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Inleiding
Over een periode van ruim honderd jaar, vanaf 1531, vindt men in de vroedschap van Vlissingen
bijna onafgebroken één of meer leden van het geslacht Schot terug1. Aan die reeks komt in 1667
een einde als de schepen Rogier Schot als laatste regent met die naam overlijdt. De daarna nog in
leven zijnde mannelijke leden van de familie hadden geen bestuurlijke functie en verkregen die
ook niet. De naam Schot, nu en dan ook geschreven als Schodt of Schotte, ging men gebruiken in
het laatste deel van de 16e eeuw. Waar men deze naam aan ontleendheeft is niet bekend, het
woordenboek geeft legio aanwijzingen, waarvan er één, nl. een Schotse herkomst tot de
mogelijkheden zou kunnen behoren. Profileerde de burgemeester Bouwen Jacobse zich t.z.b. in
zijn leven nog met een patroniem (na zijn dood werd hij wel als Schot aangeduid), zijn kinderen
en kleinkinderen voerden de familienaam Schot of Bouwens-Schot. Op 6 april 1572 kwam de
burgerij van Vlissingen in opstand tegen het Spaanse gezag. Ingekwartierde soldaten, hoge
belastingen en de bouw van een Citadel i.p.v. een havenuitbreiding waren ondermeer oorzaken
dat de spanningen zo hoog opliepen, dat het volk naar de wapens greep, zich ontdeed van de
Spanjaarden en zich achter de Prins van Oranje schaarde. Het stadsbestuur moest bijna in zijn
geheel aftreden, alleen de Oranjegezinde Geleijn Schot bleef als schepen aan2. Die politieke kleur
van de familie Schot blijkt tevens uit een geschrift van 5 augustus 1617, waarin Geleijn en zijn
broers Jan en Bouwen werden vermeld als ‘die de staet van de lande zelfs in de regeringe binnen
Vlissingen van den aanvang der troubelen tot den einde huns levens met Goet en Bloed hadden
helpen voorstaen ende beschermen’3. De hoeksteen van deze genealogie is het jarenlange proces
om de nalatenschap van Bouwen Jacobsz. Schot en zijn vrouw Mayke Jacobse Coole. Eén van
hun zonen, Cornelis, was koopman in Sevilla (Sp). Het contact met zijn broers in de republiek,
die in oorlog met Spanje was, zal summier en misschien wel koel geweest zijn. Toen in 1577 hun
moeder kwam te overlijden werd de boedel onder de in Vlissingen verblijvende kinderen
verdeeld en werd Cornelis hiervan buitengesloten. Bijna twintig jaar later, in 1596, verscheen te
Vlissingen, uit ‘Spangien overgecomen geweest’, Jacob Bouwens-Schot, deze was een
natuurlijke zoon van de inmiddels overleden Cornelis Bouwens Schot en was evenals zijn vader
koopman in Sevilla. Hij logeerde in Vlissingen bij zijn vaders broer Jan en als erfgenaam en actie
hebbende van al hetgeen zijn vader in Nederland nog uit de nalatenschap van zijn ouders tegoed
had, liet hij door een notaris aan de familie verscheidene malen vriendelijk het verzoek richten
hem zijn deel af te staan. De broers van zijn vader weigerden dit, men vond dat Cornelis indertijd
zijn deel al ontvangen had, waarop Jacob onverrichterzake weer naar Sevilla afreisde en na
vergeefs ‘eenige tijt met patientie verwacht hebbende voldoeninge’ [te krijgen] ging hij
procederen. In 1619 deed hij in Sevilla transport van zijn rechten aan Balten Cornelisz. Daene,
een halfbroer van de broers Schot, die ook nog meer rechten op de erfenis van zijn moeder dacht
te hebben dan hij gekregen had. Ook Balten Cornelisz. Daene begon te procederen, maar omdat
in de rechtbank van Vlissingen ‘veel van de verweerders hunne consorten ofte seer nae verwante
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sittende waren’ en de onpartijdige rechtbankleden overstemden, kwam een vonnis niet of
nauwelijks van de grond. Via vele processen voor het Hof van Holland en de Hoge Raad in Den
Haag, gevoerd door nabestaanden van de oorspronkelijke eisers en verweerders, kwam er
uiteindelijk op 6 juni 1642, 65 jaar na de dood van Mayke Jacobsz. Coole, voor het Hof van
Holland en Zeeland, een einde aan de strijd over haar en haar mans erfenis. In het kort luidde de
sententie van het hof dat de verweerders aan de erfgenamen van Balten Cornelisz. Daene uit de
nagelaten goederen een achtste deel van vaders- en een zevende deel van moederszijde moesten
overdragen, verminderd met de schulden die wijlen Cornelis Bouwens Schot nog aan de boedel
en aan zijn broers had uitstaan4.
Uit de sententie van het Hof van Holland kan opgemaakt worden dat Mayke Jacobse Coole
hertrouwde en dat uit die relatie een kind voortkwam (welke Balten Cornelisz. Daene ter
verduidelijking in de genealogie is opgenomen), verder kan men uit de verdeling van de boedel
concluderen dat de helft van de goederen van Bouwen Jacobse aan haar toekwamen en dat hij
twee kinderen uit een eerder huwelijk had.
Samenvattend kan men stellen dat de leden van de familie Schot welgesteld waren. Er was veel
bezit aan onroerend goed, zowel aan huizen als aan land en naast de uitoefening van bestuurlijke
taken waren zij vaak koopman en importeerden en exporteerden goederen van en naar overzee.
Men had groot belang in de West-Indische Compagnie, in 1651 kwamen er van een totaal van 57
Vlissingse hoofdparticipanten er 8 uit de familie Schot5. Uit politiek en financieel oogpunt sloten
hun kinderen dikwijls huwelijken met telgen uit andere gegoede families. Opvallend is dat in de
tweede helft van de zeventiende eeuw veel zonen Schot ongehuwd bleven, kinderloos kwamen te
overlijden of geen mannelijke nakomelingen hadden. De vraag of het geslacht Schot in de 17e
eeuw is uitgestorven, wordt in dit artikel echter niet beantwoord. Het is niet onmogelijk dat bijv.
de tak van Andries Schot (VIa) zich heeft voortgezet. Volgt men de vrouwelijke lijn dan zijn er
nog wel geslachten te vinden die Schot in hun kwartierstaat hebben, zoals bijv. Van de Mandere
en Macaré. Om eventuele aanknopingspunten te geven met deze genealogie zijn de kinderen van
de dochters (tot zover bekend) vermeld, mede omdat genealogisch onderzoek in Vlissingen wordt
bemoeilijkt door de incomplete DTB registers aldaar. Het oud archief van Vlissingen werd
namelijk in 1809 grotendeels vernietigd, toen het fraaie stadhuis tijdens een bombardement van
de Engelse vloot op de door de Franse troepen bezette stad getroffen werd en uitbrandde. Vooral
de doopboeken en het notarieel archief doen zich missen. Bij onderzoek in Vlissingen is men
naast de nog bewaard gebleven registers (een aantal ondertrouw-, lidmaten- en begraafboeken),
dan ook gedeeltelijk aangewezen op andere bronnen, zoals de nog bestaande rechterlijke
archieven, familiearchieven en oude genealogische aantekeningen.
Dank is verschuldigd aan mevr. H.A. Gijsbertsen uit Middelburg voor het leveren van veel
bronmateriaal uit het Archief Zeeuwse Eilanden.
I. JACOB N.N. (SCHOT), geb. ca. 14706, zijn naam is afgeleid van het patroniem van zijn
kinderen.
Kinderen (aantal en volgorde onbekend):
1. GELEIJN JACOBSE (SCHOT), schepen 1531 en 1534 van Vlissingen1.
2. BOUWEN JACOBSE (SCHOT), volgt II.
3. JAN JACOBSE (SCHOT), schepen 1544, 1546-1547, 1550, 1552, 1557, 1559 en
burgemeester 1551 van Vlissingen1.
II. BOUWEN JACOBSE SCHOT, geb. Vlissingen ca. 15006, schepen 1543-1545, 1547, 15491550, 1554, 1561 en burgemeester 1548, 1553, 1558-1560, 1563 van Vlissingen1. Op 29 maart
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1561 protesteerde de burgemeester Bouwen Jacobsz. ten overstaan van een notaris tegen het
optreden van deurwaarder Joos Mahieux, die op eigen gezag op 28 maart het octrooi van de Kon.
Majesteit in dato 14 augustus 1560 tot heffing van imposten (belastingen) binnen Vlissingen,
niettegenstaande het verzet van het college van wet, gepubliceerd had7. Bouwen bezat te
Vlissingen de huizen ‘St. Jacob’, ‘Den Swarten Leeuw’ en ‘De Drie Haringen’. In het huis ‘St.
Jacob’ logeerde in september 1556 Keizer Karel V, wachtend op goed weer om naar Spanje uit te
zeilen8. Bouwen is overl. tussen 1563 en 1567. Hij huwde 1e met N.N. Hij huwde 2e met Mayke
Jacobse Coole, die in 1578 (een jaar na haar dood) werd aangeslagen voor de 100e penning als
eigenaresse over d’eene helft en huyder over d’ander helft van het huis ‘St. Jacob’ (het vierde
huis van de hoek van de Bierkade, later de herberg ‘De Bienkorff’), getaxeerd op 250 pond
vlaams en een ‘kleyn huysken’ in de Breewaterstraat9. Uit de processen over de nalatenschap van
haar en haar echtgenoot bleek dat zij verder nog in het bezit was van een half huis in de
Nieuwstraat te Vlissingen10 en diverse stukken ‘lants liggende in de Block daar de Oost
Souburgse molen inne staet’11, de laatste door haar kinderen in 1582 verkocht. Zij is overl.
Vlissingen in 1577. Voor 1568 hertrouwde zij met Cornelis Adriaense d'Haene (Daene), schepen
van Vlissingen 1554-1555 en 1564.
Kinderen uit het eerste huwelijk (de volgorde niet geheel bekend):
1. JACOB, volgt IIIa.
2. N.N. (verm. ELISABETH, lidmaat Vlissingen januari 1613 met attest. van Middelburg,
vestigde zich op de Beestenmarkt).
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. GELEIJN, volgt IIIb.
4. CORNELIS, volgt IIIc.
5. JAN, volgt IIId.
6. MELS, volgt IIIe.
7. BOUWEN, volgt IIIf.
8. JASPER, volgt IIIg.
Uit het tweede huwelijk van Mayke Jacobse Coole:
9. BALTEN CORNELISSE DAENE, volgt IIIh.
IIIa. JACOB BOUWENS SCHOT, raad 1574, schepen 1578-1579 en burgemeester 1580 van
Vlissingen, werd 2 september 1579 als voormalig ouderling verzocht om voor de kerkenraad te
bemiddelen in een zaak van overspel in een huwelijk12. Op 18 oktober 1580 werd voor het Hof
van Holland de ‘Stede en Heerlijckheyt van Oudt en Nieuw Vlissingen’ geveild, naar gewoonte
kon men bieden zolang een kaars brandde en ‘is bij de selve barnende wassen kaersse laeste
verhoogen ende kooper gebleven Jacob Bouwensz., burgermeester uyt name ende vanweghen de
Regeerders ende Magistraten der selve stede als daer vooren geboden hebbende de somme van
seven en tnegentich duysent guldens van veertich grooten 'tstuck’13. Kort daarna overleed hij te
Vlissingen op 16 november 1580. Hij huwde met Maria Andriesse, was te Vlissingen op 16 juni
1596 huwelijksgetuige bij haar dochter, begr. Middelburg in de Choorkerk; zij hertr. met Daniel
Stevens. Zij werd als zijn wed. vermeld 1598 betreffende een windmolen in Axel14. Haar zoon
Andries uit haar tweede huwelijk, huwde met Elisabeth Nachtegael15.
Dochter uit het huwelijk:
1. MARIA BOUWENS SCHOT, woonde te Middelburg in het huis ‘Den Hoffhont’ aan de
westzijde van de Molstraat, overl. 28 december 1633, begr. Middelburg 3 januari 1634 in de
Choorkerk. Zij huwde Vlissingen 16 juni 1596 met Blasius Nachtegael16, geb. ca. 1570,
koopman te Middelburg, overl. aldaar 4 juli 1643.
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3.

Kinderen uit dit huwelijk:
a.
Willem Nachtegael.
b. Jacob Nachtegael.
c.
Catharina Nachtegael.
d. Maria Nachtegael. Zij huwde met Huijbrecht Goverste.
e.
Catharina Nachtegael. Zij huwde met Benjamin Jacot.
f.
Elisabeth Nachtegael.
g.
Isaac Nachtegael.
h. Elisabeth Nachtegael. Zij huwde met Pieter Macaré17.
N.N. (kind), begr. Vlissingen l februari 1602.
N.N. (zoon), begr. Vlissingen 8 mei 1604.

IIIb. GELEIJN BOUWENS SCHOT, koopman te Vlissingen, had waarschijnlijk bij de
volksopstand tegen de Spanjaarden op 6 april 1572 een groot aandeel, want hij was de enige die
na de omwenteling zitting bleef houden in de regering van Vlissingen18, schepen 1571-1574,
1577, 1584, 1591, 1595, raad 1578 en burgemeester 1575-1576, 1581, 1583, 1585-1586, 1590
van Vlissingen. Hij werd op 26 oktober 1596 aangesteld als rekenmeester van de Rekenkamer
van Zeeland en bewoonde een huis (nr. C62) op de Markt (Suijdstraate) te Vlissingen, dat in
1579 voor 200 pond vlaams werd aangeslagen, verder bezat hij een lijnbaan in de Koestraat en
een ‘stove met al sijne gevolgen en toebehoren’ in de Samaritaanstraat10. Hij huwde 1e met N.N.
Hij huwde 2e met Mayken Cau, geb. Zierikzee ca. 1548, overl. voor 22 december 1623, wed.
van Cornelis Thomasse, dochter van Adriaen Claesz. Cau en Maria Jansdr. Veesbeek.
Kinderen (voor zover bekend):
1. BOUWEN, erfde samen met zijn broers op 26 juni 1602 leenland in Meliskerke en
Oostkapelle afkomstig uit de boedel van zijn vader19.
2. PIETER, belijdenis Vlissingen december 1596 en woonde in de Suijdstraate aldaar.
3. MAARTEN, volgt IVa.
4. LYSBETH, doet belijdenis Vlissingen januari 1609, lidmaat aldaar januari en maart 1611,
woonde in het Groenewoud en in de Nieuwstraat. Zij huwde voor januari 1609 met Jan
Jacobs Vermuijen ghesegt Thijssoon.
Kinderen uit dit huwelijk:
a.
Janneke Vermuijen, j.d., doet belijdenis juni 1638 Nieuwstraat.
b. Lijsbeth Vermuijen, j.d., doet belijdenis juni 1638 Nieuwstraat.
5. NEELTJE. Zij huwde met Geleyn Decker.
6. CORNELIS, volgt IVb.
7. N.N. (dochter). Zij huwde met Joos Laureijns, koopman te Vlissingen 160120, baljuw van
Axel, Biervliet en Terneuzen 1603-1630, verloor 150 gemet grond en erven in 1583 door
het inunderen door de Staatse troepen van de polder van Willemskerke nabij Terneuzen.
Verloor om dezelfde reden in 1586 nog andere grote partijen land in het ambacht van Axel.
Hij verzocht toestemming om samen met de kinderen van Geleyn en Jan Schot 700 gemet
‘gors en slick’ tussen Biervliet en IJzendijke te bedijken en grondde zijn aanspraken op die
gunst op de verdiensten van zijn schoonvader Geleyn Schot, die tijdens de troebelen met
zijn broers Jan en Bouwen het land menige dienst had bewezen. Op 12 april 1617 kreeg hij
van de Staten van Zeeland en op 5 augustus dat jaar van de Staten Generaal octrooi voor de
bedijking van de Oranjepolder en kocht 11 mei 1619 samen met Geleijn Adr. Boer aldaar
700 gemet schorren21, had ‘t opsigt der zeewercke’ en was ‘toesiender over rijswerckers en
ander wercklieden’ en kreeg daarvoor van de Staten van Zeeland 50 gulden per jaar22.
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8. N.N. (kind), begr. Vlissingen l januari 1590.
9. N.N. (kind), begr. Vlissingen 20 september 1591.
10. N.N. (zoon), begr. Vlissingen 17 mei 1595.
IVa. MAARTEN LEIJNSE SCHOT, kocht 8 oktober 1630 land tussen Zoutelande en
Westkapelle23, begr. Vlissingen 27 november 1646. Hij huwde Vlissingen 26 augustus 1617 met
Antoinette Pieters, doopget. Vlissingen 2 januari 1650 bij Maarten Schot, begr. Vlissingen 13
september 1653.
Kinderen uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
1. NEELKEN, doet belijdenis als j.d. Vlissingen september 1645, begr. Vlissingen 13
december 1667. Zij huwde 1e met Roeland Eems, van Leeuwarden, verm. kleermaker,
wonende in 't Groenewoud in 165224, begr. Vlissingen 22 juli 1653, wedr. van Janneke
Cornelis, zoon van Pieter Eems en Janneke Jans Snoucx. Zij huwde 2e Vlissingen 25
januari 1659 met Jacob van Hove, uit Veere, koopman te Vlissingen, erfde ab intestato (bij
versterf) van Rogier Schot 500 pond vlaams25, verm. 18 december 1686 voogd van Janneke
Eems26, wedr. van Jaquemijn Ketelaers.
Kinderen uit eerste huwelijk:
a.
Antoinette Eems. Zij huwde met Willem Crijns.
b. Catelijntje Eems. Zij huwde met Blaes Leendertsen (Leebroeck).
c.
Janneke Eems. Zij huwde met Joos Michielsz.
2. GELEIJN, volgt Va.
3. N.N. (kind), begr. Vlissingen 18 januari 1633.
4. N.N. (zoon), begr. Vlissingen 2 augustus 1636.
5. LEIJNTJE, begr. Vlissingen 1665.
Va. GELEIJN SCHOT, doet belijdenis te Vlissingen als j.g. 1648, woonde op de Zeilmarkt,
verkreeg 3 maart 1648 het land van zijn vader tussen Zoutelande en Westkapelle27, woonde in de
Korte Noordstraat 1649, zeilmaker op de Nieuwe Dijk 165224, doopget. Vlissingen 25 april 1655
bij Gerard Lambrechts, begr. Vlissingen 6 oktober 1662. Hij huwde 1e Vlissingen 23 maart 1649
met Adriaentje Lambrechts, ged. Vlissingen 2 juli 1628, overl. Vlissingen 3 oktober 1655,
dochter van Andries Lambrechts, hoofdparticipant W.I.C., en Neeltje Jans. Huw.get.: Roeland
Eems en Neeltje Jans. Hij huwde 2e Vlissingen 27 juli 1656 met Adriana Brest, j.d. van
Dordrecht, dochter van Huijbrecht Brest en Maria Ghijselink. Huw.get.: Pieter Jansen Sningen,
cousijn en Maria Ghijselink.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. MAARTEN, ged. Vlissingen 2 januari 1650 (doopget.: Roelant Eems, Jan Lambrechtsen en
Antoinette Pieters). Hij ondertr. 's-Gravenhage 23 maart 1671 met Hillegont van Roeterink,
verm. als doopget. Vlissingen 17 januari 1676 bij Maria Pieterse.
2. PIETER, ged. Vlissingen 22 december 1652 (doopget.: Pieter Vermuijen, Jan van
Vliebergen en Eewoudina Cobbaert), verm. begr. Vlissingen 4 juli 1653.
3. CORNELIA, ged. Vlissingen 6 april 1654 (doopget.: Simon Lambrechtsen en Pieter
Vermuijen), doet belijdenis aldaar 30 december 1670, wonende in 't Groenewoud, doopget.
Vlissingen 12 december 1673 bij Adriaentje Schot en 2 oktober 1678 bij François Thyssen.
Zij huwde Vlissingen 16 december 1674 met Jan Laurens Pieterse, j.m. van Vlissingen
(huwelijksget.: Pieter Laureijns, vader, en Neeltie Schotte, ‘moeije’).
Kinderen uit dit huwelijk:
a.
Maria Pieterse, ged. Vlissingen 17 januari 1676 (doopget.: Pieter
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Laureijsse en Hillegond Roeterink).
b. Adriaantje Pieterse, ged. Vlissingen 20 februari 1678 (doopget.: Andries Schot en
Jacomijntje Pieters).
c.
Adriaanke Pieterse, ged. Vlissingen 29 maart 1679 (doopget.: Andries Schot en
Helena Dingn).
d. Cornelia Pieterse, ged. Missingen 20 november 1684 (doopget.: Andries Lambrechtse
en Tanneke Teerlinck).
ANDRIES, volgt VIa.
N.N. (kind), begr. Vlissingen 13 augustus 1659.

VIa. ANDRIES SCHOT, geb. Vlissingen 1655, doet als j.g. belijdenis te Vlissingen april 1670,
wonende in de Breewaterstraat. Hij huwde met Tanneke Teerlinck, dochter van Abraham
Teerlinck en Pieternelleke Sterck.
Kinderen uit het huwelijk28:
1. ADRIAANTJE, ged. Vlissingen 12 december 1673 (doopget.: Abraham Teerlinck en
Cornelia Schot).
2. ABRAHAM, ged. Vlissingen 8 oktober 1675 (doopget.: Pieternelleke Sterck), overl.
Vlissingen oktober 1675.
3. PIETERNELLEKE, ged. Vlissingen 9 december 1676 (doopget.: Laureijs Pieterse en
Janneke de Vos).
4. GELEIJN, ged. Vlissingen 27 oktober 1678 (doopget.: Jan de Kanter en Geertruijd van de
Houst).
5. CAROLINA, ged. Vlissingen 16 januari 1681 (doopget.: Johannes Rose en Carolina
Hamelton).
6. ABRAHAM, volgt VIIa.
VIIa. ABRAHAM SCHOT, ged. Vlissingen 18 september 1682 (doopget.: Geleijn de Moot en
Sara Teerlink). Hij huwde met Tanneke Lijnbeurs.
Zoon uit dit huwelijk:
1. ANDRIES.
IVb. CORNELIS SCHOT, lidmaat maart 1616, woonde in de Walstraat. Hij ondertr. Vlissingen
15 maart 1614 met Aechtje Pieters, lidmaat Vlissingen maart 1616; zij ondertr. 2e Vlissingen l
oktober 1622 met Gilles Gillese Plucroose, van Amsterdam, wedr. van Hillegon Jansen
Lampsens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. N.N. (kind), begr. Vlissingen 29 juli 1615.
2. N.N. (kind), begr. Vlissingen 4 september 1621.
IIIc. CORNELIS BOUWENS SCHOT29, vestigde zich (voor het overlijden van zijn vader
tussen 1563 en 1568) als koopman te Sevilla (Sp). Bij zijn vertrek nam hij diverse
koopmansgoederen mee en liet door zijn familie later nog meer handelswaar overkomen, trok hij
verscheidene wisselbrieven, dit alles ten laste van zijn moeder. Daarnaast had hij van haar ‘van
sijn vaderlijcke goet ende succesie volkomen satisfactie uit de meubilaire goederen’ genoten. Op
30 juni 1573 verzond hij een missive naar zijn moeder waarin hij verklaarde aan haar nog
schuldig te zijn ‘186 pond vlaems aan verscheyde coopmanschappen tot Sevillien gesonden en bij
hem aldaer vercocht’. Cornelis maakte op 8 augustus 1579 te Sevilla een testament, waarin hij
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‘disponerende van sijne tijdelijcke goederen die hij metter doot ontruymen ende naerlaten soude
[en] tot sijne eenige ende universeele erffgenaeme genomineert ende geinstitueert hadde gehadt
Catharina Hedebau sijne wettige huysvrouwe’, daarnaast verklaarde hij schuldig te zijn gebleven
aan het sterfhuis van zijn moeder de bovengenoemde 186 pond vlaams, de somma van 35-8-6
pond vlaams aan geslagen want (scheepstouwwerk), ‘de nombre van 224 aroben gewants en 6
rollen cabelgaren’ en aan zijn broers Jacob en Geleijn 42-12-8 pond vlaams en 100 pond vlaams
aan wisselbrieven. Cornelis overl. voor 1585. Hij huwde met Catharina Hedebau; zij
hertrouwde met Francois (Francisco) Roelant ‘mede woonend tot Sevilien’, testeerde Sevilla 21
januari 1596 bij notariële akte en met toestemming van Francois Roelant aan Jacob Bouwens
Schot ‘natuyrlijcke soon van haar voors. eerste man’. Ook Francois Roelant deed zaken met de
familie Schot in Vlissingen en bleef schuldig aan Jan en Jasper Schot, in compagnie met Jan
Pieters Cock, 237-8-6 pond vlaams.
Natuurlijke zoon:
1. JACOB, voerde als familienaam BOUWENS-SCHOT29, koopman in Sevilla (Sp), verkreeg
Sevilla 21 januari 1596 ‘soodanige actiën ende geregtichheden soo van schulden als van
erfenisse successien legaten donatien ende andersints als zijn vader gecompliceert hadde
ende uijt craghte van desselfs voors. testament in Nederlant soo in Zeelant als andere
plaetsen te Eysschen hadde, dat de voors. Jacob Bouwens Schot uuyt cragte van de voors.
donatie eigenaer ende propietaris geworden sijnde van alle hetgeen sijne voors. vader hier te
lande hadde toegecomen’. In 1596 kwam Jacob uit Spanje te Vlissingen over en logeerde
bij zijn vaders broer Jan. Tevergeefs verzocht hij de overige erfgenamen van zijn
grootvader en grootmoeder hem zijn vaders deel in de erfenis uit te keren. Hij moest echter
onverrichterzake naar Sevilla terugkeren en liet een schuld achter van tenminste 50 pond
vlaams, voor ‘montcoste en huysverhuyr’. Na enige tijd stelde hij in Zeeland een
procuratiehouder aan teneinde via civiele procedures aan zijn recht te komen. In 1616
kwam de zaak voor de eerste maal voor het gerecht van Vlissingen. Op 25 maart 1619 sloot
hij te Sevilla een accoord met Balten Cornelisse Daene, waarin ‘gecedeert en
getransporteert wierde alle het verder regt ende actie die hij uijt derselve saecke tegens alle
de verdere erfgenamen van voors. Bouwen Jacobse en Mayke Coole hebbende was’.
IIId. JAN BOUWENS SCHOT, koopman te Vlissingen, verhandelde o.m. scheepstuigage,
schepen aldaar 1597, 1599, 1600, 1602-1603, 1608-1609, werd op 29 april 1602 gekozen tot
bewindhebber van de V.O.C., Kamer Zeeland en schreef op 3 augustus dat jaar in het
intekenregister van de V.O.C. in voor 6000 gulden30, kocht voor 1608 de hofstede Bossenburg in
het ambacht van West Souburg31. Hij huwde met Tanneke Andriesse, begr. Vlissingen 19 april
1595.
Kinderen uit dit huwelijk (volgorde niet bekend):
1. PIETER, was in 1621, tentijde van het bezoek van de ambassadeur van Venetië aan
Vlissingen, kapitein van de burgercompagnie van de Markt, met een Oranje vaandel met
gouden appelen in het veld gezaaid32, begr. Vlissingen 5 juni 1622 als kolonel.
2. ELISABETH, erfde een gedeelte van de buitenplaats ‘Bossenburg’. Zij huwde Vlissingen
10 november 1601 met Geleyn Adriaensz. Boer, ook wel Boers Schot genoemd, voogd van
de kinderen van Jasper Bouwens Schot, raad 1610, schepen 1613-1614,1616,1620 en 1623
en burgemeester 1617-1619, 1621-1622, 1624-1625 van Vlissingen, bewindhebber V.O.C.,
kocht 1 mei 1619 met Joos Laureins 600 gemeten schorren nabij Biervliet (Zeeuws
Vlaanderen) teneinde dit in te dijken33, overl. Vlissingen 4 oktober 1625.
Dochter uit dit huwelijk:
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3.
4.
5.

a.
Tanneke Boers geseyt Schot. Zij huwde met Cornelis Lampsins.
JACOB, volgt IVc.
N.N. (zoon), begr. Vlissingen 17 december 1595.
N.N. (zoon), begr. Vlissingen 8 mei 1604.

IVc. Mr. JACOB SCHOT, maakte in het 4e kwart van 1609 als leerling van de Latijnse School
te Vlissingen een gedicht ‘Collatio Ecclesiae Dei Cum Navigatio Christi Periditante (Matt 8,
Marc 4, Lucas 8) auctore Jacobo Schotte Flissingamo Scolae Patriae discipulo fliss ex officina
M.Abrahami 1609 4.ts’ een vergelijking van de kerk van Christus met een schip10, doet belijdenis
te Vlissingen met attest. van Bordeaux (F) januari 1615, erfde een gedeelte van het buiten
‘Bossenburg’ en bezat in het ambacht van Oud-Vlissingen de hoeve ‘Konijnenberg’10, raad 1622,
schepen 1626-1628, 1630, 1633, 1637, 1649-1650 en burgemeester 1631-1632, 1635-1636,
1649-1650 van Vlissingen, verm. hoofdparticipant van de W.I.C. 2 januari 163034, participeerde
15 februari 1634 als thesaurier en kwartiermeester in het vernieuwen van de ‘koperen vergulde
haan en doen stellen op den toren van de St. Jacobskerke’, blijkens een stuk perkament in de
holle haan gevonden in 1772 bij reparatie35, begr. Vlissingen 5 juli 1650. Hij ondertr. Vlissingen
12 augustus 1628 met Eewoudina Cobbaert, lidmaat door belijdenis Vlissingen april 1625,
doopget. Vlissingen 22 december 1652 bij Pieter Geleijns Schot, leende 100 pond vlaams uit 16
maart 165736, begr. Vlissingen l november 1661, dochter van Rogier Cobbaert, burgemeester van
Vlissingen, en Pieternella Willems.
Kinderen uit het huwelijk :
1. Mr. JOHAN, schepen 1659 en raad 1660 van Vlissingen, woonde op de Markt aldaar 1652,
aanwezig op een vergadering van hoofdparticipanten der W.I.C. te Vlissingen op 24
februari 1666, overl. 1666 (kinderloos). Hij huwde Vlissingen 13 juli 1655 met Elisabeth
van den Brande, ged. Vlissingen 24 juli 1633, doet belijdenis te Vlissingen als j.d.
september 1649 wonende in de Nieuwstraat, erfde als wed. 1800 pond vlaams bij testament
van Rogier Schot37, overl. Middelburg eind 1667, over haar boedel werd aldaar 700 pond
vlaams aan collaterale successie betaald38, dochter van Johannes van den Brande, predikant
te Vlissingen, en Elisabeth Biscop.
2. Mr. ROGIER, raad 1665 en schepen 1667 van Vlissingen, woonde op de Markt aldaar
1652, hoofdparticipant W.I.C., ongehuwd, begr. Vlissingen 16 augustus 1667, liet aan
diverse erfgenamen een totaal bedrag van 7583 pond vlaams na39.
IIIe. MELS BOUWENS SCHOT, erfde uit de boedel van zijn ouders het huis ‘St. Jacob’ op de
Bierkade te Vlissingen, begr. Vlissingen 12 januari 1587. Hij huwde met N.N., als wed. vermeld
in een sententie van het Hof van Holland 22 december 162340.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. MAYKEN (MARIA), verm. als wed. in de sententie van het Hof van Holland 6 juni 1642,
doopgetuige Gapinge 19 maart 1623 bij Maria Clocke. Zij ondertr. 1e Vlissingen 18
november 1600 met Gilles Huybrechtse Borselaers, docter medicinal, overl. Vlissingen 26
januari 1614, wedr. van Martynke Buys. Zij huwde 2e Vlissingen 30 janunari 1616 Adriaen
Maertensen Tant, wedr. van Cathalijnken Cornelis, doopget. Gapinge 14 november 1617 bij
Melchior Clocke.
Kind uit eerste huwelijk:
a.
Mayke Borselaers.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
b. Abraham Tant.
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2.
3.

4.

c.
Frans Tant.
d. Gilles Tant.
BOUDEWIJN, volgt IVd.
ELISABETH, lidmaat Gapinge 5 maart 1617, begr. Vlissingen 12 januari 1652. Zij huwde
met Abraham Clocke, minister te Gapinge, verm. in de sententie van het Hof van Holland 6
juni 1642.
Kinderen uit dit huwelijk:
a.
Guliaam Clocke.
b. Jaquemijntje Clocke.
c.
Martha Clocke.
d. Melchior Clocke.
e.
Eylken Clocke.
f.
Sara Clocke.
g.
Maria Clocke.
h. Elisabeth Clocke.
i.
Cuneare Clocke.
N.N. (kind), begr. Vlissingen juli 1585.

IVd. BOUDEWIJN MELS SCHOT, raad 1613 en schepen 1616-1620, 1627-1631, 1637-1640
en 1651 van Vlissingen, bewindhebber 17 november 162741 en hoofdparticipant van de W.I.C. ter
Kamer Zeeland, voogd van de wezen van Jasper Bouwens Schot42, eigenaar van het huis ‘St.
Jacob’ staande op de Bierkade43, oorspronkelijk eigendom van zijn grootouders, werd daarom bij
sententie van het Hof van Holland 6 juni 1642 verplicht afstand te doen van een achtste deel van
de ene helft en een zevende deel van de andere helft, lidmaat door belijdenis samen met zijn
vrouw januari 1634; zij woonden op de Markt in het grote huis ‘ 't Oude Landregt’ gekocht 31
januari 1646 van Maria Schot, wed. van App. Ingels, in welk huis zijn ongehuwde kinderen
bleven wonen, op dezelfde datum kocht hij eveneens van Maria Schot het huis ‘ 't Oude
Stadhuys’ op de hoek van de Markt en de Bierkade44, bezat veel land en hofsteden op het
platteland van Walcheren, begr. Vlissingen 2 januari 1652. Hij ondertr. Vlissingen 16 januari
1608 met Agnieta Snoucks, lidmaat aldaar april 1608, doopgetuige Gapinge 9 april 1619 bij
Eylcken Clocke en te Hulst op 27 juli 1657 bij haar kleinzoon Boudewijn van Duyven, begr.
Vlissingen 3 mei 1661, dochter van Jan Snoucks, schepen van Vlissingen.
Kinderen uit dit huwelijk (volgorde niet bekend):
1. MARIA, geb. Vlissingen augustus 1616, lidmaat door belijdenis Vlissingen maart 1634,
wonende op de Markt, doopget. Middelburg 2 oktober 1650 bij Maria Hulstman, overl.
Middelburg 17 oktober 1652. Zij huwde Vlissingen 22 februari 1650 met Pieter Macaré,
(wijn)koopman te Middelburg45.
Kind uit dit huwelijk:
a.
Susanna Macaré. Zij huwde met mr. Jacob Nachtegael.
2. LEONORA, lidmaat door belijdenis Vlissingen april 1642 wonende op de Markt, overl.
Hulst 6 februari 1660. Zij ondertr. Vlissingen 20 mei 1656 met Hans Willem van Duyven,
van 's-Heerenberg, schepen 1647-1649, 1652, 1654-1657 en burgemeester 1658-1659 en
1666-1667 van Hulst. Hij huwde 1e met Katharina Stefanus. Hij huwde 3e met Maria de
With. Volgens het begraafboek is Leonora Schot op 13 februari begraven en dus fout op de
steen gebeiteld.
Kinderen uit het huwelijk van Leonora:
a. Boudewijn van Duyven.
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b. Agnita van Duyven.
c.
Sofia van Duyven.
3. BOUDEWIJN (de Jonge), lidmaat door belijdenis juni 1646, wonende op de Markt,
hoofdparticipant W.I.C., doopgetuige Hulst 28 augustus 1658 bij Agnita van Duyven,
geadmitteerd als notaris te Vlissingen 23 februari 1649, woonde met zijn broers in het
ouderlijk huis ‘ 't Oude Landrecht’46 aan de Grote Markt in 1652, was met zijn broer Johan
‘executeur bij testamente van de sterfhuyse’ van hun moeder en testamentaire voogd van
Susanna Macaré en Boudewijn van Duyven, zij verkochten in die functies 22 december
1661 de huizen van zijn ouders op de Markt44 en in dezelfde maand veel hofsteden en land
in Oost- en West-Souburg47, erfde 1664 ab intestato (bij versterf) van zijn neef Boudewijn
van Duyven 250 pond vlaams48, verstrekte 22 januari 1664 een rentebrief. Hij was
ongehuwd en overleed in 1666, een jaar waarin een pestepidemie in Vlissingen veel
slachtoffers eiste, begr. aldaar 22 okt. 1666. Hij liet na aan erfgenamen ab intestato 2000
pond vlaams50.
4. Mr. ANDREAS, lidmaat door belijdenis te Vlissingen maart 1650, wonende op de Markt,
als hoofdparticipant aanwezig op een vergadering van de W.I.C. te Vlissingen 13 december
164251, woonde in ‘ 't Oude Landrecht’ 1652, vermeld te Hulst op 29 oktober 1659 als
advocaat en doopgetuige bij Sofia van Duyven, schepen van de landsvierschaar te
Vlissingen 1659-1661, had voor het laatst zitting aldaar april 166152, overl. (kinderloos)
voor 30 december 166153.
5. JOHAN, lidmaat door belijdenis als j.g. van Vlissingen juni 1650, lidmaat Vlissingen juli
1652 met attest. van Blois (F), woonde met zijn broers in ‘ 't Oude Landrecht’ 24 oktober
1652, als hoofdparticipant van de W.I.C. aanwezig op een vergadering te Vlissingen op 24
februari 166654, ongehuwd, overl. 1666, kort na zijn broer Boudewijn, liet na aan
erfgenamen ab intestato 3000 pond vlaams55.
6. N.N. (kind), begr. Vlissingen 18 juli 1616.
7. N.N. (kind), begr. Vlissingen 29 jan. 1623.
Vermoedelijke kinderen van Bouwen Melse.
8. Dr. JACOBUS, woonde 24 oktober 1652 ook in ‘ 't Oude Landrecht’, begr. Vlissingen 31
december 1660.
9. NEELTJE, lidmaat door belijdenis april 1653, wonende op de Markt te Vlissingen.
IIIf. BOUWEN BOUWENS SCHOT, koopman en schout van de landsvierschaar binnen
Vlissingen, voogd van de wezen van Jasper Bouwen Schot 161856, doopget. te Gapinge op 9 april
1619 bij Eylcken Clocke, begr. Vlissingen 2 april 1623. Hij huwde met Janneke de Moor, begr.
Vlissingen 26 september 1641, dochter van Jan de Moor, burgemeester van Vlissingen, en Cune
Ingelsen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. BOUWEN, begr. Vlissingen 16 juli 1603.
2. MAYKEN, lidmaat door belijdenis Vlissingen januari 1609, wonende in de Koestraat, begr.
Vlissingen l juni 1628. Zij huwde Vlissingen 16 november 1623 met Cornelis Jan Boone,
van Bergen op Zoom, wedr. van Lydia Cornelisse Calloo.
3. LYSBETH, lidmaat met haar echtgenoot Vlissingen juni 1629 met attest. Van Baarland,
woonde in de Nieuwstraat, begr. Vlissingen 5 oktober 1636. Zij ondertr. Vlissingen 10 april
1621 met Jan de Jager, wedr. van Lydia de Neve.
Kinderen uit het huwelijk:
a.
Boudewijn de Jager.
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b. Pieter de Jager.
4. LEUNKE, lidmaat door belijdenis als j.d. van Vlissingen januari 1619, lidmaat Vlissingen
december 1621 samen met haar echtgenoot, wonende op de Oostzijde. Zij ondertr.
Vlissingen 31 juli 1621 met Daniel Thyssen, verm. zeeman.
Kinderen uit dit huwelijk:
a.
Francois Thyssen.
b. Boudewijn Thyssen.
c.
Mayke Thyssen.
d. Daniel Thyssen.
5. JACOB, ged. Vlissingen 9 augustus 1601, overl. voor 25 augustus 165057. Hij huwde met
Barbara Loovers, dochter van Huybrecht de Loover; zij ondertr. 2e Vlissingen 21 juni 1653
met Cornelis van Trijff. De erfgenamen van de wezen van Jacob betaalden 24 pond vlaams
collaterale successie over de 30e penning in 165158.
6. CUNEARA, ook wel Quirina genoemd, ged. Vlissingen 4 februari 1603, lidmaat door
belijdenis Vlissingen september 1622, wonende in de Koestraat, doopget. Gapinge 13
augustus 1627 bij Cuneara Clocke, werd maart 1672 om aan liquide middelen te komen
door de landsvierschaar ‘gecondemneert tot vercoopinge van seecker huysinge schuyre en
hofstede met alle sijn gevolgen en toebehoren van dien’ met de oppervlakte van 18 gemeten
en 78 roeden aan ‘hovenieringe, wey- en saeylant en boomgaert’ in de parochie van WestSouburg. Zij verkocht dit onroerend goed op 13 april 167259 en verkocht in West-Souburg
nog een hofstede met ca. 4 gemet land op 23 mei 167460. Zij huwde Vlissingen 12 maart
1639 met Christoffel de Grave, geb. Vlissingen 19 januari 1609, schepen 1656-1658, 16601664 en raad 1659 van Vlissingen, legde 2 februari 1662 de eed van ontvanger der
collaterale successie aldaar af in handen van de Gecommiteerde Raden van Zeeland61,
ouderling, diaken en kerkmeester, hoofdparticipant W.I.C., begr. Vlissingen 24 maart 1669,
wedr. van Levina Alteras, zoon van Pieter Adriaanse de Grave en Sara Jacobs.
7. NELE, lidmaat door belijdenis als j.g. te Vlissingen december 1626, wonende in de Lange
Noordstraat.
8. N.N. (kind), begr. Vlissingen 13 maart 1596.
9. N.N. (kind), begr. Vlissingen 22 augustus 1601.
10. N.N. (kind), begr. Vlissingen 23 september 1609.
IIIg. JASPER BOUWENS SCHOT, geb. ca. 1558, ‘mede Erfgenaam (van de boedel van zijn
moeder) en Possesseur van seeker halve huysinge ende erve staende in de Nieuwstraate’62. Op 4
september 1594 richtten hij en andere kooplieden een klacht tot de Staten van Zeeland wegens
het ‘aanhalen’ van hun schip en 12 lasten haring door oorlogsschepen van de Admiraliteit van de
Maze63. Hij kreeg 23 december 1594 van de Staten van Zeeland 25 last ‘gedroogden Ryschen
Rogghe’ naar Bayonne (F) te exporteeren64, mocht van dezelfde Staten op 12 januari 1596
‘uytvoeren twaelff lasten oude Peerdeboonen’ en op 26 maart 1599 van dezelfde koopwaar 15 à
16 last, mits hij attest gaf dit inderdaad daar gelost te hebben65, lidmaat door belijdenis Vlissingen
december 1603, wonende in de Nieuwstraat, raad 1600, schepen 1606-1607, 1612, kerkmeester
1607-1608 en burgemeester 1610-1611 van Vlissingen, overl. Vlissingen 18 oktober 1612, begr.
21 oktober in de St.-Jacobskerk aldaar. Hij huwde 1e met Susanna Cocq, geb. ca. 1575, overl.
Vlissingen l januari 1602, begr. 3 januari in de St.-Jacobskerk, dochter van Jan Pieterse Cocq,
koopman en raad van Vlissingen, gedeputeerde in de admiraliteit op de Maze, compagnon van
Jasper Schot en Jobina Borselaers. Hij huwde 2e Vlissingen 28 juni 1603 met Mayken Oorts,
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doopget. Gapinge 9 april 1619 bij Eylcken Clocke (verm. hoofdparticipant W.I.C. 1651), begr.
Vlissingen 28 december 1659, dochter van Leonardus Oorts.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. BOUDEWIJN, volgt IVe.
2. JOHANNA, begr. Vlissingen 8 november 1663. Zij ondertr. 1e Vlissingen (Franse Kerk) 21
augustus 1638 met Dr. Abraham Hoyel, wedr. van Jacoba de Moor. Zij huwde 2e 19 juli
1653 met Mr. Jacobus Vessuup, ‘dienaer des Goddelijken Woords tot Ooltiesplate’, wedr.
van Abigael van Wiel.
Kinderen uit haar eerste huwelijk:
a. Johan Hoyel.
b. N.N. (kind), begr. Vlissingen 3 april 1640.
c.
N.N. (kind), begr. Vlissingen 28 maart 1641.
3. JAN, geb. Vlissingen 23 december 1601, overl. aldaar 9 januari 1602, begr. 12 januari in de
St.-Jacobskerk.
4. N.N. (kind), begr. Vlissingen 13 maart 1596.
5. N.N. (kind), begr. Vlissingen 22 augustus 1601.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
6. MARIA, geb. ca. 1608, lidmaat Vlissingen met attest. van Middelburg september 1634,
wonende in de Nieuwstraat en juli 1669 op de Beurs, verm. hoofdparticipant W.I.C. 1651,
overl. Vlissingen 6 februari 1684, haar wapen hing in de St.-Jacobskerk66. Zij huwde
Vlissingen 12 oktober 1624 met mr. Apollonius Ingelse, secretaris van Vlissingen 20
december 1620, ontvanger van de penningen van collaterale successie 1622-1627,
gecommitteerde raad van Zeeland 24 maart 1631, hoofdparticipant W.I.C., stichter van de
buitenplaats ‘Swanenburgh’ bij Vlissingen, overl. ca. 1635, zoon van Ingel Leunisse en
Sara Reigersbergh.
Kinderen uit dit huwelijk;
a.
Jasper Ingelse.
b. Apollonius Ingelse.
c.
Sara Ingelse.
7. SUSANNA, lidmaat door belijdenis als j.d. Vlissingen juli 1625, wonende in de
Nieuwstraat, lidmaat met attest. van Middelburg december 1637 in de Nieuwstraat. Zij
ondertr. 1e Vlissingen 27 mei 1628 met mr. Johan Ingelse, raad Vlissingen 1626,
gecommiteerde raad van de admiraliteit op de Maze 20 november 1626, overl. Vlissingen
13 juli 1630. Zij ondertr. 2e Vlissingen 18 juni 1633 met Adriaen Pieters van Hecke, voogd
van de wezen van zijn schoonzuster Maria Schot, raad 1638, schepen 1646, 1647 en
burgemeester 1648-1651, 1653-1656, 1658-1661 van Vlissingen, hoofdparticipant W.I.C.
1651, wonende in de Nieuwstraat aldaar 1652, overl. Vlissingen 9 mei 1663.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
a.
Pieter van Hecke.
b. Jasper van Hecke.
c.
Jacoba van Hecke.
d. Johanna van Hecke. Zij huwde met Adriaen Parduijn.
8. N.N. (kind), begr. Vlissingen 23 sept. 1609.
IVe. BOUDEWIJN JASPERS SCHOT, als hoofdparticipant der W.I.C. aanwezig op een
vergadering Vlissingen 3 juni 162367, raad 1634 en schepen 1640 van Vlissingen, eigenaar van
het huis ‘De Keysershoff staande bij de IJzeren Brug te Vlissingen. Op 14 december 1640
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bepaalde hij in zijn testament dat dit huis niet verkocht mocht worden voor zijn jongste dochter
de leeftijd van 20 jaar bereikt had6, begr. Vlissingen 20 december 1640. Hij ondertr. Vlissingen
24 juni 1623 met Johanna Regenmorter.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. SUSANNA, lidmaat door belijdenis Vlissingen januari 1642, wonende op de Bierkaye. Zij
huwde 1e Vlissingen 30 september 1642 met mr. Nicolaas Poelenburch van Beverwijck,
lidmaat Vlissingen juni 1649 met attest. van Arnemuiden, erfgename ab intestato (bij
versterf) van François Daene, begr. Vlissingen 6 november 1652, zoon van Bartholomeus
van Beverwijck en Maria van Wesel. Zij huwde 2e Vlissingen 6 mei 1655 met Arent Booth,
van Alkmaar, wedr. van Dorothea Bartholomeusdr. van Beverwijck.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
a.
Bartholomeus van Beverwijck.
b. Boudewijn van Beverwijck.
c.
Maria van Beverwijck.
d. Jan van Beverwijck.
e.
Johanna van Beverwijck.
f.
Nicolaas van Beverwijck.
Kind uit het tweede huwelijk:
g.
Arent Booth.
2. JOHANNA, lidmaat door belijdenis met haar echtgenoot te Vlissingen juni 1645, wonende
in de Korte Noordstraat, woonde daar nog in 1652, overl. Vlissingen 24 juli 1682, begr. in
de Grote of St.-Jacobskerk waar een wapen van haar hing68. Zij huwde Vlissingen 16 april
1645 met Nicolaes Kien, van Veere, geb. Veere 13 november 1622, raad 1650 en schepen
1652 van Vlissingen, gedeputeerde van de admiraliteit op de Maze 11 februari 1656,
gecommiteerde raad in de Staten van Zeeland l augustus 1669, erfgename ab intestato van
François Daene, overl. ca. 1673, zoon van Jacob Kien en Johanna Honigh.
Kinderen uit dit huwelijk:
a.
Johanna Kien.
b. Susanna Kien.
c.
Magdalena Kien.
d. Boudewijn Kien.
3. JOHAN, volgt Vb.
Vb. Mr. JOHAN SCHOT, Hij ondertr. Leiden 20 maart en Zoutelande 4 april 1655 met
Johanna Claesze van de Meer, van Zoetermeer.
Kind uit dit huwelijk:
1. JOHANNA, geb. ca. 1659. Zij huwde met Daniel de Cocq, kapitein ter zee, overl. Batavia
(Ned. Indië) 5 december 16936.
IIIh. BALTEN CORNELISSE DAENE, geb. ca. 1568, was ten tijde van zijn moeders
overlijden in 1577 ‘noch minderjarig ende maer een kint van negen jaeren ofte daeromtrent’,
ontving jaarlijks uit de stad Brugge een rente van 35 pond, verkregen uit de boedel van zijn
moeder69, kocht 6 gemet en 97 roeden land in de Vijf Ambachten van Serooskerke 6 april 159770,
woonde Vlissingen aan de Suydsyde, compareerde samen met zijn vrouw Vlissingen 20 juli
161471, bezat een boomgaard in Ritthem en ‘seker dycketies van het Aerden Bollewerck tot aen
het Casteel van Zeeburch’72. Ca. 1617 liet Jacob Bouwens Schot (IIIc-1.) als eiser in het proces
om de erfenis van Bouwen Jacobse en Mayke Coole beslag leggen op zijn inkomen uit de rente
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vanuit de stad Brugge (B) verkregen uit de boedel van zijn moeder. Balten, zelf ook niet tevreden
met zijn deel van de erfenis, vertrok hierop naar Sevilla en sloot aldaar op 25 maart 1619 voor
een notaris met Jacob Bouwens Schot een contract, waarbij hem ‘geschoncken ende
quytgescholden wierde’ al hetgeen hij laatstgenoemde schuldig was en verder ‘gecedeert en
getransporteert wierde alle het verder regt ende actie die voors. Jacob Bouwens Schot uyt deselve
versaecke tegens alle de verdere erfgenamen van voors. Bouwen Jacobse en Mayke Coole
hebbende was’. Terug in Vlissingen begon hij te procederen, maar dit ging zeer moeizaam want
hij ondervond, door het gezamenlijke front van de familie Schot en aanverwanten, die bij het
gerecht veel invloed hadden, veel tegenwerking73. Op 29 april 1622 deed de stedelijke rechtbank
een uitspraak, door de Hoge Raad geapprobeerd, waarin de andere erfgenamen hem zijn deel
moesten afstaan, dit vonnis werd later weer teniet gedaan10. Op 31 maart 1623 leende hij 100
pond vlaams met als onderpand bovenstaande dijkjes74, compareerde Vlissingen 4 juli 1624 met
zijn vrouw betreffende een schuld van 30 pond vlaams, had als onderpand zijn huis in Ritthem74,
begr. Vlissingen 11 november 1624. Hij huwde met Lyvijntken Donaes, overl. voor 3 juli 1632.
Kinderen uit het huwelijk (voor zover bekend):
1. Dr. DONAES, doctor in de medicijnen te Vlissingen, lidmaat door belijdenis Vlissingen
januari 1624, wonende op de Westzijde (Bierkade), stond op 4 juli 1624 borg voor zijn
ouders74, overl. voor 3 juli 1632.
2. FRANÇOIS, lidmaat door belijdenis Vlissingen juni 1623, leende 15 augustus 1630 als
gekozen voogd van zijn zusters 400 pond vlaams met als onderpand 6 gemet boomgaard te
Ritthem75, was voor een zesde deel erfgenaam van zijn zuster Maeyke, nam als zijn vaders
erfgenaam voor hem zelf en zijn zusters de rechten op de boedel van Bouwen Jacobse en
Mayke Coole over, procedeerde als zodanig vele jaren voor vele hoven, werd op 3 juni
1642 geadmitteerd tot notaris op aanbeveling van de ‘Heeren van Vlissingen’76, op 6 juni
dat jaar deed het Hof van Holland in bovenstaande zaak een uitspraak waarin de
verweerders (de erfgenamen van Jan, Mels, Bouwen en Jasper Schot) aan de eissers
(François Daene en zijn zusters) uiteindelijk moesten leveren een ‘staet ende inventaris van
alle goederen bij de voors. Bouwen Jacobse Schot en Mayke Jacobse Coole naergelaten,
mitsgaders te doen behoorlijcke reeckeninge, bewijs ende reliqua ende aen hen eijschers
daer uyt te laten volgens 'tgeene de voors. verweerders ofte hunne voorsaten boven hunnen
contingentie heriditaire portie inderselve naergelaten goederen genoten en ontfangen
hadden gehadt door het occuperen en onthouden van het achtse part min een
tweeendertigste part van vaders ende een sevende part van hun moeders sijde die de voors.
Cornelis Bouwens Schot in deselve naergelaten goederen gecompelleert hebbende met den
vrugten baten ende profyten bij henluyden en voorsaten genooten’ dit alles verminderd met
de schulden die Cornelis Bouwens Schot nog aan de boedel en verweerders had nagelaten77,
woonde op de Bierkade in 165224, overl. ca. 1665. Hij liet na 1900 pond vlaams aan erven
ab intestato (bij versterf) Nicolaas Kien en jonckvr. de Boodt (Susanna Schot)78. Hij
ondertr. 1e Vlissingen 15 maart 1636 met Francoise Cocx, begr. Vlissingen 28 augustus
1636. Hij huwde 2e met N.N., begr. Vlissingen 18 juli 1658, laat 500 pond vlaams na aan
haar echtgenoot François79.
3. MAEYKE, lidmaat door belijdenis Vlissingen januari 1612, wonende op de Suydsyde, had
bij testament haar broer François en zusters tot erfgenaam benoemd80, overl. voor 3 juli
1632.
4. ADRIAANTJE, lidmaat door belijdenis Vlissingen april 1614, wonende op de Suydsyde.
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5.

6.

7.
8.

CLASYNKEN, lidmaat Vlissingen april 1625 als j.d., wonende in de Kerckstraete. Zij
ondertr. Vlissingen 9 augustus 1631 met mr. Cephas van de Baerse, van Middelburg, wedr.
van Susanne Maegiel.
HELENA, lidmaat Vlissingen september 1626 als j.d., wonende op de Suydsyde. Zij
ondertr. Vlissingen 7 juni 1631 met Pieter van Melle, van Middelburg, wedr. van Maeyke
van Brouwershaven.
LYSBETH, lidmaat Vlissingen december 1637 als j.d., wonende op de Bierkaeye.
N.N. (dochter), begr. Vlissingen 23 juni 1618.

Aanvullingen sturen aan A.C. Macaré te Vlissingen.
E-mailadres: emac@zeelandnet.nl
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