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Voorwoord
In de genealogische literatuur is aan de ontwikkelingsgang van het geslacht Bierens, dat wortelt in WestBrabant, met name in Steenbergen, reeds uitgebreid aandacht besteed. 1 Over het leven van de oudst
bekende generaties is echter nog maar weinig bekend. Ik heb getracht om hierover wat meer
duidelijkheid te verkrijgen, met als vertrekpunt de kwartieren van Pieter Bierens (1685-1734). Het bleek
mogelijk om voorouders van hem op het spoor te komen die nog niet eerder waren getraceerd. 2 In die
zoektocht speelde de vraag een rol of er wellicht een genealogische connectie bestaat tussen dit geslacht
en een familie Bierens met wortels in de Oost-Brabantse plaatsen Valkenswaard en Eersel, waarvan de
stamouders getraceerd zijn in de 15de eeuw. 3 Een verrassende vondst in de notarisarchieven van de stad
Steenbergen bracht het antwoord op deze vraag een forse stap dichterbij.

Steenbergen en omgeving ca. 1650. 4
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Pieter Bierens en zijn voorgeslacht
1.

Pieter Bierens, geref. ged. Steenbergen 16-9-1685 (getuige: Maria van den Broucke); belijdenis
ald. 4-7-1704; landbouwer, aanvankelijk te Nieuw-Vossemeer en vanaf ca. 1726 in de polder
Schakerloo bij Tholen; 5 werd aan de Kettingdijk aldaar eigenaar van de Kettinghoeve in de
Hollekenshoek (anno 2012 betiteld als “ ’t Huys Vermuyden”); 6 schepen van Oud- en NieuwVossemeer; 7 begr. Schakerloo (bij Tholen) 12-12-1734; otr. (geref.) Tholen 6-3-1709, tr. ald. 7-41709 Clasina van de Vijver, geref. ged. Tholen 15-12-1688, dochter van Steven van de Vijver en
Soetje Claes Floij, begr. Tholen 10-3-1765. 8

De doopinschrijving van Pieter Bierens, 16-9-1685.

De Kettinghoeve (anno 2012 ’t Huys Vermuyden) te Schakerloo (Tholen).
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2.

Rochus Bierens, geb. in het Oudeland van Steenbergen, r.k. ged. Lepelstraat (in de parochie van
Halsteren) 7-12-1653 (getuigen: Joannes Lendertssen de Haen en Cornelia Geerts); 9 vermeld als
minderjarig (d.w.z. nog geen 25 jaar oud) op 16-5-1676; 10 procedeerde in 1676-1677 tegen zijn
stiefvader Jan Dircksen Uijlecoote over de erfenis van zijn moeder; 11 vermeld als schepen van de
polder De Heen in o.m. 1693, 1697, 1702 en 1708; 12 landbouwer (“landman”) in de polder De
Heen; 13 bezat daar een boerderij met 86 gemeten eigen grond; 14 maakte de watersnoodramp van
26-1-1682 mee; 15 verkocht 3-8-1682 voor fl. 1000 12 gemeten en 225 roeden “hoefland” [land
behorende bij een hoeve] in de polder van De Heen; 16 testeerde op 17-3-1683 (ziek thuis in De
Heen); 17 tot zijn huishouden behoorden in 1687 4 personen boven de 16 jaar en 7 onder de 16 jaar;
18
beschikte in 1688 over 7 “melkbeesten” en 4 paarden; 19 kocht op 24-3-1693 3 gemeten en 225
roeden land in de Blikken in de polder De Heen voor fl. 69 per gemet; 20 kocht aldaar op 11-3-1695
7 gemeten en 150 roeden en voorts in de polder De Heen (zuidelijk grenzend aan de Groeneweg en
noordelijk aan de oude zeedijk) 18 gemeten hoefland; 21 was op 25-7-1693 pachter van diverse
percelen land in de polder De Heen, eigendom van Pieter van Berkel (oud-schepen van Rotterdam);
22
kocht 17-3-1696 13 à 14 gemeten land in de Blikken (noordelijk grenzend aan de Groeneweg)
voor fl. 875; 23 kocht op 24-8-1698 en 2-11-1698 (eerst de ene dan de andere helft) voor fl. 1600
een boerderij met 23 gemeten “hoefken land” in het Westland te Steenbergen aan weerszijden van
de Dwarsweg van de Drie Lindekens; 24 verkocht in de polder De Heen op 11-6-1699 aan Marijnis
Geertsen een boerderij met 51 gemeten en 200 roeden hoefland, zuidelijk grenzend aan de
Groeneweg en noordelijk aan de dijk; 25 kocht 16-1-1700 het einde van een dijk gelegen tegen de
Noordheensche Polder; 26 verkocht 30-1-1700 3 gemeten en 225 roeden met huis en schuur in de
Blikken in de polder De Heen; 27 verkocht 25-5-1703 3 gemeten zaai- en weiland in de Blikken
voor fl. 60 per gemet; 28 verkocht 19-10-1704 12 à 13 gemeten land met huis en schuur in de polder
De Heen, noordelijk grenzend aan de Groeneweg voor fl. 1.090; 29 was (o.m. in 1687) ouderling in
de geref. kerk van Steenbergen; 30 was (o.m. op 15-1-1700) weesmeester te Steenbergen; 31 overl.
De Heen; begr. Steenbergen 4-4-1709; otr. (als j.m.) (geref.) Steenbergen 7-5-1678, tr. NieuwVossemeer 30-5-1678 (met att. van Steenbergen 28-5-1678). 32

De doopinschrijving van Rochus Bierens op 7 december 1653.

De handtekening van Rochus Bierens in 1703. 33
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3.

Tanneke Heijndrics (van Hoogerwerf), geb. De Heen, geref. ged. Steenbergen 26-1-1659 (getuigen:
Willem Adriaensen Spruijt [burgemeester], Pieter Franssen, Bastiaen Pietersen Mennen, Marijke
Cornelis Vincke en Neeltje Hans de Jongh); doopgetuige Steenbergen (bij een kleinkind) 6-101715; test. te Steenbergen 4-3-1673; benoemde haar vader tot haar enige erfgenaam; 34 test. te
Tholen (bij notaris Iman Spruijt) op 18-2-1724; 35 overl. vóór 19-1-1727; 36 otr. (1) (als j.d.) (geref.)
Halsteren 27-10-1673, tr. (1) elders (met att. van Steenbergen 18-11-1673), wonend onder
Halsteren, Cornelis Jansen Marcelis, j.m., geb. Oud-Vossemeer ca. 1644/1645 (7 jaar oud op 2-51652) 37, zoon van Jan Cornelis Marcelis en Lijsebeth Leijns; 38 voor de bruid getuigde haar vader;
over de bruidegom werd in het trouwboek van Halsteren aangetekend: is meerderjarig zonder
voogden; 39 hij volgde zijn schoonvader op als landbouwer op diens boerderij; sloot met hem op
29-12-1673 een accoord over de toewijzing van het moederlijk goed van zijn echtgenote Tanneke,
nadat daarover eerder onenigheid was ontstaan [NB: dit moederlijk goed bedroeg krachtens het
testament van haar ouders d.d. 7-9-1669 fl. 13.500]; 40 hij overl. De Heen, begr. Steenbergen 15-71677; 41 op 28-5-1678 overlegde Tanneke Hendricks aan de Weeskamer van Steenbergen een
extrakt uit het testament van haar overleden man, gepasseerd voor notaris Joan Vinck te
Steenbergen op 1-6-1675, waaruit bleek dat de Weeskamer gesecludeerd was; 42 zij otr. (3) (geref.)
Steenbergen 20-9-1710 (h.v. Steenbergen 28-9-1710), tr. (3) Nieuw-Vossemeer 5-10-1710 (met
att. van Steenbergen) Francois Verstraten, j.m., geb. Lillo ca. 1690, zoon van Jacob Jacobsen
Verstraten en Cornelia Eyens; 43 hij verkreeg van de geref. kerk te Nieuw-Vossemeer op 19-4-1707
een attestatie naar Steenbergen; had als landman in De Heen op 9-5-1711 een schuld van fl. 1500
die op 12-5-1714 werd afbetaald; 44 zij testeerden te Steenbergen op 12-5-1714; 45 op 28-12-1715
kocht hij percelen land in de polder van De Heen van resp. 16 en 15 gemeten voor fl. 3.247; 46 hij
is in 1716 vermeld als bouwman op een boerderij in de polder De Heen; hij stelde deze boerderij
op 21-1-1716 en 1-5-1716 als onderpand van een lening van resp. fl. 1000 en fl. 1200; 47 in 1717
behoorden tot zijn huishouden twee knechten, een meid en een koeienwachter; 48 hij is in 1741
vermeld als ingelande van de Heensche Polder; hij hertrouwde eerst met Baraba Dekkers 49 en
daarna met Willemina van Lobbregts, weduwe van Paulus Waaijs (otr. (geref.) Brouwershaven 58-1746, tr. ald. 25-8-1746, met att. van Steenbergen 21-8-1746). 50

4.

Godefridus (Govaert) (roepnaam Goort) Pieters (alias) de Doot (Bierens), waarsch. geboren te
Eersel in de Meierij van Den Bosch, verm. ca. 1610-1615; 51 landbouwer in het Oudeland van
Steenbergen; 52 pachtte ook land in de Graaf Hendrikpolder te Steenbergen, resp. percelen van 13
gemeten en 192 roeden en van 27 gemeten en 84 roeden; 53 idem in het Cromwiel te Steenbergen; 54
bezat daar ook drie blokken land van resp. 4 gemeten, 2 gemeten en 151 roeden en van 3 gemeten
en 43 roeden; 55 bezat in het Westland (“in de hoeck van den geslechten dijck”) 6 gemeten en 43
roeden land; 56 als eiser vermeld in een geschil met Stoffel Claessen Padtmos op 16-1-1640; 57
vorderde ca. 1640 betaling van verteerd gelag ad fl. 8 en 8 stuivers van Cornelis Claessen
Cruydecoeck; 58 kocht 5-3-1642 een paard voor 18 pond Vlaams; 59 vermeld als borg, wonend in
het Oudeland, 28-11-1643; 60 kocht 19-10-1644 voor fl. 130 een paard; 61 vorderde in 1645 betaling
van fl. 261 door Michiel Engelen wegens het leveren van 8.700 [verm. bossen] rijs [rijshout] à fl.
3 per honderd; 62 kocht 13-2-1647 een rode vaars (jonge stier) voor fl. 26; 63 kocht 20-11-1647 een
“hou ofte scheire” van 6 gemeten bossen in het Oudeland te Steenbergen voor fl. 60 per gemet plus
de verplichting om aan de verkoper (Joan Schaep) 6000 blokken (“blockeel”) eikenhout te leveren;
64
was op 25-8-1649 eigenaar van 7 gemeten en 35 roeden land in het Oudland te Steenbergen met
een verpachtingswaarde van fl. 15 per jaar; 65 had op 14-4-1650 een schuld van fl. 120 wegens de
koop van een paard; 66 idem op 3-5-1652 een schuld van fl. 165; 67 werd in 1652 gedaagd voor de
Schepenbank van Steenbergen wegens mishandeling op 1-5-1652 van Grietje Henricx, weduwe
van Joan Jasperse van Laer, wonend in het Oudland; 68 pachtte in 1650 6 gemeten en 39 roeden
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land in het Westland dat vanwege de oorlog geïnundeerd was geweest; 69 plaatste op 19-6-1652
onder een overeenkomst (betreffende de koop, door hem, van boekweit) een handmerk [kon dus
niet schrijven]; 70 verkocht op 14-2-1654 voor fl. 132 een bruin merriepaard; 71 kocht 1-3-1654 voor
fl. 340 twee paarden; 72 kocht in 1654 voor fl. 302 en 15 stuivers 103 roeden schaarhout van twee
bossen onder Moerstraten; 73 bezat in het Oudland (naast zijn hofstede) een huisje “bij den Brouwer
op het Armelant” [land van de diaconie van de geref. kerk te Steenbergen] dat uit zijn nalatenschap
in 1655 werd verkocht voor fl. 113 en 8 stuivers; 74 overl. in het Oudeland van Steenbergen; begr.
Steenbergen 18-3-1655; 75 zijn nagelaten goederen werden op zijn hofstede op 18 en 19 juni 1655
publiekelijk verkocht; 76 de baten van de boedel bedroegen fl. 7.491, 5 stuivers en 6,5 penningen
en de schulden fl. 5.821,15 stuivers en 4 penningen zodat een bedrag resteerde van fl. 1.669:10:2,5;
in 1669 vervaardigde Jan Dircksen Uijlecoote (gehuwd met de weduwe van Govert Pieterse de
Doot) ten behoeve van de Weeskamer van Steenbergen een overzicht van de ontvangsten ten gunste
van en de uitgaven ten laste van de boedel sedert 16-6-1656; 77 daaruit blijkt o.m. dat Anna Rochus
uit de boedel tijdens een publieke veiling op 29-3-1656 de hofstede van Govert Pieterse de Doot in
het Oudeland kocht met ca. 5 gemeten grond voor een bedrag van fl. 1.304, te betalen in twee
termijnen; 78 Govert Pieterse de Doot tr. (1) vóór 1638 Adriaentien Mattijs de Blaer; uit dit huw.
kwamen drie kinderen voort die r.k. te Wouw werden gedoopt in de periode 1638-1644; 79 tr. (2)
maart 1647 (h.v. Steenbergen 29-3-1647) Janneken Geerts, weduwe van Marinus Adriaensse
Brouwers; 80 uit dit huwelijk kwam dochter Pieternelleken Goverts voort; 81 tr. (3) ca. 1651-1653. 82
5.

Anna Rochus Hollander (ook: Anneken Rokus en Rokis), geref. ged. Steenbergen 1-4-1618,
dochter van Rochus Martensen (Hollander) en N.N. [= Anna Verpoorte] (getuigen: Cornelis van
Stoutenburgh [zie kwartiernummer 23], Willebort Lenaerts, Madelena Michiels en Martha van
Stoutenburgh [zie kwartiernummer 23]); 83 had in 1657 een vordering op Bartel Brion van fl. 6
wegens de verkoop van “stoppelgroen”; 84 in 1657 te Steenbergen ook vermeld als eiseres in een
geschil met Geerit Lenaertsen inzake de verpachting van grond; 85 begr. Steenbergen 8-9-1658; tr.
(1) Pieter Adriaenssen; 86 uit dit huwelijk kwam een zoon Adriaen Adriaensen voort, geref. ged.
Steenbergen 2-11-1641 (getuigen: Martha van Brouk, Elder Eppe 87 en Willeke Cornelis); voorts
een dochter Martha Adriaenssen, geref. ged. Steenbergen 17-1-1649 (getuigen: Josina van den
Brouck en Teun Huygen); voorts een dochter Anneken Adriaensen, geref. ged. Steenbergen 28-11651 (getuigen: Martinus Rokissen [een broer van Anna Rochus?] en Maria van de Brouck); 88
Anna Rochus otr. (3) (geref.) Steenbergen 22-4-1656, tr. (3) Wouw 9-7-1656 Jan Dircksen van
Uijlecoote (ook: Jan Dircksen Timmerman), weduwnaar van Catalijne Jans, afkomstig uit “het
Steenbergsche Landt”; 89 uit dit huw. geref. ged. fort Henricus (bij Steenbergen) 5-3-1657 Antonij
Uijlecoote (getuigen: Cornelis van den Broecke, Johannes van den Broeck, Anna van den Broeck
en Mayken Dirckx Uijlecoote)’; 90 Jan Dircksen Uijlecoote otr. (3) N.N., begr. Steenbergen 17-111669; hij otr. (4) (geref.) Steenbergen 19-7-1670, tr. (4) elders (met att. van Steenbergen 23-81670) Janneken Lambregts, van Oosterhout, weduwe van Jan Adriaenssen Manshart (Mantshert),
beide wonend in het Oudeland te Steenbergen; zij testeerden te Steenbergen 17-8-1686. 91

6.

Hendrick Lambregtsen, landbouwer in De Heen; 92 bezat daar een boerderij (“hoefken”) met (in
1673) 33 gemeten eigen grond, gelegen oostelijk van de oude zeedijk en westelijk van de “lange
weg”; 93 bezat in 1674 181 gemeten en 215 roeden land te Steenbergen; 94 bezat twee paarden en
twee koeien; 95 had een schuld van fl. 1000 tegen een rente van 5 % per jaar bij de predikant
Stephanus Vay; als onderpand (vermeld op 28-7-1674) diende 10 gemeten land in De Heen (vrij
en onbelast), oostelijk van de zeedijk, zuidelijk van de “Groenenwech” en westelijk van de
erfgenamen van Cornelis van der Haven, destijds gekocht van Pieter Wouters; 96 in 1666 vermeld
als inwoner van het Westkwartier van Steenbergen; 97 sloot 29-12-1673 een accoord met zijn
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schoonzoon Cornelis Jansen Marcelis over de toewijzing van het moederlijk goed van zijn dochter
Tanneke (zie kwartiernummer 3); 98 na zijn overlijden werden zijn nagelaten percelen land in de
Heensche Polder op 18-6-1681 verdeeld tussen zijn kinderen Tanneke (voortgekomen uit zijn
eerste huwelijk) en Lambrecht (voortgekomen uit zijn tweede huwelijk en toen nog minderjarig)
enerzijds en zijn tweede echtgenote anderzijds, vermoedelijk met het oog op een voorgenomen
tweede huwelijk van Maria Bergeijck; het grondbezit omvatte in de genoemde polder drie partijen
van resp. 10 gemeten, 5 gemeten en 100 roeden en 3 gemeten en 1576 roeden, gelegen in dat deel
van de polder dat werd (en wordt) omschreven als de Blikken; 99 in dit deel van de polder verkopen
de genoemde kinderen 2/6de part van een perceel land voor fl. 99 per gemet; op 21-5-1685 verkopen
zoon Rochus Bierens en Cornelis Pieterse Beijerlandt (getrouwd met de tweede echtgenote van
Hendrick Lambregtsen) als erfgenamen van Hendrick Lambregtsen (de eerste voor 1/6de deel en de
tweede voor 5/6de deel) het eerstgenoemde perceel van 10 gemeten voor fl. 1000 aan de predikant
Stephanus Vay ter voldoening van de (door de koper verstrekte) hypotheek ad fl. 1000 waarmee
dit perceel was belast, onder de toezegging dat achterstallige rente alsnog zal worden betaald; 100
Hendrick Lambregtsen was doopgetuige te Steenbergen 12-2-1662, 5-8-1663, 4-11-1663, 20-121665, 18-11-1668 en te Kruisland op 18-9-1667; met eerste echtgenote testeerde hij thuis in De
Heen op 7-9-1669; bepaald werd dat hun bezittingen zouden overgaan naar de langstlevende; deze
nam de verplichting op zich hun gezamenlijke kind (= dochter Tanneken) op te voeden totdat zij
20 jaar zou zijn; zou haar vader dan zijn overleden dan diende aan haar vanwege haar vaderlijk
goed fl. 500 te worden uitbetaald; zou haar moeder dan zijn overleden dan bedroeg de uitkering
vanwege haar moederlijk goed fl. 13.500, waarbij werd verwezen naar de huwelijkse voorwaarden
die in 1656 waren opgemaakt; 101 bepaald werd dat de Weeskamer van Steenbergen zou zijn
uitgesloten; 102 Hendrick Lambregtsen test. te Steenbergen met tweede echtgenote bij notaris Joan
Vinck op 7-7-1674; 103 idem op 5-1-1679; 104 zijn tweede echtgenote toonde op 8-2-1681 een extrakt
daarvan voor de Weeskamer van Steenbergen waaruit bleek dat die Weeskamer was gesecludeerd;
105
hij overl. De Heen, begr. Steenbergen 21-10-1680; otr. (2) (geref.) Steenbergen 23-9-1673, tr.
(2) Nieuw-Vossemeer (met att. van Steenbergen) 8-10-1673 Maria (Marijken) Bastiaens Bergeijck,
j.d., geb. De Heen, geref. ged. Steenbergen 30-6-1652, dochter van Bastiaen Arijsse [Arents]
Bergeijck en Marij Antonis Soetens; 106 zij overl. in De Heen (in het kraambed) en werd begr.
Steenbergen 19-1-1692; 107 Hendrick Lambregtsen otr. (1) (als j.m. “uijt de heen”) (geref.)
Steenbergen 11-11-1656, tr. (1) (geref.) Halsteren 3-12-1656 (met att. van Steenbergen 2-121656). 108
7.

Mayken Pieters van Stel, geb. in de Triangelpolder te Steenbergen, geref. ged. Steenbergen 17-111619 (getuigen: Heindrick van Plas, Cornelis Willems, Tanneken Geerts en Josijngen Arnouts);
doopgetuige Steenbergen, 7-5-1656, 23-2-1659, 17-8-1659, 3-10-1660, 7-12-1664, 14-6-1665, 1510-1665, 19-6-1667, 22-2-1671 en 13-3-1672; zij kocht van haar broer Aert Pieters van Stel op 309-1672 voor fl. 1000 diverse paarden, koeien en kalveren; 109 overl. in De Heen, begr. Steenbergen
14-2-1673; zij otr. (1) Steenbergen 10-6-1640, tr. (1) ald. (na drie proclammaties) Joos(t) Jorissen,
j.m. uit De Heen (die bij de inschrijving van haar huwelijk met Hendrick Lambregtsen is
omschreven als Joost Jorissen de jonge); 110 Joost Jorissen was landbouwer (“landman”) in De
Heen; 111 op 16-5-1646 is hij vermeld wegens een lening van fl. 676 en 13 stuivers met als
onderpand 5 gemeten en 214 roeden land in De Heen; 112 op 8-10-1647 had hij een schuld van fl.
1300; 113 hij verkocht op 20-9-1651 voor fl. 1850 een huis in de Damstraat te Steenbergen; 114 hij
kocht op 24-11-1651 (na een succesvolle naasting, vanwege bloedverwantschap met de verkoper,
i.c. Joris Cornelissen, die de betreffende grond al had verkocht aan Meeus Arentsen Bergeijck) 16
gemeten en 150 zaailand te De Heen, gepacht door Lenaert Lenaertsen van Driel; 115 Mayken
Pieters van Stel testeerde met Joost Jorissen, wonend te De Heen, op 21-2-1656; zij bepaalden dat
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hun bezittingen zouden overgaan naar de langstlevende partner; er waren kennelijk geen kinderen;
aan zowel de diaconie van de geref. kerk als aan het Armhuis van Steenbergen werd fl. 25
gelegateerd, evenals fl. 25 aan hun “naaste vrinden”. 116
8.

Peter Peterssen 117 Claessen, woonde in Eersel in de Meierij van Den Bosch; 118 waarsch. overl.
Eersel 21-5-1625 of 20-?-1637; 119 tr. (kinderen uit dit huwelijk die op 25-2-1649 nog leefden zijn:
Goijaert, Peter, Dierck, Maeijken, Anna en Peercken Peeters). 120

9.

Heijltien Bijerens (Bierens), verm. geb. ca. 1580; 121 zij overl. te Eersel 16-2-1649; 122 op 25-21649 kwam in Eersel een schepenakte tot stand betreffende de verdeling van haar nalatenschap
tussen haar kinderen en haar tweede echtgenoot Hendrick Daniels; 123 de eerste regel van deze akte
luidt ten dele als volgt: “Dat voor ons coomen sijn Hendrick Daniels als gewesene man van wijlen
Heijlcken Goijart Bierens saliger ter eenre, ende Goijaert, Peters, Dierck ende Jan Peters, Jacob
Gijsbrechts man ende momboir Maeijken sijnder huijssvrouwe, ende die voirschreven Goijaert hen
fort ende sterck maekende voor Anna sijne sustere ende peercken Peeters minderjarige alle
respectieve kijnderen ende erffgenamen van wijlen Heijlcken Bierens voirschreven…etc.; Jan
Pieterse (van Eersel) machtigde op 23-11-1651 zijn broer Govert Pieterse (van Eersel) alias de Doot
(zie kwartiernummer 4) om naar Eersel te reizen om daar wederom zaken te regelen betreffende de
nalatenschap van hun moeder (zie de bijlage). 124

10. Rochus Mertensen (Martensen) Hollander, geb. Scherpenisse; landbouwer, mog. ook herbergier en
commissionair; kocht van Pieter Pieterse op 18-6-1619 voor fl. 166 en 4,5 stuivers 4 gemeten en
180 roeden tarwe te velde, gelegen in de Honderd Gemeten te Nieuw-Vossemeer en te leveren op
1-10-1619; 125 kocht op 29-1-1620 van Sijmon Otte, landman te Kruisland, 13 veertellen witte tarwe
(“ongeschoten en ongebroeijt”), te leveren op 1-10-1620; 126 op 18-5-1620 vermeld als inwoner
van Steenbergen; stelde zich toen borg voor iemand; 127 machtigde op 1-7-1620 procureur Jan
Coenraets om op iemands goederen beslag te leggen; 128 had 25-10-1620 een schuld van fl. 680 en
10 stuivers bij Jan Jacobsen van Doren, brouwer te Breda, wegens geleverde bieren; 129
belastingplichtige te Steenbergen, vermeld in 1621; 130 verklaarde op 12-1-1621 dat Mr. Cornelis
van Stoutenborgh zaliger (zie kwartiernummer 23) voor hem borg stond voor een bedrag van fl.
3.483 en 11 stuivers wegens achterstallige pachten; 131 op 18-1-1623 vermeld als mede-erfgenaam
vanwege zijn huisvrouw in de boedel van Mr. Cornelis van Stoutenburch; in verband hiermee
hadden Claes Huybregtse Hagens en diens zuster Neeltje toen een schuld bij hem van fl. 126; 132
machtigde op 30-1-1629 procureur Jan Coenraets om op iemands goederen beslag te leggen; 133
overl. Roosendaal vóór 13-4-1639, toen Michiel Janssen Hollander, inwoner van Steenbergen
(waard in o.m. de herberg De Vergulde Zeeridder en de Graaf van Mansfeld) en omschreven als
naaste bloedverwant van het weeskind, voortgekomen uit het tweede huwelijk van wijlen Rochus
Mertensen Hollander, de Weeskamer van Steenbergen erop attendeerde dat het vaderlijk goed van
dit weeskind (N.N.) nog niet was geregeld; Michiel Hollander suggereerde hiervoor een beroep te
doen op de Weeskamer van Roosendaal; 134 tr. (2) (geref.) Roosendaal 28-5-1627 Antonette
Willems, geb. Breda, op 13-4-1639, omschreven als Anthonette Willems Coops; 135 otr. (1) (als
j.m.) (geref.) Steenbergen 9-7-1616 (in aanwezigheid van de ouderling Hubrecht de Bont) 136, tr.
(1) ald. 7-8-1616. 137
11. Anna Jans Verpoorte, geb. Middelburg; trouwde met nr.10 als j.d.; vermeld als lidmaat van de
geref. kerk te Vlissingen in april 1614, komend van Middelburg en met att. van Steenbergen,
wonend bij Jacob de Moor aan de Zuidzijde te Vlissingen; vertrok daarna (op een niet genoteerde
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datum) naar Steenbergen; 138 doopgetuige Steenbergen 5-8-1617 en 10-3-1619; overl. tussen 1619
en 1627.
14. Pieter Aertsen, geb. in de Oud-Kempenshofstedepolder (bij Stavenisse) ca. 1578 (omtrent 50 jaar
oud op 16-4-1628); waarsch. vanaf 1600 en zeker vanaf 1602 in Steenbergen woonachtig; 139 mog.
identiek met Pieter Aertsen, op 1-4-1608 (31 jaar oud of daaromtrent) vermeld als knecht op de
gorsing genaamd De Heene ten dienste van de pachters Jan Adriaense en Jan Geerts; 140 op 16-41628 omschreven als “landman, wonende in den polder van den Triangel” te Steenbergen; 141 vanaf
een onbekend moment vermoedelijk pachter van een boerderij die mogelijk “de Stelle” werd
genoemd; 142 kocht op 23-1-1630 tijdens een publieke verkoop voor fl. 134 per gemet ruim 4
gemeten land in de Graaf Hendrikpolder, oostelijk van de haven van Steenbergen; kwam op 1-21637 met de verkoper overeen dat deze koop geannuleerd zou worden, onder restitutie van de
koopsom; 143 pachtte ingaande 1-10-1632 40 gemeten in de Oost Graaf Hendrikpolder (zuidelijk
grenzend aan de nieuw gegraven watering) voor fl. 7 en 17 per gemet stuivers per jaar; 144 kocht 76-1634 op een veiling te Steenbergen voor fl. 125 per gemet een weiland van 3 gemeten en 135
roeden in de oosthoek van de Graaf Hendrikpolder, laatstelijk gepacht door Jan Francken; 145 kocht
28-3-1642 voor fl. 3150 (plus een “rosennobel” voor de huisvrouw van de verkoper) een huis met
schuur en erf in de Damstraat [anno 2012: de Kaaistraat] te Steenbergen, westelijk grenzend aan
het straatje van de Damstraat naar Simonshaven; 146 kocht 22-2-1644 op een veiling voor fl. 195
per gemet 10 gemeten land te Kruisland in de hoek genaamd “de Darijkreecke”; 147 machtigde zijn
tweede echtgenote om op 15-6-1646 twee gemeten en 229 roeden land te Kruisland te kopen voor
fl. 81 per gemet; 148 kocht 7-3-1647 voor fl. 1900 7,5 gemeten land met huis en schuur te Kruisland,
oostelijk grenzend aan de landen die reeds in zijn bezit waren en noordelijk aan de “Derricreke”;
149
op 30-11-1648 vermeld als eigenaar van grond te Kruisland die werd verpacht; 150 testeerde in
de Triangelpolder (ziek in bed) 17-4-1649; 151 overl. vóór 13-10-1649; 152 otr. (1) (als j.m. van
Kempenshofstede) Steenbergen 7-10-1600, tr. ald. (na drie proclammaties, waarbij geen datum
werd genoteerd) Tuengen [Teuntje] Cornelis, j.d. van Poortvliet; 153 otr. (2) Steenbergen 5-1-1619
(als weduwnaar van Kempenshofstede) (present was de ouderling Jan Adriaens), tr. (2)
Steenbergen 20-1-1619. 154
15. Geertien Pieters, geb. Steenbergen, verm. ca. 1595; 155 zij kocht 30-3-1647 voor fl. 999 een huis in
de Gasthuisstraat te Steenbergen (waarbij Pieter Aertsen optrad als mede-comparant); 156 verstrekte
op 18-6-1650 een lening van fl. 400 aan Govert Pieterse de Doot (zie kwartiernummer 4); 157 verm.
identiek met Geertje Pieters, doopgetuige Steenbergen 12-8-1657, 30-3-1659 en 3-10-1661; zij
werd op 2-8-1662 in het koor van de geref. kerk van Steenbergen begraven; er werd vier maal
geluid; de kosten bedroegen fl. 12; 158 tr. met nr. 14 als j.d.; otr. (2) Steenbergen 22-4-1651, tr. (2)
ald. 14-5-1651 Cornelis Jans Vincke, weduwnaar van Neeltien Claes en van Anneke Ariens, toen
wonend in de Oude Heyepolder bij Steenbergen; 159 hij vestigde zich daarna in de Triangelpolder;
vermeld als landman aldaar 7-10-1659; 160 testeerde aldaar, ziek in bed, 5-8-1662; wees als voogd
van zijn zoon Pauwels Vincke en van zijn kinds-kind Neeltjen Pieters (voortgekomen uit het
huwelijk van Pieter Pieters van Stel en Maria Vincke, dochter van Cornelis Jans Vincke) zijn zoon
Joan Vincke aan, toen schepen van Steenbergen; legateerde aan de diaconie van de geref. kerk ald.
fl.100. 161 Cornelis Jans Vincke huwde voor de laatste maal met Geertien Adriaensen Booneput
(otr. Steenbergen 4-9-1665, tr. Kruisland 20-9-1665), weduwe van Steven Channings, Samuel
Gensel en Adriaen Govaertsen van Wijngaerden. Hij overleed in de stad Steenbergen en werd 226-1667 in het koor van de geref. kerk aldaar begraven; er werd vier maal geluid; de kosten
bedroegen fl. 12. 162 Geertien Adriaensen Booneput huwde tenslotte met Meerten Marinisse Cloet,
schoolmeester in De Heen (otr. Steenbergen 16-8-1670, tr. elders met attestatie d.d. 31-8-1670).
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18. (waarsch.) Goyaert Lucas Bierens; molenaar te Eersel, vermeld op 25-2-1557; 163 Heilige
Geestmeester te Eersel in 1557; 164 vermeld als gegoed aldaar in 1574; 165 tr. (uit dit huw. ook:
Lucas, Jacob, Goyaert, Johan, Maria en Anna Bierens). 166
19. Heylwich N.N., als comparante vermeld op 11-10-1566. 167
20. Meerten Hollander, woonde vanaf zeker 1586 in Scherpenisse; overl. tussen 1-5-1600 en 30-41601; begr. in de kerk van Scherpenisse; 168 tr. 169
21. Joanna Rochus (Rokes), geb. Bergen op Zoom;
weduwnaar uit Wemeldinge. 171

170

otr. Scherpenisse juli 1601 Pieter Bouwense,

22. (verm.) Johannes Verpoorte, woonde in Middelburg; overl. vóór 6-4-1598; tr.
23. (verm.) Anneke Molenaer; 172 doopgetuige Steenbergen 23-3-1598, 26-4-1598, 10-2-1599, 5-91604 en 28-6-1608; verm. identiek met Anneke Cristiens, vermeld als echtgenote van Mr. Cornelis
van Stoutenburgh (Stoutenborch); zeker overl. vóór 26-4-1620 en waarsch. vóór 4-10-1617; 173 otr.
(2) Steenbergen 6-4-1598, tr. (2) ald. 10-5-1598 Mr. Cornelis van Stoutenburgh (Stoutenborch),
j.m. van Gorcum; doopgetuige Steenbergen 26-4-1598 (samen met o.m. Anneken Molenaer);
notaris te Steenbergen 1606-1612; 174 op 26-9-1612 is hij te Steenbergen vermeld i.v.m. de inning
van achterstallige pacht van de hoeve genaamd “den Couveringe”; 175 vermeld als gemachtigde bij
transacties te Steenbergen op o.m. 14-3-1614 en 4-5-1614; 176 Heilige Geestmeester
(armenmeester) ald. 1613-1615, o.m. als zodanig vermeld op 24-12-1614; 177 vermeld als
wethouder (schepen) te Steenbergen op o.m. 20-1-1615, 26-1-1618, 22-7-1618 en 3-1-1619; 178
vermeld als crediteur ald. op 25-8-1615; 179 op 24-2-1617 vermeld als testamentair voogd van de
wezen van Jacques Feret, in leven sergeant-majoor van de stad Steenbergen; 180 kreeg van de
schepenbank van Steenbergen op 4-10-1617 opdracht om ten behoeve van de Weeskamer ald. een
staat en inventaris te maken van de nagelaten goederen van zijn overleden huisvrouw op straffe van
een boete van fl. 50 ten profijte van het Gasthuis te Steenbergen; 181 op 24-4-1619 vermeld als
gedeputeerde van de stad Steenbergen en van de kerkeraad van de geref. kerk aldaar om in Den
Haag bij de prins van Oranje [Maurits van Nassau] te pleiten voor het beschikbaar stellen van een
traktement voor een tweede predikant te Steenbergen; 182 op 8-1-1620 vermeld als crediteur te
Steenbergen wegens de verkoop van een varken voor fl. 20; 183 overl. (verm. te Steenbergen) vóór
26-4-1620. 184
36. Luycas Goeyaert Bierens, vermeld op 15-9-1527, 3-3-1530 en 25-6-1535; 185 tr. (behalve Goyaert
kwamen uit dit of mog. een ander huwelijk nog voort: Jan en Reyner Bierens). 186
37. N.N..
72. Goeyaert Lucas Stemkens alias Bierens, met echtgenote vermeld te Valkenswaard op 3-9-1503,
29-4-1521 en 29-12-1521; 187 met broers Symon en Luycas vermeld te Valkenswaard op 20-31522; 188 overl. “Waalre ende Weert” [Weert = Valkenswaard] omstreeks 1526; 189 tr. vóór 1503
(uit dit huw. ook: Adriaen, Lysbeth, Anna en Henrick Bierens). 190
73. Lysbeth Gherit Danckaerts, verm. nog vermeld op 30-4-1528. 191
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144. Luycas Jan Stemkens, vermeld op 5-7-1477; 192 idem op 6-1-1487; 193 overl. vóór 27-4-1518; tr.
vóór 1477 (als zijn kinderen zijn ook bekend: Margriet, Symon, Heylwich en Lucas Bierens; hun
familienaam stamt van de familienaam van hun moeder). 194
145. Heylwich Goyaert van Dommelen alias Bierkens, vermeld op 5-7-1477, 6-1-1487 en 24-61496/1497, o.m. als lid der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap; overl. vóór 24-6-1507. 195
146. Gherit Danckaerts. 196
288. Jan Stemkens, overl. vóór 5-7-1477. 197
290. Goyaert Bierkens van Weerde [= Valkenswaard], vermeld in de periode 1434-1476; tr. 198
291. Lysbeth Goyaert Oerlemans.
580. Marcelis van Dommelen. 199
582. Goyaert Oerlemans. 200

Een fragmentafbeelding van de Heensche Polder (bedijkt in 1610) anno 1980 (links het westen,
boven het noorden, onder het zuiden en rechts het oosten). In het deel tussen de Heense Dijk (links)
en de weg die loopt van het gehucht Heensche Molen naar het Benedensas (de Heense Molenweg)
(rechts daarvan ligt de Lange Weg) heeft de boerderij gelegen van Hendrick Lambregtsen en later
die van zijn schoonzoons Cornelis Jansen Marcelis, Rochus Bierens en François Verstraten. De
boerderij van Hendrick Lambregtsen lag vermoedelijk aan het zuidoostelijke deel van de Zuid
Groeneweg, waarschijnlijk op de locatie van de daar nu afgebeelde gebouwen. Ook anno 2012
bevindt zich op die locatie een boerderij, de eerste aan de linkerzijde van de Zuid Groeneweg
komende vanuit de Heense Molenweg.
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Nabeschouwing
Kort terugblikkend op de gepresenteerde minikwartierstaat kan in meer beschouwende zin nog het
volgende worden opgemerkt:
1.

De voorouders van Pieter Bierens zijn (in elk geval en in alfabetische volgorde) uit de volgende
plaatsen afkomstig: Bergen op Zoom,
Eersel,
Middelburg, Scherpenisse, Stavenisse
(Kempenshofstede), Steenbergen en Valkenswaard.

2.

Van de volgende personen (aangeduid met hun kwartiernummers) is bekend hoe oud ze (ongeveer)
zijn geworden:
1
2
3
4
5
7
14
15

49
55
68
ca. 45
40
53
71
ca. 66

Gemiddeld werden de voorouders van Pieter Bierens waarvan hun ouderdom bekend is bijna 57
jaar. Pieter leefde acht jaar korter.
3.

Van de volgende voorouderparen is het aantal kinderen bekend (NB: kinderen die voortkwamen
uit huwelijken van voorouders met personen waarvan Pieter Bierens niet afstamt blijven hier buiten
beschouwing; dat geldt ook voor doodgeboren kinderen en kinderen die overleden voordat ze
gedoopt werden, omdat die destijds niet werden geregistreerd):
2-3
4-5
6-7
10-11
14-15

13
3
5
2
5

Het aantal kinderen van Pieter Bierens en zijn echtgenote is gelijk aan dat van de ouders van Pieter
namelijk 12. Alle andere voorouders, waarvan dit bekend is, kregen aanzienlijk minder kinderen,
variërend van 1 tot 5. Een belangrijke verklaring voor dit grote verschil is dat sommige
voormoeders reeds kinderen hadden voortgebracht uit eerdere huwelijken c.q. op een zodanige
leeftijd met een voorvader van Pieter hertrouwden dat het krijgen van veel kinderen daarna
biologisch niet meer (goed) mogelijk was.
4.

De kwartierstaat van Pieter Bierens getuigt van de worsteling van sommigen (in Brabant en elders)
met de overgang van het rooms-katholicisme naar het protestantisme c.q. met de revitalisering van
het katholieke geloof in de 17de eeuw. Veelzeggend is de rooms-katholieke doop van de vader van
Pieter. Zijn grootvader van vaderszijde, afkomstig uit Eersel, bleef na zijn vestiging in WestBrabant rooms-katholiek.
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5.

Afgezien van de vondst van nog niet eerder getraceerde voorouders van Pieter Bierens en van tal
van bijzonderheden over zijn voorouders die al wel bekend waren behoort de uitzonderlijk jonge
leeftijd waarop zijn oma van vaderszijde voor de eerste maal huwde tot de opmerkelijke
bevindingen. Tanneke Hendricks (kwartiernummer 3) was toen nog maar 14 jaar oud.

6.

De zoektocht naar de kwartieren van Pieter Bierens is een illustratie van het belang van zogeheten
secundaire bronnen in het genealogisch onderzoek. Tot de primaire bronnen worden (wat de
periode vóór 1811 in Nederland betreft) gerekend: de doop-, begraaf- en trouwboeken en
lidmatenregisters van kerkgenootschappen. Maar ook tal van andersoortige bronnen bevatten
genealogisch relevante gegevens. Tot die (secundaire) bronnen behoren notaris-, rechterlijke- en
weeskamerarchieven. Raadpleging daarvan, in het bijzonder die van de stad Steenbergen, leverden
tal van gegevens over het geslacht Bierens op die via de DTB-bronnen niet getraceerd konden
worden. In eerder onderzoek naar het West-Brabantse geslacht Bierens zijn de genoemde
secundaire bronnen klaarblijkelijk niet of nauwelijks geraadpleegd.

7.

Een bijzondere vondst betrof een notarisakte uit 1651 waarmee de genealogische link kon worden
aangetoond tussen de geslachten Bierens uit Oost- en West-Brabant, waar door anderen al vele
malen vergeefs naar was gezocht; zie hiervoor ook de bijlage. Vermoedelijk is de gevonden akte
het enige dokument waarmee de genoemde connectie kan worden gedocumenteerd. De akte is
waarschijnlijk door een toevallige omstandigheid ontstaan. Toen hun moeder Heyltien Bierens was
overleden woonden haar zoons Govert en Jan Pieterse alias de Doot in Steenbergen.
Laatstgenoemde machtigde in 1651 Govert om opnieuw naar Eersel te reizen en daar alles te doen
wat nodig zou blijken om haar nalatenschap (en de verdeling daarvan) te regelen. Kort na haar
overlijden in 1649 gingen ze er nog samen heen. Kennelijk was Jan Pieterse de Doot in 1651 om
welke reden dan ook niet in staat om zich er opnieuw mee te bemoeien of achtte hij dit overbodig.
Waren ze wederom samen gegaan dat zou de genoemde akte nimmer geschreven zijn en zou de
connectie tussen de geslachten Bierens uit Oost - en West-Brabant waarschijnlijk voor alijd
hypothetisch zijn gebleven.
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De ligging van de (aaneengesloten) Oost-Graaf Hendrik- en de Triangelpolder anno 1980.
De Graaf Hendrikpolder is bedijkt in 1538 en is door de aanleg (tussen 1580 en 1587) van een
hernieuwde toegang vanuit de Steenbergse Vliet naar de (oude) haven van Steenbergen gesplitst in een
oostelijk en een westelijk deel. 201 De Triangelpolder (die zijn naam dankt aan de driehoeksvorm ervan)
is bedijkt in 1609, waarmee waarschijnlijk direct na het ingaan van het Twaalfjarig Bestand werd
begonnen. De dijk tussen beide polders is op een klein stukje na geslecht, zodat het oostelijk deel van
de Graaf Hendrikpolder aaneengesloten is geraakt met de Triangelpolder.

De ligging van de Vosberg en de Derriekreek anno 1980, westelijk van de Lange Weg.
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De Heense molen anno 2007.
De Heense molen ( genaamd “De Vos”) was in de periode 1866-1881 eigendom van Willem Bierens en
na zijn overlijden tot 12 mei 1890 van zijn weduwe Jacoba Johanna Bierens-Beurkens. 202
Willem Bierens werd op 10 juni 1815 te Steenbergen geboren en overleed te Nieuw-Vossemeer op 12
maart 1881. Via zijn vader Rochus Bierens (1784-1848, gehuwd met Cornelia Jannetje Koollaard),
Cornelis Bierens (1744-1821, gehuwd met Adriana van Putten) en Rochus Bierens (1709-1752, gehuwd
met Rebecca Hochard) stamt hij af van Pieter Bierens (zie kwartiernummer 1).
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Bijlage: Bierens in Oost- en in West-Brabant
In de bewijsvoering van het bestaan van een genealogische link tussen de geslachten Bierens uit Oosten West-Brabant speelde de vondst van een Steenbergse notarisakte uit 1651 een cruciale rol. In deze
akte is geboekstaafd wie de ouders zijn van de broers Govert en Jan Pieterse alias de Doot (zie de
kwartieren nrs. 8 en 9). Daaruit blijkt dat deze ouders in Eersel woonden. Middels deze akte machtigde
Jan Pieterse zijn broer Govert om mede namens hem in Eersel [wederom] zaken te regelen betreffende
de nalatenschap van hun moeder, die was hertrouwd met Hendrick Daniels.
Vanwege het belang van deze akte wordt deze hier in gekopieerde vorm (en vanwege de leesbaarheid
in deels overlappende delen opgesplitst) weergegeven. De bron van de akte is: Markiezenhof Historisch
Centrum, notarieel archief Steenbergen, inv. 27, 23-11-1651, fol. 15.

De bakermat van het Brabantse geslacht Bierens.
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Afkortingen
att.
begr.
BHIC
DTBL
GA
geb.
ged.
GTMWB
h.v.
j.d.
j.m.
MHC
otr.
overl.
RAZE
tr.
Weesk.

attestatie
begraven
Brabants Historisch Informatie Centrum
doop-, trouw-, begraaf-, lidmaten-boeken/registers
gemeentearchief
geboren
gedoopt
Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant
Bommelerwaard
huwelijkse voorwaarden
jonge dochter (nog niet getrouwd geweest)
jonge man (nog niet getrouwd geweest)
Markiezenhof Historisch Centrum, Bergen op Zoom
ondertrouwde
overleden
Rechterlijk Archief Zeeuwse Eilanden
trouwde
Weeskamer
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Annotaties
1

Anno 2012 is de hier behandelde familie Bierens een wijd vertakt geslacht; zie voor de ontwikkeling daarvan
in de 17de en 18de eeuw in en rondom het eiland Tholen: A.J. Giljam, Tien familienamen op Tholen en Sint
Philipsland, deel V, Dreischor, 1996. Zie voorts:
• de door C.M. Bierens gepubliceerde stamreeks Bierens in Van Zeeuwse Stam, nr. 6, febr. 1973, p. 46.
• de deelkwartierstaat Bierens-Vogelaar zoals gepubliceerd door J.C. Lagendijk in het Kwartierstatenboek
2000 uitgegeven onder auspiciën van het KNGGW in 2000, blz. 219.
• de kwartierstaat van Maria Catharina Martina Bierens, samengesteld door J.C. Lagendijk (haar
echtgenoot), gepubliceerd in het Werkblad Zeeuwse Kwartierstaten, verschenen in juli 2004. Enkele
aanvullingen daarop verschenen in de aflevering nr. 78 van dit werkblad, gepubliceerd in november
2004.
2
De heer A.C.A. B. (Guus) Bierings te Goirle was zo vriendelijk om mij behulpzaam te zijn. Hij leverde een
belangrijke bijdrage aan het leggen van een genealogische verbinding tussen de families Bierens in Oost- en
West-Brabant. In het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag wordt in 2012 een dossier toegankelijk met
gegevens over het geslacht Bierens die door hem zijn verzameld. Ik dank ook mevr. A.J. Giljam te Dreischor
voor haar hulp bij het vervaardigen van dit onderzoeksverslag.
3
D.A.N. Vriesendorp, Bierens, in: De Brabantse Leeuw, jrg. 25, nrs. 1 en 2, jan./febr. 1976, p. 11-30; idem, nrs.
3 en 4, maart/april 1976, p. 33-64, idem, nrs. 5 en 6, mei/juni 1976, p. 65-89; idem, nrs. 7 en 8, juli/aug. 1976,
p. 109-128; idem, nrs. 9 en 10, september/oktober 1976, p. 129-134.
4
A. Delahaye, De vesting Steenbergen, Zevenbergen, 1975, p. 39. De schetskaart is vervaardigd door W.A. van
Ham en mede gebaseerd op de Roman-Visscher- kaart van Zeeland (F.A. Brekelmans en W.A. van Ham, De
vestingwerken van Steenbergen tot 1630, in: De Ghulden Roos, jaarboek nr. 17, Roosendaal, 1957, p. 85).
5
J.J. van de Velde en D.J. van de Velde, Transporten en hypotheken van Schakerloo 1641-1797, p. 94
[transciptie van: GA Tholen, RAZE 5890].
6
W.E.P. van IJsseldijk, Oude Boerderijen in Zeeland, deel 1, Goes 1990, p. 119. Na het overlijden van Pieter
Bierens bleef deze boerderij (met onderbrekingen) geruime tijd eigendom van en werd bewoond door diens
nazaten of andersoortige familieleden (idem, p. 119-122). Ook anno 2012 wordt de boerderij bewoond door
een lid van de familie Bierens. Het gebouw is een rijksmonument.
7
De Ned. Leeuw, 1976, p. 71.
8
Dit paar liet in Nieuw-Vossemeer de volgende zes kinderen dopen: Rochus (15-12-1709), Steeven (30-81711), Nicolaus (24-4-1718), Cornelia (14-4-1720), Levina (15-3-1722) en Elizabeth (23-1-1724). Voorts te OudVossemeer: Gerard (26-11-1713) en Ary (4-12-1715). Tenslotte te Tholen: Steven (26-5-1726), Klasina (20-111729), Pieternella (8-4-1731) en Soetje (4-5-1732).
9
In Steenbergen bestond toen geen mogelijkheid om kinderen rooms-katholiek te laten dopen. In 1653 was
dit ook in het nabij het Oudland gelegen Wouw (sinds 1648) niet meer mogelijk (A. Delahaye, Hoffmans’
vertellingen over de parochie van Wouw, Zevenbergen, 1975, m.n. p. 30). De parochie van Halsteren bood
uitkomst, zij het dat het kerkgebouw van deze parochie (de St. Martinuskerk) in 1647 door gereformeerden in
beslag was genomen, hetgeen in 1648 bij de Vrede van Münster formeel werd bekrachtigd. De parochianen
van Halsteren maakten vanaf 1647 gebruik van een schuilkerk in het gehucht Lepelstraat (A. Delahaye, Kerk en
raadhuis van Halsteren, Zevenbergen, 1968, p. 17-18; A. Delahaye, De parochie van Halsteren tot 1830,
Zevenbergen, 1974, p. 42-43). Deze schuilkerk werd door rooms-katholieken uit een wijde omtrek bezocht,
o.m. uit stad en land van Steenbergen en uit het eiland Tholen. Rochus Bierens zal zijn gedoopt in de “Celse
Hoeve” te Lepelstraat, die destijds eigendom was van de familie De Ram.
Dat Rochus Bierens anders dan zijn vader vrijwel steeds de familienaam Bierens voerde hield mogelijk verband
met de nogal vreemd klinkende aliasnaam “de Doot”.
10
Blijkens een extract (vervaardigd op 1-4-1677) van een akte d.d. 16-5-1676 uit het archief van de
Weeskamer van Steenbergen, vermeld in: MHC, oud-recht. archief Steenbergen, inv. 955.
11
Idem. Rochus Bierens herinnerde er tijdens het proces voor de schepenbank van Steenbergen aan dat zijn
moeder en stiefvader Uijlecoote op huwelijkse voorwaarden waren getrouwd waarbij was bepaald dat elk zijn
“eigen goed” zou behouden. Na het overlijden van Anna Rochus waren echter al haar bezittingen nog in het
bezit van Uijlecoote. Op 22-2-1676 kwamen Rochus Bierens en zijn stiefvader overeen dat laatstgenoemde uit
de boedel van zijn overleden echtgenote haar woning met land zou kopen. Hij diende hiervoor toen nog fl. 112
te betalen. Op 24-2-1677 werd hierover met Rochus Bierens een accoord bereikt evenals over de afbetaling
door Uijlecoote van een schuld jegens de boedel van Anna Rochus.
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12

Idem, inv. 1535, fol. 38, inv. 1743, fol. 70, inv. 1744, fol. 223 v en inv. 1746, fol. 7. In de polder van De Heen
bestond in de periode 1610-1619 een eigen schepenbank. Vanaf 1619 werd aan de schepenbank van
Steenbergen een schepen voor en uit De Heen toegevoegd (A. Delahaye, Dorp en polder aan de vliet; bij het
350-jarig bestaan van de Heensche Polder en het dorp De Heen, z.pl. , 1962, p. 19).
13
De Heensche Polder werd in de zomer van 1610 (definitief) bedijkt, waarmee in oktober 1609 werd
begonnen; direct daarna werd de polder voor de landbouw in gebruik genomen (A. Delahaye, Dorp en polder
aan de vliet; bij het 350-jarig bestaan van de Heensche Polder en het dorp De Heen, z.pl. , 1962, p. 14).
14
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1746, fol. 307 v; in deze akte is vermeld dat hij de boerderij ooit
kocht van Helena Hoekgeest en Marijnis Hoogkamp.
15
De polder van De Heen overstroomde toen volledig (A. Delahaye, Dorp en polder aan de vliet; bij het 350jarig bestaan van de Heensche Polder en het dorp De Heen, z.pl. , 1962, p. 21).
16
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1533, fol. 44 v.
17
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 45, 17-3-1683. Hij legateerde aan de Armen zes stuivers. Bepaalde dat zijn
kinderen hun vaderlijk goed zouden krijgen indien zij 20 jaar oud zouden zijn. De kinderen dienden naar school
te gaan om te leren lezen en schrijven. De Weeskamer werd gesecludeerd.
18
MHC, oud-arch. gemeente Steenbergen, inv. 1237.
19
Idem, inv. 1531, fol. 16.
20
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1535, fol. 38.
21
Idem, inv. 1536, fol. 36.
22
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 77, 25-7-1693.
23
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1536, fol. 201.
24
Idem, inv. 1537, fol. 177 en 207. Deze boerderij werd door Francois Verstraten (gehuwd met de weduwe van
Rochus Bierens) op 19-3-1712 voor fl. 1.650 (via Hendrick de Koninck die hiertoe gemachtigd was) verkocht aan
Cornelis van Schetsen, toen secretaris van de magistraat van het fort Lillo (MHC, oud-recht. arch. Steenbergen,
inv. 1542, fol. 124 v). Zie voor Van Schetsen: http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/84-repertoriumlillo-liefkenshoek-1585-1786 ,namen P-Z.
25
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1538, fol. 137.
26
Idem, inv. 1539, fol. 23.
27
Idem, fol. 35.
28
Idem, inv. 1540, fol. 114.
29
Idem, fol. 152.
30
MHC, arch. Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 2, 9-3-1687.
31
MHC, Weesk. Steenbergen, inv. 2245, fol. 8 v.
32
Uit dit huwelijk kwamen behalve zoon Pieter de volgende kinderen voort, met hun doopdata (geref.) te
Steenbergen en allen met de achternaam Bierens: Anna (10-12-1679), Hendrick (14-9-1681), Govaert (12-91683), Anna (20-4-1687), Geerit (31-7-1689), Maria 1-6-1692, Gerrit (1-11-1693), Johannes (22-5-1695), Arij
(12-1-1697), Gerrit (26-10-1698) en Pieternella (29-8-1700).
33
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1789, 13-7-1703.
34
Idem, not. arch. Steenbergen, inv. 43. Zij tekende als Tanna Heindricks.
35
Idem, inv. 97, akte nr. 3, 17-2-1735 waarin dit testament is vermeld.
36
Idem, inv. 89. Haar zoon Govert Bierens is in deze akte vermeld als administrerend voogd van haar minderjarige
weeskinderen. Op 16-5-1727 wordt Pieter Boogaart te Poortvliet vermeld als hun toeziend voogd (idem, inv. 89).
37
GA Tholen, RAZE 5586, fol. 8 v.
38
Jan Cornelis Marcelis is in 1654 vermeld als cijnsplichtige te Oud-Vossemeer wegens het bewonen van een
erf “in den houck van den wech” in de Kerckepolder [in deze polder ligt het dorp Oud-Vossemeer] van 40
roeden groot (Arch. van de Ambachtsheerlijkheid Oud-Vossemeer, Nieuw-Vossemeer en Vrijberge, inv. 617,
fol. 20). Hij is geb. ca. 1617 (was met kerstmis 1633 16 jaar oud) en zoon van Cornelis Jan Marcelis en Matien
Leenders (GA Tholen, RAZE 5585, fol. 173 v, 10-3-1633).
39
Zij was met hem op een ongebruikelijk jonge leeftijd gehuwd; zij was toen 14 jaar oud!
40
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1738, fol. 127. Het acoord behelsde de overdracht door Hendrick
Lambrechts aan zijn schoonzoon Cornelis Jansen Marcelis van:
• 33 gemeten land met huis en schuur, ooit gekocht van Cornelis Vincken (eerder eigendom van Jacob
Meurs).
• De helft van een halve kavel land van 12 gemeten en 150 roeden, komende met het oosteinde aan de
oude zeedijk en met het westeinde tegen de lange weg, beide in De Heen.
• Twee paarden, twee koeien, twee bedden, een wagen, ploeg, egge en fl. 100 aan contant geld.
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Daar stond tegenover dat Cornelis Jansen Marcelis de afbetaling van een lening van fl. 1000 tot zijn last diende
te nemen, waarvoor het “hoefke” als onderpand diende.
Hendrick Lambrechts is mogelijk identiek met Hendrick Lambrechtsen die op 23-6-1674, toen wonend in De
Heen, voor fl. 2100 een huis met schuur en erf kocht in de Damstraat [anno 2012 de Kaaistraat] te
Steenbergen, zuidelijk liggend aan de Damstraat, noordelijk aan de Visserstraat, oostelijk aan het steegje van
de Damstraat naar de Visserstraat en westelijk aan de brouwerij van Gillis Schets (MHC, oud-recht. arch.
Steenbergen, inv. 1531, fol. 76).
41
Uit het huwelijk van Tanneke Hendricks en Cornelis Jansen Marcelis kwamen twee kinderen voort: Mariken
Marcelis, ged. Steenbergen 30-6-1675 (getuigen: Crijn Jansen Marcelis en Adriaenjen Peijl) en Johannes
Marcelis, ged. Steenbergen 16-1-1677 (getuige: Cornelia Willems Ladt). Zou er ook in 1674 nog een kind zijn
geboren waarvan de doopdatum niet bekend is (bijv. omdat dit is gedoopt in Oud-Vossemeer waarvan
doopgegevens uit dat jaar verloren zijn gegaan of omdat het ongedoopt is overleden) gegeven de zeer jonge
leeftijd waarop Tanneke Hendricks huwde, hetgeen erop lijkt te duiden dat zij moest trouwen vanwege een
zwangerschap?
42
MHC, Weesk. Steenbergen, inv. 2244, fol. 120 v, 28-5-1678; zie voor dit testament: MHC, not. arch.
Steenbergen, inv. 44, 1-6-1675; zij tekende als Tanneken Heindrickx, hij tekende met een handmerk.
43
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 63, 28-9-1710, fol. 86-87. De ouders van Francois Verstraten zijn: Jacob
Jacobse Verstraten, zoon van Jacob Jacobse Verstraten en Geertgen Pieters van Hoogeveen, geb. ca. 1640; ook
vermeld als Jacob Verstraten de jonge (bijv. op 10-5-1674); verkocht 15-12-1681 een boerderij te Doel; kocht
in 1686 (geen nadere datum bekend) een brouwerij in de polder van Lillo; was in 1694 pachter van een
boerderij in de polder van Lillo; beschikte toen over drie werkpaarden; tot zijn fiscale huishouden behoorden
twee knechten, w.o. zijn zwager Isack Eyens; verhuisde tussen 8-10-1696 (toen nog vermeld als brouwer te
Lillo-Zuidland) en 1699 naar Nieuw-Vossemeer; lid van het Bussegilde [een schuttersgilde] aldaar in 1699;
deken van dit gilde 1703-1704; overl. in 1705; tr. (1) Aegtie (Agaatje) Claasse Schuyt; met haar vermeld op 297-1673; otr. (2) Liefkenshoek 6-1-1674 Cornelia Eyens, geb. Doel, dochter van Frans Eyens en Elisabeth van
Boucxom; zie verder: http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/84-repertorium-lillo-liefkenshoek-15851786 (namen P-Z). Francois Verstraten werd benoemd tot landmeter door het Hof van Holland, Zeeland en
West-Friesland op 13-9-1729, wonend te Steenbergen (E. Muller en K. Zandvliet (red.), Admissies als landmeter
in Nederland voor 1811, Alphen aan den Rijn, 1987, p. 131 en 177).
44
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 80.
45
Idem, inv. 65, 12-5-1714.
46
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1542, fol. 346.
47
Idem, inv. 1746, fol. 307 en 318; de laatstgenoemde lening kwam in de plaats van de eerstgenoemde.
48
MHC, oud-arch. Steenbergen, inv. 1260.
49
Op 2-9-1744 is in Steenbergen begraven: de vrouw van monsr. Verstraten. Daarmee zal Barbara Dekkers zijn
bedoeld, vermeld als de overleden echtgenote van Francois Verstraten bij de inschrijving van zijn (derde)
huwelijk met Willemina van Lobbregts.
50
A. Delahaye, Dorp en polder aan de vliet; bij het 350-jarig bestaan van de Heensche Polder en het dorp De
Heen, z.pl. , 1962, p. 21.
51
Op 23-11-1651 is hij omschreven als Govert Pieterse van Eersel alias de Doot en zijn broer Jan als Jan Pieterse
van Eersel (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 27, fol. 15). Hij komt in de archivalia zelden voor met de
achternaam Bierens, de naam die stamt van zijn moeder (zie kwartiernummer 9). Dat gebeurde wel op 11-81655 toen zijn weduwe een schuldbekentenis tekende jegens Jan Stouters wegens door haar overleden man
gekocht schaarhout (twee bossen onder Moerstraten ter grootte van 6 gemeten en 103 roeden, gekocht in
1654 voor fl. 302 en 15 stuivers). Zij tekende als Anna Rochus, weduwe van Ghovert Pieters Byerens (MHC,
Weesk. Steenbergen, inv. nr. 2405, fol. 60 v). Op 26-10-1655 en 10-12-1655 is hij door debiteuren van zijn
weduwe ook op deze wijze omschreven (bron: idem, fol. 63 en 73). Hij is ook omschreven als Govaert Pietersen
Bierens bij de inschrijving van het derde huwelijk van zijn weduwe op 22-4-1656. Zijn zoon Rochus is vrijwel
steeds omschreven met de familienaam Bierens en hoogst zelden met de familienaam De Doot (dit gebeurde
bijv. wel in 1676 in het proces tegen zijn stiefvader Uijlecoote; MHC, oud-recht. archief Steenbergen, inv. 955).
Broer Jan Pieterse de Doot werd op 27-11-1655 door de Weeskamer van Steenbergen (omschreven als Jan
Pietersen Bierens alias de Doot) benoemd tot voogd van de nagelaten weeskinderen van Govert Pietersen de
Doot (MHC, Weeskamerarchief Steenbergen, inv. nr. 2243, fol. 127). Hij is ook in de beschijving van de boedel
van Govert Pieterse de Doot vermeld als voogd van diens kinderen en eveneens als crediteur (o.m. wegens
gekochte bomen) (MHC, Weeskamerarchief Steenbergen, inv. nr. 2405, fol. 7 en 51). Hij werd 14-2-1684 te
Steenbergen begraven, zijn echtgenote (N.N.) op 8-6-1681 en een zoon van hen (N.N.) op 28-8-1668. Bij
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laatstgenoemde begrafenis is aangetekend dat deze zoon overleden was op “de Duijventoorn”, een boerderij
in het Oudeland van Steenbergen [waarvan de locatie anno 2012 gelegen is ten noorden van de Hoogstraat]
(MHC, Begraafboek Schepenbank Steenbergen 1656-1679). Op 23-11-1651 is hij omschreven als inwoner van
het Westland “op de Noort” (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 27, fol. 15). Ook op 19-9-1656 is Jan Pieterse de
Doot vermeld als inwoner van het Westland te Steenbergen. Hij leende toen fl. 150 en stelde 7 gemeten land in
het Westland als onderpand (MHC, oud-recht. archief Steenbergen, inv. 1734, fol. 31). Op een belastingkohier
van Steenbergen uit 1666 is Jan Pieterse de Doot vermeld als inwoner van het Oudeland (GTMWB, jrg. 2000, p.
19). Op 5-2-1667 is hij omschreven als Joan Pieters Bierens, geseijt de Doot en als landman in het Oudeland
(MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 49). In juli 1668 is hij vermeld als pachter van een tiende ter grootte van 76
gemeten in de Triangelpolder te Steenbergen (MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1665, ongefol.). In 1674
bezat hij in het Westland 20 gemeten en 85 roeden land (MHC, oud-gemeentearch. Steenbergen, inv. 2153). In
1675 is hij vermeld als belastingplichtige (wegens legerlasten) te Steenbergen, wonend in het Oudland (MHC,
oga Steenbergen, inv. 2154). Op 17-6-1676 was hij getuige bij de opstelling van een notarisakte te Steenbergen
en werd omschreven als Jan Pietersen Bierens, landman in het Oudeland (MHC, not. arch. Steenbergen, inv.
51). Op 6-4-1685 traden Rochus en Pieter Bierens op als eisers namens de boedel van Jan Pietersen Bierens in
een geschil met Cornelis Pauwels Hoenderpeert over de betaling door laatstgenoemde van fl. 14 (MHC, oudrecht. archief Steenbergen, inv. 1039). Waarschijnlijk is Jan Pietersen Bierens identiek met Jan Pieterse de Doot
en was Pieter Bierens (die in deze kwestie optrad met Rochus Bierens) diens zoon.
Het is aannemelijk te veronderstellen dat de broers Govert en Jan Pieterse alias de Doot de Meierij van Den
Bosch verlieten en naar Steenbergen trokken als gevolg van de uitzonderlijk moeilijke leefomstandigheden in
de Meierij aan het eind van de 16de en de eerste decennia van de 17de eeuw. Staatse troepen traden
hardhandig op tegen rooms-katholieke, Spaansgezinde bewoners. Deze werden geconfronteerd met zware
oorlogslasten (“contributiegelden” genoemd). Op 12-6-1590 besloot de Staten-Generaal om in het kader van
een meeromvattende strafexpeditie enkele dorpen aldaar, waaronder Eersel, plat te branden en bezittingen te
confisceren. Of dit ook feitelijk gebeurde is niet geheel duidelijk, maar vaststaat dat Eersel in 1591 (mogelijk als
gevolg van de genoemde dreiging) vrijwel verlaten was. In de eerste decennia van de 17 de eeuw liep het
bevolkingsaantal terug; zie: L. Adriaenssen, Staatsvormend geweld; overleven aan de frontlinies in de meierij
van Den Bosch, 1572-1629, Tilburg, 2007, o.m. p. 243 en 276. Overigens hadden rooms-katholieken het in het
westelijk deel van Brabant destijds ook niet gemakkelijk, maar zij werden minder onderdrukt dan hun
geloofsgenoten in de Meierij van Den Bosch. In West-Brabant verliep de reformatie van het platteland
moeizaam (Ch. de Mooij, Geloof kan Bergen verzetten; reformatie en katholieke herleving te Bergen op Zoom
1577-1795, Hilversum, 1998, o.m. hoofdstuk 7).
52

In akten van de Schepenbank van Steenbergen betreffende certificatie van rechtshandelingen komt zijn
naam pas voor vanaf het jaar 1641. Zie voor een uitvoerige omschrijving van zijn hofstede in het Oudeland van
Steenbergen: MHC, Weesk. Steenbergen, inv. nr. 2405 en 2407. In de beschrijving van zijn boedel zijn in het
Oudeland de volgende percelen land vermeld: 8 gemeten en 215 roeden, 9 gemeten en 79 roeden, 5 gemeten
en 109 roeden en 12 gemeten en 112 roeden (MHC, Weesk. Steenbergen, inv. nr. 2437, fol. 61-71). Een van
deze percelen is vermoedelijk identiek met een blok land, gelegen “buijten de oude poorte” (idem, inv. 2405,
fol. 76). Daarmee zal de oude Wouwse poort zijn bedoeld; zie voor de ligging daarvan: A. Delahaye, De vesting
Steenbergen, Zevenbergen, 1975, p. 4. Het betreffende perceel zal hebben gelegen ten zuiden van de weg die
anno 2012 als de Molenweg wordt aangeduid en ten westen van de nu zo genoemde Wipstraat.
Op 19-6-1648 was zijn hoefke (op 2,5 gemeten land) in het Oudeland gehypothekeerd voor een bedrag van fl.
400, beschikbaar gesteld door Anna (Tanneken) Cools te Bergen op Zoom. De ligging ervan werd als volgt
beschreven: noord en oost van de Heerenstraete, zuid van Joan Janssen Cramer en west van de hoeve gepacht
door Adriaen Henricxssen Muijs (MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1731, fol. 32). Op 18-6-1650 werd
deze hypotheek verstrekt door Geertjen Pieters (idem, fol. 172; zij is kwartiernummer 15 ) en op 29-1-1653
door Quinten Bouche, bode te Steenbergen (idem, inv. 1733, fol. 5).
Uit het overzicht van zijn crediteuren zoals opgenomen in zijn boedelbeschrijving kan worden opgemaakt dat
Govert Pieterse de Doot zowel akkerbouw- als bospercelen exploiteerde. Vele crediteuren waren kopers van
hout (waaronder brand- en rijshout). Tot de debiteuren van zijn boedel behoorden diverse arbeiders aan wie
nog loon werd uitbetaald.
Hij kon niet schrijven en was niet in staat om de notarisakte betreffende de opstelling van huwelijkse
voorwaarden met zijn tweede echtgenote op 29-3-1647 (zie verderop) met zijn naam te ondertekenen. Hij
tekende met een handmerk dat werd geplaatst in zijn door de notaris geschreven naam:
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Het handmerk had de vorm van de hoofdletter Z. De notaris vermeldde de voornaam van Govert als Goort
(diens roepnaam) en omschreef de achternaam Doot als een aliasnaam (als moet worden gelezen als alias).
53
MHC, Weesk. Steenbergen, inv. nr. 2437, fol. 62 en 63.
54
In 1650 was hij als pachter van een weiland in het Cromwiel verwikkeld in een geschil met Aelbrecht
Andriessen Heltema (MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 695). Hij pachtte in het Oude Cromwiel een blok
land van 11 gemeten, eigendom van de Armen van Steenbergen (MHC, Weeskamer. Steenbergen, inv. nr.
2437, fol. 60 en 89) en voorts een blok land van 12 gemeten (bron: idem, fol. 70, 71 en 90).
55
MHC, Weesk. Steenbergen, inv. nr. 2437, fol. 3 en 4.
56
Idem, fol. 4.
57
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 505.
58
Idem, inv. 515.
59
Idem, inv. 1728, fol. 75.
60
Idem, inv. 1729, fol. 47.
61
Idem, inv. fol. 104.
62
Idem, inv. 580.
63
Idem, inv. 1730, fol. 138 v.
64
Idem, fol. 214 v. Een “hou of scheire” betekende vermoedelijk dat de bossen kaprijk waren.
65
MHC, oud-gemeentearch. Steenbergen, inv. 1007.
66
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1731, fol. 163.
67
Idem, inv. 1732, fol. 89.
68
Idem, inv. 79.
69
MHC, Weesk. Steenbergen, inv. nr. 2243, fol. 85 en 85 v, 22-12-1650. Hij bracht toen ter Weeskamer van
Steenbergen een bedrag van fl. 17 en 10 stuivers dat bestemd was voor de weeskinderen van Martijnis Michiel
Bernaerts; zij waren kennelijk de eigenaren van die grond.
70
MHC, Weesk. Steenbergen, inv. nr. 2405, fol. 41.
71
Idem, fol. 42.
72
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1733, fol. 71.
73
Deze koop is op 12-5-1655 vermeld in: idem, inv. 1733, fol. 144 v.
74
MHC, Weesk. Steenbergen, inv. nr. 2405, fol. 52 v.
75
De kerkerechten van de begrafenis ad fl. 12 en 15 stuivers werden als volgt gespecificeerd (MHC, Weesk.
Steenbergen, inv. nr. 2405, fol. 82):
• Het kerkerecht van de klok: fl. 9.
• Het luiden (“trecken”) van de klok: fl. 2.
• Het maken van het graf en het lijkebidden: fl. 1.
• Voor het [gebruik van] het doodkleed: 15 stuivers.
Voor het maken van de doodskist was fl. 6 betaald (MHC, Weesk. Steenbergen, inv. nr. 2407, fol. 23).
76
MHC, Weesk. Steenbergen, inv. nr. 2405 en 2407. Aan contant geld werd in het sterfhuis een bedrag van fl.
112 en 14 stuivers aangetroffen (idem, inv. 2407, fol. 52).
77
MHC, Weesk. Steenbergen, inv. nr. 2437.
78
Idem, fol. 3 v..
79
Deze kinderen zijn:
• Petrus Petri, ged. Wouw 11-3-1638 (getuige: Anna Jacobs).
• Joanna Peeters, geb. Steenbergen, ged. Wouw 24-6-1640 (getuigen: Joannes Janssen en Maria
Aertssen).
• Maria Pieterssen, geb. “Oulant” [Oudland], ged. Wouw 9-10-1644 (getuigen: Michael Cornelissen en
Catharina Quirijns).
80
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 22, 29-3-1647. Bepaald werd dat ieder de eigen goederen zou behouden,
niets uitgezonderd. Bij het opstellen van de betreffende akte werd Janneken Geerts geassisteerd door haar
gekozen voogd Jan Cornelisse Rijcknelen. Ook zij kon haar naam niet schrijven en tekende met een handmerk.
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81

Tot de nagelaten goederen van Govert Pieters de Doot behoorde een verzameling vrouwenkleding die voor
fl. 50 en 4 stuivers publiekelijk werd verkocht. Bij de beschrijving van zijn nalatenschap werd hierover
aangetekend: “Dese goederen hebben aengekomen Joanneken Geerts die naergelaten heeft een kint
genaempt Pieternelleken Goverts” (MHC, Weesk. Steenbergen, inv. nr. 2436, fol. 74).
82
Uit dit huwelijk kwam vermoedelijk alleen zoon Rochus voort.
83
Doopgetuige Cornelis van Stoutenburgh (Stoutenborch) was in de jaren 1613-1615 armenmeester te
Steenbergen (MHC, oud-archief gemeente Steenbergen, inv. 1775).
84
MHC, oud-recht. archief Steenbergen, inv. 808; zij trad op als eiseres tesamen met de voogd van de
weeskinderen van Govaert Pietersen de Doot, t.w. diens broer Jan.
85
Idem, inv. 809.
86
Hij is mogelijk verwant met Martha van den Brouck (Brouck), vermeld als doopgetuige te Steenbergen op
12-2-1630, 8-5-1630, 19-10-1631, 25-11-1640 en 2-11-1641.
87
Een officier van het Staatse leger te Steenbergen naar wie een redoute is genoemd in de verbinding tussen
Steenbergen en Bergen op Zoom (A. Delahaye, De vesting Steenbergen, Zevenbergen, 1975, p. 39).
88
In de boedelbeschrijving van Govert Pietersen de Doot is vermeld dat zijn sterfhuis was belast met de
opvoeding van het voorkind van de rendante [dit was zijn weduwe] wiens vader was Pieter Adriaenssen. Deze
last gold tot de volwassenheid van dit kind krachtens een testament, verleden voor de schepenen van de stad
Steenbergen (MHC, Weesk. Steenbergen, inv. nr. 2405, fol. 36 v). Met dit kind moet een van de drie genoemde
“voorkinderen” van Anna Rochus zijn bedoeld; twee van hen zullen vóór 18-3-1655 zijn overleden.
Begraafgegevens van Steenbergen betreffende de periode vóór 1656 zijn niet overgeleverd.
89
Op 14-5-1651 is hij omschreven als 35 jaar oud en wonend in het Cromwiel (MHC, not. arch. Steenbergen,
inv. 27, fol. 8). Bij de inschrijving van zijn derde huwelijk is genoteerd dat hij afkomstig was “uijt Cruislant”. Hij
is waarschijnlijk een zoon van Dirck Janszn. van Uijlecooten, vermeld als pachter van een weiland van 2,5
gemeten te Steenbergen op 24-6-1626 ((MHC, ora Steenbergen, inv. 1643, ongefol.).
Jan Uijlecoote behoorde tot de crediteuren van de boedel van Govert Pieterse de Doot; hij had in diens
opdracht timmerwerk verricht (MHC, Weesk. Steenbergen, inv. nr. 2405, fol. 25 v). Op 20-4-1650 is hij vermeld
als inwoner van het Oudland te Steenbergen wegens de koop van een paard voor fl. 100 (MHC, oud-recht.
archief Steenbergen, inv. 1731, fol. 164 v). In 1651 kocht hij van de stad Steenbergen een huis in de Kerkstraat
[anno 2013 de Grote Kerkstraat] te Steenbergen dat eerder werd bewoond doopr de stadsschoolmeester
(MHC, oud-arch. gemeente Steenbergen, inv. 1006, fol. 11). In 1652 werd hij aangeklaagd wegens mishandeling
van de vorster te Steenbergen (MHC, oud-recht. archief Steenbergen, inv. 81). Vermoedelijk was hij in 1655
(ook) herbergier. Op 16-7-1655 vorderde Hendrick de Wilde, brouwer te Antwerpen, van hem betaling van fl.
96 wegens geleverd bier, waarvan een bedrag van fl. 41 en 12 stuivers kon worden afgetrokken wegens door
Uijlecoote geleverde haver, t.w. 30 veertellen à fl. 3 per veertel (bron: idem, inv. 785). Op 21-9-1657 werd hij
voor de schepenbank te Steenbergen gedaagd wegens het verwonden van Joan van Wetten (bron: idem, inv.
816). Hij had in 1657 een geschil met zijn knecht Marinus Machielss (bron: idem, inv. 803). In de periode 16571659 was hij gedaagde in een proces te Steenbergen wegens een vechtpartij in een herberg (bron: idem, inv.
83). Op 10-11- 1660 verrichtte hij diverse werkzaamheden in het Oudland (MHC, oud-arch. van het Waterschap
De Gewijzigde Cruijslandspolders, 1356-1935, inv. CR 107). In 1666 is hij vermeld als inwoner aldaar (GTMWB,
jrg. 2000, p. 20). Idem in 1675 (aanslag legerlasten ad fl. 20) (MHC, oga Steenbergen, inv. 2154).
90
Dat de doop plaatsvond op het fort Henricus hield mogelijk verband met het feit dat de predikant van
Steenbergen daar dienst had toen de doop gewenst werd geacht.
91
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 46, 17-8-1686. Hij verklaarde dat zijn huis, schuur en hofstede na zijn
overlijden in het bezit zou komen van Janneken Lambrechtse.
92
Bij de inschrijving van zijn eerste huwelijk werd hij omschreven als “uijt de heen”. Dit duidt erop dat hij daar
toen woonde. Als hij er zou zijn geboren was in het trouwboek waarschijnlijk genoteerd: “van de heen”. De
toevoeging “van Hoogerwerf” ontbreekt zowel bij de inschrijving van zijn eerste als zijn tweede huwelijk. Ook
in diverse (andere) officiële documenten is zijn familienaam niet met de toevoeging “van Hoogerwerf”
genoteerd. Opmerkelijk is dat deze toevoeging (zij het incidenteel) wel voorkomt bij zijn dochter Tanneke.
Aangenomen moet worden dat de toevoeging een toponymisch karakter heeft en op de een of andere wijze
verwijst naar een hoger gelegen deel in een landschap. Mogelijk werd in de omgeving van Steenbergen een
locatie aldus betiteld, vergelijkbaar met de aanduiding “van Stel” (zie kwartiernummer 14). Vaststaat dat hoger
gelegen delen in polders rondom Steenbergen in de 17de eeuw “werf” werden genoemd. Het is denkbaar dat
de toevoeging “van Hoogerwerf” in het geval van Tanneken Hendricks verwijst naar de toevoeging “van Stel”
aan de naam van haar moeder. Werf en stel hebben immers dezelfde betekenis.
In het kohier betreffende de huishoudens in Steenbergen in de periode 1-10-1707 tot 1-10-1708 komt het
huishouden van Rochus Bierens voor (MHC, oud-gemeentearchief Steenbergen, inv. 1250, ongefol.). Daaraan
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wordt toegevoegd: “Op Hoogerwerff, Janneken dooff en stoem [stom]”. De klaarblijkelijk bij het huishouden
behorende Janneke was doofstom en verbleef op een locatie die “Hoogerwerff” werd genoemd. De ligging
daarvan is niet duidelijk.
Het is theoretisch denkbaar dat de toevoeging verwijst naar het voormalige schoreiland Hoogerwerf (nabij
Zandvliet) waarop het fort Sint Martijn op Hoogerwerf lag, dat op 11 juni 1632 door Staatse troepen op de
Spanjaarden werd veroverd. Hiervoor zijn echter geen aanwijzingen gevonden; zie:
http://www.hanleune.nl/fort-sint-martijn-op-hoogerwerf.
Er is nog een geheel andere verklaring voor de toevoeging “van Hoogerwerf” aan de achternaam van Tanneke
Hendricks. Zij kan zijn verward met een tijdgenote die Tanneken Hendricks van Hoogerheyden heette. Deze
Tanneke testeerde te Steenbergen op 17-1-1688 met Dirck Cornelisse Corst, landman, wonend aan de
Oudelandsedijk (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 47, 17-1-1688).
Hendrick Lambrechtsen zou een zoon kunnen zijn van Lambrecht Hendricx die op 28-6-1638 (samen met de
toeziend voogd Cornelis Leenderts Clercq) de eed aflegde als voogd van de minderjarige wezen van wijlen
Hendrick Lambregtsen (overleden in de Graaf Hendrikpolder) en hun moeder Jacomijntje Cornelis. Vastgelegd
werd dat laatstgenoemde in het bezit bleef van de nagelaten bezittingen van Hendrick Lambregtsen en dat de
kinderen recht zouden krijgen op hun erfdeel indien ze 18 jaar oud zouden zijn (MHC, Weesk. Steenbergen, inv.
2242, fol. 130 v, 28-6-1638). De namen van de weeskinderen werden niet genoteerd. Denkbaar is dat hun
voogd Lambrecht Hendricx hun oudere broer is. De overleden Hendrick Lambregtsen zou dan de grootvader
van kwartiernummer 6 kunnen zijn.
Qua naam en leeftijd zou deze grootvader een zoon kunnen zijn van Lambrecht Heyndricxen die o.m. in 1609
en in de jaren 1616-1617 is vermeld als inwoner van het Oudland van Steenbergen (zie voor 1609: MHC, not.
arch. Steenbergen, inv. 1, fol. 207, 28-7-1609; in deze akte wordt zijn zuster Stoffelken Hendrickx vermeld). Hij
bewoonde daar een “hoefken” met twee gemeten land. Op 13-10-1617 maakte hij huwelijkse voorwaarden op
met Adriaentken Bastiaens, hij als weduwnaar van Lijsken Jans, zij als weduwe van Meeus Lambrechtsen. Zij
werd daarbij geassisteerd door haar zwager Andries Jansen Huijbergen. Vermeld werd een zoon Jan
Lambrechtsen (MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1722, fol. 30). Op 2-4-1619 verklaarde zoon Hans
Lambrechtsen een lening van zijn inmiddels overleden vader Lambrecht Heyndricxen (aangegaan op 5-7-1616)
te hebben afgelost (idem, inv. 1721, fol. 80). Op 27-2-1617 compareerde Lambrecht Heyndricxen als voogd van
het weeskind van Lenart Laureyssen. Hij is mogelijk de Lambrecht Heijndricksen die op 2-5-1602 en 28-1-1618
optrad als doopgetuige te Steenbergen. En deze is mogelijk identiek met Lambrecht Heyndricx, op 26-8-1608
vermeld als pachter van land in de Graaf Hendrikpolder (MHC, oud-recht. archief Steenbergen, inv. 1717, fol.
324).
Op het eiland Tholen kwam in de 17de eeuw de familienaam Hooghwerff voor, o.m. in Poortvliet, St. Annaland
en Westkerke bij Scherpenisse. Een genealogische connectie met Hendrick Lambrechtsen kon niet worden
getraceerd. Evenmin kon hij genealogisch in verband worden gebracht met Cornelis Thonis Hoegewerff (ook:
Hoechwerf) die in Vossemeer omstreeks 1562 schepen was en in de jaren 1570-1571 Heilige Geestmeester
(armenmeester) (A. Delahaye, Inventaris van het archief van de ambachtsheerlijkheid “Oud en Nieuw
Vossemeer en Vrijberghe” 1410-1962, Oud-Vossemeer, 1965, p. 77 en 208).
Hij is niet identiek met de soldaat Hendrick Lambrechtsen waarvan op 28-1-1658 te Steenbergen een kind
(N.N.) werd begraven. Deze is toen omschreven als soldaat van de luitenant Savernij [= Savornijn of Savornin].
Hij is geboren in “Echtent”, tr. (1) Tanneken Crijnen en otr.(2) Steenbergen 3-6-1662, tr. (2) ald. 18-6-1662
Anneke Laureys, weduwe van Hendrick Brengman.
93
De “lange wech” is vermoedelijk identiek met de Lange Dwarsweg in de Heensche Polder, zo genoemd in de
jaren 1632-1634 en met de Zuidlangedwarsweg, zo genoemd in 1650 (A. Delahaye, p. 20). Anno 2012 is dit
waarschijnlijk de Lange Weg.
94
MHC, oud-gemeentearch. Steenbergen, inv. 2153. Hij diende toen 2060 pond hooi te leveren voor de paarden
van de Staatse cavalerie.
95
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1738, fol. 127.
96
Idem, fol. 151. Anno 2012 wordt onderscheid gemaakt tussen de Zuid Groeneweg en de Noord Groeneweg
in de Heensche Polder.
97
GTMWB, jrg. 2000, p. 20.
98
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1738, fol. 127.
99
Idem, inv. 1533, fol. 6 en 7.
100
Idem, fol. 166 v.
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101

Verwezen werd naar een schepenakte d.d. 20-12-1656: MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1734, fol.

46.
102

MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 42, 7-9-1669. Getuige bij de opstelling van deze akte was o.m. Bastiaen
Bergeijck, schoonvader van Hendrik Lambregtsen in 1673. Laatstgenoemde bleek de akte niet anders te kunnen
ondertekenen dan met een handmerk. Zijn eerste echtgenote plaatste wel haar handtekening.
103
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 43. Het betrof een testament op de langstlevende. Bepaald werd dat het
voorkind van Hendrik Lambregtsen en de eventuele kinderen uit zijn tweede huwelijk elk bovenop hun
vaderlijk of moederlijk goed fl. 300 zouden krijgen indien ze 18 jaar oud zouden zijn.
104
Idem, inv. 45, 5-1-1679. Helaas wordt ook in dit testament de leeftijd van Hendrik Lambregtsen niet
vermeld.
105
MHC, Weesk. Steenbergen, inv. 2244, fol. 161 v, 8-2-1681.
106
Uit dit huwelijk kwamen de volgende te Steenbergen gedoopte kinderen voort (met de achternaam
Lambrechtsen): Maijken (5-9-1674), Bastiaen (13-9-1676) en Lambrecht (1-7-1679). Maijken en Bastiaen zullen
vóór 18-6-1681 zijn overleden (MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1533, fol. 6 en 7). Op resp. 22-11-1676
en 13-2-1679 werden te Steenbergen naamloze kinderen van Hendrick Lambrechtsen uit De Heen begraven,
verm. Maijken en Bastiaen. Maria (Marijken) Bergeijck otr. (2) Steenbergen 21-6-1681, tr. (2) Nieuw-Vossemeer
20-7-1681 Cornelis Pietersen Beyerlandt, j.m., geb. in de Oude Heipolder te Steenbergen (uit dit huwelijk acht
kinderen ged. Steenbergen 1682-1692: Petronella, Janneken, Pieter, Maria, Maria, Bastiaen, Pieter en Maria
Beyerland); C.P. Beyerland hertr. Steenbergen 27-4-1694 Cennera Francken en werd 2-10-1700 te Steenbergen
begraven.
107
Een dag later werd in Steenbergen haar dochter Maria Beijerlandt gedoopt.
108
Uit dit huwelijk kwam eerder een dochter Tanneken Lambrechtsen voort, ged. te Steenbergen op 23-91657 (getuigen: Willem Spruijt, Cornelis Vincke, Neeltje Jans en Dingentje Vincke) ; zij overleed in De Heen en
werd 18-2-1658 te Steenbergen begraven; voorts een dochter Pieternella Lambrechtsen, ged. Steenbergen 53-1662 (getuigen: Leendert Spruijt, Leendert van Driel, Dingentje Vincke en Aertje Aerts). Zij moet zijn
overleden vóór 7-9-1669 (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 42, 7-9-1669; in die akte is slechts sprake van één
gezamenlijk kind van Hendrick Lambrechts en zijn eerste echtgenote, waarmee Tanneken (kwartiernr. 3 moet
zijn bedoeld ).
109
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1738, fol. 76. Dit gebeurde al eerder op 29-6-1671, maar toen is
ook haar echtgenoot Hendrick Lambrechtsen als koper vermeld (idem, fol. 38).
110
Op 7-4-1605 is te Steenbergen als debiteur vermeld: Jooris Joorissen, wonend aan de “Woutschen Dijck”
(MHC, oud-recht. archief Steenbergen, inv. 1717, fol. 35 v).
111
Hij is bijv. als zodanig vermeld op 13-11-1645 (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 21; idem, inv. 22, 9-3-1646
en 17-5-1746).
112
MHC, oud-recht. archief Steenbergen, inv. 1739, fol. 93.
113
Idem, fol. 208.
114
Idem, inv. 1525, fol. 53 v.
115
Idem, fol. 62.
116
MHC, oud-recht. archief Steenbergen, inv. 1734, fol. 7, 21-2-1656. Na het overlijden van Joos Jorissen
maakten de volgende “naaste vrinden” [daarmee werden destijds familieleden bedoeld] aanspraak op het
genoemde legaat van fl. 25. Zij kregen van Mayke Pieters elk fl. 5: (a) Jan Jansen Tureluer, gehuwd met
Janneken Joris, (b) Maeyken Joris, gehuwd met Abram Jansen Hollander en (c) Maeyken Cornelis, weduwe van
Cornelis Janssen Visser. Zij verklaarden op 11-9-1656 hun aandeel ontvangen te hebben (idem, fol. 7 v). Joos
Jorissen overleed dus tussen 21-2-1656 en 11-9-1656. Hij was doopgetuige te Steenbergen 24-12-1645 bij de
doop van een kind van zijn schoonzuster Cataline Pieters.
117
Hij is een zoon van Peter Claessen indien hij in 1637 is gestorven. Mocht dit in 1625 zijn gebeurd dan ontbreekt
in het r.k. begraafboek van Eersel betreffende de periode 16-2-1646 na zijn voornaam de naam Peterssen.
118
Uit het feit dat zijn beide zonen (zij het de een meer dan de ander) de aliasnaam “de Doot” voerden lijkt te
kunnen worden geconcluceerd dat deze naam te herleiden valt tot hun vader (of diens voorgeslacht) en niet
tot een specifieke eigenschap van een van hen. Als het immers een persoonsgebonden eigenschap betrof zou
de ene zoon wel en de andere niet met de genoemde aliasnaam zijn beschreven, zeker gelet op het
uitzonderlijke karakter van die naam. Dat zij soms ook zijn omschreven als “alias Bierens” verwijst
onmiskenbaar naar hun moeder. Zoon Rochus van Govert Pieterse maakte aan het gebruik van de aliasnaam
“de Doot” een einde en vond het kennelijk aantrekkelijker om in het vervolg de familienaam Bierens te voeren.
Al zijn kinderen werden zo genoemd en vervolgens al hun nakomelingen in West-Brabant en op het eiland
Tholen.
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119

BHIC, Rooms-Katholiek begraafboek Eersel 1602-1646, p. 124 v en 136. Wat het vraagteken bij 1637 betreft:
het overlijden vond vermoedelijk plaats in de periode oktober-december 1637.
120
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Schepenbankakten Eersel 1524-1810, reg. 22, fol. 59 v, 25-2-1649.
121
In de door Vriesendorp samengestelde genealogie van de familie Bierens (zie: D.A.N. Vriesendorp, Bierens,
in: De Brabantse Leeuw, jrg. 25, nrs. 1 en 2, jan./febr. 1976, p. 11 e.v..) heeft “onze” Heyltien Bierens geen
plaats gekregen. Zij lijkt identiek met Heylwidis Goyaert Bierens, dochter van Goyaert Goyaert Bierens en van
Catharina Jan Delis, en door Vriesendorp als gehuwd vermeld met Hendrick Daniels , maar deze Heylwidis is in
Eersel op 20-10-1619 gedoopt en kan om die reden onmogelijk de moeder zijn van Govert Pietersen de Doot
(kwartiernummer 4). Deze is in maart 1638 als vader vermeld en zal dus niet later dan ca. 1618 geboren zijn.
Dat de in 1619 gedoopte Heylwidis Bierens in de genealogie van dit geslacht is vermeld als echtgenote van
Hendrick Daniels moet op een vergissing berusten. Hendrick Daniels is de (tweede) echtgenote van “onze”
Heyltien Bierens (zie kwartiernummer 9). Laatstgenoemde is vermoedelijk identiek met Heylwidis Godefridus
Bierens die op 27-4-1632 getuige was te Eersel bij de doop van Joannes Jacobus, zoon van Bartholomeus
Jacobus en Maria N.N.. Deze Heylwidis komt in de door Vriesendorp samengestelde genealogie van het
geslacht Bierens niet voor. Zij kan gegeven haar leeftijd onmogelijk identiek zijn met de in 1619 gedoopte
Heylwidis Bierens; deze was immers op 27-4-1632 pas 12 jaar oud.
122
BHIC, Rooms-katholiek begraafboek Eersel 1648-1653, p. 66.
123
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Schepenbankakten Eersel 1524-1810, reg. 22, fol. 59 v, 25-2-1649.
124
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 27, 23-11-1651, fol. 15.
125
MHC, oud-recht. archief Steenbergen, inv. 1722, fol. 162 v.
126
Idem, fol. 211.
127
Idem, inv. 1723, fol. 28.
128
Idem, fol. 36.
129
Idem, fol. 68.
130
MHC, oud-gemeentearch. Steenbergen, inv. 2122 (kohier contributiegeld).
131
MHC, oud-recht. archief Steenbergen, inv. 1723, fol. 96.
132
Idem, inv. 1724, fol. 3.
133
Idem, inv. 1725, fol. 67.
134
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 15, 13-4-1639. Michiel Janszn. Hollander is op 2-8-1635 omschreven als
inwoner van Steenbergen, 44 jaar oud en gehuwd met Neeltien Jans, eveneens 44 jaar oud (MHC, oud-recht.
arch. gemeente Steenbergen, inv. 1726, fol. 250v).
135
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 15, 13-4-1639.
136
Huijbrecht Melchiors de Bonte (zoon van Melchior Huybrechtse de Bonte) was armenmeester te
Steenbergen in de jaren 1617-1619 en 1619-1620 (MHC, oud-arch. gemeente Steenbergen, inv. 1777 en 1778).
137
Rochus Martensen Hollander is ook als vader vermeld van Marten Martensen, geref. ged. Steenbergen 159-1619 (getuigen: Jan Adriaensen, Pieter Pietersen, Maria Stoutenburgh en Maijken Jans Stoutenburgh). Ook
bij deze doopinschrijving is de moeder niet vermeld, doch dit zal opnieuw Anna Verpoorte zijn geweest.
138
ZA, DTBL Vlissingen nr. 21 (Lidmatenregister 1613-1633; K 482, fol. 9 v).
139
In 1602 woonden er in Steenbergen slechts 60 gezinnen. In dat jaar brak de pest uit die er heeft gewoed tot
de zomer van 1605. Pieter Aertsen moet ook de hernieuwde uitbraak van de pest in de jaren 1622-1623
hebben meegemaakt (A. Delahaye, De vesting Steenbergen, Zevenbergen, 1975, p. 22 en 29).
140
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 1, fol. 131 v. Samen met een andere knecht verklaarde hij dat in de
voorafgaande winter de genoemde gorsing (die in 1609 zou worden bedijkt) door een hoge vloed en een
strenge vorst was ondergelopen en met ijs bedekt, waardoor deze onbruikbaar werd voor de schapenteelt.
141
Hij legde toen samen met anderen een verklaring af voor de Schepenbank te Steenbergen over
beschadigingen aan de gorsingen ten oosten van de haven van Steenbergen door het graven van “cluytelingen”
en het afsteken van zoden, die gebruikt werden voor de aanleg van het nieuwe fort te Steenbergen [= het fort
Henricus] (MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1725, fol. 19 en 19 v, 16-4-1628). Hij was niet de enige die
toen als landman in de Triangelpolder werd vermeld. Als zodanig was ook Cornelis Willemsen Pierssen er toen
werkzaam. Waarschijnlijk behoorde Pieter Aertsen tot de pioniers in de Triangelpolder die in 1609 werd
bedijkt. Vermoedelijk was hij er pachter, waarschijnlijk aanvankelijk van de Rotterdamse reder, koopman en
bankier Johan van der Veeken (1549-1616) en later, via diens dochter Maria, van haar echtgenoot Jacques van
Aerssen. Jacques van Aerssen, die zich evenals zijn schoonvader heer van Triangel noemde, werd geboren te
Brussel op 1 oktober 1576 en overleed te ’s-Gravenhage op 9 april 1660. Hij is de tweede zoon van Cornelis van
Aerssen (heer van Spijck) en Emmerentiana de Regniers, trouwde te Rotterdam 23 september 1603 met Maria
van der Veeken, dochter van Johan van der Veeken (heer van Triangel, Capelle en Nieuwkerke) en Johanna
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Quingets, geboren in 1580, overleden op 12 juli 1653. Jacques van Aerssen was president van het Hof van
Brabant.
142
Verscheidene van zijn kinderen (zoals de beide dochters die Mayken heette en de zoons Aert en Pieter)
werden “van der Stel” of “van der Stelle” genoemd. Een stelle (ook werf genoemd) is een verheffing in een
landschap, veelal op gorsingen en schorren fungerend als een vluchtplaats voor schapen (en ander kleinvee) bij
hoog water. Mogelijk bevond zich ooit een dergelijke schuilplaats op de gorzen waaruit de Triangelpolder is
ontstaan en is de naam van de desbetreffende locatie na de bedijking in stand gebleven. Stellen of werven
bevonden zich ooit op diverse gorzen (schorren) rondom Steenbergen, zoals in Kruisland (J.A.J. Vervloet, De
exploitatie vóór de bedijkingen, in: A. Delahaye e.a., Steenbergen in de Middeleeuwen, Steenbergen, 1972,
m.n. p. 141-147). Het valt niet uit te sluiten dat de familienaam Van der Stel of Van der Stelle in het geval van
het nageslacht van Pieter Aertsen verwijst naar een stelle of werf die in een andere polder in Steenbergen was
gelegen dan de Triangelpolder. Het is goed voorstelbaar dat in de eerste helft van de 17de eeuw de behoefte
bestond om de familie van Pieter Aertsen nader te duiden, gegeven de veel voorkomende namen Pieter en
Aert (Adriaen). De toevoeging van een toponiem aan dergelijke namen bood dan vaak uitkomst. Anno 2012 ligt
in de Triangelpolder geen boerderij die Stel(le) wordt genoemd. Evenmin bestaat er in die polder een verhoging
in het akkerland die als een (voormalige) stelle of werf zou kunnen worden beschouwd.
143
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1519, fol. 9 en 9 v.
144
Idem, inv. 1647, 21-7-1631 (ongefol.).
145
Idem, inv. 1520, fol. 38 v.
146
Idem, inv. 1521, fol. 98 v. Met dit straatje moet het Pompstraatje zijn bedoeld.
147
Idem, inv. 1522, fol. 67. Deze hoek werd destijds (en nog steeds) omschreven als de Vosberg (Vosberch),
grenzend aan de Derriekreek, ten noordwesten van Kruisland. Zoon Aert Pieters van Stel bezat er in 1662 land
(MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1735, fol. 125 v, 1-2-1665). De Derriekreek herinnert aan de tijd van
de zoutwinning, ook omschreven als de zelnering, de moernering en de darinkdelverij. Zout werd bereid uit
veen, dat rondom Steenbergen destijds ruimschoots aanwezig was. Deze winning was tot het midden van de
15de eeuw een van de belangrijkste bestaansbronnen voor Steenbergen (J.A.J. Vervloet, De exploitatie vóór de
bedijkingen, in: A. Delahaye e.a., Steenbergen in de Middeleeuwen, Steenbergen, 1972, m.n. p. 113-140).
148
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1523, fol. 92.
149
Idem, fol. 115.
150
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 24, fol. 6. Pachter was Willem Schaep.
151
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1731, fol. 84. In het testament wordt verwezen naar de destijds
gebruikelijke regels betreffende de rechten van de nagelaten kinderen. Pieter Aertsen wees zijn tweede
echtgenote aan als voogd van zijn twee nog minderjarige kinderen Aert en Pieter.
152
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1731, fol. 133-133v; MHC, Weesk. Steenbergen, inv. 2243, fol. 78
v.
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Uit dit huwelijk kwam een dochter Francijntien Pieters voort (omschreven als de “voordochter” van Pieter
Aertsen op 5-2-1650; MHC, Weesk. Steenbergen, inv. 2243, fol. 78), waarsch. identiek met Fransijngen, op 136-1604 te Steenbergen gedoopt als dochter van Pieter Aertsen. De naam van de moeder werd niet genoteerd.
Doopgetuigen waren: Claes Willemsen uit St. Maartensdijk, Jan Dismans, Cornelis Cornelissen op het Gors,
Maijken Marinus en Maijken Cornelis. Andere kinderen die voortkwamen uit het eerste huwelijk van Pieter
Aerts zijn vermoedelijk (met hun doopdatum te Steenbergen): Mayken (29-12-1602), Aert (9-3-1603), Jan (237-1606), Adriana (13-4-1608), Adriaenge (8-8-1610) en Aert (mei 1615). Ook bij geen van hen is in het
doopboek de naam van de moeder genoteerd, zoals destijds meer voorkwam. Voorts was er een dochter
Neeltien Pieters, vermeld in het testament van Pieter Aertsen d.d. 17-4-1649, waarvan de doopdatum niet is
gevonden. Vermoedelijk is ook de tweede zoon die Aert werd genoemd jong gestorven, net zoals zijn in 1608
gedoopte zuster Adriana.
Dochter Mayken uit het eerste huwelijk is later soms (zoals bij de inschrijving van het tweede huwelijk van haar
echtgenoot) omschreven als Mayken Pieters van Stel, net zoals haar gelijknamige zuster uit het tweede
huwelijk van haar vader. Zij huwde vóór 17-4-1649 met Cornelis Pietersen, geb. te Steenbergen. Zij woonden in
de Graaf Hendrikpolder aldaar. Hij is vermeld als landman in laatstgenoemde polder op o.m. 25-11-1638
(wegens een lening van fl. 174) en 25-3-1640 (wegens een lening van fl. 100); idem bij zijn tweede huwelijk in
1655 (MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1726, fol. 437 en 437 v; idem, inv. 1727, fol. 91 v). Mayken
Pieters van Stel overleed tussen 17-4-1649 en 8-2-1655 (NB: begraafgegevens van Steenbergen betreffende dit
tijdvak gingen verloren). Cornelis Pieterse otr. (2) Steenbergen 8-2-1655, tr. (2) elders (met att. van
Steenbergen 11-3-1655) Janneken Machiels, geb. St. Maartensdijk, weduwe van Nicolaes Nuijens en toen
wonend te Bergen op Zoom. De aankondiging van dit huwelijk is ook vermeld in het trouwboek van de Grote
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Kerk van Bergen op Zoom met vermelding van een attestatie van Bergen op Zoom naar Steenbergen d.d. 10-3165. Hij werd begraven te Steenbergen op 19-3-1657.
Dochter Francijntien Pieters huwde met Laureys Cornelissen,als landman vermeld in de Couveringe en in de
polder Rubeere te Steenbergen, mogelijk identiek met Laureys Cornelisse, vermeld als landman in de Rubeere,
34 jaar oud op 11-2-1635 (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 11). Uit dit huwelijk kwam een dochter Neeltje
Laureysse voort. Toen haar moeder kort voor 9-7-1630 overleed werd haar grootvader Pieter Aerts benoemd
tot haar voogd (MHC, Weesk. Steenbergen, inv. 2242, fol. 83). Haar rechten op haar moederlijk goed werd
vastgelegd bij de Weeskamer op 1-12-1630 (idem, fol. 85 v). In dec. 1634 stelde de Weeskamer van
Steenbergen vast dat Laureys Cornelisse niet aan zijn verplichtingen jegens zijn dochter voldeed. Hij werd
hiervoor gegijseld in de herberg “Brussel” te Steenbergen. Op 21-12-1634 besloot de oppervoogd van de
Weeeskamer te Steenbergen dat hij gegijseld zou blijven totdat Jacob Teunisse zijn verplichtingen als borg van
Laureys Cornelisse zou zijn nagekomen (MHC, Weesk. Steenbergen, inv. 2242, fol. 106).
Laureijs Cornelisse is op 22-3-1656 vermeld als landman op de Couveringe, ca. 54 jaar oud (MHC, not. arch.
Steenbergen, inv. 39).
Neeltje Laureysse trouwde met Pieter Adriaenssen Logiers. Neeltje had krachtens het testament van haar
grootvader (Pieter Aertsen) recht op fl. 1000. Deze was aan haar vader (Laureys Cornelissen) beschikbaar
gesteld, zonder dat hij daarover mocht beschikken. Op 5-3-1650 eiste Geertien Pieters, weduwe van Pieter
Aertsen, dat Laureys Cornelissen deze fl. 1000 aan zijn dochter Neeltje ter hand zou stellen (MHC, Weesk.
Steenbergen, inv. 2243, fol. 78 en 78 v, 5-2-1650). Toen dit niet goedschiks gebeurde eiste zij een executie van
enkele van diens percelen land, waardoor het vereiste bedrag (met rente) beschikbaar zou komen. Deze
executie vond plaats op 8-4-1650 (MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1731, fol. 186 v en 187, 10-8-1650).
Op 20-12-1651 verklaarde de echtgenoot van Neeltje dat de toegezegde fl. 1000 met een rente van fl. 30
beschikbaar was gesteld door Cornelis Vincke, met wie Geertien Pieters inmiddels was hertrouwd (MHC, oudrecht. arch. Steenbergen, inv. 1731, fol. 84-85). Neeltje Laureys had (nu ze getrouwd was) ook nog recht op de
uitkering van een erfdeel van haar tante Adriaentien Pieters (een zuster van haar moeder). Dit erfdeel bedroeg
(afgerond) fl. 153. Daar kwam nog rente bij ad fl. 62. Op 10-8-1650 verklaarde Geertien Pieters dat aan Neeltje
fl. 250 beschikbaar was gesteld (MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1731, fol. 187).
Zoon Jan uit het eerste huwelijk van Pieter Aertsen woonde op 2-5-1648 in het Westland te Steenbergen (MHC,
ora Steenbergen, inv. 1731, fol. 23). Hij huwde eerst met Lijsbeth Dircksen. Als Jan Pieters van Stelle
ondertrouwde hij te. St. Philipsland op 23-3-1663, afkomstig uit de Triangel, en als weduwnaar van Lijsbeth
Dircksen , wonend in De Heen, met Commertje Commers, geb. te Gastel, weduwe van Hendrick Dircksen en
toen wonend in St. Philipsland. Uit het eerste huwelijk kwam waarsch. een dochter Maddeleine [mogelijk:
Maddelei] Janse van Stel voort die ten huize van Aert Pieters van Stel overleed en in Steenbergen op 30-9-1679
werd begraven. Voorts een dochter Neelken Jans van Stel die in De Heen overleed en in Steenbergen op 28-21680 werd begraven.
Dochter Adriaentien Pieters uit het eerste huwelijk van Pieter Aerts huwde eerst met Laureys Cornelisse [NB:
hij kan niet identiek zijn met de echtgenoot van haar zuster Francijntien, want deze leefde nog na 1636]. Zij otr.
(2) Steenbergen 14-3-1636 (als Adriaentien Pieters uit den Triangel, zonder vermelding van haar burgerlijke
staat) met Job Janssen, j.m. uit het Westland te Steenbergen en aldaar landman. Adriaentien Pieters overleed
vóór 21-2-1639. Haar erfgenamen waren: haar tweede echtgenoot, haar weeskind, voortgekomen uit haar
eerste huwelijk (vertegenwoordigd door haar vader Pieter Aerts, voogd van het kind), haar broer Jan Pieters,
haar zusters Mayken Pieters en Neeltien Pieters. Op 21-2-1639 vond een verdeling plaats tussen de
erfgenamen. Te verdelen was een bedrag van fl. 1530, 8 stuivers en 3 deniers. Job Janssen verwierf fl.
765:4:1,5; de andere vier erfgenamen kregen elk fl. 191:6 (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 15, 21-2-1639).
Dochter Neeltien Pieters uit het eerste huwelijk van Pieter Aertsen huwde met Jacob Adriaensen de Bruijn en
testeerde met hem te Steenbergen, wonend in de Triangelpolder, op 9-2-1649 (MHC, not. arch. Steenbergen,
inv. 7). Zij was op 17-4-1649 diens weduwe. Aan hem was destijds fl. 1200 ter hand gesteld, kennelijk het
bedrag waar Neeltje recht op had na het overlijden van haar moeder. In het testament van haar vader is
bepaald dat zij van dit bedrag jaarlijks tot haar dood de revenuen diende te “trekken”. Het bedrag diende na
haar overlijden over te gaan naar haar kinderen (MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1731, fol. 84 v).
Neeltje Pieters was op 24-12-1645 te Steenbergen getuige bij de doop van een kind van haar stiefzuster
Catelijn Pieters.
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Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort: Mayken, Catelijne, Willemken, Aert en Pieter. De
twee laatstgenoemden waren op 17-4-1649 nog minderjarig (d.w.z. jonger dan 25 jaar). Over deze kinderen
kunnen de volgende bijzonderheden worden vermeld. Voor dochter Mayken wordt verwezen naar de
hoofdtekst (kwartiernr. 7).
Dochter Catelijn Pieters (waarvan de doop in Steenbergen niet kon worden getraceerd; zij werd vermoedel;ijk
tussen medio 1620 en 1625 geboren) trouwde (verm. buiten Steenbergen) tussen 7-3-1643 en 24-12-1645 met
Laureys Adriaensen Francke en woonde met hem in De Heen, waar hij landbouwer was (zie bijv. MHC, not.
arch. Steenbergen, inv. 28, fol. 5, 10-4-1652). Zij testeerden te Steenbergen op 29-1-1653 (MHC, Weesk.
Steenbergen, inv. 2243, fol. 105 v – 107). Uit hun huwelijk kwamen drie kinderen voort: Bastiaen, Teunken en
Laurens. Zij overleed in De Heen waarsch. in 1653, doch vóór 29-5-1654. Op 21-3-1664 is haar broer Aert
Pieters van Stel vermeld als voogd van een kind van hen (idem, inv. 1528, fol. 78). Laureys Francken otr. (2)
Halsteren 29-5-1654 (wonend in De Heen), tr. (2) Steenbergen 14-6-1654 Cornelia Dirckx, weduwe van Hans
Heijndricks Roels (MHC, Weesk. Steenbergen, inv. 2244, fol. 41-42, 18-5-1667, 15-7-1667 en 30-7-1667).
Op 7-3-1643 testeerde Laureys Adriaenssen Francken als jonge man te Steenbergen. Afgezien van een legaat
van fl. 50 aan het Gasthuis te Steenbergen wees hij de kinderen van zijn vader Adriaen Bastiaenssen Francken
en hun moeder Kunierken Diricx aan als zijn erfgenamen. Hij omschreef deze kinderen als zijn halve broeders
en zusters; Kunierken Diricx was dus niet zijn moeder (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 7, 7-3-1643). Zijn
vader is op 2-3-1646 vermeld als wethouder van Steenbergen en als pachter te De Heen (MHC, not. arch.
Steenbergen, inv. 22). Zijn grootvader van vaderszijde was Bastiaen Pieterse Francken die gehuwd was met
Stijntken Cornelisse (die hertrouwde met Abraham Adriaensse) (bron: idem, inv. 9, 18-11-1633).
Dochter Willemken Pieters (ged. Steenbergen 20-10-1625; getuigen: Ariaentie Pieters en Pieter Vinck) otr.
Steenbergen 29-3-1643, tr. ald. Lenaert Lenaertsen van Driel, zoon van Lenaert Lenaertsen van Driel en
Adriaentien Dingemanse (MHC, Weesk. Steenbergen, inv. 2243, fol. 17, 17-3-1644). Zij woonden in De
Heen.Toen Lenaert van Driel in 1665 overleed bleef Willemken Pieters achter met zes minderjarige kinderen,
vermeld op 11-4-1665 (MHC, Weesk. Steenbergen, inv. 2244, fol. 29 v: Lenaert (19 jaar), Teuntien (17 jaar),
Joan (16 jaar), Pieter (10 jaar), Catlijntien (5 jaar) en [nog eens!] Lenaert (4 maanden). Lenaert Lenaertsen van
Driel senior overleed vóór 17-5-1646 (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 22, 17-5-1646).
Zoon Aert (ged. Steenbergen 8-8-1627; getuige: Pieter Pietersen) is vrijwel steeds omschreven als Aert Pieters
van Stel. Hij otr. (1) als j.m. uit de Triangel (en daar wonend) geref. Steenbergen 6-2-1650, tr. ald. 28-2-1650
Neeltien Arens Bergeijck, j.d., geb. Strijen en toen wonend in de Graaf Hendrikpolder te Steenbergen. Hij otr.
(2) geref. Steenbergen 23-11-1652, tr. (2) ald. 8-12-1652 Dina (Dingetje) Cornelisse Vincke, j.d., beide toen
wonend in de Triangel. Hij was daar landman, mogelijk op de boerderij van zijn vader (MHC, oud-recht. arch.
Steenbergen, inv. 1735, fol. 104, 2-11-1661) en bezat land in de Vosberch te Kruisland (idem, fol. 125 v, 1-21662) en (28 gemeten en 150 roeden) in de Oost Graaf Hendrikpolder (idem, inv. 1737, fol. 113, 30-3-1669).
Op 1-1-1663 is hij vermeld als pachter van een boerderij in de noordhoek van de Triangelpolder met 47
gemeten grond die eigendom was van jonkheer Pieter van Aertsen (Aerssen), toen wonend te Delft (GA
Rotterdam, oud-notarieel archief Rotterdam, inv. 387, aktenr. 139/282).
In 1675 is hij aangeslagen voor fl. 18 wegens legerlasten (MHC, oga Steenbergen, inv. 2154). Op 18-6-1682 is hij
vermeld als pachter van 17 gemeten en 272 roeden land in de Graaf Hendrikpolder. In de periode 1669 t/m
1681 bedroeg de totale pachtprijs van deze grond fl. 1456 (MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1739, fol.
239). Aert Pieters van Stel is overleden in de Triangelpolder en begraven te Steenbergen op 26-11-1685. Op 1011-1685 verkocht hij op zijn hoeve nog beesten (idem, inv. 1740, fol. 191). Zijn zoon Pieter Aerts van Stel
huwde met Leuntie (Teuntje) Adriaens. Op 24-9-1678 werd hij met haar ingeschreven als lidmaat van de geref.
kerk van Steenbergen, met att. van Kruisland. In maart 1688 is hij met haar te Steenbergen vermeld. Tot hun
huishouden behoorden toen de kinderen Geertie, Adriaen en Aert (allen jonger dan 16 jaar) en de knechten
Adriaen Pouwels en Cobus Koetrel (MHC, oud-gemeentearch. Steenbergen, inv. 1238). In 1688 beschikte
Pieters Aerts van Stel over zes “melkbeesten” en zeven paarden, waarvan er zes eigendom waren van de heer
[Jacob] Junius (MHC, oga Steenbergen, inv. 1531, fol. 35 v). Laatstgenoemde was gehuwd met Maria Suzanna
van Aerssen, dochter van Jacques van Aerssen en Maria van der Veeken. De waarde van zijn onroerend goed
te Steenbergen werd in 1665 geschat op fl. 8700 (MHC, oga Steenbergen, inv. 2122). Jan Lievens (1607-1674)
schilderde van hem omstreeks 1658 een portret.
Zoon Pieter (die mogelijk buiten Steenbergen is gedoopt, dan wel in het doopboek van de geref. kerk te
Steenbergen betreffende de periode 1623-1638 onduidelijk en/of ongebruikelijk is genoteerd) is meestal
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omschreven als Pieter Pieters van Stel. Hij otr. Steenbergen (als j.m. uit de Triangel) 9-3-1658, tr. elders met
att. van Steenbergen d.d. 30-3-1658 Mariken Cornelisse Vincke, j.d. uit de polder Oude Heye, beiden toen
wonend in de Triangelpolder. Zij woonden daarna in de polder Oude Heye. Zij testeerden op 1-5-1658, hij ziek
in bed (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 41, fol. 22 v). Pieter van Stel testeerde in het huis van zijn moeder in
de Triangel nog eens op 22-5-1662, weer ziek in bed. Benoemde zijn broer Aert tot executeur van zijn
testament. Wees voogden aan van zijn dochter Neetltjen. De Weeskamer werd uitgesloten (MHC, not. arch.,
inv. 42, 22-5-1662). Pieter overleed nog diezelfde dag want op 22-5-1662 werd een inventaris werd opgesteld
van zijn nagelaten goederen. Deze inventaris werd door (zijn stief- én schoonvader) Cornelis Jansen Vincke
bezorgd bij de Weeskamer van Steenbergen (MHC, Weesk. Steenbergen, inv. 2244, fol. 17). Zijn begraafdatum
ging waarsch. verloren door een hiaat in het begraafboek van de schepenbank van Steenbergen betreffende de
maanden maart tot en met mei 1662.
Uit het huwelijk van Pieter van Stel en Mariken Vincke kwam een dochter Neeltjen Pieters van Stel voort die op
17-8-1659 te Steenbergen werd gedoopt. Zij huwde met Marijnis Ockertsen Hooghcamp, ged. Steenbergen 159-1658, zoon van Ockert Cornelisse Hoochcamp en Dingentjen Marinis Cloet. Hij was schepen van Steenbergen
in 1691 en hertrouwde in 1685 met Cornelia de Weert, j.d. van Steenbergen (otr. Steenbergen 31-3-1685, tr.
elders met att. van Steenbergen d.d. 23-4-1685; MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 55, fol. 2; idem, inv. 68, 283-1691).
Mogelijk hadden Pieter van Stel en Mariken Vincke ook een zoon Pieter Pieterse van Stel. Deze otr.
Steenbergen 13-1-1680 als j.m. van Nieuw-Vossemeer, tr. Nieuw-Vossemeer 30-1-1680 Adriaentien Jans de
Jongh, geb. De Heen. Op 30-7-1677 is hij (omschreven als weeskind) vermeld als eigenaar van land in het
Oudland te Steenbergen. Hij is vermeld als landman in De Heen op 6-3-1694 (MHC, not. arch. Steenbergen, inv.
78).
155
Mogelijk had zij een broer Pieter Pieters. Deze overleed kort voor 26-9-1630 toen Pieter Aerts door de
Weeskamer van Steenbergen werd benoemd tot voogd van Geerit Pieters, oud ca. 3 jaar, nagelaten wees van
Pieter Pieters. Moeder van dit kind was Tanneken Geerts (MHC, Weesk. Steenbergen, inv. 2242, fol. 85 v).
156
MHC, oud-recht. arch. Steenbergen, inv. 1523, fol. 122.
157
Idem, inv. 1731, fol. 172.
158
Arch. Herv. gemeente Steenbergen, inv. 552.
159
Cornelis Jansen Vinck otr. (2) Prinsenland 8-8-1648, tr. (2) ald. 6-9-1648 (met att. van Steenbergen)
Anneken Ariens, weduwe van Bastiaen Ariensen Francken, hij wonend in de Oude Heye, zij in Prinsenland.
Cornelis Jansen Vinck testeerde met zijn eerste echtgenote te Steenbergen op 2-8-1634 (MHC, not. arch.
Steenbergen, inv. 6).
Op 28-4-1651 beklaagde Stoffel Claessen Padmos, oud-wethouder van Steenbergen en weduwnaar van
Gabrieltien Anthonis de Witte (met wij hij op 13-10-1619 te Bergen op Zoom huwde, hij als j.m. van
Steenbergen, zij als j.d. van Bergen op Zoom), zich over het (toen voorgenomen) tweede huwelijk van Geertien
Pieters. Hij verklaarde dat Geertien hem een trouwbelofte had gedaan. Hem was gebleken dat zij bij de
predikant Carlos Schulert te Steenbergen een aangifte van ondertrouw had gedaan. Er was reeds een eerste
afkondiging van dit voorgenomen huwelijk in de kerk gedaan. Hij verzocht de magistraat om te bevorderen dat
de verdere kerkelijke geboden werden opgeschort, hetgeen niet gebeurde (MHC, not. arch. Steenbergen, inv.
27, fol. 6, 28-4-1651; idem, fol 8, 14-5-1651). Stoffel Claessen Padmos behoorde tot het patriciaat van
Steenbergen. Dat hij wilde trouwen met Geertien Pieters zegt iets over haar sociale en economische status te
Steenbergen.
In 1629 werd Stoffel Claessen Padmos tijdens een dienstreis voor de gemeente Steenbergen in Lier gevangen
genomen als straf voor de loyaliteit die Steenbergen had getoond voor de Opstand. Hij werd hiervoor
vrijgekocht, waarvan de kosten van Staatse zijde werden verhaald op het dorp Scherpenheuvel (MHC, oudgemeente-archief Steenbergen, inv. 2126).
160
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 48, 7-10-1659.
161
Idem, inv. 42, 5-8-1662.
162
Arch. Herv. gemeente Steenbergen, inv. 552.
163
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Schepenbankakten Eersel 1524-1810, reg. 18, fol. 19 v.
164
Idem, fol. 38.
165
Idem, reg. 20 V, fol. 35.
166
D.A.N. Vriesendorp, Bierens, in: De Brabantse Leeuw, jrg. 25, nrs. 5 en 6, mei/juni 1976, p. 74-75.
167
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Schepenbankakten Eersel 1524-1810, reg. 19 II, fol. 1.
168
GA Tholen, Rekeningenboeken geref. kerk Scherpenisse.
169
In de periode 1-5-1586 tot 1-5-1587 werden van Merten Hollanders te Scherpenisse twee kinderen begraven
en in de periode 1-5-1589 tot 1-5-1590 één; bron: idem.
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Via haar is de voornaam Rochus in het geslacht Bierens beland.
Hij is mog. identiek met Pieter Bouwens, Heilige-Geestmeester in Wemeldinge in 1580 en 1581 en schepen
aldaar in 1584. In de Overloper van Wemelding van 1582 is een veldhoek omschreven als “den houck daer Pier
Bouwenss huys in staet”. Bron: C. Dekker, Een Zeeuws dorp in de middeleeuwen; Wemeldinge voor het jaar
1600, Goes, 2007, p. 122 en 154.
172
Haar geboorteplaats is in het trouwboek van de geref. kerk te Steenbergen in 1598 niet meer duidelijk
leesbaar genoteerd. Mogelijk eindigt deze plaats met de letters Lonnen of Lomen. Er gaan mogelijk nog ca. vijf
letters aan vooraf.
173
MHC, Weesk. Steenbergen, inv. 2241, fol. 94, 26-4-1620. Vermeld werd dat Anth. Bastiaense de Jonge te
Gorcum voogd was van de kinderen van wijlen Cornelis van Stoutenburg en wijlen Anneke Christiens. De
kinderen zijn de tweeling Marta en Maria Stoutenburgh, ged. Steenbergen 30-9-1601 (getuigen bij de doop van
Maria waren: Godevaert van Clootwijc, Madelena Jan Adriaenssen en Maximiliaen Stevens; bij de doop van
Martha waren de getuigen: Jacobus Cornet, juffr. Schoutets en Anthonis de Jonghe) . Zoon Johannes
Stoutenburgh (ged. Steenbergen 27-5-1607; getuigen: Jaecques Noirot, Claes Domissen en Betgen Faes) was op
26-4-1620 kennelijk reeds overleden. Dochter Marta van Stoutenburch otr. Bergen op Zoom (als j.d. van
Steenbergen) 23-6-1620, tr. Steenbergen 28-7-1620 Antonius van den Brouck, j.m. van Dordrecht en toen
predikant te Steenbergen. Hij is een zoon van Melchior van den Brouk (burgemeester van Dordrecht) en van
Johanna van den Corput. Dochter Maria van Stoutenborch is vermoedelijk identiek met de echtgenote van
Andreas van den Corput, die op 14-12-1624 is vermeld als predikant op Selishoeck (MHC, oud-recht. arch.
Steenbergen, inv. 1517, fol. 23).
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