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1. Inleiding
De protestantse kerk van Steenbergen heette vanaf de Reformatie (die in Steenbergen in 1592 gestalte kreeg)
Nederduits-Gereformeerde Kerk. 1 Doorgaans is deze kortweg omschreven als de Gereformeerde Kerk. 2 In 1816
werd de officiële naam gewijzigd in Nederlandse Hervormde Kerk. Sinds 1 mei 2004 behoort dit kerkgenootschap
tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 3
Vanaf de Reformatie tot het jaar 1830 vonden de protestantse kerkdiensten plaats in de van oorsprong roomskatholieke St. Jacobskerk. Dit gebouw bevond zich in de twee eerste decennia van de 19 de eeuw in een bouwvallige
staat. Geadviseerd werd om het geheel af te breken en te vervangen door nieuwbouw. Met de sloop werd in 1830
begonnen en met de nieuwbouw in 1831. De bouw bleek aanzienlijk duurder dan was begroot. Pas in juli 1834
werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. 4 In de tussentijd vonden de protestantse kerkdiensten plaats op de
bovenverdieping van het ”Groot Arsenaal” (een magazijn voor de opslag van ammunitie) aan de westzijde van het
Doktersdreefje en de noordzijde van de Markt, op de plaats waar in 1903 de nieuwe rooms-katholieke
Gummaruskerk zou verrijzen.
In de periode 1592 tot 1 mei 1602 was aan de protestantse kerk nog geen functionaris verbonden die als koster
werd omschreven. Wel werden er in dit tijdvak personen betaald voor diverse werkzaamheden die later zijn
beschouwd als kostertaken, zoals het luiden van de kerkklokken en het schoonhouden van het kerkgebouw. 5 In
die zin waren er reeds vanaf de Reformatie kosters aan de kerk verbonden, zij het niet onder die noemer.
De koster van de Gereformeerde Kerk werd tot 1795 benoemd en ontslagen door het bestuur van de stad. 6 Het
traktement van de koster kwam ten laste van de rekening van de kerk (de kerkrekening). Met de boekhouding van
de kerk was een kerkmeester belast die eveneens door de stedelijke magistraat werd benoemd. Deze diende over
zijn ontvangsten en uitgaven rekening en verantwoording af te leggen jegens het stadsbestuur. Met de komst van
de Bataafse Republiek kwam daaraan in 1795 een einde. Vanaf dat jaar werd de koster benoemd door het
kerkbestuur en werd over de inkomsten en uitgaven van de kerk geen verantwoording meer afgelegd aan het
stadsbestuur.
Taken van de koster
De koster was belast met uiteenlopende taken op facilitair terrein. Daartoe behoorden het openen en sluiten van
het kerkgebouw, het zorgdragen voor het verwarmen, het onderhoud en het schoonmaken van het gebouw, het
collecteren tijdens kerkdiensten, het assisteren bij het toewijzen van zitplaatsen, het handhaven van de orde tijdens
kerkdiensten, het luiden van de kerkklokken en het verrichten van bodediensten in opdracht van het kerkbestuur.
In het stads- en het kerkarchief zijn voor de gehele onderzochte periode slechts taakomschrijvingen voor de koster
aangetroffen uit 1894 (zie bijlage 1) en uit 1943 (zie bijlage 2). 7
Oorspronkelijk fungeerde de koster tevens als grafdelver. In de instructie die in 1894 werd opgesteld toen Jacobus
Jophannes Koopman als koster aantrad werd deze taak nog vermeld (omschreven als doodgraver, tevens
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Als begin van de Reformatie in Steenbergen wordt soms de dag gerekend waarop prins Maurits van Nassau
de stad op de Spanjaarden veroverde, te weten 17 oktober 1590. Ongetwijfeld heeft deze gebeurtenis de
Reformatie ingeluid. Maar de Jacobskerk bleef nog tot en met 1591 in gebruik voor de rooms-katholieke
eredienst. Vanaf 1592 werd het gebouw door de gereformeerden in gebruik genomen (OgaS, inv. 1941,
titelblad).
Niet te verwarren met gereformeerde kerken in Nederland anno 2018.
Het archief van de Hervormde Kerk van Steenbergen betreffende de periode 1606-1962 brrust bij het WestBrabants Archief, toegang Boz-wba-boz 0957. In dit archief bevinden zich onder meer de rekeningen van de
kerkmeester betreffende de periode 1607 (vanaf mei)-1961. In de foutieve veronderstelling dat zij deel
uitmaakten van het kerkarchief zijn deze rekeningen in 1860 door het gemeentebestuur van Steenbergen
overgedragen aan het kerkbestuur. Ze behoorden in het stadsarchief. In dit archief bevinden zich anno 2018
wel nog de kerkrekeningen betreffende de periode 1526-1607 (tot mei).
Con Slokkers, 1984, p. 17-21.
OgaS, inv. 1940 t/m 1950. De genoemde werkzaamheden werden door verschillende personen uitgevoerd.
Zo bevat de kerkrekening van 1592-1593 een betaling van 30 stuivers aan twee soldaten voor het
schoonmaken van de kerk (OgaS, inv. 1941).
Benoemingsbesluiten van de stedelijke magistraat van vóór 30-1-1643 gingen verloren.
De bepalingen over het kosterambt die zijn opgenomen in het door de Staten-Generaal op 3 mei 1655
vastgestelde schoolreglement voor de Generaliteitsgebieden van de Republiek der Verenigde Nederlanden
(zie Leune, 2018, bijlage 1, hoofdstuk 5) waren in Steenbergen niet van toepassing omdat geen van de
stadsschoolmeesters in Steenbergen ten tijde van de Republiek tevens koster was (Leune, 2018, p. 26). In
Kruisland fungeerde de schoolmeester ten tijde van de Republiek wel tevens als koster van de gereformeerde
kerk aldaar (Leune, 2018, bijlage 2). Deze combinatie kwam destijds in de Republiek vaak voor, vooral in
dorpen, zoals in Zeeland (Uil, 2015, p. 328-330).
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lijkbedienaar) maar in de taakomschrijving van Jacobus Johannes van Boven, die in 1943 aantrad, niet meer. In
beheersmatige zin was de koster nadien nog wel bij het begrafenissen op het kerkhof rondom de kerk betrokken,
maar niet meer als (uitvoerend) grafdelver. Vermoedelijk werd het maken van graven ook vóór 1943 regelmatig
door anderen dan de koster uitgevoerd. Het delven van een graf was in fysiek opzicht zwaar werk en het is
aannemelijk dat menige koster het werk liet uitvoeren, zeker in perioden waarin in korte tijd ettelijke graven
moesten worden gedolven. 8 Pas na 1945 kwamen er mechanische hulpmiddelen voor beschikbaar.
In de loop van de 20ste eeuw verschoof de kostertaak van hand- naar hoofdarbeid. In toenemende mate werd de
koster een manager van facilitaire diensten en in afnemende mate een klusjesman. De koster fungeerde niet langer
zelf als grafdelver en schoonmaker. Toen de kerkklokken langs electrische weg konden worden bediend verviel
de taak als klokkenluider. Sjouwen met turf of kolen voor de verwarming werd overbodig toen het gebouw werd
verwarmd door een gaskachel.
In de tweede helft van de 19de eeuw beschikte de kerk over een woning voor de koster, gelegen in de Blauwstraat.
Bijzonderheden daarover zijn vermeld in bijlage 3.
In 1980 kwam aan de (aparte) kosterfunctie een einde. In het vervolg werden (en worden) de kostertaken bij
toerbeurt uitgevoerd door de kerkvoogden (kerkrentmeesters). Daardoor werd de begroting van de kerk ontlast
nadat het aantal lidmaten fors was teruggelopen. De geschetste evolutie van de kostertaak maakte het mogelijk om
niet langer een aparte functionaris met de uitoefening van kostertaken te belasten. Dat kerknotabelen zelf
kostertaken zouden verrichten was in 1602, toen de kosterfunctie in het leven werd geroepen, ronduit ondenkbaar.
De verdiensten van de koster
In Steenbergen is de functie van koster in de onderzochte periode steeds uitgevoerd in deeltijd, naast een volledige
burgerlijke betrekking. De meeste kosters behoorden tot de sociaal-economische categorie van de stedelijke
middenstand. Ze oefenden beroepen uit als aannemer, loodgieter, electriciën, schilder, winkelier en kleermaker.
Het basistraktement van de koster (d.w.z. diens salaris exclusief bijverdiensten vanwege additionele taken en
exclusief inkomsten als doodgraver) varieerde in de periode 1615-1980 van fl. 33 tot ca. fl. 2000 per jaar. In de
(lange) periode 1620-1815 bedroeg het traktement steeds fl. 72 per jaar. De ontwikkeling was in de periode 16021980 als volgt:
Jaar
1602
1607
1615
1620
1815
1836
1850
1875
8

9
10

11

12
13

Basistraktement (in guldens)
24 9
33
58
72 10
125
100 11
104 12
75 13

Op 29 oktober 2008 werd de begraafplaats van de protestantse kerk in en aparte stichting ondergebracht (de
“Protestantse stichting begraafplaats Steenbergen”). De stichting heeft tot taak om het kerkhof rondom de
kerk te beheren en te exploiteren. De stichting is stevig met het kerkbestuur verbonden. De leden van het
stichtingsbestuur worden door het kerkbestuur benoemd. De stichting legt over het gevoerde beleid
verantwoording af aan het kerkbestuur. De kerk bleef eigenaar van de begraafplaats (met dank aan Piet
Verkouter voor de verstrekte informatie).
Het traktement omvatte ook het luiden van de klokken en het schoonmaken van de kerk.
Lange tijd had het basistraktement van fl. 72 per jaar ook betrekking op het schoonmaken van de kerk. Vanaf
het jaar 1780 verkreeg de koster een opslag van fl. 20 per jaar voor het schoonmaken van de kerk en fl. 8
extra voor het schoonmaken van het koperwerk (de kaarsenkronen). Zijn jaarsalaris bedroeg hierdoor fl. 100.
Vanaf 1815 werd dit met fl. 25 verhoogd.
Daar kwam een vergoeding bij van fl. 26,44 wegens het vervullen van de functies van voorlezer en
voorzanger in de hervormde kerk. Per saldo veranderde er dus aan de kerkelijke verdiensten van de koster
vrijwel niets. Deze vergoeding werd betaald uit de begroting van de Nassause Domeinen.
In dit bedrag was een vergoeding begrepen voor het functioneren als voorzanger.
In dit bedrag was een vergoeding begrepen voor het functioneren als voorzanger. Vermoedelijk hield de
verlaging van het basistraktement verband met het feit dat de koster vanaf 1872 de zogeheten kosterswoning
vrij van huur mocht bewonen. Eerder bedroeg de huur van die woning fl. 50 per jaar. Per saldo bleef het
inkomen van de koster dus fl. 125 per jaar bedragen (fl. 75 traktement plus een bonus van fl. 50 wegens
huurloos wonen).
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1894
1907
1942
1944
1980

150 14
220
255
300
2140 15

De koster werd afzonderlijk betaald als doodgraver. Hiervoor golden tarieven die door het stadsbestuur werden
vastgesteld. Deze waren in de 17de en 18de eeuw redelijk stabiel. Getraceerd konden de tarieven worden die op 1912-1663 door het stadsbestuur voor de diensten door de koster werden voorgeschreven. Deze waren (in guldens)
als volgt: 16
Het maken van een graf op het kerkhof
Idem voor het graf van een kind jonger dan 12 jaar
Het maken en openen van alle graven in de kerk
zonder zerken
Het “toeleggen” van de graven en het “inpassen” van
de grafstenen
Het openen en “toeleggen” van een dubbele zerk
Het openen en “toeleggen” van een enkele zerk
Het luiden van de grote klok, per keer
Het luiden met twee of drie klokken, per keer
Het bidden bij het graf

0,50
0,30
1
0,50
4
2
0,50
0,75
0,50

Uit bewaard gebleven declaraties van kosters in hun hoedanigheid van doodgraver kan niet steeds eenduidig
worden afgeleid welk deel daarvan voor hun eigen rekening kwam en welk deel bestemd was voor de kas van de
kerkmeester; zie voor twee voorbeelden van dergelijke declaraties de bijlagen 4 en 5.
Vanaf de Reformatie tot vermoedelijk 1943 was in de protestantse kerk van Steenbergen een functionaris
werkzaam die twee functies in zich verenigde, te weten die van voorlezer en die van voorzanger. De voorlezer was
belast met het lezen van bijbelteksten (met name tijdens zogeheten leesdiensten) en de voorzanger ging de
kerkgangers voor in het zingen van psalmen en gezangen. De voorlezer-voorzanger werd tot 1795 benoemd door
de prins van Oranje (in zijn hoedanigheid als heer van de stad) en betaald uit de middelen van de rentmeester van
de geestelijke goederen te Steenbergen, Roosendaal en Nispen. 17 Vanaf 1795 vond de benoeming plaats door het
kerkbestuur. Doorgaans werden de gecombinerde functies vervuld door de stadsschoolmeester. 18 Daaraan kwam
in 1830 een einde toen op die post een rooms-katholieke kandidaat werd benoemd. Vermoedelijk vanaf dat moment
14

15

16

17

18

De in 1894 nieuw aangetreden koster kreeg de keuze om de kosterswoning in de Blauwstraat vrij van huur te
bewonen. Mocht hij van deze faciliteit geen gebruik maken dan zou die woning worden verhuurd en de
opbrengst daarvan zou hem ten goede komen. Koopman gaf de voorkeur aan een woning in de
Vleeshouwerstraat. Toen de kosterswoning in 1907 werd verkocht steeg het jaartraktement van koster
Koopman van fl. 150 naar fl. 220; de huurwaarde van de kosterswoning bedroeg destijds dus klaarblijkelijk
jaarlijks fl. 70.
Het genoemde bedrag, ontleend aan de begroting van de kerk in 1980, omvatte de totale salarislast van de
koster voor het kerkbestuur, d.w.z. de salariskosten inclusief werkgeverslasten. Het is niet bekend welk
bedrag daarmee was gemoeid. Als die kosten ca. 20 % zouden hebben bedragen (dit lijkt een plausibele
schatting) dan zou het traktement van de toenmalige kosteres ca. fl. 1700 per jaar hebben bedragen. Over de
ontwikkeling van het kosterstraktement in de periode 1945-1979 zijn in het (in bewaring gegeven)
kerkarchief (nog) geen gegevens aangetroffen.
In het salaris van de koster waren in 1980 niet de kosten van het schoonmaken van het kerkgebouw begrepen.
Daar was een afzonderlijk bedrag van fl. 1800 voor begroot.
OgaS, inv. 153, fol. 98v-99, 19-12-1663; zie voor de integrale versie (inclusief de bedragen die door het
kerkbestuur in rekening mochten worden gebracht): http://www.hanleune.nl/steenbergen/219-tarieven-voorhet-begraven-in-steenbergen-in-de-17de-en-18de-eeuw.
De voorlezer en voorzanger in de gereformeerde kerk van Steenbergen (soms louter vermeld als voorzanger,
waarbij de functie van voorlezer inbegrepen werd geacht) behoorden tot de vele functionarissen in de stad die
door de prins van Oranje als heer van de stad werden benoemd (zie hiervoor: Van Hoof, Schreuder en Slot
(red.), p. 445). Daartoe behoorden, anders dan bijvoorbeeld in Roosendaal, niet de koster van de
gereformeerde kerk en evenmin de stadsschoolmeester.
Leune, 2018, diverse plaatsen (o.m. p. 25 en 31).
5

(maar mogelijk pas enkele jaren later) werden de beide functies toevertrouwd aan de koster van de Hervormde
Kerk. 19 Vermoedelijk kwam daaraan een einde toen Jacobus Koopman in 1943 als koster aftrad.
Lange tijd bedroeg het traktement van de voorlezer-voorzanger in Steenbergen fl. 50 per jaar. Het is onduidelijk
hoe dit honorarium zich vanaf 1830 tot 1943 heeft ontwikkeld. 20 Vermoedelijk werd de beloning vanaf 1830
gehalveerd en bleef dit in de resterende periode zo.
Verscheidene kosters werden afzonderlijk betaald voor onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw en de
begraafplaats. Ze verrichtten deze werkzaamheden niet als koster, maar op grond van hun hoofdberoep als
bijvoorbeeld aannemer of schilder. De inkomsten die daaruit voortvloeiden kunnen niet als inkomsten uit het
kosterschap worden beschouwd, al speelde bij het verwerven van opdrachten om onderhoudswerk uit te voeren
het kosterschap vermoedelijk wel een rol.

2. Kosters in de periode 1602-1980
Periode

Naam

1602-1620
1620-1629
1630-1648
1648-1655
1656-1680
1680-1690
1691
1691-1697
1697-1747
1747-1749
1749-1781
1782-1792
1793-1794
1794-1815
1815-1836
1836-1871
1871-1894
1894-1943
1943-1975
1975-1977
1977-1980

Pieter Osta.
Herman Janssen.
Willem Dircxssen (van IJsselmonde).
Gillis Stevensen.
Jan Willemse Creemer(s).
Baven Stevens de Meijer.
Huijbrecht van de Hoeck (Houck).
Abraham de Lion.
Hendrik de Koning.
Cornelis van Gastel.
Hendrik Schellink.
Pieter Bouman.
Nicolaas Matthijssen Bastiaanse.
Adriaan Matthijssen Bastiaanse.
Johannes Verkouter(en).
Willem Verkouter.
Jacobus Joannes Verkouter.
Jacobus Johannes Koopman.
Jacobus Johannes van Boven.
Pieter Mattheus Verkouter. 21
Petronella Elisabeth Plasmans-Jochems.

Over hen kunnen de volgende bijzonderheden worden vermeld.
Pieter Osta
In 1611 is hij met echtgenote Ariantie [Adriaantje] vermeld op de lidmatenlijst van de geref. kerk van
Steenbergen; 22 in de periode 1-5-1600 tot 1-5-1602 werd hij betaald voor klokluiden en het schoonmaken van de
kerk waarmee hij per jaar fl. 24 verdiende; 23 hij is als koster van deze kerk vermeld vanaf 1-5-1602 tot 1-5-1620;
tot 1-5-1607 verdiende hij daarmee fl. 24 per jaar; 24 daarna hij verdiende daarmee tot 1-5-1615 fl. 33 en daarna
19

20

21
22
23

24

In de tweede helft van de 17de eeuw vervulde ook de koster Baven Stevens de Meijer gedurende enkele jaren
de functies van voorlezer en voorzanger (zie verderop). Dit hield onder meer verband met het houden van
kerkdiensten op het fort Henricus.
Hiervoor is onderzoek nodig in de archieven van de Nassause Domeinen betreffende de periode na 1811.
Vaststaat dat de koster Willem Verkouter als voorzanger in 1836 fl. 26,44 verdiende.
In de periode 1980-2012 vervulde hij als kerkvoogd gedurende vier maanden per jaar opnieuw kostertaken.
HGS, inv. 100.
OgaS, inv. 1949, ongefolieerd. Hij werd toen niet als koster omschreven, maar kan in die periode wel als
zodanig worden beschouwd. Voor het dragen van stenen naar de kerk ontving hij nog fl. 1 extra.
OgaS, inv. 1950, fol. 28. In het tijdvak 1-5-1602 tot 1-5-1607 verdiende hij daarenboven fl. 12 wegens het
gedurende vier winters luiden van de kerkklokken voor de aanvang van de kerkdiensten à fl. 3 per jaar. Voor
het extra schoonmaken van de kerk ontving hij in deze periode fl. 4. Gerekend over de gehele vijfjarige
periode verdiende hij per jaar gemiddeld fl. 27,20.
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tot zijn aftreden fl. 58 per jaar; 25 in de jaren 1615-1617 is hij vermeld als wever; 26 in 1616 ontvingen hij en zijn
helpers fl. 27 wegens het driemaal per dag gedurende een maand luiden van drie kerkklokken naar aanleiding van
het overlijden van Maria van Nassau, dochter van Willem van Oranje en Anna van Egmont, overleden in Buren
op 10-10-1616; 27 in het boekjaar 1618-1619 betaalde het stadsbestuur hem fl. 36 voor het gedurende 6 weken
driemaal per dag luiden van drie kerkklokken naar aanleiding van het overlijden van de heer van de stad, prins
Philips Willem (de prins overleed op 20-2-1618 in Brussel); 28 in 1620 bezat Pieter Osta een huis aan de noordzijde
van de Kerkstraat te Steenbergen; 29 hij is mogelijk identiek met Pieter van Osta die op 29-6-1629 in Bergen op
Zoom compareerde i.v.m. een erfenis, waarbij hij tekende met een handmerk; 30 hij was getrouwd met Ariaenken
Pieters die overleed vóór 7-1-1620; uit dit huwelijk kwam dochter Maijken Pieters voort die trouwde met Herman
Janssen (de opvolger van Osta als koster) en kort voor 7-1-1620 overleed. 31
Herman (Harmen) Janssen
Hij is omstreeks 1579 geboren; op 16-4-1629 was hij (Herman Janssen Coster) ca. 50 jaar oud; op 6-4-1613 is hij
vermeld op de lidmatenlijst van de geref. kerk van Steenbergen; 32 in de periode 1612-1613 is hij in Steenbergen
vermeld als schoenlapper; 33 hij was koster van de geref. kerk vanaf 1-5-1620 tot zijn overlijden en volgde zijn
schoonvader Pieter Osta op; hij verdiende daarmee fl. 72 per jaar; 34 soms is hij kortweg omschreven als Herman
de coster, zoals in 1629; 35 hij volgde Pieter Osta ook op als schoonmaker van het stadhuis, waarmee hij per jaar
fl. 9 verdiende; 36 in het boekjaar 1621-1622 ontving hij van het stadsbestuur fl. 3 wegens het ruimen van het
portaal van het koor van de kerk tot gerief van de soldaten in de kerk; voorts ontving hij fl. 10 voor het leveren
van 350 bossen stro voor de soldaten in de kerk; 37 in het boekjaar 1622-1623 ontving hij van het stadsbestuur fl.
28 omdat hij tijdens de Spaanse bezetting van de stad in 1622 ammunitie, turf en kaarsen voor de wacht had
uitgedeeld; 38 in 1625 ontving hij fl. 12 voor het schoonmaken van de koorkerk waar soldaten hadden gelegen; 39
op 18-3-1629 werd hij door de kerkeraad berispt omdat hij diaken Gerrit Hacksteen onheus had bejegend; hij
betuigde spijt; 40 hij overleed in 1629 (tussen 16-4 en 6-12); 41 uit zijn huwelijk met Maijken Pieters kwam voort:
Jacomijne Hermans, vermeld als kleinkind van Pieter Osta en (wijlen) Ariaenken Pieters op 7-1-1620; Pieter Osta
verklaarde toen dat zij recht had op fl. 75 vanwege de erfenis van haar grootmoeder; Osta verklaarde dat Jacomijne
dit bedrag zou verkrijgen na zijn overlijden; hij stelde ten overstaan van de schepenen van de stad zijn huis in de
Kerkstraat als onderpand. 42
Willem Dircxssen (van IJsselmonde)
Hij is mogelijk identiek met Willem Dircxsse Bontge die in 1627-1628 is vermeld als belastingplichtige te
Steenbergen, met Willem Bontgen, bierdrager te Steenbergen in mei 1629 en januari 1633 en met Willem Dircxsse

25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41

42

HGS, inv. 276 (fol. 43-44) en inv. 277, 278 en 279.
OgaS, inv. 1776 (ongefol.).
OgaS, inv. 299. Maria van Nassau was een zuster van Philips Willem van Nassau, prins van Oranje en heer
van Steenbergen. Tijdens diens ballingschap in Madrid nam zij taken van hem waar en behartigde zij zijn
belangen.
OgaS, inv. 301, fol. 31.
OraS, inv. 1722, fol. 203, 7-1-1620.
NaB, inv. 65, akte nr. 130, blad 264.
OraS, inv. 1722, fol. 203, 7-1-1620.
HGS, inv. 100.
OgaS, inv. 295, fol. 16.
HGS, inv. 280-282.
OgaS, inv. 2122. Hij is niet identiek met Herman Janssen, timmerman, die ook is omschreven als Herman
Janssen Huijsman (Husman) en die omstreeks 1605 is geboren (op 4-9-1629 is deze vermeld als ca. 24 jaar
oud; OraS, inv. 1725, fol. 127; idem, fol. 164); zie voor hem ook: OraS, inv. 1726, fol. 239 en fol. 245. Deze
Herman Janssen overleed vóór 21-10-1646; hij was gehuwd met Maiken Cornelis; zij hertr. (otr.) geref.
Steenbergen 21-10-1646 met Cornelis Jansen, jonge man van Pietershouck [Puttershoek], wonend in
Steenbergen.
OgaS, inv. 305, fol. 76v.
OgaS, inv. 304, fol. 66v.
Idem, inv. 305, fol. 63v.
HGS, inv. 280, fol. 111.
HGS, inv. 1, 18-3-1629, fol. 4v.
Idem, inv. 281, fol. 45. Voor het luiden van de kerkklok en het lenen van het doodkleed werd fl. 3 en 6
stuivers betaald.
OraS, inv. 1722, fol. 203, 7-1-1620.
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Bontens, belastingplichtige te Steenbergen in 1642; 43 op 25-10-1632 is hij omschreven als Willem Dircxsse van
IJselmont; 44 hij was koster vanaf 1-1-1630 tot zijn overlijden kort voor 31 maart 1648; hij verdiende daarmee fl.
72 per jaar; 45 op 27-6-1641 legde hij (als Willem Dircxsse van IJselmont, coster) een verklaring af over een
begrafenis in 1640; 46 op 9-3-1643 legde hij als koster een verklaring af over een ruzie tussen de oud-burgemeester
en ouderling Joannes Steenput en de licentmeester Michael Simonides over een zitplaats in de kerk; 47 op 30-51646 kocht hij (Willem Dircxssen Bontien) voor fl. 300 van de stad het huis genoemd Doel [de Doelen] nabij de
nieuwe poort [de Kruispoort], lang 60 voeten en breed 22 à 23 voeten. 48 Op 23-11-1635 is als zijn zoon vermeld:
Teunis Willemse. 49
Gillis Stevensen
Hij is op 15-3-1598 in de gereformeerde kerk van Steenbergen gedoopt als zoon van Steven Gillissen en een
onbekende moeder; 50 doopgetuigen waren Pier Cornelis, Jacob de Visscher en Truijken Smits; Steven Gilissen
was in de genoemde kerk doopgetuige op 26-4-1598; waarschijnlijk is hij identiek met Steven de bierdrager die
ook op 28-11-1604 is vermeld als doopgetuige te Steenbergen; in 1607 werd hij betaald voor het leveren van
“mutsaert” (takkenbossen als brandstof) voor de voorraadschuur van de stad; 51 hij (Steven Gillissen) is overleden
in of vóór 1623; 52 zoon Gillis Stevense is in de periode 1-10-1629 tot 1-10-1630 vermeld als een belastingplichtige
inwoner van Steenbergen; 53 op 19-1-1633 is hij in Steenbergen (samen met Willem Dircxsse Bontien) vermeld
als bierdrager; 54 in 1636 bewoonde hij als huurder een huis dat eigendom was van de weduwe van Jacques van de
Molen; 55 in de geref. kerk van Steenbergen was hij doopgetuige op 17-8-1636, 19-9-1638 en 15-2-1660; op de
lidmatenlijst van de geref. kerk van Steenbergen betreffende waarschijnlijk de jaren 1650-1653 is hij vermeld als
bierdrager; 56 als vader en voogd van de kinderen die voortkwamen uit zijn huwelijk met Maeijken Govertse was
hij in 1640 voor een zesde deel erfgenaam van een neef van haar, Joos Andriessen; 57 op 5-1-1643 verkocht Gillis
Stevensen uit deze nalatenschap voor fl. 1200 land in het Oudland en de Graaf Hendrikpolder; 58 vanaf 1-4-1648
was hij koster van de geref. kerk van Steenbergen; 59 hij verdiende daarmee fl. 72 per jaar; voor diverse
werkzaamheden ten behoeve van de kerk werd hij apart betaald; 60 in de periode 24-4-1655 tot en met 31-12-1655
is het kosterschap waargenomen door Rutger Wessels van der Diep die hiervoor fl 48 ontving; 61 op 26-9-1655 is
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57

58
59
60

61

OgaS, inv. 2122.
OraS, inv. 1726, fol. 77. Hij verklaarde toen fl. 250 te hebben geleend van de chirurgijn Dirck Poelenburch.
HGS, inv. 282-286.
OraS, inv. 1728, fol. 41. Samen met de predikant Anthonius van den Broecke verklaarde hij dat de op 24-41640 in Steenbergen overleden Hans Christoffel van Hillenson daar niet was begraven als een “particulier”
soldaat maar als een “gequalificeert persoon” [vermoedelijk in de betekenis van een voornaam persoon].
Hillenson had gedurende enige tijd als soldaat gediend in de compagnie van Philips de Grenu.
OraS, inv. 1729, fol. 8v-9, 9-3-1643.
OraS, inv. 1523, fol. 97; zie voor de ligging van dit huis: Hans Slokkers, p. 68.
NaS, inv. 11, 23-11-1635.
Op 29-6-1657 is hij omschreven als ca. 58 jaar oud (OraS, inv. 1734, fol. 79).
OgaS, inv. 290, stadsrekening betreffende het jaar 1607, ongefolieerd.
OgaS, inv. 2122. Als belastingplichtige inwoners van Steenbergen zijn in 1623 o.m. vermeld: de
[vermoedelijk nog niet volwassen] weeskinderen van Steven Gillisse en zijn [wel volwassen] zoon (N.N.;
waarschijnlijk Gillis Stevensen). In 1624 is als inwoonster van Steenbergen vermeld: de weduwe van Steven
Gillisse (OgaS, inv. 2122).
OgaS, inv. 2122.
OraS, inv. 1726, fol. 85, 19-1-1633.
Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard, jrg. 8 nr. 1, maart 1984.
HGS, inv. 1, fol. 8.
OraS, inv. 1924. Joos Andriessen was een zoon van Andries Joosten en Elisabeth Goverts. Laatstgenoemde
was een zuster van Maeijken Govertse. Joos Andriessen liet 4 gemeten en 229 roeden bosland na in het
Oudland (in het “biesblock”) en 3 gemeten en 216 roeden zaailand in de Graaf Hendrikpolder.
OraS, inv. 1522, 5-1-1643. Koper was Joannes Steenput die voor 50 % erfgenaam was van Joos Andriessen.
HGS, inv. 286, fol. 76v.
Deze werkzaamheden betroffen met name het schoonmaken van de kronen, onderhoudswerk op het kerkhof
en het bezorgen van turf voor de consistoriekamer (zie bijv. de kerkrekening betreffende de periode 16481650, HGS, inv. 286).
HGS, inv. 287, fol. 100-100v; idem, inv. 551. Vanaf 24-4-1655 was Gillis Stevensen als koster voorlopig
geschorst (OgaS, inv. 1952). Rutger Wessels (van der Diep) was in 1644 soldaat in de compagnie van Jacob
Coman (Coomans). Op 28-5-1644 ondertrouwde hij in de geref. kerk van Steenbergen als jonge man met
Maria Joosten, jonge dochter van Steenbergen. Zij lieten in de geref. kerk op 8-10-1645 hun zoon Barent
dopen en op 23-1-1650 hun zoon Joos.
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in de notulen van de kerkeraad genoteerd dat Gillis Stevensen vanwege zijn “onstichtelijk leven” niet meer was
toegelaten tot het Avondmaal; bezien zou worden of door betoning van leedwezen deze censuur zou kunnen
worden opgeheven; 62 op 2-10-1655 verscheen Gillis in de kerkeraad; hij betreurde dat hij had gezondigd en
verklaarde dat hij tot God had gebeden om zijn zonden te vergeven en hem in het vervolg van dergelijke “grove
zonden” te bewaren; de kerkeraad besloot om hem weer tot het Avondmaal toe te laten; 63 in de vergadering van
de kerkeraad van 26-12-1655 verscheen de fungerend burgemeester van de stad, Pieter Schagen; hij deelde mede
dat het stadsbestuur op 16-12-1655 had besloten om Gillis Stevense als koster te ontslaan vanwege “groote
redenen, deser vergaderinge [de kerkeraad] bekent”; 64 voorts werd medegedeeld dat de magistraat op 21-12-1655
had besloten om de metselaar Jan Willemse met ingang van 1-1-1656 tot opvolger van Gillis Stevense te
benoemen; de kerkeraad maakte vervolgens kenbaar “tegens den voorschreven persoon [Jan Willemse] niet [niets]
te hebben” [NB: twee dagen eerder, op 24-12-1655, was Jan Willemse met zijn echtgenote lidmaat van de geref.
kerk geworden]; 65 voorts maakte de kerkeraad aan burgemeester Schagen enige wensen kenbaar betreffende de
taken van de koster met het verzoek om de stedelijke ordonnantie op het kostersambt aan te passen; 66 op 31-121659 leende Gillis Stevensen van iemand fl. 100 met als onderpand het huis “De Verkeerde Werelt”; 67 hij werd
in Steenbergen op 15-2-1668 begraven; hij tr. (1) Steenbergen 20-5-1623 als j.m. van Steenbergen met Maeijken
Govaerts (Govertse, Goverts), j.d., geb. in Bergen op Zoom, overl. vóór 14-7-1635; 68 hij tr. (2) Steenbergen 105-1637 Tanneken (Anneken) Paes; 69 waarschijnlijk kwam uit het eerste huwelijk voort: 70
Steven, (door zijn vader; “mijn soon”) begraven te Steenbergen 1-2-1652. 71
Uit het eerste huwelijk kwamen vervolgens voort:
b. Mari, ged. 2-?-1624; getuigen: Andries Joosten en Adriaentien Hermans.
c. Andries, ged. 31-12-1628; getuigen: Jacob Adriaensen, Anneken Jans en Joost Andriessen; Andries
testeerde, ziekelijk, te Steenbergen op 3-2-1652; hij wees zijn vader aan als zijn universeel erfgenaam;
hij werd op 16-9-1655 in de kerk van Steenbergen begraven; 72 zijn vader is als zijn erfgenaam vermeld
op 26-11-1659. 73
d. Lijsbeth, ged. 30-5-1635; getuigen: Jan Cornelissen en Neeltien Vincken.
Uit het tweede huwelijk kwam voort:
e. Govert, 4-10-1641; getuigen: Maijken Lambrechts en Hendrik Snijders.
a.

62
63
64

65
66

67

68

69

70

71
72
73

HGS, inv. 1, 26-9-1655, fol. 53.
Idem, 2-10-1655, fol. 53v.
Op 27-4-1655 schreef een herbergier te Bergen op Zoom (Joseph Urbert) een brief aan de magistraat van
Steenbergen nadat hij had vernomen dat Gillis Stevensen “provisioneel” als koster was “gesuspendeert”
(geschorst). Dit zou zijn gebeurd, aldus de herbergier, omdat Stevensen in zijn herberg was gesignaleerd met
een niet goed bekend staand vrouwspersoon, een dievegge. De herbergier berichtte dat Stevensen tijdens de
laatst in Bergen op Zoom gehouden kermis inderdaad zijn herberg had bezocht om wat te drinken. Stevensen
was vergezeld door een voor de herbergier onbekende vrouw. Zij hadden in de [gelag]kamer en daarna in de
keuken enige pinten wijn en bier gedronken. Stevensen en de vrouw waren in gezelschap van andere gasten
die niets oneerbaars of schandaligs hadden opgemerkt. De herbergier kwalificeert Stevensen als een
deugdzaam man en meent dat hij onschuldig is (OgaS, inv.1952; zie voor de integrale tekst bijlage 6). Het is
aannemelijk dat Stevensen een buitenechtelijke relatie onderhield en daarom eerst werd geschorst en daarna
ontslagen.
HGS, inv. 1, 26-12-1655, fol. 56v.
Idem. Niet genoteerd werd welke wensen dit waren. De desbetreffende ordonnantie is in het stadsarchief niet
aangetroffen.
OraS, inv. 1734, fol. 215. Het genoemde huis lag in de toen zo genoemde Vleeshouwerstraat (in het deel dat
later Kruispoort werd genoemd) tussen het gebouw genaamd de Doelen en (sinds 1645) de stadsschool; anno
2018 Kruispoort 12; zie voor de geschiedenis ervan: Hans Slokkers, p. 68. Het pand was in 1659 geen
eigendom van Gillis Stevensen. De toenmalige eigenaar moet ermee hebben ingestemd (bij wijze van borg)
dat Stevensen het pand als onderpand van zijn lening gebruikte. Mogelijk was Stevensen de huurder van dit
pand.
OraS, inv. 1726, fol. 245, 14-7-1635. Gillis Stevense was mede-erfgenaam van wijlen Josep Andriesse,
minderjarige zoon van Andries Joosten en Elisabeth Goverts,
Zij is vermoedelijk identiek met Anneken Passchiers, echtgenote van Gillis Stevenssen, die op 5-7-1648 door
belijdenis lidmaat werd van de geref. kerk van Steenbergen (HGS, inv. 1, fol. 35).
NB: in de hier relevante periode (1623-ca. 1650) zijn verscheidene inschrijvingen in het doopboek niet meer
(goed) leesbaar en vaak is de naam van de moeder niet genoteerd.
HGS, inv. 551.
Idem; er werd fl. 9 en 12 stuivers voor betaald.
OraS, inv. 1734, fol. 212; zie ook het archief van de Weeskamer van Steenbergen, inv. 1924.
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Jan Willemse Creemer(s)
Hij is geboren in Dordrecht (vermeld bij zijn tweede huwelijk) en meestal uitsluitend omschreven als Jan
Willemse; 74 in Steenbergen was hij metselaar, ook omschreven als aannemer; 75 op 24-12-1655 werd hij met zijn
eerste echtgenote door belijdenis lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen; 76 het stadsbestuur benoemde hem
op 21-12-1655 met ingang van 1-1-1656 tot koster van de gereformeerde kerk als opvolger van de ontslagen Gillis
Stevensen, gelet op zijn vroomheid en bekwaamheid en gegeven de goede getuigenissen van zijn persoon; hij
verkreeg zoals zijn voorganger een traktement van fl. 72 per jaar; 77 hij vervulde die functie tot zijn overlijden; op
4-2-1679 compareerde hij in Steenbergen en toonde het besloten testament van hem en zijn [in 1678 overleden]
tweede echtgenote d.d. 6-5-1676; 78 op 14-8-1680 testeerde hij alleen te Steenbergen; 79 hij overleed in Steenbergen
op 7-9-1680; 80 door zijn zoon Willem Jansen [Creemer] (die heel even als waarnemend koster fungeerde) werd
hij op 10-9-1680 in Steenbergen begraven; 81 Jan Willemse (Creemers) was op 18-10-1659 weduwnaar van
Janneken Jans Spiljers (Spilliers), waarschijnlijk zijn eerste echtgenote; 82 zij werd toen door hem in Steenbergen
begraven; hij hertrouwde in Steenbergen (otr. in de geref. kerk van de stad op 14-4-1663, tr. op het fort Henricus
op 7-5-1663) met Maeijken Jans van der Thuijnen, een jonge dochter uit Dordrecht die toen in Steenbergen
woonde; 83 zij werd in Steenbergen op 17-10-1678 door haar echtgenoot begraven; uit het huwelijk met Janneken
Jans kwamen in elk geval de volgende kinderen voort (volgorde deels onbekend):
a.

74

75

76
77

78
79

80
81

82

83

84
85

86

Willem, doopdatum onbekend; 84 hij otr. Steenbergen 14-4-1674 en tr. aldaar 6-5-1674 Catalijntjen
Jacobsdr. Vos, dochter van Jacob Jacobsen Vos en Janneken Jacobs (van Ouwerkerke); 85 hij was
metselaar in Steenbergen; 86 op 1-5-1682 kocht hij voor fl. 125 van Baven Stevens de Meijer het huis “De

Een waarschijnlijke broer van hem is Pieter Willemse Creemer(s) die in Steenbergen eveneens aannemer was
en die in Steenbergen op 18-11-1665 werd begraven; zie voor enige bijzonderheden over hem: Leune, 2017,
diverse bladzijden.
In 1673 verrichtte hij met zijn zoon Jan Janssen Creemer werkzaamheden op het fort Henricus te Steenbergen
(Leune, 2017, p. 90).
HGS, inv. 1, fol. 56v.
OgaS, inv. 153, fol. 69, 21-12-1655. Genoteerd werd dat nog een instructie [taakomschrijving] zou worden
opgesteld.
NaS, inv. 52, 4-2-1679.
NaS, inv. 45, 14-8-1680. Hij bepaalde dat zijn zoon Jan Janssen Creemers uitsluitend recht zou hebben op
zijn legitieme portie “om redenen de testateur daertoe moverende” [hun relatie was kennelijk verstoord]; hij
wees zijn zoon Willem Jansse Creemers aan als voogd van de jongste zoon van zijn tweede echtgenote [t.w.
zoon Leendert]; als toeziend voogd van deze zoon wees hij aan Wemmer [Janssen] Coesermans [aannemer te
Bergen op Zoom]. De Weeskamer van Steenbergen werd gesecludeerd.
HGS, inv. 2, fol. 20.
HGS, inv. 544. Er werd driemaal geluid en het grote kleed werd gebruikt. De kerk bracht geen kosten in
rekening.
Janneken Jans Spiljers is zo omschreven toen Jan Willemse Creemers in 1663 hertrouwde. Een
waarschijnlijke neef van Jan Willemse Creemers was Jan Pieterse Willemsen, zoon van Pieter Willemse
Creemers. Deze zoon was gehuwd met Pieternelleken Spilliers (Speliers). Zij was op 5-10-1659 getuige bij
de doop van zoon Pieter, zoon uit het huwelijk van Jan Willemse Creemers en Janneken Jans Spiljers. Toen
Jan Pieterse Willemsen en Pieternellen Spilliers op 6-4-1660 hun zoon Pieter gereformeerd lieten dopen was
ene Dorothea Pieterse Spoljers doopgetuige, evenals o.m. Jan Willemse [Creemers]. Dorothea (in 1673/1674
omschreven als Spilliers) is een zuster van Pieternelleken Spilliers (OgaS, inv. 935). Dorothea is in 1657 bij
haar huwelijk (met Adrianus Willemsen Straetmans, afkomstig uit Loenhout) (otr. geref. Steenbergen 2-61657, tr. r.k. Halsteren (Lepelstraat) 23-6-1657, tr. geref. Halsteren 24-6-1657) omschreven als Dorothea
Pieters Spilliers (en als geboren in Steenbergen). Zij hertrouwde met Adriaen Vlamincx. Vermoedelijk zijn
Pieternelleken en Dorothea Spilliers nichten van Janneken Jans Spiljers (Spilliers).
Zij is mogelijk een dochter van Jan Thomassen van der Thuijnen en Aertgen (Aertje) Claes. Dit paar liet in
Dordrecht op 15-12-1645 dochter Sibilla dopen die op 20-9-1671 in Steenbergen getuige was bij de doop van
een zoon van Maeijken Jans van der Thuijnen (zie verderop).
Bij zijn huwelijk in 1674 is vermeld dat hij in Steenbergen is geboren, maar dit is vermoedelijk niet juist.
Willem Janse Creemers en Catalijntjen Jacobse Vos lieten in Steenbergen de volgende kinderen dopen:
Janneken (6-3-1675), Jacobus (8-11-1676), Janneken (3-3-1680), Jacoba (13-9-1682) en Johannes (1-21688). Laatstgenoemde Janneken testeerde te Steenbergen op 21-1-1695 (NaS, inv. 72). Zij huwde met de
timmerman Pieter Poucke (NaS, inv. 74, 24-3-1721).
Hij is waarschijnlijk identiek met “Willem de metselaer” die in november 1675 betrokken was bij het
repareren van een dreigende doorbraak in de buitenwal van het fort Henricus tijdens een zware storm en een
hoge vloed (http://www.hanleune.nl/steenbergen/195-fort-henricus-en-de-stormvloed-van-november-1675).
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

Mennoniste Bruiloft” in de Gasthuisstraat te Steenbergen; 87 op 7-3-1691 liet hij diverse roerende
goederen verkopen, hetgeen netto fl. 68 en 6 stuivers opbracht. 88
Jan, doopdatum onbekend; als zoon vermeld in 1673. 89
Marijge, doopdatum onbekend; begraven te Steenbergen op 15-10-1659 [drie dagen voor de begrafenis
van haar moeder].
Laurens, ged. Steenbergen 27-9-1654; getuigen: Pieter Michielse Bocx, Maeijken Gillis en Tanneken
Jans.
Laurens, ged. Steenbergen 13-8-1656; getuigen: Cornelis Stoffelsen, Pieter Machielse Bockx, Catalijn
Jans en Janneken Jacobs.
Pieter, ged. Steenbergen 5-10-1659; getuigen: Jan Dircksen Waltijn, Adriaen Willemsen Straetmans,
Barbel Bartholomeus en Pieternel Spoljers; waarschijnlijk overleed zijn moeder in het kraambed.
N.N., begraven Steenbergen 17-9-1660, mogelijk identiek met Laurens ad d of Pieter ad e.

Uit het tweede huwelijk kwamen de volgende kinderen voort, met hun doopdatum in de geref. kerk van
Steenbergen:
h. Maria, 19-10-1664; getuigen: Eeuwout Jansen Barrevelt [Berrevelt], Jobken Sanders, Pleunken Cornelis
en Aertjen Claes.
i. Janneken, 15-11-1665; getuigen: Pieter Pietersen Creemers, Jan Dircksen Waltijn en Janneken
Hendrickse Taselaer.
j. Geertruijt, 26-2-1668; getuigen: Imant van der Ra, Jan Leenders en Catalijntien Damen.
k. Johannes, 6-4-1670; 90 getuigen: Huijbrecht Damen, Jan Leenders, Iemant van de Aa en Maria
Adriaensdr. van Wijngaerden.
l. Hermannus, 20-9-1671; getuigen: Hermannus Mulder [Muller, timmerman], Sijbil Jans van der Tuijne
en Janneken Jans Berrevelt.
m. Leendert, 1-1-1673; getuige: Teunken Elias.
Baven Stevens de Meijer 91
Hij is omstreeks 1633 in Gent geboren; op 17-4-1683 is hij omschreven als 50 jaar oud; 92 zijn voornaam is soms
ook omschreven als Bavo en zijn achternaam soms kortweg als Stevens(e); vermoedelijk was Steven de Meijer
zijn vader; zijn moeder (mogelijk zijn stiefmoeder gelet op de namen van zijn dochters; zie verderop) was
Josijntien de Grave (de Graef), ook vermeld als Josijntje Anthonis; na het overlijden van zijn vader werd hij eerst
stiefzoon van Evert Evertsen (soldaat op het fort Henricus), vanaf 18-4-1649 van Gerrit van der Hoeve (geweldige
provoost te Steenbergen) en vanaf 8-6-1659 van Hendrick Holst (kleermaker); toen zijn moeder met de
laatstgenoemde huwde werd vermeld dat zij is geboren in Dendermonde; waarschijnlijk kwam zij naar
Steenbergen met haar eerste echtgenoot, vermoedelijk in de periode 1628-1637; zijn moeder ondertrouwde te
Steenbergen op 13-6-1638 (en trouwde daar even later) als Josijntien Anthonis met Evert Evertsen, soldaat onder
kapitein Hendrick Crekelaer op het fort Henricus; hierdoor is het aannemelijk dat Baven (Bavo) Stevensen de
Meijer een deel van zijn jeugd doorbracht in dit fort; op 22-11-1651 wees de Raad van State het verzoek af van
zijn stiefvader Gerrit van der Hoeve, om vanwege diens hoge leeftijd, zijn stiefzoon Baven Stevens (de “voorzoon”
van zijn huisvrouw Josijntien de Grave), tamboer onder kapitein Francois de Bouquelon de Fossez [garnizoen
houdend op het fort Henricus], aan te stellen als assistent- ofwel luitenant-provoost buiten ’s lands kosten; 93 door
belijdenis werd hij op 12-4-1653 lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen; 94 van de erfgenamen van Pieter
Janssen (vertegenwoordigd door diens broer Jan Jansse Wevers) kocht hij voor fl. 115 het huis “De Mennoniste
Bruiloft” in de Gasthuisstraat (de Blauwstraat) bij de oude poort (de oude Blauwpoort); de koopsdom werd op 53-1660 voldaan; 95 zijn moeder legateerde hem op 16-8-1661 haar tuin “in het zuiden binnen de stad nabij de

87
88

89
90

91

92
93
94
95

OraS, inv. 1533, fol. 35v-36.
OraS, inv. 1700. Tot de verkochte goederen behoorden winkelwaren, vrouwenkleren, linnengoed en goud- en
zilverwerk.
Leune, 2017, p. 90.
Zoon Jan uit het voorafgaande huwelijk leefde toen nog. Zo waren er dus twee kinderen met (vrijwel)
dezelfde voornaam. Dit kwam destijds slechts sporadisch voor.
Bijzonderheden over Baven Stevens de Meijer zijn door mij eerder gepubliceerd; zie:
http://www.hanleune.nl/steenbergen/204-baven-bavo-stevens-de-meijer-tamboer-en-koster-te-steenbergen.
OraS, inv. 1740, fol. 29, 17-4-1683.
RvS, inv. 70, 22-11-1651.
HGS, inv. 1, fol. 45.
OraS, inv. 1528, fol. 5v; zie voor het genoemde pand: Hans Slokkers, p. 56, waar het huis is omschreven als
“De Meniste Bruiloft”.
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Blauwe Poorte”; 96 op 4-10-1664 was hij tamboer in de compagnie van Francois de Ram van Hagedoorn, toen
commandeur van Steenbergen; 97 op 2-12-1666 was hij in Steenbergen soldaat in de compagnie van kapitein
Lowijs Laignier; 98 in de periode 1675-1679 vervulde hij gedurende 4,5 jaar de functie van voorlezer in de geref.
kerk van Steenbergen en verdiende daarmee fl. 40 per jaar, in totaal fl. 183; 99 op 15-2-1678 is hij vermeld als
bierdrager in Steenbergen en testeerde hij met zijn tweede echtgenote; 100 hij werd in oktober 1680 tot zijn
overlijden koster van de geref. kerk van Steenbergen; 101 op 1-5-1682 verkocht hij het huis “De Mennoniste
Bruiloft” in de Gasthuisstraat voor fl. 125 aan de metselaar Willem Janssen Cremers [zoon van zijn voorganger
als koster van de geref. kerk van Steenbergen]; de koopsom werd op 12-6-1682 voldaan; 102 op 19-8-1682 testeerde
hij weer met zijn tweede echtgenote; 103 op 30-9-1682 kende de Raad van State hem een vergoeding toe van fl. 20
wegens het functioneren als voorlezer in de kerk van het fort Henricus op maandagen in de afgelopen zeven
maanden; 104 idem in maart 1683 (fl. 20) en september 1683 (fl. 10), toen vermoedelijk voor de laatste maal; 105
op 11-10-1682 kocht hij voor fl. 450 van Anna Tonat, huisvrouw van Pieter Keijser, wonend te Tholen, een huis
aan de noordzijde van de Damstraat (de Kaaistraat); hij gedoogde dat het huis nog tot 1 mei 1683 verhuurd was
aan juffrouw Gohier; de koopsom werd voldaan op 17-11-1682; 106 in oktober 1690 fungeerde Baven Stevens de
Meijer nog als koster; waarschijnlijk overleed Baven Stevens de Meijer in november 1690; 107 vanaf december
1690 noteerde zijn tweede echtgenote nog tot en met april 1691 de namen van de overledenen in Steenbergen; 108
op 7-5-1655 ondertrouwde hij in Steenbergen (en trouwde daar op 22-5-1655) als jonge man van Gent en als
tamboer onder Francois de Ram van Hagedoorn met Maria Denijs (later omschreven als Maria Molackx), jonge
dochter van “Vendeloo” [verm. Venlo], beide wonend in Steenbergen; zij is een dochter van Denijs Molacq,
schoenlapper te Steenbergen; als diens weduwe is op 13-11-1655 Heijltien Colen vermeld; zij is vermoedelijk niet
de moeder maar de stiefmoeder van Maria Molackx gelet op de vernoeming van haar dochters (zie verderop);
Maria Molacx overleed tussen 6-1-1675 en 6-2-1677 en is niet in Steenbergen begraven; Baven Stevens de Meijer
hertrouwde in Steenbergen in 1677 (otr. 6-2-1677, tr. 7-3-1677) met Cornelia [Govaertse] Vetten [Neeltje Govers],
geboren te Steenbergen, vermoedelijk geref. gedoopt aldaar op 20-4-1632 als dochter van Govert Vetten (ook:
Govert Claesen) en Tanneken N.N.; zij werd in Steenbergen op 9-5-1697 begraven, nu [waarschijnlijk foutief]
omschreven als Neeltje Govers van Wijngaerden, weduwe van Bavo Stevens de Meijer; uit diens eerste huwelijk
kwamen de volgende kinderen voort die in de geref. kerk van Steenbergen werden gedoopt:

96

97
98
99

100
101

102
103
104
105
106

107

108

NaS, inv. 48, 6-8-1661. De genoemde locatie ligt anno 2018 in Steenbergen op of nabij de Kruitweg. Zij
legateerde ook aan de oudste dochter van Baven Stevens, genaamd Anthonette (ged. te Steenbergen op 3-81659), haar ronde gouden hoepring [een gladde ring zonder juwelen]. Voorts fl. 4 aan de diaconiearmen van
de stad. Na het overlijden van Gerrit van der Hoeve hertrouwde Josijntje de Grave (vermeld als afkomstig
van Dendermonde) in Steenbergen op 8-6-1659 (otr. 24-5-1659) met de kleermaker Hendrick Holst
(afkomstig uit het land van Marck (Duitsland) en weduwnaar van Jacomijntien Simons Steenback). Holst
overleed vóór 6-8-1661.
NaS, inv. 42, 4-10-1664.
Idem, inv. 49, 2-12-1666; zie voor Lowijs Laignier: Leune, 2017, diverse bladzijden.
HGS, inv. 299, fol. 56. Genoteerd werd dat de magistraat van de stad hem deze functie “provisioneel” had
“toegelegt” [toevertrouwd]. In de jaren 1675-1677 werd deze functie (en die van voorzanger) formeel nog
vervuld door Pieter van den Berge. Na diens overlijden in 1677 gingen de gecombineerde functies van
voorlezer/voorzanger over naar de organist Cornelis Tinckens, betaald door de prins van Oranje. Dat Baven
Stevens ook daarna nog voorlezer bleef hield vermoedelijk verband met het bedienen van kerkdiensten op het
fort Henricus te Steenbergen (Leune, 2017, p. 100-101).
NaS, inv. 44, 15-2-1678.
Hij werd benoemd door de magistraat van de stad nadat de kerkenraad op 8-9-1680 had kenbaar gemaakt
hiertegen geen bezwaar te hebben (HGS, inv. 2, fol. 20v).
OraS, inv. 1533, fol. 35v-36.
NaS, inv. 45, 19-8-1682; het betrof een besloten testament.
RvS, inv. 1581, Verbaal Steenbergen september 1682.
Idem, inv. 1582 (Verbaal maart 1683) en inv. 1583 (Verbaal september 1683).
OraS, inv. 1533, fol. 51-51v. Het huis grensde zuidelijk aan de Damstraat, oostelijk aan het huis van Commer
Cornelissen Backer en westelijk aan dat van notaris Johan Vinck. Juffrouw Gohier is identiek met Maria
Gohier die op 2-9-1684 is vermeld als echtgenote van de vaandrig Marinus Michael Mestral (NaS, inv. 53).
Zij was een zuster van Judith Gohier die gehuwd was met Francois de Bouquelon de Fosses, commanderend
kapitein op het fort Henricus in de periode 1644-1671 (zie Leune, 2017, diverse bladzijden).
Begraafgegevens van Steenbergen in de maand november 1690 gingen verloren, mogelijk als gevolg van het
overlijden van Baven Stevens de Meijer in die maand.
WBA, DTB Steenbergen, toegang 903, inv. 33, Begraafboek Schepenbank Steenbergen 1680-1710.
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a.

Grietje, 26-8-1656; getuigen: Gerrit van der Hoeven, Johannes Hacksteen en Josijntje Anthonis [=
Josijntje de Grave]; zij werd in Steenbergen op 28-8-1656 begraven.
b. Antonette, 17-2-1658; getuigen: Johannes Hacksteen en Josijntje de Graef.
c. Antonette, 3-8-1659; getuigen: Hendrick Holst, Johannes Hacksteen, Antony de Graef en Catalintie
Costerius.
d. Margrieta, 10-7-1661; getuige: Josijntien de Graef. 109
e. Antonette, 16-11-1664; getuigen: Joris Holst en Margrietje Willems.
f. Claesjen, 26-12-1667; getuigen: Imert Meertens de Heij en Josijntien de Graef.
g. Catalijntien, 22-9-1669; getuigen: Nicolaes Dircksen [Blanckenburch] en Geertruijt Pieterse Steenback.
h. Josijntien, 19-3-1673; getuigen: Pieter van den Berg [schoolmeester] en Josijntien de Graef.
i. Steven, 6-1-1675; getuigen: Cornelis Tinck[ens] [schoolmeester], Josijna de Graef en Margrieta de
Meijer.
Van Baven (Bavo) Stevens de Meijer werden in Steenbergen op 27-5-1664 en op 29-9-1668 kinderen
anoniem begraven.

De handtekening van Baven Stevens de Meijer, 1681. 110
Abraham de Lion
Hij is geboren in Willemstad, vermoedelijk als zoon van de soldaat Jan Samsom de Lion en diens eerste echtgenote
Maria Jacobsdr. Lijbert (Libert); 111 op 11-2-1680 was hij in Breda getuige bij de opstelling van een notarisakte; 112
in Steenbergen was hij doopgetuige (geref.) op 17-3-1680 samen met zijn zus Anna; op 4-7-1682 werd hij door
belijdenis lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen; 113 na het overlijden van Meerten Cloet (die op 3-12-1689
in Steenbergen werd begraven) nam hij gedurende 3,5 maanden het schoolmeestersambt in De Heen waar,
waarvoor hij met instemming van de prins van Oranje d.d. 27-4-1690 het gebruikelijke traktement ontving (op
jaarbasis bedroeg dit fl. 160); 114 hij was koster in Steenbergen van januari 1691 t/m oktober 1697, waarmee hij fl.
72 per jaar verdiende; 115 hij was in Steenbergen geref. doopgetuige op 8-5-1704 en in Dinteloord op 1-1-1707; als

109

110
111

112
113
114
115

Zij huwde in 1682 met Willem Willemszn. van Diepenbeek (1654-1702), schoolmeester in Kruisland; zie
verder Leune, 2018, p. 92.
WBA, DTB Steenbergen, archiefnummer 903, inv. 33, fol. 12.
Zijn ouders trouwden in 1654 in Willemstad (otr. 5-6-1654, tr. 28-6-1654) hij als j.m. van Maastricht en
soldaat in de compagnie van kapitein Steven Roelandt van der Beke, zij als weduwe van Symon Claesse. Zij
lieten op 10-4-1661 in Willemstad hun dochter Anna geref. dopen. Deze woonde vrijwel gelijktijdig met haar
broer Abraham in Steenbergen. Zij huwde eerst (1684) met Dirk van Sprang en later met Jan Elij. Jan
Samson de Lion is waarschijnlijk identiek met Sampson de Lion die in Steenbergen op 15-5-1682 is vermeld
als deurwaarder (HGS, inv. 2, fol. 28v). In 1674 is Sampson de Lion vermeld als huurder van het huis “De
Verkeerde Wereld” aan de Kruispoort te Steenbergen [anno 2018 locatie nr. 12; zie Hans Slokkers, p. 68],
eerder bewoond door de koster Gillis Stevensen (zie aldaar).
Jan Samson de Lion hertrouwde in 1689 met Anneken Claessen Zijdenbosch, j.d. van Rotterdam. Hij woonde
toen in Steenbergen. De ondertrouw vond plaats in Fijnaart op 30-7-1689. Op 7-8-1689 is de ondertrouw
vermeld in het geref. trouwboek van Rotterdam, met vermelding van een uitgaande attestatie naar
Steenbergen d.d. 21-8-1689. In Steenbergen werd op 25-8-1689 een attestatie afgegeven om elders te
trouwen, hetgeen in Fijnaart op een niet genoteerde datum gebeurde. Zij testeerden op 20-6-1690 (NaS, inv.
47). Jan Samson de Lion werd in Steenbergen op 4-3-1697 door zijn zoon Abraham begraven.
Stadsarch. Breda, not. arch. Breda, inv. 325, fol. 238.
HGS, inv. 2, fol. 29v.
ND, inv. 12557, fol. 33 en 136.
HGS, inv. 311 en 315. In de maanden mei en juni 1691 werden zijn werkzaamheden als doodgraver
waargenomen door Huijbrecht Adriaenszn. van de Hoeck (Houck), herbergier te Steenbergen. Hij tr.
Dordrecht 4-8-1680 als weduwnaar van N.N. met Pieternella Huijbregtsdr. Vermeulen, geb. Maasdam,
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j.m. van Willemstad ondertrouwde hij in Steenbergen op 15-6-1686 met Geertruijdt Abrahams [Doll, Dol], j.d.
van Wesel; zij trouwden elders met att. van Steenbergen d.d. 20-7-1686; uit hun huwelijk kwamen in Steenbergen
de volgende kinderen voort die daar geref. werden gedoopt:
a.
b.
c.
d.
e.

Maria, 19-7-1687; getuigen: Jan Samson de Lion en Cornelia Simonsen.
Maria, 30-4-1690; getuigen: Joan Samson de Lion en Francijna Jacobsdr. van de Ende.
Abraham, 25-10-1691; getuigen: Cornelis van Diepenbeek en Anna Claesdr. Sijdenbosch.
Anna, 26-9-1693; getuigen: Nicolaas van Stel en Anna Claesdr. Zijdenbosch.
Michiel, 24-9-1695; getuigen: Joan Samson de Lion, Adriaan van Pulderbosch en Maria Willemsdr.
Wever.

Hendrik de Koning
Hij is mogelijk een zoon van Anthonij Franszn. de Koninck en diens tweede echtgenote Lijsbeth Henderijks; 116
op 21-11-1693 was hij inwoner van Steenbergen; 117 vermeld als ingekomen lidmaat van de geref. kerk van
Steenbergen op 3-7-1694 met een attestatie van Hulst naar Lillo d.d. 10-5-1693; 118 hij was in Steenbergen slager;
119
in de periode november 1697 tot en met februari 1747 was hij koster van de geref. kerk; 120 zijn basistraktement
als koster was fl. 72 per jaar; voor het schoonmaken en onderhouden van de kaarsenkronen in de kerk ontving hij
jaarlijks aanvullend fl. 8; 121 hij was in Steenbergen ook pachter van de gemene middelen (een belasting van de
Generaliteit op consumptiegoederen); 122 testeerde met echtgenote in Steenbergen op 18-11-1734; 123 testeerde
alleen op 21-5-1745; 124 Hendrik de Koning overleed in Steenbergen op 25-3-1747 en werd daar op 30-3-1747
begraven; 125 hij tr. Heijltje Willemsdr. Snol, geref. ged. Steenbergen 23-8-1660, dochter van Willem Adriaanse
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117
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119
120
121
122
123
124

125

dochter van Huibregt Vermeulen en Sara Gijsbertse. Zij testeerden op 3-1-1685 (NaS, inv. 46). Hij werd in
Steenbergen op 13-1-1702 begraven.
Samen met de koster van Kruisland, Willem van Diepenbeek, diende Abraham de Lion in 1695 bij de
Nassause Domeinraad een rekening in van fl. 103 en 19 stuivers vanwege:
a. Het gedurende twee uren luiden van twee kerkklokken en het ophangen van lantaarns in de kerktoren
(voorzien van kaarsen) ter gelegenheid van de viering van de verjaardag (op 14-11-1694) van de
koning-stadhouder Willem III.
b. Het gedurende zes weken driemaal daags luiden van twee kerkklokken vanwege het overlijden (op 2812-1694) van Maria Stuart, echtgenote van Willem III.
De Nassause Domeinraad besliste op 8-9-1695 dat deze rekening niet “ten laste van de koning” kon worden
gebracht (ND, inv. 12557, fol. 32-34v). Of en door wie de declaratie alsnog is betaald vergt nader onderzoek.
http://www.hanleune.nl/de-forten-lillo-en-liefkenshoek/84-repertorium-lillo-liefkenshoek-1585-1786 (namen
G-K).
Hij werd toen door de erfgenamen van de predikant Nathan Vay gemachtigd om de woning van Vay aan de
Langestraat van fort Lillo voor fl. 550 te verkopen aan Johannes van Berlicum, de opvolger van Vay als
predikant te Lillo (Stadsarch. Vlaardingen, not. arch. Maassluis, toegang 30, nr. 11, 21-11-1693).
HGS, inv. 2, 3-7-1694. Waarschijnlijk belandde Hendrik de Koning vanuit fort Lillo in Steenbergen door zijn
huwelijk met Heijltje Willemsdr. Snol (zie voor leden van de Steenbergse familie Snol te Lillo: Leune,
Repertorium Lillo-Liefkenshoek).
OgaS, inv. 1829; hij leverde in de periode 1697-1700 slachtvee aan het Gasthuis van Steenbergen.
Van der Graaff, p. 12.
HGS, inv. 325, Kerkrekening 1720-1723, fol. 55, 57 en 57v.
Van der Graaff, p. 12.
NaS, inv. 96, akte nr. 20.
Idem, inv. 120, akte nr. 4, 21-5-1745. Zijn vier kinderen waren reeds overleden en er waren geen
kleinkinderen. Hij wees als zijn universele erfgenamen aan: voor de helft drie kinderen van zijn overleden
neef Anthony van Oosdorp (zoon van Lindert Willemse van Oosdorp en Johanna de Coninck), te weten:
Anthony, Hester en Johanna van Oosdorp en voor de andere helft Willem de Graaf (zijn zwager), getrouwd
met Johanna Nouts en eerder met Claasje Willemsdr. Snol. Neef Anthony van Oosdorp (ca. 1676-1745) was
in de polder van Lillo landbouwer (http://www.hanleune.nl/de-forten-lillo-en-liefkenshoek/84-repertoriumlillo-liefkenshoek-1585-1786, namen L-O). Aan zijn dienstmeid Catharina Besooij legateerde Hendrik de
Koning fl. 400 [!] en bovendien de jaarlijkse revenuen van drie huizen, tuinen en blekerijen aan de
Blauwstraat in Steenbergen.
In februari 1747 was hij in Steenbergen nog belast met het begraven van de doden. Zijn erfgenamen zijn
vermeld op 3-12-1751 (NaS, inv. 122, fol. 30-31v). Kort na zijn overlijden raakte Steenbergen betrokken bij
de Oostenrijkse Successieoorlog; grote delen van het omringende platteland werden onder water gezet
(Leune, 2017, p. 150-154).
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Snol en Maijken Reijniers; 126 zij werd op 1-2-1737 in de geref. kerk van Steenbergen begraven; 127 uit dit huwelijk
kwamen vier kinderen voort die in Steenbergen geref. werden gedoopt:
a.
b.
c.

d.

Anthony, 7-12-1694; getuigen: Cornelis de Coninck en Elisabeth de Coninck; vermoedelijk was hij
timmerman; 128 hij werd in Steenbergen op 1-12-1724 in de geref. kerk begraven. 129
Wilhelmus, 28-11-1696; getuigen: Adriaan Willemse Snol en Anneken Geerts; Wilhelmus is jong
overleden.
Cornelis, 5-4-1699; getuigen: Reijnier Carels [van Vosmaer], Dingeman Janszn. de With en Jacomijna
de Vos; 130 hij otr. Steenbergren 14-11-1727, tr. ald. 4-12-1727 Maria Wilhelmina van Deumen, j.d. van
Oudenbosch; hij werd op 14-1-1729 in de geref. kerk van Steenbergen begraven. 131
Cornelia, 10-4-1701; getuigen: Cornelis de Coninck, Johannes Pippingh en Catharijna Karels; Cornelia
is jong overleden.

Cornelis van Gastel
Hij is in Steenbergen op 28-10-1713 gereformeerd gedoopt als zoon van Crijn van Gastel en Catalijn van Ekelen;
getuigen waren: Cornelis Corneliszn. van Ekelen en Marijke Pietersdr. van Arrewijnen; door belijdenis werd hij
op 7-2-1737 lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen; 132 hij was koster vanaf maart 1747 t/m mei 1749,
waarmee hij per jaar fl 72 verdiende; in de geref. kerk was hij enkele malen diaken (o.m. 1751, 1756, 1757) en
ouderling (o.m. 1761, 1767); 133 in 1747 is hij vermeld als bewoner van de Kaaistraat; 134 op 15-1-1755 is hij in
Steenbergen vermeld als meester-kuiper; 135 hij werd in Steenbergen op 2-9-1772 begraven; hij otr. (1) Steenbergen
geref. 3-5-1738, tr. (1) aldaar 18-5-1738 Adriana Gardenier, geboren in Buitensluis en geref. ged. te Numansdorp
op 7-3-1708, dochter van Dirk Jacobuszn. Gardenier en Jannetje Ariensdr. de Wit; zij werd in Steenbergen op 284-1762 begraven; Cornelis van Gastel otr. (2) Steenbergen 22-12-1763, tr. (2) Oud-Vossemeer (met att. van
Steenbergen d.d. 13-1-1764) Stoffelina van ‘t Rosevelt, weduwe van Cornelis de Groen; uit het eerste huwelijk
kwamen de volgende kinderen voort die gereformeerd werden gedoopt:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
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134

135

Adriaan, ged. Steenbergen 8-12-1740; getuigen: Huijbrecht van Gastel en Maria van Gastel.
Johanna, ged. Steenbergen 13-5-1742; getuigen: Aagje Sinkweg en Jacobus Gardenier.
Catarina, ged. Steenbergen 9-3-1744; getuigen: Adriaentie Betlehem en Hendrik Gardenier; zij overleed
jong.
Dirk, ged. Steenbergen 13-1-1746; getuigen: geen; hij overleed jong, mog. begr. Steenbergen 27-8-1746.
Catharina, ged. Nieuw-Beijerland 13-9-1747; getuigen Hendrik Gardenier en Johanna van der Straaten
(echtpaar); in het doopboek werd aangetekend dat de ouders in Steenbergen woonden en dat de moeder
naar Nieuw-Beijerland was gevlucht [waar Hendrik Gardenier woonde] uit vrees voor een Frans beleg
van Steenbergen; Catharina werd in Nieuw-Beijerland geboren; zij werd door belijdenis op 23-6-1766
lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen; zij overleed in Steenbergen op 3-6-1823, ongehuwd.
Dirk, ged. Steenbergen 12-12-1751; getuigen: Jacobus Gardenier en Aagje Zinkwegh.

Het is niet bekend waar en wanneer zij zijn getrouwd. Vermoedelijk gebeurde dit in de geref. kerk van het
fort Lillo; trouwgegevens van deze kerk betreffende de 17de eeuw gingen goeddeels verloren.
HGS, inv. 559. Er werd viermaal geluid.
In de periode 1722-1723 ontving hij van de kerkmeester van de geref. kerk van Steenbergen fl. 11 wegens het
repareren van stoven en het maken van nieuwe (HGS, inv. 325, fol. 42-42v).
HGS, inv. 558. De klok werd driemaal geluid. De kosten waren fl. 10 en 10 stuivers.
Reijnier Carels van Vosmaer was een zwager van Hendrik de Koning, gehuwd met Catharina Willemse Snol.
Hij was in fort Lillo o.m. koster van de geref. kerk (zie voor hem verder: http://www.hanleune.nl/de-fortenlillo-en-liefkenshoek/84-repertorium-lillo-liefkenshoek-1585-1786, namen T-Z ).
HGS, inv. 588. Er werd driemaal geluid. Kosten: fl. 11 en 14 stuivers.
HGS, inv. 34.
HGS, inv. 3.
Op 3-1-1747 kocht hij voor fl. 20 een schuurtje ofwel afdakje naast zijn huis in de Kaaistraat (OraS, inv.
1547, fol. 316v-317).
OraS, inv. 1751, fol. 240 v. In 1750 ontving hij van de gemeente Steenbergen fl. 2 en 14 stuivers voor het
leveren van “putaackers” [emmers om water uit een put te halen] in de jaren 1748 t/m 1750 (OgaS, inv. 536,
fol. 17).
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Hendrik Schellink
Hij en zijn kinderen zijn soms omschreven als Schelling; hij is geboren in het Hulsterambacht; 136 in 1749 werd
hij lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met een attestatie van Den Haag d.d. 14-5-1749; 137 hij was koster
vanaf juni 1749 t/m dec. 1781; hij verdiende daarmee fl. 72 per jaar; voor het schoonmaken van de kerk werd hem
jaarlijks fl. 20 betaald en voor het onderhouden van het koperwerk fl. 8; 138 op 23-7-1753 werd hij door de prins
van Oranje benoemd tot bode van Steenbergen; 139 in de periode 1750-1755 was hij in Steenbergen tafelhouder
van de bank van lening; 140 hij was pachter van deze bank in de periode 1765-1768; 141 op 29-8-1770 vervulde hij
de functie van zindermeester (peilmeester van alcoholische dranken); 142 o.m. op 16-6-1771 is hij vermeld als
gerechtsbode in Steenbergen; 143 zijn recognitie bedroeg fl. 20 per jaar; 144 op 19-6-1782 werd hij in Steenbergen
begraven; hij otr. Rotterdam (geref.) 20-4-1749 als j.m. uit het Hulsterambacht en tr. Rotterdam 11-5-1749
Pieternella Wouterina Dirks, j.d., geboren in Vlissingen; zij werd lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met
att. van Rotterdam; na het overlijden van haar man keerde zij met attestatie d.d. 24-8-1782 terug naar Rotterdam,
waar haar kinderen woonden; 145 zij overleed daar (aan de Boompjes bij de St. Pietersgang) op 6-5-1802 en werd
op 11-5-1802 begraven (begraafplaats Grote Kerk); 146 uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort die in
Steenbergen geref. werden gedoopt:
a.

b.

c.

d.

136

137
138
139
140

141
142
143
144
145
146

Pieternella Elisabet, 1-1-1752; getuigen: Hendrik van Kasant en Elisabeth Schellink; zij werd door
belijdenis lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen op 13-6-1769; zij verkreeg op die dag een attestatie
wegens vertrek naar Rotterdam; op 24-12-1772 huwde zij als j.d. in Kruisland met Leonardus de Reus,
weduwnaar, met attestaties van Steenbergen en Rotterdam; zij woonden in 1780 in Rotterdam; zij
overleed daar 22-12-1811.
Catharina Hendrika, 6-9-1753; getuigen: Hendrik Schellink en Catharina van Steenkerk; zij werd door
belijdenis lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen op 22-12-1770; de kerk verstrekte haar op 10-61775 een attestatie wegens vertrek naar Den Haag; zij otr. Rotterdam 23-10-1785, tr. ald. 10-11-1785
Joannes van Schelle, j.m., geb. in Rotterdam; daar gingen zij wonen.
Susanna Huberta, 15-8-1754; getuigen: Hubertus Arnoldus van Diepenbeek en Susanna van Diepenbeek;
zij werd door belijdenis lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen op 23-12-1773; zij verkreeg van de
kerk op 7-7-1777 een attestatie wegens vertrek naar Rotterdam; zij overleed daar op 7-3-1845.
Wouter, 18-1-1756; getuigen: Cornelis de Vos en Sentina Dirks; hij werd in Steenbergen op 19-7-1756
begraven.

Veel DTB-gegevens van de dorpen in dit ambacht (in Zeeuws-Vlaanderen) gingen in 1940 bij het
bombardement op Middelburg verloren. Het is niet bekend waar en wanneer Hendrik Schellink is geboren
c.q. gedoopt. Mogelijk stamt hij af van een familie Schellinck in Terneuzen. Daar was ene Hendrick
Schellinck schepen en ouderling (1690-1692 en 1694-1696)
(http://www.rat.de/terneuzen_ambtsdragers_jacobus_amijs.html). In 1703 is ene Jacobus Schellink vermeld
als een jonge man van Terneuzen. Hij otr. toen op 24-2-1703 in Zaamslag (tr. aldaar 25-3-1703) met Helena
Soetens, weduwe van Jacobus de Witte. Qua leeftijd zou hij een zoon van Hendrick Schellinck uit Terneuzen
kunnen zijn en de vader van “onze” Hendrik Schellink. Op de lidmatenlijst van de geref. kerk van Terneuzen
uit het jaar 1741 is buiten de stad als (boeren)knecht Hendrik Schelling vermeld
(http://www.rat.de/terneuzen_ledematen_egidius_gillissen.html).
In 1763 werd ene Catharina Schellink lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met een attestatie van
Middelburg d.d. 23-9-1763. Zij overleed in Steenbergen op 18-1-1764 en werd daar 23-1-1764 begraven.
Mogelijk was zij een zuster van de koster Hendrik Schellink en dankt Catharina Hendrika Schellink (geboren
op 6-9-1753) haar eerste voornaam aan haar.
Het is wellicht geen toeval dat Hendrik Schellink in Steenbergen koster en gemeentebode werd kort nadat
Jacob Marinus de Beaufort tot drossaard van Steenbergen was benoemd (Leune, 2017, p. 223). Leden van de
familie De Beaufort vervulden belangrijke bestuurlijke functies in Hulst en het Hulsterambacht, het gebied
waar Hendrik Schellink vandaan kwam (Melchers, 2014).
HGS, inv. 34.
HGS, inv. 349.
ND, inv. 12549, fol. 293.
OgaS, inv. 1905-1908. De bank van lening was een gemeentelijke kredietinstelling die op basis van
onderpand werkte, speciaal bedoeld voor armlastigen.
ND, inv. 12545, fol. 789 en 882.
NaB, inv.772, akte nr. 31, 29-8-1779.
OraS, inv. 1198.
Zie bijv. de stadsrekening van het jaar 1774, OgaS, inv. 584, fol. 32.
HGS, inv. 34.
Genoteerd werd dat zij vier meerderjarige kinderen naliet.
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e.

Wouter Johannis, 3-3-1757; getuigen: Johannes Cordie en Elisabeth de Koster; op 19-11-1789 is hij
vermeld als pondgaarder te Rotterdam; 147 hij overleed in Rotterdam op 26-4-1820; hij otr. (1) Rotterdam
10-12-1786, tr. (1) Dordrecht 24-12-1786 Petronella Johanna de Ridder; tr. (2) vóór 1791 Catharina Lidia
Moens; uit het eerste huwelijk kwam o.m. een dochter Hendrika Wouterina Petronella Schellink voort
die in Rotterdam op 9-12-1787 werd gedoopt en predikant werd in Vlissingen, waar zij op 17-5-1839
overleed.

Pieter Bouman
Zijn achternaam is soms omschreven als Bouwman; hij is op 25-12-1742 in Steenbergen geref. gedoopt (met als
getuigen: Johannes Vielaart en Neeltje Pijl) als zoon van Pieter Bouman (sr.) en diens eerste echtgenote Mayken
Pijl; 148 hij werd lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen 7-4-1775; 149 in 1774 verdiende hij fl. 10 en 12 stuivers
met het schoonmaken van de secretarie van de Vierschaar van de stad [de Schepenbank] en van het stadhuis; 150
hij was koster van de geref. kerk vanaf jan. 1782 t/m dec. 1792; zijn traktement bedroeg fl. 72 per jaar plus fl. 20
voor het schoonhouden van de kerk en plus fl. 8 voor het onderhoud van het koperwerk; 151 hij was daar ook
orgeltrapper, o.m. in de jaren 1790 en 1791, waarmee hij fl. 25 per jaar verdiende; 152 hij werd in Steenbergen op
8-5-1793 begraven; hij otr. Steenbergen 13-4-1765, tr. ald. 9-5-1765 als jonge man geboren in Steenbergen en
wonend in Nieuw-Vossemeer met Elizabet Roobol, j.d., geboren in Buitensluis, ged. Numansdorp 8-3-1738
(getuige: Pleuntje Bosmans), dochter van Adrianus Roobol en Maaike Lievaart; zij werd lidmaat van de geref.
kerk van Steenbergen met een attestatie van Prinsenland d.d. 29-6-1764; zij vertrok naar Nieuw-Vossemeer met
attestatie d.d. 5-9-1765 en keerde in 1769 met attestatie in Steenbergen terug; 153 zij overleed in Steenbergen op
29-10-1804; uit dit huwelijk kwamen zes kinderen voort; het eerste werd gedoopt in Nieuw-Vossemeer, de overige
vijf in Steenbergen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Maatje, 27-7-1766; getuigen: Adriaan Priemis [Priemers] en Anna Bouman.
Pieter, 5-2-1769; geen getuigen.
Adriana, 13-12-1770; geen getuigen; hij werd in Steenbergen op 9-3-1771 begraven.
Pieter, 14-3-1773; geen getuigen.
Henderik, 19-2-1775; geen getuigen; hij werd in Steenbergen op 3-12-1783 begraven.
Maria, 28-9-1777; geen getuigen.

Nicolaas Matthijssen Bastiaanse

147
148

149
150
151
152
153

NaB, inv. 791, akte nr. 55, 19-11-1789.
Pieter Bouman (sr.) werd op 4-4-1738 door belijdenis lidmaat van de geref. kerk van Nieuw-Vossemeer; hij
ondertrouwde op 14-5-1740 voor de eerste maal in Steenbergen en huwde op 2-6-1740 te Nieuw-Vossemeer
als j.m. van Prinsenland, wonend in Nieuw-Vossemeer, met Maijken Pijl, j.d. van Alblasserdam, wonend te
Steenbergen; zij werd in Steenbergen op 25-9-1751 begraven. Hij hertrouwde (otr. Steenbergen 27-5-1752,
tr. 15-6-1752) met Elisabeth Bok, geb. Poederoijen, belijdenis Steenbergen met Pasen 1752; zij werd in
Steenbergen op 31-10-1770 begraven. Pieter Bouman sr. werd lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen
met een attestatie van Nieuw-Vossemeer d.d. 15-9-1746 (HGS, inv. 34). Hij leende op 17-8-1753 fl. 500 met
als onderpand zijn huis aan de zuidzijde van de Kerkstraat [de Grote Kerkstraat; anno 2018 genummerd als
16] en twee barakken aan de noordzijde van de Visserstraat (OraS, inv. 1751, fol. 175-176). Het pand in de
Kerkstraat kocht hij in 1764 voor fl. 800 van Johan van Reijen (Hans Slokkers, p. 40). Hij was in
Steenbergen winkelier; hij handelde in stoffen (manufacturen). Op 9-3-1771 werd hij in Steenbergen
begraven. Zijn boedel was belast met diverse schulden, waaronder de nog resterende hypotheekschuld op het
genoemde huis in de Kerkstraat en nog niet betaalde koopmansgoederen. Zijn erfgenamen (waaronder zoon
Pieter Bouman jr.) zagen van de erfenis af en lieten de boedel over aan de schuldeisers. De baten van de
boedel bedroegen fl. 1852 (daarvan was fl. 632 bestemd voor de preferente crediteuren), de schulden fl. 4004
(OraS, inv. 1753, fol. 285v, 11-5-1771; zie voor de afwikkeling van de boedel: OraS, inv. 1198 en inv. 2081,
26-3-1773).
Uit het eerste huwelijk van Pieter Bouman sr. kwamen tussen 1741 en 1749 vier kinderen voort en uit zijn
tweede huwelijk tussen 1754 en 1762 vijf, allen geboren in Steenbergen.
HGS, inv. 34.
OgaS, inv. 584, fol. 32.
HGS, inv. 359.
Idem.
Idem, inv. 34.
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Hij is in Steenbergen geref. gedoopt op 27-9-1739 als zoon van Arij Matthijssen Bastiaanse en Cornelia Gelou;
getuige was Margriet van Olst; 154 op 25-9-1760 werd hij lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met een
attestatie uit Middelburg; 155 in 1791 was hij in deze kerk ouderling; 156 hij was koster vanaf januari 1793 tot zijn
overlijden; zijn traktement bedroeg fl. 72 per jaar plus fl. 20 voor het schoonhouden van de kerk en plus fl. 8 voor
het onderhoud van het koperwerk; 157 hij werd op 19-5-1794 in Steenbergen begraven; hij otr. 26-1-1765
Steenbergen (geref.) als j.m., tr. elders (met att. van Steenbergen d.d. 14-2-1765) met Cornelia (Neeltje) Kervink,
geb. Arnemuiden; zij werd lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met een attestatie van Middelburg d.d. 259-1762; 158 ten tijde van de ondertrouw woonde zij in Steenbergen; de beide ouders gaven voor het huwelijk
toestemming; Cornelia Kervink overleed waarschijnlijk in het kraambed en werd in Steenbergen op 10-4-1775
begraven (zie kind ad f); uit dit huwelijk kwamen in Steenbergen de volgende kinderen voort die daar geref. werden
gedoopt (behalve ad f):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Martinus Adrianus, 15-1-1767; getuigen: Adriaan van Stel en Adriana Jans.
Ariaan, 6-12-1767; getuige: Maria Matthijssen Bastiaanse.
Adriaan, 9-3-1769; getuigen: Willem de Leeuw en Elisabeth Bal.
Martinus, 22-3-1770; getuigen: Maria Matthijssen [Bastiaanse] en Adriaan van Stel [echtpaar].
Adriaan, 4-7-1773; getuigen: Daniel Kervink en Elisabeth Bol [Bal]; hij was koster in de periode 17941815 (zie verderop).
N.N., verm. dood geboren, begraven Steenbergen 6-4-1775.

Adriaan Matthijssen Bastiaanse
Hij is in Steenbergen op 4-7-1773 geref. gedoopt als zoon van Nicolaas Matthijssen Bastiaanse en Cornelia
Kervink; veelal is hij omschreven als Adriaan Bastiaanse; hij werd in 1795 door belijdenis lidmaat van de geref.
kerk van Steenbergen; 159 hij was in Steenbergen winkelier; 160 geassisteerd door zijn voogd Johannes Koster kocht
hij op 25-8-1795 (toen hij nog niet volwassen was) voor fl. 2000 een huis met schuur, erf en tuin aan de noordzijde
van de Kerkstraat [anno 2018 de Grote Kerkstraat]; 161 hij was vanaf 1-6-1793 t/m 31-12-1793
voorlezer/voorzanger in de geref. kerk van Steenbergen; 162 hij volgde zijn vader als koster op vanaf mei 1794 tot
zijn overlijden op 29-4-1815; pas op 10-6-1797 werd hij door de kerkeraad formeel tot koster benoemd; 163 eerder
werd de koster benoemd door de magistraat van de stad; als koster verdiende hij per jaar fl. 72 plus fl. 20 voor het
schoonmaken van de kerk en fl. 8 voor het onderhoud van het koperwerk; 164 op 28-5-1800 kocht hij voor fl. 3300
een huis in de Vleeshouwerstraat; hij kon het pand op 1-11-1800 betrekken; 165 hij overleed in Steenbergen op 294-1815; hij tr. Jacoba Johanna van Hogerlinden, geref. ged. Helmond 23-5-1773, 43 jaar oud op 20-2-1817, dochter
van Hendrik Dirk van Hogerlinden en Joanna Amarensia Dame; zij werd lidmaat van de geref. kerk van
Steenbergen op 5-9-1793 met een attestatie van Oss; zij hertrouwde in Steenbergen op 20-2-1817, omschreven als
winkelierster, met Jan Juker, geboren in Maastricht ca. 1787, landbouwersknecht in 1817, zoon van Jacob Luker
en Catharina Jansen; hij overleed in Steenbergen op 19-10-1835, omschreven als 48 jaar oud en winkelier; zij
overleed in Rotterdam op 24-11-1848; 166 uit het huwelijk van Adriaan Bastiaanse en Jacoba Johanna van
Hogerlinden kwamen de volgende kinderen voort die in Steenbergen geref. werden gedoopt:

154
155
156
157
158
159
160
161

162
163
164
165

166

Vaak is hij in archiefdocumenten vermeld zonder de toevoeging Bastiaanse.
HGS, inv. 34, Lidmatenlijst 1724-1786.
HGS, inv. 5, 27-11-1791.
HGS, inv. 361 en 363.
HGS, inv. 34, Lidmatenlijst 1724-1786.
HGS, inv. 11, Lidmatenlijst 1787-1869; een exacte datum werd niet vermeld.
Dit is vermeld in zijn overlijdensakte.
OraS, inv.1590, fol. 542; het huis werd “gevest” op 14-9-1795; het grensde toen oostelijk aan het huis van
Mr. E. de Weert [Emmericus Corneliszn. de Weert], westelijk en noordelijk aan onroerend goed van de
weduwe De Jong en zuidelijk aan de Kerkstraat; verkoper was Zacharias Stuten (zie voor hem Leune, 2012,
diverse plaatsen).
ND, inv. 12927, fol. 75-75v; hij verdiende er fl. 23, 3 stuivers en 4 penningen mee.
HGS, inv. 5, 10-6-1797.
HGS, inv. 379.
NaS, inv. 146, akte nr. 37, 28-5-1800. Verkoper was de voormalige stadsschoolmeester Jan de Jongh (zie
voor hem Leune, 2018, diverse bladzijden). Het huis was in 1810 genummerd als wijk B nr. 111. Tot het
huishouden behoorde toen ook de 22-jarige Cornelia Cornelisse, waarschijnlijk een dienstmeisje (OgaS, inv.
1575, p. 31).
Zij was vermoedelijk naar Rotterdam verhuisd om bij haar dochter Cornelia Martina te wonen.
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a.

b.
c.
d.
e.

Nicolaas Cornelis, 24-9-1797; getuigen: Pieter van Hogerlinden en Cornelia Martina Bastiaanse; op 1-31824 vermeld als lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met att. van Den Haag; hij vertrok naar Den
Bosch op 10-7-1838. 167
Hendrik Dirk, 8-11-1801; geen getuigen.
Cornelia Martina, 16-6-1806; geen getuigen; zij werd op 27-3-1823 door belijdenis lidmaat van de geref.
kerk van Steenbergen, trouwde met Joseph Remigius en overleed in Rotterdam 5-5-1856.
Adriaan Jacobus, 24-3-1808; geen getuigen; hij werd door belijdenis lidmaat van de geref. kerk van
Steenbergen op 1-4-1825.
Johanna Maria, 23-9-1810; geen getuigen; zij overl. Steenbergen 21-10-1810.

Johannes Verkouter(en)
Hij is in Steenbergen op 6-12-1761 geboren en reeds op die dag gereformeerd gedoopt als zoon van Jacobus
Vercouteren en Wilhelmina van Beveren; 168 hij werd als Johannes Verkouteren gedoopt, maar later doorgaans
omschreven als Johannes Verkouter; door belijdenis werd hij op 22-3-1785 lidmaat van de geref. kerk van
Steenbergen; 169 hij werd op 22-4-1794 door de prins van Oranje benoemd tot voorlezer/voorzanger van de geref.
kerk in Steenbergen, waarmee hij per jaar fl. 50 verdiende; 170 daaraan kwam in 1804 een einde toen deze functies
werden toegekend aan de gereformeerde stadsschoolmeester (Nicolaas van Gent), net zoals veelal in de periode
1597-1775; 171 Johannes Verkouter(en) is in Steenbergen omschreven als (gemeente)arbeider en gemeentewaker;
na het overlijden van Adriaan Matthijssen Bastiaanse werd hij vanaf mei 1815 tot begin 1836 koster van de
gereformeerde kerk; 172 als koster verdiende hij per jaar fl. 125; 173 daarbij was klaarblijkelijk een vergoeding voor
het schoonmaken van de kerk en van het koperwerk inbegrepen; als koster maakte hij (in 1830) de sloop mee van
de oude Jacobskerk, de ingebruikname van de bovenverdieping van het oude Generaliteitsarsenaal als tijdelijke
kerkruimte en de ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw in 1834; in 1810 woonde hij met zijn gezin in een
huis aan de zuidzijde van de Berenstraat, naast (westelijk van) de brouwerij “Het Wit Kruis”; 174 ook vermeld in
167
168

169
170
171
172

173
174

HGS, inv. 11, Lidmatenlijst 1787-186.
Jacobus Verkouteren werd in de polder van Doel geboren en in de fortkerk van Liefkenshoek op 29-9-1737
gereformeerd gedoopt. Hij huwde met Wilhelmina van Beveren (otr. Steenbergen 12-9-1761, tr. Dinteloord
1-10-1761). Zij werd op 27-7-1738 in Dinteloord gereformeerd gedoopt. Uit dit huwelijk kwam ook een
dochter Pieternella Antonetta Verkouteren (soms omschreven als Verkouter) voort, geboren onder
Steenbergen (in de Aanwas- of St. Ontcommerpolder) op 22-3-1764 en geref. gedoopt aldaar op 25-3-1764;
zie voor verdere bijzonderheden over haar:
http://www.hanleune.nl/steenbergen/218-de-bestraffing-van-homofilie-in-steenbergen-in-1786.
Na het overlijden van Jacobus Verkouteren in Steenbergen op 7-3-1771 hertrouwde Wilhelmina van Beveren
met Frederik Stek, j.m., geb. Nijmegen, toen wonend te Oud-Vossemeer (otr. Steenbergen 12-12-1772, tr.
Oud-Vossemeer met attestatie van Steenbergen d.d. 2-1-1773). Waarschijnlijk verhuisde Wilhelmina met
haar twee kinderen naar Oud-Vossemeer en overleed zij daar in de eerste maanden van 1775. Op 6-5-1775
verstrekte de magistraat van Steenbergen aan de diaconie van Oud-Vossemeer een borgbrief ten behoeve van
Jan en Pieternella Verkouteren, toen resp. 14 en 10 jaar oud. Deze zouden ten laste van de armenzorg van
Steenbergen komen indien zij armlastig zouden worden (WBA, OgaS, inv. 166, 6-5-1775, fol. 26v).
Stiefvader Frederik Stek hertrouwde in Oud-Vossemeer met Neeltje Aarnoudse (otr. 16-10-1778, tr. 1-111778). Jan en Pieternella Verkouteren (later veelal Verkouter genoemd) zijn waarschijnlijk na het overlijden
van hun moeder verder in Oud-Vossemeer opgegroeid.
Zie voor verdere bijzonderheden over het geslacht Vercouteren: GA Tholen, Genealogische Collectie Han
Leune, archiefnr. 239, inv. 6 (stukken betreffende de familie Vercouteren); ook: http://www.hanleune.nl/deforten-lillo-en-liefkenshoek/84-repertorium-lillo-liefkenshoek-1585-1786, namen T-Z, lemma Vercouteren
(Verkouteren).
HGS, inv. 23. Hij werd omschreven als Jan Verkouteren.
ND, inv. 12929, fol. 85v-86. Hij werd als voorlezer/voorzanger reeds betaald vanaf 1-1-1794.
Leune, 2018, p. 31.
HGS, inv. 233. Hij verzocht de kerkeraad [middels een ongedateerde brief, vermoedelijk geschreven in 1836]
om in zijn plaats, vanwege zijn hoge ouderdom, zijn zoon Willem Verkouter te benoemen nadat zijn oudere
zoon Jacobus het kosterschap gedurende enige tijd had waargenomen. Willem was volgens zijn vader
“bezwaard” met een talrijk huisgezin.
HGS, inv. 393.
Bevolkingsregister Steenbergen 1810. Het gezin bestond toen uit de beide ouders, de kinderen Willem en
Adriaan en Willemijna Hespen, weduwe van George Hubertus; zij was toen 53 jaar en geboren in Ekkemeet
[?]. Zoon Jacobus woonde toen niet meer thuis. Het genoemde pand was in 1810 genummerd als wijk C nr.
68. Het bestaat anno 2018 niet meer. Op de locatie daarvan en van het naastgelegen huis C nr. 69 staan anno
2018 de huizen Berenstraat nrs. 38, 40, 42 en 44 (met dank aan Hans Slokkers). Zie voor de ligging en de
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de periode 1828-1840; 175 hij overleed in Steenbergen op 18-1-1842; hij otr. als j.m. 28-11-1787 in Kruisland en
tr. 16-12-1787 aldaar (omschreven als wonend onder Kruisland en als laatst wonend onder Steenbergen) met
Huiberdina (Huberdina) van Luik (Luijk), j.d., geboren en wonend in Kruisland, geref. gedoopt aldaar 31-1-1762,
dochter van Adriaan van Luik (toen wonend in de Bospolder onder Kruisland) en Neeltje Koolaart; 176
doopgetuigen waren Jan van Luik en Grietje Nabots; uit hun huwelijk kwamen de volgende kinderen voort die
geref. werden gedoopt:
a.
b.

c.
d.
e.

Huibertus, ged. Kruisland 13-4-1788; jong overleden, verm. begraven op 25-2-1791 (waarschijnlijk in
het begraafboek foutief vermeld als Jacobus Verkouteren).
Jacobus, ged. Steenbergen 4-3-1790; hij nam gedurende enige tijd het kosterschap waar van zijn vader; 177
hij was in Steenbergen kuiper en overleed daar op 1-12-1865; hij tr. (1) Steenbergen 12-12-1816, 26 jaar,
geboren in Steenbergen, met Alida Maria Remigius, ged. Etten-Leur 28-2-1790, dochter van Paulus
Remigius (schipper te Leur) en Cornelia Dupon; Alida overleed in Steenbergen op 12-12-1827; hij tr. (2)
Steenbergen 7-5-1829 Adriana van de Ree, ged. Steenbergen 30-3-1788, dochter van Gerrit van de Ree
en Antonia van Roveen; zij overleed in Steenbergen op 5-6-1832; Jacobus Verkouter tr. (3) Steenbergen
9-3-1838 Antonetta Petronilla Hoffmann, ged. Steenbergen 15-10-1797, dochter van Hendrik Hoffmann
(zilversmid) en Petronilla Antonetta Verkouter; 178 zij overleed in Steenbergen op 3-1-1871.
Adriaan, ged. Steenbergen 7-6-1795; jong overleden.
Willem, ged. Steenbergen 16-4-1797; hij volgde zijn vader als koster op (zie verderop).
Adriaan, ged. Steenbergen 16-1-1800; belijdenis Steenbergen maart 1819; met attestatie naar Klundert
23-5-1825; hij woonde in 1842 in Dinteloord waar hij kuiper was; 179 hij tr. Klundert 24-3-1826 Hendrika
Bongers, dochter van Jan Bongers en Anna Endepoel.

Willem Verkouter
Hij is in Steenbergen op 16-4-1797 gereformeerd gedoopt als zoon van Jacobus Verkouter(en) en Huiberdina
(Huberdina) van Luik; hij werd door belijdenis lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen op 24-3-1815; vertrok
met attestatie naar Parijs op 14-11-1818; hij keerde uit Parijs terug op 24-5-1819; 180 in Steenbergen was hij
kleermaker; hij woonde aanvankelijk in de Berenstraat en later (vermoedelijk vanaf ca. 1849-1850) in de
Blauwstraat; 181 in 1836 volgde hij (conform diens verzoek) zijn vader op als koster van de hervormde kerk en
vervulde die functie tot en met 1-7-1871; in 1836 verdiende hij als koster fl. 100 en als voorzanger fl. 26,44 per

175

176

177

178
179
180
181

historie van de brouwerij “Het Wit Kruis” (op de hoek van de Berenstraat en Simonshaven): Hans Slokkers,
p. 92-93.
Bevolkingsregister Steenbergen 1828-1840, blad 138. Tot het huishouden behoorde toen de dienstbode
Adriana Dietvors (geboren in Halsteren) die rooms-katholiek was. Het naastgelegen pand C 69 werd toen
bewoond door het gezin van zoon Jacobus Verkouter.
In het trouwboek van Kruisland werd genoteerd dat het echtpaar eerder in Oud-Vossemeer woonde [waar Jan
Verkouter(en) deels opgroeide].
Op 10-3-1839 berichtte hij aan de kerkeraad dat hij, nu een nieuwe koster was benoemd [daarmee moet hij
zijn broer Willem hebben bedoeld], niet meer in staat was om de huur van het kerkhof voort te zetten; hij
verzocht om hiervan ontslagen te worden; hij deelde mee dat hij het kosterschap van zijn vader enige tijd had
waargenomen en bij het begin daarvan de kerk in een vervuilde staat had aangetroffen; hij zou graag voor het
schoonmaken [alsnog] beloond willen worden en meende dat een bedrag van fl. 4 redelijk zou zijn; voorts
verzocht hij om een getuigschrift waaruit kon blijken dat hij gedurende enige tijd waarnemend koster was
geweest (HGS, inv. 233).
http://www.hanleune.nl/steenbergen/218-de-bestraffing-van-homofilie-in-steenbergen-in-1786.
NaS, inv. 292, akte nr. 924, 25-4-1842.
HGS, inv. 11.
Bevolkingsregister Steenbergen 1840-1850, blad 29-30. Dit pand was toen genummerd als B29 en was
eigendom van de “Maatschappij ter bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden”. Deze
maatschappij (opgericht in 1822) had tot doel om door het aankopen van onroerend goed en verhuur of
verpachting daarvan aan protestantse gezinnen in rooms-katholieke gebieden een zeker bestaan te bieden,
zodat deze gezinnen zich temidden van een dominant r.k. bevolking staande konden houden
(http://www.welstand.nl/maatschappijvanwelstand). De maatschappij kocht het pand op 20-11-1834 voor fl.
725 van Gasperdina Catharina Beijlon (weduwe van de notaris Jacobus Kornelis Clement) en haar dochters
Albertine Francoise en Davine Marie Clement. Op 19-12-1874 droeg deze maatschappij het pand in
eigendom over aan het kerkbestuur van de Ned. Herv. Kerk te Steenbergen. Vanaf dat moment (maar
mogelijk reeds vanaf ca. 1849-1850, toen de koster Willem Verkouter het pand bewoonde) is het pand
betiteld als “de kosterswoning” van de Ned. Herv. Kerk (HGS, inv. 266 A).
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jaar; 182 in 1842 klaagde hij over vermindering van zijn kosterstraktement na het vervallen van de kerkdiensten op
woensdagavond; 183 in 1850 en 1855 ontving hij als koster en voorzanger een traktement van tezamen fl. 101,44; 184
hij overleed in Steenbergen op 1-8-1878; hij tr. Steenbergen 8-5-1823 Margaretha Brucé, geb. Steenbergen, geref.
ged. aldaar 3-11-1799 (met als getuigen Margrita Vetters en Margrita Brucé), dochter van Robert Brucé en Elizabet
Bocher [mogelijk Böcher] en toen linnennaaister; zij overleed in Steenbergen op 24-2-1841 in het kraambed; 185
uit dit huwelijk kwamen in Steenbergen de volgende kinderen voort:
a.

b.

c.

d.

e.
f.
g.

Maria Elizabet, 6-1-1824; belijdenis Steenbergen 8-4-1841; vertrok met attestatie naar Rossum 9-9-1850;
tr. ald. 5-9-1850 Lambertus Hamaker, zoon van Jan Hamaker en Maria van Eck; Lambertus Hamaker
was in 1867 rijksveldwachter te Barneveld; hij overleed daar 15-12-1889; Maria Elizabet overleed in
Nieuwer-Amstel op 22-4-1908.
Jan Robert, 19-9-1826; belijdenis Steenbergen 4-4-1844; hij vertrok op 22-4-1846 naar Antwerpen; 186
vertrok na terugkeer in Steenbergen met attestatie d.d. 1-6-1847 naar Dinteloord; tr. IJsselmonde 30-101856 Maggeltje de Bes, geb. IJsselmonde, toen 24 jaar oud, dochter van Cornelis de Bes en Anna Romp.
Robert Jan, 21-10-1828; belijdenis Steenbergen 8-4-1846; hij tr. Delft 3-7-1861 Johanna Huber, geb.
Veenendaal, toen 31 jaar oud, dochter van N.N. en Johanna Hendrika Huber; hij overleed in Delft 1-31904.
Neeltje Joanna, 25-3-1832; belijdenis Steenbergen 17-4-1851; overl. Steenbergen 21-4-1912; zij tr.
Steenbergen 24-7-1863 Johannes Antonius Holtzer, geb. Halsteren, timmermansknecht in 1863, zoon van
Johannes Holtzer en Adriana Stevens; hij overleed in Steenbergen 6-2-1917.
Jacobus Joannes, 17-9-1835; hij volgde zijn vader als koster op; zie verderop.
Huiberdina Adriana, 30-1-1839; overleden in Roosendaal 12-8-1839.
Willem, 24-2-1841; overleden in Steenbergen 10-3-1841.

Jacobus Joannes Verkouter
Hij werd in Steenbergen geboren op 17-9-1835 als zoon van Willem Verkouter en Margaretha Brucé en hervormd
gedoopt op 18-10-1835; hij werd op 22-3-1853 door belijdenis lidmaat van de hervormde kerk; 187 hij verzocht de
kerkeraad op 11-4-1871 om zijn vader als koster te mogen opvolgen; 188 hij was koster in de periode 1871-1894
en bewoonde net zoals zijn vader de kosterswoning in de Blauwstraat; 189 de huur daarvan bedroeg fl. 50 per jaar;
het pand werd door de eigenaar (De Maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden)
in 1872 aan de kerkvoogdij van de hervormde kerk van Steenbergen verkocht nadat een commissie had
gerapporteerd dat de huurder geen kans zag om de huur op te brengen en “weinig moeite [deed] om vooruit te
komen”; 190 als koster en voorzanger verdiende Jacobus Joannes Verkouter in 1875 fl. 75 met een gratificatie van
fl. 15; 191 net zoals zijn vader was hij in Steenbergen kleermaker; hij overleed er op 1-5-1906; hij huwde op 2712-1861 in Steenbergen met Adriana van Bavel, geboren in Steenbergen op 13-3-1837, dochter van Hendrik van
Bavel en Cornelia de Jong; zij overleed in Steenbergen op 17-7-1865; hij hertrouwde in Steenbergen op 19-4-1872
met Johanna Elizabeth Flipsen, geb. Schijndel 10-3-1844, dochter van Jan Patis Flipsen en Helena Groenewalt; zij
overleed in Steenbergen op 25-1-1882; uit het eerste huwelijk kwamen in Steenbergen de volgende kinderen voort:
a.

182

183

184
185
186
187
188
189
190

191

192

Cornelia, 20-10-1862; zij werd rooms-katholiek; vertrok 5-3-1900 naar Ginneken, omschreven als
dienstbode; 192 zij overleed in Steenbergen op 21-3-1903.

HGS, inv. 411. Niet langer werd de functie van voorzanger vervuld door de stadsschoolmeester. Dat zou ook
heel lastig zijn geweest, want de opvolger van de schoolmeester Nicolaas van Gent, Jan Sluys, was roomskatholiek.
HGS, inv. 233, brief van Willem Verkouter aan het kerkbestuur d.d. 19-12-1842. Mogelijk verminderde zijn
inkomen omdat hij op woensdagavonden niet langer als voorlezer-voorzanger behoefde te functioneren.
Vermoedelijk waren de kerkdiensten op de woensdagavond zogenaamde leesdiensten.
HGS, inv. 425 en 430.
Het is opmerkelijk dat hij niet hertrouwde, gelet op de samenstelling van zijn gezin.
Bevolkingsregister Steenbergen 1840-1850, p. 29-30.
Sjoer, 1850-1899, p. 5.
HGS, inv. 233.
Bevolkingsregister Steenbergen 1874-1880, blad 37.
De Vries, p. 175. Mogelijk betrof de geconstateerde moeite om de huur van de woning ad fl. 50 per jaar op te
brengen niet Jacobus Joannes Verkouter maar diens vader Willem Verkouter.
HGS, inv. 450. In het bedrag van fl. 75 was een vergoeding begrepen voor het functioneren als voorzanger.
Waarschijnlijk mocht hij de kosterswoning van de kerk (vanaf 1874) vrij van huur bewonen en verklaart dit
de verlaging van zijn kosterstraktement (met fl. 25) vergeleken met zijn vader.
Bevolkingsregister Steenbergen 1880-1900, wijk B, blad 155.
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Maria, 29-1-1864; ook zij werd rooms-katholiek; vertrok 3-3-1882 naar Puttershoek; 193 vertrok 25-51894 naar Vught; 194 zij overleed in Den Bosch op 17-3-1940.
c. Willem Hendrik, 3-4-1865; overleden in Steenbergen op 12-5-1870.
Uit het tweede huwelijk kwamen in Steenbergen voort:
d. Jan Willem, 15-2-1873; overleden in Steenbergen 8-9-1873.
e. Magdalena Margaretha, 4-3-1874; overleden in Steenbergen 6-4-1893, dienstbode.
f. Willem Jan, 15-3-1875; belijdenis Steenbergen 27-3-1893; koperslager; diaken hervormde kerk (afscheid
op 10-2-1952); hij kocht op 10-5-1907 de “kosterswoning” van de Ned. Herv. Kerk in de Blauwstraat
voor fl. 1000; 195 hij overleed in Steenbergen 4-1-1964; tr. Standdaarbuiten 24-9-1907 Tanna Apolonia
de Visser, geb. Standdaarbuiten 3-6-1879, dochter van Cornelis de Visser en Jacomina Theodora de Heus;
zij overl. in Steenbergen 18-8-1952. 196
g. Jan Peter, 9-3-1876; overleden in Steenbergen 19-7-1876.
h. Margaretha Jacoba, 8-4-1877; belijdenis Steenbergen 8-4-1895; overleden in Steenbergen 25-6-1964; zij
tr. Steenbergen 2-1-1903 Jan van Boven, schipper, geb. Steenbergen 16-9-1880, zoon van Johannis van
Boven (schippersknecht) en Neeltje Holleman; Margaretha Jacoba Verkouter werd moeder van Jacobus
Johannes van Boven die in 1943 koster werd van de hervormde kerk van Steenbergen; zo bleef het
geslacht Verkouter met het kostersambt van deze kerk verbonden.
i. Jan Peter, 30-6-1878; overleden in Steenbergen 10-7-1878.
j. Jan Peter, 23-10-1879; vertrok 3-2-1899 naar Breda; keerde uit Breda terug op 29-3-1899; 197 hij overleed
in Roosendaal 24-10-1962; tr. (1) Steenbergen 27-6-1906 Elisabeth Wilhelmina de Visser, geb. Hooge
en Lage Zwaluwe ca. 1870, dochter van Lambert de Visser en Cornelia Paans, overleden in Steenbergen
24-11-1926; hij tr. (2) Bergen op Zoom 8-3-1934 Helena Joanna Quaak, geb. Steenbergen 18-1-1886,
dochter van Adriaan Quaak en Jacoba Meeuwsen.
k. Wilhelmina Joanna, 28-11-1880; overleden in Steenbergen 2-5-1881.
b.

Jacobus Johannis Koopman
Hij is in Dinteloord op 2-4-1866 geboren als zoon van Aart Jacobus Koopman (huisschilder) en Neeltje Herselman;
op 1-2-1893 werd hij lidmaat van de hervomde kerk van Steenbergen, komend uit Dinteloord; in Steenbergen was
hij net als zijn vader huisschilder; hij werd in Steenbergen tot koster (en voorzanger) benoemd op 28-1-1894 en
begon in die functie op 1-4-1894; hij verdiende aanvankelijk fl. 150 per jaar en na de verkoop van de kosterswoning
vanaf 2-7-1907 fl. 220 per jaar; 198 als koster verdiende hij in 1942 per jaar fl. 255 (fl. 21,55 per maand) plus fl. 55
voor het schoonmaken van de kerk; 199 in 1894 werd door de kerkeraad voor zijn functioneren als koster een
instructie opgesteld (zie bijlage 1); hij woonde aan de zuidzijde van de Vleeshouwerstraat op het adres B 81 (later
genummerd als Vleeshouwerstraat 4); 200 in de periode 1931-1940 is hij vermeld als bewoner van een pand in de
Burgemeester van Loonstraat; 201 op 1-4-1934 werd herdacht dat hij reeds 40 jaar koster was; 202 hij vervulde deze
functie tot en met juli 1943; hij overleed in Steenbergen op 28-7-1948; tr. Steenbergen 19-1-1893 Petronella
Wilhelmina van Sliedregt, geb. Steenbergen 17-4-1866, dochter van Willem van Sliedregt (landbouwer) en
Rebecca Quirina van Nieuwenhuijzen; zij overleed in Steenbergen op 18-1-1938; uit dit huwelijk kwamen in
Steenbergen de volgende kinderen voort:
a. Neeltje, 9-3-1894; zij overleed in Steenbergen op 12-3-1897.

193
194
195

196

197
198

199
200

201

202

Bevolkingsregister Steenbergen 1874-1880, wijk B, blad 37.
Bevolkingsregister Steenbergen 1880-1900, wijk B, blad 155.
NaZ, inv. 520, akte nr. 3386, 10-5-1907. Het pand had het kadasternummer W 501, omvatte een huis met
schuur en erf en was 1 are en 19 centiare groot. Anno 2018 is de locatie genummerd als Blauwstraat 50.
Zij zijn de ouders van Jacobus Cornelis Verkouter (1910-1984) die gehuwd was met Cornelia van Oeffelen
(1916-1990). Tot hun kinderen behoort Pieter Mattheus Verkouter (zie verderop).
Bevolkingsregister Steenbergen 1880-1900, wijk B, blad 155.
HGS, inv. 233. De kosterswoning werd vanaf 1894 niet door hem bewoond. Totdat die woning werd
verkocht ontving hij de huur van het pand als opslag op zijn salaris. Waarschijnlijk omvatte die opslag fl. 70
per jaar.
HGS, inv. 517.
Bevolkingsregister Steenbergen 1921-1930 Ko-K, blad 41. Anno 2018 bestaat dit pand niet meer (met dank
aan Hans Slokkers).
Bevolkingsregister Steenbergen 1931-1940, blad 44. Anno 2018 is deze locatie genummerd als Burgemeester
van Loonstraat 49 (met dank aan Hans Slokkers).
Sjoer, 1925-1949, p. 26.
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b. Rebecca Maria, 19-8-1895; als weduwe woonde zij in 1950 in het pand Vleeshouwerstraat 4, waarin een
winkel voor woninginrichting was gevestigd; 203 zij tr. Steenbergen 26-8-1920 Marinus van IJzerlooij, toen
scheepskapitein, geb. Rotterdam 13-7-1890, zoon van Willem Cornelis van IJzerlooij en Wilhelmina van
Wezel; 204 hij overleed in Steenbergen op 3-3-1945.
c. Johanna (“Jo”), 4-11-1897 (helft tweeling); zij was in Steenbergen leidster van de kleuterschool van het Ned.
Herv. Weeshuis in de Blauwstraat en pianiste van de Ned. Herv. Zondagschool; zij werd in Steenbergen op
11-3-1981 begraven.
d. Neeltje, 4-11-1897 (helft tweeling); zij verhuisde 19-8-1931 met echtgenoot naar Breda; tr. Steenbergen 297-1931 Frans Mûllié, geb. Budel 9-1-1899, toen rijksklerk, zoon van Jacobus Abraham Mûllié en Tannetje
van der Klooster.
e. Aart Jacobus, 27-9-1901; hij werd woninginrichter; vertrok naar Brussel 3-10-1925, keerde terug op 22-21927 en vertrok 18-2-1931 naar Bergen op Zoom; 205 tr. Steenbergen 23-12-1930 Wilhelmina Huberdina van
de Sande, geboren Oud-Vossemeer 24-7-1902, dochter van Adriaan van de Sande en Huberdina Cornelia
Wagemaker.

Omstreeks 1910 is het huis van de koster Jacobus Johannes Koopman gefotografeerd in de Vleeshouwerstraat (die
op de foto foutief is vermeld als de Kruispoort); gezien van rechts naar links aan de rechterzijde (de zuidzijde) van
de straat is het het tweede huis. Ervoor zijn twee dochters van Koopman afgebeeld, waarschijnlijk Rebecca en
Neeltje (Baselier, p. 35).

203
204

205

Telefoongids van Steenbergen, jaar 1950.
Willem Cornelis van IJzerlooij (soms omschreven als IJzerloo) en Wilhelmina van Wezel trouwden in
Steenbergen op 4-5-1881.
Bevolkingsregister Steenbergen 1921-1930 Ko-K, blad 41.
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Jacobus Johannes van Boven
Hij is op 28-5-1905 in Steenbergen geboren als zoon van Johannes van Boven en Margaretha Jacoba Verkouter; 206
door belijdenis werd hij op 10-4-1925 lidmaat van de hervormde kerk van Steenbergen; hij was in Steenbergen
metselaar-aannemer, wonend aan de Ruiterstallen nr. 12; hij was koster van de hervormde kerk in de periode 19431975; 207 in 1944 verdiende hij als koster fl. 300 en een jaar later fl. 320; 208 al eerder (waarschijnlijk vanaf 1929)
was hij als aannemer bij het onderhoud van de kerk betrokken; 209 na een val in 1975 werden zijn werkzaamheden
als koster waargenomen door Pieter Verkouter (zie verderop); hij overleed in Steenbergen op 6-3-1976; hij tr.
Steenbergen 26-6-1935 Adriana Catharina Lammerée, geb. Steenbergen 26-2-1902, hervormd gedoopt aldaar 64-1902, dochter van Gerard Hendrik Lammerée (timmerman) en Johanna Cornelia van der Male; 210 zij werd
lidmaat van de hervormde kerk van Steenbergen op 23-3-1921 en werd verpleegster; op 1-5-1923 vertrok zij naar
Haarlem en keerde op 4-4-1929 in Steenbergen terug; zij verhuisde op 30-4-1929 naar Breda en keerde terug op
18-4-1935; zij overleed in Steenbergen op 23-12-1998; uit dit huwelijk kwamen in Steenbergen twee kinderen
voort:
a.

b.

Jan Gerard, geboren 25-5-1936, hervormd gedoopt op 18-7-1936; hij werd door belijdenis lidmaat van
de hervormde kerk van Steenbergen op 11-4-1954; op 1-10-2014 overleed hij in Dinteloord; hij tr.
Steenbergen 2-5-1960 met Annechien Braam, geb. 24-2-1933 en door belijdenis lidmaat van de
hervormde kerk van Steenbergen op 3-4-1960.
Johanna Margaretha, geboren 14-1-1938 en hervormd gedoopt op 8-5-1938; zij werd door belijdenis
lidmaat van de hervormde kerk van Steenbergen op 25-3-1956 en tr. Steenbergen 1961 met Hendrikus
Roosenbeek, geb. 24-2-1933 en door belijdenis lidmaat van de hervormde kerk van Steenbergen op 3-41960; hij overleed in Rhenen op 9-5-2013.

Pieter Mattheus Verkouter
Hij werd in Steenbergen op 10-5-1949 geboren (en op 31-7-1949 hervormd gedoopt) als zoon van Jacobus Cornelis
Verkouter en Cornelia van Oeffelen en is een nazaat van de eerdere kosters met de naam Verkouter(en); door
belijdenis werd hij op 7-4-1968 lidmaat van de hervormde kerk van Steenbergen; in de periode 1972-1977 was hij
in die kerk jeugdouderling; op 18-9-1977 werd hij gekozen tot notabel van de kerkvoogdij; hij was waarnemend
koster van die kerk in de periode 1975-1977; in de periode 1980-2012 (met een onderbreking in de jaren 2006 en
2007) vervulde hij (nadat de aparte kosterfunctie was opgeheven) als kerkvoogd (kerkrentmeester) net zoals de
twee andere leden van de kerkvoogdij gedurende vier maanden per jaar kostertaken; in Steenbergen volgde hij zijn
vader op als eigenaar van een installatiebedrijf, als elektriciën en als winkelier (o.m. in verlichtingsartikelen en
witgoed) in de Kaaistraat (nrs. 30-32); hij tr. Steenbergen 30-5-1973 (oecumenisch in de hervormde kerk) met
Gerarda Maria Eugena Sabina Luijcks, geb. Steenbergen 3-1-1951, r.k. gedoopt, dochter van Antonius Johannes
Luijcks en Fenna Maria Josepha van Erp; uit dit huwelijk kwamen in Steenbergen de volgende drie kinderen voort:
a.
b.
c.

Clemens Willem Pieter, geb. 2-10-1973, hervormd ged. 18-11-1973.
Joost Jakob Anton, geb. 28-7-1975, hervormd ged. 14-9-1975.
Tanna Cornelia Fenna, geb. 28-6-1977, hervormd ged. 18-9-1977.

Petronella Elisabeth Plasmans-Jochems
Zij werd op 12-9-1934 in Lepelstraat geboren en r.k. gedoopt; op 4-4-1971 werd zij door belijdenis lidmaat van
de herv. kerk van Steenbergen; in de periode 1977-1980 was zij kosteres van die kerk; 211 daarna werden de
kostertaken bij toerbeurt overgenomen door de kerkvoogden (kerkrentmeesters); de salarislast van de koster
bedroeg in 1980 fl. 2140; 212 zij overleed in Steenbergen op 29-7-2015; zij tr. op 11-12-1972 in Steenbergen met
Lourus (“Lou”) Plasmans, geb. Steenbergen 9-7-1920, hervormd gedoopt aldaar 17-10-1920, zoon van Marinus
206

207
208

209
210

211
212

Johannes van Boven en Margaretha Jacoba Verkouter trouwden in Steenbergen op 2-1-1903, hij als zoon van
Johannis van Boven (schipper, geboren in Steenbergen op 16-9-1880) en Neeltje Holleman, zij als dochter
van (de koster) Jacobus Joannes Verkouter en Johanna Elizabeth Flipsen (zie terug).
Hij begon als koster in augustus 1943 (HGS, inv. 518). Hij is niet als voorzanger omschreven.
HGS, inv. 519 en 520. Op 20-3-1964 is in de notulen van de kerkeraad genoteerd dat Jacobus (“Koos”) van
Boven reeds 22 jaar koster was en het kerkgebouw reeds 35 jaar onderhield (Sjoer, 1950-1974, p. 66). Op 268-1968 werd gememoreerd dat hij reeds 25 jaar koster was (idem, p. 110).
Zoals in 1942 (HGS, inv. 517).
Zie voor het geslacht Lammerée te Steenbergen: http://www.hanleune.nl/genealogie/162-genealogie-van-hetgeslacht-lammeree-te-steenbergen.
Zij was ook hulp in de huishouding bij de (ongehuwde) Steenbergse predikant Cornelis van Evert.
Begroting van de kerkvoogdij voor het jaar 1980 (NB: voor het schoonmaken van de kerk werd apart fl. 1800
begroot).
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Plasman (1894-1973) en Leintje Verhage (ca. 1900-1986); hij overleed in Steenbergen op 4-9-1999; op 16-6-1963
werd Nel Plasmans moeder van Adrianus Anthonius Johannes Petrus Izaäk Jochems; hij werd in de periode juliaugustus 1963 in Steenbergen hervormd gedoopt.

De protestantse kerk van Steenbergen.
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Bijlage 1
Instructie voor de koster, lijkbedienaar en doodgraver van de Ned. Herv. Kerk van
Steenbergen, 28 januari 1894.
Bron: HGS, inv. 233.
De instructie werd opgesteld bij het aantreden van de koster Jacobus Johannes Koopman.
Het document bevat vooraf de volgende voorwaarden waaronder de benoeming van Koopman had
plaatsgevonden:
• Het salaris bedraagt jaarlijks fl. 150 plus fl. 15 voor het schoonhouden van de kerk en fl. 7,50 voor de
schoonmaak van [niet gespecificeerde] materialen.
• De kosterswoning kan zonder huur worden bewoond; zo lang deze woning niet door de koster wordt
betrokken zal deze door het kerkbestuur worden verhuurd; de opbrengst daarvan komt de koster ten
goede. 213
• De verdiensten die zijn verbonden aan de werkzaamheden als lijkbezorger worden geregeld volgens de
bestaande tarieven.
De taken van de koster werden als volgt omschreven: 214
1.

Het openen en sluiten van de kerk en de poort voor de godsdienstoefeningen [kerkdiensten], catechisatie,
vergaderingen en dergelijke.
2. Het verwarmen van de consistoriekamer, telkens wanneer dit vereist wordt.
3. Het plaatsen van warme stoven voor de kerkenraad, het kerkbestuur, de organist en in de predikantenbank,
te rekenen vanaf 1 november tot omstreeks april naar gelang de omstandigheden, waarvoor afzonderlijk
een tegemoetkoming van fl. 5 per jaar wordt genoten.
4. Het plaatsen van de tafels voor de viering van het Heilig Avondmaal en het reinigen en verzorgen van het
daarbij gebruikte tafelgoed.
5. Het verlenen van hulp bij de bediening van de doop.
6. Het schoonhouden van de kerk, de consistoriekamer en het orgel [bedoeld zal zijn: de ruimte voor de
organist en de orgeltrapper].
7. Het collecteren voor de kerk.
8. Het oproepen ter vergadering van de colleges van kerkvoogden en notabelen en het bezorgen
[bekendmaken] van benoemingen van [leden van] die colleges.
9. Het openen en sluiten van de kerk tijdens het ter inzage liggen van de lijst van kiesbevoegden en van de
rekening van de kerk, telkens gedurende acht dagen van 10.00 uur tot 12.00 uur. 215
10. In het algemeen: het verrichten van die diensten welke de kerkenraad of de kerkvoogdij zullen verlangen.
De instructie werd namens het College van Kerkvoogden ondertekend door de voorzitter Hendrik Willem
Duijkers en de secretaris Willem Claudius Clement.

213
214

215

Koopman zou de kosterswoning niet betrekken. Hij bewoonde een pand in de Vleeshouwerstraat.
Anders dan in de originele versie zijn de verplichtingen genummerd en worden ze weergegeven in
hedendaags Nederlands.
Onder kiesbevoegden werden verstaan: lidmaten die gerechtigd waren om deel te nemen aan de [periodieke]
verkiezing van ouderlingen en diakenen.
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Bijlage 2
Instructie voor de koster van de Ned. Herv. Kerk te Steenbergen, 1943.
Bron: HGS, inv. 233.
De instructie werd opgesteld bij het aantreden van de koster Jacobus Johannes van Boven.
1.

De koster moet uit hoofde zijner functie bij alle godsdienstoefeningen en kerkelijke samenkomsten
aanwezig zijn.
2. Hij dient daartoe een half uur voor elke godsdienstoefening en kerkelijke samenkomst aanwezig te zijn.
3. Hij moet de kerkbezoekers behulpzaam zijn bij het aanwijzen en innemen der zitplaatsen.
4. Hij zorgt dat kerkgebouw en kerkekamer [consistoriekamer] op orde zijn en blijven. Hij blijft bij de
godsdienstoefeningen [kerkdiensten] tegenwoordig en draagt bij voorkeur zwarte kleding.
5. Hij draagt zorg dat de overige lokalen tot het kerkgebouw behoorende tevens de toegang dezer gebuwen
zich steeds in zindelijken toestand bevinden.
6. Hij draagt zorg dat geen voorwerpen uit genoemde gebouwen of lokalen verwijderd worden zonder
toestemming van de(n) kerkvoogd(en).
7. Hij draagt zorg voor voldoende verwarming in het winterseizoen bij in gebruikneming van het
kerkgebouw, consistoriekamer, catechisatiekamer enz..
8. Hij zal bij het collecteren een of meermalen behulpzaam zijn.
9. De jaarwedde bedraagt …… [niet ingevuld]. 216
10. In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet gedraagt de koster zich naar de aanwijzingen van het
college van kerkvoogden.
De instructie werd ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de kerkvoogdij en voor accoord door
koster Van Boven.
Vermoedelijk is deze instructie ongewijzigd gebleven tot de kosterfunctie in 1980 werd opgeheven.

216

In 1953 bedroeg de jaarwedde van de koster fl. 300.
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Bijlage 3
Enige gegevens over de “kosterswoning” van de Ned. Herv. Kerk te Steenbergen.
Bron: HGS, inv. 266 A.
De kosterswoning betrof een pand aan de oostzijde van de Blauwstraat dat medio 19de eeuw was genummerd als
B 29 en kadastraal werd omschreven als Steenbergen sectie W nr. 252 (in 1874 sectie W nr. 501). Anno 2018 is
het adres van deze locatie Blauwstraat 50. Over die woning zijn de volgende gegevens aangetroffen:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Het pand werd op 9-10-1817 voor fl. 437 door Willem Bevelander verkocht aan Jacobus Cornelis
Clement, notaris te Steenbergen.
Op 14-10-1834 kwam een schikking over de erfafscheiding tot stand tussen de eigenaresse Gasperdina
Catharina Beijlon, weduwe van Jacobus Cornelis Clement, en (de winkelier) Adriaan de Schamps,
eigenaar van het pand aan de oostzijde (de achterzijde) van B 29. 217 Overeengekomen werd dat de bleek
achter het pand B 29, die eigendom was van Adriaan de Schamps en die in 1818 in gebruik was gegeven
aan Jacobus Cornelis Clement, aan De Schamps zou worden teruggeven. De kosten van de omheining
daarvan kwamen voor rekening van de weduwe Clement. De waterloop (waterlozing) ten noorden van
het huis werd hersteld zoals die vroeger was, eveneens te betalen door de weduwe Clement.
Op 20-11-1834 verkopen de weduwe Clement en haar dochters Albertine Franchoise Clement en Davine
Marie Clement voor fl. 725 het pand Blauwstraat B 29 aan “de Maatschappij ter bevordering van
welstand, voornamelijk onder landlieden”. Deze maatschappij werd in 1822 opgericht door Jacob van
Heusden, toen predikant in Hilvarenbeek, met als doel om door het aankopen en vervolgens verhuren of
verpachten van onroerend goed aan protestantse gezinnen in rooms-katholieke gebieden een zeker
bestaan te bieden. Beoogd werd om het protestantisme in rooms-katholieke streken te ondersteunen. 218
De maatschappij was actief in Noord-Brabant en het zuidelijk deel van Gelderland
(http://www.welstand.nl/maatschappijvanwelstand). 219 Bij de koop van het pand B 29 in 1834 werd de
maatschappij vertegenwoordigd door de Steenbergse predikant Christiaan Jan Lodewijk Schuller.
Op 20-11-1834 draagt Adriaan de Schamps voor fl. 160 aan de genoemde Maatschappij het eigendom
over van de bleek grenzend aan het pand B 29, groot 17 ellen, plus het recht op een vrije waterlozing ten
noorden van het huis. Hierdoor omvatte het perceel B 29 in totaal 1 are en 19 centiaren. De ligging werd
omschreven als oostelijk [aan de achterzijde] grenzend aan Adriaan de Schamps, westelijk aan de
Blauwstraat, zuidelijk aan Evert Oerlemans en noordelijk aan het erf van Pieter Hage.
Op 19-12-1874 draagt de genoemde Maatschappij het eigendom van het pand B 29 over aan het
kerkbestuur van de Ned. Herv. Kerk te Steenbergen. 220 Daartoe was reeds in 1872 besloten nadat een
commissie van de Maatschappij had gerapporteerd dat de huurder [i.c. Jacobus Joannes Verkouter] geen
kans zag om de huur ad fl. 50 per jaar op te brengen en “weinig moeite [deed] om vooruit te komen”. 221
Op 10-5-1907 verkopen de kerkvoogden van de Ned. Herv. Kerk te Steenbergen de “kosterswoning” voor
fl. 1000 aan de koperslager Willem Jan Verkouter, zoon van de koster Jacobus Joannes Verkouter. 222

Het pand (B 29) werd in de periode 1828-1840 eerst bewoond (gehuurd) door de rooms-katholieke winkelier
Engelbrecht de Worm en zijn gezin. De Worm overleed in Steenbergen op 4-9-1831. Het pand is daarna, mogelijk
vanaf de aankoop in 1834 door de Maatschappij ter bevordering van welstand, verhuurd aan Christina Hoffman,

217
218

219

220
221

222

Adriaan de Schamps (geboren in Ossendrecht) overleed in Steenbergen op 11-4-1836.
Tot de streken met overwegend rooms-katholieke bewoners behoorden toen stad en land van Steenbergen.
Van de 6484 bewoners van Steenbergen in het jaar 1870 werden er 509 (8 %) als protestants beschouwd en
5962 (92 %) als rooms-katholiek (De Vries, p. 441). De genoemde Maatschappij bezat ook drie boerderijen
in Kruisland en verstrekte aan een protestants gezin in deze polder een hypotheek (De Vries, p. 446).
De oorspronkelijke naam van deze maatschappij was:”Protestantsche Maatschappij ter bevordering van
Welstand, door ondersteuning en voorlichting”. Zie voor de geschiedenis daarvan: De Vries, 1972. Geruime
tijd was de grootvader in de mannelijke lijn van de schilder Vincent van Gogh, te weten de predikant Vincent
van Gogh (1789-1874) naar wie de schilder is genoemd, secretaris en boekhouder van de Maatschappij van
Welstand (Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 6, 1924).
Bijzonderheden over deze transactie (zoals de koopprijs) zijn in het kerkarchief niet aangetroffen.
De Vries, p. 175. Het is denkbaar dat het huurcontract nog op de naam stond van de vader van Jacobus
Joannes Verkouter, want deze leefde nog in 1872.
WBA, NaS, inv. 520, akte nr. 3386. In de inventaris van het archief van de Hervormde gemeente
Steenbergen is bij het inventarisnummer 266 A vermeld dat dit deelbestand ook gegevens bevat over de
verkoop van het huis in 1907, maar stukken daarover zijn anno 2018 in het kerkarchief niet aangetroffen. Zij
zijn er klaarblijkelijk op enig moment “uitgelicht”.
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linnennaaister en weduwe van Johannes Glasburg. 223 Zij was Ned. Hervormd en overleed in Steenbergen op 201-1848.
Waarschijnlijk is het huis kort daarna door de “Maatschappij ter bevordering van welstand, voornamelijk onder
landlieden”, in gebruik gegeven aan Willem Verkouter, koster van de Ned. Herv. Kerk. 224 Later is het pand
bewoond door het gezin van diens zoon Jacobus Joannes Verkouter. Na diens overlijden (in 1906) is het pand
verkocht aan diens zoon Willem Jan Verkouter. De in 1894 aangetreden koster Jacobus Johannes Koopman maakte
van de kosterswoning geen gebruik.

223

224

Christina Hoffman werd als Anna Christina Hoffman in 1763 in Laufdorf geboren. Dit was toen een dorp in
het vorstendom Solms-Braunfels. Anno 2018 behoort het tot de gemeente Schöffengrund in de Duitse
deelstaat Hessen. Haar ouders zijn Pieter Hoffmann en Anna Margaretha Hammel. Haar broer Hendrik
Hoffman belandde in Steenbergen als militair en werd daar vervolgens zilversmid; zie voor hem verder:
http://www.hanleune.nl/steenbergen/218-de-bestraffing-van-homofilie-in-steenbergen-in-1786.
Op 11-8-1798 ondertrouwde Christina Hoffman voor de Schepenbank van Steenbergen met Johannes
Glasburg, geboren in Noordwijk. Beiden woonden toen in Steenbergen. De ondertrouw werd op 24-8-1798
ook in Leiden (waar Glasburg eerder had gewoond) geproclammeerd, met een attestatie naar Steenbergen
d.d. 8-9-1798. Het huwelijk werd vervolgens door de Schepenbank van Steenbergen bevestigd op 13-9-1798.
Kort daarna, op 4-11-1798, werd hun zoon Johannes Glasburg in Steenbergen gereformeerd gedoopt.
Over de voorwaarden waaronder het gebruik plaatsvond is in het kerkarchief niets aangetroffen.
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Bijlage 4
Door de koster Hendrik Schellink op 31 mei 1769 gedeclareerde kosten van de
begrafenis van Jacob Thijssen.
Bron: OraS, inv. 2089, 5 augustus 1769.
Jacob Thijssen was als onder meer commies, ontvanger van de “gemene landsmiddelen” [belastingen ten behoeve
van de Generaliteit], burgemeester en schepen een invloedrijk en vermogend man in Steenbergen. 225 Hij werd
daar op 31 mei 1769 in de gereformeerde kerk begraven.
Bij de curatoren van zijn boedel declareerde Hendrik Schellink als koster van de kerk in Steenbergen de
navolgende kosten. Deze geven geen volledig beeld van de kosten die met de begrafenis waren gemoeid. Zo werd
apart aan een timmerman fl. 33,10 betaald voor het maken van de (“swaren twee duijms eijke”) doodskist en
ontvingen twee inwoners van de stad samen fl. 4 omdat zij tijdens de begrafenisstoet de orde op straat hadden
bewaakt. Op de boedelstaat van 5 augustus 1796 komen ook diverse andere kosten van de begrafenis voor.
Het is niet duidelijk welke van de onderstaande kosten door Schellink werden gedeclareerd namens de kerkenraad
(die hij dus moest afdragen) en welke hemzelf ten goede kwamen. Vermoedelijk behoren in elk geval de declaraties
ad 4 en 6 tot de laatste categorie. Waarschijnlijk kwam het gedeclareerde bedrag voor het luiden van de
kerkklokken deels ten goede aan de koster en deels aan de kerkenraad. De kostenposten ad 7 tot en met 9 betroffen
vergoedingen van attributen die hij had moeten inkopen of huren.
Zijn declaratie van fl. 67,15 was als volgt gespecificeerd:
Kostenpost
1. Kerkenrecht
2. 4 x geluid met twee klokken
3. Gebruik van het doodkleed
4. Openen en sluiten van het graf
5. Zetten en staan van de baar
6. Lijkebidden
7. Het leveren van twee “lampers” [rouwsluiers] en
drie paar handschoenen
8. Het leveren van 24 [rouw]mantels van zes
stuivers elk
9. Idem van 51 [rouw]mantels van vier stuivers elk

Bedrag 226
6
14,50
3
6,50
7,25
9
3,50
7,20
10,20

Aangetekend werd dat Thijssen nog fl. 6 aan de kerk verschuldigd was wegens “bochtgeld” [huur van een zitplaats
in een kerkbank] vanaf het jaar 1767 en wegens de huur van een stoel in de kerk.

225
226

Leune, 2017, p. 232-233; idem: http://www.hanleune.nl/steenbergen/209-het-fort-henricus-te-steenbergen.
De bedragen worden vermeld in guldens.
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Bijlage 5
Door de koster Hendrik Schellink op 9 maart 1771 gedeclareerde kosten van de
begrafenis van Pieter Bouman sr.
Bron: OraS, inv. 1198.
Op 9 maart 1771 werd in Steenbergen Pieter Bouman sr. begraven. Zijn boedel was belast met vele schulden.
Zijn erfgenamen zagen af van de erfenis en lieten de boedel over aan vele schuldeisers. Daartoe behoorde de
koster van de gereformeerde kerk, Hendrik Schellink, die voor de begrafenis had gezorgd en bij de curatoren van
de boedel de volgende rekening indiende in guldens en stuivers:
Kostenpost
Kerkenrecht
Gebruik van het doodkleed
Driemaal de klokken geluid
Maken van het graf
Gebruik van de baar
Lijkebidden met “lamper” (rouwsluiers) en
handschoenen
Leveren van 38 rouwmantels
Totaal

Bedrag
1
1:16
6:10
0:12 227
1:04
4:10
7:12
23:04 (ofwel fl. 23,20)

Uit deze declaratie kan niet eenduidig worden opgemaakt welke bedragen ten goede kwamen aan de koster zelf
en welke hij diende af te dragen aan de kerk. Mogelijk werd hij zelf betaald door het maken van het graf en voor
het lijkebidden.
De koster tekende aan dat voor een zitplaats op een stoel in de kerk nog fl. 2 diende te worden betaald, zijnde
stoelgeld à 8 stuivers per jaar over de jaren 1767 t/m 1771.
Hendrik Schellink werd in 1782 als koster opgevolgd door een zoon van de overledene, Pieter Bouman jr..

227

Het gedeclareerde bedrag voor het graf indiceert dat de overledene niet in de kerk maar op het omliggende
kerkhof werd begraven.
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Bijlage 6
Verklaring van een herbergier uit Bergen op Zoom d.d. 27 april 1655 over het gedrag
van de koster Gillis Stevensen.
Bron: OgaS, inv. 1952.
Wegens zijn “onstichtelijk leven” werd de koster Gillis Stevensen door de magistraat van Steenbergen op 16
december 1655 ontslagen. Hij onderhield een buitenechtelijke relatie. In gezelschap van een vrouw had hij in de
eerste maanden van 1655 tijdens een kermis in Bergen op Zoom een herberg bezocht. De eigenaar van de herberg
trachtte vergeefs om het ontslag van Stevensen te voorkomen door aan de magistraat van Steenbergen te schrijven
dat Stevensen volgens hem een deugdzaam man was. De verklaring was als volgt:
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Afkortingen
att.
HGS
inv.
j.d.
j.m.
NA
NaB
NaS
ND
N.N.
OgaS
OraS
otr.
RvS
tr.
WBA

attestatie.
archief van de Hervormde Gemeente Steenbergen (in het WBA).
inventaris.
jonge dochter (nog niet gehuwd).
jonge man (nog niet gehuwd).
Nationaal Archief (in Den Haag).
notarieel archief Bergen op Zoom (in het WBA).
notarieel archief Steenbergen (in het WBA).
archief van de Nassause Domeinraad (in het NA).
naam onbekend.
oud gemeentearchief Steenbergen (in het WBA).
oud rechterlijk archief gemeente Steenbergen (in het WBA).
ondertrouw(de).
archief van de Raad van State (in het NA).
trouwde (getrouwd).
West-Brabants Archief (te Bergen op Zoom).
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