J.M.G. Leune
Sergeant-majoors van Steenbergen 1592-1794
Versie 22 februari 2020
In de West-Brabantse stad Steenbergen was, zoals gebruikelijk in Staatse vestingsteden, een sergeant-majoor
(kortweg: majoor) werkzaam die ook wel werd omschreven als wachtmeester. Deze functionaris was belast met
de dagelijkse zorg voor het garnizoen in de vesting. Hij vervulde deze functie onder het gezag van de commandeur
van Steenbergen. De sergeant-majoor werd benoemd door de Raad van State. 1 De majoor van het fort verkreeg
van de Generaliteit een traktement van gewoonlijk fl. 360 ofwel 60 pond Vlaams per jaar. Het was toegestaan om
dit met bijverdiensten aan te vullen.
Voor de periode 1592-1794 is het volgende overzicht samengesteld met de namen van de betrokkenen en de datum
waarop zij werden benoemd; toegevoegd zijn enige biografische bijzonderheden. 2
Benoemingsdatum
of periode
18-03-1592
27-02-1598
1615-1619
1619-1626
1627-1630
1630-1641
08-12-1641
mei 1680
07-10-1694
07-05-1707
18-11-1748
11-08-1768
1790-1794

Naam van de sergeant-majoor
Pieter Moens 3
Jacques Ferret 4
Balthasar Craemer 5
Christoffel Andries 6
Taco Mon(t)sima (Monsema) 7
Willem Aelbertszn. Scherpensteen
(Scherpensteijn) 8
Hans Gijsels 9
Daniel Metsdorp [oorspr. Metzdorff] 10
Aelbert (Albertus) van de Boon 11
Christiaen Frederik Kleinoo (Cleino) 12
Pieter Casper Snoers 13
Adriaan Hendrik van Eversdijk 14
Alexander Sigismund baron de Roman 15

De vesting Steenbergen anno 27 juni 1746. 16
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Bijlage
De veroordeling van Pieter Casper Snoers op 15 juni 1752
Nationaal Archief, archief van de Hoge Krijgsraden en Zeekrijgsraden, toegang 1.01.45, inv. 287II
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Afkortingen in de noten
att.
attestatie
HGS
archief Hervormde gemeente Steenbergen
NA
Nationaal Archief Den Haag
NaB,
notarieel archief Bergen op Zoom
not. arch.
notarieel archief
Oga
oud gemeentearchief
Ora
oud rechterlijk archief
SZ
Staten van Zeeland
WBA
West-Brabants Archief
ZA
Zeeuws Archief Middelburg
Noten
1

Andere functionarissen die belast waren met taken betreffende het garnizoen in de stad Steenbergen (en de
bijbehorende vestingen) en die door de Raad van State werden benoemd waren ten tijde van de Republiek der
Verenigde Nederlanden: de commandeur die soms ook als gouverneur is omschreven (zie:
http://www.hanleune.nl/steenbergen/149-commandeurs-van-steenbergen-1602-1795), de commies van de
vivres en de ammunitiën (die was belast met de zorg voor de bevoorrading van het garnizoen met
levensmiddelen en ammunitie en die vaak tevens fungeerde als ontvanger van Generaliteitsbelastingen), de
provoost-geweldige (die was belast met de handhaving van de tucht onder de in de stad verblijvende
militairen; zie elders op deze website) en de auditeur-militair (die fungeerde als officier van justitie in
strafzaken tegen militairen). Laatstgenoemde functie werd vaak vervuld door de sergeant-majoor van de stad
(NA, Raad van State, inv. 1583, Verbaal Steenbergen najaar 1683, fol. 151 v-152).
2
Zie voor de majoors van het fort Henricus: J.M.G. Leune, Het fort Henricus te Steenbergen, Broek op
Langedijk, 2017, hoofdstuk 5.
3
Hij verkreeg commissie van de Raad van State op 18-3-1592 (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1525, fol. 27 v).
Op 1-5-1623 is als zijn overleden weduwe vermeld: Cathelijnken Cornelis Barthoens. Haar erfgename was haar
dochter Janneken Moens. Pieter Moens werd omschreven als “in leven majoor van de forten” (niet vermeld
werd welke) (WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 19, akte nr. 33, 1-5-1623). In Bergen op Zoom bezat hij een
huis in de Zuivelstraat (idem, inv. 12, akte nr. 13, 29-10-1629).
4
Hij verkreeg commissie van de Raad van State op 27-2-1598 (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1525, fol. 168
v). In de periode ca. 1609-1610 is zijn (eerste?) echtgenote in de kerk van Steenbergen begraven, waarvoor hij
fl. 4 betaalde (HGS, inv. 276, fol. 21). In 1611 is hij vermeld met zijn echtgenote Elizen la Croij (WBA, Hervormde
gemeente Steenbergen, inv. 100, lidmatenlijst 1611-1626). Op 26-6-1612 testeerde hij in Steenbergen met zijn
echtgenote Elysabet [?] de la Croix; dit betrof een testament op de langstlevende (WBA, not. arch.
Steenbergen, inv. 2, fol. 44 v). Op 12-11-1606 en 20-9-1609 werden kinderen van hen in Steenbergen gedoopt.
Het bestuur van de stad Steenbergen betaalde hem als stadsmajoor een jaarlijkse recognitie van fl. 48 (WBA,
oga Steenbergen, inv. 293); ter vergelijking: gelijktijdig toucheerde gouverneur Johan de Witte per jaar fl. 300
en de schoolmeester Claes Brant te Kruisland fl. 54 (WBA, oga Steenbergen, inv. 645). Ferret was in
Steenbergen ook fourier (functionaris belast met de huisvesting van militairen). Daarmee verdiende hij fl. 72
per jaar (WBA, oga Steenbergen, inv. 291). Hij overleed kort voor 1-10-1614 (OgaS, inv. 297, fol. 28v).
5
Hij is soms kortweg omschreven als Mr. Balth; zie bijv. de lidmatenlijst van de geref. kerk van Steenbergen
1611-1621 (HGS, inv. 100). Hij is op 22-6-1606 vermeld als chirurgijn (NaB, inv. 5, akte nr. 256, blad 252v). Op
23-8-1614 was hij in Steenbergen diaken (trouwboek 1597-1621, p. 61v); idem op 28-3-1615, p. 64). Op 18-101615 werd van hem in Steenbergen, omschreven als majoor, 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 van Jacques van Kessel, Maeyken Cornelisdochter, als kerkmeester,
omschreven als sergeant-majoor van de stad (HGS, inv. 278). Hij was sergeant-majoor van de stad tot 9-6-1619
(OgaS, inv. 302, fol. 18, 41 en 41v). Jacques van Kessel was kerkmeester te Steenbergen in het boekjaar 16151616 (HGS, inv. 277).
6
Hij begon als stadsmajoor in juli 1619 met een traktement van fl. 72 per jaar (WBA, oud gemeentearchief
Steenbergen, inv. 302, fol. 41v; idem inv. 305, fol. 75). In het boekjaar 1620-1621 werd door het stadsbestuur
besloten om het traktement van de majoor met fl. 24 te verlagen en te brengen op fl. 48 per jaar, dit vanwege
de krimp van het garnizoen. Christoffel Andries ontving nog fl. 60 (overgangsregeling) (OgaS, inv. 303, fol. 34v35). In het boekjaar 1621-1622 ontving hij als majoor fl. 48 en als fourier gedurende een half jaar (vervallen op
20-11-1621) fl. 18 (OgaS, inv. 304, fol. 62). In het boekjaar 1622-1623 werd hij betaald over een periode van
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een jaar plus een maand en 8 dagen. Hij ontving fl. 53. Dit bedrag was als volgt samengesteld: fl. 29 over een
periode van 7 maanden en8 dagen ingaande 9-12-1621 en eindigend op 19-7-1622 toen de stad door de
Spanjaarden werd ingenomen; voorts fl. 24 over 6 maanden, ingaande de herovering van de stad op 7-10-1622
en eindigend op 7-4-1623 (OgaS, inv. 305, fol. 75). Als fourier ontving hij daarenboven fl. 42. In het boekjaar
1623-1624 ontving hij als majoor tot 7-4-1624 fl. 48. Als fourier verkreeg hij fl. 46 en 10 stuivers; dit bedrag was
als volgt samengesteld: tot 7-7-1623 bedroeg het traktement van de fourier fl. 36 en daarna (tot 7-4-1624) fl.
50. In de boekjaren 1624-1625 en 1625-1626 verdiende hij als majoor fl. 48 en als fourier fl. 50 per jaar (OgaS,
inv. 307, fol. 71v-72 en idem, inv. 308, fol. 80). In de periode 1620-1627 liet hij in de gereformeerde kerk van
Steenbergen zeven kinderen begraven (HGS, inv. 280).
7
Op 11-5-1625 is hij omschreven als sergeant van de commandeur van Steenbergen (WBA, oga Steenbergen,
inv. 2122); waarschijnlijk is daarmee niet de functie van sergeant-majoor van de stad bedoeld. Waarschijnlijk
werd hij stadsmajoor vanaf eind april 1627. Hij verdiende daarmee per jaar fl. 48 en was niet, zoals zijn
voorganger, tevens fourier. Deze functie werd vanaf eind april 1627 vervuld door Cornelis Coenraets (later
notaris te Steenbergen) die daarmee fl. 96 per jaar verdiende. Op 27-5-1627 is Taco Monsima omschreven als
“majoor van de garnizoenen van de stad” (WBA, ora Steenbergen, inv. 1724, fol. 200). Hij is als “majoor alhier”
in Steenbergen vermeld op 21-7-1628 (WBA, ora Steenbergen, inv. 1518, fol. 21 v). Idem op 20-1-1629, toen
omschreven als omtrent 53 jaar oud (WBA, ora Steenbergen, inv. 1725, fol. 64). Op 21-10-1628 kocht hij een
huis in Steenbergen (WBA, ora Steenbergen, inv. 1518, fol. 82 v). Op 22-1-1631 is hij vermeld als majoor te
Steenbergen. De Raad van State wees toen zijn verzoek af om hem een “augmentatie van tractement” [extra
salaris] toe te kennen (NA, Raad van State, inv. 48 (I), 22-1-1631, fol. 69). Op een kohier betreffende de
belasting van onroerend goed in Steenbergen in de periode 1-10-1633 t/m 31-9-1634 is het huis vermeld van
wijlen Taco Montsima (WBA, oud-gemeentearchief Steenbergen, inv. 2123). In 1627 betaalde hij fl. 3 en 6
stuivers voor het luiden van de klok en het gebruik van het doodkleed bij de begrafenis van zijn zoon (WBA,
arch. Herv. gemeente Steenbergen, inv. 280, fol. 81v).
8
Hij is in Steenbergen vermeld op 16-4-1629, zonder aanduiding van zijn functie (WBA, ora Steenbergen, inv.
1518, fol. 135 v). Op 21-4-1629 is hij omschreven als dienend in de compagnie van Philips van Thienen,
gouverneur van Steenbergen (idem, inv. 1725, fol. 93). Hij verkocht toen een deel van land in het Oudland
genaamd “de Sweepe”. Op 27-10-1629 is hij in Steenbergen vermeld zonder aanduiding van zijn functie (WBA,
ora Steenbergen, inv. 1725, fol. 133 v). Op 16-6-1630 is hij vermeld als ondermajoor van Steenbergen (idem,
fol. 184). Op 22-1-1631 is hij omschreven als ondermajoor te Steenbergen, benoemd door de prins van Oranje
op 3-3-1630. De Raad van State wees toen zijn verzoek om hem een traktement als ondermajoor toe te kennen
af (NA, Raad van State, inv. 48 (I), 22-1-1631, fol. 69). In de stadsrekening van Steenbergen betreffende het
tijdvak 16-4-1630 tot 16-5-1631 is hij vermeld als majoor van de stad met een jaartraktement van fl. 48 (OgaS,
inv. 313, fol. 55v). Op 28-12-1632 is hij vermeld als sergeant-majoor van Steenbergen (WBA, ora Steenbergen,
inv. 1519, fol. 261). Idem op 6-8-1634 (WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 10). Idem op 14-11-1636 en 7-1-1637
(WBA, ora Steenbergen, inv. 1726, fol. 319 v en 329). Hij was gehuwd met Margrita Jacobsdr. Gastelaer en
overleed waarschijnlijk tussen 7-8-1641 (toen vermeld als kapitein-majoor te Steenbergen; WBA, ora
Steenbergen, inv. 1728, fol. 48) en 8-12-1641 (de datum van benoeming van zijn opvolger).
Waarschijnlijk had Willem Scherpesteijn een zoon Jacobus die op 31-8-1647 commissie verkreeg van de Staten
van Zeeland als landmeter (ZA, SZ, inv. 1670, fol. 10 v). Diens vrouw werd op 2-3-1655 in de geref. kerk van
Steenbergen begraven. Voorts had Willem Scherpesteijn waarsch. een dochter Agneta. Zij was gehuwd met
Samuel Manteau, doctor in de medicijnen, zoon van Francois Manteau (predikant te Oud-Vossemeer 16191665) en vermoedelijk diens tweede echtgenote Margriete Thierrij. In Steenbergen lieten Samuel Manteau en
Agneta Scherpesteijn op 8-9-1658 hun zoon Francois geref. dopen.
9
Hij is geboren in Cassel [Kassel] en verkreeg commissie als sergeant-majoor van de Raad van State op 8-121641 (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1527, fol. 35 v). Eerder (op 31-8-1640) was hij in Steenbergen sergeant
onder commandeur Francois de Ram van Hagendoorn. Hij testeerde toen te Steenbergen met zijn echtgenote
Alijde Davidsdr. Turquets (WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 30). Hij hertrouwde in Steenbergen (otr. 26-71648, tr. 9-8-1648) met Adriaentie Dingemans, weduwe van Leendert Jacobse Knaep. Zij werd in de kerk van
Steenbergen op 17-7-1661 begraven; de klok werd vier maal geluid (WBA, arch. Herv. gemeente Steenbergen,
inv. 552). Hij hertrouwde nog eens en wel met Hendrickske Jans de Roon, j.d. uit De Heen (otr. Steenbergen 17-1662, tr. ald. 16-7-1662). Op 23-9-1662 werd zij door belijdenis lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen
Met haar testeerde hij te Steenbergen op 22-12-1662 en 3-3-1670 (WBA, not. arch. Steenbergen, resp. inv. 40
en 43). In 1665 werd hij voor een vermogensbelasting in Steenbergen aangeslagen voor fl. 3000 (WBA, oudarch. gemeente Steenbergen, inv. 2122). Hij was nog sergeant-majoor te Steenbergen op 15-3-1680 toen hij
Dirck van Zuiligem (wonend in Den Haag) machtigde zijn belangen te behartigen i.v.m. zijn traktement als
majoor (WBA. not. arch. Steenbergen, inv. 52). Gijsels was in Steenbergen in 1660 ook brouwer. In de periode
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6-1-1660 tot 10-5-1660 leverde hij bier aan het Gasthuis te Steenbergen waarvoor fl. 28 en 10 stuivers werd
betaald (OgaS, inv. 1799, fol. 46). Hans Gijsels werd op 31-5-1680 in Steenbergen begraven. Op 13-7-1680
toonde Hendrickske Jans de Roon als zijn weduwe voor de Weeskamer van Steenbergen zijn testament, dat op
3-3-1670 was verleden voor de Steenbergse notaris Joan Vinck, waarbij de Weeskamer was gesecludeerd
(WBA, Weeskamer Steenbergen, inv. 2244, fol. 151 v). Op 18-9-1680 testeerde Hendrickske de Roon,
omschreven als winkelierster (WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 45). Als zijn weduwe en boedelhoudster is zij
ook vermeld op 9-11-1680 (idem, inv. 52); zij had nog geld tegoed van het Noorderkwartier van Holland en
West-Friesland, verwijzend naar de reeds genoemde door Gijsels verstrekte machtiging op 15-3-1680. Zij werd
in Steenbergen op 22-11-1683 begraven. Het is niet erg waarschijnlijk dat Hans Gijsels identiek is met Hans
Ghijsels die op 14-4-1628 is vermeld als geweldige provoost te Aardenburg (RvS, inv. 45, fol. 222).
10
Hij is als majoor van Steenbergen vermeld op 11-5-1680 (WBA, Resoluties stadsbestuur Steenbergen; A.
Delahaye, De vesting Steenbergen, Zevenbergen, 1975, p. 50) [NB: zijn voorganger was toen nog niet
overleden]. Hij verkreeg commissie van de Raad van State (WBA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1532, fol. 226 v).
Als majoor van Steenbergen is hij vermeld op 5-8-1681 toen hij als j.m. van Berlijn in Den Haag ondertrouwde
(en daar trouwde met att. van Steenbergen d.d. 24-8-1681) met Femmetje Beerents, j.d. van Overijssel, toen
wonend in Den Haag. Hij werd als voorganger van Aelbert van de Boon vermeld op 7-10-1694 (NA, Raad van
State, 1.01.19, inv. 1533, fol. 135). In Steenbergen woonden begin 18de eeuw zijn kinderen Lodewijk (ged. te
Steenbergen op 11-3-1682 en o.m. vermeld als vader aldaar 9-10-1707; woonde 12-12-1722 in het buitenland,
evenals zijn broer Daniel; OgaS, inv. 156, fol. 125) en Catharina (o.m. vermeld als moeder aldaar 24-3-1707 en
als echtgenote van Hendrick [Gerritsen] van Gogh (tamboer-majoor) op 10-11-1713; WBA, not. arch.
Steenbergen, inv. 64; zij hertr. Steenbergen 25-9-1722 met Pieter van Walta, j.m., geb. Ooltgensplaat). Daniel
Metsdorp testeerde met echtgenote Femmeke Beerens te Steenbergen op 13-7-1684 (WBA, not. arch.
Steenbergen, inv. 46). Hij werd in Steenbergen op 30-9-1694 begraven. Zij testeerde te Steenbergen op 8-81701 (bron: idem, inv. 58, fol. 215-215v). Zij werd in Steenbergen op 27-7-1713 in Steenbergen begraven,
waarbij driemaal werd geluid (kosten: fl. 7 en 16 stuivers) (HGS, inv. 557).
11
Hij verkreeg commissie van de Raad van State op 7-10-1694 (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1533, fol.
135). In 1703 (en mogelijk al eerder en ook later) combineerde hij deze functie met die van licentmeester te
Steenbergen (zie: http://www.hanleune.nl/steenbergen/171-betrokkenen-bij-inning-convooien-en-licenten-testeenbergen). Voor het smeren van sloten en grendels aan de poorten en bruggen te Steenbergen kreeg hij fl. 4
per jaar (NA, Raad van State, inv. 1594, Verbaal Steenbergen voorjaar 1700, fol. 96).
Hij huwde als jonge man van Delft met Cornelia van de Noort, jonge dochter, geboren en wonend te
Steenbergen (otr. Steenbergen 27-12-1697, tr. ald. jan. 1698). Zij testeerden in Steenbergen op 10-7-1703
(WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 59, fol. 225-226). Zij lieten in Steenbergen kinderen dopen op 5-10-1698, 94-1700, 15-5-1701, 29-4-1703 en 1-1-1705. Cornelia van de Noort werd in Steenbergen op 5-1-1705 begraven.
Twee van hun kinderen werden naamloos begraven op 23-4-1700; voorts kinderen op 12-3-1705 en 10-7-1706.
Albert van de Boon testeerde, kort voor zijn dood en ziek in bed, te Steenbergen op 2-5-1707, toen uitsluitend
omschreven als ontvanger van de convooien en licenten (WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 61, 2-5-1707, fol.
185-185 v). Hij wees als voogden van zijn minderjarige kinderen aan: Johannes van der Cloot (schilder te Delft)
en Adriaan van der Beeck, commissaris op het hoornwerk bij het fort Henricus (zie:
http://www.hanleune.nl/steenbergen/171-betrokkenen-bij-inning-convooien-en-licenten-te-steenbergen).
Albert van de Boon werd in Steenbergen begraven op 7-5-1707, precies op de dag dat Frederik Kleinoo als zijn
opvolger werd benoemd.
12
Hij is geboren in de stad Ziesar (“Ciesar”) in de Duitse deelstaat Brandenburg. Op 9-2-1697 ondertrouwde hij
te Steenbergen met Cornelia van Driel, j.d. uit Steenbergen, geref. ged. aldaar op 10-4-1672, dochter van
Dingeman Leendertse van Driel en Agatha Coenraets. Hij was toen fourier (anno 2016 een onderofficier belast
met de bevoorrading van een legeronderdeel) in de compagnie van kapitein Grober in het garnizoen van
Steenbergen.
Hij verkreeg commissie van de Raad van State als sergeant-majoor van Steenbergen op 7-5-1707 (NA, Raad van
State, 1.01.19, inv. 1535, fol. 160). In de index op de commissie-besluiten van de Raad van State (zoals te
raadplegen op de website van het Nationaal Archief) is foutief vermeld dat hij Johan Dibbitz opvolgde. Hij is als
vader vermeld te Steenbergen op 27-10-1697, 8-3-1699, 18-7-1700, 31-12-1702, 12-4-1705, ?-8-1708 (verm.
begr. in Steenbergen op 29-9-1708) en 1-11-1711. Kleinoo is (als Fredrick Clijno) in Steenbergen vermeld op 115-1705 toen daar een kind van hem werd begraven. Hij was doopgetuige te Steenbergen op 11-1-1708. Op 193-1745 wees zijn toen ongehuwde zoon Johan Klijno hem (omschreven als majoor van Steenbergen) aan als zijn
universeel erfgenaam (WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 120). Deze zoon werd te Steenbergen op 2-6-1745 in
de geref. kerk van Steenbergen begraven (HGS, inv. 560); hij deed op 3-4-1722 in de geref. kerk van
Steenbergen belijdenis (WBA, arch. Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 2). Op 28-8-1745 werd het huis met hof
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van Christiaen Frederik Klijno aan de noordzijde van de Damstraat publiekelijk verkocht voor fl. 2640 aan
Guillelmus Janssen (WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 129). Na de benoeming van Pieter Casper Snoers tot
majoor van Steenbergen bleef Klijno nog enige tijd werkzaam als ondermajoor; in de verbalen van de Raad van
State van juni 1750 en juni 1752 is hij als zodanig vermeld.
Vanaf 1718 ontving hij van de Raad van State jaarlijks een toelage van fl. 25 wegens zijn armoedige staat (zie de
verbalen betreffende de periode 1718-1752). Hij werd in Steenbergen op 14-10-1752 begraven. Zijn
echtgenote werd in de kerk van Steenbergen begraven op 31-12-1733; er werd viermaal geluid (HGS, inv. 559).
In april 1753 werd ene Jochemus Frederik Kleijno lidmaat van de gereformeerde kerk van Steenbergen met
attestatie van Namen d.d. 26-4-1753 (WBA, arch. Hervormde Gemeente Steenbergen, inv. 34). Zijn
verwantschap met Christiaen Frederik Klijno dient nog opgehelderd te worden. Vermoedelijk was hij diens
zoon. Op 5-2-1762 werd hij door de magistraat van Steenbergen benoemd tot “stadsbelleman” op een
traktement van fl. 6 per jaar (OgaS, inv. 163). Hij volgde Jan Eekers op. Hij vervult deze functie slechts kort want
op 11-3-1763 wordt vanwege zijn overlijden een opvolger benoemd (bron: idem).
13
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1538, fol. 253 v. Hij verkreeg commissie als majoor van de stad
Steenbergen waarbij het fort Henricus klaarblijkelijk inbegrepen werd geacht. Hij verkreeg eveneens
commissie van de Staten van Zeeland (maar dan uitsluitend voor het fort Henricus) op 26-3-1750 (ZA, SZ, inv.
1673, fol. 66 v). Hij had toen de rang van luitenant.
In oktober 1741 verbleef Pieter Snoers in Steenbergen als sergeant in de compagnie van majoor Johan Pegasius
van Stapelen in het regiment van Cornelis Evertsen. Hij ondertrouwde (geref.) in Steenbergen op 21-10-1741
en trouwde daar op 5-11-1741 als j.m. uit Dendermonde met Elisabet de Graef, j.d. uit Steenbergen, r.k. ged.
aldaar 15-1-1716, dochter van Adrianus de Graef en Gertrudis van Gils.
Op 7-4-1743 lieten zij in Bergen op Zoom een kind r.k. dopen. Daarna volgden kinderen die in Steenbergen r.k.
werden gedoopt op 20-2-1744, 26-5-1749, 16-10-1750, 27-3-1752, 6-8-1753, 11-12-1754 en 17-1-1758. In
Steenbergen overleden op 1-9-1747 twee van hun kinderen.
Op 3-6-1746 (omschreven als gewezen sergeant) huurde hij voor fl. 240 per jaar een huis nabij de Blauwpoort
in Steenbergen (WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 106, akte nr. 36). Enige dagen later (op 29-6-1746) kocht hij
voor fl. 775 een huis aan de oostzijde van de Gasthuisstraat nabij de Blauwe Poort, oostelijk grenzend aan de
boomgaard van de Raad van State (bron: idem, inv. 105, akte nr. 30).
Op 25-1-1748 testeerde Pieter Snoers met zijn echtgenote te Steenbergen (WBA, not. arch. Steenbergen, inv.
120, fol. 85). Idem op 5-6-1759 (inv. 120, fol. 344).
Op 15-6-1752 werd hij in hoger beroep door de Hoge Krijgsraad veroordeeld wegens “brutaliteiten, disordres
en geweldplegingen” ten huize van Adriaan Huijsers, tavernier in de “Graaf van Mansvelt” te Steenbergen (NA,
arch. van de Hoge Krijgsraden en Zeekrijgsraden, toegang 1.01.45, inv. 287II). Dit vonnis werd op 1-7-1752
geapprobeerd door Anna van Hannover, regentes van haar zoon en erfstadhouder Willem V. Het vonnis hield
in dat Snoers werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden (door te brengen in het provoosthuis
te Steenbergen) en betaling van de proceskosten. Hij mocht pas worden vrijgelaten indien hij deze kosten had
voldaan. Voor de integrale tekst van het vonnis wordt verwezen naar de bijlage. Snoers behield zijn functie als
stadsmajoor. Volgens Delahaye regende het in Steenbergen klachten over zijn functioneren. Het stadsbestuur
besloot in 1761 dat hij geen recht meer had op zijn stedelijke toelage (“rekognitie”).
Zijn vader Johannes Snoers procedeerde tegen hem voor de Hoge Krijgsraad op 6-12-1758 (NA, arch. van de
Hoge Krijgsraden en Zeekrijgsraden, toegang 1.01.45, inv. 273 II, fol. 58).
In 1759 werd hij wederom gedaagd voor de Hoge Krijgsraad, ditmaal wegens het wederrechtelijk eisen van
poortgeld te Steenbergen. Hij verklaarde tijdens dit proces op 26-9-1759 42 jaar oud te zijn en te zijn geboren
in Dendermonde (WBA, ora Steenbergen, archiefnr. 906, inv. 0017). In deze “barrièrestad” was destijds een
Staats garnizoen gevestigd.
Pieter Snoers overleed te Steenbergen op 30-7-1768. Zijn weduwe verzocht het stadsbestuur vergeefs om
enigerlei tegemoetkoming (Delahaye, 1975, p. 50).
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Hij verkreeg van de Raad van State op 11-8-1768 commissie als majoor van de stad Steenbergen en van het
fort Henricus (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1540, fol. 56). Idem van de Staten van Zeeland op 11-8-1768
(ZA, SZ, inv. 1673, fol. 153 v). Hij is vermeld als inkomend lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met
attestatie van Schijndel d.d. 16-9-1768 (WBA, Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 34, Lidmatenlijst geref. kerk
Steenbergen 1725-1783). Op 27-5-1746 werd hij benoemd tot vaandrig in de compagnie van kolonelcommandant Evert Jan de Vassij in het regiment van Daniel de Brauw; eerder was hij in deze compagnie kadet
(ZA, SZ, inv. 1673, fol. 12 v). In 1747 was hij onder-luitenant in deze compagnie (ZA, SZ, inv. 1673, fol. 28).
Adriaan Hendrik van Eversdijk is een zoon van David van Eversdijk en Margaretha Gesina Spoor. David van
Eversdijk woonde 7-5-1711 in Leiden (Regionaal Archief Leiden, not. arch. Leiden, archiefnr. 506, inv. 1721,
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akte nr. 38) en was vermoedelijk eerst klerk bij de Raad van State en later advocaat bij het Hof van Utrecht (J.C.
Kort, Repertorium op de lenen van de Hofstede Nijveld, p. 37; het archief van dit leengoed berust onder de
naam Huis Nijveld te De Meern bij Het Utrechts Archief, toegang 29-30; gegevens over Adriaan Hendrik van
Eversdijk en zijn familie zijn daarin te vinden in inventarisnrs. 11-13; ze hebben betrekking op grondbezit in
Vleuten). Op 28-8-1763 compareerde Adriaan Hendrik van Eversdijk te Leiden (omschreven als sous-luitenant,
wonend in Den Haag) over de afwikkeling van de nalatenschap van zijn moeder, die op 16-12-1762 in
Leiderdorp was overleden (Regionaal Archief Leiden, not. arch. Leiden, archiefnr. 506, inv. 2151, fol. 58).
Op 11-2-1791 is Adriaan Hendrik van Eversdijk vermeld als kapitein in Staatse dienst én als groot-majoor van
Steenbergen. Op 6-9-1791 is hij vermeld als inwoner van Leiden (Regionaal Archief Leiden, not. arch. Leiden,
archiefnr. 506, inv. 2560, fol. 509).
Hij bleef ongehuwd en overleed in Leiden op 8-4-1793; zie voor zijn nalatenschap: Regionaal Archief Leiden,
not. arch. Leiden, archiefnr. 506, inv. 2234, fol. 76; idem inv. 2236, fol. 133. Als zijn zusters zijn bekend:
Margaretha Maria van Eversdijk en Helena Cornelia van Eversdijk (bron: het genoemde archief van Huis
Nijveld).
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Op 12-11-1790 werd zijn commissie vertoont als majoor van de stad en als opvolger van Adriaan Eversdijk (
WBA, Resoluties van het stadsbestuur van Steenbergen, inv. 169, fol. 18v). In juni 1794 is hij vermeld als grootmajoor van Steenbergen (en, mogelijk per abuis, als luitenant-kolonel) (NA, Raad van State, inv. 1618, Verbaal
Steenbergen juni 1794, fol. 104). Zwitzer (2012, p. 829) heeft vermeld dat hij in 1790 werd benoemd tot
majoor van het fort Henricus, maar dit berust waarschijnlijk op een vergissing omdat op dit fort vanaf 18-111748 geen aparte sergeant-majoor meer functioneerde. Bedoeld moet zijn: majoor van de stad met inbegrip
van het fort.
De Roman is bij zijn huwelijk in Steenbergen in 1786 omschreven als majoor, maar daarmee werd zijn
toenmalige rang bedoeld in het Staatse leger, niet zijn functie als sergeant-majoor in Steenbergen. De Roman is
op 18-11-1749 in Maastricht geboren als zoon van Jean Bogislaus de Roman, geboren in 1705 en overleden in
Maastricht in 1781 als luitenant-kolonel in Staatse dienst. Alexander de Roman was een kleinzoon van Pierre de
Roman, een Franse edelman uit de Provence, die in 1685 in Pruissche dienst trad en in Geldern (Rheinland)
overleed. Door zijn huwelijk (op 5-7-1786 te Steenbergen na een ondertrouw aldaar op 5-6-1786 en na een
huwelijkscontract d.d. 28-6-1786; WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 121) met Lidia Sara de Bère (geboren in
Buren, dochter van de luitenant-kolonel Daniel de Bère en Adriana Maria van Eck van Teijsterbant, overl.
Steenbergen 29-5-1821) werd Alexander de Roman mede-eigenaar van het landgoed Dassenberg te
Steenbergen. Hij overleed in Steenbergen op 22-5-1823 (A.M. Bosters, Landgoed Dassenberg, in: De Ghulden
Roos, Jaarboek nr. 66, Roosendaal, 2006). Hij komt voor op de lijst van gepensioneerde officieren van het
Staatse leger zoals gepubliceerd op 5-9-1797 (Decreten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van
Holland van 5 september tot 7 okctober 1797, Den Haag, 1797, p. 30). Hij werd vermeld als “majoor, ligte
troup, Sternbach”; met laatstgenoemde zal zijn bedoeld: George Lodewijk Joseph Frederik baron Van
Sternbach, geb. Aurelois 27-10-1746, kolonel van het Korps Jagers de Sternbach (Korps Jagers van het Land van
Overmaze) dat in 1786 als uitvloeisel van het Traktaat van Fontainebleau (d.d. 8-11-1785) werd opgeheven
(Zwitzer, 2012, p. 578).
In 1794 was in Steenbergen ook een ondermajoor werkzaam, te weten Ferdinand Farardez die op 19-3-1794,
ook omschreven als gepensioneerd vaandrig, in Steenbergen testeerde met echtgenote Anna Johanna Sloes
(WBA, not. arch. Steenbergen, inv. 121, fol. 562-563 v).
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