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Reconstructie door Han Bos van de noordzijde van de St. Jacobskerk te Steenbergen naar de toestand
omstreeks 1831, vlak voor de sloop. 1

1

Van Ham en Bos, 1980, p. 342-345. Bos baseerde zich op een tekening van de noordzijde van de St.
Jacobskerk door Ambrosius Duijvelaar (HGS, inv. 255A). Op basis van een plattegrond van de kerk uit 1831
en een kadastrale kaart uit 1832 bracht Bos op deze tekening enkele correcties aan.
2

Inleiding
In 1572 werd Steenbergen kortstondig door Staatsgezinde geuzen bezet. Door een krimpende bevolking
verkeerde de rooms-katholieke kerk reeds in een moeizame positie. Omstreeks 1580 woonden er in
Steenbergen nog maar 17 of 18 huisgezinnen. 2 In 1584, toen de stad sinds juli 1582 weer in Spaanse
handen was, bleek het aantal inwoners te klein voor een eigen priester. Regelmatig werd de parochie
bediend door de pastoors van Halsteren en Wouw of door een slecht functionerende waarnemend
pastoor. In 1589 werd het grootste deel van het kerkgebouw als graanmagazijn ingericht. Op 17 oktober
1590 werd Steenbergen door troepen van prins Maurits van Nassau ingenomen. Dit was de opmaat tot
het verdrijven van rooms-katholieken uit de stad, al bleef de St. Jacobskerk nog tot eind 1591 in gebruik
voor de rooms-katholieke eredienst. Vanaf 1592 werden er protestantse kerkdiensten gehouden. 3 Dit
jaar kan worden beschouwd als het begin van de Reformatie in kerkgenootschappelijke zin in
Steenbergen.
Over de wijze waarop de transitie zich in de stad voltrok is heel weinig gedocumenteerd. In de
Steenbergse archieven valt er nauwelijks iets over aan te treffen. 4 De dekenale visitatieverslagen
betreffende het dekenaat van Bergen op Zoom binnen het bisdom Antwerpen, waartoe de parochie van
Steenbergen behoorde, bevatten er geen gegevens over. 5 In deze verslagen wordt Steenbergen voor het
eerst vermeld in 1618. Op 11 mei van dat jaar bezocht deken Hesselius van Bergen op Zoom de
Steenbergse St. Jacobskerk, die in gebruik was voor de gereformeerde eredienst. Hij noteerde dat het
kerkinterieur, waaronder het altaar, vernield was. Een groot deel van het schip van de kerk was met
planken afgescheiden en in gebruik als opslagplaats voor wapens en munitie. Net zoals in een grote
landbouwschuur bestonden de kolommen van het kerkgebouw uit houten balken. Het koor was niet
geplaveid. In de kerk werd een bord aangetroffen met daarop in vergulde letters de tien geboden. De
deken attendeerde op het gebod “gij zult niet stelen”, doelend op de diefstal van het kerkgebouw en van
het kerkinterieur door de protestanten. 6
Hoogstwaarschijnlijk bleef het merendeel van de bevolking de oude religie trouw. 7 Het overheidsbeleid
was erop gericht om de roomse religie te doen verdwijnen. Publieke uitingen van dit geloof werden
verboden. In publieke functies werden bij voorkeur protestanten benoemd.
Het was niet eenvoudig om aanstonds voldoende geschikte protestantse kandidaten voor publieke posten
zoals schepen van de stad te vinden want nog enkele decennia na de Reformatie werden diverse publieke
functies vervuld door personen die geen lidmaat waren van de gereformeerde kerk. 8 Van de 13
schepenen die in Steenbergen in het jaar 1611 van de schepenbank deel uitmaakten waren er 6 wel en 7
geen lidmaat van de gereformeerde kerk in de periode 1611-1622; zie bijlage 3. In 1622 (toen prins
Maurits voor de samenstelling van de magistraat verantwoordelijk was) waren van de 11 schepenen 7
wel en 4 geen lidmaat; zie bijlage 4. 9
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Dit berichtte de magistraat van Steenbergen omstreeks 1580 aan de prins van Oranje met het verzoek om
vrijstelling van belastingen (OgaS, regest nr. 387 en inv. 2108).
Dit is vermeld op het titelblad van de kerkrekening betreffende 1592 en 1593 (OgaS, inv. 1941).
Zie met name Delahaye, 1972, p. 310-314; Van Eekelen, p. 83. Over de overgang naar de Reformatie in
Bergen op Zoom is aanzienlijk meer bekend; zie De Mooij, 1998, met name deel 2.
Toebak, 1995.
Idem, deel 1, p. 116 en deel 2, p. 14; met dank aan mijn echtgenote Dinette Leune-Wijnen voor haar hulp bij
de vertaling van diverse passages in deel 2 uit het latijn.
Juten, p. 96.
Destijds werden de protestantse kerken in de Republiek der Verenigde Nederlanden veelal omschreven als
gereformeerde kerken. Dit was ook in Steenbergen zo. De aanduiding “gereformeerde kerk” heeft anno 2018
een andere betekenis dan destijds. Zie voor de thans gangbare definitie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gereformeerde_Kerken_in_Nederland.
Geen van de twee drossaards die in Steenbergen in de periode 1611-1622 achtereenvolgens werkzaam waren
(Abraham van Male en Adriaen Verelst) komen op de lidmatenlijst betreffende deze periode voor.
Een voorbeeld van een schepen die op de lidmatenlijst 1611-1622 niet voorkomt is de wagenmaker en
landbouwer Dancker Janssen die omstreeks 1570 zal zijn geboren. Hij is de stamvader van het Zeeuwse
geslacht Knulst (en een voorvader van de schrijver van dit artikel). In de periode 1597-1615 fungeerde hij in
Steenbergen diverse malen als schepen en burgemeester. Voor verdere bijzonderheden over hem verwijs ik
naar mijn kwartierstaat: https://www.hanleune.nl/genealogie/91-kwartierstaat-van-jmg-leune,
kwartiernummer 2696. Bij het functioneren van de gereformeerde kerk was hij overigens in zijn
hoedanigheid van burgemeester nauw betrokken. In die functie representeerde hij bijvoorbeeld die kerk
3

Het is aannemelijk dat in Steenbergen reeds vanaf 1592 een lijst werd bijgehouden met de namen van
de lidmaten van de gereformeerde kerk. 10 In het kerkarchief is echter niets teruggevonden over het
lidmatenbestand in de periode 1592-1610. 11 De notulen (“acta”) van de kerkeraad betreffende de
periode 1592-1622 gingen verloren. Incidenteel zijn in het trouwboek van de kerk betreffende die
periode gegevens te vinden over de namen van ouderlingen, met name indien de inschrijving van
bruidsparen door hen werd verzorgd in plaats van door de predikant. De kerkrekeningen betreffende de
periode 1592-1610 bevatten geen gegevens over de lidmaten van de kerk.
De oudste bewaard gebleven lidmatenlijst bestrijkt de periode 1611-1622. 12 Op deze lijst werd niet
vermeld of iemand lidmaat was geworden door belijdenis te Steenbergen of door het overleggen van
een bewijs (een attestatie) dat elders belijdenis was gedaan. Indien (vaak in een ander handschrift) werd
aangetekend dat een lidmaat was overleden (“doot”) of vertrokken (‘vertrocken”) werd hiervan niet de
datum vermeld. Dit kan in het gehele tijdvak dat door de lijst wordt bestreken zijn gebeurd.
De lidmatenlijst is als volgt gecompartimenteerd:
Lidmaatnummers
1 - 140
141 - 243
244 - 247
248 - 252
253 - 255
256
257 - 261
262 - 264

Vermeld in de periode
Aantal lidmaten
1611 t/m 5-4-1613
140
6-4-1613 t/m 25-9-1620
103
26-9-1620 t/m 23-124
1620
24-12-1620 t/m 1-105
1621
2-10-1621
3
24-12-1621
1
11-4-1622
5
24-12-1622
3

Pas vanaf 26 september 1620 kan het moment waarop iemand lidmaat werd bij benadering of heel exact
uit de lijst worden opgemaakt. Vanaf 2 oktober 1621 werd vermoedelijk het preciese moment van de
belijdenis of de aankomst middels een attestatie genoteerd. De meeste lidmaten (53 %) zijn genoteerd
in het eerste compartiment. Aannemelijk is dat hierin vele namen staan van lidmaten die dit reeds vóór
1611 waren. Vermoedelijk geldt dit voor verreweg de meesten. Het tweede compartiment omvat 7,5
kalenderjaren met gemiddeld 13,7 lidmaten per jaar. Daarna daalt het aantal nieuwe lidmaten fors. In de
periode 26-9-1620 tot en met 24-12-1622 bedroeg het aantal inschrijvingen slechts 21 ofwel per jaar
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tijdens een proces voor de Raad van Brabant in de periode 1607-1615, waarvoor hij ten laste van de
kerkrekening reiskosten declareerde (HGS, inv. 276, fol. 44). Hij overleed in de periode 1629-1630.
Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw was in de Republiek der Verenigde Nederlanden de bezetting van
publieke functies door rooms-katholieken streng verboden krachtens het placcaat van de Staten-Generaal op
de Politieke Reformatie van 10 februari 1651 (OgaS, inv. 1918; Leune, 2018, p. 114). Dit verbod is in
Steenbergen waarschijnlijk vanaf dat moment nauwgezet nageleefd.
Het lidmaatschap kon worden verworven door het afleggen van een belijdenis van het gereformeerde geloof.
Het aanleggen van een lidmatenregister was een verplichting voor de gereformeerde kerkgenootschappen in
de Republiek der Verenigde Nederlanden, zoals overeengekomen tijdens de Nationale Synode van Dordrecht
in 1578 en zoals herhaald tijdens de Nationale Synode van Middelburg in 1581 (Van Booma, p. 292-293).
Afgezien van die verplichting bestond de noodzaak om zo’n lijst samen te stellen met het oog op de betaling
van lidmaatschapsgeld en ook ten behoeve van het samenstellen van een kieslijst voor de periodieke
verkiezing van ouderlingen en diakenen. Voorts kon aan de hand van de lidmaatschapslijst worden bezien
wie toegang had tot het Avondmaal.
Over het aantal aanhangers van de gereformeerde religie in Steenbergen in 1592, laat staan over het
toenmalige aantal lidmaten van de gereformeerde kerk aldaar, kan slechts worden gespeculeerd. Con
Slokkers heeft het eerstgenoemde aantal geschat op hoogstens 50, gezinsleden inbegrepen (Con Slokkers,
1984, p. 7). Deze schatting is naar mijn mening aan de hoge kant.
De lijst is aangetroffen in het archief van de Hervormde gemeente Steenbergen, inventarisnr. 100, achterin
een “kerkboek” betreffende de periodes 1611-1656 en 1669-1694. Het is niet bekend of de lijst de namen van
de lidmaten bevat vanaf januari 1611 of vanaf een bepaald moment verderop in dit jaar.
.
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gemiddeld ca. 2. Waarom deze terugval optrad is niet duidelijk. 13 Het aantal huishoudens in Steenbergen
daalde in deze periode waarschijnlijk niet; in elk geval nam dit aantal in de eerste twee decennia van de
17de eeuw fors toe (zie verderop). 14
De lidmatenlijst 1611-1622 omvat 264 namen, 146 (55 %) vrouwen en 118 (45 %) mannen. Van de
vrouwen zijn er 86 (58 %) als alleenstaand vermeld en van de mannen 61 (52 %). 15 Uit de lijst kan niet
worden opgemaakt of alleenstaanden (nog) niet gehuwd waren dan wel weduwe respectievelijk
weduwnaar waren. Het staat vast dat op de lijst betreffende verscheidene lidmaten staan die al eerder
dan 1611 lidmaat waren.
Het aantal lidmaten mag niet worden verward met het aantal kerkgangers. Ook in de periode waarop het
onderhavige artikel betrekking heeft waren er kerkgangers die geen lidmaat waren. Zij werden veelal
als toehoorders omschreven. Daartoe behoorden waarschijnlijk vele militairen, maar vermoedelijk ook
burgers die wel blijk wilden geven van hun protestantse gezindheid, maar de stap naar het lidmaatschap
van de kerk te ver vonden gaan. Daarbij dient ook bedacht te worden dat het in 1592 en nog enkele
decennia daarna voor vele bewoners van de stad onduidelijk was of de Reformatie stand zou houden
c.q. of de aloude invloedrijke positie van de rooms-katholieke kerk blijvend zou worden aangetast. En
voor de beoefening van diverse beroepen in de niet-publieke sfeer (zoals voor de diverse ambachten)
was het lidmaatschap van de gereformeerde kerk geen noodzakelijke voorwaarde.
Getracht is om bijzonderheden over de genoemde lidmaten te achterhalen. Dit bleek verre van
eenvoudig, in het bijzonder in het geval van lidmaten wier namen louter in de vorm van patroniemen
zijn genoteerd.
Van lidmaten die publieke functies vervulden konden doorgaans wel diverse bijzonderheden worden
getraceerd. Tot die lidmaten behoorden leden van de geslachten die destijds deel uitmaakten van de
sociale bovenlaag van de bevolking zoals Van Asperen, Bacx, De Bonte, Van Hartstein (Hertstein),
Noirot, Padmos, Van Stoutenburch, Vosberch en Van Zuydlandt.
Van 70,3 procent van de (83) mannelijke lidmaten kon het uitgeoefende beroep (soms in meervoud)
worden getraceerd; zie bijlage 2. 16 Verreweg de meeste vrouwelijke lidmaten waren
hoogstwaarschijnlijk huisvrouw zonder beroep. Twee van de lidmaten waren vroedvrouw en van één is
bekend dat ze dienstmeisje was. 17
De beroepen van de mannelijke lidmaten kunnen in de volgende categoriën worden onderverdeeld: 18
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Het is denkbaar dat de daling het gevolg is van hiaten in de inschrijving van nieuwe lidmaten. Mocht dit het
geval zijn geweest dan traden die hiaten waarschijnlijk op in de periode 1620-1622, toen er opmerkelijk
weinig lidmaten werden ingeschreven.
Waarschijnlijk voltrok de groei zich pas nadat de stad niet langer door de pest werd geteisterd. De pest brak
in de zomer van 1603 uit (Delahaye, 1975, p. 22). Op 3-10-1603 ontving een schipper fl. 10 voor het
vervoeren van alle honden en katten die in verband met de pest in de stad waren gevangen conform een
resolutie van de magistraat van de stad. De schipper had hiervoor drie dagen met zijn schip aan de kaai liggen
wachten. De dieren werden per schip naar het Volkerak (“het groote diep”) vervoerd om daar te worden
“omgebracht” en overboord te worden gezet (OgaS, inv. 286). Verondersteld werd dat mensen via deze
huisdieren door de pest werden besmet. Ingaande 2-5-1604 werd in de stad een pestmeester aangesteld
(Steven Sergijssels) tegen een traktement van [niet minder dan] fl. 600 per jaar. Aan diens assistent (die op
31-5-1604) aantrad (Jan Sergijssels, vermoedelijk een zoon van de pestmeester) werd op jaarbasis fl. 120
betaald (OgaS, inv. 648). Steven Sergijssels hield het na een maand reeds voor gezien en vertrok naar
Antwerpen. Hij werd opgevolgd door Matheus Cornelis “metter vuyst” uit Bergen op Zoom (Delahaye, 1975,
p. 22). Op 17-9-1606 werd in het nabijgelegen Dinteloord een pestmeester aangesteld (Hallema, 1954, p.
3590). Het is aannemelijk dat de pest toen ook in Steenbergen nog niet effectief was bestreden.
Het is denkbaar dat lidmaten die als alleenstaand zijn vermeld, zowel mannen als vrouwen, gehuwd waren
met een partner die geen lidmaat was.
Hievoor zijn uiteenlopende bronnen betreffende de bewoning van Steenbergen in de twee eerste decennia van
de 17de eeuw geanalyseerd; zie voor een verantwoording daarvan de desbetreffende voetnoten. Het was bij
het traceren van het beroep van lidmaten een handicap dat het archief van de Steenbergse notaris Cornelis
Marinissen Vosberch betreffende het tijdvak 1613-1628 op één akte na verloren is gegaan. In notarisakten
werd destijds vaak het beroep van comparanten genoteerd.
Zeer waarschijnlijk waren meer vrouwelijke lidmaten dienstmeisje, vooral de jongere ongehuwden.
Beroepen die in bijlage 2 zijn vermeld als mogelijk c.q. onzeker (maar waarvoor toch enigerlei aanwijzing
bestond) zijn als volwaardig meegeteld.
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Soort beroep of functie
Ambachtsman 20
Behorend tot het patriciaat
Landbouwer
Militair 22
Arbeider 23
Overige beroepen 24
Schipper
Herbergier, waard
Schoolmeester en organist
Chirurgijn

21

Aantal 19
29
25
19
15
8
7
6
3
3
2

De beroepen die het meest door de mannelijke lidmaten werden beoefend behoorden tot de categorie
van de ambachten, gevolgd door beroepen en functies die als behorend tot de elite van de stad kunnen
worden beschouwd en waarvan de beoefenaren een relatief hoge maatschappelijke status genoten.
Landbouwers en militairen kwamen eveneens in de beroepenstructuur relatief vaak voor. Het was niet
mogelijk om bij de landbouwers onderscheid te maken tussen kleinere en grotere boerenbedrijven. Tot
de lidmaten die militair waren behoorden vooral officieren. Militairen waren doorgaans lidmaat voor
een beperkte periode vanwege wisseling van garnizoensplaats. Geconcludeerd kan worden dat de
lidmaten in termen van sociale stratificatie overwegend behoorden tot de middengroepen en de hogere
sociale klassen van de gemeente. De lagere sociale strata waren duidelijk ondervertegenwoordigd.
De lidmatenlijst bevat geen gegevens over de herkomst (de geboorteplaats) van de lidmaten. Getracht
is om deze op basis van andere bronnen te achterhalen. 25 Ook dit bleek niet eenvoudig. Van 176
lidmaten (67 %) kon de geboorteplaats niet getraceerd worden. Van 88 (33 %) lidmaten was de herkomst
wel of bij benadering te vinden, meestal omdat zij in de gereformeerde kerk van Steenbergen trouwden
of hertrouwden. Van deze 88 bleken er 20 uit Steenbergen afkomstig en 68 van elders. Zoals uit bijlage
2 blijkt waren de immigranten uit diverse windstreken afkomstig. De meesten kwamen uit andere delen
van de Republiek der Verenigde Nederlanden (Brabant, Holland en Zeeland). Veertien van hen (ofwel
20,5 %) waren afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden (waarmee Steenbergen in cultuurhistorisch
opzicht nog lang verbonden bleef) en een kleiner deel uit een ander buitenland. Het is aannemelijk dat
vele van de lidmaten waarvan de geboorteplaats onbekend bleek immigranten waren.
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NB: diverse lidmaten beoefenden tegelijk meer dan één beroep. Het aantal beroepen correspondeert dus niet
met het aantal lidmaten. Soms veranderde een beroep gedurende de levensloop van een lidmaat in de
afgebakende periode 1611-1622. Ook hierdoor is het aantal malen dat een beroep werd beoefend aanzienlijk
groter dan het aantal lidmaten.
Hiertoe behoren de beroepen: biersteker (brouwer), timmerman, schrijnwerker, metselaar, schoenmaker,
bakker, kleermaker, wever, slotenmaker, dakdekker, chirurgijn, wagenmaker, slager, smid en kuiper.
Tot deze statuscategorie zijn de volgende beroepen gerekend: burgemeester, stadhouder van de drossaard,
schepen, predikant, notaris, commies van de vivres, tevens ontvanger van belastingen van de Generaliteit en
rentmeester van de prins van Oranje. Beoefenaren daarvan kunnen worden gerekend tot de stadselite. De
functies van schepen en burgemeester werden in deeltijd beoefend. Formeel bezien waren de burgemeesters
ook schepenen. Vrijwel steeds waren ze reeds schepen toen ze tot binnen- of buitenburgemeester werden
benoemd (dit waren binnen de schepenbank functies die door de heer van de stad apart werden toebedeeld)
en vaak werden ze weer “gewoon” schepen nadat hun termijn als burgemeester was verstreken.
Hiertoe zijn ook gerekend de gouverneur (commandeur) en de sergeant-majoor van de stad.
Hiertoe zijn gerekend: luider van de poortklok, koster (tevens doodgraver), karman en (straat)schoonmaker
In deze restcategorie zijn de beroepen lakenkoopman, koopman, houthandelaar, vorster (gerechtsdienaar),
deurwaarder (zoals vorsters soms werden genoemd), stadsbode en procureur ondergebracht.
De belangrijkste bronnen waren: het trouwboek van de geref. kerk van Steenbergen betreffende de periode
1597-1621 (NB: van het jaar 1622 ontbreken trouwinschrijvingen), het oud rechterlijk archief van
Steenbergen betreffende de jaren 1597-1623 en het notarieel archief van Steenbergen betreffende de periode
1606-1612.
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In de lijst werd nimmer aangetekend waar een lidmaat woonde. Vermoedelijk verbleven in de periode
1611-1620 verreweg de meesten in de stad en niet op het platteland. 26 Waarschijnlijk was de
getalsmatige verhouding tussen stedelingen en plattelanders in de gehele bevolking van de gemeente
omgekeerd.
Het is denkbaar dat op de lidmatenlijst, zeker in de beginperiode, personen voorkomen die nog heimelijk
rooms-katholiek waren. Het valt niet uit te sluiten dat burgers lidmaat werden uit opportunistische
overwegingen en niet op religieuze gronden. 27 Ongetwijfeld zal voortgezet speurwerk meer gegevens
over de lidmaten opleveren. 28
Context
In de periode die door de lidmatenlijst wordt bestreken kunnen over het leven in Steenbergen en
omgeving de volgende bijzonderheden worden opgemerkt:
• Het grondgebied van de gemeente werd in de periode 1609-1614 uitgebreid door bedijking van
de Triangelpolder (1609), de polder van De Heen (1610) en de Bospolders (1614). Aan de
noordzijde (maar buiten de gemeentegrens) was daaraan in 1605 de omvangrijke bedijking van
de Oude Prinsenlandpolder voorafgegaan. 29
• In politiek opzicht was nog sprake van een hybride, onzekere situatie. Formeel bezien behoorde
Steenbergen nog tot de Spaanse Zuidelijke Nederlanden en daarbinnen tot het hertogdom
Brabant. Inwoners van de stad betaalden nog steeds sauvegardegeld aan de koning van Spanje,
al was diens gezag als heer van de Noordelijke Nederlanden door het “Plakkaat van
Verlatinghe” reeds in 1581 afgezworen. 30 Nog lang reisde een functionaris van Steenbergen
naar Antwerpen om de opbrengst van de in de stad geïnde “koningsbede” (een belasting ten
behoeve van de hertog van Brabant) af te dragen. 31 Meer feitelijk bezien behoorde Steenbergen
tot de Republiek der Verenigde Nederlanden en golden de wetten en regels van de StatenGeneraal in Den Haag. Pas vanaf de Vrede van Münster (15-5-1648) behoorde Steenbergen
definitief tot de Noordelijke Nederlanden, deel uitmakend van het Generaliteitsgebied StaatsBrabant.
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In de omringende polders van de stad zal het oude geloof langer stand hebben gehouden dan in de stad, zeker
bij de landarbeiders en hun gezinnen. Zij konden doorgaans na de Reformatie zonder sancties hun leven
voortzetten. Anders dan in de stad leverde de overgang naar het protestantisme voor hen geen voordelen op,
zoals de toegang tot bepaalde beroepen. Daar stond wel tegenover dat met het verbod op het publiekelijk
belijden van het katholicisme ook de mogelijkheid problematisch werd om zo nodig een beroep te doen op de
armenkas van de katholieke kerk. Wie lidmaat werd van de gereformeerde kerk had de mogelijkheid om zo
nodig een beroep te doen op de diaconie van die kerk. Dit zou een prikkel hebben kunnen zijn om, desnoods
met tegenzin, lidmaat te worden, al bleef de gemeentelijke armenzorg in beginsel voor alle inwoners
beschikbaar. Voor veel plattelanders zal ook de te overbruggen afstand naar de stad een barrière zijn geweest
om lidmaat van de gereformeerde kerk te worden. Voor diverse bewoners van het omvangrijke buitengebied
was daarmee heen en terug lopend soms wel twee tot drie uur gemoeid.
Wanneer vanaf 1592 burgers van Steenbergen in de gereformeerde kerk trouwden of kinderen lieten dopen
wil dit niet automatisch zeggen dat zij ook gereformeerd waren of waren geworden. Het was om
civielrechtelijke redenen nodig om dopen en huwelijken, evenals overlijdens, kerkelijk te laten registreren.
Vanaf 1592 kon dit in Steenbergen lange tijd uitsluitend via de gereformeerde kerk. De burgerlijke stand
ontstond in Nederland pas in 1811. In 1679 werd in de Welberg een formeel verboden, maar feitelijk
gedoogde katholieke “schuurkerk” gevestigd en vanaf dat moment konden dopen en huwelijken (ook) in een
parochieregister werden genoteerd. Ook daarna bleef de gereformeerde kerk voor diverse katholieke burgers
nog steeds de instantie waar men trouwde of kinderen liet dopen zonder gereformeerd te zijn. Sommige
burgers namen het zekere voor het onzekere en deden dit zowel in de gereformeerde als in de katholieke
kerk.
Vermoedelijk is er nog veel te vinden in het notarieel archief en het oud-rechterlijk betreffende Steenbergen.
Suggesties voor aanvullingen en correcties zijn welkom via hleune@telfort.nl.
Hallema, 1955, hoofdstuk 3.
https://www.hanleune.nl/steenbergen/165-sauvegardegeld-en-hoofdingezetenen-van-steenbergen-in-1623,
versie mei 2017, p. 1.
zie voor de “koningsbede”: Derks en Sanders, p. 128-130.
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32

33
34
35
36
37

38
39

In militair opzicht was vanaf 1609 door het Twaalfjarig Bestand een adempauze ingetreden in
de oorlog met Spanje. 32 In Steenbergen bleven vele Staatse militairen gelegerd, waaronder veel
Schotten. Aan de adempauze kwam op 9 april 1621 een einde. De oorlog werd snel hervat. Op
18 juli 1622 zagen Spaanse soldaten kans om Steenbergen te bezetten. De Staatsgezinde en
gereformeerde gouverneur van de stad werd aanstonds vervangen door een Spaansgezinde
rooms-katholieke officier. 33 Ongetwijfeld zullen de katholiek gebleven inwoners van de stad
de hoop hebben gekoesterd dat een einde zou worden gemaakt aan de beknotting van hun geloof,
zo goed als de gereformeerden zullen hebben gevreesd voor het beëindigen van hun
gepriviligeerde positie. Aan de Spaanse bezetting kwam reeds op 7 oktober 1622 een einde.
Daarna is Steenbergen nimmer meer in Spaanse handen gekomen.
In 1620 werd onder regie van David van Orliens een begin gemaakt met een versterking van de
stad als vesting. 34 De voltooiïng daarvan vond plaats in de periode 1626-1629. 35 Steenbergen
werd meer en meer een garnizoensstad.
Onder meer door de genoemde inpolderingen en het stilvallen van de oorlogshandelingen was
in Steenbergen voor het eerst sinds lange tijd weer sprake van economisch herstel, waardoor
werkgelegenheid werd geschapen (vooral in de landbouw) en het financieel vermogen van de
stad verbeterde.
Het aantal inwoners van de stad nam sterk toe door immigratie. In 1602 woonden er in de stad
60 huishoudens (gezinnen). 36 In 1623 was dit aantal toegenomen tot 129, dus ruim
verdubbeld! 37 In deze tellingen is het aantal huishoudens op het platteland buiten beschouwing
gelaten. Ook militairen die niet in een gezinsverband in de stad verbleven (dit waren verreweg
de meesten) blijven buiten beeld. Vooral door de komst van militairen veranderde de
samenstelling van de bevolking in sociaal-cultureel opzicht ingrijpend. Op de lidmatenlijst
betreffende de periode 1611-1622 is daarvan overigens nog niet veel te merken, anders dan in
het trouwboek van de gereformeerde kerk, waarin vele huwelijken van militairen werden
ingeschreven.
Niet alleen in de stad, maar ook op het omringende platteland bleven waarschijnlijk velen het
katholieke geloof trouw. Het katholicisme werd met weinig succes door de gereformeerde
politieke elite de kop ingedrukt. Aan de oostzijde van het platteland bleef de katholieke kerk
nog gedurende enkele decennia actief in Oud Gastel, Heerle en Wouw. 38 Daaraan kwam in
1648 een einde. In Kruisland kreeg de Reformatie aanvankelijk geen voet aan de grond. 39
Pogingen om de prins van Oranje te bewegen om ook daar een predikantsplaats in te stellen
(lees: te laten bekostigen door de rentmeester van de geestelijke goederen die in Steenbergen
tevens de rentmeester was van de bezittingen van de prins) mislukten aanvankelijk. Aan
katholieke bewoners van de polders aan de westzijde van Steenbergen (vooral in het Westland
en de Rubeerepolder) bood de St. Martinuskerk in Halsteren nog tot 1647 mogelijkheid om
misdiensten bij te wonen. Toen die kerk in beslag genomen was door protestanten werd die

Er is nauwelijks iets gedocumenteerd over de verhouding tussen katholieken en protestanten in Steenbergen
tijdens het Twaalfjarig Bestand. Aannemelijk is dat de godsdienststrijd geenszins tijdelijk werd gestaakt,
maar werd voortgezet, zij het onder ongelijke machtsverhoudingen in militair en politiek opzicht. Vele
katholieken zullen zich over het verlies van de St. Jacobskerk en de beknotting van hun kerkelijk leven
verbolgen hebben getoond. Het heeft de verhouding tussen katholieken en protestanten in Steenbergen nog
lange tijd, nog tot enkele decennia na de Tweede Wereldoorlog onder druk gezet. In het collectieve geheugen
van de bevolking overleefden de naweeën van de Reformatie.
Van deze gouverneur is alleen de achternaam bekend: Blangelval (OgaS, inv. 305, fol. 59v).
Brekelmans en Van Ham, 1957, p. 82; Delahaye, 1975, p. 26-28; Van Ham, 1996, p. 69.
Van Ham, 1996, p. 70-71.
Delahaye, 1975, p. 22.
https://www.hanleune.nl/steenbergen/165-sauvegardegeld-en-hoofdingezetenen-van-steenbergen-in-1623,
versie mei 2017, p. 2.
Juten, 1915, o.m. p. 93, 95, 98 en 99.
Juten, p. 95. Het lukte vanuit Steenbergen wel om te verhinderen dat de katholieken in Kruisland gebruik
konden blijven maken van hun kerkgebouw. In 1622 noteerde de deken van het bisdom Bergen op Zoom dat
veel katholieken uit Kruisland misdiensten bijwoonden in Roosendaal en Wouw. De deken vreesde dat in
Kruisland een gereformeerde predikant zou worden aangesteld (Toebak, deel 2, p. 19, 24, 26, 34 en 59).
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mogelijkheid vanaf 1650 gecontinueerd in een schuilkerk die in Lepelstraat was gevestigd,
hetgeen voor katholieken uit Steenbergen een verkorting met zich bracht van de te overbruggen
afstand. 40 Kortom, in de eerste helft van de 17de eeuw was het katholicisme rondom Steenbergen
nog springlevend. Dit zal de katholieken in de stad niet zijn ontgaan en hebben bemoedigd om
het aloude geloof vast te houden.
De gereformeerde kerk van Steenbergen ondervond vanaf de start in 1592 gedurende lange tijd
nauwelijks concurrentie van gereformeerde kerken in de naaste omgeving. Een uitzondering
daarop vormt het dorp Dinteloord waar vanaf 1613 (acht jaar na de stichting van dit dorp) een
gereformeerde predikant aan het werk ging. 41 Dit gebeurde in Halsteren pas vanaf 1647, in
Wouw en Heerle vanaf 1648 (met aanvankelijk een gedeelde predikant), in Nieuw-Vossemeer
vanaf 1649 (pas in 1654 verrees daar een protestantse kerk) en in Kruisland vanaf 1654. 42 De
eerste gereformeerde predikant in Bergen op Zoom trad reeds in 1580 aan. 43

De transcriptie van de lidmatenlijst
Over de navolgende transcriptie merk ik vooraf het volgende op:
• De namen zijn niet altijd goed leesbaar, hetzij als gevolg van een ondoorgrondelijk handschrift
of door verbleekte inkt; zie bijlage 1 voor een kopie van de originele versie. Hierdoor kunnen
leesfouten zijn ontstaan.
• De namen zijn genummerd in de volgorde waarin ze op de lijst voorkomen.
• Lidmaten die tezamen zijn vermeld (bijv. man en vrouw, vader en zoon) verkregen elk een eigen
nummer.
• Aanvullingen van een naam (bijvoorbeeld door toevoeging van een achternaam zoals die uit
andere bronnen kon worden achterhaald) zijn middels vierkante haken ([ ]) in de lijst zelf
aangebracht.
• De benaming huisvrouw is ingekort tot vrouw.
• Indien de laatste letter van de achternaam van een man was genoteerd als β is dit getranscribeerd
als szn.; een voorbeeld van zo’n naam is:

(getranscribeerd als Gillis Willemszn. of voluit: Willemszoon)

40
41
42
43

Delahaye, 1980, deel II.
Hallema, 1955, p. 122.
Delahaye, 1964, p. 29-30; idem, 1976, p. 50; idem, 1980, p. 157; Van Ham en Bos, p. 297; Bovée, p. 30.
De Mooij, p. 667.
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Transcriptie van de lidmatenlijst 1611-1622
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
44

45

46

47

48

J. [Jacobus] Cornet, dienaar [predikant] van de gemeente en
zijn vrouw Neelgen Jans. 44
Cornelis Janszn. [Biersteker], ouderling 45 en
zijn vrouw Janneken Berents [Barents, Bernaerts]. 46
Anthoni de Jongsten (de Jonge), ouderling 47 en
zijn vrouw Susanneken Lauwerijs (beiden met de aantekening: vertrokken).
Pauwels van Hartstein en
zijn vrouw Soetgen Adriaens. 48
Zij ondertrouwden in Steenbergen op 8-5-1609 en huwden daar op 31-5-1609, hij als weduwnaar geboren in
Mesen (Vlaanderen), zij als een jonge dochter van Rommerswale [Reimerswaal]. Cornet was eerder gehuwd
met Lydia Geeraertsdr. Plateels met wie hij in Steenbergen op 12-12-1608 testeerde, zij ziek in het kraambed.
Als hun jongste kinderen werden toen vermeld: Jaquemijna, Cornelis, Hester en Pieter Cornet (NaS, inv. 1,
fol. 166v-167). Uit zijn huwelijk met Cornelia (Neelgen) Jans kwam dochter Anthonette voort; haar voogd
was Jacobus Platteel, predikant te Wemeldinge (WKS, inv. 2242, fol. 15, 23-10-1623). Cornet was predikant
te Steenbergen in de periode 1597-1620. Zijn weduwe woonde in de periode 9-4-1621 tot 10-8-1621 nog in
Steenbergen (OgaS, inv. 2122). Zij hertrouwde met Anthonij Bolcool en overleed vóór 23-10-1623. Zie voor
Jacobus Cornet verder: https://onderwijsgevendeninzeeland.files.wordpress.com/2015/10/reponderwijsgevenden-k-c.pdf (samengesteld door Dr. Huib Uil).
Ook in 1597 was hij ouderling. Hij woonde in de Kerkstraat (OgaS, inv. 286). In 1608 is hij (vermoedelijk
voor de eerste maal) vermeld als schepen van Steenbergen (ND, inv. 12547, fol. 25). Op 28-2-1612 is hij
vermeld als schipper en inwoner van Steenbergen (NaS, inv. 2, fol. 6v). Hij was in de periode 1607-1615
kerkmeester (HGS, inv. 276). Met Janneken Bernaerts testeerde hij in Steenbergen op 7-3-1607 (NaS, inv. 1,
fol. 68). Hij werd omstreeks mei 1615 in de kerk van Steenbergen begraven waarvoor zijn weduwe fl. 4
betaalde (HGS, inv. 276, fol. 25; zie ook OraS, inv. 1720, fol. 241). De kerkrekening betreffende 1607-1615
werd afgesloten door zijn weduwe (HGS, inv. 276). Namens haar werd deze rekening op 13-8-1615 op het
stadhuis gepresenteerd door haar schoonzoon Thomas Adriaense [Padmos] (lidmaat nr. 156).
In maart 1623 is zij vermeld als weduwe van Cornelis Jansen (https://www.hanleune.nl/steenbergen/165sauvegardegeld-en-hoofdingezetenen-van-steenbergen-in-1623, versie mei 2017, p. 2). Zij is vermeld op het
sauvegardekohier betreffende de periode 9-4-1621 tot 10-8-1621 (OgaS, inv. 2122).
Hij is vermoedelijk identiek met Anthonij de Jonge die voor het schepenambt geschikt werd geacht in 1602,
maar niet werd verkozen (ND, inv. 12547). Vermoedelijk is hij voorts identiek met Anthony de Jonge,
armenmeester te Steenbergen in de periode 1603-1607 (OgaS, inv. 1771). Op 30-7-1606 liet hij in
Steenbergen zijn dochter Maria dopen. Op 28-5-1607 ondertrouwde hij in Dordrecht als weduwnaar, geboren
in Melssen [Melsen] in Vlaanderen, met Susanna Lauwereijs, weduwe, geb. in Antwerpen en toen wonend in
Dordrecht. Het huwelijk werd bevestigd op 1-7-1607 (vermeld in het trouwboek 1597-1621 van
Steenbergen). Uit dit huwelijk kwam dochter Lijsbeth voort die in Steenbergen op 5-9-1610 werd gedoopt.
Op 19-3-1608 is vermeld dat hij ooit getrouwd was met Tanneken Willems die weduwe was van Dirck
Hendrickxe (NaS, inv. 1, fol. 118). Op 26-4-1610 is hij vermeld als 45 jaar oud (NaS, inv. 1, fol. 247). Op 59-1610 is hij vermeld als lakenverkoper te Steenbergen (idem, fol. 265). Op 9-7-1612 werd hij in
Steenbergen door iemand gemachtigd (NaS, inv. 2, fol. 49v).
Zij ondertrouwden in Steenbergen op 25-11-1609 en huwden daar op 30-12-1609, hij als weduwnaar van
Breda, zij als een jonge dochter van Steenbergen. Op 2-11-1611 is vermeld dat hij getrouwd was met een
dochter (N.N.) van Mr. Adriaen Provoost en Elisabeth Seijsens (OraS, inv. 1718, fol. 271). Met deze dochter
moet Soetgen Adriaens bedoeld zijn. Elisabeth Seijsens testeerde in Zierikzee op 16 en 17-4-1602 met
Michiel Cornelise Boden, vermoedelijk haar tweede echtgenoot (NaS, inv. 1, fol. 122v, 12-4-1608). Zij was
in Steenbergen op 24-9-1606 doopgetuige. Op 5-5-1612 is zij vermeld als echtgenote van Hendrik Janszn.
van Woude te Bergen op Zoom (NaS, inv. 2, fol. 40).
Van Hartsteijn was in juni 1597 ouderling in de geref. kerk van Steenbergen (trouwboek 1597-1621, fol. 2v).
Op 4-2-1607 is hij vermeld als plaatsvervanger (“steehouder” ofwel stadhouder) van de schout te
Steenbergen (NaS, inv. 1, fol. 49v). Idem in 1608 (ND, inv. 12547, fol. 20). In o.m. 1606, 1607 en 1608 was
hij schepen van Steenbergen (ND, inv. 12547).
Ook op o.m. 15-8-1612 was hij schepen van Steenbergen en op o.m. 5-11-1612 burgemeester (OgaS, inv.
1719, fol. 87 en 111). Nog tot zijn overlijden (tussen 1-4-1625 en 23-9-1625) maakte hij deel uit van het
schepencollege (ND, inv. 12547, fol. 44 en 50). De familie had een eigen graf in het koor van de kerk van
Steenbergen (HGS, inv. 277, fol. 40v). Voor het begraven van zijn vrouw en een kind in het koor van de kerk
betaalde Van Hartsteijn omstreeks 1623-1624 fl. 24. Alle klokken werden geluid (HGS, inv. 280, fol. 53).
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

49

50

51

52

Vijnck Janszn. [verm. Jan Janszn. Vinck], ouderling. 49
Faes Martenszn., diaken. 50
Hubrecht Melszn. [de Bonte], diaken 51 en
zijn vrouw Grietgen Dirijcx.
Jacob Wijme [Wieme] en
zijn vrouw Maiken [Tuenis]. 52

Jan Janssen Vinck was in Kruisland landbouwer. Op 28-3-1612 is hij vermeld als gezworene van de polder
van Kruisland (NaS, inv. 2, fol. 23). Op 2-3-1611 is hij omschreven als Vinck Janszn. (OraS, inv. 1718, fol.
168v). In Steenbergen is hij als vader vermeld bij dopen in 1603 en 1608. Hij was in 1610 (en mogelijk
reeds eerder) schepen van Steenbergen namens Kruisland. In 1624 beklaagde hij zich over de zwaarte van
deze functie vanwege zijn “grooten ouderdom” en werd als schepen vervangen (ND, inv. 12547, fol. 42). Hij
werd in het koor van de geref. kerk begraven in 1628-1629 (HGS, inv. 281, fol. 46). Hij is waarschijnlijk de
vader van Jan Janszn. Vinck die op 13-2-1619 in Steenbergen ondertrouwde en daar trouwde op 10-3-1619
met Tuengen Tijs, hij als een jonge man uit Kruisland en zij als een jonge dochter uit Leur, beide wonend in
Kruisland. Hij werd in 1622-1623 belast met het brengen van de opbrengst van “contributiegelden”
(sauvegardegelden) die in Steenbergen waren geïnd naar Brussel; hij declareerde hiervoor fl. 139 en 11
stuivers (OgaS, inv. 305, fol. 71v). In 1627 en 1628 was hij (J.J.V. jr.) schepen van Steenbergen namens
Kruisland (ND, inv. 12547, fol. 63 en 79). Hij testeerde op 6-9-1647 en op 29-5-1649 (toen ziek in bed),
omschreven als gehuwd met Teuntje Matthijs, als landman in de polder van De Heen en als oud wethouder
van Steenbergen (WKS, inv. 2243, fol. 75v en 76). Hij overleed vóór 27-11-1650 toen Teuntje Matthijs in
Nieuw-Vossemeer (wonend in Heiningen) ondertrouwde (en op 17-1-1651 in Steenbergen trouwde) met de
weduwnaar Adam Joosten Soetens, die toen in Zevenbergen woonde.
Op 24-12-1609 is hij vermeld als ca. 32 jaar oud (NaS, inv. 1, fol. 227v). Hij was timmerman, o.m. vermeld
op 20-7-1613 (OraS, inv. 1719, fol. 216v). Hij is vaak omschreven als Servaes Mertenszn. (Martenszn.) (zie
bijv. OraS, inv. 349, 1620-1621). Op 19-11-1605 ondertrouwde hij in Steenbergen (en trouwde daar op 4-121605) als een jonge man van Antwerpen met Lijsbeth Simons, een jonge dochter van Gent. Zij testeerden op
5-4-1606 (NaS, inv. 1, fol. 5v). Zij werd in 1609 in Steenbergen begraven (HGS, inv. 276, fol. 20v). In 1610
(otr. 17-9, tr. 17-10) hertrouwde hij (weduwnaar uit Antwerpen) met Machtelt Jans, een weduwe uit Hoorn.
Zij werd in 1621 in het koor van de kerk van Steenbergen begraven (HGS, inv. 280, fol. 42v). Hij werd in
1621 begraven (HGS, inv. 280, fol. 43-43v, waarvoor fl. 3 werd betaald). Hij is nog vermeld op het
sauvegardekohier betreffende 9-4-1621 tot 10-8-1621, waarna de zorg voor een arm kind werd overgenomen
door de timmerman Balten Jacobs (lidmaat nr. 178) (OgaS, inv. 1779). Er was een familiegraf in het koor van
de kerk van Steenbergen (HGS, inv. 277, fol. 41v).
Ook in 1597 was hij diaken (trouwboek 1597-1621, fol. 2v). Op o.m. 15-7-1615 en 9-7-1616 is hij vermeld
als ouderling (idem, p. 67 en 70). Hij is ook omschreven als Huybrecht Melchior de Bonte [Mels is een
verkorting van Melchior]. Hij was schoenmaker. Hij was in Steenbergen ook armenmeester in de periode
1617-1620 (OgaS, inv. 1777 en 1778). Zijn vader Melchior Huybrechts de Bonte behoorde tot de eerste
bewoners van Steenbergen die hervormingsgezind waren. Toen de stad in 1583 weer in Spaanse handen
kwam werd hem (in 1584) door de Spaanse koning de toegang tot Steenbergen ontzegd. Dit verbod trof ook
Adriaan Timmermans (bijgenaamd de Geus), Cornelis Janszn. de molenaar en Jan de Witte (Delahaye, 1972,
p. 312). Zijn zoon Engel Melchior de Bonte behoorde tot de eerste gereformeerde kerkbestuurders in
Steenbergen. Deze was in 1594 penningmeester van het Oudland, Westland en de St. Ontcommerpolder
(OgaS, inv. 1629). Hij overleed in of vóór 1600 (OgaS, inv. 1657). Melchior had voorts een zoon Niclaes die
op 16-7-1606 in het land van Tholen woonde en toen land in het Westland verkocht aan zijn broer Huybrecht
(NaS, inv. 1, fol. 21). Omgekeerd verkocht Huybrecht aan zijn broer Niclaes op 20-7-1609 zijn deel in een
boerderij onder [Oud] Vossemeer, waar Niclaes reeds woonde (idem, fol. 200).
Op 20-9-1611 is Huybrecht Melchior de Bonte vermeld als oom van Mels Engelssen, die toen woonachtig
was in Ooltgensplaat bij het Haringvliet (OraS, inv. 1718, fol. 245v).
Zij huwden te Steenbergen op 8-5-1611 (ondertrouw op 9-4-1611), beiden afkomstig uit Vlaanderen, hij als
weduwnaar, zij als weduwe. Als weduwnaar van Gent in Vlaanderen ondertrouwde hij in Steenbergen op 38-1602 (en trouwde op 18-8-1602) met Adriaengen Pieters, weduwe uit Brussel. Zij testeerden bij notaris
Adriaen van Stapel op 5-3-1604 en vervolgens bij notaris Stoutenburch in Steenbergen op 20-1-1609 (NaS,
inv. 1, fol. 177v-179v). Jacob Wijme (“Jacob Wieme”) was op 9-3-1607 ouderling in Steenbergen (NaS, inv.
1, fol. 59v). Hij was in Steenbergen doopgetuige op 5-2-1606, 12-2-1606, 28-8-1611, 3-3-1613 en 1-4-1615.
In o.m. 1597, 1603 en 1615 werd hij door de stad betaald voor het luiden van de poortklok (OgaS, inv. 283;
idem, 286; idem, inv. 298). In 1604-1605 was hij ook belast met het luiden van de “stadsnoenclocke” (op het
stadhuis) (OgaS, inv. 287).
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
53

54

55

56

57

58

59

Michiel Pieterszn. 53
Jacob Anthoniszn. en
zijn vrouw Maijken Bastiaens. 54
Ieman van Zuijlant [Zuydlandt], 55
zijn moeder Catharina Tacquet 56 en
zijn zuster Susanna [van Zuydlandt] 57 en
zijn zuster Sara [van Zuydlandt]. 58
Jacques Noirot 59 en
Hij was in 1613 ouderling. Waarschijnlijk is hij identiek met Michiel Pieters Backer [ofwel: Michiel Pieters
die bakker was] die in de periode 1611-1613 in Steenbergen armenmeester was (OgaS, inv. 1774) en in de
periode 1615-1617 binnenburgemeester (OgaS, inv. 298-299). In 1611-1612 was hij deken van het
Cloveniersgilde te Steenbergen (OgaS, inv. 294). Hij voerde ook de familienaam Smuncx en was afkomstig
uit Dordrecht. In Steenbergen bezat hij het pand “De Twee Vergulde Palen”. Hij was gehuwd met Lijsbeth
Dirckx en overleed in 1620. Voor het driemaal luiden van de klok tijdens zijn begrafenis betaalde zijn
weduwe op 18-3-1620 fl. 3 (HGS, inv. 279). Hij werd in de kerk van Steenbergen begraven, waarvoor op 183-1620 door zijn weduwe fl. 4 werd betaald (HGS, inv. 279). Zijn weduwe werd in 1621 eveneens in de kerk
begraven (HGS, inv. 280, fol. 43). Zie voor zijn familie verder: https://www.hanleune.nl/steenbergen/209het-fort-henricus-te-steenbergen, webversie van het boek 29 oktober 2018, p. 31-32.
Zij ondertrouwden op 31-7-1605 (en trouwden op 14-8-1605) in Steenbergen, hij als weduwnaar uit
Brouwershaven, zij als weduwe uit Bergen op Zoom. Maijken Bastiaens is een dochter van Sebastiaen
Lenaerts die kort voor 23-6-1606 overleed (NaS, inv. 1, fol. 14). Zij was eerder gehuwd met Christiaen
Pieterszn. (NaS, inv. 1, fol. 35-35v, 24-10-1606; idem, fol. 169v, 29-12-1608).
Hij is waarschijnlijk identiek met Jacques (Jacob) Anthoniss, herbergier en pachter van enkele stedelijke
belastingen in 1607 (OgaS, inv. 290), armenmeester in de periode 1615-1617 (OgaS, inv. 1776), ouderling
van de geref. kerk op 16-2-1613 en diaken op 23-11-1613 (trouwboek 1597-1621, fol. 54v en 58),
binnenburgemeester in de periode 1621-1623 (OgaS, inv. 304-305) en schepen van Steenbergen, vermeld in
1623 (OraS, inv. 361). Op 10-10-1609 is hij vermeld als “raetsman” van het Gilde van de Schutterij te
Steenbergen (NaS, inv. 1, fol. 212). Hij is ook vermeld als landbouwer (NaS, inv. 2, fol. 15, 20-3-1612;
OgaS, inv. 1779). Hij behoorde in 1609 tot de kopers van kavels in de (een jaar later bedijkte) polder van De
Heen (Delahaye, 1962, p. 12). Op 27-4-1610 was hij gezworene van het Oudland, Westland en de St.
Ontcommerpolder (NaS, inv. 1, fol. 247v). Op 20-9-1610 werd een hoog opgelopen twist tusen hem en Iman
van Zuidlandt (lidmaat nr. 18) notarieel beschreven (NaS, inv. 1, fol. 266-267). In de jaren 1615-1617
leverde hij tarwe aan het Gasthuis (OgaS, inv. 1776). Omstreeks 1623-1624 werd hij in het koor van de kerk
in Steenbergen begraven, waarvoor fl. 9 werd betaald (HGS, inv. 280, fol. 53).
Bedoeld is: Mr. Iman van Zuydlandt (1585-1638), zoon van Mr. Cornelis Imanszn. van Zuydlandt
(drossaard, schout en dijkgraaf van Steenbergen) en Catharina Tacquet (vanaf 1612 vrouwe van Moermond
in Renesse). Cornelis Imanszn. van Zuydlandt overleed tussen 30-4-1609 (OgaS, inv. 653) en 26-10-1609
(toen zijn weduwe is vermeld bij de koop van twee kavels in de polder van De Heen; Delahaye, 1962, p. 12).
Hij werd in een kelder van de kerk van Steenbergen begraven, waarvoor fl. 12 werd betaald (HGS, inv. 276,
fol. 20). Iman is op 7-3-1612 vermeld als doctor in de rechten (NaS, inv. 2, fol. 8v). Hij huwde op 13-4-1621
met Catharina Montens, dochter van Godfried (Godevaert) Montens (thesaurier en rentmeester-generaal van
de prins van Oranje in de periode 1603-1615) en Agnes van der Hagen. Iman vervulde vanaf 1623 in
Zierikzee diverse functies in de stedelijke magistraat. Zie voor deze familie verder: De Vos, 1931, p. 320324. Iman van Zuydlandt had ook een zuster Hester en een zuster Adriana (zie verderop). Hester (gedoopt
Zierikzee 22-2-1587) ondertrouwde in Steenbergen op 20-1-1610 en trouwde daar op 10-3-1610 met Jacques
Spierinck, een jonge man van Rotterdam. Hij kocht op 7-4-1615 de boerderij Steenhuijsen in het Oudland te
Steenbergen, “genaamd Noorwegen ofte het Stenen Huys” met 83 gemeten land. Verkopers waren de
erfgenamen van Pieter van Berchem (ca. 1540-1606) die o.m. schepen en burgemeester van Tholen was
(OraS, inv. 1514, fol. 160 en 160v).
Zij overleed op 12-7-1618 (De Vos, p. 123). Zij werd niet in Steenbergen begraven. Vermoedelijk in
Renesse, waar vroeger in de gereformeerde kerk een wapenbord heeft gehangen met de familiewapens van
Zuijtlandt en Tacquet.
Zij werd in Zierikzee op 12-3-1589 gedoopt en woonde in de periode 9-4-1621 tot 10-8-1621 (en mogelijk
daarna ook nog) in Steenbergen samen met haar zuster Sara (lidmaat nr. 21) (OgaS, inv. 2122).
Zij werd in Zierikzee op 30-6-1591 gedoopt en trouwde in Zierikzee op 14-4-1626 met Mr. Pieter van Bern,
raad van de prins van Oranje en raad in de Raad van Brabant (De Vos, p. 324).
Jacques Noirot (ca. 1563-1626) was o.m. rentmeester van de prins van Oranje in Steenbergen en Roosendaal
(OraS, inv. 362 en 363). Als schepen was hij lid van de magistraat van Steenbergen. Zie voor meer
bijzonderheden over hem en zijn familie: Bosters, 2014, p. 10-12.
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60

61

62

63
64

zijn vrouw Paulina van der Haghe [Hagen]. 60
Jacob Stoffels 61 en
zijn vrouw Neelgen Bacx.
Claes Domiszn. [Padmos] 62 (met de toevoeging: dood) en
zijn dochter Crijngen. 63
de gouverneur (doorgestreept) Jan de Wit 64 en
zijn zuster Anneken Ariens en
zijn dochter (doorgestreept) Maijken en
zijn dochter Anneken.
Lieven Franszn. en
zijn vrouw Grietgen Jans (met de aantekening: vertrokken).

Zij is een dochter van Peter van der Hagen (schepen en weesmeester van Breda) en diens tweede echtgenote
Margarita Blocx. Zij had bezittingen in Breda, vermeld op 17-9-1609 (NaS, inv. 1, fol. 209v).
Bij zijn tweede huwelijk (in 1609) is vermeld dat hij in Steenbergen is geboren. Hij was in Steenbergen
gasthuismeester (H. Geestmeester) in de periode 1591-1594 (OgaS, inv. 1766) en binnenburgemeester in de
periode 1610-1612 (idem, inv. 293 en 294). Hij was in die periode ook schepen van Steenbergen (bijv. op 93-1611; OraS, inv. 1718). In 1597 was hij pachter van enkele stedelijke belastingen (OgaS, inv. 283). Hij was
voorts landbouwer. Op 27-4-1610 was hij gezworene van het Oudland, Westland en de St. Ontcommerpolder
(NaS, inv. 1, fol. 247v). Hij pachtte 5 gemeten land van het Gasthuis van Steenbergen, gelegen in de
Couveringe (OgaS, inv. 1779).
Jacob Stoffels liet in Steenbergen op 21-4-1602 zijn dochter Digneken dopen met als getuigen: Jaecques
Bacx en Neelgen Ariens; de naam van de moeder werd niet genoteerd. Getuige Bacx was in Steenbergen
ontvanger van belastingen van de Generaliteit. Op 5-6-1606 machtigde de Raad van State de magistraat van
Steenbergen om hem als ontvanger de eed af te nemen (OgaS, inv. 227); zie ook: OraS, inv. 1717, fol. 197v,
30-4-1606 en 13-6-1607. Jacques Bacx was in die hoedanigheid de voorganger van Gerrit van Asperen
(lidmaat nr. 63). Reeds in de periode 1601-1602 was hij in Steenbergen werkzaam als commissaris van de
Raad van State voor de inning van de belasting op de bezaaide gemeten en het hoorngeld (OgaS, inv. 645).
Met zijn echtgenote Cornelia Domis testeerde hij te Steenbergen op 8-5-1608 (NaS, inv. 1, fol. 133-135v).
Kort daarna werd hij in de geref. kerk van Steenbergen begraven; zijn weduwe “Neeltgen Bacx” [Cornelia
Domis] betaalde hiervoor fl. 4 (HGS, inv. 276, fol. 17v). Zij machtigde op 8-11-1608 Adriaan, Roeloff en
Franchois Bacx te Breda om bezittingen te beheren in Poppel en Terheijden en omgeving in het land van
Breda (NaS, inv. 1, fol. 158).
Jacob Stoffels was eerst gehuwd met Neelken Willems en hierdoor een zwager van Claes Domisse Padmos
(lidmaat nr. 26) (NaS, inv. 1, fol. 40v, 11-11-1606). Zij werd in Steenbergen waarschijnlijk in de tweede helft
van 1607 begraven (NB: niet in de kerk; HGS, inv. 276, fol. 18). Op 6-6-1609 ondertrouwde hij (en op 21-61609 trouwde hij) als een weduwnaar van Steenbergen met Cornelia Damis [Domis], weduwe [van Jacques
Bacx], geboren in Dordrecht. Op 24-3-1611 is Jacob Stoffels vermeld als echtgenoot van Cornelia Domis die
weduwe was van Jacques Bacx (OraS, inv. 1718, fol. 176). In 1615 is zij vermeld als weduwe van Jacob
Stoffels, oud tresorier (OgaS, inv. 298). Idem in 1618-1619 (OgaS, inv. 301, fol. 25v). In maart 1623 was zij
hoofdingezetene van de stad Steenbergen (https://www.hanleune.nl/steenbergen/165-sauvegardegeld-enhoofdingezetenen-van-steenbergen-in-1623, versie mei 2017, p. 4). Zij werd in de kerk van Steenbergen
begraven ca. 1624-1626 waarvoor fl. 9 werd betaald (HGS, inv. 280, fol. 64).
Op 10-5-1608 is hij vermeld als oud burgemeester van Steenbergen en ca. 59 jaar oud (NaS, inv. 1, fol. 153).
Op 16-8-1609 is hij vermeld als ca. 61 jaar oud en op 23-9-1609 als ca. 60 jaar oud; hij is dus ca. 1548-1549
geboren (NaS, inv. 1, fol. 207v en 210). Hij was landbouwer en schepen van Steenbergen, o.m. in 1597 (toen
hij binnenburgemeester was), 1601, 1607, 1610 en 1611 (OgaS, inv. 283; ND, inv. 12547; OraS, 1717 en
1718). Op 3-3-1612 testeerde hij ziek in bed (NaS, inv. 2, fol. 8). Op 18-3-1612 sloot hij een overeenkomst
met het echtpaar Engel Adriaens (schipper) en Judith Cornelisdochter over het onderhoud van zijn twee
jongste kinderen, te weten de dochters Truyken en Cathalynken (NaS, inv. 2, fol. 16-17v). Op 8-12-1613
testeerde hij weer in Steenbergen (NaS, inv. 3). In 1609 behoorde hij tot de kopers van grond in de (een jaar
later bedijkte) polder van De Heen (Delahaye, 1962, p. 12). Zie voor Claes Domisse [Thomaszn.] Padmos
(die getrouwd was met Maeycken Willems) verder: Bosters, 2012, p. 39.
Zij ontbreekt in de genealogie Padmos zoals samengesteld door Bosters (2012).
Voor het begraven van zijn moeder in de geref. kerk van Steenbergen betaalde Johan de Wit ca. 1608-1609
fl. 4 (HGS, inv. 276, fol. 19v). Jan de Wit overleed kort voor 20-3-1612 (OgaS, inv. 294); zie verder:
https://www.hanleune.nl/steenbergen/209-het-fort-henricus-te-steenbergen, webversie van het boek 29
oktober 2018, p. 207.
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Jaecques Feret [Ferret] 65 en
zijn vrouw Elyson de la Croij. 66
Adriaen Berchman 67 en
zijn vrouw Maijken (met de aantekening: vertrokken).
Cornelis van Stoutenburgh 68 en
zijn vrouw Anneken [Molenaar] en
zijn zuster Anneken.
Anthoni Willemszn.. 69
Cornelis Marinusse [Vosberch] 70 en
zijn vrouw Urselgen [Jans].
Mooije Sersons.
Commer Cornelissen 71 en
zijn vrouw Tuengen en
haar moeder Adriaengen.
Antonij Jansen 72 en
zijn vrouw [N.N.].
Adriaengen Maximiliaens. 73
Mr. Balth [Balthasar (de) Craemer] 74 en
Hij was in Steenbergen sergeant-majoor in de periode 1598-1615; voorts foerier (OgaS, inv. 653) zie verder:
https://www.hanleune.nl/steenbergen/173-sergeant-majoors-van-steenbergen, versie oktober 2018, p. 1.
Zij testeerden te Steenbergen op 26-6-1612 (NaS, inv. 2, fol. 44v-45v).
Op 26-3-1607 en 14-7-1609 is hij vermeld als luitenant van gouverneur Johan de With (NaS, inv. 1, fol. 64v
en 203v) en op 27-7-1609 was hij 48 jaar oud (bron: idem, fol. 206). Hij is op 12-4-1612 vermeld als
luitenant in de compagnie van wijlen kapitein Jan de With. (NaS, inv. 2, fol. 28).
Hij was afkomstig uit Gorcum, was in Steenbergen in de periode 1597-1609 schoolmeester en in de periode
1601-1612 notaris. Voorts was hij schepen, o.m. in 1619 (ND, inv. 12547, fol. 26). Met zijn echtgenote werd
hij begraven in het koor van de kerk van Steenbergen, zij in 1617 en hij in 1620. Zie voor meer
bijzonderheden: https://www.hanleune.nl/steenbergen/221-onderwijs-in-steenbergen-in-de-17de-en-18deeeuw, webversie van het boek oktober 2018, p. 45-46.
Hij is vermoedelijk identiek met Anthonis Willems, doopgetuige te Steenbergen op 31-5-1603 en 7-4-1608.
Waarschijnlijk is hij identiek met de kleermaker Anthonis Willemszn. die op 11-10-1607 zijn vrouw
Janneken Melchiors [Mels] machtigde voor een transactie (NaS, inv. 1, fol. 96v). Hij testeerde met haar
(“Janneken Mels”) in Steenbergen op 3-8-1612 (NaS, inv. 2, fol. 57v). Minder aannemelijk is dat hij op latere
leeftijd is gehuwd en identiek is met Anthonis Willemszn. die in Steenbergen op 29-6-1619 ondertrouwde en
op 12-7-1620 trouwde met Aelgen Dircx. Deze werd genoteerd als een jonge man, geboren in Brussel, zij als
een jonge dochter van Eindoven [Eindhoven].
Hij was afkomstig uit Nieuwe-Tonge en was in Steenbergen in de periode 1609-1616 schoolmeester en in de
periode 1613-1628 notaris; voorts was hij schepen (ND, inv. 12547, fol. 29 en 34); zie voor meer
bijzonderheden: https://www.hanleune.nl/steenbergen/221-onderwijs-in-steenbergen-in-de-17de-en-18deeeuw, webversie van het boek oktober 2018, p. 46-47. Zijn broer Heyman Marinisse (Vosbergen) is in
Steenbergen o.m. vermeld op 22-9-1612 (NaS, inv. 2, fol. 63v). Deze was er slager.
Hij is vermoedelijk identiek met Commer Cornelissen die als vader in Steenbergen kinderen liet dopen op
12-10-1603 (N.N.), 21-8-1605 (Cornelis) en 7-10-1607 (Adriaen), zonder vermelding van de naam van de
moeder. Hij is vermoedelijk eveneens identiek met Commer Cornelissen, vermeld als schipper op 6-7-1612
(OraS, inv. 1719, fol. 74v-75). Idem op 16-8-1612 (NaS, inv. 2, fol. 57v).
Vermoedelijk was hij schipper, vermeld in 1623; zie: https://www.hanleune.nl/steenbergen/165sauvegardegeld-en-hoofdingezetenen-van-steenbergen-in-1623, versie mei 2017, p. 4.
Zij zou identiek kunnen zijn met Adriaenken Cornelis, echtgenote van Maximiliaen Steevens, schepen van
Steenbergen in de periode 1603-1608 (ND, inv. 12547). In 1607 werd hij betaald als foerier (belast met de
huisvesting van militairen) (OgaS, inv. 290). Adriaenken werd in de periode 1608-1609 als zijn weduwe
vermeld (OgaS, in. 291) (NB: vrouwen werden destijds soms vermeld met de naam (in dit geval de
voornaam) van hun echtgenoot).
Hij is op 22-6-1606 vermeld als chirurgijn (NaB, inv. 5, akte nr. 256, blad 252v). Idem in 1615, in dienst van
de stad (OgaS, inv. 298). Op 23-8-1614 was hij in Steenbergen diaken (trouwboek 1597-1621, p. 61v); idem
op 28-3-1615, p. 64). Op 18-10-1615 is hij omschreven als [sergeant-]majoor. Toen werd van hem in
Steenbergen zoon Tobias geref. gedoopt, zonder vermelding van de naam van de moeder. Doopgetuigen
waren: juffrouw Van Zuijlant [vermoedelijk Catharina Tacquet] en Pieter Resen, baljuw van Poortvliet. In de
periode 12-12-1617 tot oktober 1618 fungeerde Balthasar Craemer in Steenbergen samen met de weduwe
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zijn vrouw Michielgen. 75
Mr. Mathijs Hagens 76 en
zijn vrouw Maijken [Hendricx]. 77
Herman Aertszn. [Aertsse] 78 en
zijn vrouw Mayken.
Crijn Corneliszn. 79 en
zijn vrouw Janneken.
Janneken Goverts (met de aantekening: vertrokken).
Gillis Willemszn.. 80
Joos Pieterszn..81
Jacob Mathijszn. [van der Aert]. 82
van Jacques van Kessel, Maeyken Cornelisdochter, als kerkmeester, omschreven als sergeant-majoor van de
stad (HGS, inv. 278). Hij vervulde deze functie tot 9-6-1619 (OgaS, inv. 302, fol. 18, 41 en 41v). Jacques
van Kessel was kerkmeester in het boekjaar 1615-1617 (HGS, inv. 277). Als man van Maeyken Cornelisdr. is
hij vermeld op 15-9-1615 (OraS, inv. 1720, fol. 206). Hij werd in 1617 (vermoedelijk in december) in de
kerk van Steenbergen begraven, waarvoor fl. 4 werd betaald plus fl. 2 voor het luiden van de klok (HGS, inv.
278, fol. 26 en 28; geen datum vermeld). Zijn weduwe is vermeld als ingezetene van de stad Steenbergen in
maart 1623 (https://www.hanleune.nl/steenbergen/165-sauvegardegeld-en-hoofdingezetenen-vansteenbergen-in-1623, versie mei 2017, p. 4).
Zij werd in de periode 1615-1617 (vermoedelijk in 1615) in de kerk van Steenbergen begraven, waarvoor
fl. 4 werd betaald. In haar graf werd eveneens in de periode 1615-1617 een twee jaar oud kind van Balthasar
Craemer begraven, waarvoor fl. 2 werd betaald (HGS, inv. 277, fol. 38).
Hij was chirurgijn, o.m. vermeld in 1607 (NaS, inv. 1, fol. 86; OgaS, inv. 290). In de periode 1607-1609 was
hij schepen van Steenbergen, soms omschreven als Mr. Mathijs Janssen, soms als Mr. Mathijs Hagens en
soms kortweg als Mr. Mathijs (ND, inv. 12547, fol. 11 en 25). In 1620-1621 is hij omschreven als Matthijs
Janszn. Hagens en wonend in de Damstraat naast het huis genaamd “Antwerpen” (OraS, inv. 349).
Omstreeks 1626 werd hij in de kerk van Steenbergen begraven, evenals enkele maanden eerder zijn zoon
David (HGS, inv. 280, fol. 73 en 77v).
Zij is als Maijken Hendricx vermeld in de jaren 1615-1617 (OgaS, inv. 1776).
Hij was diaken in 1597, 1615 en 1616 (trouwboek 1597-1621, o.m. fol. 2v en 65) en armenmeester in 16241625 (OgaS, inv. 1782). Hij was kleermaker (OraS, inv. 329, 1611-1612; idem in 1615, OgaS, inv. 298). Op
28-8-1619 werd voor het luiden van de kerkklok tijdens de begrafenis van een zoon van hem fl. 2 betaald
(HGS, inv. 279). In maart 1623 is hij vermeld als een hoofdingezetene van de stad Steenbergen
(https://www.hanleune.nl/steenbergen/165-sauvegardegeld-en-hoofdingezetenen-van-steenbergen-in-1623,
versie mei 2017, p. 2). In de periode 1620-1627 is hij vermeld als lakenkoopman (HGS, inv. 280, fol. 110v).
Hij overleed kort voor 3-9-1628 (ND, inv. 12547, fol. 74).
Hij is mogelijk identiek met Crijn Corneliszn. die in Zierikzee op 9-11-1608 als weduwnaar ondertrouwde
(en daar op 14-12-1608 huwde) met Janneken Cornelisse, weduwe van Zierikzee (vermeld in het trouwboek
1597-1621 van Steenbergen). In 1607 is een Crijn Cornelisse vermeld als schipper (OgaS, inv. 290); idem in
1612 (NaS, inv. 2, fol. 6v, 28-2-1612); idem in 1622-1623, OgaS, inv. 305, fol. 17). Zie voor hem ook
lidmaat nr. 184, met wiens weduwe hij vermoedelijk in de periode 9-4-1621 tot 10-8-1621 samenwoonde.
Hij is waarschijnlijk identiek met Gillis Willemszn. die in 1597 en op 5-11-1616 als ouderling is vermeld
(trouwboek 1597-1621, fol. 2v en 71). Mogelijk is hij identiek met Gillis Willemszn. die op 4-6-1607 in
Standdaarbuiten als weduwnaar uit Sommerdijk [= Sommelsdijk] ondertrouwde en daar (?) op 4-7-1607
trouwde met Maijken Cornelis, weduwe uit Standdaarbuiten. Hij is in 1607 en 1616 vermeld als schipper in
Steenbergen (NaS, inv. 1, fol. 59v, 9-3-1607; OgaS, inv. 299). Idem in maart 1623 (zie:
(https://www.hanleune.nl/steenbergen/165-sauvegardegeld-en-hoofdingezetenen-van-steenbergen-in-1623,
versie mei 2017, p. 5). Hij werd in Steenbergen omstreeks 1624 begraven (HGS, inv. 280, fol. 68v).
Hij was doopgetuige te Steenbergen op 17-10-1610. Op 18-3-1611 is hij vermeld als eigenaar van een
“hoefken land” in het Oudland (OraS, inv. 1718, fol. 166v). Hij is mogelijk identiek met Joos Pieterszn. die
op 19-1-1598 in Steenbergen is vermeld als voster (vorster) (gerechtsdienaar) (OgaS, inv. 283, fol. 10).
Hij is waarschijnlijk identiek met Jacob Mathijszn. van der Aert, vermeld als inwoner van Steenbergen op
18-7-1606 (NaS, inv. 1, fol. 21). Op 11-10-1607 was hij vorster te Kruisland (NaS, inv. 1, fol. 97v). Hij is
vermeld als procureur op 16-5-1612 (NaS, inv. 2, fol. 37v). Voorts is hij vermeld als deurwaarder van de
Raad van Brabant op 27-11-1613 (OraS, inv. 1719, fol. 245v). Hij was in Steenbergen ook herbergier (in de
Gasthuisstraat) (OgaS, inv. 296, fol. 21). Omstreeks 1614 werd zijn echtgenote Elizabeth Wouters in de kerk
van Steenbergen begraven, waarvoor fl. 6 werd betaald (HGS, inv. 276, fol. 23v). Hij otr. in Steenbergen op
22-1-1615 en trouwde daar op 15-2-1615, vermeld als geboren in Breda en als weduwnaar van Elizabeth
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Gerrit van Asperen 83 en
zijn vrouw Adriana van Zuijlant [Zuydlandt]. 84
Pieter Osta 85 en
zijn vrouw Ariane [Ariaenken Pieters].
Anthoni de Wever 86 en
zijn vrouw N.N. (beiden doorgestreept).
Matheus Corneliszn. 87 en
zijn vrouw N.N..
Jacob de Valman 88 en
zijn vrouw Neelgen. 89
Grietgen Rocus [Rochus]. 90

Wouters, met Margriete Pieters de Wilde, weduwe van Maerten de Vos die toen woonde in Burchvliet [verm.
Borgvliet] [zie lidmaat nr. 192]. Op 8-12-1615 betaalde Jacob Mathijsse voor het luiden van de kerkklok bij
de begrafenis van een dochtertje fl. 2 (HGS, inv. 277, fol. 28). Hij overleed vóór 5-11-1616 toen M.P. de
Wilde wederom hertrouwde. In januari 1616 overleed een dertien jaar oude zoon van hem; voor het luiden
van de kerkklok werd fl. 3 betaald (HGS, inv. 277, fol. 29v-30). Voor deze zoon werd in de kerk van
Steenbergen een graf gekocht, waarvoor zijn vader fl. 12 betaalde plus de kosten van het openen ( het
“bijzetten”) daarvan ad fl. 4. Even later (datum niet bekend) werd Jacob Mathijssen in het graf van deze zoon
begraven, waarvoor fl. 4 werd betaald. Er was met één kerkklok geluid (HGS, inv. 277, fol. 33, 39 en 39v40).
Hij is geboren in Dordrecht en was in de periode ca. 1608-1619 in Steenbergen commies van de vivres en de
ammunitiën en ontvanger van de belastingen van de Generaliteit. Op o.m. 15-3-1613 en 23-11-1613 was hij
ouderling van de geref. kerk (tr. boek 1597-1621, p. 55 en 58). Hij vertrok in augustus 1619 naar Ierland met
achterlating van een geabandonneerde boedel; zie verder: https://www.hanleune.nl/steenbergen/209-het-forthenricus-te-steenbergen, webversie van het boek 29 oktober 2018, p. 230.
Zij is een dochter van Mr. Cornelis Imanszn. van Zuydlandt (drossaard, schout en dijkgraaf van Steenbergen)
en Catharina Tacquet. Zij werd ca. 1614 in de kerk van Steenbergen begraven (“de huisvrouw van
commissaris Van Asperen”) (HGS, inv. 276, fol. 24). In de periode 1615-1617 werd in de kerk van
Steenbergen Neeltgen Adriaens, gouvernante van Van Asperen, begraven. Alle klokken van de kerk werden
geluid (fl. 4) en het graf in de kerk kostte eveneens fl. 4 (HGS, inv. 277, fol. 36 en 41).
Hij was in de periode 1602-1620 koster van de geref. kerk van Steenbergen; zie:
https://www.hanleune.nl/steenbergen/222-kosters-van-de-protestantse-kerk-van-steenbergen-1602-1980,
versie 29-10-2018, p. 6-7. Hij werd ook betaald als schoonmaker van het stadhuis, waarmee hij per jaar fl. 9
verdiende (OgaS, inv. 290; idem, inv. 299, fol. 30). In het boekjaar 1619-1620 werd dit werk voortgezet door
zijn dochter Sara Pieters (OgaS, inv. 302, fol. 41v). In de jaren 1615-1617 is hij vermeld als wever (OgaS,
inv. 1776). Hij is mogelijk identiek met Pieter van Onsta. Deze was in Steenbergen doopgetuige op 26-121612 en 2-3-1616. In het boekjaar 1618-1619 betaalde het stadsbestuur Pieter Osta 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, Philips Willem van Nassau, prins van Oranje (OgaS, inv. 301, fol. 31). De prins overleed op 20-2-1618
in Brussel.
Hij liet in Steenbergen op 28-8-1611 zijn zoon Willem dopen. De naam van de moeder werd niet genoteerd.
Doopgetuigen waren: Jacob Wijme, Soetgen Harsteins [Hartstein] en Cornelia van Zuijlant [Zuydlandt].
Hij is bij doopinschrijvingen in Steenbergen vermeld als vader op 21-8-1605, 18-3-1607, 13-8-1608, 19-101609, 2-9-1612 en 9-2-1614, telkens zonder vermelding van de naam (namen?) van de moeder.
Waarschijnlijk is hij identiek met Jacob op ten Val wiens knecht in Steenbergen in de periode ca. 1607-1608
werd begraven (HGS, inv. 276, fol. 20v). Hij is waarschijnlijk identiek met Jacob Janssen Valleneer die in
januari 1610 in Steenbergen een paard verkocht (OraS, inv. 1718, fol. 102). In 1618 was hij pachter van de
tienden van de prins van Oranje langs de dijk van Cromwiel (NA, Nassause Domeinraad, inv. 12542). Op 92-1619 betaalde hij (Jacob op den Val) voor het driemaal luiden van de kerkklok tijdens de begrafenis van
zijn vrouw in Steenbergen fl. 3 (HGS, inv. 279). Hij is waarschijnlijk eveneens identiek met Jacob Jansen
van der Val die op 20-4-1619 als weduwnaar, geboren in Caem, in Steenbergen ondertrouwde met Neeltgen
Jans, weduwe van Dircxlant, beide toen wonend in Kruisland; zij trouwden op 5-5-1619. Op 23-3-1623 is hij
in Steenbergen vermeld als hoofd van een huishouden; zie: https://www.hanleune.nl/steenbergen/165sauvegardegeld-en-hoofdingezetenen-van-steenbergen-in-1623, versie mei 2017, p. 5.
Zij werd in Steenbergen waarschijnlijk in januari of februari 1619 begraven.
De armenmeesters van de stad betaalden in de jaren 1615-1617 7 stuivers voor een ton turf voor haar (OgaS,
inv. 1776).
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Jacob Jooszn. 91 en
zijn vrouw Margriete Martens. 92
Jacob [Jacobszn.] Meermans en
zijn vrouw Janneken Wouters. 93
Jan Meermans (doorgestreept met de aantekening: vertrokken).
Tuenis Tueniszn. en
zijn vrouw Gabriel Remils. 94
Maijken Hubrecht (doorgestreept).
Janneken Laureijs.
Martine Dirijcx.
Jan Droochbroot en
zijn vrouw N.N. (met de aantekening: vertrokken).
Willem Hutseson 95 en
zijn vrouw Geertijn.
Neelgen (doorgestreept), vertrokken dienstmaagd van Jaecques Noirot [lidmaat nr. 22].
Daniel N.N. [militair] onder [commandeur] Jan de Wit (met de aantekening: vertrokken).
Cornelis Diricszn. 96 en
zijn vrouw Neeltgen.
Michiel Boomen. 97
Cornelis Pieterszn. en
zijn vrouw Anne Jans. 98

Doopgetuige Steenbergen 3-3-1613. Hij was verwer (OgaS, inv. 2122, kohier periode 9-4-1621 tot 10-81621). Idem: https://www.hanleune.nl/steenbergen/165-sauvegardegeld-en-hoofdingezetenen-vansteenbergen-in-1623, versie mei 2017, p. 4; soms is hij omschreven als Jacques de verwer (HGS, inv. 277,
fol. 45). Hij werd in Steenbergen in 1618 begraven (HGS, inv. 278, fol. 26).
In de periode 9-4-1621 tot 10-8-1621 (en mogelijk daarna nog) was zij als weduwe van Jacob Joosten
hoofdingezetene van Steenbergen (OgaS, inv. 2122).
Zij ondertrouwden in Steenbergen op 21-11-1609 en huwden daar op 2-12-1609, hij als een jonge man van
Steenbergen, zij als een jonge dochter van Lekkerland. Op 25-6-1614 was hij diaken van de geref. kerk van
Steenbergen (tr. boek 1597-1621, p. 60). In maart 1623 was hij hoofdingezetene van de stad Steenbergen
(https://www.hanleune.nl/steenbergen/165-sauvegardegeld-en-hoofdingezetenen-van-steenbergen-in-1623,
versie mei 2017, p. 4). Zij werd omstreeks 1624-1625 in Steenbergen begraven; voor het klokluiden werd
fl. 3 betaald (HGS, inv. 280, fol. 74v).
Zij ondertrouwden (voor de ouderling Oom Jacob) in Steenbergen op 27-5-1611, hij (Anthonis Teuniszn.) als
jonge man van Wijck bij Heusden, zij als een jonge dochter uit Oostduiveland [Bruinisse]. Zij huwden op 266-1621. Oom Jacob komt als Noom Jacob voor als doopgetuige te Steenbergen op 16-7-1600 (bij dochter
Sara van Jan Fierens). Ook als Noom Jacob werd hij in het boekjaar 1611-1612 (en later) door het
stadsbestuur betaald voor het luiden van de poortklok (fl. 24) (OgaS, inv. 294). Als Oom Jacob is hij bij
enkele andere trouwinschrijvingen ook als ouderling vermeld, zoals op 25-6-1614 (trouwboek 1597-1621,
fol. 60). In de armenrekening van de stad betreffende de periode 1611-1613 komen betalingen aan hem voor
als turfbezorger bij armlastigen en als grafdelver ten behoeve van overleden arme kinderen (OgaS, inv. 1774,
ongefol.). Onder de naam Noom of Oom Jacob komt hij op de lidmatenlijst 1611-1622 niet voor. De
voornaam Noom kwam in Steenbergen destijds meer voor, zoals bij Noom Jan; voor het luiden tijdens de
begrafenis van zijn vrouw betaalde deze op 10-12-1617 fl. 2 (HGS, inv. 278, fol. 21).
Waarschijnlijk was zijn achternaam Hutcheson en was hij een Schotse militair.
Hij zou identiek kunnen zijn met Cornelis Diricszn. aan wie Cornelis Bastiaense alias Knaep op 16-4-1608
de pacht van een dijk in de Aanwaspolder [mogelijk de Drielindekensdijk] overdroeg voor een periode van
drie jaar, ingaande 1-10-1608 voor fl. 18 per jaar (NaS, inv. 1, fol. 123v). Zo ja, dan was hij vermoedelijk
landbouwer.
Hij was in 1600 pachter van 13 gemeten en 262 roeden land (eigendom van Pieter Stoffelszn. uit
Mattenburch) en van 4 gemeten en 150 roeden (eigendom van Lauwereys Daniels) in het Westland (OgaS,
inv. 1567). Hij is op 14-6-1611 vermeld als verpachter van land in o.m. de polder van De Heen, omschreven
als Michiel Boomen van Gistele (OraS, inv. 1513, fol. 53-4-54; Delahaye, 1962, p. 14).
Als weduwnaar van Anneken Jans hertrouwde Cornelis Pieterszn. (wonend onder Steenbergen) in januari
1614 in Poortvliet (datum ondertrouw niet bekend, datum bevestiging 26-1-1614 zoals vermeld in het
trouwboek van Steenbergen 1597-1621) met Mayken Adriaens, een jonge dochter die toen in Poortvliet
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95. Heindryc van den Broucke 99 en
96. zijn vrouw Tuengen.
97. Jan IJsbrantszn. en
98. zijn vrouw [Celie Cornelis]. 100
99. Maije Piers (doorgestreept).
100. Adriaen Booneput 101 en
101. zijn vrouw Vraulijn.
102. Adriaen Melcker en
103. zijn vrouw N.N. (beiden doorgestreept met de aantekening: dood).
104. Gerrit Wouters, gezegd [alias] Lange Geert. 102
105. Neelgen Padmos (doorgestreept met de aantekening: dood). 103
106. Jan Meusen (doorgestreept met de aantekening: dood). 104
107. Gillis Fierens. 105
108. Jan Fierens. 106
109. Crijn Claesse 107 en
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woonde. Hij is mog. identiek met Cornelis Pieterse de Zeeuw die op 9-3-1610 is vermeld als landman onder
Steenbergen (NaS, inv. 1, fol. 241).
Op 21-5-1610 is hij vermeld als wonend in de polder Oude Heije (NaS, inv. 1, fol. 253v). Op 5-7-1612 was
hij pachter van land in Nieuw-Vossemeer (OraS, inv. 1719, fol. 72v). Hij is vermoedelijk identiek met
Heyndrick van den Broucke, weduwnaar van Antwerpen, die op 5-6-1615 in Steenbergen ondertrouwde (en
daar op 21-6-1615 huwde) met Pleungen Jacobs, een jonge dochter uit het land van Willemstad. Zijn vrouw
Tuengen was klaarblijkelijk vóór 5-6-1615 overleden.
Hij ondertrouwde op 11-11-1598 te Bergen op Zoom als een jonge man van Gorcum met Mayken Rutten van
Bentschap, weduwe van Bastiaan Gijssen, beiden wonend in de Graaf Hendrikpolder. Hij hertrouwde in
Steenbergen (otr. 27-6-1609, tr.12-7-1609) als weduwnaar van Gorcum met Celie Cornelis, een jonge
dochter van Nieuw-Vossemeer. Op 3-6-1612 is hij vermeld als landman onder Steenbergen; zijn zuster
Neesken Isbrants woonde toen in Gorcum (NaS, inv. 2, fol. 38v). In ca. 1616 woonde hij in het Westland en
ontvingen hij en zijn vrouw steun van de armenmeesters van de stad (OgaS, inv. 1776).
Hij liet in Steenbergen op 7-1-1607 dochter Sara dopen en op 19-7-1609 dochter Susanna; de naam van de
moeder werd niet vermeld. Hij woonde in de polder Westland, zoals vermeld bij het vijfde [sic] huwelijk van
zijn dochter Greetien (https://www.hanleune.nl/genealogie/202-de-steenbergse-tak-van-het-thoolse-geslachtkloet-cloet). Vermoedelijk was hij landbouwer.
Op 29-12-1612 ondertrouwde hij in Steenbergen en trouwde daar op 13-1-1613 met Hilleken Pauwels, hij als
een weduwnaar uit “Saerloos” [Charlois], wonend onder Steenbergen, zij als een weduwe uit Breda. In maart
1623 was hij hoofdingezetene van de stad Steenbergen, vermeld als Langen Gerrit
(https://www.hanleune.nl/steenbergen/165-sauvegardegeld-en-hoofdingezetenen-van-steenbergen-in-1623,
versie mei 2017, p. 5). In 1621-1622 is hij vermeld als arbeider (OgaS, inv. 304, fol. 25). In 1622-1623 werd
hij in Steenbergen betaald als straatschoonmaker waarmee hij fl. 18 en 16 stuivers verdiende (OgaS, inv. 305,
fol. 36). In 1624-1625 was hij als armlastige vrijgesteld van het betalen van sauvegardegeld (OgaS, inv.
2122).
Zij is mogelijk identiek met Neeltgen op Padmoes die in de periode 1607-1615 (vermoedelijk ca. 1610-1611)
fl. 4 betaalde voor het begraven van haar man (N.N.) in de geref. kerk van Steenbergen (HGS, inv. 276, fol.
20).
Hij is vermoedelijk identiek met Jan Meeussen, vermeld als kleermaker en als eigenaar van een stuk land
buiten de Wouwse Poort in Steenbergen in de periode 1615-1617 en 1620-1621 (OgaS, inv. 1776 en 1779).
Hij is waarschijnlijk identiek met Gillis Gillisse Fieren die op 26-3-1608 in Steenbergen een paard kocht
(OraS, inv. 1717, fol. 338v) en met Gillis Gillisse Fierens die op 9-3-1613 in Steenbergen ondertrouwde als
weduwnaar uit het land van Waes met Lijsbeth Dirricsdr., weduwe uit Schijndel. Zij huwden op 8-4-1613.
Gillis Fieren is in 1622-1623 betaald als vervoerder (karman) van bouwmaterialen (stenen, zand e.d.) (OgaS,
inv. 305, fol. 28; zie ook OgaS, inv. 306, fol. 43v en fol. 75).
Hij is mogelijk identiek met Jan Fierens die in 1600 samen met anderen (N.N.) pachter was van land of bos
behorende bij de hoeve De Lantaarn in het Oudland, waarvan Maerten van Meere toen eigenaar was (OgaS,
inv. 1657, ongefol.). Als Jan Gillisse Fieren is hij vermeld op 29-7-1615 (OraS, inv. 1720, fol. 185). Hij is
vermoedelijk ook identiek met Jan Gillisse Fieren die in maart 1623 is vermeld als hoofdingezetene van
Kruisland (https://www.hanleune.nl/steenbergen/165-sauvegardegeld-en-hoofdingezetenen-van-steenbergenin-1623, versie mei 2017, p. 6).
Hij is vermoedelijk identiek met Crijn Claesse die op 9-12-1609 is vermeld als inwoner van het land van
Steenbergen en als 56 jaar oud (NaS, inv. 1, fol. 225-225v).
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110. zijn vrouw Maijken.
111. Dirijc Claesse (doorgestreept met de aantekening: dood). 108
112. Tuenis N.N. en
113. zijn vrouw Dignegen.
114. Jasper van Laren. 109
115. Tuenis Pieterszn. (doorgestreept met de aantekening: dood).
116. Maijken Hardervelts.
117. David Crijnszn. en
118. Aertge Aarts, weduwe [?].
119. Lenaert Janszn..110
120. Tanneken Heindricx.
121. Lijsbeth Thomas.
122. Arieaentgen Pieters.
123. Jans Reijersse.
124. Jan Joosse. 111
125. Gabriel Reins (doorgestreept).
126. Philips Bureau in de plaats van Gabriel Reins. 112
127. Tanneken N.N..
128. Kapitein Hans van den Bosch 113 en
129. zijn vrouw N.N. en
130. zijn zoon N.N..
131. Sander Hubrechts, sergeant 114 en
132. zijn vrouw Adriane Simions.
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Hij (“Diric Claessen”) ondertrouwde op 15-9-1612 (en trouwde op 30-9-1612) in Steenbergen met Stoffelgen
Damis, hij als weduwnaar uit het land van Goeree, zij als weduwe uit Terheije [Terheijden]. In het trouwboek
(1597-1621, fol. 53v) is daar later aan toegevoegd dat Diricx Claessen op 6-5-1613 is overleden (“deser
werelt gepasseert”). Stoffelken Damis komt als Stoffelijntgen Domis op de lidmatenlijst voor (zie nr. 147).
Hij liet in Steenbergen op 25-11-1607, 22-11-1609, ?-12-1611 en 31-3-1614 kinderen dopen waarbij de naam
van de moeder niet is genoteerd. Op 3-3-1613 en 11-3-1613 is hij vermeld als landman op de boerderij De
Lantaarn in het Oudland (OraS, inv. 1719, fol. 163 en 165v). Op 3-10-1613 compareerde hij voor de
schepenbank van Steenbergen met zijn zonen Gillis en Joost; vermeld werd zijn dochter resp. hun zuster
Elisabeth (OraS, inv. 1719, fol. 227). Er was ook een dochter Maijken, die gehuwd was met Jaques Pleke. Op
10-3-1612 droegen Jasper van Lare en zijn kinderen Gillis, Joost en Elisabeth bezittingen in
“Melssenbrouck” aan hen over (vermoedelijk anno 2018 Melsbroek, noord-oostelijk van Brussel) (NaS, inv.
2, fol. 13v).
Hij is waarschijnlijk identiek met Lenaert Janssen, vermeld als timmerman en als eigenaar van een huis in de
Damstraat in de periode 1615-1617 (OgaS, inv. 1776; zie ook OgaS, inv. 300, fol. 23). In de periode 9-41621 tot 10-8-1621 is ene Leendert Janssen vermeld als kleermaker in Steenbergen (OgaS, inv. 1779).
Hij is vermoedelijk identiek met Jan Joosten die o.m. in 1615, 1616 en 1622 is vermeld als schrijnwerker
(OgaS, inv. 298, 299 en 305). Vanaf 1-5-1622 werd hij betaald als luider en “steller” van de poortklok in de
stad (OgaS, inv. 305, fol. 73 en 76). Denkbaar is ook dat hij identiek is met Jan Joosse Vlamingh die in 1609
pachter was van een “hoefken” in het Oudland van Steenbergen met 8 gemeten en 58 roeden land (NaS, inv.
1, fol. 175-176v).
Bedoeld is vermoedelijk dat hij de zitplaats van Gabriel Reins overnam. Philips Bureau is in 1615 (en later)
vermeld als slotenmaker (OgaS, inv. 298). Hij is waarschijnlijk een zoon van Philips Jacobszn. Bureau die in
Steenbergen o.m. schepen (1554, 1557), schout (1560) en burgemeester (1570) was; in 1569 is hij vermeld
als eigenaar van land i.v.m. de inning van de 100 ste penning (OgaS, inv. 2092); zie verder:
https://www.hanleune.nl/steenbergen/161-de-landgoederen-ekelenberg-en-padmos-in-steenbergen, webversie
van het boek, oktober 2017, p. 122.
Hij is als kapitein van een Staatse compagnie in Steenbergen onder meer vermeld op 12-4-1612 (met zijn
luitenant David Lupaert) (NaS, inv. 2, fol. 28).
Hij was sergeant in de compagnie van kapitein en commandeur Willem Borrewater (OraS, inv. 355, 16211622; idem OraS, inv. 301, fol. 17); zie voor Borrewater: https://www.hanleune.nl/steenbergen/209-het-forthenricus-te-steenbergen, webversie van het boek 29 oktober 2018, p. 207. Borrewater was in Steenbergen
geen lidmaat van de geref. kerk.
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133. Jan Adriaenszn. [Padmos]. 115
134. Pauwels Aartszn. 116 en
135. zijn vrouw Tanneke Wouters. 117
136. Cornelis Bart (Bert). 118
137. Mayken Jans.
138. Salomon Berchmans (met de aantekening: vertrokken). 119
139. Dijrijck Pietersen van Roosendaal, soldaat onder de gouverneur [Willem] Borrewater 120 en
140. zijn vrouw N.N.. 121
6 april 1613 122
141. Andries Jooszn. 123 en
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Hij is waarschijnlijk identiek met de landbouwer Jan Adriaense Padmos. Hij was in de jaren 1599-1612
schepen en in de periode 1603-1609 buitenburgemeester (ND, inv. 12547). In de periode 1607-1609 was hij
in Steenbergen armenmeester (OgaS, inv. 1772). Op 10-10-1609 is hij vermeld als buitenburgemeester en
hoofdman (deken) van het Gilde van de Schutterij te Steenbergen (NaS, inv. 1, fol. 212); mogelijk vervulde
hij die functie ook in de priode 1617-1618 (OgaS, inv. 300, fol. 33) en 1618-1619 (OgaS, inv. 301, fol. 30).
Ook in 1611 is hij als schepen vermeld (OraS, inv. 1718). Hij woonde in de polder Oud Cromwiel en was
gehuwd met Neelken Jans (Bosters, 2012, p. 39). Neelken Jans testeerde apart op 12-2-1609; vermeld werden
haar zuster Tanneken Jans en haar halfzuster Janneken Claes (NaS, inv. 1, fol.175-176v). Jan Adriaense
Padmos en Neelken Jans testeerden samen op 8-3-1610 (NaS, inv. 1, fol. 239). Op 31-4-1608 is hij samen
met Jan Geertse vermeld als pachter van de gorsing genaamd “de Heenen”; in de winter van 1607-1608 werd
deze gorsing geteisterd door een hoge vloed en strenge vorst waardoor beweiding door schapen niet meer
mogelijk was (NaS, inv. 1, fol. 131v-132). In 1609 behoorde hij tot de kopers van grond in de (een jaar later
bedijkte) polder van De Heen (Delahaye, 1962, p. 12). Hij is vermoedelijk ca. 1627 in Steenbergen begraven,
omschreven als oud burgemeester (HGS, inv. 280, fol. 68).
Hij was in Steenbergen doopgetuige op 25-9-1604, 5-3-1606, 28-7-1613, 21-2-1616 en 25-8-1619. In 1615 is
hij vermeld als metselaar (OgaS, inv. 298).
Zij is in 1622-1623 vermeld als zijn weduwe; zij werd toen betaald voor het leveren van spaden en kazen ten
behoeve van de soldaten (OgaS, inv. 305, fol. 61v).
In 1616 overleed zijn echtgenote die bekend stond als Doove Janne (HGS, inv. 277, fol. 33). In dat jaar werd
voor een doodskist van een kind van haar ter lengte van 6,5 voeten 30 stuivers betaald (HGS, inv. 277, fol.
44). Op 5-11-1616 ondertrouwde hij (vermeld als geboren in Nieuwpoort) en op 4-12-1616 trouwde hij als
weduwnaar met Margriete Pieters de Wilde (zie lidmaat nr. 192). Zij werd in november 1618 in Steenbergen
begraven. Voor het luiden met één klok betaalde Cornelis Bert op 17-11-1618 fl. 2 (HGS, inv. 279). Op 3-81619 ondertrouwde hij in Steenbergen en op 25-8-1619 trouwde hij daar, omschreven als geboren in
Nieuwpoort in Vlaanderen en als weduwnaar, met Catharine Petit, een weduwe uit Antwerpen. In 1603 en
1616 is hij vermeld als metselaar (OgaS, 286; inv. 299, fol. 13). In 1617-1618 is hij vermeld als waard in
“De Meerminne” in de Gasthuisstraat (OgaS, inv. 300, fol. 36v; zie voor dit pand Hans Slokkers, p. 54).
In 1604-1605 werd hij betaald voor het laten schoonmaken van het stadhuis door adelborsten (OgaS, inv.
287). Hij is als gemachtigde i.v.m. een betaling vermeld te Steenbergen op 24-7-1610 (OraS, inv. 1718, fol.
124v). Op 22-9-1610 is hij in Steenbergen vermeld als procureur (NaS, inv. 1, fol. 269); idem op 7-7-1612
(NaS, inv. 2, fol. 52v).
Dijrijck Pietersen ondertrouwde in Steenbergen op 12-12-1614 en trouwde daar op 11-1-1615 met Mayken
Hermans, hij als een weduwnaar van Roosendaal en zij als een weduwe van Gastel. Zij is mogelijk identiek
met Mayken Hermans voor wie de armenmeesters van de stad in de jaren 1615-1617 een ton turf betaalden (7
stuivers).
Zij overleed waarschijnlijk vóór 12-12-1614 toen D. Pietersen opnieuw ondertrouwde.
Bedoeld zal zijn: (nieuwe) lidmaten vanaf 6 april 1613.
Hij is mogelijk identiek met Andries Jooss die in 1597 diaken was in de geref. kerk (trouwboek Steenbergen
1597-1621, fol. 2v). In 1605-1606 werd hij betaald voor het vervoeren van een brief naar Den Haag (OgaS,
inv. 288). Hij is als broer vermeld van Cornelis Joosten (Joosse) die ergens in de periode 1609-1611 in de
geref. kerk van Steenbergen werd begraven, evenals hun vader (HGS, inv. 276, fol. 21v). Jan Joosten, broer
van Andries, werd ca. 1614-1615 eveneens in die kerk begraven (idem, fol. 24).
Waarschijnlijk is hij identiek met Andries Jooss die op 1-3-1608 in Steenbergen ondertrouwde en daar op 134-1608 trouwde met Adriaentgen Marinis, hij als een jonge man uit Den Haag en zij als een weduwe uit
Steenbergen. Hij is voorts waarschijnlijk identiek met Andries Jooss die in Scherpenisse op 4-8-1612 als
weduwnaar uit Den Haag en wonend in Steenbergen, ondertrouwde met Lijsbeth Govers, een jonge dochter
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van Bergen op Zoom, toen wonend in Scherpenisse. Zij huwden in Scherpenisse op 2-9-1612. Op 5-5-1612 is
hij vermeld als eigenaar van het huis “De Valck” op de Markt te Steenbergen (NaS, inv. 2, fol. 40).
Hij is vermoedelijk identiek met Andries Joosse die in de periode 1608 t/m 1619 stadsbode was (zie de
stadsrekeningen; OgaS, inv. 291-302; idem, OraS, inv. 1720, fol. 201). In 1616 was hij pachter van de impost
op de wijnen in Steenbergen (OgaS, inv. 299, fol. 19v). Zijn moeder (N.N.) werd in Steenbergen op18-11616 begraven. Er werd met één klok geluid waarvoor fl. 3 werd betaald (HGS, inv. 277, fol. 29v). Voor
fl. 12 kocht Andries Joosten een (familie)graf in de kerk (kosten fl. 12) waarin zijn moeder werd bijgezet
(kosten fl. 4) (HGS, inv. 277, fol. 38v-39). In dit graf werden in 1616 kinderen van de broer van Andries
Joosten bijgezet, resp. 10 en 12 jaar oud (HGS, inv. 277, fol. 39v en 40). Voorts een kind van Andries
Joosten zelf dat 14 dagen oud was (fol. 33 en 41). In 1627 werd het graf geopend voor het bijzetten van zijn
weduwe (HGS, inv. 280, fol. 81).
In 1620-1621 was hij (“Andries Joosten”) in Steenbergen armenmeester (OgaS, inv. 1779) en in de periode
1625-1627 binnenburgemeester (OgaS, inv. 308-309). In Steenbergen was hij ook houthandelaar (Hans
Slokkers, p. 109). Hij overleed op 26-9-1627 (ND, inv. 12547, fol. 66). Zijn grafsteen is op de begraafplaats
van de protestantse kerk bewaard gebleven. Zijn huis aan de Markt werd in 1627 voor fl. 1200 verkocht aan
Jan Cornelis Steenput. Zie voor hem ook: https://www.hanleune.nl/steenbergen/222-kosters-van-deprotestantse-kerk-van-steenbergen-1602-1980, versie 29-10-2018, noot nr. 48.
Hij is mog. identiek met Anthonis Janszn. die op 5-9-1612 is vermeld als schoenmaker te Steenbergen. Hij
testeerde toen met zijn vrouw Adriaentge Cornelisdr. (NaS, inv. 1, fol. 62). Hij was al eerder getrouwd.
Mogelijk is hij Anthonij Janszn., koopman, vermeld in de jaren 1615-1617. Hij werd toen door de
armenmeesters van de stad betaald wegens het leveren van hoeden voor twee kinderen die door het Gasthuis
werden onderhouden (OgaS, inv. 1776).
Echtgenote van lidmaat nr. 156. Zij is een dochter van Cornelis Janszn. Biersteker (lidmaat nr. 3) en
Janneken Berents (lidmaat nr. 4) (OgaS, inv. 303, fol. 39).
Echtgenote van lidmaat nr. 111.
Zij is in 1616 vermeld als een van de twee stadsvroedvrouwen (OgaS, inv. 299); idem in 1623-1624 (OgaS,
inv. 306, fol. 63).
Zij is mogelijk identiek met Neelken Geerts die op 12-3-1611 is vermeld als weduwe van Cool Corneliszn.
genaamd Lyckencolen (OraS, inv. 1718, fol. 168).
Mogelijk identiek met Jan Geertszn. die in 1597 pachter was van enkele stedelijke belastingen (OgaS, inv.
283).
Hij otr. Steenbergen 25-4-1613 en trouwde aldaar 12-5-1613 met Mayke Jans, hij als een jonge man uit
Zaltbommel, zij als een jonge dochter uit Zutphen. Willem Aertsen liet op 14-8-1616 in Steenbergen dochter
Janneken dopen. De naam van de moeder werd niet genoteerd.
Op 14-10-1612 was hij doopgetuige in Bergen op Zoom en in de periode 1622-1625 was hij betrokken bij
een geschil over de eigendom van een stuk land in het Westland van Steenbergen (OraS, inv. 360). Op o.m.
16-3-1614 en 3-4-1615 is hij vermeld als landman in het Oudland (OraS, inv. 1720, fol. 127v en 145). Vaak
werd hij betaald voor het leveren van mutsaert (takkenbossen) aan de stad, zoals in het boekjaar 1622-1623
(Ogas, inv. 305, fol. 80). In maart 1623 was hij hoofdingezetene van de stad Steenbergen
(https://www.hanleune.nl/steenbergen/165-sauvegardegeld-en-hoofdingezetenen-van-steenbergen-in-1623,
versie mei 2017, p. 4). Omstreeks 1624-1625 is hij in Steenbergen begraven (HGS, inv. 280, fol. 71).
Vermoedelijk identiek met Anna Jans, vermeld als vroedvrouw in Steenbergen in 1610-1611 en 1611-1612
tegen een traktement van fl. 60 per jaar (OgaS, inv. 293 en 294).
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Hij is Domis [Thomas] Adriaens [Padmos] die als jonge man op 2-4-1614 (voor de ouderling Oom Jacob) in
Steenbergen ondertrouwde met Willemke Cornelisse, beide uit Steenbergen. Zij huwden op 7-5-1614. Zij is
lidmaat nr. 144. Hij was in Steenbergen landbouwer. Hij is identiek met Thomas Adriaenss, die vermeld is
als kerkmeester in de periode 1620-1629 (HGS, inv. 280 en 281). Hij is waarschijnlijk een zoon van Adriaen
Domisse Padmos o.m. pachter van stedelijke belastingen in 1597 (OgaS, inv. 283) en vermeld als
schaliedekker in 1604-1605 (OgaS, inv. 287; idem in 1607-1608, HGS, inv. 276 fol. 34v); zie voor hem
verder: Bosters, 2012, p. 38-39. Op 23-1-1649 zijn als erfgenamen van Thomas Adriaensen Padmos en
Willemijntien Cornelis (beiden toen overleden) vermeld de dochters Cornelia (tr. Michiel Simonides), Maria
(tr. Davidt Bolcool) en Catharina (tr. Joannes van Alphen) (WKS, inv. 2243, fol. 70). Tot de nagelaten
bezittingen behoorden diverse percelen land in Steenbergen en omgeving.
Op 22-7-1610 was hij tamboer in de compagnie van de gouverneur van Steenbergen (NaS, inv. 1, fol. 260).
Hij ondertrouwde in Steenbergen op 16-10-1610 en trouwde aldaar op 7-11-1610 als een jonge man uit
Schotland en als trommelslager in de compagnie van de gouverneur van de stad met Maijken Gillis, een
jonge dochter van Breda. Hij (Jacob Robberts) was in Steenbergen op 2-2-1627 doopgetuige. Op 30-4-1628
is hij vermeld als vader bij de doop van zijn zoon Jacques. Als moeder werd vermeld: Elisabeth N.N..
Waarschijnlijk is Robberts dus tweemaal hertrouwd. Doopgetuigen waren: Victor Jansen, Maiken Thijsen en
Janneken Adolfs.
Op 30-6-1609 is Simon Otten vermeld als volwassen zoon van Ottho Adriaensen en Sijmona Sijmons (NaS,
inv. 1, fol. 196-197; idem fol. 237, 13-3-1610). Ottho Adriaensen ondertrouwde in Steenbergen op 4-3-1606
en trouwde aldaar op 22-3-1606 met Mayken Cornelis, hij als weduwnaar uit Moerkercke [weduwnaar van
Sijmona Sijmons], zij als weduwe uit Gils [Gilze]. Zij testeerden op 4-3-1610 (NaS, inv. 1, fol. 236). Otto
Adriaensen is op 11-6-1608 vermeld als 47 jaar oud en als wonend in Kruisland (OraS, inv. 1717, fol. 310v).
Hij is op 26-7-1609 vermeld als schepen van Steenbergen (OraS, inv. 1718, fol. 32v). Op 1-1-1609
ondertrouwde zijn zoon Simon Ottens in Steenbergen (en trouwde op 22-2-1609) als een jonge man van
Klundert met Jaquemijngen Dignemans, een jonge dochter uit Nisse in het land van Goes. Op 29-1-1620 is
Simon Otten vermeld als landman te Kruisland (OraS, inv. 1722, fol. 211).
In de periode 1612-1613 is hij vermeld als schoenlapper in Steenbergen (OgaS, inv. 295, fol. 16). Hij was in
de periode 1620-1629 koster van de geref. kerk van Steenbergen; zie:
https://www.hanleune.nl/steenbergen/222-kosters-van-de-protestantse-kerk-van-steenbergen-1602-1980,
versie 29-10-2018, p. 7. Hij was een schoonzoon van zijn voorganger Pieter Osta.
Zij was in Steenbergen doopgetuige in september 1615 [exacte datum niet bekend] en op 11-6-1617.
Mogelijk zijn zij identiek met het volgende echtpaar: Adriaen Janszn. van der Heyden en Leenge Marinis; zij
ondertrouwden in Steenbergen op 28-8-1616 en trouwden daar op 14-9-1616, hij als een weduwnaar, geboren
in Aelst, zij als een weduwe, geboren in Alblasserdam, beide toen wonend onder Kruisland.
Het is niet duidelijk wie is bedoeld. Op 24-12-1609 is ene Pieter Adriaense vermeld die in Steenbergen
woonde op Sijmons Haven [Simonshaven] (NaS, inv. 1, fol. 227v). Mogelijk is gedoeld op Pieter
Adriaenszn. die in Steenbergen op 17-3-1611 ondertrouwde en daar trouwde op 6-4-1611 met Aeltge Reuges
[Renges?], hij als een jonge man uit Nieuwerkercke [vermoedelijk Nieuwerkerk in Duiveland, gelet op de
herkomst van de bruid], zij als een jonge dochter uit Zierikzee. In de periode 1620-1621 werd ene Pieter
Adriaense door de armenmeesters van de stad betaald als kleermaker (OgaS, inv. 1779). In 1624-1625 was
ene Pieter Adriaense in Steenbergen hoofdingezetene, omschreven als kleermaker en soldaat; vanwege zijn
armoedige staat was hij vrijgesteld van het betalen van een belasting (OgaS, inv. 2122).
In april 1617 werd in Steenbergen zijn echtgenote [N.N.] begraven (HGS, inv. 277, fol. 35).
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Als jonge dochter van Steenbergen ondertrouwde ze daar op 6-9-1614 (en huwde daar op 5-10-1614) met
Willem Gilissen, jonge man van Zuytlant, beide toen wonend in Steenbergen.
Zij was in Steenbergen doopgetuige op 13-2-1605, 19-2-1606, 18-3-1607, 16-9-1607 en 11-11-1607.
Vermoedelijk is zij een zuster van lidmaat nr. 107 en identiek met Mayken Fieren die ca. 1623 in
Steenbergen werd begraven (HGS, inv. 280, fol. 56).
Hij is mogelijk identiek met Pieter Pieterszn. die op 27-7-1608 doopgetuige was in Steenbergen en die op 3012-1608 een stuk land verkocht in de Rubeerepolder (OraS, inv. 1512, fol. 186v). Denkbaar is ook dat hij
identiek is met Pieter Pieterszn. die op 24-8-1611 is vermeld als wonend in het Westland op de
Melchershoeve [?] (OraS, inv. 1718, fol. 212). Ook in de jaren 1612-1613 is hij diverse malen vermeld als
wonend in het Westland aan de Langeweg met als locatie “daer Adriaen Melchior placht te wonen” (OraS,
inv. 1719, fol. 121 en 140v).
Mogelijk is hij identiek met Pieter Pieterszn. Stouters. In dat geval was hij Pieter Pieterse Stouters jr., want
zijn waarschijnlijke vader Pieter Pieterse Stouters sr. overleed kort voor 13-9-1612 (NaS, inv. 2, fol. 63v).
Als diens weduwe werd vermeld: Tanneken Adriaens en als diens meerderjarige dochter Lijsken Pieters.
Pieter Pieterse Stouters jr. kocht 20-2-1616 een huis in de Kerkstraat te Steenbergen en verkocht dit op 1311-1619 (OraS, inv. 1515, fol. 9 en 169). In 1616 was hij deken van de schutterij in Steenbergen (OgaS, inv.
299, fol. 22; idem in 1617-1618, OgaS, inv. 300, fol. 30v). Net zoals zijn waarschijnlijke vader was hij
schoenmaker. Senior werd in 1597 als schoenmaker vermeld (OgaS, inv. 283), junior in de jaren 1615-1617
(OgaS, inv. 1776).
Hij verbleef in Steenbergen als luitenant van kapitein en gouverneur Borrewater, vermeld in de periode
1619-1620 (OgaS, inv. 302, fol. 47v). In 1632 en 1636 is hij vermeld als kapitein van een Staatse compagnie,
majoor van het regiment van de prins van Oranje en commandant van het fort Crevecoeur bij Den Bosch; hij
was toen gehuwd met Johanna Uijtenbrouck (Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de
Bommelerwaard, jrg. 25 nr. 1, maart 2001, p. 91). In de periode 1637-1651 was hij gouverneur van
Geertruidenberg, waar hij op 6-1-1651 overleed en in de kerk werd begraven.
Zij werd mogelijk de echtgenote van lidmaat nr. 178.
Op 14-5-1616 ondertrouwde (en op 5-6-1616 trouwde) hij in Steenbergen met Maijken [?] Hubrechts, hij als
jonge man van Delft, zij als jonge dochter van Steenbergen [zij is mogelijk lidmaat nr. 177]. De ondertrouw
werd ingeschreven door de ouderling Hubrecht de Bonte [vader van de bruid?]. Zij werd in Steenbergen ca.
1621-1622 begraven (HGS, inv. 280, fol. 50v). In 1616 en 1623 is Balten Jacobs in Steenbergen vermeld als
timmerman (OgaS, inv. 299, fol. 13v; idem, inv. 305, fol. 38); voorts:
https://www.hanleune.nl/steenbergen/165-sauvegardegeld-en-hoofdingezetenen-van-steenbergen-in-1623,
versie mei 2017, p. 3). Hij was doopgetuige te Steenbergen op 9-3-1624. In de periode 1624-1625 is hij in
Steenbergen begraven (HGS, inv. 280, fol. 71).
Hij liet in Steenbergen in juli 1615 zoon Pieter dopen waarbij de naam van de moeder niet werd vermeld. Op
14-8-1616 was hij in Steenbergen doopgetuige. Mogelijk is hij identiek met Claes Pietersen van der Heijden
die op 7-3-1620 in Brouwershaven als weduwnaar, wonend in Steenbergen, ondertrouwde met Anna
Wariner, jonge dochter, geboren in Zierikzee, die toen in Brouwershaven woonde.
Zij was in Steenbergen op 28-6-1608 doopgetuige.
Hij is een zoon van Claes Domisse Padmos (schepen van Steenbergen) en vermoedelijk Maeycken Willems.
Als jonge man van Steenbergen ondertrouwde hij daar op 6-6-1615 (en huwde daar op 12-7-1615) met
Jaquemijntgen Bacx, jonge dochter van Dordrecht [waarschijnlijk dochter van Jacques Bacx; zie lidmaat nrs.
24 en 25], beide toen wonend in Steenbergen. In de periode 1629-1631 en 1633-1636 was hij in Steenbergen
binnenburgemeester (OgaS, inv. 312-313 en 316-318) en in de periode 1633-1635 buitenburgemeester
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(OgaS, inv. 654 en 655). In 1630 was hij collecteur van de sauvegardegelden te Steenbergen (OgaS, inv.
2127).
Hij is waarschijnlijk identiek met Abraham Janszn. Lepijn die op 12-4-1614 in Steenbergen ondertrouwde
(en daar op 30-4-1614 huwde) als jonge man uit Bergen op Zoom met Digneken Jansen, weduwe uit Bergen
op Zoom. Hij (nu omschreven als Lippijn) hertrouwde in 1615 (otr. in Lage Zwaluwe aug. 1615, tr.
[Steenbergen?] 12-9-1615) als weduwnaar uit Bergen op Zoom met Grietgen Mathijs, jonge dochter van de
H…[?]; beiden woonden toen in Steenbergen. Hij is waarschijnlijk identiek met Abraham Janszn. die in 1615
is vermeld als kuiper te Steenbergen (OgaS, inv. 298). Voor het luiden van de kerkklok tijdens zijn
begrafenis in Steenbergen betaalde zijn weduwe op 1-12-1620 fl. 2 (HGS, inv. 279). Zijn weduwe ontving in
het boekjaar 1619-1620 van de gemeente fl. 2 en 14 stuivers voor het leveren van nieuwe emmers en het
repareren van de turfton van de stad (OgaS, inv. 302, fol. 24). In de periode 9-4-1621 tot 9-4-1621 is zijn
weduwe (N.N.) vermeld als hoofdingezetene van Steenbergen en samen vermeld met de schipper Crijn
Cornelisse, waarschijnlijk lidmaat nr. 57 (OgaS, inv. 2122).
Echtgenote van lidmaat nr. 183.
Zij was in Steenbergen doopgetuige op 5-2-1617.
Hij is op 23-8-1615 als vader vermeld bij de doop van zijn dochter Geertruijt te Steenbergen; de naam van de
moeder werd niet vermeld, evenmin de namen van doopgetuigen. In1621-1622 is hij vermeld als arbeider; hij
verplaatste enkele bomen (OgaS, inv. 304, fol. 29).
Zij ondertrouwden in Steenbergen op 4-10-1614 en trouwden daar op 26-10-1614, hij (Boey Niclaes) als een
jonge man uit Ditmarschen, dienend onder de kapitein en gouverneur Borrewater, zij als Margriete Gaens,
weduwe uit Gastel. Als soldaat onder Hagendoorn (Francois de Ram van Hagedoorn, toen commandeur van
Steenbergen) werd Boeij Claessen in Steenbergen op 4-7-1665 begraven.
Hij is mogelijk identiek met Boij Claessen die op 21-5-1628 in Bergen op Zoom ondertrouwde en daar op
13-6-1628 trouwde met Sijken Jacobs, weduwe van Gerrit Lentelandt. Beiden woonden in Bergen op Zoom.
Hij werd omschreven als geboren in “Ditmarse” [Ditmarschen in Sleeswijk-Holstein?] en weduwnaar [van
N.N.]. Hij is o.m. op 21-10-1632 in Bergen op Zoom vermeld als fortificatiemeester (NaB, inv. 9, akte nr.
92), op 21-1-1633 als werkbaas bij de forten (NaB, inv. 9, akte nr. 53) en op 30-1-1635 wederom als
fortificatiemeester (NaB, inv. 12, akte nr. 86, blad 374-379). Op 29-4-1633 was hij in Steenbergen aannemer
van het onderhoud en reparatie van aardewerken (NA, Raad van State, inv. 50, 29-4-1633).
Zij ondertrouwde in Steenbergen op 10-9-1616 en trouwde daar op 2-10-1616 als jonge dochter geboren in
Gijssen [Giessen] in het land van Altena met Ibe Heinijngen [?], jonge man uit het land te Worstein
[Warstein?], toen korporaal onder kapitein en gouverneur Borrewater.
Zie Ulrich Becker, lidnr. 195.
Als weduwe geboren in Iperen [verm. Ieper in West-Vlaanderen] ondertrouwde zij in Steenbergen (ten
overstaan van de ouderling Gillis Willemszn.) op 5-11-1616 en huwde zij daar op 4-12-1616 [foutief werd
genoteerd: 4-11-1616] met de weduwnaar Cornelis Bart (zie lidmaat nr. 136). Zij was eerder gehuwd met
Maerten de Vos en met Jacob Matthijssen van der Aert (lidmaat nr. 62). Zij overleed in november 1618
(HGS, inv. 279).
Als jonge man uit Rotterdam ondertrouwde hij in Steenbergen op 9-12-1612 (en trouwde op 13-1-1613) met
Maijken Jans, een jonge dochter uit Rijckevorsel. In 1615-1617 is hij vermeld als eigenaar van een huis in de
Gasthuisstraat (de Blauwstraat) (OgaS, inv. 1776). Op 5-8-1617 liet hij in Steenbergen zijn zoon Dirijc
dopen; de naam van diens moeder werd niet genoteerd. Hij werd in 1619-1620 betaald voor het leveren van
twee tonnen bier (OgaS, inv. 302, fol. 32); hij was dus waarschijnlijk brouwer.
Hij ondertrouwde te Steenbergen (voor de ouderling Michiel Pieters) op 23-3-1613 en trouwde daar op 8-41613 als jonge man van Heidelberg, dienend onder de compagnie van gouverneur Borrewater, met Janneken
Gregorius, jonge dochter van Geertruidenberg (zie lidmaat nr. 191).
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Zij is in de jaren 1615-1617 vermeld als gasthuismoeder, waarmee zij fl. 36 per jaar verdiende (OgaS, inv.
1776); idem in 1620-1621 (OgaS, inv. 1779).
Zij ondertrouwden te Steenbergen op 9-12-1612 en huwden daar op 13-1-1613, hij als jonge man van
Rotterdam, zij als jonge dochter van Rijckevorsel.
Hij verbleef waarschijnlijk in Steenbergen als militair, vermoedelijk als vaandrig. Waarschijnlijk later is hij
vermeld als luitenant. Hij zou zijn overleden in Brielle op 22-10-1657 en zijn echtgenote (N.N.) in december
1644 in Woudrichem (bron(nen) onduidelijk).
Hij ondertrouwde in Steenbergen op 18-6-1616 en trouwde daar op 10-7-1616 met Janneken [Tanneken]
Adriaens, hij als jonge man van “den Hage” bij Breda [Princenhage], zij als jonge dochter uit Kruisland;
beiden woonden toen onder Kruisland. Mogelijk is hij identiek met Jacob Adriaenszn. die in 1612, 1615,
1616 en 1621 als schipper is vermeld (NaS, inv. 2, fol. 6v, 28-2-1612; idem, 15-8-1612, fol. 59; OgaS, inv.
298 en 299; OgaS, inv. 2122, kohier periode 9-4-1621 tot 10-8-1621). Hij is mogelijk eveneens identiek met
Jacob Adriaenszn. die in Steenbergen op 9-9-1618 zoon Tuenis liet dopen, waarbij de naam van de moeder
niet werd genoteerd. Ene Jacob Adriaenszn. leverde in de periode 1608-1609 de turf voor de Vierschaar van
de stad (OgaS, inv. 291) en werd in 1615-1617 betaald voor het leveren incl. bezorgen van turf voor het
Gasthuis in Steenbergen (OgaS, inv. 1776). Voor het luiden van de klok tijdens de begrafenis van ene Jacob
Adriaense werd op 20-5-1619 door zijn weduwe fl. 2 betaald (HGS, inv. 279).
Op 2-11-1619 ondertrouwde (hertrouwde) hij in St. Maartensdijk (en trouwde daar) als weduwnaar, wonend
in Steenbergen, met Neelgen Jans, jonge dochter uit Steenbergen. In 1619-1620 was hij als timmerman
betrokken bij de herinrichting van de drie hoektorens van het stadhuis om deze geschikt te maken als
gevangenis (OgaS, inv. 302, fol. 19). Ook in 1624-1625 is hij in Steenbergen vermeld als timmerman (OgaS,
inv. 2122).
Zij is een dochter van Claes Domisse Padmos en Maeycken Willems (NaS, inv. 3, 8-12-1613). Zij werd in de
periode 1615-1617 in de kerk van Steenbergen begraven, waarvoor fl. 4 werd betaald (HGS, inv. 277, fol.
40v).
Hij is vermoedelijk identiek met Jan Corneliszn. die op 12-8-1608 in Steenbergen is vermeld als wagenmaker
en toen testeerde met echtgenote Dingenken Jans (NaS, inv. 1, fol. 154). Ook op 12-6-1612 is hij vermeld als
wagenmaker in Steenbergen (NaS, inv. 2, fol. 40v-41). Mogelijk is hij Jan de wagenmaker die ca. 1613-1614
in Steenbergen werd begraven (HGS, inv. 276, fol. 23).
Hij was in Steenbergen in de periode 1615-1619 organist en schoolmeester; zie:
https://www.hanleune.nl/steenbergen/221-onderwijs-in-steenbergen-in-de-17de-en-18de-eeuw, webversie
van het boek oktober 2018, p. 47-48.
Hij liet in Steenbergen op 25-7-1615 dochter Pieternel dopen; de naam van de moeder werd niet genoteerd.
Doopgetuige was Pieternel Hermans.
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219. Hubrechtgen Adriaens.
220. Grietgen Heindrijcx.
221. Willem Francken. 169
222. Jan Janszn. Fierens en
223. zijn vrouw Lijsbeth Dignemans. 170
224. Maijken Willems.
225. Herbergh Meniaerts.
226. Adriaengen Cornelis.
227. Lenge [verm. Leenge] Cornelis.
228. Susanneken Cornelis.
229. Adriaengen Albrechts.
230. Anna van Kessel. 171
231. Janneken Claes.
232. Abraham Claes 172 en
233. zijn vrouw Neelgen. 173
234. Diric Alexandis.
235. Maijken Jacobs.
236. Maijken Sijmons.
237. Maijken Antheunis.
238. Mayken, vrouw van Slingerlant. 174
239. Josijntien Visschers.
240. Adriaen Corneliszn.. 175
241. Neeltien Bastiaens. 176
242. Heijndrickxken Adriaens.
243. Jacomijntien Jacobs.

169

170

171

172

173

174

175

176

Hij otr. 29-12-1613 gereformeerd in Roosendaal en huwde aldaar als jonge man van Tholen met Lijsbeth
Marcus, jonge dochter uit Zu…[Zundert? Zuidland?] (vermeld in het trouwboek van de geref. kerk van
Steenbergen).
Zij ondertrouwden in Steenbergen op 14-6-1614 en trouwden daar op 29-6-1614, hij als jonge man van
Stekene in het land van Vlaanderen [in het land van Waas; vergelijk lidmaat nr. 107], zij als jonge dochter
van Steenbergen, beide toen wonend onder Steenbergen. Hij is mogelijk een zoon van lidmaat nr. 108 en
vermoedelijk ook landbouwer.
Zij is een dochter van Jacques van Kessel; zie lidnr. 51. Op 28-9-1619 ondertrouwde zij in Bergen op Zoom
als jonge dochter van Bergen en trouwde daar op 27-10-1619 (vermeld in het trouwboek van Steenbergen
1597-1621, p. 79v) met Dirck Vleugels, jonge man van Bergen op Zoom en broer van de vestingbouwkundig
ingenieur Jacob Vleugels (zie voor hem: https://www.hanleune.nl/de-forten-lillo-en-liefkenshoek/84repertorium-lillo-liefkenshoek-1585-1786, namen T-Z, lemma Vleugels).
Hij is in 1615 vermeld als metselaar (OgaS, inv. 298). Idem in 1621-1622 (OgaS, inv. 304, fol. 27). Op 4-31618 liet hij in Steenbergen zijn zoon Claes dopen; de naam van diens moeder werd niet genoteerd.
Zij is als zijn weduwe vermeld in 1623; zie: https://www.hanleune.nl/steenbergen/165-sauvegardegeld-enhoofdingezetenen-van-steenbergen-in-1623, versie mei 2017, p. 3.
Haar echtgenoot is vermoedelijk Jan Slingerland. In 1621 werd van hem in Steenbergen een kind begraven
(HGS, inv. 280, fol. 44). Hij is vermeld als hoofdingezetene van Steenbergen in 1623; zie:
https://www.hanleune.nl/steenbergen/165-sauvegardegeld-en-hoofdingezetenen-van-steenbergen-in-1623,
versie mei 2017, p. 4. Hij is vermeld als notaris in 1621-1622 i.v.m. een betaling door de stad Steenbergen
van fl. 100 en 4 stuivers (OgaS, inv. 304 fol. 52v). Op 2-12-1623 is hij vermeld als notaris en procureur te
Steenbergen (HGS, inv. 1, fol. 1). Hij is omschreven als notaris te Dordrecht bij wie het Steenbergse echtpaar
Danckert Janssen (o.m. wagenmaker, schepen en landbouwer te Steenbergen) en (diens derde echtgenote)
Magdalena Leunis op 1-8-1625 testeerde (OraS, inv. 1725, fol. 182v, vermeld op 12-6-1630).
Hij is mogelijk identiek met de gelijknamige dakdekker, vermeld in de stadsrekening van 1615 (OgaS, inv.
298) en op het sauvegardekohier betreffende de periode 9-4-1621 tot 10-8-1621 (OgaS, inv. 2122). Het is
minder waarschijnlijk dat hij identiek is met Adriaen Corneliszn. van Stapele.
Zij ondertrouwde in Steenbergen en huwde daar op 21-11-1620 als jonge dochter uit het Westland [van
Steenbergen] met Gerrit Dirricx, weduwnaar van Mariggie Pieters die toen in Nieuw-Vossemeer woonde.
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26 september 1620
244. Ester Noirot. 177
245. Adriaen Bastiaensen. 178
246. Adriaentien Gillis. 179
247. Bartholomeus Jansens. 180
24 december [1620]
248. Pieter Laurensen. 181
249. Hubrecht Dirxen. 182
250. Maria van Stoutenburch. 183
251. Dirrixis de Bonte. 184
252. Maiken Adriaens.
2 oktober 1621
253. Teuntien Cornelis.
254. Catalijntien Claes.
255. Adriaenken Bacx. 185
24 december [1621]
256. Maiken Govaerts.
11 april [1622]
257. Jan Adriaensen. 186
177

178

179

180

181

182
183

184

185

186

Hester Noirot, dochter van Jacques Noirot en Paulina van der Hagen, gedoopt te Dordrecht op 1-3-1603
(Bosters, 2014, p. 11).
Hij is mogelijk identiek met Adriaen Bastiaensen uit Strien [Strijen] die in Steenbergen op 3-10-1627
ondertrouwde met Commerken Dirrix. Hun burgerlijke staat werd niet vermeld. Zij trouwden in Holland [in
Strijen?]. Zij woonden vervolgens in Steenbergen. Mogelijk was hij eerder getrouwd met N.N. die als vrouw
van Adriaen Bastiaense ca. 1624-1625 in de kerk van Steenbergen werd begraven (HGS, inv. 280, fol. 74).
Zij otr. Steenbergen 29-6-1624 en trouwde aldaar als jonge dochter met Pieter Philipsen, weduwnaar van
Grietien Matijssen.
Hij is als inwoner van Steenbergen vermeld op 19-9-1609 (NaS, inv. 1, fol. 208v). Hij ondertrouwde te
Steenbergen op 8-8-1620 als jonge man van Goldren met Janneke Pieters van Middelburg, beide toen
wonend in Steenbergen. Zij huwden op 13-9-1620.
Hij is vermoedelijk identiek met Pieter Laureijssen die in 1607 is vermeld als timmerman (OgaS, inv. 290).
Voor het luiden van de kerkklok tijdens zijn begrafenis in 1620 betaalde zijn weduwe op 21-8-1620 fl. 2
(HGS, inv. 279).
Hij was in Steenbergen doopgetuige op 15-1-1617.
Zij werd in Steenbergen op 30-9-1601 geref. gedoopt als dochter van de schoolmeester Cornelis van
Stoutenburch en Anneken Molenaer; zie verder: https://www.hanleune.nl/steenbergen/221-onderwijs-insteenbergen-in-de-17de-en-18de-eeuw, webversie van het boek oktober 2018, p. 46.
Zij is waarschijnlijk identiek met Dircke de Bont die gehuwd was met Geraert Jansen (vermoedelijk lidmaat
nr. 263). Dit paar liet op 9-3-1624 in de geref. kerk van Steenbergen dochter Grijtgen dopen met als getuige
onder meer Balten Jacobs (lidmaat nr. 178).
Zij is vermoedelijk identiek met Adriana Bacx, de jongste dochter van Jaques Bacx en Cornelia Daems
[Damis, Domis], vermeld op 8-5-1608 (NaS, inv. 1, fol. 133-135v).
Hij is vermoedelijk identiek met Jan Adriaenszn. Hollander, o.m. vermeld als schepen van Steenbergen in
1621 en 1622 (NA, arch. Nassause Domeinraad, inv. 12547, fol. 29 en 34). Deze is in de periode 1615-1617
vermeld als eigenaar van de herberg “De Vergulden Leeuw” (ook: “De Gouden Leeuw”) in de Damstraat
(Kaaistraat). In 1624 is als zijn weduwe vermeld: Magdalena Michiels. Zij verkocht de herberg in 1626
(Hans Slokkers, p. 107). Deze Jan Adriaenszn. was vermoedelijk op 5-1-1619 ouderling in de geref. kerk van
Steenbergen, vermeld bij een trouwinschrijving.
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258. Grietien Jacobs.
259. Grietien Boi.
260. Dingentien Jacobs.
261. Geertien Pieters. 187
24 december [1622]
262. Jacob Willemsen. 188
263. Gerrit Jansen. 189
264. Catalijna Jans.
Vanaf januari 1623 werden nieuwe lidmaten genoteerd in de notulen (de “acta”) van de kerkeraad. 190
De eerstvolgende lidmatenlijst werd vermoedelijk opgesteld in de jaren 1650-1653. 191

187

188

189

190
191

Zij is waarschijnlijk identiek met Geertien Pieters die als jonge dochter uit Steenbergen op 5-1-1619
ondertrouwde (en daar op 20-1-1619 trouwde) met Pieter Aertsen, landbouwer in de Triangelpolder en
weduwnaar van Teuntje Cornelis; zie voor hen: https://www.hanleune.nl/genealogie/142-de-kwartieren-vanpieter-bierens-1685-1734, kwartiernrs. 14 en 15.
Hij ondertrouwde als jonge man van Steenbergen op 11-6-1620 met Neeltje Commers, jonge dochter van
Steenbergen. Zij huwden op 5-7-1620. Hij is op een belastingkohier betreffende de periode 9-4-1621 tot 108-1621 in Steenbergen vermeld als schoenmaker; idem in de periode 1-10-1624 tot 1-10-1625 (OgaS, inv.
2122). Hij liet op 17-7-1620 een kind in het koor van de kerk begraven (HGS, inv. 280, fol. 39v). Idem
omstreeks 1624 twee kinderen (idem, fol. 66).
Vermoedelijk is hij identiek met Geeraert Janszn., smid op de Couveringe op 4-2-1609 (OraS, inv. 1718, fol.
13v). Deze verkocht op 16-2-1611 voor fl. 150 een huis op de Couveringe (OraS, inv. 1513, fol. 43). Ook
vermeld als smid in 1615 (OgaS, inv. 298). Hij overleed vermoedelijk omstreeks 1623; Nicolaes Joosten [die
in Steenbergen glazenmaker was] was sequestor van zijn boedel (OgaS, inv. 305, fol. 29v; idem, inv. 306,
fol. 75v). Samen met zijn echtgenote (N.N.) werd hij in Steenbergen begraven waarvoor fl. 6 en 12 stuivers
werd betaald wegens het klokluiden en het gebruik van het baarkleed (HGS, inv. 280, fol. 66).
Zie HGS, inv. 1 en volgend.
HGS, inv. 1, fol. 78-87. In de inventaris van het archief van de Herv. kerk van Steenbergen (samengesteld in
1973) is als datering van deze lijst tussen haakjes het jaar 1668 vermeld, hetgeen m.i. gelet op de daarop
voorkomende namen onjuist is. Waarschijnlijk dateert de lijst van 1650-1653 en is deze qua datering foutief
ingebonden.
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Bijlage 1
Kopie van de originele lidmatenlijst van de gereformeerde kerk van Steenbergen 1611-1622
Bron: HGS, inv. 100

29

30

31

32

33

34

35

Bijlage 2
Herkomst en beroep van de lidmaten van de gereformeerde kerk van Steenbergen 1611-1622
Met herkomst wordt de geboorteplaats bedoeld.
nr.
m
vr.
?
stb.

lidmaatnummer
man
vrouw
plaats van herkomst is onbekend
plaats van herkomst is Steenbergen

Met beroep is een betaalde functie bedoeld; dit kan ook een deeltijdfunctie zijn, zoals schepen of burgemeester.
Onbezoldigde functies zoals ouderling of diaken in de gereformeerde kerk blijven hier buiten. Gezocht is naar
beroepen die werden uitgeoefend in de periode waarop de lidmatenlijst betrekking heeft. Indien het beroep niet
met zekerheid kon worden achterhaald is achter de vermelding een sterretje (*) geplaatst.
nr.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

m
x

?

stb.

herkomst van elders
Mesen (Vlaanderen)
Reimerswaal

x
x

x

x

x
Melsen in Vlaanderen
Antwerpen
Breda

x
x
x
x
x
x
x

Vlaanderen (Gent)
Vlaanderen
Dordrecht
Brouwershaven

x
x
x

Bergen op Zoom
Zierikzee (verm.)

x

23
24

x

25
26

x

27
28

x

luider van de poortklok
bakker, burgemeester
herbergier, landbouwer,
schepen, burgemeester
zoon van de overleden
drossaard, later lid
magistraat Zierikzee

x
Zierikzee
Zierikzee
Antwerpen (verm.)

x

rentmeester prins van
Oranje, schepen

Breda
x

landbouwer, schepen,
burgemeester

x

Dordrecht (verm.)
x

x

landbouwer, schepen,
burgemeester
x

x

x
x

stadhouder,
burgemeester, schepen
landbouwer, schepen
timmerman
schoenmaker

x

x

lakenverkoper

x
x
x
x
x

x

x
x
x

beroep
predikant
biersteker (handelaar in
bier), schipper en
schepen

x

19
20
21
22

29
30

vr.

gouverneur
(commandeur) van de
stad

x
x

36

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

sergeant-majoor van de
stad

x
x
x

militair (luitenant)

x

Gorcum
x
x

x
x

x
x
x
Nieuwe Tonge

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

schipper *

schipper *

chirurgijn, sergeantmajoor van de stad

x
x
x
x

chirurgijn, schepen
kleermaker,
lakenkoopman

x
x

schipper *
Zierikzee

x
Sommelsdijk (mog.)
Breda

x

Dordrecht

x
x
x
x
x
x

x
x

koster, schoonmaker
wever

Chaam
Dirksland
x
x
x

x

x
x

x
x

schipper *
landbouwer, vo(r) ster *
vorster (deurwaarder),
procureur
commies van de vivres
en ontvanger van
belastingen van de
Generaliteit

Zierikzee
x
x
x
x
x
x

x
x
x

kleermaker
schoolmeester, notaris,
schepen

Bergen op Zoom
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

schoolmeester, notaris,
schepen

Lekkerland
x
Wijk (bij Heusden)
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80

x

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

x
x
x

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Oostduiveland
(Bruinisse)

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

militair *
dienstmeisje
militair, verm. soldaat
landbouwer *
landbouwer
landbouwer *

x
x
x
x
x
x
x
x

landbouwer

Gorcum
Bentschap
[Benschop?]

landbouwer

x
x
x
x
x

landbouwer *

x

Charlois
x
x

x
x

x
x
x

Land van Waes
(Vlaanderen)

x
x
x

straatschoonmaker

x

x
x

kleermaker *
karman (vervoerder)
landbouwer

Land van Goeree
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Antwerpen

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

landbouwer

timmerman

schrijnwerker *
slotenmaker
militair (kapitein)

militair (sergeant)
x

landbouwer, schepen,
burgemeester
38

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
192

x
x

x
x

metselaar

x

Nieuwpoort
(Vlaanderen)
x

x
x

x
x
Roosendaal

x

Den Haag
x

x
x
Terheijden

x

x

x
x

x
x

schoenmaker, koopman *
x

x
x
x
x
x

x
x

vroedvrouw

Zaltbommel

x
x

x
Schotland
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

Klundert

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

landbouwer *
schoenmaker *

x
x
x
x

militair, verm. vaandrig

x
Delft

x
x
x

kleermaker, militair
(soldaat) *

x
x
x

x
x

landbouwer
schoenmaker, koster

x
Nieuwerkerk
(Duiveland) (mog.)
Strijen

x
x

landbouwer
vroedvrouw
landbouwer
militair (tamboer,
trommelslager)

Aalst (mog.)
Alblasserdam (mog.)

x

x

stadsbode, burgemeester,
houthandelaar

Bergen op Zoom
x

x
x
x
x
x
x

procureur
militair (soldaat)

x

x

x

metselaar, waard

timmerman

x
x
x
x
? 192

x

Het is onduidelijk welke beroep hij uitoefende in de periode 1611-1622. Vanaf 1626 maakte hij als schepen
deel uit van de magistraat van de stad (ND, inv. 12547, fol. 57).
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184
185
186
187

x
x
x
x

188
189
190

x
x
x

191
192

x
x

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

Bergen op Zoom
(mog.)
Dordrecht (verm.)
Dordrecht (verm.)
Ditmarschen
[Sleeswijk-Holstein?]

x

Gastel
Giessen (Land van
Altena)
Geertruidenberg
Iperen [Ieper in WestVlaanderen]
x
Rotterdam
Heidelberg

Rotterdam
Rijckevorsel (België)

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

militair, verm. vaandrig

x

Princenhage
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

timmerman

x
x
x

x
x
x
x

Heusden?

x
x
x
x
x
Tholen
Stekene (Vlaanderen)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

wagenmaker *
schoolmeester en
organist
militair (sergeant)

x
x
x
x

schipper *

x

x
x
x

brouwer
militair

x
x
x

x
x

eerst militair (verm.
soldaat), daarna arbeider
(later aannemer van
fortificatiewerken)

x

x
x
x
x
x

kuiper *

landbouwer

x
x
x
x
x
x
x
Bergen op Zoom
x
x
x
x

metselaar
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235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
totaal

193

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

dakdekker
x

x
x
Dordrecht
Strijen (mog.)

x
x
x
x
x

Goldren
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

timmerman
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
146

x
x
176

x
x
118

x

slager, herbergier,
brouwer en schepen * 193

x

schoenmaker
smid

20

68

Mogelijk betreft het hier verschillende personen.
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Bijlage 3
Schepenen van Steenbergen in het kalenderjaar 1611 en hun lidmaatschap van de protestantse
kerk in Steenbergen
Bron voor de schepenen: WBA, oud rechterlijk archief Steenbergen, inv. 1718. 194
Bron voor het lidmaatschap: WBA, arch. Hervormde gemeente Steenbergen, inv. 100. 195
Naam
Etten, Jan Dismans van
Hartsteijn, Pauwels van
Haven, Aelbrecht Jacobse van der
Janssen [Vosberch], Claes
Janssen, Danckert
Mattemburch, Huybrecht uyt
Noirot, Jacques
Padmos, Jan Adriaens
Padmos, Nicolaes (Claes) Domis [Claes Domisse]
Stapele, Adriaen Corneliszn. van
Stoffels, Jacob
Stooffman, Hendrik Corneliszn. 196
Vinck, Jan Janszn.

Lidmaat 1611-1622
nee
ja
nee
nee
nee
nee
ja
ja
ja
nee
ja
nee
ja

Van de 13 schepenen in het jaar 1611 waren er 6 wel en 7 geen lidmaat van de protestantse kerk in de periode
1611-1622. 197

194

195

196

197

De namen konden niet worden ontleend aan het archief van de Nassause Domeinraad, want daarin ontbreken
benoemingsbesluiten van de prins van Oranje betreffende de samenstelling van de Steenbergse magistraat in
de periode 1609-1618. De schepenakten van Steenbergen betreffende het jaar 1611 boden uitkomst. De
schrijfwijze van de namen is soms aangepast ter verduidelijking van de persoon die is vermeld, mede om de
namen te kunnen vergelijken met de namen op de lidmatenlijst.
Nagegaan is of de genoemde schepenen voorkomen op de lidmatenlijst van de gereformeerde kerk van
Steenbergen betreffende de periode 1611-1622 (de oudst bewaard gebleven lidmatenlijst van deze kerk).
Toen hij werd genomineerd voor het schepenambt in 1609 (en niet werd gekozen) werd hij omschreven als
Hendrick Cornelisse “geseit [alias] op stoove” [meestoof] (ND, inv. 12547). Hij representeerde in het
schepencollege Kruisland. Sinds 1590 was er in Kruisland geen aparte schepenbank meer (Delahaye, 1964, p.
26).
In het kalenderjaar 1611 waren er in de samenstelling van het schepencollege enkele mutaties, waardoor er
13 in plaats van de toen gebruikelijke 9 schepenen waren.
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Bijlage 4
Schepenen van Steenbergen in het kalanderjaar 1622 en hun lidmaatschap van de protestantse
kerk in Steenbergen
Bron voor de schepenen: Nationaal Archief, arch. Nassause Domeinraad, inv. 12547, fol. 29 en 34.
Bron voor het lidmaatschap: WBA, arch. Hervormde gemeente Steenbergen, inv. 100. 198
Naam
Domisse, Iman
Hartsteijn, Pauwels van
Haven, Aelbrecht Jacobszn. van der
Hollander, Jan Adriaense
Janssen, Danckert
Noirot, Jacques
Roon (Roijen), Claes Heijndricx van 199
Stapele, Adriaen Corneliszn. van 200
Vinck, Jan Janszn.
Vosberch, Cornelis Marinuszn.

Lidmaat 1611-1622
nee
ja
ja
ja
nee
ja
nee
nee
ja
ja

Van de 10 schepenen in 1622 waren er 6 wel en 4 geen lidmaat van de protestantse kerk in de periode 16111622.

198

199

200

Nagegaan is of de genoemde schepenen voorkomen op de lidmatenlijst van de gereformeerde kerk van
Steenbergen betreffende de periode 1611-1622.
Hij representeerde in het schepencollege de polder De Heen. Vanaf 1619 had deze polder geen eigen
schepenbank meer.
Waarschijnlijk was hij in Steenbergen voor de eerste maal schepen in 1608 (ND, inv. 12547, fol. 25).
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Afkortingen
HGS
archief van de Hervormde Gemeente Steenbergen (in het WBA).
NaB
notarieel archief Bergen op Zoom (in het WBA).
NaS
notarieel archief Steenbergen (in het WBA).
ND
archief van de Nassause Domeinraad (in het Nationaal Archief)
N.N.
naam onbekend.
OgaS
oud gemeentearchief Steenbergen (in het WBA).
o.m.
onder meer.
OraS
oud rechterlijk archief gemeente Steenbergen (in het WBA).
WBA
West-Brabants Archief (te Bergen op Zoom).
WKS
Weeskamerarchief Steenbergen (in het WBA).
z.pl.
zonder plaats
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