
Antonie Schneider, wagenmaker, herbergier, magistraat op Borgvliet 

Aanleiding  

De vrouw van mijn betovergrootvader Johannes Kruf is Adriana Snijders, ook geschreven Schneiders. Maar in de loop der tijd zijn er meer schrijfwijzen zowel de 

naam Kruf als Schneider. Voor de stamlijn Kruf  lees https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/kruf-van-nijmegen-naar-bergen-op-zoom  .  Onderzoek naar twee 

herbergen aan de Huijbersebaan op Nieuw-Borgvliet leverde deze bijvangst op. Een bijvangst met een directe lijn naar mijn voorouders.      

Anthonie Schneiders, de vader van zussen Johanna en Adriana 

Mijn betovergrootmoeder Adriana heeft een twaalf ouderre zus Johanna. De zussen zijn dochters van Joannes Antonius Schneider, die op 20 juni 1790 is gehuwd 

met Catharina van Eekeren.  De trouwakte vermeldt dat Antonius uit Gulikerland komt. De bruid is geboren in Bergen op Zoom en woont, gelijk ook de 

bruidegom, te Burgvliet. De voor- en achternamen worden later op verschillende wijzen geschreven. Ook wordt als plaats van herkomst van Antonius vermeld 

Horsten en Düsseldorf in Duitsland en in een andere akte wordt weer Gulik genoemd. Het echtpaar heeft naast voormelde zussen meerdere kinderen. Maar eerst 

de trouwakte van de vader en moeder.  

WBA  NH trouwboek 1773-1809   Bron: doop-, trouw- en begraafregister  Soort registratie: trouwakte(Akte)datum: 20-06-1790 Plaats: Bergen op Zoom  

Bijzonderheden:  Plaats ondertrouw: Bergen op Zoom    05-06-1790 

In de Volkstelling van 1812 in het WBA komt Antony Snijders voor met de geboortedatum 1 februari (?) 1753 en geboorteplaats Dusseldorf.       

Zijn beroep is Charon (= wagenmaker) en het woonadres location K no.2  Borgvlied.      

WBA Volkstelling 1812, deel 2, archiefnummer boz - 0006, Stedelijke archieven Bergen op Zoom uit de Franse Tijd, inventarisnummer 20, blad 1184  

Gemeente: Bergen op Zoom   Periode: 1812 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/kruf-van-nijmegen-naar-bergen-op-zoom




Over Catharina van Ekeren als weduwe eerst van Cornelis Buijs later van Anthonie Schneider 

Omtrent de doop of geboorte van Catharina is (nog) niets teruggevonden. Wel vermeldt onderstaand register haar eerste huwelijk.

WBA    NH trouwboek 1773-1809  Bron: doop-, trouw- en begraafregisterSoort registratie: trouwakte(Akte)datum: 01-08-1779 Plaats: Bergen op Zoom  

Als gevolg van het overlijden van haar man Cornelis Buijs op 16 september 1789, aldus navermelde akte, en met het oog op haar tweede huwelijk wordt een akte 

regelende de voogdij van haar drie jonge kinderen opgesteld alsmede een tweede akte met staat en inventaris.  Uit de ate blijkt duidelijk dat Catharina een 

herberg bestiert, die ze huurt.       



De staat geeft een mooi beeld wat er in een herberg allemaal aanwezig is. Vermeld wordt onder meer :    In de keuken  45 bierkannen, 14 pinten en 40 glasen, 

2 stoelen, 2 tafel, rek met borden en schotels, rek met Engels theegoed, (thee)ketels, blaaspijp, 1 spoelbak, 1 wieg, 1 kast,  In de Kast laken, servetten, 2 lege 

spekkommen, In het klijn kamertje 12 stoelen, 5 tafel, 14 schilderijen en spiegel,      

In de Moors  1 kaarn, 1 room, melkton, 2 ijs potten, 2 emmers, 2 wastbox, In de Keet 1 baktrog, 1 kruiwagen, In de Stal 1 koey, 1 varken, 1 hooytas, 2 koeybakken, 

Op de Werf  musterd meijd, enige esschen en vruchten in den hoff met boonstaken, Op de Zolder 1 bed met zijn toebehoren en wat rommelerije Op het Veld 1 

gemet Garst, 1 gemet Klaver en 3 gemet Hooij en Weijland.  De bonus van den boedel is 738 guldens en eene stuiver.      



De schulden en lasten zijn aan de overheid, huyshuur, lands- en dorpspacht, gemaal, kleijnespet, pacht, landhuur, wegens geleverde wijnen, bieren en genever. 

Totaal aan lasten 565 guldens, 16 stuivers en 6 ponnie.       

Dit betekent bonus voor de erfgenamen afgerond: de weduwe 88 guldens en de drie kinderen samen ook 88 guldens.       

WBA  Borgvliet   Protocol van contracten, 1790 apr. 30 - 1809 jul. 27   Pagina 6 en volgenden van 97      

Catharina van Eekeren (ook geschreven Ekeren) overlijdt op 12 mei 1822.

Haar man Anthonie Sneider is van beroep wagenmaker en tavernier en eerder overleden op 15 februari 1816 op de leeftijd van 62 jaar.   

In de overlijdensakte van Anthonie valt op:   zoon van ……. en van ………   . 



Na overlijden van Catharina van Eekeren vindt op 5 juni 1822 een boedelbeschrijving plaats bij notaris Johannes Vergroesen te Bergen op Zoom 

WBA Type notariële archieven   Archiefnummer boz – 0050    Inventarisnummer 1100   pagina 181 tot en met 189  van 616 

In de akte komen ook de kinderen uit Catharina’s eerste huwelijk voor en wordt de betovergrootmoeder van opsteller Adriana wegens minderjarigheid 

vertegenwoordigd door haar broer als voogd op basis van een oordeel van de Vrederegter op 17 mei 1822. 



De inventaris van de huis ’t Lammeken, tevens herberg en wagenmakerij, geeft een mooi beeld van de omvang ervan :  

In de achterkamer,….  In de Groote Voorkamer 50 bierkruiken, 28 glas, 3 tafels, 3 banken en 6 stoelen, bedstee, …. In het Bierhuisje, ….  In de Keuken, …In 

deVoorkeukn ….  In de Kast, ….In de Bierkelder, ….  In de Melkkelder, ….. Op den boven achterkamer aan de linker zijde, ….. Op de Provisiezolder, …. Op de 

Moorzolder, ….. Op de Knegtskamer, …. Op de hoogste zolder, …. Op de Werf 2 tafels,  4 banken,….  In het Schiethuis,brandhout, kegels en kegelballen, ….. In de 

Wagenmakerij, wagenmakersgereedschap in werkbanken, ….  In de Stal  witte koe,  bonte koe, zwartmerriepaard, twee varkens, ….. In de Schuur tweeploegen, 

aardkar, ossenwagen. Ook onroerend goed staat op de inventaris, maar er zijn ook active en passieve schulden. Het onroerend goed, genaamd Vaste Goederen: 



Verder onroerend goed      

Percelen zaailand, weide en dijkputten gelegen in de Auvergnepolder, blijkens de latere verkoopakte moet ditzijn Augustapolder onder Borgvliet. 

twee percelen hofland gelegen op Borgvliet.  

De verkrijging van een hoogst interessant onroerend goed, het huis en opstallen “t Lammeken” later “Het Schuttershof” door Antony Schneiders is neergelegd en 

het Protocol van opdrachten, 1793 mei 27- 1807 dec. 28  Borgvliet rechterlijk register 1793-1807 boz - 0290 0080  pagina 39 tot en met 47. Op dit onroerend 

goed wordt later teruggekomen. 

Na bieden vindt op 16 juli 1822 definitieve toewijzing van de vijf kopen plaats. Frappant is dat koop 1 ontbreekt, terwijl er wel een tweede huis was. 

maar dit huis is koop 1 en is incombinatie met de tweede koop verkocht, dus koop 1 komt niet aan bod op de finale zittingsdag. 

WBA:  notariele akten  Notaris Johannes Vergroesen, Repertoire, 1822 en Minuutakten, 1822 



De door combinatie van kopen 1 en 2 vervalt koop 1 en is er dus alleen koop 2 

                                                                                        
De gunning van koop 2 

 

Uit onderstaande akte 134 blijkt dat de koper Verlinden handelde voor de echte koper Petrus Johannes Leenaars, die de horecagelegenheid nog vele jaren 

voortzet. 



 

De ligging van huizen en percelen                                                                                                                                                                                                                                                            
Eerst een totaal beeld van de omgeving. Met op de kaart links de Fontaine ofwel de Gertrudisbron aan de Schelderand. Borgvliet is later Oud-Borgvliet ligt 

onderaan de kaart. Daarna een uitvergroting en een oudere kaart. 

 

                                                                                                                                                                    
Links  BHIC:   577 Landmetersfamilie Adan, kaarten, 1740 – 1875  35     Kaart 
van heerlijkheid Borgvliet, door H. Adan, minuut, 1751  Bestandnaam:                   
577-000035.jpg Schaal van 200 Markiezaatse roeden = 0.105 m.                  
Onder 
BHIC   Meting in Borgvliet voor Florus Lack van huis ten zuiden van De Croon 
aan dorpsplein, door      H. Adan, 1756   Meting 7 percelen zaailand, 
gedeeltelijk van Adana Gustenhoven door J.B. Adan, minuten 1786.   
De Kroon wordt ook de naam van het later te vermelden cafe op Nieuw 
Borgvliet. 

                      



 

        

 
Onder  uitvergroot deel van aart Hendrik Adan van 1751. De percelen 8, 9, 10, 53 en 54 zijn van Anthonie 
Snijder. 
Den Ring ….   is de ringsloot van de Augustapolder. 
 
Rechts: Ter vergelijk kadastrale kaart 1811 – 1830 na de verkoop van huis Het Lammeke en tweede woning  in 
1822, eigenaar Petrus Leenaars (PL). Tevens is aangegeven de wagenmakerij van schoonzoon Johannes 
Groffen (JG) .      
 
Rijksdienst Cultureel erfgoed Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Bergen op Zoom, Noord-Brabant, sectie 
F, blad 03 (MIN10013F03) 
 
Dus de herberg lag aan het Dorpsplein.  
 
 

                                                                                          

                         

 
                                            

 



Om een beeld te vormen hoe het rond het Dorpsplein er uit zal hebben gezien twee oude foto’s 

  

Mogelijk brengt dit verhaal de gemelde vergane glorie weer in heinnering. 

Foto uit boek “Bergen op Zoom verleden tijd” van de oud-archvarissen Willem van Ham en Cees Vanwesenbeeck.  En onder nog een foto.                                                                                              

 



 

                             
Bergen op Zoom in oude ansichten door J.H.van Mosselveld, Europese bibliotheek vijfde druk 1976  



En de eigenaren in de oorspronkelijke aanwijzende tafel van het kadaster                                                                     

 

Rijksdienst Cultureel erfgoed Kadastrale kaart 1811-1832: oorspronkelijke aanwijzende tafel Bergen op Zoom, Noord Brabant, sectie F, blad 002 (OAT10013F002) 

                               

Rijksdienst Cultureel erfgoed   Kadastrale kaart 1811-1832: oorspronkelijke aanwijzende tafel Bergen op Zoom, Noord Brabant, sectie F, blad 001 (OAT10013F001) 

In latere kadasterartikels worden de secties F 31 en 32 vermeld onder de plaatselijke benaming Brakken of De Brakken.                                                                          

Woonplaatsen van Catharina van Eekeren en dochter Johanna  

Bij de Volkstellingen 1830, 1840 en 1850 wonen Groffen en Leenaars steeds nummer 1 en 2 op Borgvliet.  Groffen blijft wagenmaker in 1850 67 jaar, Leenaars is in 

1820 schoenmaker, maar in 1840 kastelijn en in 1850 geen beroep (67 jaar).  Jacobus Groffen overlijdt als wagenmaker op 4 januari 1855.  Johanna vertrekt op          

11 maart 1865 naar Woensdrecht na eerst nog te hebben ingewoond bij haar kleindochter Adriana Groffen en schoonzoon Marijn Dekkers, die aanvankelijk bij 

haar inwoonden. Zij overlijdt op 75-jarige leeftijd te Woensdrecht op 5 maart 1867. Aangifte wordt gedaan door zoon wagenmaker Adam Groffen en hoefsmid 

Cornelis Monu. Voor wat betreft Cornelis Monu, lees  https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/johannes-monu-veelzijdige-smid-uit-woensdrecht 

 

 

 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/johannes-monu-veelzijdige-smid-uit-woensdrecht


De inschrijviing op Borgvliet bij de volkstelling 1850.                                                                                                                                                                                          

  

Marijn Dekkers en Adriana Groffen staan in het bevolkingsregister 1850-1860, deel 10, wijk K  gehucht Borgvliet ingeschreven bij de ouders van Adriana.               

WBA  Wijk K gehucht Borgvliet Huis 1 (pagina  125 van 185). Jacobus zal zijn doorgehaald wegens overlijden. 



Inmiddels is wijk K verdeeld in gehucht Borgvliet (later Oud-Borgvliet) en buurtschap Poorterij (later onder andere Nieuw-Borgvliet). De kinderen van Marinus 

worden in 1855 en 1862 geboren op het adres wijk K 1, dus Oud-Borgvliet. In 1868 wordt een kind geboren op het adres K 196 (later nog Poorterij genoemd).

  

Uit de lijst van gebouwen in wijk K (Poorterij en Borgvliet), opgemaakt in verband met de toekenning van nieuwe huisnummers, november 1865 blijkt dat nummer 

1 wordt gewijzigd in 122 en 196 wordt als nieuw nummer opgenomen.       

 Adriana Groffen huwt op 18 januari 1855 met de sedert 1851 inwonend landbouwer Marijn Dekkers uit Roosendaal. Haar vader overlijdt op 4 januari 1857. 

Uit de inschrijving in het bevolkingsregister 1860-1880 wijzigt het adres huis nummer 1 in 196. Bevolkingsregister 1860-1880, deel 2 C-E   74 van 217                      

Het echtpaar Dekkers – Groffen woont op dit adres en de weduwe Groffen – Snijders is inwonend. Een verhuizing zal hebben plaatsgevonden van Oud-Borgvliet 

naar Nieuw-Borgvliet. Verwarrend is dat onder wijk K wordt begrepen Borgvliet en de Poorterij. Alles overziende is Borgvliet Oud-Borgvliet en de Poorterij onder 

andere Nieuw-Borgvliet. Zie inschrijving bevolkingsregister 1880-1900 als Marinus Dekkers Nieuw-Borgvliet woont in Poorterij K 196, later 235.  Ook de 

kadasterlegger artikel 1122, gemeente Bergen op Zoom, van Franciscus Jacobs, beroepschoenmaker, geeft aan verkoop in 1866 (dus eigenlijk 1864 of 1865) van 

bouwland grondgebied Het Hoofdkwartier aan Marijn Dekkers. De kadasterlegger artikel 1926 van Marijn Dekkers, beroep herbergier, begint met Het 

Hoofdkwartier sectie F nummer, huis, bel. 1866. Het Koestraatje waaraan Marijn zich vestigt is nu de Rembrandtstraat.                                                                                     

Lees    https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/straatnamen-op-nieuw-borgvliet-roepen-geschiedenis-tot-leven 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/straatnamen-op-nieuw-borgvliet-roepen-geschiedenis-tot-leven


                                                                                                                     

      

De herberg / het café op Nieuw-Borgvliet op foto van de familie Kieboom – Dekkers, op de hoek Rembrandstraat, Oude Huijbergsebaan (foto’s Albert Kieboom)                            

        



                                                                                                                                                                                                 

Terug naar de woonomgeving van Antony Schneiders en Catharina van Eekeren   

Al is Napoleon graag op veldtocht, hij zorgt wel voor orderegels en administratieve vastlegging. Dit natuurlijk mede voor het innen van belastingen om de 

veldtochten te kunnen bekostigen. Zo worden er huizenregisters aangelegd, ook van de heerlijkheid, tijdens de Bataaf Republiek 1795 – 1810 gemeente, Borgvliet. 

Aan die registers kunnen gegevens rond gezinssamenstelling, leeftijd, beroep, stuks hoornvee en eigendommen worden ontleend. 

 

      

 

Register inzake belastingen van 27 augustus 1807 met 27 huizen en 163 inwoners. 



 

 

        

 

Helaas geeft de lijst geen jaartal van opmaken aan.  Wat opvalt is dat Antonie belasting moet betalen voor personeel en dienstboden. Er worden minder kinderen 

vermeld dan op de lijst van 1807 dus vermoelijk zal deze van latere datum zijn. Er zijn nog 26 huizen.

                                             
Uit het register met huizen blijkt dat Antonie geen huurkosten betaald. Dus de wagenmakerij/herberg zal zijn eigendom zijn. Dit blijkt ook onderstaande lijst.  



 
Wijklijst 1815, Wijk K (Tiende wijk, Buitenpoorterij), gedeelte Borgvliet, huisnrs 1-23. Gedateerd 12 juli 1815 

Overigens blijkt uit deze lijst ook dat Anthonie al 46 jaar dus sedert circa 1769 hier woont.                                                                                                                                  

In de familie Kruf gaat het verhaal van afstamming van een gedeserteerd Duits soldaat. Zou dat deze Antonie zijn????                                                                            

Catharina woont 29 jaar hier dus vanaf 1786. Volgens het Franse register zou zij in 1850 in Bergen op Zoom zijn geboren, maar die geboorte is niet te vinden.                

Zij woont in 1779 wel op Burgvliet. Dus alles bij elkaar?? 

Een bijzonder licht op de persoon Antony Snijders werpt onderstaande registratielijst volgens welke meester wagenmaker en municipaal ofwel bestuurder is. 

Antony woont dan huisnummer 25, terwijl op huisnummer 1 ene Verdult woont. Dus hij woont dan nog niet op nummer 1, wanneer dat is gebeurd is de vraag 

want bij de koop van huis nummer 1 Het Lammeken in 1801 woont hij daar al.      

  

 

    

WBA    Archief BOZ 0025  inv nr 179 

De vraag is wanneer betrekt Anthonie huis nummer 1, want bij de hierna vermelde koop in 1801 van het pand nummer 1 Het Lammeke bewoont hij dat pand al.  



Dan het onroerend goed van Anthonie 

                                     
Dan ook nog het pand van Gabriel Groffen, later eigendom van zoon Jacobus die met de dochter van Antonie huwt 

 



en de inning van de belasting                                                                                                         

                                                                                                                                              
WBA   Legger van cijnsplichtige personen of van in cijns uitgegeven percelen van Borgvliet, 1760-1795  pagina 3 tot en met 7  

Onderstaande kaart van Hendrik Adan van 1751 met in kleur voormelde percelen van                                                                                                                                                       

A. Snijders  8, 9, 9A, 10, 53 en 54, van het gilt/gilde Sint Ambrosius 11 en Groffen 7.                                                                                                                                                      

 

Het eigendom 8, 9 en 10 heeft Antonie, die dan al bewoner is blijkens de akte, op 23 juli 1801 gevolgd door een 2e akte op 15 augustus 1801 gekocht van het Gilde 

St. Ambrosius. Het onroerend goed bestaat uit huis Het Lammmeke en een huis met wagenmakerij. Dit gilde legde in de akte wel vast voorzetting van de huur van 

een tweede woning op het perceel en de beschikking door het Gilde van onder andere een Gildekamer in het Lammeken een legplaats voor het gildebier en 

gelegenheid tot vergaderen bij het kolfdragen.          

Ook komt de naam Sneijers terug op percelen in de Augustapolder en wel op kaart BHIC  577Landmetersfamilie Adan, kaarten, 1740 – 1875   37                                             

Meting in Borgvliet van Augustapolder voor maatboek, met aantekeningen door J.B. Adan en onbekende, minuut, circa 1808.                                                                   



Hierna  staan enkele passages van de akten, maar eerst even aandacht voor St. Ambrosius, de beschermheilige van de imkers, bijenhouders, met een beeld in de 

gildekapel in de Gertrudiskerk te Bergen op Zoom en de eerste prijs bij een verschieting in 1851, afbeelding op pagina 166 in het boek Zilver op en in Bergen Zoom 

van (mede-)auteur Cees Vanweesenbeeck                                                                                                                                                                                                               

                                    .                 



 



 



 



 



 



 



   

Kort daarna koopt Antony nog een perceel bij gelegen tegen de Schuttershof. Ook hiervoor tekenen Offier en scheepenen in een afzonderlijke akte                                  

van 12 december 1801 .                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   
WBA  Protocol van opdrachten, 1793 mei 27- 1807 dec. 28  pagina 39 tot en met 47 van 137          



En de aankoop van Het Lammeken door de hoofdman A.C.van Kleef het gilde in 1788 en liquidatie van de rekening van koop en verkoop 

  

                                                                                           
WBA    Protocol van schepenkennissen, bevattende obligaties en hypotheken, 1760 mei 24 - 1808 jul. 5  pagina 49 en 50 van 83 

    
WBA   Voorwaarden van publieke verpachtingen en verkopingen van roerende en onroerende goederen, 1780-1789, pagina 68, 69 en 70 



 

Op 10 november 1779 verhuren Pieter Koolen, ook voogd, en Geert Jacobs, schepenen in de wet van de heerlijkheid Borgvliet, huis Het Lammeke aan Johan Carel 

Biesenbroek  WBA  Stukken betreffende boedel- en voogdijzaken van de erven van Johannes van der Leeden, schepen van Borgvliet, 1779-1780, 1787 pagina 339 

van 368 

De beroepen van Anthonie 

                                                                        
WBA    Hypotheek met onderpand met huis, schre, stallinge en timmer, hof en erve en timmer en hofland in de Eerste hoek, nummer 8 en 9. Alsmede een stuk 

zaayland en dijkputten in de Oostmoer.  78 van 83      

Chijns betaling over het onroerend goed 

 

 



Antonis als magistraat van de gemeente Borgvliet   

Als wethouder in 1796  

           

In 1798 tekent Anthonie mee in diverse koop en verkoopakten samen met officier en schepenen van de gemeente Bergen op Zoom.                                                           

WBA Protocol van opdrachten, 1793 mei 27- 1807 dec. 28 

                                                                        

                                   WBA     Processtukken in de civiele zaak van gemeentebestuur van Borgvliet contra Adam de Bruin, korenmolenaar te Zuidgeest, 1802 



 

Boven Verkoop van schaarhout en onder Anthonie koopt zelf ook en tekent voor verkoop   

                                                                                                 
WBA   Voorwaarden van publieke verpachtingen en verkopingen van roerende en onroerende goederen, 1791-1810 



        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
WBA      Verhoren op verzoek van Kornelis Moors over het sluiten van de rekening der Augustapolder, 1809  

en verkoop van vruchten ten velde, beesten en bouwmansgereedschappen door schout en schepenen 

 

WBA    Voorwaarden van publieke verpachtingen en verkopingen van roerende en onroerende goederen, 1791-1810, pagina 192 van 206  

 



 

En betrokken bij een zaak ten regthuize van de Zuidgeest 

                                                                                                                                                                                 
WBA Protocol van opdrachten, 1807 dec. 13 - 1808 jan. 13              

Op 18 april 1809 is Antonie betrokken bij een rechtszaak en benoemthij twee geregistreerden tot kommissarissen. 

                 

                        
WBA  Extra-ordinaire en ordinaire civiele rol, 1755 sep. 10 - 1809 apr. 12 



 

Mogelijk heeft Antonie zijn inbreng gehad bij onderbedoeld verzoek aan het bestuur van de Bataafse Republiek . 

 

Delpher kranten  :   Koninklĳke courant Anno 1809 op Zaturdag den 6 den van Bloeimaand (6 mei 1809)   

Blijkens Courrier d'Amsterdam = Courier van Amsterdam op dinsdag 27 november/slachtmaand 1810 lijkt Borgvliet nog zelfstandig te zijn.

 

 

 



Antonie als herbergier, tavernier en vondpeilingen in de herberg 

Ook komt zijn naam voor in de Vont, Peilingen of Zunderingen van de drankvoorraad in de vijf herbergen in de Heerlijkheid Borgvliet en Zuidgeest op op 3 juli 1792 

en 5 juli 1794. Dus de herberg die zijn vrouw had zal zijn voortgezet.  Bij de peiling in 1795 komst zijn naam ook voor, maar er zijn drie herbergen meer. 

    

Zunderingen ofwel peilen van de drankvoorraad in de vijf herbergen in de Heerlijkheid Borgvliet en Zuidgeest op 5 juli 1794 waaronder die van Antony Snyder                              

met zijn vrouw als herbergierster Catharina van Eekeren  requirant Marynis Govaerts (pachter van de bieren, wijnen, sterke dranken en slaggeld) wonende te 

Zuidgeest ; Borgvliet getuige Wilhelmus van Dalen (peiler) getuige Pieter Willekens (deurwaarder) 

                                                                                                                                                               
Bron   Notaris Ferdinand de Leeuw, Minuutakten, 1794, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven  



In 1895 zijn er nog drie herbergiers.               

                                                                                                                                                                                                           



Er worden in akte linksonder opmerkingen gemaakt wegens aanwezigheid Hollandse en Franse soldatentroepen en betaling van belasting door hen. 

 
  

Linksboven Bronvermelding Notaris Ferdinand de Leeuw, Minuutakten, 1795, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen op Zoom, inventarisnummer 

1029, aktenummer 56         Rechtsboven          Bier tappersbedrijf en strijkgeld  Protocol van opdrachten, 1807 dec. 13 - 1808 jan. 13                 

Antonie als wagenmaker, boer, handelsman 

Anthonie komt ook terug als boer, handelsman bij verschillende openbare verkopen van hout- en gewaskavels. Mooi is te zien dat bij ene koop iemand voor hem 

borg staat en bij een andere koop staat Antonie borg voor een andere koper.  

Ook komt Antonie een aantal keer voor in (WBA) Stukken betreffende boedel- en voogdijzaken van Anthonie Lijs, 1792. Hij is geld schuldig en heeft geld te goed.  

Dit onder andere wegens door Anthonie geleverd ijzerwerk. Ook zijn er aan de smid te Borgvliet kolen geleverd. Is dit Antonie?   



 pagina 30 

 pagina 29 



  pagina 26 

 pagina  27  

 



 

Hij is ook betrokken bij de uitvaart.   

  pagina 21 

Maar hij koopt ook roerende goederen bij publieke verkopen.                                                                                                                                                                                        

Hierbij valt op dat hij koopt en een ander borg staat en dat hij borg is bij kopen van anderen. 

 



 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tot slot 

Anthonie en Catharina zullen hun genen inzake herbergen hebben overgegeven aan kleindochter Adriana Groffen die met haar man Marijn Dekkers een herberg 

op Nieuw Borgvliet start en waar Catharina nog een periode inwoont. Overigens ook aan de Kruf-en kant zit nog eens iemand in een koffiehuis of café.                               

Zie https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-naaste-families-kruf-en-ernest-in-het-zelfde-koffiehuis-of-cafe-met-drie-namen 

Opsteller Willem Kruf op woensdag 18 mei 2022                                

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-naaste-families-kruf-en-ernest-in-het-zelfde-koffiehuis-of-cafe-met-drie-namen

