (en dat is gelet op de inschrijving van zijn ondertrouw te
Bergen op Zoom op 29-4-1679 aannemelijk) dan is de betreffende doopdatum verloren gegaan;
doopgegevens van de gereformeerde gemeente aldaar zijn pas overgeleverd vanaf 1656.
Te weten (met hun doopdata te Dinteloord): Willemeyne Coenen (12-1-1678), Dina Coenen (verm. 7-11680) en Adrianus Coenen (9-2-1681) (Klein, 2001, p. 250).
Hallema, 1955, p. 109.
Idem, p. 117.
De huwelijksinschrijving in de geref. kerk van Kruisland ging verloren. Dat het huwelijk daar plaatsvond is
genoteerd in het trouwboek van de gereformeerde kerk van Dinteloord. Waarschijnlijk is het huwelijk
ingezegd door ds. Johannes Manteau. Govaert van Broeckhuijsen was op 27-7-1653 ouderling van de geref.
kerk van Roosendaal (BHIC, arch. Classis Breda, inv. 2, fol. 254).
Dat deze doopgetuige als meester is betiteld wijst er waarschijnlijk op dat hij werkzaam was als
schoolmeester dan wel als chirurgijn. In het eerste geval trad hij in de voetsporen van zijn vader.
Anthonij van Broeckhuijsen de jonge is vermoedelijk identiek met Anthonij Goverts Broeckhuysen die in
1666 getrouwd was met Lijsbeth Cornelisdr. Ruijs. Dit paar liet op 26-4-1666 in de geref. kerk van
Roosendaal dochter Maria dopen. Deze Anthonij hertrouwde in sept. 1670 te Breda met Adriaentie Baillet.
Anthonij van Broeckhuijsen de oude was in 1649 gehuwd met Elisabeth Lenaerts. Getuige Van Ekeren was
in 1673 gehuwd met Cornelia Andriesse Vellius. Dit paar liet in Dinteloord op 16-10-1673 dochter Barbara
van Ekeren dopen; doopgetuigen waren Pieter Lambrechtse van Ekeren en Catharina Broeckhuijsen.
Goverd (Govert) Manteau huwde op 5-7-1705 in Wouw met Hillegonda van Pelt.
Josijntje van Broeckhuijsen is waarsch. identiek met Josina Govertsdr. Broeckhuijsen die 23-2-1659 in
Prinsenland (vermeld in het trouwboek van de geref. kerk van Roosendaal) trouwde met Pieter Aertsen
Dijckmans en later (otr. Prinsenland 30-11-1674, tr. ald. 19-12-1674) met Adriaen van Sinnen (zie de
volgende noot).
Adriaen Lenaertse van Sinnen was op 16-2-1677 wethouder in Prinsenland waar hij ook landman was (WBA,
not. arch. Dinteloord, archiefnr. 806, inv. 13, fol. 1); hij was weduwnaar van Cornelia Adriaansdr. Krijgers en
hertrouwde op 19-12-1674 met Josina van Broeckhuijsen; met laatstgenoemde testeerde hij in Steenbergen
op 1-3-1677 (WBA, oud-not. arch. Steenbergen, inv. 44; idem, inv. 45, op 24-8-1680).
WBA, not. arch. Dinteloord, inv. 11.
Hallema, 1955, p. 21.
Trouwgegevens van de gereformeerde kerk van Dinteloord uit dat jaar gingen verloren.
WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 165, akte nr. 60, 27-10-1679. De veronderstelling dat deze Johannes
Manteau een zoon is van de gelijknamige Kruislandse predikant is hoogstwaarschijnlijk onjuist. Van hem is
uitsluitend een dochter Catharina bekend (zie paragraaf 4.2).
Idem, akte nr. 59, 6-12-1679.
Caland, 1900, p. 228.
Romeijn, 2001, p. 153. Mocht dit zo zijn dan is hij waarschijnlijk in Middelburg geboren waarvan de DTBbronnen uit die tijd in mei 1940 vrijwel volledig verloren gingen.
NA, Charters Centraal Bureau voor Genealogie, toegang 3.22.05, inv. 250. Deze Johan ontbreekt in de door
Romeijn samengestelde fragmentgenealogie van het geslacht Manteau. Mogelijk is deze identiek met Jean
Manteau die op 18-12-1681 is vermeld als inwoner van Middelburg en als erfgenaam van Maria Manteau,
weduwe van Hendrick van Valenberge (ZA, RAZVL, Raad van Vlaanderen, inv. 104). Apolonia Manteau werd
op 25-12-1600 in Poortvliet geboren (Caland, 1900, p. 228).
NA, Hof van Holland, toegang 3.03.01.01, inv. 3031, fol. 119.
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Getuige bij de ondertrouw was Jan Janszn. Smit.
WBA, Herv. Gemeente Dinteloord, inv. 5.
In het reeds aangehaalde genealogisch schema van het geslacht Manteau betreffende de periode tot ca.
1675 is vermeld dat hij overleed vóór 22-11-1639 (ZA, Coll. Zeeuwse Genealogieën, inv. 37).
Romeijn, 2001, p. 230.
WBA, oud-arch. gemeente Steenbergen, inv. 2122.
Idem, Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 1.
Idem.
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