HET WALCHERSE GESLACHT WILLEBOORTS TER STOEPE
door
A.C.Macaré
(Eerder verschenen in Kronieken (1995) een uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus)

Inleiding
Een inwoner van Middelburg die in de 16e eeuw vanaf Vogelensang (nu Sint Antheunisstraat)
met een klein overzetveer de veste overstak, landde aan de overkant bij Stoupe in Overdamme.
Stoupe1 (hetgeen stoep of trap aan de waterkant betekende), gelegen in het Ambacht Overdamme,
kwam bij de laatste omwalling van Middelburg tussen 1595 en 1598 binnen de vestingswerken te
liggen en verdween. Men zou de plaats nu kunnen situeren in de omgeving van de Volderijlaagte.
Het gehucht bestond uit een aantal huizen en erven en was mogelijk de plaats waar de stamvader
van het geslacht Willeboorts, Willeboort Adriaensz., die ook wel aangeduid werd als Ter Stoepe,
geboren werd of woonde. Ook zijn kleinzoon Willeboort Adriaens werd nog met Ter Stoepe
aangeduid en zijn andere kleinzoon werd bij diens tweede huwelijk Cornelis Willeboorts van
Stoepe genoemd. Hierna raakte de familienaam Ter Stoepe in onbruik.
Stoupe in Overdamme sloot aan op de weg tussen Middelburg en Grijpskerke en nog heden ten
dage vindt men niet ver buiten de eerstgenoemde stad aan die weg een fraaie inrijpoort met
daarachter een oude boerderij met de naam ‘Zandvoort’. De poort bestaat uit twee van oude
mopstenen opgemetselde pilaren met elk een leeuw erop. De linker leeuw draagt het
geslachtswapen van de familie Willeboorts, de rechter leeuw het wapen van de familie Lampsins,
met daaronder het jaartal 1654. De boerderij ‘Zandvoort’, waarvan vele materialen en onderdelen
nog getuigen van een oude bouwstijl, was halverwege de 17e eeuw de tot buitenplaats verbouwde
en ingerichte hofstede van Adriaen Willeboorts, vroedschapslid van Vlissingen, en zijn vrouw
Maria Lampsins. Het buitenverblijf, met een boomgaard, een visvijver en waarschijnlijk een
fraaie tuin met beelden, waarvan de huidige bewoners nog de piëdestallen opgraven, was
genaamd naar het oude ambacht Zandvoort, dat was opgenomen in de heerlijkheid Buttinge. Het
stond op de plaats waar in 1271 de Duitse Ridderorde, met toestemming van graaf Floris V, een
huis stichtte. In 1317 verhuisde de orde naar Middelburg waar een nieuwe commanderij was
opgebouwd2.
‘Het huys in den Duytschenheerenlant’ kwam voor 1566 in bezit van Willeboort Adriaensz. Ter
Stoepe en werd de bakermat voor een drietal na hem komende generaties Willeboorts.
Het grondgebied van Buttinge werd evenals de andere heerlijkheden en polders op Walcheren ten
behoeve van registratie van eigendom en belastingen verdeeld in een groot aantal partijen land,
die men blokken noemde. Het blok waar ‘Zandvoort’ in stond, was ‘Den block daer Willeboort
Adriaenssen placht te woonen’ genaamd.
Vervolgde men de zandweg via het dorp Buttinge, dan kwam men in Grijpskerke. De
ambachtsheerlijkheid Grijpskerke werd al sinds lange tijd bestuurd door de jonkheren van het
oude Zeeuwse geslacht Van Grijpskerke, wier stamvader Hendrik reeds in 1290 werd vermeld als
‘die met andere goede mannen aan de graaf van Vlaanderen hulde heeft gedaan, wegens landen
gelegen in Zeeland tusschen Heidenzee en de Schelde’3.
Adriaen Willeboortsz., gezworene van de Oostwatering, huwde een dochter uit dit geslacht en
ook zijn dochter Catelijne huwde met een Van Grijpskerke.
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De familie steeg daardoor in aanzien en vierendeelde het oorspronkelijke familiewapen met in I
en IV: in zwart drie gulden sporen; er aan toegevoegd werd het wapen van Grijpskerke in II en
III: in zwart negen zilveren lelies.
In de 17e eeuw vestigden Cornelis (gen. III) en zijn neef Adriaen (gen. IV) zich vanuit
Middelburg in Vlissingen. Cornelis als wijnkoopman en Adriaen als notaris en later
vroedschapslid. Het ging hen voor de wind en beiden lieten zich intekenen als hoofdparticipant
van de West-Indische Compagnie. Adriaen, de zich Willeborts noemende, zoon van Cornelis en
zonder twijfel de kleurrijkste van de familie, studeerde af in de rechten en vertrok naar Batavia
om zitting te nemen in de Raad van Justitie aldaar. Later werd hij daarnaast secretaris van de
‘Hooge Regeering’. Zijn levenswandel daar was niet van onbesproken aard4. Hij huwde enige
maanden na zijn aankomst met de dochter van kapitein Jan Silvernagel, die men vanwege zijn
vermogen spottend ‘goutnagel’ noemde. Binnen twee jaar werd dit huwelijk zonder veel ophef
ontbonden en hij hertrouwde met de jonge weduwe van de Gouverneur-Generaal Reyniersz., die
slechts vijf maanden daarvoor begraven was. Met de kerkeraad kon hij het slecht vinden. Het
vermanen van een ziekentrooster omdat diens gebed te lang was en het bevorderen van een door
de kerkeraad ongewenst huwelijk, stelde de kerkeraad niet op prijs. Over hun toelating tot het
avondmaal was dan ook vaak discussie. Ook weigerde de kerk hem bij zijn vertrek een attestatie
na te zenden. Op financieel gebied was hij, mede door zijn ‘goede’ huwelijken, geslaagd en hij
keerde welgesteld terug naar zijn vaderland. Ook zijn neven Willeboort en Pieter Willeboorts
zochten hun fortuin in Oost-Indië. Zij keerden echter niet terug. Beiden hadden nazaten, maar
naar een voortzetting van de familie via die kinderen is verder geen onderzoek verricht.
Op Walcheren komt de naam Willeboorts(e) veel voor. Onderzoek door de heer P. Willeboortse
te Apeldoorn heeft echter uitgewezen dat zich in Nederland onder deze naamdragers geen
afstammelingen van Willeboort Adriaensz. Ter Stoepe bevinden.
Tot slot wil ik mevrouw H.A.Gijsbertsen te Middelburg bedanken voor het wederom leveren van
veel bronmateriaal uit het Rechterlijk Archief Zeeuwse Eilanden.
I. WILLEBOORT ADRIAENSZ. TER STOEPE, was in het ambacht Buttinge in 1566
eigenaar van ‘het huys in den duytschen heerenlant’, zaai- en weiland, boomgaarden en enige
hofsteden5, vermeld als geërfde (landeigenaar) in Oosternieuwland (polder in Walcheren) 11 mei
15716. Hij trad toe tot het polderbestuur van de Oostwatering en werd 29 maart 1572 als
gezworene van de Oostwatering gecommitteerd de visitatie van Walcheren te doen7. Ook was hij
dijkgraaf van de Westwatering en werd in die hoedanigheid op 8 juni 1574 door de Staten van
Walcheren aangesteld om aldaar toezicht te houden op de bestede werken op een gage van 12
stuivers per dag8. In 1576 huurde hij te Middelburg op de Burgt, nabij de Markt, een huis
genaamt ‘De Drije Ducaten’ voor 6 pond vlaams9. Zijn laatste vermelding als dijkgraaf dateert
van 2 mei 158110.
Hij huwde met N.N.
Kinderen:
1. ADRIAEN WILLEBOORTSZ., volgt II.
2. CATELIJNE (KATARINA) WILLEBOORTS, overl. 5 maart 1620, begr. Goes (in de
Grote Kerk). Zij huwde met Pieter Simonse Schotte, dijkgraaf van de Westwateringe van
Walcheren van 14 mei 1590 tot 159910.
II. ADRIAEN WILLEBOORTSZ. TER STOEPE, erfde zijn vaders hofstede en land in
Buttinge, ‘baande’ (bewerkte of liet bewerken) aldaar het land in het Willeboort Adriaensblok11,
was ook eigenaar van de hofstede ‘Bollemeet’ aldaar, trad evenals zijn vader toe tot het
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polderbestuur, gezworene van de Oostwatering 8 maart 1590 en gecommitteerde van de breede
geërfden van 29 januari 1590 tot 22 mei 159110, overl. voor 28 juni 1592. Hij huwde met
Henrixken Jacobsdr. van Grijpskerke, van Poppendamme, dochter van Jacob Jacobse van
Grijpskerke en Cornelia Hendriksdr. Lauris. Zij was als weduwe doopgetuige te Grijpskerke op
28 juni 1592, bij Maaike, dochter van Joos Cornelis en getuige te Grijpskerke op 1 juli 1607 bij
het huwelijk van haar dochter Catelijne. Zij overl. Grijpskerke 18 oktober 1617, begr. 21 oktober
in de kerk aldaar. Zij hertr. Grijpskerke 15 mei 1594 met Leunis Leijns, j.g. van Buttinge,
wonende te Middelburg, schout van Grijpskerke (huw.get. Jan Laureys, bruidegoms zwager, en
Jan Jaques, bruids broeder).
Kinderen uit het huwelijk:
1. WILLEBOORT ADRIAENS, volgt IIIa.
2. PIETER ADRIAENS, volgt IIIb.
3. CATELIJNE, doopget. Grijpskerke resp. 14 oktober 1607 bij Adriaen Willeboorts, 9
oktober 1611 bij Henric, zoon van Willem Henricsz. en 7 februari 1612 bij Abigail Panneel,
dochter van de predikant Gerson Panneel. Zij deed in Grijpskerke in 1611 opnieuw
belijdenis, was aldaar op 13 november 1616 doopget. bij Pieter Camby, aldaar 14 mei 1621
get. bij de doop van Simoenken Matthijssen en aldaar 14 maart 1640 doopget. bij Catelijntje
Codde. Zij huwde Grijpskerke 1 juli 1607 met Jan Jacobs van Grijpskerke, schout van de
parochie Grijpskerke (huw. get. Hugo Leijnsen, zwager van de bruidegom, en Henrixken
Jacobs, moeder van de bruid).
Kinderen uit dit huwelijk:
a. Andrieseken, ged. Grijpskerke 24 februari 1608 (get. Hugo Leijns en Magdaleentje,
huisvrouw van Cornelis Adriaens Willeboorts).
b. Adriaantje, ged. Grijpskerke 15 november 1609 (get. Leunis Jans en Janneke, vrouw
van Willeboort Adriaens), overl. Grijpskerke 22 januari 1610.
c.
Arjaentje, ged. Grijpskerke 16 januari 1611 (get. Gerson Panneel, dienaer des Godd.
Woords hier ter plaatse), overl. Grijpskerke 28 april 1619.
d. Jacob, ged. Grijpskerke 20 februari 1613 (get. de wed. van Leunis Jansz.).
e.
Hendrik, ged. Grijpskerke 20 februari 1615 (get. Jongepier Piersen, Cornelis
Willeboorts en Adriaen Suyre).
f.
Neeltgen, ged. Grijpskerke 19 maart 1617 (get. Hugo Jan Jacobse, Cornelis
Bastiaense en Agnieta van de Putte).
g. Catelijntje, ged. Grijpskerke 29 maart 1619 (get. Pieternelleke Matijse).
h. Arriaentje, ged. Grijpskerke 5 december 1620 (get. Jacobus van Peene en Arriaentje
Arriaens).
i.
Janneke, ged. Grijpskerke 25 oktober 1623 (get. Wilhelmus Thilenus, dienaer des G.
Evangelie dezer plaatse en Mayke Energa Matthijsen).
Overl. Grijpskerke 29 september 1615 een zoontje van Catelijne.
4. CORNELIS ADRIAENS, volgt IIIc.
IIIa. WILLEBOORT ADRIAENS WILLEBOORTS TER STOEPE, j.m. van Ter Buttinge
met attest. van Grijpskerke naar Biggekerke 4 april 1606, erfde de hofsteden en een groot
gedeelte van zijn vaders landerijen in Butttinge en bewoonde er de familiehofstede. Hij bezat
land in Noordmonster en Breedamme, verkocht op 23 februari 1607 land in Koudekerke12 en op
15 oktober 1613 land in Biggekerke13. Hij was te Grijpskerke op 11 juli 1610 doopgetuige bij
Martijntje Adriaens Leijns en werd in 1616 belast over een oppervlakte van 46 gemet en 40
roeden14, overl. 10 juni 1619, begr. op het kerkhof van Buttinge 12 juni 1619. Hij huwde
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Biggekerke 5 november 1606 met Janneke Pieters, j.d. en wonende aldaar. Zij was doopget. te
Grijpskerke op 15 november 1609 bij Adriaentje van Grijpskerke en op 13 januari 1613 bij
Lysbeth, dochter van Leunis Pieter Leijnsen. Zij overl. voor 23 december 1627. Op 24 januari
1620 werd zijn land in Michiel-Mathijsblock in Biggekerke, met toestemming van de voogd van
zijn wezen Cornelis Willeboorts, verkocht15. In 1623 werden de wezen van Willeboort Adriaens
Willeboorts, wonende te Buttinge, aangeslagen t.b.v. de 1000ste penning voor 2:13:4 pond
vlaams16. In 1630 bezaten zijn wezen nog het familiebezit in Buttinge; de hofstede werd echter
bewoond door een hovenier17.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. ADRIAAN WILLEBOORTS, ged. Grijpskerke 14 oktober 1607 (get. Catelijne Adriaens
Willeboorts), lidmaat Vlissingen met attest. van Amiens september 1632, wonende in de
Lange Noordstraat. Op 21 september 1635 werd hij op recommandatie van de Heeren van
Vlissingen aangesteld tot notaris aldaar18, hoofdparticipant van de W.I.C. en bezocht vanaf
24 september 1635 tot 13 december 1659 veelvuldig de vergaderingen van de W.I.C. te
Vlissingen19. Hij was doopgetuige te Grijpskerke op 11 november 1635 bij Adriaan en
Cornelis, tweeling van Adriaan Pieters en Jacomijntje Cornelissen en aldaar op 14 maart
1640 bij Catelijntje Codde. Op 17 oktober 1643 was hij te Grijpskerke als ‘cosijn en veucht’
huwelijksgetuige bij Adriaentje Jans. Hij verkocht op 6 november 1643 aan Nic. J. Honigh
8½ gemet en 30 roeden land in het Oostmeulenblok in Koudekerke20, en trad op 1 juli 1644
op als gekozen voogd van Elisabeth Ingels ‘bejaerde jonge dochter’21. In 1646 werd hij
vermeld als enige universele erfgename van zijneerste vrouw22.
Op 7 mei 1652 werd hij ingeschreven als poorter van Vlissingen. Hij was raad vanaf 1652
en schepen in 1652 en in 1658-1659 aldaar, en genodigde op de begravenis van Maria Schot
te Middelburg op 14 oktober 165223. Hij woonde in dat jaar op de Grote Markt (wijknr. D
112) in Vlissingen in het huis van Adriaen Nicolai, de overleden echtgenoot van zijn
tweede vrouw, en bezat van mei 1652 tot januari 1656 een huis op het Beursplein (wijknr.
D 31) ter waarde van 1200 pond vlaams24.
Adriaan erfde partieel de onroerende goederen van zijn vader en liet de hofstede Zandvoort
ca. 1654 verbouwen tot een lusthof, op de poort liet hij de wapens Willeboorts en Lampsins
aanbrengen. Op 19 april 1658 kocht hij 5 kwartieren land aangrenzend zijn bezit benoorden
de Claays Wegelinck in Biggekerke25. Adriaen werd begr. Vlissingen 10 augustus 1660. Hij
huwde 1e. (ondertr. Vlissingen 1 juni 1641) met Louise de Burghgrave, van Der Neusen
(Terneuzen), begr. Vlissingen 16 mei 1643. Hij huwde 2e Vlissingen 25 oktober 1644 met
Maria Lampsins. Zij doet belijdenis te Vlissingen maart 1618, en bezat van 9 mei 1664 tot
23 september 1664 een huis op het Beursplein op de hoek van de Venusstraat (wijknr D 32)
te Vlissingen ter waarde van 400 pond26. Zij kocht op 27 maart 1664 grond grenzend aan
haar land in Biggekerke, benoorden de Claaysenweg27, begr. Vlissingen 4 juli 1664, dochter
van Jan Lampsins en Janneke Velters. Zij ondertr. 1e Vlissingen 8 oktober 1622 met
Adriaen Nicolai, vroedschapslid te Vlissingen. Zij liet niet meer dan 8333-6-8 pond vlaams
na28. Haar erfgenamen (fam. Lampsins en Schorer) verkochten 7 april 1678 haar land in
Biggekerke benoorden de Claaysenwegelynck en in het zuidambacht van Poppedamme29.
Jan van de Bussche, executeur in de boedel van Adriaen Willeboorts 28 januari 1678,
geauthoriseert door de Staten van Zeeland, verkocht 3 gemet en 230 roeden weiland in
Biggekerke op 13 februari 167930. Adriaen stierf kinderloos31.
2. CORNELIS, volgt IVa.
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IVa. CORNELIS WILLEBOORTS, van Middelburg32, partiëel erfgenaam van het onroerend
goed van zijn vader, werkte voor de wijnhandel van zijn oom en voogd Cornelis Willeboorts in
Frankrijk, kwam na diens overlijden september 1633 als j.g. met attest. van daar naar Vlissingen,
woonde in diens huis op de Bierkade en zette als ‘wincooper’ de wijnhandel voort. Hij bezat een
huis in het Groenewoud33 aldaar, verkocht 13 november 1643 2 gemet land in Biggekerke34 en
leende 25 november 1649 100 pond vlaams. Hij had moeite met de aflossing van deze obligatie
en gaf daarom 19 maart 1660 5 gemet 138 roeden vrijland in Biggekerke in onderpand35. Op 26
april 1661 gaf hij wederom wegens een obligatie van 100 pond vlaams land in Koudekerke en in
Biggekerke in onderpand36. Om aan de benodigde contanten te komen verkocht hij op 3 oktober
1663 de landen in Biggekerke en Koudekerke37. Cornelis was getuige bij het huwelijk van zijn
broer te Vlissingen op 11 oktober 1644 en genodigde op de begrafenis van Maria Schot te
Middelburg 14 oktober 165238. Hij stond ingeschreven als hoofdparticipant van de W.I.C. in
februari 1651 en januari 166439. Dat het hem zakelijk niet voor de wind ging, blijkt uit een
request ingediend bij de Staten van Zeeland en in de vergadering aldaar op 23 september 1667
behandeld, waarin hij ‘meerderjarige kinderen geprocreeert bij Paulina Verron, versoeckende de
dispositie over seeckere vijftigh ponden vlaams, haer gelegateert bij wijlen Pieter Verron, op
conditie deselve eerst te sullen genieten, al sij souden gekomen zijn tot haer mondige jaren, tgene
nu soude wesen geschiet, uytgenomen van twee van deselve, daer van de jonghst is sesthien
jaren, die nootsaeckelijk wat van kleedinge moeten werden voorsien’40. Hij erfde van zijn broer
Adriaen op grond van Fideï Commis (vruchtgebruik, maar met verbod op vervreemding) de helft
van de buitenplaats ‘Zandvoort’ en andere landen, leende voor 1675 van de executeur van de
boedel van zijn broer ‘eene goede somme van penningen’ o.m. voor het ‘uytreden van sijne
kinderen naar Oost-Indiën’. Daar er echter geen middelen voorhanden waren deze som terug te
betalen, verzocht de executeur de Staten van Zeeland de erfgenamen van de inmiddels overleden
Cornelis te ontheffen van de last van het Fideï Commis, teneinde ‘Zandvoort’ en de andere
landen te verkopen41. Op 28 januari 1678 werd door de Staten van Zeeland ‘het sterfhuis van den
voornoemden Cornelis Willeboorts’ dan ook van deze last ontheven en mocht ‘Zandvoort’, na
ruim een eeuw in bezit te zijn geweest van de familie Willeboorts, verkocht worden42. Cornelis
werd begraven Vlissingen 19 april 167543. Hij ondertr. Vlisingen 12 mei 1640 met Pauwelijntje
Verron. Zij doet belijdenis te Vlissingen december 1633, wonende in de ‘Zuydstrate’, begr.
Vlissingen 5 april 1654, dochter van Jan Verron en Elisabeth Adriaens.
Kinderen uit het huwelijk:
1. JANNEKE, doet belijdenis te Vlissingen tussen 27 juni 1656 en 26 september 1656 als j.d.,
wonende op de Bierkade.
2. WILLEBOORT, volgt Va.
3. PIETER, volgt Vb.
4. N.N., begr. Vlissingen 30 juli 1655.
Va. WILLEBOORT WILLEBOORTS44, vertrok voor 1677 in dienst van de V.O.C naar Indië,
werd tewerk gesteld in de Banda Archipel, centrum van de bloeiende nootmuskaathandel, was
aldaar in 1681 onderkoopman en hoofd van het kleine eiland Wayer. Willeboort werd 30 januari
1685 tot koopman bevorderd45 en in dat jaar aangesteld tot opperhoofd van het eiland Pulau Ay46,
overl. aldaar ‘seer subiet’ op 11 mei 1687 47. Hij huwde met Johanna Sagge (Sage). Zij vertrok
na de dood van haar echtgenoot naar het eiland Neira (Banda), waar 2 juni 1687 met de ‘chialoup
Sourabaya van het Eylant Ay de retour gekomen volladen met de huysraet toebehorende de wed.
van de overleden coopman Willeboort Willeboortsz’ arriveerde48. Zij werd in 1688 vermeld op
Neira als weduwe met 3 kinderen, testeerde januari 1690. Zij hertr. ca. 1691 met Dirk Beste,
5

assistent in dienst van de V.O.C.49, dochter van Nicolaas Sage van Holstein, burger te Batavia, en
Christina Jans van Berge. Willeboort had uit zijn huwelijk in 1681 twee kinderen, in 1685 drie
kinderen en in 1686 en 1687 vier kinderen50, waarvan bekend:
1. CORNELIS WILLEBOORTS51, van Banda, vermeld 20 januari 1691 in het testament van
zijn moeder, werd dat jaar 14 jaar oud.
Vb. PIETER WILLEBOORTS, vertrok voor 1677 voor de V.O.C. naar de Oost, was
onderkoopman in Bengalen, werd bevorderd tot koopman 9 september 168052 en werd 29
november 1680 vermeld als opperhoofd van Chupra53, een factorij van de V.O.C. bij Patna waar
veelal salpeter werd ingekocht. Salpeter diende als toepassing bij het maken van kruit. Hij
vluchtte eind 1682 met een vaartuig uit Patna naar het 320 mijl verder gelegen Houghli om
arrestatie door de ‘cazy off geestelijcke regter’ te voorkomen. Er waren ‘ruyters nae de logie
gezonden om het opperhoofd Willeboorts met geweld van daar te halen’54. Pieter kreeg begin
1685 een aanstelling tot secunde van Houghli55, de hoofdloge van de V.O.C. in Bengalen en 23
mijl ten noorden van Calcutta gelegen, half november 1686 werd hij bevorderd tot provisioneel
gezaghebber van Bengalen56 en verkreeg de rang van opperkoopman. De ‘Hooge Regeering in
Batavia’ benoemde hem 9 augustus 1688 tot directeur van Bengalen57, afhankelijk van het
oordeel van de, met grote volmachten bekleedde en in India rondreizende, bijzondere
commissaris Hendrik Adriaen van Reede tot Drakenstein58. Deze had echter reeds per brief, van
22 april 1688 aan het bestuur van Bengalen, Willeboorts wegens het tijdens zijn koopmanschap
plegen van frauduleuse handelingen ‘van het oppergesagh en commando op dese directie sints
lange door sijn Ed bekleed’ ontslagen, om ‘buyten employ bij eerste gelegentheyt uyt Bengale na
Ceylon te vertrecken om tot Gale nadere ordre te ontvangen’. Zover kwam het echter niet, want
nadat hij ‘bevoorens al een weye tijts aen coorts vermengt met andere toevallen sieckelijck hadde
gelegen’ werd Pieter Willeboorts op 4 september 1688 ‘uyt dit verganchkelijcke leven 'thuys
gehaelt’59.
Pieter huwde met Lea Huysman, geb. 1665. Kort na de dood van haar echtgenoot vertrok zij met
haar twee kinderen naar haar moeder in Batavia. Op 3 november 1689 stond zij daar haar 1 jaar
oude slavenkind, Cecilia van Bengalen, af voor adoptie44, doopget. Batavia 7 juni 1712, testeerde
aldaar 11 juli 1712 als weduwe60. Zij hertr. met Mattheus Schenkenberg, commandeur van
Jafnapatnam en gouverneur van Banda, hij overl. aldaar 14 juni 1709. Zij was dochter van Martin
Huysman, directeur van Bengalen en Magdalena Chastelijn.
Natuurlijke kinderen44:
1. PIETER PIETERSZ WILLEBOORTS61, geb. Azië, van Hindustan, vermeld in Houghli
(Bengalen) in emplooi van de V.O.C. als adelborst in 1695, bevorderd in 1699 tot assistent
en in 1704 tot boekhouder, in 1717 eveneens vermeld als boekhouder.
2. ADRIAAN WILLEBOORTS, geb. Azië, koopman in Bengalen ca. 171462.
3. DANIEL, geb. Azië.
4. JOHANNA44, geb. Azië. Zij huwde met Mattheus van Leipzig, hun kinderen werden te
Batavia ged. 4 september 1699, 13 juli 1704 en 18 december 1705.
Kinderen uit het huwelijk:
5. PAULINA, ged. Houghli, ingeschreven in de Hollandsche Kerk te Batavia 13 juni 1686
(get. Laurens Pijl, Cornelis Quaalberg, Magdalena Chastelijn, wed. van Martin Huijsman,
Pieter Verron), jong overl.
6. MAGDALENA, geb. Houghli, overl. jong.
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IIIb. PIETER ADRIAENS WILLEBOORTS. Hij huwde met N.N. Zij verkocht 11 april 1597
land in het Jacob Heyndicx blok te Grijpskerke63.
Dochter:
1. TANNEKE PIETERS WILLEBOORTS. Zij was ca. 1600 gehuwd met Joos Duvelaar, zoon
van Nicolaas Duvelaer en Digna van Grijpskerke64.
IIIc. CORNELIS ADRIAENS WILLEBOORTS VAN STOEPE, geb. ca 158065, erfde van
zijn vader land in Buttinge en Grijpskerke, was 30 april 1610 voogd van zijn neef Job Huysman,
waar Janneke Cornelis moeder van was66, bepaalde als hevenaar van de Oostwatering t.b.v.
grondbelasting en dijkgeschot de grootte van de stukken grond in dat gebied. Als zodanig was hij
aangesteld op 15 april 161667 en 23 mei 1630 68 en vermeld op 15 juni 1619 als de ontvanger van
de wezen van Mayke Pauwels69. Hij was te Grijpskerke op 15 februari 1615 doopgetuige bij
Hendrik van Grijpskerke, deed opnieuw belijdenis te Grijpskerke op 3 juni 1617 en woonde
aanvankelijk in Middelburg.
Hij werd lidmaat (met echtgenote) te Vlissingen met attest. van Middelburg maart 1622 en
vestigde zich als bewoner en wijnkoopman in een huis op de Bierkade70 te Vlissingen, naast een
huis dat in bezit was van de erfgenamen van zijn schoonvader Jan Snoucx. Beide huizen werden
later samen gevoegd onder wijknr. D11. Dit is nu de plaats waar het stedelijk museum zich
bevindt. Cornelis was hoofdparticipant van de W.I.C.71, werd 3 juni 1623 gekozen als een van de
drie hoofdparticipanten die ‘als deputanten naar de Hage zoude gesonden werden om te
besoignenen mette de bewinthebbers en hoofdparticipanten van de andere camers aldaer
gecommitteert’. Op 29 september 1628 vermeld als voogd over de kinderen van zijn broer
Willeboort72. Op 25 mei 1629 werd hij aangeslagen voor het bezit van leenland in Grijpskerke73
en op 2 januari 1630 was hij aanwezig op de vergadering van hoofdparticipanten van Vlissingen.
Hij bezat diverse hofsteden met land in Oost- en West-Souburg en overleed tussen 16 februari
163174 en 30 augustus 1632 als zijn zoon vermeld wordt als erfgenaam van het leenland in
Grijpskerke ‘hem aengecommen bij doode van Cornelis Willeboorts sijnen vader was’75.
Cornelis huwde 1e met Magdalena Cornelis. Zij was als zijn huisvrouw doopgetuige te
Grijpskerke op 24 februari 1608 bij Andrieseke van Grijpskerke. Hij huwde 2e Middelburg
(ondertr. Vlissingen 7 augustus 1621) 3 september 1621 met Janneke Snoecx. Zij doet belijdenis
te Vlissingen juli 1614, wonende in de ‘Suijdstrate’. Janneke was doopgetuige West-Souburg 16
februari 1631 bij Jan Cardon en compareerde te Vlissingen op 22 januari 1635 met gekozen
voogd Michiel van Gogh betreffende verkoop van een huis en vroonland in Oost-Souburg76. Zij
was samen met haar zusters erfgename van een huis en hofstede, boomgaard en landen in
Welsinge ter grootte van 7 gemet en 222 roeden77. Zij verkocht op 28 maart 1660 in OostSouburg een gedeelte ‘in seeckere huysinge te weten het voorhuysken, keucken en afdeck78) en
was huwelijksgetuige bij haar dochter Cornelia te Vlissingen op 2 augustus 1661, dochter van Jan
Snoecx, raad van Vlissingen. Zij huwde 1e met Cornelis van Brederode van 's-Gravenhage, wedr.
van Lysbeth Carels, en huwde 2e Middelburg 19 augustus 1617 met Jan Heynricsen Bleeker, van
Hasselt, wedr. van Mayken Claes (uit dit huwelijk Janneke Bleeker), begr. Vlissingen 16
december 1661.
Kinderen uit het 2e huwelijk:
1. LEINTJE, j.d. van de Bierkade te Vlissingen 1647, begr. Vlissingen 14 oktober 1650. Zij
huwde Vlissingen 4 juni 1647 met Jacob Quintens, geb. Vlissingen 12 mei 1624, zoon van
Jacob Quintens en Margarieta van de Putte (huw. get. Jacob Schorer, behout (stief) vader en
Janneke Snoucx, moeder). Hij kocht 2 gemet 10 roeden land in Souburg uit de boedel van
zijn schoonvader op 10 mei 165079. Hij was genodigde op de begrafenis van Maria Schot te
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Middelburg op 24 oktober 1652 en woonde op de Grote Markt te Vlissingen80. Hij was
eigenaar van een hofstede in Koudekerke en op 22 juni 1673 transporteerde de pachter van
dit hof Jacob Fransen de Rijcke t.b.v. Jacob Quintens ‘ Twee bruyne merrypaerden, drije
roode melckkoeyen meteen calf, alsmede een lange wagen, plouchegge, burwette,
keulengangen, mitsgaders alle sijnen inboedel en huysraet binnen den huyse van tinmetael,
bedden, kussens, dekens, lijnenwollen niets uytgesondert ende dit op rekeninge ende
minderinge van'tgeene hij comparant aan de vs Jacob Quintens schuldich ende ten achteren
is over huyshuyre en landpachte’81. Hij benoemde op 30 september 1686 tot zijn
universeele erfgenamen zijn halfbroers Nicolaes en Robberecht en halfzuster Anna
Schorer82 en overl. als wedr. voor 17 maart 168783.
Uit het huwelijk :
a. Magdalena, geb. Vlissingen 13 juni 1649.
ADRIAEN, volgt IVc.
CORNELIA, j.d. van Vlissingen. Het ouderlijk huis op de Bierkade, ter waarde van 2252
pond vlaams, kwam van 2 september 1648 tot 28 januari 1652 op haar naam te staan84.
Vermeld als lidmaat te Vlissingen januari 1674 en wonende op de Houtkade, met attest. van
Philipine. Zij was doopgetuige te Middelburg op 4 juni 1682 bij Jacob Macaré en
compareerde te Leiden op 30 maart 1685 samen met haar echtgenoot, betreffende verkoop
van land in Oost-Souburg85, overl. voor 26 april 169786. Zij huwde 1e (ondertr. Hulst 25
juni) Vlissingen 2 augustus 1661 met Arnout Macaré87, ged. Middelburg 3 oktober 1621,
wijnkoopman, schepen van Hulst 1648-1649 en 1665-1666, schepen 1651-1659 en
burgemeester 1660-1661 van Hulsterambacht, begr. Hulst 8 januari 1667, zoon van Pierre
Macaré en Susanne Deleberghe, wedr. van Hillegonda Bogaerts (huw. get. Coenraad
Hulstman en Janneke Snoecx, moeder). Zij maakten een huwelijksvoorwaardenkontrakt
Hulst 6 mei 167288. Zij huwde 2e (ondertr. Philipine, 25 juni) Vlissingen 2 augustus 1672
met Johan Holschert, van Amsterdam, kapitein van een ‘Compagnie Infanterije, in dienst
der Verenigde Nederlanden’.
Uit het eerste huwelijk:
a. Johanna, ged. Hulst 26 mei 1662.
b. Angmis, ged. Hulst 23 juni 1664.
c.
Pieter, ged. Hulst 20 november 1665.

IVc. Mr. ADRIAEN WILLEBOORTS, compareerde Vlissingen 14 mei 1647 m.b.t. de verkoop
van een hofstede en land in West-Souburg uit de boedel van zijn vader89. Hij doet belijdenis als
j.g. te Vlissingen maart 1649, wonende op de Bierkade. Stemde te Vlissingen op 26 juni 1650 in
met verkoop van land in Oost-Souburg en Abeele uit de boedel van zijn vader en trad op als
‘gecoozen voogd’ van zijn stiefzuster Janneke Bleekers90. Hij voer 29 januari 1651 als jurist en
onderkoopman van de V.O.C. de Wielingen uit aan boord van het schip de ‘Orangien’91 en
arriveerde 31 juli 1651 in Batavia. Hij werd aldaar in oktober 1651 aangesteld als lid in de raad
van justitie92. Op 26 juni 1652 werd hij secretaris van de Hooge Regeering in Batavia, was
luitenant van een ‘compagnie à part’93 en werd 24 mei 1653 regent van het hospitaal aldaar94. Op
24 september 1655 veroordeelde de raad van justitie het echtpaar Willeboorts tot het betalen van
376 Spaanse realen aan de raad van Indië en Gaspar van den Boogaert, wegens het bezit van een
(gedeeltelijk betaalde) diamanten ring, verkregen uit de boedel van de overleden gouverneur
generaal Reyniersz.95. In het najaar van 1655 kreeg Adriaen op eigen verzoek ontslag uit zijn
ambt om ‘mette de eerste retourschepen nae 't vaderlant te vertrecken’96. Op 28 november kreeg
hij met zijn tegenstrever Van den Boogaert in het openbaar woorden, die hierover aan de Hooge
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Regeering schreef ‘op 't hoochste soo feitelijck als verbalijck g'insinueert te wesen’ en een
‘honorabele en profitabele amende’ (boete) eiste97, omdat beiden eind december met de a.s.
retourvloot naar Nederland zouden vertrekken werd de zaak in de vergadering van de Hooge
Regeering behandeld en op 18 december luidde de uitspraak, dat ‘Adriaen Willeboorts voor
desen raads compareren ende verclaren sal de gem. Van den Boogaert te houden ende te kennen
voor een eerlijck man, van den welcken hij niet en werd te seggen dan alle eer ende goet ende dat
hij bovendien tot een amende sal betalen de somme van 600 Realen van 51 stuyvers te verdeelen
een derde voor den voors. officier ende tweederde ten behoeve van de groote kerck deser stede
ende dat hij om alle verdere onlusten voor te comen geduyrende de reyse nae 't vaderlant geen
sessie ofte stem sal hebben in den breede raedt onverminderd sijn qualiteyt van opperhooft op het
schip het Hof van Zeeland’98. De familie Willeboorts vertrok 24 december 1655 aan boord van
bovenvernoemd schip en arriveerde na een verblijf van twee weken aan de Kaap de Goede Hoop
op 30 juli 1656 in Vlissingen99. Adriaen vestigde zich weer in Vlissingen, leende aldaar op 18
november 1656, wellicht om weer wat op betere voet met de kerk te komen, op een obligatie van
2% rente per jaar, 250 pond vlaams aan de kerkmeesters uit100. Hij kocht 15 januari 1658 in
Vlissingen aan het Engelse Kerckhoff een huis voor 100 pond vlaams en verkocht dit weer 8 mei
1658 voor 83:6:8 pond vlaams101. Op 3 januari 1659 kocht Adriaen in West-Souburg in het PierLammensblok een ‘huijsinge, hofstede, boomgaard ende lande’ ter grootte van 8 gemet 178
roeden102 en richtte het geheel in als buitenplaats. Hij was schepen van het landrecht te Vlissingen
30 januari 1660103 en doopget. te Hulst op 26 mei 1662 bij Johanna Macaré. Hij werd begr.
Vlissingen 29 augustus 1666. Hij huwde 1e Batavia 21 september 1651 met Maria Silvernagel,
j.d. van Batavia, dochter van Jan Silvernagel, kapitein militair en Cecilia de Motta. Het huwelijk
werd ontbonden medio 1653. Hij huwde 2e Batavia 30 oktober 1653 met Françoisa de Witt,
‘werdende de feest gehouden ten huyse van de bruydt, aen 't eynde van de Westzijde van de
Tygersgracht: daer d'Ed heer generael, Joan Maetsuycker, ende d'heeren Raden van India met
noch eenige andere genoodichde heeren ende vrunden, nevens hare respective gemalinnen
verschijnen ende den vorderen dach in vrolyckheyt doorbrengen’104, geb. Masulipatnam (India) 8
januari 1634, wed. van de 32 jaar oudere Gouverneur Generaal van Indië Carel Reyniersz, wedr.
van Judith Barra, met wie Françoisa als 15-jarige huwde. Hij overl. Batavia 18 mei
1653.
Uit dit huwelijk had Françoisa twee kinderen. Zij hertr. 3e West Souburg 30 mei 1668 met Pieter
Macaré de Oude87, wijnkoopman te Middelburg, wedr. van resp. Elisabeth Nachtegael, Maria
Schot en Gijsberta van den Heuvel.
Uit dit huwelijk kreeg zij geen kinderen meer. Françoisa was doopgetuige te West-Souburg op 1
januari 1668 bij Maatje Tak. Op 30 december 1672 verkocht mr. Johan van Goch, als voogd van
haar wezen, haar ‘huijse van pleysanse met sijnen speelhof met boerenwooninge....mitsgaders de
hofstedeboomgaard’ in West-Souburg105. Kort daarop overl. zij te Middelburg 10 januari 1672.
Zij was een dochter van Jacob de Witt, raad-extraordinair van Indië, en Susanna van de
Wateringe.
Uit het huwelijk van Adriaen en Françoisa:
1. JOHAN, ged. Batavia 18 juni 1654 (get. Jan Cunaeus, Diederich Steur, Susanna de Witt,
moeder en Cecilia de Motta)106, vermeld te Middelburg 1673, overl. voor 12 mei 1678.
2. SUSANNA87, geb. Vlissingen 16 februari 1657. Vanaf haar elfde jaar groeide zij op in het
gezin Macaré te Middelburg. Als wees werd zij samen met haar broer Johan in 1673
aangeslagen voor een bezit van 3750 pond vlaams107. Uit de erfenis van haar moeder
verkreeg zij op 12 mei 1678 de helft van een obligatie van 850 pond vlaams ten laste van
Pieter Macaré de Oude, zijnde een hypotheek op het huis en mouterij ‘St Christoffel’ in de
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Vogelsanckstraat. De andere helft stond op naam van haar halfbroer Carel Reyniers. Op 29
maart 1679 kreeg zij de hele schuldbrief in handen108. Op 15 januari 1702 vertrok zij samen
met haar man en jongste vier kinderen op het V.O.C. schip ‘Oostersteijn’ naar de Oost,
waar haar echtgenoot in Ceylon was aangesteld als independent fiscaal. Aangekomen in
Batavia werd zij ziek en na een verblijf van vier maanden aldaar scheepte de familie in op
het schip ‘de Nederland’. Tijdens de reis overleed Susanna in Straat Malakka t.g.v. haar
ziekte. Haar echtgenoot Pieter vermeldde in zijn familiestaat ‘Ao 1703 op vrijdach den 26
januarij in't schip Nederlant gevoert bij schipper Jan Geens des savonts ontr:t 9 uren ten
anker leggende ontr:t 3 dagen van Dingdingh (Malakka), cours stellende naer Ceylon heeft
het Godt almachtigh belieft naer ontr:t 3 maenden siekte, mijn seer lieve en waarde
huijsvrouw Susanna Willeboorts uyt dit bedroeft aertse dal in zijn hemelrijk te halen, en mij
te laten overblijven met ses kinderen ..... Wij hebbentesamen, door des heeren goeth:t
getrouwt geweest 25 jaeren 2 maenden en thien dagen, en dien tijt in teedere liefde en
eenich:t doorgebracht, wij hebben haer des andere dachs naermiddach in een kist door
d’officieren over boort geset met 9 canon schoten’109.
Susanna huwde Middelburg 16 november 1677 met haar stiefbroer Pieter Macaré de
Jonge87, geb. Middelburg 9 oktober 1646, (wijn)koopman aldaar, independent fiscaal te
Colombo, overl. aldaar medio 1712.
Kinderen uit dit huwelijk:
a. Pieter, geb. Middelburg 3 februari 1679
b. Adriaan, geb. Middelburg 10 oktober 1680
c.
Jacob, geb. Middelburg 1 juni 1682
d. Adriaan, geb. Middelburg 14 mei 168?
e.
Johannes, geb. Middelburg 5 juli 1686
f.
Elisabeth Françoisa, geb. Middelburg 12 juni 1689
g. Cornelis, geb. Middelburg 3 juni 1692
h. Adriana Susanna, geb. Middelburg 5 april 1695.
CORNELIS, geb. ca. 1663, begr. Middelburg 1669.
N.N. (dochter), geb. ca. 1664/65, begr. Middelburg 1671.

Begraven Vlissingen kinderen van Adriaen, 27 december 1658, 5 april 1661, 12 oktober 1662 en
28 december 1665.
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G.A. Vlissingen, Register van Eygendom, inv. nr. 751, fol. 42v.
G.A. Vlissingen, RAZE 1476, fol. 137.
R.A.Z., RAZE, inv. nr. 1290.
J.A. van der Chijs, Daghregisters van het Casteel Batavia 1653, blz. 137.
R.A.Z., RAZE 1477, fol. 199.
Dr. E.G. Godee-Molsbergen, Tijdens de O.I.C., blz. 65.
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107. R.A.Z., Archief Staten van Zeeland, ingekomen brieven 1673.
108. C.B.G., Fam. arch. Rethaan Macaré, inv. nr. 888.
109. C.B.G., fam. arch. Rethaan Macaré, familiestaat Pieter Macaré.

A.C. Macaré, Vlissingen
E-mailadres: emac@zeelandnet.nl
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