
 6.730       ANDRIES (JANSEN) BUIJSEN  
 

Geb. Princenhage ca. 1601, won. Oosterhout t/m 1639, vervolgens te Breda in ‘de Wilde Zee’ op 
het Ginnekenseinde, meester-schrijnwerker, houtkoper, gezworen erfscheider, raad / tienman te 
Breda 1647-1663, weesmeester te Breda 1650-1653, regent/buitenvader van het Armen-
kinderhuis 1649-1653, kerkmeester van de Grote kerk o.a. 1655-1664, 1678-1681, markt-zetter 
van de rogge 1666-1682, regent van de polder de Hartel onder Terheijden 1623-1660, overl./begr. 
(in de kerk) Breda 18/22 juli 1683, otr. als j.m. van den Hage, Geertruidenberg 31 juli 1627 (met 
att. van Oosterhout; att. geg. 17 aug. 1627): 
 

 6.731       JENNEKE HENDRICKS SNELLEN  
 

J.d. geb. Oosterhout, begr. Breda (in de kerk) 10 februari 1647, dr. van HENDRICK CORNELIS 
SNELLEN en GEERTRUIJD LAMBRECHTS VAN HEUSDEN.  
 
Uit dit huwelijk:  
 
1. Johannes (Jan) Andries Buijsen, geb. Oosterhout, korporaal op het Fort St. Anna, diaken aldaar 

1672-1674, overl. voor/in 1676, otr.1 als j.m. geb. tot Oosterhout en won. te Breda en nu in de 
Polder van Namen, Zaltbommel 7 april 1657 (tr.boek Breda, att. gegeven om te trouwen te 
Bommel 27 april 1657) met Theodora de Raet, j.d. geb. en won. (Zalt)Bommel. tr.2 ca. 1665/70 
met Anna Maria Crips, overl. verm. te Leur voor/in 1687. 

2. GEERTRUIJD ANDRIES BUIJSEN, geb. Oosterhout, att.van Breda naar de Leur 1653, overl. na 
1688, otr. als j.d. won. aan het Ginnekenseind binnen Breda, Breda 17 augustus 1652 (tr. 
Breda met att. van de Leur) FRANS CORNELISSEN VAN RIEL, j.m. van de Leur en won. Breda, 
geb. Leur ca. 1632, lakenkoper, stadhouder en (president)schepen van Etten en Leur, overl. na 
1696, zn. van CORNELIS FRANS LAUREIJS VAN RIEL en SIJCKE (LUCIA) FRANS ADRIAENS DE 
BRUIJN. 

3. Hendrick Andries Buijsen, geb. Oosterhout, notaris en procureur te Breda vanaf 1663, raad / 
tienman te Breda 1678-1680, weesmeester te Breda 1677-1679, 1684-1686, 1690-1700, 
overl./ begr. (in de kerk) Breda 16/20 juni 1702, tr. als j.m. van Oosterhout, Teteringen 27 mei 
1663 (otr. Breda 12 mei; otr. Breda RK 26 mei) Joanna / Jenneke Molemans, j.d. van Breda, 
ged. Breda RK (Brugstraat) 3 april 1639, won. op de Haagdijk 1663, overl. Breda augustus 
1702, dr. van Petrus / Peeter Jans van Poppel alias Molemans en Joanna / Jenneke Cornelis 
van (de) Put(te). 

4. Maria Andries Buijsen, geb. Breda, overl./begr. (in de kerk) Breda 3/8 oktober 1680, tr. als van 
Breda won. op het Ginnekenseind, Hoeven 23 mei 1666 (met att. van Breda; otr. Breda 30 
april 1666) Anselmus (Ansem) van der Noot, j.m. van Breda, ged. Breda 28 oktober 1639, 
lidmaat de Breda 1659 (j.m.), (tweede) collecteur van de bieraccijns te Breda 1667-1681, 
diaken van de Grote kerk te Breda 1679, koopman in brandewijn 1693, brandewijnstoker 
1694, overl./begr. (in de kerk) Breda 9/13 juni 1701, zn. van Anthoni Anselmus van der Noot 
en Lijsbeth Janssen Verstraten. 

5. Cornelis Andries Buijsen, geb. Breda, houtkoper, lakenkoper, koopman, marktzetter en 
broodweger of graanmarktmeester te Breda 1682-1720, burgerkapitein, diaken 1692, 
overl./begr. Breda 26/30 maart 1720, tr. als j.m. van Breda, Breda 27 februari 1678 Dina / 
Dingena / Digna van der Noot, j.d. van Breda en won. op de Veemarkt, ged. Breda 11 maart 
1643, overl. voor 1718, dr. van Anthoni Anselmus van der Noot en Lijsbeth Janssen Verstraten. 

6. Cornelia Andries Buijsen, ged. Breda 29 april 1644. 
7. Christina Andries Buijsen, ged. Breda 11 augustus 1645. 
8. Een dochter van Andries Buijsen, begr. Breda (in de kerk) 20 maart 1657. 



Bronnen 
 
Andries Buijsen stelt over de jaren 1623-1629 en 1642-1652 de rekeningen op van de polder de 
Hartel onder Terheijden. Vermoedelijk betreft het de onderhavige Andries. Ook in 1660 wordt hij 
nog vermeld als regent van deze polder.  
 
Anthonis Adriaenssen de Haen verkoopt aan en vest op 2 november 1639 Andries Buijsen, 
wonende tot Oosterhout, in het huis en erve, met toebehoren, genaamd ‘de Wilde Zee’ met het 
hof daarachter liggende en twee huizen daarbij, conform eerdere vestbrieven o.a. van 10 okt. 1527 
en 28 nov. 1638.  
Andries Buijsen verklaart schuldig te zijn aan Anthonis Adriaenssen de Haen, boven hetgeen hij 
contant heeft betaald de som van 1.100 rijnsguldens ter zake van de koop van een huis en erve 
met toebehoren, genaamd ‘de Wilde Zee’, staande en gelegen binnen Breda op het 
Ghinnekenseijnde. Te betalen de ene helft op 2 nov. 1640 en de andere helft op 2 nov. 1641, 
zonder interest. De Haen verkoopt de vorderingen direct door aan anderen (Breda. Vestbrieven 
inv.nr. 531-291v, 292).  
 
Anthonis de Haen verklaart op 1 oktober 1639 schuldig te zijn aan Jacob Beens, brouwer te Breda, 
de som van ƒ 600,- wegens geleend geld. Als onderpand verbindt hij zijn huis, hof en erve, 
genaamd ‘de Wilde Zee’ te Breda op het Ginnekenseijnde over de brug (zuid Jan Cuijsen huis en 
erve, oost de barakken, noord het huis ‘den Aker’). Jacob Beens verklaart op 5 augustus 1652 dat 
Andries Buijsen aan hem de schuld sinds 12 november 1641 met alle interest heeft terugbetaald 
(Breda. Vestbrieven 531-285v).  
 
Staat en inventaris d.d. 11 april 1641 van alle goederen nagelaten door Jenneken Cornelis Mertens 
(van Rijckevorsel), overl. te Oosterhout 1. Er worden roerende en onroerende goederen, obligaties 
en schuldbrieven genoemd. Totale waarde 12.785 gulden 10 stuivers. Waaronder:  
  
 Een vordering op Andries Buijsen d.d. 2 december 1639 groot 400 rijnsguldens, met 1 jaar en 5 

maanden rente tot 1 mei 1641, totaal ƒ 435 7½ stuiver.  
 2½ bunder land en weide 2 onder Terheijden; een huis en erf in de St.Jorisstraet tot Breda, 

tegenover de poort van het huis van de heer president d’Arssen, waarvan geen brieven zijn 
omdat het huis door Lambrecht Adriaenssen van Heusden zelf is opgetimmerd (van het erf 
een brief van 30 aug. 1575); een huis, erf en toebehoren op de Veemerckt, genaamd vanouds 
de Drij Hamers (twee schepenbrieven d.d 26 maart 1571 en 15 dec. 1574). 

 
Erfgenamen: Elisabeth Lambrechts van Heusden, getrouwd met Adriaen van Olmen. Zij krijgt de 
helft en de andere helft is voor de kinderen van haar zus Truijken Lambrechts van Heusden.  
De kinderen van Truijken krijgen ook nog een voorlegaat van 1.100 gulden.  
(Breda. NA inv.nr. 126-19, not. J.H. Dirven d.d. 11 april 1641).  
 
Elisabeth Lambrechts van Heusden, geass. met haar man en voogd Adriaen van Olmen, voor de 
ene helft, en Andries Buijsen, als man en voogd van Jenneken Henrick Snellen, volgens procuratie 
voor schepenen van de vrijheid van Oisterhout d.d. 2 december, Heijltken Snellen, geass. met 
Peeter Peeterssen van Wijnocxbergen, alsmede Buijsen en Wijnocxbergen als gemachtigden van 
Wouter Henrick Snellen en van Henrica Henrick Snellendochter, huisvrouw van Henrick Pieterssen 
van Wijnocxbergen, om onder andere de huizen en gronden van erven, zowel tot Breda als elders 
gelegen, gekomen van Jenneken Cornelis Martens van Rijckevorssel, te leveren, volgens procuratie 



voor notaris Henrick Vertholen te Breda d.d. 12 april 1641, voor de andere helft, leveren op 3 
december 1642 aan Daniel van Santen, burger en bakker alhier, een huis, achterhuis, hof en erf, 
met alle toebehoren, genaamd ‘de Drije Vergulde Hamers’ staande en gelegen binnen Breda in de 
Gasthuijsstraete omtrent de Merckt (Breda. Vestbrieven inv.nr. 532-308).  
 
1 Zij tr.1 Lambrecht Adriaen Anthoniszoon van Heusden, smid, overl. voor 5 september 1590; tr.2 Breda 2 
januari 1593 Nicolaes Aertssen Vermolen, glazenmaker.  
2 Een bunder had in deze omgeving destijds een omvang van 400 roeden. 

 
Daniel van Santen, burger en bakker alhier, verklaart op 3 december 1642 schuldig te zijn aan 
Jenneken Henrick Snellen, huisvrouw van Andries Buijs, Henrica Snellen, huisvrouw van Henrick 
Wijnocxbergen, Heijltken Henrick Snellen, huisvrouw van Peeter Peeterssen van Wijnocxbergen, 
en Wouter Henrick Snellen de som van ƒ 700,- ter zake van de koop van een huis en erve met alle 
toebehoren, genaamd ‘de Drije Vergulde Hamers’, staande en gelegen in de Gasthuijsstraete te 
Breda, omtrent de Merckt, aan hem door de crediteuren en door Adriaen van Olmen geleverd. 
Terug te betalen de ene helft op 3 dec. 1643 en de andere helft op 3 dec. 1644, zonder interest.  
Andries Buijsen en Peeter Peeterssen van Wijnocxbergen als testamentaire boedelgemachtigden 
van hun huisvrouwen, en vervangende de mede-erfgenamen verklaren op 29 maart 1650 dat 
Daniel van Santen alles heeft afgelost (Breda. Vestbrieven inv.nr. 532-309).  
 
De handtekeningen van Andries Buijsen onder notariële akten te Breda, resp. 1661 en 1681.  
 

 

 

 
Cornelis Melchior Cornelissen, metser, verklaart op 5 februari 1614 schuldig te zijn aan Niclaes 
Aertssen Vermolen de som van ƒ 800,-.  
In de marge: Andries Buijsen, als man en voogd van Jenneken Henrick Snellen, en Peeter Peeters 
Wijnocxbergen, als man en voogd van Heijltken Henrick Snellen, en mede voor Wouter en 
Henricksken Henrick Snellen, verklaren op 25 juli 1642 dat de weduwe van de debiteur de hen 
toekomende helft van de schuld ad ƒ 400,- heeft afgelost (Breda. Vestbrieven inv.nr. 513-16).  
 
Cornelis Melchior Cornelissen, metser, verklaart op 4 januari 1617 schuldig te zijn aan Niclaes 
Aertssen Vermolen, glasmaker, de som van ƒ 200,-.  
Op 17 juli 1643 verklaren Andries Buijsen en Adriaen Anthonis sGraeuwen als erfgenamen van 
Niclaes Aertsen Vermolen dat de schuld is afgelost (Breda. Vestbrieven inv.nr. 516-2).  
 
Overeenkomst d.d. 21 juli 1643 tussen Wouter Snellen en zijn zwagers Andries Buijsen, 
schrijnwerker, en Peeter Peeterssen van Wijnocxbergen de Jonge, kuiper, burgers van Breda, in 
verband met het aandeel van Wouter in de nalatenschap van zijn grootmoeder Jenneken Cornelis 
Martens (Breda. Vestbrieven inv.nr. 533-71).  
 
Op 11 januari 1653 verkoopt en levert juffr. Maria Rijckberg, wed. van brouwer Gosuinus van 
Bernagie, aan brouwer Michiel Janssen van den Nouweleijnde haar huis, achterhuis, brouwerij, 



etc. genaamd ´den Haen´ met daarbij twee schuren, staande en gelegen aan de Oude 
Ghinnekenseijntsche Brugge, naast de Marck aan de noord en westzijde. Eén van de schuren is 
verhuurd aan Andries Buijsen (Breda. Vestbrieven inv.nr. 535-148v).  
 
De heer Thielemannus Walraven, predikant te Oosterhout, verklaart op 11 oktober 1653 schuldig 
te zijn aan sr. Andries Buijsen de som van ƒ 640,- wegens geleend geld en enig verricht 
schrijnwerk. Als zekerheid en als aflossing draagt schuldenaar over aan Buijsen zijn volledige 
toekomstige traktement als predikant. Op 19 oktober 1654 verbindt predikant Thieleman 
Walraven zijn jaarlijkse traktement ook als aflossing van een vordering van Andries Buijsen wegens 
geleverd timmerhout en verricht schrijnwerk aan de kerk van Oisterhout (Breda. Vestbrieven 
inv.nr. 535-195, 282v).  
 
Sr. Arnoldus Martini en Franchoijsken Heijs, echtelieden, won. tot Ghinneken, zijn schuldig aan sr. 
Andries Buijsen, burger binnen Breda, de som van ƒ 1.350,60 ter zake van geleverd timmerhout, 
het verrichte schrijnwerk en geleend geld, tegen een rente van 5%, af te betalen binnen 3 jaren. 
Als onderpand o.a. een lijfrente van ƒ 50,- per jaar toekomende aan Franchoijsken Heijs en 
roerende goederen (Breda. Vestbrieven inv.nr. 535-312, d.d. 8 februari 1655).  
 
Op 24 december 1661 legt sr. Andries Buijsen, ‘thien raetsman’, oud 60 jaren, samen met enkele 
andere personen een verklaring af (Breda. NA inv.nr. 165-394, not. J. van den Couwenberch).  
 
In de rekeningen van de Grote kerk te Breda worden in de jaren 1645 tot en met 1678 betalingen 
verantwoord aan Andries Buijsen voor de levering van hout, arbeidsloon en schrijnwerk, t.b.v. de 
kerk en t.b.v. het huis ‘de Drije Mooren’ in de Visserstraat (waarvan de kerk de helft bezat).  
Andries Buijsen vervaardigt in 1655/56 de nieuwe preekstoel, in 1657/58 de magistraatsbank en in 
1663 de thans nog aanwezige ‘Prinsenbank’ in de Grote kerk te Breda. Mogelijk is hij ook 
betrokken geweest bij andere interieurwerken in de Grote kerk 3.  
 
3 Zie in dit verband: G.W.C. van Wezel, De Onze-Lieve-Vrouwekerk en de grafkapel voor Oranje-Nassau te 
Breda, 2003; en W.Hupperetz, Het geheugen van een straat, bijlage 2 Archiefbronnen over het huis De Drie 
Moren, Visserstraat 31 te Breda, 2004. 



 

 
Interieur van de Grote kerk te 
Breda, met links de preekstoel 
en rechts de Prinsenbank.  

 
Sr. Andries Buijsen en sr. Peeter Govaert Puttinghs, burgers en inwoners van Breda, verklaren op 
12 oktober 1666 borg te staan voor een schuld van ƒ 1.500,- van Frans van Riel aan sr. Adriaen 
Stickers, won. Breda, volgens een schuldbrief gepasseerd voor schepenen van Etten op 11 oktober 
1666 (Breda. Vestbrieven inv.nr. 538-259).  
 
Op 30 november 1666 heeft Andries Buijs wegens het overlijden van Jacob van Vechelen eed 
gedaan als marktzetter van de rogge (Breda. Commissieboeken, inv.nr. 400-39).  
 
Op 24 maart 1670 leggen Andries Buijsen en Francois van der Locht, houtkopers binnen de stad 
Breda, een verklaring af. Andries geeft als reden voor zijn wetenschap dat hij al meer dan 40 jaar 
houtkoper is geweest en omtrent 69 jaar oud is (Breda. NA inv.nr. 165-394, not. H. Buijsen).  
 
Andries Busen, vermeld als lidmaat te Breda 1671, direct gevolgd door Anselmus van der Noot en 
diens huisvrouw Maria Busen.  
 
De erfgenamen van Nicolaes Jan Stickers den Jongen leveren op 28 oktober 1677 aan Corstiaen 
Schemen, burger te Breda, een rente van twee zesteren rogs en 7 carolusguldens, waar men 
jaarlijks 20 gulden voor betaalt, tegenwoordig ten laste van sr. Andries Buijsen, burger te Breda, uit 
zijn woonhuis en erve, met alle toebehoren, genaamd ‘de Wilde Zee’ staande en gelegen binnen 
Breda op het Ginnekenseijnde, naast het huis en erve van Cornelis van Erffrenten noordwaarts en 
het huis en erve van Bernaert … zuidwaarts, zulks met ingang van bamis 1678. In de marge is d.d. 



14 oktober 1687 aangetekend dat de renten in deze vestbrief zijn afgelost en gekweten op 15 
januari 1570 (Breda. Vestbrieven inv.nr. 541-277v).  
 
Sr. Andries Buijsen, burger en schrijnwerker alhier, verklaart op 21 maart 1678 te hebben verkocht 
aan sr. Cornelis Andries Buijsen, burger en lakenkoper alhier, zijn zoon, en juffr. Dingena van der 
Noot, wettige echtelieden, een huis, plein, hof en erf met alle toebehoren, met twee schuren die 
gebouwd zijn waar vroeger twee huizen gestaan hebben, genaamd ‘de Wilde Zee’, met het huis en 
brouwerij van Cornelis van Erffrenten aan de noordzijde, en het huis van kleermaker Bernaert van 
Kempen met de gang aan de zuidzijde, en aan de oostzijde het huis van bakker Cornelis Henrick 
Buijs en de gang lopende naast de stadsbarakken. De koopsom is reeds voldaan. Het geheel is door 
verkoper verkregen op 2 november 1639, belast met drie gulden per jaar aan de Cartuijsers tot 
Geertruijdenberch, nu de Gravelijkheid, met acht gulden per jaar aan de erfgenamen wijlen juffr. 
Beckers, en met twintig gulden per jaar aan de erfgenamen Nicolaes Stickers. In marge is d.d. 14 
oktober 1687 aangetekend dat de last van 20 gulden al op 14 januari 1570 is afgelost en vervallen 
(Breda. Vestbrieven inv.nr. 542-22v).  
Kopers blijven een bedrag van 2000 gulden schuldig aan verkoper. Daarover moet een rente van 
5% per jaar betaald worden, voor het eerst eind april 1679. Verder is bepaald dat aflossing niet 
mag plaatsvinden zolang de schuldeiser leeft. In marge is aangetekend dat de schuld op 5 maart 
1683 volledig is afgelost (Breda. Vestbrieven inv.nr. 542-23).  
 
Sr. Andries Buijsen, burger en meester-schrijnwerker binnen Breda, testeert 2 april 1681 voor 
notaris Peeter Beeris te Breda. Hij benoemt als enige erfgenamen zijn zoons sr. Hendrick en sr. 
Cornelis Buijsen, zijn dochter juffr. Geertruij Buijsen, huisvrouw van sr. Francois van Riel, en de 
nagelaten kinderen van zijn overleden zoon sr. Jan Buijsen, in vier gelijke delen, met de conditie 
dat bij de verdeling zal worden verrekend hetgeen zijn zoon Jan (dan wel diens kinderen) meer 
hebben ontvangen dan zijn moederlijk goed van 400 gulden, volgens de aantekeningen van 
testateur een bedrag van 755 gulden, hetgeen zijn andere kinderen ook eerst zullen ontvangen. De 
zoons Hendrick en Cornelis worden benoemd tot executeur van het testament en tot voogden van 
de onmondige kinderen van zoon Jan (Breda. NA inv.nr. 291-126).  
 
De magistraat van Breda heeft op 11 februari 1682, mits de hoge ouderdom en vrijwillige afstand 
van Andries Buijsen, marktzetter en broodweger alhier, in diens plaats gesteld en gecommiteerd 
de persoon van Cornelis Buijsen, zijn zoon. Cornelis legt op 13 februari 1682 de eed af (Breda. 
Commissieboeken, inv.nr. 401-172).  
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