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Voorwoord
De belangstelling voor de geschiedenis van Steenbergen is groeiend, gestimuleerd door het bestuur van de
gemeente. Getracht wordt onder meer om Steenbergen als voormalige vestingstad op de kaart te zetten. Het
fort Henricus, ooit onderdeel van de West-Brabantse Waterlinie, wordt gerestaureerd.
Steenbergen heeft niet alleen op militair gebied een boeiende historie. Ook de geschiedenis van het stedelijke
onderwijs is alleszins de moeite waard om op terug te blikken. Helaas is daar nauwelijks onderzoek naar
verricht. Over het onderwijs in de periode van de middeleeuwen is weinig meer terug te vinden en wat erover
bekend is is reeds onder de aandacht gebracht door de toenmalige stadsarchivaris Albert Delahaye. Con
Slokkers, kroniekschrijver van Steenbergen, publiceerde over de onderwijsgeschiedenis in de 19de en 20ste
eeuw. Een onbeschreven blad in de geschiedschrijving over Steenbergen is het onderwijs in de 17de en 18de
eeuw. Met het voorliggende boek beoog ik deze leemte op te vullen. Op basis van uitgebreid archiefonderzoek
ben ik gedoken in de geschiedenis van de stadsschool tot ca. het jaar 1800. Die school is reeds vermeld in 1318
en bestond vermoedelijk al eerder. In 1356 werd de verantwoordelijkheid voor de school door een clericus
overgedragen aan het bestuur van de stad. De school was een lagere school die we tegenwoordig aanduiden als
een basisschool. Van voortgezet onderwijs was toen in Steenbergen nog lang geen sprake.
Tijdens het onderzoek dat aan dit boek ten grondslag ligt heb ik gezocht naar antwoorden op uiteenlopende
vragen. Waar stond deze school? Wie waren de schoolmeesters en waar kwamen ze vandaan? Hoe werden zij
gehonoreerd? Hoeveel leerlingen bezochten de stadsschool? Wat leerden de kinderen er? Hoe zag een
schooldag eruit? Waren er vakanties? Met welke regels van de Staten-Generaal werd de stadsschool
geconfronteerd? Hoe was de verhouding geregeld tussen de stadsschool en de gereformeerde kerk van de stad?
Veranderde daar wat aan toen de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1795 plaatsmaakte voor de Bataafse
Republiek en katholieken voor het eerst na de Reformatie kans kregen om toe te treden tot het stadsbestuur?
Een centrale plaats in het boek wordt ingenomen door de schoolmeesters. Zij speelden in het schoolleven een
sleutelrol, net zoals de onderwijzers op de basisschool anno 2018. In het boek zijn biografische portretten
opgenomen van alle stadsschoolmeesters die in de 17de en 18de eeuw aan de stadsschool verbonden waren.
Bijzondere aandacht is besteed aan de spraakmakende affaires waarin de schoolmeesters in de tweede helft van
de 18de eeuw verzeild raakten. Maar liefst drie van hen werden door het stadsbestuur ontslagen en een vierde
trad zelf onder zware druk af.
Apart aandacht is besteed aan het onderwijs in het buitengebied van de stad. Ook in Kruisland en De Heen
bestonden in de beide genoemde eeuwen scholen en in de buurtschap Kladde (dat toen bij Steenbergen hoorde)
sinds ongeveer 1767. De schoolmeesters in deze drie locaties passeren in dit boek de revue. In Kruisland deed
zich de bijzonderheid voor dat de functie van schoolmeester in de periode 1658-1810 onafgebroken werd
vervuld door leden van een zelfde familie: Van Diepenbeek. Een van hen nam enige tijd het schoolambt van
zijn zieke vader waar toen hij nog maar tien jaar oud was!
Het onderwijs in de huidige kernen Dinteloord en Nieuw-Vossemeer valt buiten het bestek van het boek omdat
deze pas vanaf 1997 deel van de gemeente Steenbergen uitmaken. 1 In de Welberg ontstond pas in 1913 een
lagere school en ook die blijft hier verder buiten beeld.
Aan het bestaan van de openbare stadsschool (eigendom van de gemeente) kwam in 1924 een einde. Gerekend
vanaf het jaar waarin de stad voor de school verantwoordelijk werd was dit na 568 jaar! Er kwamen twee
bijzondere lagere scholen voor in de plaats, een rooms-katholieke en een neutraal-bijzondere die in de praktijk
lange tijd vooral door kinderen van protestantse huize werd bezocht. In de stad raakte de rol van de gemeente
als schoolbestuur uitgespeeld.
Ik bedank Ad van de Par, Jan Peeters, Hans Slokkers en Huib Uil voor hun hulp bij het verzamelen en
interpreteren van de gegevens die in dit boek zijn verwerkt. Medewerkers van het West-Brabants Archief
faciliteerden mijn zoektochten in velerlei archiefdocumenten. Mijn echtgenote Dinette Leune-Wijnen was zeer
behulpzaam bij de eindredactie van het boek.
Han Leune (hleune@telfort.nl; www.hanleune.nl)
Capelle aan den IJssel, maart 2018.
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Zie voor het onderwijs en de schoolmeesters in Nieuw-Vossemeer in de 17de en 18de eeuw: Uil, 2015,
diverse plaatsen.
4

Afkortingen
att.
BHIC
GA
h.v.
HGK
HGS
inv.
j.d.
j.m.
NA
NaB
NaS
ND
N.N.
OgaS
OraS
otr.
RoZ
RvS
SG
tr.
WBA
WKS
SZ
ZA

attestatie.
Brabants Historisch Informatie Centrum (in Den Bosch).
gemeentearchief.
huwelijkse voorwaarden.
archief van de Hervormde Gemeente Kruisland (in het WBA).
archief van de Hervormde Gemeente Steenbergen (in het WBA).
inventaris.
jonge dochter (nog niet gehuwd).
jonge man (nog niet gehuwd).
Nationaal Archief (in Den Haag).
notarieel archief Bergen op Zoom (in het WBA).
notarieel archief Steenbergen (in het WBA).
archief van de Nassause Domeinraad (in het NA).
naam onbekend.
oud gemeentearchief Steenbergen (in het WBA).
oud rechterlijk archief gemeente Steenbergen (in het WBA).
ondertrouw(de).
repertorium van onderwijsgevenden in Zeeland (samengesteld door dr. Huib Uil)
(https://onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com/tag/schoolmeesters/).
archief van de Raad van State (in het NA).
archief van de Staten-Generaal (in het NA).
trouwde (getrouwd).
West-Brabants Archief (te Bergen op Zoom).
Weeskamerarchief van Steenbergen (in het WBA).
archief van de Staten van Zeeland en van de Gecommitteerde Raden van Zeeland (in het ZA).
Zeeuws Archief (in Middelburg).
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Deel I
Onderwijs in Steenbergen tot het jaar 1800

De stad Steenbergen, juni 1746. 2
Betekenis van de letters en cijfers:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
1
2
3
4
5
6

2

St. Jacobskerk
Stadhuis
Stadsschool
Weeshuis
Commandeurshuis
Commieshuis
Magazijn
Kruitmagazijn
Ruiterstallen
R.K. schuurkerk
Kruispoort
Kaaipoort
Tienenbolwerk
Oranjebolwerk
Frederiksbolwerk
Solmsbolwerk
Wijngaardenbolwerk
Nassaubolwerk

BHIC, Kaartencollectie, 343-608 (fragment). Kaart van D.W.C. Hattinga, 27 juni 1746. Grote delen van
de binnenstad waren nog onbebouwd.
6

1. Ontstaan
Het is niet bekend wanneer precies in de stad Steenbergen een lagere school ontstond. Zeker is dat er reeds op
25 januari 1318 een stadsschool bestond. 3 Een jaar later deed zich een onenigheid voor over de vraag wie het
schoolgebouw diende te onderhouden: de twee heren van de stad, de plaatselijke pastoor of de inwoners van
de stad. De heren meenden dat de burgers de kosten dienden op te brengen. 4 De toenmalige schoolmeester
was een rooms-katholieke geestelijke. Op 10 oktober 1345 werd het schoolmeestersambt door de pastoor
toegekend aan de clericus Jacob van Grimmestein. 5 Deze verkreeg de bevoegdheid om het werk aan een
plaatsvervanger over te laten. Het is dus niet zeker of Van Grimmestein daadwerkelijk les heeft gegeven. In de
akte waarmee hij werd benoemd is bepaald dat zowel aan jongens als aan meisjes onderwijs gegeven diende
te worden. Op 10 mei 1356 verklaarden twee stadsschepenen (Juffreyt Hesselssone en Wisse van Calfdonc)
dat Jacob van Grimmestein zijn rechten betreffende het onderwijs in de stad aan het stadsbestuur had
afgestaan. 6 De beide heren van de stad (dat waren toen de heren van Breda en van Bergen op Zoom), Jan van
Polanen en Hendrik van Boutershem, verklaarden op 18 mei 1356 dat zij zich hiermee konden verenigen. 7 Of
de heren tevoren enige bemoeienis met de school hebben gehad is onbekend. De overdracht vond plaats in een
tijd waarin Steenbergen zich in economisch opzicht gunstig ontwikkelde. Er werden plannen gemaakt voor de
eerste grote bedijkingen. 8 Op 24 september 1356 is in Steenbergen een priester omschreven als “Jan die
Schoelmeister”. 9 In 1567 betaalde de kerk een nieuwe jas voor de schoolmeester. In 1578 bepaalde het
stadsbestuur dat de schoolmeester deels uit de stadskas en deels uit de kas van de Heilige Geest, een fonds van
de rooms-katholieke kerk, werd betaald. 10 De band tussen school en kerk was dus na 1356 niet doorgesneden.
Over de inhoud van het onderwijs in Steenbergen in de tijd van de Middeleeuwen is vrijwel niets bekend.
Hoogstwaarschijnlijk omvatte het leerplan vooral het leren lezen en schrijven en stond de catechemis van de
katholieke kerk op het lesrooster. Over de deelname aan het onderwijs in die tijd zijn geen gegevens
aangetroffen. In 1578 bepaalde het stadsbestuur dat arme kinderen recht hadden op gratis onderwijs. 11 Het
onderwijs op de stadsschool zal vanaf 1592, toen de oorspronkelijk rooms-katholieke St. Jacobskerk in handen
kwam van protestanten, geleidelijk een gereformeerd karakter hebben gekregen, ook al bleef het merendeel
van de stadsbewoners de oude religie nog lang trouw.
Vanaf 10 mei 1356 berustte het recht om de stadsschoolmeester te benoemen en te ontslaan bij de magistraat
van de stad. Dit zou zo blijven zolang er in Steenbergen een openbare lagere school bestond. Daaraan kwam
in 1924 een einde, toen de stadsschool ophield te bestaan en plaatsmaakte voor twee niet-openbare lagere
scholen: een rooms-katholieke aan de Westdam en een neutraal-bijzondere in de Grote Kerkstraat die in de
volksmond doorgaans is omschreven als de school aan de Oostdam, naar de achterzijde van het pand. 12 De
laatstgenoemde school werd vooral door leerlingen van Nederlands-Hervormde huize bezocht en is daarom
veelal als “de protestantse school” betiteld. De besturen van deze bijzondere scholen benoemden vanaf 1924
de onderwijzers. In de stad was de rol van de gemeente als “bevoegd gezag” (schoolbestuur) na 568 jaar
uitgespeeld. 13

3

Bezemer, p. 37.
OgaS, regestenlijst, nr. 17, 25-1-1319; Delahaye, 1958, p. 302.
5
Bezemer, p. 45; OgaS, regestenlijst, nr. 30, 10-10-1345.
6
Bezemer, p. 47-48; OgaS, regestenlijst, nr. 36, 10-5-1356.
7
Bezemer, p. 48; OgaS, regestenlijst, nr. 39, 18-5-1356. Vanaf 28-4-1458 ressorteerde de heerlijkheid
Steenbergen niet langer deels onder de heer van Bergen op Zoom, maar uitsluitend onder de heer van
Breda (Slootmans, 1958, p. 11).
8
Delahaye, 1958, p. 302-303; Slootmans, 1950, p. 52-53.
9
OgaS, regestenlijst, nr. 43; zie ook nr. 215, 8-8-1546.
10
Delahaye, 1958, p. 303.
11
. Idem.
12
Openbaar onderwijs heeft anno 2018 drie wettelijke kenmerken: het wordt van overheidswege
aangeboden (de overheid is schoolbestuur), het is in beginsel voor iedereen toegankelijk en in
levensbeschouwelijk opzicht neutraal. Bijzonder onderwijs wordt aangeboden door een privaatrechtelijke
rechtspersoon (een vereniging of een stichting) die over de toelating van leerlingen beslist. Ook als zo’n
rechtspersoon levensbeschouwelijk neutraal onderwijs aanbiedt en de school voor iedereen toegankelijk
is, is van een bijzondere school sprake. Volgens deze definities bestaat er in de stad Steenbergen anno
2018 sinds 1924 alleen bijzonder lager- c.q. basisonderwijs.
13
Anno 2018 is de gemeente Steenbergen alleen nog bevoegd gezag van de openbare basisschool “De
Regenboog” in Dinteloord.
4
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2. Locaties van de stadsschool
Oorspronkelijk lag het gebouw van de stadsschool (veelal schoolhuis genoemd) aan de IJzeren Put. Onder meer
in de jaren 1459 en 1509 is het gebouw daar vermeld. 14 In de 16de eeuw is de school verplaatst naar de
Kerkstraat (die pas veel later zou worden omschreven als de Grote Kerkstraat). Daar lag het schoolgebouw aan
de noordzijde, onder meer vermeld in 1576. 15 In de jaren zestig van de 20ste eeuw is een deel van die straat
als volgt gefotografeerd:

Grote Kerkstraat, ca. 1960. 16
Geheel links bevond zich het statige pand van de toenmalige rooms-katholieke pastorie. Rechts daarnaast lag
de fietsenzaak van de oud-wielrenner Jan Maas, toen genummerd als Grote Kerkstraat 17. Op die locatie
bevond zich vanaf een onbekend moment tot 1645 de stadsschool. In 1652 verkocht het stadsbestuur de oude
stadsschool voor fl. 450 aan de timmerman Joan Dircxen Waltijn. Het pand was toen 5,80 meter breed. 17
In 1645 (ergens tussen 5 april en 31 december) werd een nieuwe stadsschool in gebruik genomen, gelegen in
het oostelijk deel van de Vleeshouwerstraat, het deel dat veel later als Kruispoort is en wordt omschreven. De
stad kocht daar in 1643 het vroegere woonhuis (met schuur, erf en tuin) van de oud-burgemeester Thomas
Claessen Padmos, dat door zijn erfgenamen in 1640 voor fl. 2500 was verkocht aan Lambrecht de Ruyter. 18
Het werd in 1645 (op basis van een bestek d.d. 5 april 1645) grondig verbouwd tot schoolhuis. In het pand
kwam een schoollokaal en het werd geschikt gemaakt voor de huisvesting van de schoolmeester. 19 Na een
openbare aanbesteding werd de verbouw voor fl. 1350 aangenomen door Geert Cornelisen Beer. Er waren
zeven andere inschrijvers met voorstellen die varieerden van fl. 1495 tot fl. 1750. De locatie van het schoolhuis
werd omscheven als naast de huizen van de stad (daartoe behoorde de Stadsdoelen) en achter de kerk bij de
Oostpoort (de Kruispoort). De lengte (ofwel diepte) van het schoolhuis was 42 voeten (13,02 meter), de breedte
19 voeten (5,89 meter). Gehanteerd werden “Weselse” maten waarbij een voet telde voor 11 duimen en een
roede (3,725 meter) voor 12 voeten. In Steenbergen had een voet destijds de gebruikelijke lengte van 0,31
meter. Voorgeschreven werd dat diverse bouwmaterialen van het oude huis (van Padmos) hergebruikt dienden
te worden zoals bepaalde balken, een deel van de trap en diverse stenen. Er diende goed grenenhout te worden
gebruikt, behalve bij de dorpels van de deurkozijnen; die dienden van goed eikenhout te zijn. Bij het schoolhuis
14
15
16
17
18
19

Delahaye, 1958, p. 303.
OraS, inv. 1509, fol. 123, 17-4-1576.
Fotocollectie van Ad van de Par.
OraS, inv. 1554, ongefol., 3-7-1652 (met dank aan Hans Slokkers).
Hans Slokkers, p. 67.
OgaS, inv. 1910.
8

hoorde een grote tuin met een oppervlakte van maar liefst 6387 vierkante meter (1,5 gemeten). In de tuin stond
een boomgaard. 20 De ligging van het schoolhuis was als volgt: 21

De ligging van de stadsschool, 1645-1804.
Het pand deed als schoolhuis dienst tot 1804. Toen kwam het in gebruik als kazerne. 22 De bijbehorende tuin
werd nog lange tijd door het stadsbestuur apart verhuurd. 23 Op 24 mei 1804 kocht het stadsbestuur van Gillis
Pieter de Neve voor fl. 8300 een woning aan de zuidzijde van de Kaaistraat. 24 Daarin werd na een verbouwing
de stadsschool gevestigd, inclusief een woning voor de schoolmeester. In 1866 verrees aan de achterzijde, aan
de Berenstraat, een nieuw schoolgebouw, nadat het provinciaal schooltoezicht het pand aan de Kaaistraat als
school had afgekeurd. De nieuwe school had drie klaslokalen. Het gemeentebestuur nodigde alle ingezetenen
van de stad uit om op 11 december 1866 het nieuwe gebouw te bezichtigen. 25 Het aantal leerlingen bleef
groeien, zeker na de invoering, in 1901, van een landelijke leerplicht. Het gebouw werd te klein, vooral toen
de school in 1914 werd uitgebouwd tot een school voor uitgebreid lager onderwijs. Daarom werd de
stadsschool in 1921 verplaatst naar een nieuw gebouw aan de Westdam. 26 In 1924 werd de (openbare)
stadsschool opgeheven. De school werd als een rooms-katholieke school voor lager- en uitgebreid lager
onderwijs voortgezet, genoemd naar de patroonheilige van de rooms-katholieke kerk in Steenbergen, St.
Gummarus. 27

20
21

22
23
24

25
26

27

Idem, inv. 1006, fol. 21.
BHIC, Kaartencollectie 343-608, Fragment van een plattegrond van Steenbergen d.d. 27-6-1746,
vervaardigd door D.W.C. Hattinga. De letter A staat voor de St. Jacobskerk, C voor de stadsschool met de
tuin daarachter (en mogelijk deels ook ernaast) en L voor de Kruispoort (Oostpoort); zie ook: Delahaye,
1975, p. 36-37, gebaseerd op een kadasterkaart uit 1824 (Beeldbank Raad Cultureel Erfgoed,
min10147vk). Anno 2018 kan de locatie worden geduid als Kruispoort nrs. 6, 8 en 10 (met dank aan Jan
Peeters).
Van Ham, 1964, p. 51.
OgaS, inv. 268-273.
OraS, inv. 1592, fol. 206v. Het pand werd verkocht met een koetshuis, een schuur en een tuin; zie voor de
geschiedenis van het pand: Hans Slokkers, p. 75-76. Anno 2018 is de locatie genummerd Kaaistraat 40.
Dorussen, p. 52.
Het nieuwe schoolgebouw werd ontworpen door de gemeentearchitect J.F. Hageman en voor fl. 138.598
gebouwd door de aannnemer H. Smits (Jaarboek Steenen Kamer, Steenbergen, 2017, p. 50).
WBA, Archief van de gemeente Steenbergen tussen 1811-1950, inv. 7074; Con Slokkers, 1995, p. 68.
Het pand van de voormalige stadsschool in de Kaaistraat werd in 1954 gesloopt (Van Ham, 1958, p. 155).
9

De voorgevel van de stadsschool aan de Berenstraat, 1866. 28

Links de voorgevel van de stadsschool aan de Kaaistraat (nr. 40) ca.1900, vermoedelijk nog zoals in 1804; in
dit pand woonde het hoofd van de stadsschool. 29
28
29

WBA, Archief van de gemeente Steenbergen tussen 1811-1950, inv. 7066.
Fotocollectie van Ad van de Par. Vermoedelijk lag de ingang van de school tot 1866 aan de voorzijde,
dus aan de Kaaistraat. Waarschijnlijk waren er daarom aan die zijde twee voordeuren, een aparte voor de
toegang tot de ambtswoning. Op latere afbeeldingen van de voorgevel is een deur verwijderd. De ingang
werd naar het midden verplaatst; zie de volgende afbeelding. Op 16-9-1924 besloot het stadsbestuur om
de vroegere ambtswoning van de stadsschoolmeester aan de Kaaistraat (nr. 40) voor fl. 12.550 te
verkopen aan het rooms-katholiek schoolbestuur te Steenbergen (WBA, Archief gemeente Steenbergen
1811-1950, inv. 7074).
10

De voorgevel van de voormalige stadsschool aan de Kaaistraat ca. 1950-1954. 30

30

Fotocollectie van Ad van de Par.
11

Met het besluit inzake de overdracht van de stadsschool aan het rooms-katholieke kerkbestuur d.d. 12 maart
1924 kwam na 568 jaar een einde aan openbaar onderwijs in de stad Steenbergen. 31

31

De tekst van dit besluit werd op 17-6-1925 lichtelijk aangepast; deze versie is hierboven afgedrukt. Na de
bouw, in 1902-1903, van de monumentale St. Gummaruskerk, kan de omvorming van de stadsschool in
een r.k. lagere school worden beschouwd als een nieuwe mijlpaal in de toenmalige en indrukwekkende
emancipatie van de rooms-katholieken in de stad.
12

3. Schoolreglementen
De inrichting van het onderwijs was in Steenbergen aanvankelijk een louter locale aangelegenheid. Het
stadsbestuur besliste (onder meer) over het leerplan, de schooltijden, de inrichting en het onderhoud van het
schoolgebouw en de aanstelling en het ontslag van de schoolmeester en diens arbeidsvoorwaarden. Tot 1655
golden hiervoor geen landelijke regels. Het was vóór die tijd gebruikelijk dat in dorpen en steden van StaatsBrabant eigen schoolreglementen bestonden. 32 Dit was ongetwijfeld ook in Steenbergen zo. In het stadsarchief
is echter vergeefs gezocht naar onderwijsreglementen die vanaf de Reformatie tot 1655 van toepassing waren.
Zeker lijkt dat er een taakstelling voor de stadsschoolmeester bestond, want toen David Hautin deze functie in
1644 verwierf werd hem meegedeeld dat hem nog een instructie ter hand zou worden gesteld (zie deel II). Ook
die kon niet getraceerd worden. Het is twijfelachtig of deze instructie (zo die er was) het karakter had van een
meeromvattend schoolreglement, want op 1 maart 1648 gaf de kerkenraad van de gereformeerde kerk in
Steenbergen de magistraat van de stad in overweging om voor zowel de stad als het platteland een
“schoolordonnantie” vast te stellen met regels waarnaar de schoolmeesters zich dienden te gedragen. Voorts
werd gesuggereerd om van stadswege enige “curatoren” aan te stellen die belast zouden worden met het
visiteren van de scholen op het grondgebied van de gemeente. 33 Zeer waarschijnlijk waren beide suggesties
een reactie op onvrede over het functioneren van de toenmalige schoolmeester in de stad, David Hautin (zie
deel II). Het is onbekend of het stadsbestuur de gedane suggesties heeft opgevolgd. Vermoedelijk kwam de
schoolordonnantie er niet en de voorgestelde curatoren evenmin. Verondersteld kan worden dat de noodzaak
verdween toen het lukte om David Hautin te laten vertrekken.
Op 3 mei 1655 stelden de Staten-Generaal voorschriften vast voor de inrichting van het onderwijs in de
Generaliteitsgebieden van de Republiek. Tot die gebieden behoorde Staats-Brabant en zo werden die
voorschriften ook van toepassing op het onderwijs in Steenbergen. 34 In 1658 en 1680 werd de tekst van dit
“schoolreglement” enigszins aangepast. Dit gebeurde ook in 1725. In bijlage 1 wordt de versie van het
reglement weergegeven die in dat jaar werd gepubliceerd en die tot 1795 ongewijzigd bleef.
In dit reglement werd onder meer het volgende bepaald:
• Het onderwijs dient in dienst te staan van het bevorderen van de christelijk gereformeerde religie.
• Schoolmeesters dienen lidmaat te zijn van de gereformeerde kerk. Rooms-katholieke (“Paapsche”)
schoolmeesters zijn verboden.
• Leerlingen dienen op school te worden opgevoed tot aankomende lidmaten van de gereformeerde
kerk.
• Schoolmeesters mogen geen werkzaamheden verrichten of functies vervullen die onverenigbaar zijn
met hun schoolambt.
• Schoolmeesters mogen hun werk niet laten waarnemen tenzij hiervoor door hun bevoegd gezag
toestemming is verleend.
• Voor eventuele ondermeesters gelden dezelfde benoemingsvereisten als voor de schoolmeesters.
• De schooldag dient te beginnen met een morgengebed en dient te worden afgesloten met een
avondgebed.
• Een schooldag duurt ’s ochtends van 08.00 tot 11.00 uur en ’s middags van 13.00 tot 16.00 uur, zowel
’s zomers als ’s winters. 35
• Schoolmeesters dienen te letten op de aanwezigheid van leerlingen en bij absentie dienen zij de
oorzaak daarvan te onderzoeken. 36

32

33

34

35

36

Pas in 1795 verwierf Noord-Brabant met de komst van de Bataafse Republiek de status van een aparte
provincie binnen Nederland. Tot die tijd bestond daar (sinds de afscheiding van het hertogdom Brabant)
geen gewestelijke bestuurlijke autoriteit (en geen vertegenwoordiging in de Staten-Generaal) en was er
geen eigen schoolreglement voor dit gebied, evenmin als in de twee andere Generaliteitsgebieden van de
Republiek der Verenigde Nederlanden en anders dan in de zeven “reguliere” gewesten van deze
republiek.
HGS, inv. 1, 1-3-1648, fol. 34. In deze vergadering van de kerkenraad werd ook ongerustheid verwoord
over de aantasting van de zondagsrust door het houden van een marktdag waar onder meer vis werd
verkocht. Ook werden zorgen geuit over de wijze waarop kinderen in de stad werden opgevoed. Daarbij
was naar de mening van de kerkenraad nadrukkelijk een rol voor de school weggelegd.
Zie voor de toepassing van het Schoolreglement in de Meijerij van Den Bosch (behorend tot StaatsBrabant): Roosenboom, hoofdstuk 4; zie voor de toepassing in Staats-Vlaanderen, Uil, 2015, p. 115 e.v.;
zie ook Idenburg, 1964, p. 21-23.
Deze schooltijden zijn ook vermeld in de instructie voor de schoolmeester zoals vastgesteld in 1797 (zie
bijlage 6).
Het volgen van onderwijs werd belangrijk geacht, ook al bestond er nog geen leerplicht.
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•
•
•
•

•

De leerlingen krijgen iedere woensdag- en zaterdagmiddag vrij. Voorts krijgen zij niet meer dan twee
weken per jaar vakantie (“speeldagen”), zij het nimmer op “Paapsche” feestdagen.
De schoolmeesters dienen de leerlingen te leren lezen, schrijven en rekenen en voorts om “Psalmen
Davids” te leren zingen en te onderwijzen in de beginselen van de gereformeerde catechismus.
Er mogen alleen boeken gebruikt worden die door de (in aanmerking komende) classis van de
gereformeerde kerk zijn goedgekeurd.
“Paapsche” boeken dienen geweerd te worden evenals room-katholieke symbolen zoals rozekransen
en crucifixen. Mocht aan het onderwijs worden deelgenomen door “Paapsche” kinderen dan mogen
zij de gereformeerde leerlingen niet plagen, lasteren of verdoemen, anders wordt hen verboden om
aan het onderwijs deel te nemen. 37
Jongens en meisjes dienen “tot eerbare tugtigheid” van elkaar te worden gescheiden. Mochten er in
het schoolhuis jongens in de kost worden gehouden dan mogen er niet tegelijk ook meisjes ouder dan
negen of tien jaar verblijven.

Dat het reglement ook op het onderwijs in Steenbergen van toepassing werd blijkt onder meer uit een brief van
de Nassause Domeinraad aan het stadsbestuur van Steenbergen d.d. 27-8-1655. 38 Over de wijze waarop en de
mate waarin de bepalingen van het reglement in Steenbergen zijn nageleefd zijn weinig gegevens
aangetroffen. 39 Dat het reglement een richtinggevend karakter had bleek in de tweede helft van de 18de eeuw
toen het stadsbestuur zich herhaaldelijk beriep op de bepaling in het reglement inzake de onverenigbaarbeid
van het schoolambt met andere werkzaamheden of functies (zie deel II).
Uit de door gedelegeerden van de classis van Tholen en Bergen op Zoom van de gereformeerde kerk gehouden
visitaties van het kerkelijk leven en van het onderwijs in Steenbergen in de periode 1721-1795 kan worden
geconcludeerd dat werd voldaan aan de bepalingen in het schoolreglement inzake het bevorderen van de
gereformeerde religie. Er waren althans geen signalen waaruit het tegendeel bleek. 40
Ontwikkelingen in de periode 1795-1801
Na de Franse verovering van Steenbergen in januari 1795 ontstond gedurende korte tijd een vacuüm in de
stedelijke regelgeving met betrekking tot het onderwijs. 41 Het schoolreglement voor de Generaliteitsgebieden
was niet meer van toepassing, want de Republiek der Verenigde Nederlanden hield op te bestaan.
Op 2 december 1797 stelde het stadsbestuur een uitgebreide instructie vast voor de stadsschoolmeester. 42 Deze
ontstond tegen de achtergrond van de conflicten die zich in de tweede helft van de 18 de eeuw hadden
voorgedaan over de taken en plichten van de stadsschoolmeester. David Schindler kreeg een verbod om naast
zijn functie als schoolmeester een winkel te houden (en legde vervolgens zijn functie neer), zijn opvolger Jan
de Jongh werd om dezelfde reden ontslagen en ook diens opvolger D’Hulst vloog de laan uit vanwege
nevenactiviteiten (zie verder paragraaf 6 en deel II). In het stadsbestuur zal zijn overwogen dat ze dit niet nog
eens wilden meemaken. Zo valt onder meer het eerste artikel van de instructie goed te begrijpen.
De instructie van 1797 bevat diverse bepalingen die vóór de omwenteling van 1795 ook al van toepassing en
gangbaar waren. Van een radicale breuk met het verleden was geen sprake. Een duidelijke uitzondering vormt
het artikel 5 waarin de levensbeschouwelijke neutraliteit van de stadsschool werd geproclammeerd als
uitvloeisel van de scheiding tussen kerk en staat in de Bataafse Republiek. Enigerlei godsdienstige “kleuring”
van het onderwijs werd verboden, geheel afwijkend van het Schoolreglement voor de Generaliteitsgebieden.
Aan het (exclusief) gereformeerde karakter van de openbare school werd een einde gemaakt. Nieuw is ook de
omarming van de pedagogische Verlichtingsideeën zoals die werden gepropageerd door de (in 1784
37
38
39

40
41

42

Omgekeerd gold dit verbod niet.
Zie het einde van bijlage 1.
Waarschijnlijk speelde het in juli 1709 door de Raad van State vastgestelde “Reglement en Ordre op het
aanstellen van voorleesers, kosters en schoolmeesters ten plattelande in het district van de Generaliteyt”
in Steenbergen geen rol van betekenis. Er zijn geen documenten aangetroffen waaruit blijkt dat dit
reglement is toegepast (zie voor dit reglement Roosenboom, p. 54-55 en 132-133). Zo was de
gereformeerde kerk bij de benoeming van schoolmeesters niet betrokken terwijl in het reglement was
bepaald dat kandidaten een verklaring dienden te overleggen van de predikant van de gemeente waarvan
zij lidmaat waren, waaruit bleek dat zij niet alleen goed konden lezen, zingen, schrijven en cijferen, maar
ook dat zij een goed christelijk leven leidden en voldoende op de hoogte waren van de “gronden van de
Religie”. Dergelijke verklaringen zijn in het stadsarchief of dat van de gereformeerde kerk niet
aangetroffen.
Zie bijv. RvS, inv. 1618, Verbaal van juni 1794, fol. 109 en 109v.
De Steenbergse commandeur, Johan Christiaan Frederik Schmidt, ondertekende de
capitulatieovereenkomst op 26-1-1795, zeven dagen nadat de Bataafse Republiek was uitgeroepen.
OgaS, inv. 172, 2-12-1797, fol. 25v-28.
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opgerichte) Maatschappij tot Nut van het Algemeen, al is het onduidelijk in hoeverre deze ideeën ook op de
werkvloer van de school in praktijk werden gebracht.
De instructie werd als “provisioneel” (voorlopig) betiteld omdat verwacht werd dat binnen het kader van het
nieuwe staatsbestel landelijke regels voor de inrichting van het onderwijs zouden gaan gelden met mogelijke
implicaties voor de rechten en plichten van de schoolmeesters. Voor de integrale tekst van de instructie wordt
verwezen naar bijlage 6.
Op landelijk niveau voltrokken zich over de opzet en inrichting van het onderwijs weliswaar na 1795 diverse
discussies, maar van regelgeving op dit terrein was vooralsnog geen sprake. Een commissie, ingesteld door de
Nationale Vergadering van de nieuwe republiek, presenteerde op 10 juni 1796 een “ontwerp van Nationaal
Onderwijs”, maar dit bleef vooralsnog een vrijblijvend discussiestuk. Voor het karakter van het onderwijs was
van belang dat de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek op 5 augustus 1796 een decreet
uitvaardigde inzake de scheiding van kerk en staat, waardoor het reformatorische karakter van de openbare
scholen problematisch werd.
Op 30 mei 1797 stelde de Nationale Vergadering een voorlopige staatsregeling voor de Bataafse Republiek
vast, maar deze werd nog in hetzelfde jaar verworpen. In de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk die op 1
mei 1798 werd vastgesteld ontbraken regels die specifiek betrekking hadden op het onderwijs. Voor het
onderwijs had die staatsregeling (die wordt beschouwd als de eerste Nederlandse grondwet) wel tot gevolg dat
een einde werd gemaakt aan de bevoegdheid van ambachtsheren om schoolmeesters te benoemen. De
benoeming van schoolmeesters werd een bevoegdheid van de besturen van dorpen en steden. In Steenbergen
bestond deze bevoegdheid al lang, maar nieuw was dat het stadsbestuur niet langer werd benoemd door de
ambachtsheer, in casu door de prins van Oranje, maar werd gekozen door de plaatselijke bevolking. 43 Dit
impliceerde dat een einde kwam aan de exclusieve positie van gereformeerden in het stadsbestuur, dat nu ook
toegankelijk werd voor rooms-katholieken. In de “municipaliteit” (de nieuwe naam van het stadsbestuur)
werden weldra, conform de getalsverhoudingen tussen katholieken en protestanten in de stad, de meeste zetels
door katholieken bezet. 44 Het is denkbaar dat dit een rol heeft gespeeld toen het stadsbestuur in 1796 besloot
om de stadsschoolmeester D’Hulst (lidmaat van de gereformeerde kerk) te ontslaan, al speelden daarbij
vermoedelijk ook andere factoren een rol (zie deel II). 45
In de ontwerp-staatsregeling van 1798 werd aangekondigd dat de regering van de Bataafse Republiek zou
worden bijgestaan door acht agenten. Deze kunnen als voorlopers van de huidige ministers worden beschouwd.
Een van de agenten zou zich specifiek bezig gaan houden met het onderwijs in de gehele republiek. Zo trad op
27 maart 1798 Theodorus van Kooten, rector van de Latijnse school in Middelburg, aan als de eerste Agent
van Nationale Opvoeding. Hij werd in april 1799 opgevolgd door een andere oud-Middelburger, Johannes
Henricus van der Palm. Beide agenten ontbeerden een stevige juridische positie (hun bevoegdheden waren
uiterst beperkt) maar op grond van hun gezag zagen zij toch kans om vanuit Den Haag soms een betekenisvolle
invloed uit te oefenen op de inrichting van het onderwijs op locaal niveau. Dit gold zeker voor Steenbergen.
Van Kooten gaf in 1798 met zoveel woorden het stadsbestuur opdracht om het ontslag van de
stadsschoolmeester D’Hulst terug te draaien en zijn opvolger Van der Palm koos de zijde van de (in 1791
ontslagen) stadsschoolmeester De Jongh toen deze in 1799 door het stadsbestuur werd verboden om in de stad
een particuliere school te exploiteren. Van der Palm dwong het stadsbestuur om dit verbod op te heffen. Zo
manifesteerde zich vanaf 1798 staatsbemoeienis met het onderwijs in Steenbergen. Die kreeg verder en in
formeel opzicht aanzienlijk steviger vorm toen op 15 juni 1801 de eerste nationale onderwijswet werd
43

44

45

In Steenbergen benoemde het stadsbestuur de stadsschoolmeester en die in Kruisland, maar vanaf 1629
niet de schoolmeester in De Heen en tot 1799 evenmin de schoolmeester in de buurtschap Kladde. De
schoolmeesters in die beide kernen van de gemeente werden benoemd door de prins van Oranje, in
Kladde vanaf eind 1782. Daaraan kwam met de Bataafse Revolutie in 1795 een einde, al bleef de
bekostiging van beiden nog enige tijd ten laste van de kas van de voormalige Nassause Domeinraad.
Het was voor rooms-katholieken in Steenbergen niet eenvoudig om direct na de omwenteling geschikte
kandidaten voor de municipaliteit te vinden. Geen wonder, want sinds de Reformatie waren zij niet in de
gelegenheid geweest om aan het stadsbestuur deel te nemen.
Dat voorzichtigheid geboden is bij het vaststellen van een causaal verband tussen de
levensbeschouwelijke gezindheid van leden van het Steenbergse stadsbestuur en de levensbeschouwelijke
kleur van de stadsschoolmeesters die door hen werden benoemd blijkt uit de benoeming van de opvolger
van D’ Hulst. De overweldigende meerderheid van de municipaliteit bestond uit rooms-katholieke
burgers, maar op 1-8-1804 ging de voorkeur uit naar Nicolaas van Gent die lidmaat was van de
gereformeerde kerk. Dat diens opvolger, Jan Sluys, katholiek was, behoeft er dus ook niet op te wijzen
dat hij (in 1831) vanwege zijn religie tot dag- en kostschoolhouder van de stadsschool werd benoemd. De
protestantse leden van de gemeenteraad toonden zich overigens met zijn benoeming niet gelukkig,
vermoedelijk vanwege zijn godsdienstige gezindheid (Con Slokkers, 2009, p. 9).
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ingevoerd. 46 De consequenties daarvan voor het onderwijs in Steenbergen vallen buiten de reikwijdte van de
voorliggende studie.
Het is onduidelijk of de bemoeienis met het onderwijs in Steenbergen door de “Provisionele Representanten
des Volks van Bataafsch Braband” (de voorloper van het provinciebestuur van Noord-Brabant, opgericht in
juni 1795) in de periode 1796-1798 steunde op een formele basis. 47 Waarschijnlijk ontbrak deze.
Schoolmeester D’Hulst was in dit gremium actief (zie hiervoor bijlage 5). 48
Op de werkvloer van de meeste scholen in de Bataafse Republiek veranderde er door de Bataafse Revolutie in
onderwijskundig opzicht doorgaans minder dan uit de toenmalige discussies daarover zou kunnen worden
afgeleid. Boekholt heeft erop gewezen dat op vele terreinen betreffende de inrichting van het onderwijs er
destijds (en nog vele decennia daarna) eerder sprake was van continuïteit dan van hervorming. 49 Waarschijnlijk
was dit ook in Steenbergen zo. In bestuurlijk opzicht was de Bataafse Revolutie daar stellig ingrijpend en dit
gold zeker ook voor de introductie van het in levensbeschouwelijk-leerstellig opzicht neutrale karakter van de
stadsschool. 50 Maar in de alledaagse praktijk van het onderwijs op het terrein van het lezen, schrijven en
rekenen veranderde in de roerige periode 1795-1800 vermoedelijk heel weinig.
4. Het lesprogramma
Wat leerden de kinderen op de stadsschool? Conform het Schoolreglement voor de Generaliteitsgebieden
bestond het lesprogramma standaard uit het leren lezen, schrijven en rekenen. Tot 1795 maakten de kinderen
(ook uit rooms-katholieke gezinnen) kennis met de beginselen van de gereformeerde religie en leerden ze
psalmen zingen. Er is nauwelijks iets bekend over de wijze waarop de stadsschoolmeesters in Steenbergen deze
opdracht hebben uitgevoerd. Het is aannemelijk dat zich tussen de schoolmeesters in dit opzicht verschillen
hebben voorgedaan die te maken hadden met verschillen in leerstelligheid, variërend van vrijzinnig tot
streng. 51 Waarschijnlijk hing het vooral van de bekwaamheid van de schoolmeester af of er ook serieus
aandacht was voor het leren rekenen.
Na 1795 was de stadsschool niet langer een verlengstuk van de geformeerde kerk. Dit was zeker het geval toen
in 1797, voor het eerst in de geschiedenis van Steenbergen na de Reformatie, een rooms-katholieke
schoolmeester aantrad, die overigens een jaar later alweer plaatsmaakte voor zijn ontslagen (protestantse)
voorganger (zie deel II).
Waarschijnlijk was het gedurende de gehele 17de en 18de eeuw mogelijk om onderwijs te volgen in de Franse
taal. In de 18de eeuw (maar mogelijk al eerder) werd dit deel van het curriculum gewoonlijk verzorgd door de
ondermeester. Als een nieuwe schoolmeester werd aangesteld werd vrijwel standaard bepaald dat deze een
46
47
48
49
50

51

Zie hiervoor Boekholt, 2002, p. 8-9 en Uil, 2015, p. 230-232.
Zie voor deze “representanten”: Van den Eerenbeemt, p. 17-20.
Mommers, 1953, p. 226-233.
Boekholt, 2006, p. VII-VIII; zie ook Uil, 2015, p. 219-234.
Hoewel dit buiten de periode valt die in het voorliggende boek wordt bestreken is het aannemelijk dat het
leerstellig-gereformeerde karakter van de stadsschool in Steenbergen na 1795 evolueerde in de richting
van een school met een algemeen-christelijk karakter, waarbij ook kinderen van rooms-katholieke huize
zich konden thuisvoelen (Braster, hoofdstuk 4). Vermoedelijk verdween de godsdienst dus niet uit het
schoollokaal. In de wet op het lager onderwijs van 1806 was bepaald dat de leerlingen dienden te worden
opgeleid “tot alle Maatschappelijke en Christelijke deugden” (artikel 22) (Braster, paragraaf 3.6).
Braster heeft erop gewezen dat het onderwijs in de Republiek der Verenigde Nederlanden niet overal en
niet altijd een streng leerstellig karakter heeft gehad (Braster, p. 93). Dit werd niet alleen veroorzaakt door
verschillen in godsdienstige overtuiging van schoolmeesters, maar ook met het in sociologisch opzicht
alleszins begrijpelijke fenomeen dat de levensbeschouwelijke kleur van scholen vaak een afgeleide is van
de levensbeschouwelijke kleur van de directe schoolomgeving. Zo had het onderwijs op de openbare
school in Sint Philipsland ook nog na 1795 en zelfs nog lang daarna een evident gereformeerd karakter;
de school was in feite een “christelijke staatsschool”, zoals ooit bepleit door Groen van Prinsterer (Uil,
1987, p. 111). Dit kameleontische effect heeft zich vermoedelijk ook in Steenbergen gemanifesteerd.
Zeker vanaf het moment dat ook meer en meer kinderen uit rooms-katholieke huize de stadsschool
bezochten zullen de schoolmeesters geneigd zijn geweest om terughoudend te zijn met het opdringen van
orthodox-gereformeerde leerstelligheden. Het is voorts aannemelijk dat de stadsschool in de tweede helft
van de 19de eeuw door de toegenomen deelname van kinderen uit rooms-katholieke gezinnen en door de
identieke gezindheid van de onderwijzers geleidelijk aan een katholiek karakter kreeg, hoewel de school
formeel een openbare, neutrale school was. Het was uiteraard geen toeval dat in die periode getracht werd
om voor de protestantse bevolking een eigen school te stichten; zie de oprichting van de “Vereniging tot
instandhouding en bevordering der belangen van opvoeding en onderwijs te Steenbergen” in 1871 (zie
verder paragraaf 6).
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ondermeester diende aan te stellen die in staat was om kinderen Frans te leren. Hiervoor diende apart schoolgeld
te worden betaald. Het is aannemelijk dat aan de Franse lessen vrijwel uitsluitend werd deelgenomen door
kinderen uit de burgerlijke bovenlaag van de stad. Gedurende het schoolgaan kwamen de leerlingen in
aanraking met burgerlijke deugden zoals eerlijkheid en gehoorzaamheid. Zij leerden dat het in moreel en
sociaal opzicht niet geoorloofd was om te vloeken, lasteren en te bedriegen. Op deze wijze zal de stadsschool
ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de fundering en de handhaving van de sociale orde in de stad. De stad
was gedurende de 17de en 18de eeuw een smeltkroes van culturen, vooral door de aanwezigheid van forse
aantallen militairen, waarvan de sociaal-culturele achtergronden bovendien regelmatig wisselden. 52 Kerk en
school waren belangrijke instrumenten van sociale controle.
Over het lesmateriaal dat op school werd gebruikt zijn in de archivalia vrijwel geen gegevens aangetroffen.
Ook in Steenbergen zullen de schoolmeesters de in de Republiek gangbare lesmethoden hebben gebruikt. 53 Of
zich in dit opzicht in de periode 1600-1800 ontwikkkelingen hebben voorgedaan kon lastig getraceerd worden.
Mogelijk werden de leerboeken in de periode 1795-1800 aangepast. Aannemelijk is dat zich vooral in
pedagogisch opzicht tussen de schoolmeesters verschillen voordeden, bijvoorbeeld op het terrein van het
straffen.
5. Deelname aan het onderwijs
In de 17de en 18de eeuw bestond er in de Republiek der Verenigde Nederlanden geen leerplicht. Die werd in
Nederland pas in het jaar 1901 ingevoerd. Over de deelname aan het lager onderwijs in Steenbergen in de 17de
eeuw is vrijwel niets bekend. Statistische gegevens daarover zijn in het stadsarchief niet aangetroffen.
Aannemelijk is dat er, zoals in de 18de eeuw, grote verschillen waren in schoolbezoek tussen de zomer- en de
wintermaanden (zie verderop). Dankzij visitaties van zowel het kerkelijk leven als van het onderwijs door
gedeputeerden van de classis van Tholen en Bergen op Zoom (waarbij de gereformeerde kerk van Steenbergen
was aangesloten) zijn gegevens over het schoolbezoek in Steenbergen bewaard gebleven voor de periode 17211795. 54 Vanaf 1719 stimuleerde de Raad van State (belast met het bestuur van de Generaliteitsgebieden) dat
de regionale classes van de gereformeerde kerk niet alleen het kerkelijk leven binnen hun territoir jaarlijks
zouden inspecteren (dit was in verscheidene gewesten van de Republiek al sinds eind 16 de eeuw gebruikelijk,
zoals in Zeeland) maar ook het onderwijs aan een oordeel zouden onderwerpen, uitgaande van het
Schoolreglement zoals dit in 1655 in de Generaliteitsgebieden van toepassing was. 55 De classis van Tholen en
Bergen op Zoom begon daarmee in 1721. 56 Vanaf dat jaar bezochten gedeputeerden van deze classis jaarlijks
ook Steenbergen, doorgaans in mei of juni. Zij maakten daarvan verslagen waarin vrijwel steeds gegevens te
vinden zijn over (onder meer) de deelname aan het onderwijs (veelal onderscheiden naar zomer- en
wintermaanden) en over het gereformeerde karakter van het onderwijs, zoals dit in het genoemde
Schoolreglement was voorgeschreven. Zo werd erop gelet of er mogelijk “Paapsche” boeken op school werden
gebruikt. Ook werd nagegaan of er mogelijk verboden rooms-katholieke “bijscholen” bestonden. Eventuele
bijzonderheden over de schoolmeesters werden genoteerd, evenals het aantal lidmaten van de gereformeerde
kerk ter plaatse. Vanaf 1751 diende in opdracht van de Raad van State te worden nagegaan of het door het
Staten-Generaal op 3 juni 1750 uitgevaardigde placcaat betreffende huwelijken tussen gereformeerden en
rooms-katholieken werd nageleefd. 57
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Delahaye, 1975, hoofdstuk 5.
Zie o.m. Uil, 2015, par. 5.4 t/m 5.9; Roosenboom, hoofdstuk XIV; De Booy, 1977, p. 37-63.
Met de komst van de Bataafse Republiek in 1795 kwam een einde aan de jaarlijkse visitaties van het
onderwijs in de Generaliteitsgebieden door de classes van de gereformeerde kerk. Enige jaren later deden
in ons land schoolopzieners van staatswege hun intrede (Dodde, 2001, hoofdstuk 3). Aan visitaties van
het kerkelijk leven door vertegenwoordigers van de classes kwam in 1795 geen einde.
Uil, 2015, p. 156.
In de verslagen die van deze visitaties zijn gepubliceerd is vrijwel steeds vermeld dat het visitaties betrof
van “de classis van Bergen op Zoom en Steenbergen”. Een dergelijke classis heeft nimmer bestaan (De
Mooij, p. 239; ZA, arch. Classis Tholen en Bergen op Zoom 1580-1837, toegang 273). Wel functioneerde
er binnen de classis van Tholen en Bergen op Zoom een informele “ring” die als classis van Bergen op
Zoom en Steenbergen werd betiteld.
Krachtens dit placcaat mocht een gereformeerde man met een rooms-katholieke vrouw trouwen indien hij
25 jaar of ouder was en zij 20 jaar of ouder (Isaac Scheltus, Groot-placaetboek, vervattende de placaten,
ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ….[etc.], deel 7, Den
Haag, 1770, p. 813-815).
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Over het bezoek aan de stadsschool in Steenbergen in de periode 1721-1795 is het volgende bekend: 58
Z = schoolbezoek in de zomermaanden.
W = schoolbezoek in de wintermaanden. 59
L = het aantal lidmaten van de gereformeerde kerk. 60
Datum 61
04-06-1721
05-06-1722
25-05-1723
29-05-1724
07-05-1725
13-05-1726
06-06-1727
24-05-1728
16-06-1729
14-06-1730
15-05-1731
29-05-1732
04-05-1733
05-05-1734
11-05-1735 64
21-05-1736
29-05-1737
05-05-1738
21-05-1739
30-05-1740
05-06-1741
29-05-1742
16-05-1743
20-05-1744
12-05-1745
11-05-1746
13-05-1747
1748 65
05-05-1749
11-05-1750
58

59

60

61

62

63
64

65

Z
40-50
idem
idem
idem
50
idem
60
61
60
idem
idem
40-50
idem
idem
?
60
idem
idem
idem
50
idem
60
50
idem
60
idem
60-70
60
idem

W
120
idem
idem
idem
100 62
idem
120
120
120
idem
idem
130-140
140-150
idem
?
120
idem
170
idem
idem
idem
160
170
160
idem
170
200
170
idem

L
ca. 400
idem
idem
idem
300-400
ca. 300
idem
250 63
idem
244
250
250-260
240-250
267
230-240
300
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
200
200

Deze zijn overwegend ontleend aan: HGS, inv. 15, incidenteel aangevuld met gegevens uit HGS, inv. 2
en 3. De vermelde getallen zijn soms heel exact genoteerd en soms slechts bij benadering, afhankelijk van
de informatie die door de betreffende schoolmeester aan de visitatoren was verstrekt. Voor gegevens over
de deelname aan onderwijs in de dorpen De Heen en Kruisland en in de buurtschap Kladde wordt naar
paragraaf 7 verwezen.
De wintermaanden betroffen de wintermaanden die aan de visitatie vooraf gingen. Zij hebben dus deels
ook betrekking op het voorafgaande kalenderjaar.
Als lidmaten werden personen beschouwd die door belijdenis met de gereformeerde kerk verbonden
waren. Het aantal lidmaten is geen valide indicator voor het aantal (wekelijkse) kerkgangers omdat
kerkdiensten ook werden bijgewoond door personen die geen lidmaat waren. Die werden veelal als
“toehoorders” omschreven. Daarvan zijn vrijwel geen betrouwbare statistische gegevens bewaard
gebleven. Tot de toehoorders behoorden in Steenbergen in de 17 de en 18de eeuw vele militairen die in de
stad garnizoen hielden. In het jaar 1666 had de kerk 472 lidmaten (HGS, inv. 1, fol. 87).
De in deze kolom genoemde data betreffende de data van de visitatie door gedeputeerden van de
genoemde classis.
Aangetekend werd dat het schoolbezoek was teruggelopen door de komst van een “bijschool” in
Moerstraten, zuidelijk van Steenbergen.
Genoteerd werd dat het aantal lidmaten was gedaald door ziekte en sterfte.
Genoteerd werd dat de schoolmeester weigerde om bij de bijeenkomst betreffende de visitatie aanwezig
te zijn. Hij was hiertoe driemaal opgeroepen. Omdat hij niet verscheen konden over het schoolbezoek
geen cijfers vermeld worden.
In dat jaar vond er vanwege de Oostenrijkse Successieoorlog geen kerkelijke visitatie plaats.
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25-05-1751
16-05-1752
17-06-1753
27-05-1754
24-06-1755
18-06-1756
24-05-1757
31-05-1758
21-05-1759
08-04-1760
15-04-1761
03-05-1762
06-06-1763
23-05-1764
04-06-1765
23-05-1766
21-05-1767
01-06-1768
06-06-1769
12-06-1770
26-06-1771
16-06-1772
23-06-1773
07-06-1774
14-06-1775
23-05-1776
04-06-1777
27-05-1778
09-03-1779
25-05-1780
21-06-1781
24-05-1782
25-06-1783
12-05-1784
29-06-1785
30-05-1786
? -06-1787
23-05-1788
? -06-1789
18-05-1790
28-05-1791 71
06-06-1792
27-06-1793
03-07-1794
28-10-1795 73
66
67
68
69
70
71

72

73

30
?
?
>
>
>
>
40
30
60
46
40
50
30
idem
35-36
35-40
40
30
idem
18
30
idem
50
40
100
116
120
90
40
50
?
60
idem
idem
idem
55
idem
idem
idem
?
91
70
82
idem

100
?
?
150 66
idem 67
idem 68
200 69
150
idem
160
150
130
idem
120
125
110
120
140
120
idem
100 70
100
idem
130
120
190
244
320
300
idem
340
?
280
290
idem
idem
280
idem
idem
idem
?
? 72
198
213
idem

200
200
220
230
idem
250
idem
268
270
255
244
242
250
idem
idem
idem
252
261
270
267
idem
268
idem
270
276
274
278
idem
272
286
276
?
225
idem
300
idem
230
idem
idem
idem
idem
220
idem
idem
200

Niet gesplitst naar zomer en winter.
Idem.
Idem.
Idem.
Genoteerd werd: over de honderd.
Door het ontslag van schoolmeester Jan de Jongh (op 18-6-1791; zie deel II) ontbreken gegevens over de
onderwijsdeelname in dat jaar.
De opvolger van Jan de Jongh trad pas aan nadat de wintermaanden 1791-1792 achter de rug waren. Hij
kon op 6-6-1792 over het schoolbezoek in die maanden geen gegevens verstrekken.
Aan het einde van hun verbaal merkten de gedeputeerden van de classis op dat over “Roomsche
stoutigheden” veel te klagen zou zijn, “maar het tijdstip dat wij beleven vordert omsigtigheid en gebied
ons te zwijgen; wij hoopen op beeter dagen en leven in dat gemoedigt vertrouwen dat die God die voor
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Uit dit overzicht kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
• Geheel in overeenstemming met het Schoolreglement voor de Generaliteitsgebieden (zie bijlage 1)
kon in Steenbergen zowel in de zomer- als in de wintermaanden onderwijs gevolgd worden.
• In de wintermaanden was het aantal leerlingen steeds aanzienlijk groter dan in de zomermaanden. 74
Relatief grote aantallen kinderen waren ’s zomers wegens werkzaamheden in de landbouw voor
schoolbezoek niet beschikbaar. 75
• In de zomermaanden varieerde het aantal leerlingen van 18 tot 120 en in de wintermaanden van 100
tot 340.
• Bezien over de gehele periode 1721-1795 nam het schoolbezoek per saldo fors toe, zowel gedurende
de zomer- als de wintermaanden. In de zomermaanden steeg het aantal leerlingen van 45 naar 82 en
in de wintermaanden van 120 naar 213.
• Opmerkelijke, herhaaldelijk opgetreden stijgingen en dalingen in het aantal leerlingen zijn lastig te
verklaren en vergen nader onderzoek. Dit geldt bijvoorbeeld voor de opvallende stijging van het
schoolbezoek in de zomermaanden van 1776-1778, zo goed als voor de forse daling in die maanden
tussen 1779 en 1780.
• Bezien over de gehele periode 1721-1795 halveerde het aantal lidmaten van de gereformeerde kerk,
al kwam het regelmatig ook voor dat het aantal tussentijds toenam. Er valt geen samenhang te
ontdekken tussen de ontwikkeling van het schoolbezoek en de ontwikkeling van het aantal
gereformeerde lidmaten in de genoemde periode. 76
• Het is gelet op de genoemde aantallen leerlingen aannemelijk dat aan het onderwijs op de stadsschool
ook werd deelgenomen door leerlingen uit rooms-katholieke gezinnen, die in de stad veruit in de
meerderheid waren. Rooms-katholieke kinderen dienden zich wel te voegen naar de beginselen van
de gereformeerde religie, al is het onduidelijk hoe streng of consequent deze in de schoolpraktijk
werden toegepast. Zeker is dat de gedeputeerden van de classis steeds rapporteerden dat zij geen
“Paapsch” lesmateriaal hadden aangetroffen.

74

75

76

zijne kerk tot hier toe soo gunstig sorgde deselve verder behoeden en tegens alle haare vijanden bestendig
bewaren sal”. Gedoeld werd op de bestuurlijk-politieke omwenteling die zich enkele maanden eerder in
de stad had voltrokken, met ingrijpende gevolgen voor de machtsverhouding tussen rooms-katholieken en
protestanten in de stad en voor het tot dan toe gereformeerde karakter van het openbaar onderwijs,
waaraan een einde werd gemaakt door het nieuwe stadsbestuur. Verkennende stappen tot het overdragen
van de Steenbergse St. Jacobskerk (sinds de Reformatie in gebruik door de protestanten) aan de roomskatholieken in de stad waren in juni 1795 reeds in gang, al zou die uiteindelijk niet plaatsvinden.
In de onderzochte Steenbergse archivalia zijn geen definities van zomer- en wintermaand aangetroffen. In
1790 werden acht zomermaanden en vier wintermaanden onderscheiden (OgaS, inv. 169, fol. 47 e.v., 247-1791). Het zal wel gebruikelijk zijn geweest dat tot de wintermaanden in elk geval de maanden
november, december en januari behoorden.
Dit was destijds op het platteland van de Republiek der Verenigde Nederlanden gebruikelijk; zie o.m. Uil,
2015, p. 454-459 en 618-619; voorts: Boekholt, 2006. Het schoolbezoek bleef in Steenbergen
seizoensgebonden tot de invoering van de leerplicht in 1901 (Dorussen, p. 51).
In “opdracht” van de Representanten van het Volk van Bataafsch Braband d.d. 11-10-1796 diende het
stadsbestuur na te gaan hoeveel inwoners van de stad gereformeerd waren. Gereformeerde inwoners
werden verplicht om op 11 of 12 november 1796 ’s morgens van 9 tot 12 of ’s middags van 2 tot 4 uur op
het stadhuis te verschijnen en daar op te geven of zij boven of beneden de 16 jaar oud waren en hoeveel
personen zich in hun huishouden bevonden die gereformeerd waren (OgaS, inv. 171, 7-11-1796). Reeds
op 13-11-1796 werd het resultaat bekend gemaakt: boven de 16 jaar woonden er in Steenbergen 327 en
beneden de 16 jaar 168 personen die als gereformeerd werden beschouwd, tezamen 495 personen (OgaS,
inv. 171, fol. 17; idem, HGS, inv. 5, juli 1797). De verhouding tussen het aantal protestanten en het aantal
katholieken zou spoedig een belangrijke rol gaan spelen in de twist over de vraag of de “grote” kerk in de
stad (in gebruik door de gereformeerden) niet diende te worden teruggegeven aan de katholieken. In 1789
was vastgesteld dat 2590 inwoners (82 %) van Steenbergen als rooms-katholiek konden worden
beschouwd en 583 (18 %) als protestants (Van Eekelen, p. 127).
In 1810 stelde de kerkenraad van de gereformeerde kerk van Steenbergen zelf een kohier samen met
gegevens over het aantal gereformeerden in de stad naar de situatie in juni 1810, nu met vermelding van
de namen en de leeftijden van de betrokkenen. Daarbij ging het niet alleen om lidmaten maar ook om
kinderen (die nog geen belijdenis hadden gedaan) en om personen die geen lidmaat waren maar wel
geacht werden om tot het “Gereformeerd Genootschap” [de protestantse bevolking] van Steenbergen te
behoren. Vermeld werden 514 personen, waarvan 266 lidmaten. In de stad woonden 346 gereformeerden
en daarbuiten 158 (HGS, inv. 32).
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•

Gelet op de aantallen leerlingen is het zeer waarschijnlijk dat de stadsschoolmeester vaak is
geassisteerd door een of meer ondermeesters (waaronder kwekelingen), zeker bij een deelname van
meer dan 100 leerlingen. Daarover is nauwelijks iets gedocumenteerd. 77

Het is niet goed mogelijk gebleken om de ontwikkeling van het aantal leerlingen statistisch in verband te
brengen met ontwikkelingen in de samenstelling van de huishoudens in Steenbergen. Daarover zijn slechts
fragmentarische en meestal onvoldoende gespecificeerde gegevens bewaard gebleven. 78 Vermoedelijk namen
in de 17de en 18de eeuw grote aantallen kinderen aan het onderwijs op de stadsschool geen deel. Waarschijnlijk
nam de deelname procentueel toe vanaf de tweede helft van de 18 de eeuw. 79 Aannemelijk is dat aan het
onderwijs aanzienlijk minder werd deelgenomen door kinderen uit arbeidersgezinnen. Ook in Steenbergen
manifesteerde zich een sociale ongelijkheid van onderwijskansen.
6. De stadsschoolmeesters
Het onderwijs van de stadsschool werd verzorgd door een schoolmeester die al dan niet werd geassisteerd door
een of meer ondermeesters. De schoolmeester werd in de 17de en 18de eeuw op verschillende manieren betiteld.
De meest voorkomende waren: stadsschoolmeester, Nederduits en Frans schoolmeester, al dan niet met de
toevoeging kostschoolhouder. 80 Vanaf 1356 (zie paragraaf 1) werd de schoolmeester steeds benoemd door het
stadsbestuur (de stedelijke magistraat). Vóór de Reformatie (die zich in Steenbergen omstreeks 1590 voltrok)
waren de schoolmeesters vermoedelijk steeds priesters. Na de Reformatie was de locale gereformeerde kerk
bij de benoeming van schoolmeesters formeel niet betrokken. Ook de classis waarbij die kerk was aangesloten
kwam er niet aan te pas. De bepaling daarover in het Schoolreglement voor de Generaliteitsgebieden (artikel 2
van het eerste capittel; zie bijlage 1) werd in Steenbergen niet toegepast. 81 Aan de benoeming van een
schoolmeester ging geen onderzoek vooraf door de classis van Tholen en Bergen op Zoom naar de
bekwaamheid van de kandidaat die het stadsbestuur op het oog had. 82 Er kwam ook geen “collegium
qualificatum” bijeen met daarin vertegenwoordigers van zowel de magistraat als de locale gereformeerde kerk.
In de benoemingsprocedure was ook geen rol weggelegd voor de ambachtsheer van de stad. Vanaf 1538
fungeerde de prins van Oranje als zodanig. 83 Indirect was de prins als ambachtsheer wel bij de benoeming
betrokken omdat, vanouds, de functie van stadsschoolmeester meestal werd gecombineerd met die van
voorlezer tevens voorzanger in de locale gereformeerde kerk. 84 Deze werd door de prins benoemd, steeds
overigens nadat eerst de schoolmeester was aangesteld. Voor een mogelijk informele rol van de prins bij de
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78

79

80

81

82
83

84

Van schoolmeester D’Hulst is bekend dat hij door zijn echtgenote werd geassisteerd (zie deel II).
Alleen van de huishoudens op het platteland zijn vanaf 1687 t/m 1805 jaarlijkse en redelijk gedetailleerde
gegevens geregistreerd, zij het dat de leeftijden van gezinsleden slechts globaal genoteerd werden. Ze
werden ingedeeld in personen beneden en boven de 16 jaar, waardoor de kinderen die in aanmerking
kwamen voor het volgen van lager onderwijs (kinderen van 6 tot 12 jaar) niet apart onderscheiden kunnen
worden; zie de zogeheten kohieren van het gemaal (OgaS, inv. 1237 t/m 1344).
In 1858 nam 69 % van de kinderen tussen 6 en 12 jaar deel aan lager onderwijs in Steenbergen. Dit liep
op tot 89 % in 1904 (Dorussen, p. 50).
De benaming kostschoolhouder werd vanaf de tweede helft van de 18 de eeuw menigmaal gebruikt. Het zal
toen vaker zijn voorgekomen dat in het schoolhuis ook leerlingen verbleven die bij de schoolmeester in
de kost waren. De aanduiding stadsschoolmeester was van belang ter onderscheiding van de
schoolmeesters in het buitengebied van Steenbergen (zie paragraaf 7).
Een verklaring hiervoor is in de archivalia betreffende het onderwijs in Steenbergen niet aangetroffen.
Mogelijk werd het uit 1356 stammende recht van het stadsbestuur om, geheel eigenstandig, de
stadsschoolmeester te benoemen beschouwd als een verworvenheid die door de komst van het
Schoolreglement (in 1655) niet ongedaan kon worden (c.q. werd) gemaakt. Maar ook elders, zoals in
Staats-Vlaanderen, kwam het voor dat de in aanmerking komende classis bij de benoeming van een
schoolmeester gepasseerd werd (Uil, 2015, p. 151). Daar was een beroep op een eeuwenoude
verworvenheid niet mogelijk. In de Meierij van Den Bosch (ook Generaliteitsgebied) werd de
voorgeschreven betrokkenheid van de classes bij de benoeming van schoolmeesters aanvankelijk
consequent toegepast, maar vanaf 1735 gedegradeerd tot een loutere formaliteit (Roosenboom, p. 96-97).
In de acta van de classis zijn hiervoor geen aanwijzingen gevonden (met dank aan dr. Huib Uil).
De eerste heer van de stad die de titel prins van Oranje voerde was vanaf 1538 René van Chalon; zie voor
een overzicht van de heren van Steenbergen in de periode 1290-1795:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_heren_van_Steenbergen.
Van een formele en automatische koppeling van de functies van schoolmeester, voorlezer en voorzanger
is in Steenbergen nimmer sprake geweest. In het laatste kwart van de 18 de eeuw kwam de combinatie niet
meer voor.
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selectie van kandidaten voor het schoolmeesterschap zijn geen aanwijzingen gevonden, maar daaruit kan niet
worden geconcludeerd dat van een zodanige rol nimmer sprake was.
De wijze waarop de stadsschoolmeester van Steenbergen werd benoemd was geheel in overeenstemming met
het adagium “wie betaalt bepaalt”. Het traktement van de schoolmeester en de kosten van het schoolgebouw
werden in de 17de en 18de eeuw volledig uit de stadskas betaald. Geheel anders dan anno 2018 waren er geen
middelen uit de staatskas voor beschikbaar, zoals trouwens nergens in de Republiek der Verenigde
Nederlanden.
In de eerste helft van de 17de eeuw toonde de kerkenraad van de gereformeerde kerk in Steenbergen zich niet
gelukkig met de wijze waarop de stadsschoolmeesters en voorlezers/voorzangers in hun kerk werden benoemd.
De kerkenraad protesteerde er in 1644 tegen dat over de aanstelling van David Hautin als schoolmeester en
over diens voordracht (bij de prins van Oranje) als voorlezer-voorzanger geen overleg met de kerkenraad had
plaatsgevonden, hetgeen in strijd werd geacht met synodale kerkelijke wetten. 85 De kerkenraad kwalificeerde
de gang van zaken als “arrogant en onbetamelijk”. 86 Het stadsbestuur reageerde dat het recht van de stad om
de stadsschoolmeester te benoemen reeds 288 jaar oud was, verwijzend naar de oorsprong ervan in 1356.
Toen gezocht werd naar een opvolger van Hautin werd de kerkenraad daarover wel gehoord, maar aan de
benoemingsbevoegdheid van het stadsbestuur respectievelijk de prins veranderde niets.
Bedacht moet wel worden dat het stadsbestuur en de gereformeerde kerk in Steenbergen tot 1795 innig
verstrengeld waren. De leden van de stedelijke magistraat waren zonder uitzondering lidmaat van de
gereformeerde kerk. Zij vervulden regelmatig tevens de functies van ouderling en diaken in de kerk. De
kerkmeester (penningmeester) van de kerk werd door het stadsbestuur aangesteld en diende zich jaarlijks bij
het stadsbestuur te verantwoorden over de inkomsten en uitgaven van de kerk. 87 De stad was verantwoordelijk
voor het onderhoud van het kerkgebouw. Het stadsbestuur was nauw betrokken bij de benoeming van de
predikant(en) van de kerk. Telkens wanneer er een vacature ontstond werd een “collegium qualificatum”
geformeerd waarvan vertegenwoordigers van de magistraat deel uitmaakten. De stad stelde een verordening
vast betreffende het begraven van overledenen op het kerkhof en in de kerk. 88 In 1791 ging de invloed van het
stadsbestuur op het kerkelijk leven zo ver dat aan de predikanten van de stad werd “gelast” om in het vervolg
de kerkdiensten ‘s ochtends te laten aanvangen om 09.30 uur en ’s middags om 14.00 uur. Ze kregen opdracht
dit vanaf de preekstoel bekend te maken. 89 Door dit alles was van een scheiding tussen overheid en kerk geen
sprake. Aan de verstrengeling werd in 1795 ten principale een einde gemaakt, al bleven er in de personele sfeer
nog geruime tijd innige connecties, die voor gereformeerden nogal eens profijtelijk bleken toen hun belangen
in het gedrang kwamen door het oprukkend katholicisme in de stad. 90
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HGS, inv. 1, fol. 16 (26-2-1644), 16v (21-8-1644), fol. 17 (30-10-1644) en fol. 20 (21-10-1644).
Idem, fol. 26.
Toen de functie van kerkmeester in mei 1797 vacant kwam besloot het stadsbestuur dat aan de kerkenraad
van de gereformeerde kerk zou worden bericht dat in het vervolg de aanstelling van kerkmeesters “uit den
boesem der [kerkelijke] gemeente” zou geschieden. Dit werd een louter kerkelijke aangelegenheid geacht
(OgaS, inv. 171, 26-5-1797, fol. 87v-88).
http://www.hanleune.nl/steenbergen/219-tarieven-voor-het-begraven-in-steenbergen-in-de-17de-en-18deeeuw.
HGS, inv. 5, 29-10-1791.
In het stadsbestuur kwam een einde aan de monopolitiepositie van gereformeerden, maar sommige
functies in dit bestuur bleven door gereformeerden bezet. Zo bleef Pieter Carel Wijnmalen, lidmaat van
de gereformeerde kerk, als secretaris en later als burgemeester in het bestuur van de stad een invloedrijk
persoon (Van Eekelen, p. 176-181). De rol van invloedrijke protestantse regentenfamilies zoals De Neve
en De Weert was na 1795 geenszins uitgespeeld. Aan het begin van de 19 de eeuw waren diverse
stadsbestuurders lidmaat van de gereformeerde kerk. In mei 1804 bijvoorbeeld maakten Gillis Pieter de
Neve, David Schindler jr. en Emmericus Corneliszn. de Weert als schepenen deel uit van het stadsbestuur
(OraS, inv. 1592, fol. 206v-207).
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Ondermeesters en andere assistenten
Gelet op de aantallen leerlingen is het waarschijnlijk dat de stadsschoolmeesters in de gehele periode 16001800 zijn geassisteerd door ondermeesters of andersoortige assistenten, zoals hun echtgenotes. 91 Daarover zijn
nauwelijks gegevens aangetroffen. Bij de aanstelling van ondermeesters was het stadsbestuur niet betrokken,
op één uitzondering na, de benoeming van Rasmont in 1797 en diens ontslag in 1798 (zie deel II). Het
stadsbestuur bepaalde menigmaal wel dat er een ondermeester diende te zijn, meestal met de opdracht dat deze
in staat moest zijn om les te geven in de Franse taal. Ondermeesters werden aangesteld door de schoolmeester.
Deze was voor hun arbeidsvoorwaarden verantwoordelijk. Aannemelijk is dat de ondermeesters uit
schoolgelden werden gefinancierd. 92 Van de ondermeester van schoolmeester Jan de Jongh is bekend dat deze
fl. 170 per jaar verdiende (zie deel II). 93 Tot de assistenten van de stadsschoolmeester zullen kwekelingen
hebben behoord, zoals destijds gebruikelijk. Ook over hen zijn geen gegevens aangetroffen. In Kruisland kwam
het vaak voor dat de schoolmeester werd geassisteerd door de zoon die hem zou opvolgen.
Honorering
Het inkomen van de stadsschoolmeester bestond (afgezien van nevenfuncties) uit vier bestanddelen:
• Het traktement zoals vastgesteld en uitbetaald door het bestuur van de stad.
• Inkomsten uit schoolgelden die werden betaald door de ouders of verzorgers van de leerlingen.
• Inkomsten uit de verkoop van lesmateriaal zoals boeken, pennen en papier; daarover is vrijwel niets
gedocumenteerd. Vermoedelijk waren deze uiterst bescheiden.
• De stadsschoolmeester had het recht om het gemeentelijke schoolhuis te bewonen zonder hiervoor huur te
betalen. Ook dit kan als een inkomensbron worden beschouwd.
Traktement
Het traktement van de stadsschoolmeester van Steenbergen was blijkens de stadsrekeningen in de periode
1601-1804 als volgt:
A = het basistraktement
B = een toeslag op het basistraktement, vaak augmentum genoemd
C = een toeslag wegens het verzorgen van onderwijs aan “armenkinderen” (kinderen die door de diaconie
werden onderhouden)
De vermelde bedragen zijn guldens per jaar.
Periode
1601-1620
1621-1627
1628-1643
1644-1650
1651-1804

A
80
92
92
250
200

B

50
50

C
24
24
24

In de eerste helft van de 17de eeuw nam het basissalaris eerst toe van fl. 80 tot fl. 92 per jaar, waarbij steeds een
toeslag werd gevoegd van fl. 24 wegens het verzorgen van onderwijs aan “armenkinderen” en vanaf 1628 ook
een opslag van fl. 50. In de honorering kwam in 1644 een drastische wijziging. Toen het lastig bleek om de in
1643 ontstane vacature te vervullen besloot het stadsbestuur om het traktement aanzienlijk te verhogen, waarbij
zelfs een bedrag van fl. 350 per jaar werd overwogen. Uiteindelijk ontving de schoolmeester in de periode
1644-1650 fl. 250 per jaar plus het inmiddel gebruikelijke augmentum van fl. 50. Vanaf 1651 (na de aanstelling
van een nieuwe schoolmeester) werd het basistraktement verlaagd tot fl. 200 per jaar. Het augmentum werd
afgeschaft. Dit bleef zo tot het eind van de onderzochte periode (1804). In het Schoolreglement van de
Generaliteit uit 1655 werd niets bepaald over de hoogte van het traktement van de schoolmeester in de
Generaliteitsgebieden. In de Staten-Generaal was vijf jaar eerder fl. 200 voor een schoolmeester als een passend
jaarsalaris beschouwd. 94 Daarmee kwam het basistraktement van de Steenbergse schoolmeesters in de periode
91
92

93
94

Roosenboom, hoofdstuk IX; Uil, 2015, p. 362.
Bij de aanstelling van Rasmont in 1797 was van stadswege bepaald dat deze de helft zou verdienen van
het traktement en de emolumenten van de schoolmeester Crabeels. Eerder hield het stadsbestuur zich
afzijdig van het regelen van de arbeidsvoorwaarden van ondermeesters.
Wie deze ondermeester was kon niet getraceerd worden.
Roosenboom, p. 52. Deze opvatting over de bezoldiging van schoolmeesters had niet het karakter van een
verbindend voorschrift. Na 1655 bleven de locale schoolbesturen bevoegd om de bezoldiging vast te
stellen.
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1651-1804 volledig overeen. Het kwam ook in redelijke mate overeen met het basistraktement van de
schoolmeesters in min of meer vergelijkbare plaatsen in Zeeland en Brabant. 95 Maar er waren ook afwijkingen.
Zo verdiende in het jaar 1700 de stadsschoolmeester (van een Nederduitse school) in Goes fl. 120, in Veere
fl. 160 en in Tholen fl. 250. Net zoals in Steenbergen betaalde het stadsbestuur van Zierikzee toen fl. 200 per
jaar.
In vergelijking met andere functionarissen in Steenbergen met een publieke functie was het basistraktement
van de stadsschoolmeester bescheiden te noemen. In 1685 verdiende de predikant van de stad fl. 800 per jaar. 96
In 1696 was het jaarsalaris van de volgende functionarissen in Steenbergen (in guldens) als volgt: 97
Drossaard tevens dijkgraaf
Rentmeester Nassause Domeinen
Ontvanger van de gemene middelen
Ontvanger van de verpondingen
Thesaurier van de stad
Penningmeester van drie polders 98
Stadsschoolmeester
Stadsdokter
Vroedvrouw
Koster van de kerk
Schepen van de stad

800
700
650
600
240
230
200 99
150 100
60
50 101
25 102

Nevenfuncties
Het was, zeker in de 17de eeuw, voor schoolmeesters in Steenbergen niet eenvoudig om een gezin te
onderhouden. Maar het inkomen kon worden vermeerderd door de uitoefening van nevenfuncties. De meest
voorkomende waren: voorlezer en voorzanger in de gereformeerde kerk, waarmee doorgaans fl. 50 per jaar
werd verdiend. 103 Deze functies werden altijd gecombineerd, soms uitsluitend omschreven als voorlezer. In
de periode 1600-1785 werden ze door de meeste schoolmeesters uitgeoefend. In vier gevallen kwam deze
combinatie in dit tijdvak niet voor. Nadat Van Stoutenborch in 1609 als schoolmeester was afgetreden bleef
hij, tot zijn dood, de functies van voorlezer/voorzanger vervullen, waardoor de volgende twee schoolmeesters,
Vosberch en Mercelisse, het zonder deze bijverdienste moesten stellen. Dat Zietsema in 1694 niet ook
voorlezer/voorzanger werd houdt vermoedelijk verband met de zeer korte periode waarin hij in Steenbergen
stadsschoolmeester was. Jan de Jongh werd in 1775 niet tevens aangesteld als voorlezer/voorzanger omdat
95
96

97
98
99

100
101

102

103

Uil, 2015, p. 350-361; Roosenboom, p. 117-118.
ND, inv. 12815, fol. 25v. Daarenboven ontving de predikant fl. 125 wegens huishuur. Zijn collega in
Kruisland had een jaarsalaris van fl. 600 (idem, fol. 27v).
OgaS, inv. 1536. Daarin kwam in de 18 de eeuw waarschijnlijk nauwelijks verandering.
Het betrof de polders Westland, Graaf Hendrik en De Heen.
In de aangehaalde archiefbron is fl. 250 vermeld, inclusief de toeslag van fl. 50 als voorlezer/voorzanger.
Om de vergelijking met andere functionarissen zuiver te houden is in het onderhavige overzicht alleen het
basistraktement (van het jaar 1696) vermeld.
Dit was geen voltijdse functie.
Idem. Volgens de kerkrekening van het jaar 1696 verdiende de koster toen geen fl. 50 maar fl. 72 (HGS,
inv. 315)
Dit was geen voltijdse functie. Vermoedelijk kwamen daar nog vacatiegelden bij. De schepenen die
afkomstig waren uit De Heen en Kruisland (in totaal drie) ontvingen (in 1696) elk fl. 15 in plaats van fl.
25 per jaar.
De voorlezer had tot taak om tijdens kerkdiensten uit de Bijbel te lezen en de voorzanger ging de
kerkgangers voor in het zingen van een psalm. Zie voor een beschrijving van deze functies verder: Uil,
2015, p. 327-328. In Steenbergen werd in de periode 1678-1683 naast de voorlezer-voorzanger die door
de prins van Oranje was benoemd door het stadsbestuur een aparte voorlezer benoemd en betaald in
verband met kerkdiensten in het kerkje op het fort Henricus. De functie werd toen vervuld door de koster
Baven Stevensen de Meijer (zie de gegevens over Tincken(s) in deel II en zie Leune, 2017, p. 100-101).
De Meijer was in de periode 1674-1678 ook waarnemend voorlezer-voorzanger in de stadskerk,
waarschijnlijk omdat Pieter van den Berge toen niet meer (goed) in staat was om deze functies te
vervullen. Toen de schoolmeester Cornelis Tincken(s) na het overlijden van diens voorganger Pieter van
den Berge deze functies verwierf bleef De Meijer nog enkele jaren (tweede) voorlezer van de kerk. Het is
aannemelijk dat hij ook nog na 1678 de functies van voorlezer-voorzanger in de stadskerk vervulde, maar
dan zonder dat hij hiervoor formeel was aangesteld. Vanaf 13-2-1678 kwam de vergoeding ervoor (fl. 50)
toe aan de schoolmeester en organist Cornelis Tincken(s).
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deze functies nog vervuld bleven worden door zijn voorganger David Schindler. Toen De Jongh na diens dood
probeerde om ze alsnog te bemachtigen mislukte dit, hoogstwaarschijnlijk omdat hij hiervoor geheel
ongeschikt werd geacht (zie deel II). De beide functies bleven vacant tot 1 juni 1793. 104 Geen van de twee
stadsschoolmeesters in de resterende jaren van de 18de eeuw kwam ervoor in aanmerking. 105
Het kwam in de 18de eeuw regelmatig voor dat de functies van voorlezer en voorzanger wel formeel, maar niet
feitelijk werden vervuld door de persoon die hiervoor was aangesteld. Vanaf 1731 maar mogelijk reeds vanaf
1695 was het gebruikelijk dat de functies door iemand anders (waaronder de koster) werden vervuld opdat de
schoolmeester in de gelegenheid werd gesteld om als organist de gereformeerde kerk te dienen. 106 Hij werd
hiervoor dan niet op titel van organist betaald, maar als voorlezer-voorzanger. In het geval van de
schoolmeesters Verstappen, Huijsman en Schindler is deze opmerkelijke constructie gedocumenteerd en
gelegitimeerd (zie deel II). 107 De Nassause Domeinraad was ervan op de hoogte en maakte geen bezwaar. De
uitbetaalde vergoeding, fl. 50, kwam zo hoe dan ook de kerk ten goede. De manier waarop was klaarblijkelijk
minder relevant.
Het traktement van de voorlezer/voorzanger werd betaald uit de middelen waarover de rentmeester van de
geestelijke goederen van Steenbergen, Roosendaal en Nispen beschikte. Deze functionaris beheerde de
bezittingen die vóór de Reformatie eigendom waren van rooms-katholieke instellingen in de genoemde
plaatsen. Deze bezittingen (vooral trekkingsrechten op onroerend goed) waren door de Staten-Generaal
geconfisqueerd. Uit de kas van de rentmeester van de geestelijke goeden werden in de Republiek de
traktementen van onder meer predikanten, voorzangers en kosters betaald. Zo werden voormalige roomskatholieke bezittingen aangewend om de gereformeerde religie te financieren.
De rentmeester van de geestelijke goederen van Steenbergen, Roosendaal en Nispen fungeerde daar tevens als
rentmeester van de Nassause Domeinen, waardoor hij een functionaris was van de Nassause Domeinraad. 108
De rentmeester werd benoemd door de prins van Oranje als “heer” van Steenbergen. De prins benoemde in die
hoedanigheid ook de voorlezer/voorganger van de gereformeerde kerk. De benoeming van de
stadsschoolmeester bleef het aloude prerogatief van het stadsbestuur. De prins van Oranje benoemde voorts:
• De voorzanger, voorlezer en koster (dit waren steeds gecombineerde functies) van de gereformeerde kerk
van Kruisland. De schoolmeester aldaar werd benoemd door de magistraat van Steenbergen (zie bijlage 2).
• De schoolmeester in De Heen (vanaf 1629) (zie bijlage 3).
• De schoolmeester in de buurtchap Kladde (vanaf eind 1782) (zie bijlage 4).
Ook het salaris van deze functionarissen werd betaald door de rentmeester van de geestelijke goederen.
Veel schoolmeesters in de Republiek der Verenigde Nederlanden waren tevens organist. Dit was ook in
Steenbergen zo. 109 In 1785 kwam daaraan een einde. In de periode 17615-1785 werd de organist van de
104
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109

In de rekeningen van de rentmeester van de geestelijke goederen van Steenbergen vanaf 16-2-1785 tot 16-1793 is steeds genoteerd dat de functies vacant waren en werd het daarmee gemoeide bedrag (fl. 50) als
een p.m.-post genoteerd (ND, inv. 12916 t/m 12927).
Daarbij kan zeker een rol hebben gespeeld dat schoolmeester D’ Hulst weliswaar lidmaat was van de
gereformeerde kerk, maar van huisuit rooms-katholiek was. Schoolmeester Crabeels kon als roomskatholiek maar moeilijk in aanmerking komen voor een functie in de gereformeerde kerk. Vanaf 1-6-1793
t/m 31-12-1793 werden de functies van voorlezer annex voorzanger vervuld door Adriaan Matthijszn.
Bastiaanse. Formeel werd hij hiervoor pas benoemd op 22-4-1794 maar hij werd reeds vanaf 1-6-1793
voor deze functies betaald, waardoor hij in het rekeningjaar 1793 fl. 23, 3 stuivers en 4 penningen
verdiende (ND, inv. 12927, fol. 75-75v). Hij deed in Steenbergen gereformeerd belijdenis in 1795, was er
ook koster en overleed op 29-4-1815. Hij werd in 1794 als voorlezer/voorzanger opgevolgd door
Johannes Verkouteren (idem, inv. 12929, fol. 85v-86). Deze werd benoemd op 22-4-1794 maar werd
reeds vanaf 1-1-1794 betaald (fl. 50). Verkouteren vervulde deze functies tot 1831 (HGS, inv. 233).
In 1695 kwam (tot 1785) een einde aan de bezoldiging van de organist uit de kas van de gereformeerde
kerk. Waarschijnlijk werd vanaf dat moment de beloning van de voorlezer-voorzanger, fl. 50 per jaar,
beschouwd als een beloning voor het functioneren als organist.
Het stadsbestuur van Steenbergen herinnerde eraan in een brief aan de Raad van State, geschreven in
1791 naar aanleiding van het ontslag van de schoolmeester Jan de Jongh (OgaS, inv. 1915, fol. 36v).
Van Hoof, Schreuder en Slot (red.), p. 444-454. Een van hen was de rentmeester (zowel van de domeinen
als van de geestelijke goederen) Emmericus Eliaszn. de Weert (1741-1809) die in 1764 zijn oom
Stephanus de Weert (1704-1763) opvolgde. Hoewel hij zijn benoeming aan de prins van Oranje te danken
had ontpopte hij zich in de periode 1787-1795 als een vurig patriot. Vanaf 1767 vervulde hij belangrijke
posities in de stadsregering van Tholen (Romeijn, p. 657-658).
Vermoedelijk waren de eerste twee schoolmeesters in de 17 de eeuw niet tevens organist omdat er in hun
tijd nog geen kerkorgel in gebruik was. Vermoedelijk was dit ook zo in de periode 1644-1674, zodat ook
de schoolmeesters Hautin en Van den Berge geen organist konden zijn (Con Slokkers, 1982).
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gereformeerde kerk soms wel en soms niet voor deze functie betaald. In het laatste geval gebeurde dit zeer
waarschijnlijk omdat werd geredeneerd dat hij reeds als voorlezer/voorzanger van de kerk werd betaald.
In de periode 1615-1801 was de honorering van de organist als volgt: 110
Tijdvak
1615-1643
1644-1674
1674-1693
1694-1755
1755-1785

1785-1787

1787-1788
1788-1801

Honorering van de organist
Aanvankelijk (1615) fl. 33 en vanaf 1619 fl. 36 per jaar. 111
Van een geoormerkt traktement is blijkens zowel de kerk- als de stadsrekeningen geen sprake.
Vermoedelijk was in die periode geen orgel in de gereformeerde kerk in gebruik. 112
fl. 50 per jaar, plus een vergoeding voor het gebruik van een klein orgel (“positiefje”). 113
Van een geoormerkt traktement is blijkens zowel de kerk- als de stadsrekeningen geen sprake.
Wel ontvangt een organist (Versevelt) enige keren een vergoeding wegens reparaties. 114
Van een apart honorarium als organist is nog steeds geen sprake. Voor het “stellen” van het
orgel [in de betekenis van onderhouden incl. stemmen] wordt aan de organist (Schindler) in
de periode 1772-1785 fl. 18 per jaar betaald [NB: niet voor het bespelen van het orgel]. 115
Voor het eerst sinds 1615 wordt de functie van organist niet meer verbonden met die van
schoolmeester en evenmin met die van voorlezer-voorzanger. Op 14-10-1785 wordt een
“beroepsmusicus” benoemd [Hendrik Wijnen, afkomstig uit Nijmegen] die ook geacht wordt
om muziekles te geven. Zijn traktement is fl. 300 per jaar. Daaraan komt (reeds) op 12-101787 een einde. 116
De organist [Adriaan Kuijl] verdient gedurende een half jaar tot 14-4-1789 fl. 150 (op
jaarbasis dus nog steeds fl. 300). 117
Het honorarium is verlaagd tot fl. 100 per jaar. 118

Andere nevenfuncties
De eerste twee 17de eeuwse stadsschoolmeesters, Van Stoutenborch en Vosberch, waren behalve schoolmeester
ook notaris. Beiden legden de eerstgenoemde functie neer toen het notariaat voldoende inkomsten genereerde
om van te kunnen leven.
Het kwam in Steenbergen (anders dan in vele andere plaatsen) niet voor dat de schoolmeester tevens koster
was van de gereformeerde kerk. Drie van de achttien schoolmeesters die in de 17de en 18de eeuw in Steenbergen
werkzaam waren (te weten Cornelis Marinisse Vosberch, Anthonij Mercelisse en Jan Hoffkercken; zie deel II)
fungeerden ook als klokkesteller, waarmee aanvankelijk fl. 30 en later fl. 54 per jaar werd verdiend. 119
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Vermoedelijk waren alle schoolmeesters in de periode 1694-1775 tevens organist. In de periode 17751785 bleef de ex-schoolmeester David Schindler deze functie nog vervullen. Na diens overlijden in 1785
werd de schoolmeester Jan de Jongh ervoor ongeschikt geacht. In de resterende jaren van de 18de eeuw
was geen schoolmeester tevens organist in de gereformeerde kerk.
De geschiedenis van de honorering van de organist van de gereformeerde kerk te Steenbergen is
beschreven door Emmericus Corneliszn. de Weert (een invloedrijke Steenbergse regent; zie voor hem
Leune, 2012, p. 77) in een document van 13-5-1785, gericht aan het stadsbestuur van Steenbergen (OgaS,
inv. 1915). Daarin staan diverse onjuistheden. Zo onderkende hij niet dat in de lange periode 1694-1785
in de kerkrekeningen en in de stadsrekeningen van Steenbergen geen enkele betaling aan een organist
vanwege een traktement valt te vinden, anders dan af en toe een vergoeding voor gemaakte onkosten. De
stelling dat de organist in het verleden altijd werd benoemd door het stadsbestuur is niet juist.
HGS, inv. 277, fol. 56; idem, inv. 280, fol. 128.
Con Slokkers, 1982; Leune, 2008.
Zie in deel II de gegevens over Cornelis Tincken(s).
HGS, inv. 319, fol. 87.
Idem, inv. 343, fol. 34v-35.
Idem, inv. 355; zie ook bijlage 7.
Idem, inv. 357. Over Adriaan Kuijl [aannemer in Steenbergen] merkte Emmericus [Corneliszn.] de Weert
in een brief van 7-6-1793 aan het stadsbestuur van Steenbergen op: “een kundig ambachtsman, maar
ontbloot van alles wat muziek betreft” (OgaS, inv. 1954). Adriaan Kuijl overleed op 1-7-1793 en werd als
organist opgevolgd door zijn zoon Cornelis Kuijl.
Idem, inv. 357-365.
Zie bijv. de stadsrekening van 1616-1617, OgaS, inv. 299; voorts de stadsrekening van 1643-1644, OgaS,
inv. 326. Toen in 1651 de functie van klokkesteller werd vervuld door de slotenmaker Francois Congiou
was de beloning verlaagd tot fl. 36 per jaar (OgaS, inv. 153, 3-10-1651). Een klokkesteller was destijds
belast met het onderhoud van en de dagelijkse zorg voor het uurwerk dat zich gewoonlijk op de toren van
een kerk bevond. In Steenbergen bevond het uurwerk zich op het stadhuis aan de Markt (OgaS, inv. 456,
26

Een opmerkelijke nevenfunctie van enkele schoolmeesters in Kruisland was het lidmaatschap, als schepen, van
de magistraat van de stad. 120 Opmerkelijk in dubbel opzicht: ook deze schoolmeesters werden door de
magistraat benoemd (en waren dus werkgever en werknemer tegelijk) en zo’n nevenfunctie was krachtens het
Schoolreglement voor de Generaliteitsgebieden verboden. 121 Dat dit toch werd toegestaan door de heer van de
stad, de prins van Oranje, die de schepenen benoemde, had vermoedelijk twee achtergronden. De eerste is dat
het niet eenvoudig moet zijn geweest om in de kleine dorpsgemeenschap Kruisland geschikte (gereformeerde!)
kandidaten voor het schepenambt te vinden. De Kruislandse schoolmeesters die tevens schepen waren zaten in
het schepencollege nadrukkelijk als representanten van Kruisland, sinds de eigen schepenbank daar in 1583
was opgeheven (zie bijlage 2). Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat het schepenambt de mogelijkheid
bood om het uiterst karige inkomen van de schoolmeester enigszins op te krikken waardoor de kans werd
vergroot dat een bekwame schoolmeester voor het dorp kon worden behouden. 122 Overigens kwam het ook in
de Generaliteitsgebieden Staats-Vlaanderen en de Meierij van Den Bosch nogal eens voor dat de functie van
schepen door een schoolmeester werd uitgeoefend. 123
Veel schoolmeesters waren tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden vaak tevens landmeter. In Zeeland
en Staats-Vlaanderen werd die functie in de periode 1578-1801 door niet minder dan 175 schoolmeesters
uitgeoefend. 124 In Steenbergen gebeurde dit door twee van de achttien stadsschoolmeesters, Verstappen en De
Jongh, waarbij dient te worden aangetekend dat niet kon worden opgehelderd op grond waarvan aan
laatstgenoemde de titel van landmeter werd toegekend. In Kruisland waren in de 17de en 18de eeuw vier van de
zeventien schoolmeesters tevens landmeter (zie bijlage 2). In De Heen was deze verhouding in de periode
1632-1807 vier van de veertien (zie bijlage 3).
Een denkbare andere additionele bron van inkomsten was het fungeren als pachter van belastingen (“impost”).
Het kwam in de 17de en 18de eeuw vaak voor dat zowel locale als landelijke belastingen niet werden geïnd door
een overheidsfunctionaris (zoals anno 2018 door een belastinginspecteur) maar door particulieren (waaronder
schoolmeesters) die deze belastingen op basis van een veilingsysteem pachtten. Het was krachtens het
schoolreglement voor de Generaliteitsgebieden van de Republiek aan schoolmeesters in deze gebieden echter
niet toegestaan om als pachters van impost te fungeren. 125 Dit verbod werd in Steenbergen niet overtreden. Dit
gold ook voor het verbod om tevens cafébaas of herbergier te zijn, dat ook van toepassing was op de echtgenote
van de schoolmeester. Ook het houden van een winkel naast het schoolambt was niet toegestaan. Daarover
ontstonden in de tweede helft pittige conflicten met het stadsbestuur, toen schoolmeesters toch trachtten om
hun inkomen op deze wijze te vermeerderen; zie het einde van deze paragraaf.
Vermoedelijk behoorden tot de neveninkomsten van de schoolmeester in Steenbergen ook vergoedingen die
hij van particulieren ontving voor het schrijven en kopiëren van documenten, zoals in Zeeland vaak
voorkwam. 126 Over de opbrengsten daarvan in Steenbergen is niets bekend.
Schoolgeld
De schoolmeesters hadden het recht om schoolgeld te heffen. Dit was een betekenisvol emolument. Er kon
zelfs meer mee worden verdiend dan met het basistraktement. Voor de te hanteren tarieven gold als
uitgangspunt dat ze gebruikelijk en niet onredelijk moesten zijn. In het Schoolreglement voor de
Generaliteitslanden was bepaald dat het schoolgeld conform “de practyque en gewoonte” diende te zijn. 127
Over de tarieven die in de 17de eeuw in Steenbergen werden gehanteerd en over de opbrengsten daarvan zijn
in de archivalia vrijwel geen gegevens aangetroffen. Daarbij speelde een belangrijke rol dat vrijwel niets is
overgeleverd over het aantal leerlingen dat in die eeuw de stadsschool bezocht.
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fol. 57v). Indien in 17de en 18de eeuwse bronnen een poortklok is vermeld is daarmee geen uurwerk maar
een luidklokje bedoeld; zie bijv. OgaS, inv. 311, fol. 60v, stadsrekening 1628-1629.
In de stad was Cornelis van Stoutenborch ook schepen, maar hij werd dit pas toen hij als schoolmeester
was teruggetreden.
Zie bijlage 1, artikel 5 van het eerste capittel, waarin het verbod is opgenomen op het “bedienen” van
“eenige politique Officien”. Het verbod werd in 1771 opgeheven maar in 1785 opnieuw ingevoerd.
De Kruislandse schoolmeesters die tevens schepen van Steenbergen waren behoorden allen tot het
geslacht Van Diepenbeek (zie bijlage 2). In het schepencollege van Steenbergen zaten vanaf 1583 twee
schepenen die uit Kruisland kwamen.
Uil, 2015, p. 335-336; Roosenboom, p. 108-113.
Uil, 2015, p. 341.
Zie het Schoolreglement van 1655, artikel 5 van het eerste capittel.
Uil, 2015, p. 333.
Over de hoogte van het schoolgeld werd verder niets vastgelegd. Volgens Roosenboom werd het in 1655
redelijk geacht indien het schoolgeld gemiddeld per kind twee stuivers per maand bedroeg (Roosenboom,
p. 52).
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Ook voor de 18de eeuw zijn geen systematische gegevens over de schoolgelden aangetroffen, maar getraceerd
werden wel de tarieven op enkele momenten. Het eerste betrof de situatie op 20 augustus 1773, zoals
beschreven door de rentmeester van de geestelijke goederen te Steenbergen op basis van een brief van de
magistraat van de stad. 128 Toen diende voor het leren lezen per maand 6 stuivers te worden betaald en voor het
leren schrijven 8 stuivers per maand. 129 Aan het leren lezen namen 60 leerlingen deel, hetgeen dus, indien alle
leerlingen betaalden, op jaarbasis fl. 216 kon opbrengen. Aan het schrijfonderwijs namen 40 leerlingen deel
waarvan de jaaropbrengst fl. 192 kon bedragen. Aan schoolgeld werd dus toen mogelijk fl. 408 ontvangen,
aanzienlijk meer dus dan de schoolmeester aan traktement ontving. 130 Verondersteld werd dat het totale
jaarinkomen van de schoolmeester toen wel fl. 674 kon bedragen, nog los van de verkoop van lesmateriaal
zoals boeken en pennen. 131
Het tweede moment betrof het jaar 1790. Toen werd onderscheid gemaakt tussen het schoolgeld gedurende de
zomer- en gedurende de wintermaanden, zonder dat verder werd gespecificeerd naar het soort onderwijs. In de
(acht) zomermaanden bedroeg het schoolgeld acht stuivers per maand. Daaraan namen 55 leerlingen deel,
hetgeen dus op jaarbasis fl. 176 kon opleveren. In de (vier) wintermaanden werd de school bezocht door 280
leerlingen. Die dienden elk per maand zes stuivers te betalen waardoor de schoolmeesters mogelijk fl. 336
verdiende. De totale opbrengst uit schoolgeld kon toen dus (volgens de magistraat van de stad) fl. 512 zijn,
indien dit althans door alle leerlingen daadwerkelijk werd betaald. De toenmalige schoolmeester verdiende
toen (1790) dus in totaal mogelijk fl. 712. 132
Van het jaar 1799 is (in de derde plaats) bekend dat het schoolgeld op de stadsschool van Steenbergen varieerde
van 4 tot 11 stuivers per maand. 133 Gegeven het toenmalige aantal leerlingen (zie hiervoor in deel II de
gegevens over schoolmeester Johannes Franciscus d’Hulst) kunnen de toenmalige verdiensten uit schoolgeld
worden geraamd op maximaal fl. 538. 134 Bij de genoemde schattingen van de inkomsten uit schoolgelden moet
bedacht worden dat deze waarschijnlijk grotendeels of zelfs helemaal werden aangewend om een of meer
ondermeesters te betalen. Voorts waren de schattingen waarschijnlijk veel te hoog vanwege het onderwijs aan
kinderen uit onvermogende gezinnen.
Concurrentie
Het kwam in de Republiek der Verenigde Nederlanden nogal eens voor dat de positie van een schoolmeester
werd aangetast door een concurrerende schoolmeester die zich zonder daartoe bevoegd te zijn op de
leerlingenmarkt had begeven. In de provinciale en locale schoolreglementen die in de Repubiek van toepassing
waren en ook in het Schoolreglement van de Generaliteit waren bepalingen opgenomen die beoogden om dit
te verhinderen. Illegale schoolmeesters waren voor de erkende schoolmeesters bedreigend omdat hun inkomen
uit schoolgelden kon worden aangetast.
Tot 1797 is in Steenbergen slechts één geval van een concurrerende schoolmeester aangetroffen. De affaire
speelde zich af in 1664-1665. Op 30 november 1664 was de stadsschoolmeester Pieter van den Berge aanwezig
tijdens een vergadering van de kerkenraad van de gereformeerde kerk. Hij maakte zijn zorgen kenbaar over het
houden van een “bijschool” in de stad door een soldaat, Jan van Meijburgh (Meyborch), verbonden aan de
compagnie van kapitein Maurice de Savornin. Kennelijk werd diens “bijschool’ door veel kinderen bezocht,
want volgens Van den Berge ondervond de stadsschool hiervan een groot nadeel. Hij verzocht de kerkenraad
om er bij de magistraat van de stad op aan te dringen dat de concurrerende school werd verboden. De
kerkenraad kwalificeerde het verzoek van Van den Berge als billijk en rechtvaardig en verzocht de magistraat
om in te grijpen. Niet alleen in het belang van de stadsschool, maar ook vanwege het ergerlijk en
128
129

130

131

132

133
134

ND, inv. 12557, 20-8-1773.
Over het schoolgeld voor het leren rekenen werd in deze berekening niet gerept. Op de Nederduitse
scholen in Zeeland was ten tijde van de Republiek het schoolgeld voor het leren lezen gewoonlijk vier tot
zes stuivers per maand, voor het leren schrijven zes tot acht stuivers en voor het leren rekenen tien tot
twaalf stuivers (Uil, 2015, p. 353-354).
In deze berekening is geen rekening gehouden met leerlingen waarvan de ouders of verzorgers niet bereid
en/of in staat waren om schoolgeld te betalen. Daarover zijn geen gegevens aangetroffen.
De berekening was als volgt: basistraktement als schoolmeester fl. 200, fl. 50 als voorlezer/voorzanger,
fl. 16 voor het onderhouden van het orgel in de gereformeerde kerk en (vermoedelijk) fl. 408 aan
schoolgelden.
OgaS, inv. 169, fol. 47 e.v., 24-7-1791, ontleend aan een brief van de magistraat van Steenbergen aan de
Raad van State. In deze archiefbron is een onjuiste berekening van schoolgeld aangetroffen omdat het
aantal leerlingen dat ’s zomers naar school ging foutief is geïnterpreteerd. Dit is door mij (HL)
gecorrigeerd.
Boekholt, 2006, p. 331.
Uitgaande van een tarief van fl. 0,35 per maand per leerling, 8 zomermaanden met 35 leerlingen en vier
wintermaanden met 250 leerlingen.
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aanstootgevend gedrag van Van Meijborch. Hij was geen lidmaat van de gereformeerde kerk en leefde
ongehuwd samen met een rooms-katholieke vrouw, hetgeen volgens de kerkenraad geheel in strijd was met
hetgeen in het Schoolreglement van de Generaliteit was bepaald over de eisen waaraan een bekwaam
schoolmeester diende te voldoen. De kerkenraad hoopte dat niet zou worden toegestaan “dat ergerlijcke
persoonen tot schoolhouden werden geadmitteert”. De magistraat van de stad omarmde het verzoek van de
kerkenraad en wendde zich in december 1664 over de kwestie tot de Raad van State. Betoogd werd dat de
magistraat reeds meer dan 100 jaar de bevoegdheid had om over het schoolhouden in de stad te beslissen, een
bevoegdheid die na de inwerkingtreding van het Schoolreglement van de Generaliteit was gecontinueerd. 135
Deze bevoegdheid was aangetast doordat een soldaat van kapitein Maurice de Savornin, Joan van Meyborch,
in de stad als schoolmeester was gaan opereren. Vermeld werd dat hij de kinderen van militairen leerde lezen
en schrijven en dat hij kinderen van burgers onderwees in de Franse taal. De magistraat had vernomen dat
hiertoe door de Raad van State [mogelijk door een gedeputeerde die Steenbergen bezocht] op 13 november
1664 permissie was verleend en achtte dit onbegrijpelijk gelet op het geldende Schoolreglement van de
Generaliteit. Op 10 december 1664 besloot de Raad van State de kwestie te laten onderzoeken door de twee
gedeputeerden die in het voorjaar van 1665 Steenbergen zouden bezoeken in het kader van de gebruikelijke
inspectie van de vesting aldaar en het toezicht op de verpachting van de “gemene middelen” van consumptie
(zijnde een belasting van de Generaliteit). Op 12 maart 1665 vond deze visitatie plaats. Namens de Raad van
State gelastten de gedeputeerden Van Meyborch om te stoppen met het onderwijzen van kinderen van burgers
en zich te beperken tot het onderwijzen van soldatenkinderen. Zij gaven de commandeur van de stad opdracht
om erop toe te zien dat deze instructie werd nageleefd. 136 Waarschijnlijk kwam toen snel aan de “bijschool”
van Van Meyborch een einde. Of deze zijn activiteiten heeft voortgezet als schoolmeester voor alleen
soldatenkinderen is niet bekend. 137 Het standpunt van de Raad van State dat dit wel geoorloofd was, was in
het licht van het Schoolreglement van de Generaliteit opmerkelijk. In de Staatse Scheldeforten Lillo en
Liefkenshoek bijvoorbeeld gold de monopoliepositie van de schoolmeesters ook voor onderwijs aan kinderen
van militairen. 138
Ook in het Weeshuis van Steenbergen werd onderwijs gegeven. In het reglement op het Weeshuis van 2 maart
1657 was bepaald dat de binnenvader van het huis bekwaam diende te zijn om de weeskinderen te leren lezen
en schrijven. Hij diende tweemaal per dag school te houden voor de kinderen die in het Weeshuis verbleven
en eenmaal voor de kinderen die vanwege een ambacht buitenshuis vertoefden. De weesmeisjes kregen van de
binnenmoeder onderricht in naaien en in “speldewerk”. 139 Op een plattegrond van het Weeshuis naar de situatie
omstreeks 1780 is een lokaal afgebeeld dat is omschreven als “school voor de kinderen”. 140 Of er vanaf maart
1657 een rivaliserende verhouding bestond tussen de stadsschoolmeester en de binnenvader van het stedelijke
Weeshuis is onduidelijk. Er is niets over gedocumenteerd. Zeker is dat de stadsschoolmeester vanaf 1643 niet
meer (apart) werd betaald voor het verzorgen van onderwijs aan armenkinderen. 141 De binnenvader en -moeder
van het Weeshuis verdienden tezamen fl. 150 per jaar.
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De genoemde bevoegdheid ging veel verder terug dan 100 jaar; zie paragraaf 1.
Voor de aangehaalde documenten betreffende de affaire Meyborch wordt verwezen naar: OgaS, inv.
1912; zie voorts: RvS, inv. 1572, Verbaal betreffende Steenbergen, 12-3-1665, fol. 3.
Mogelijk kwam daaraan een einde toen de compagnie van Maurice de Savornin in Steenbergen geen
garnizoen meer hield; waarschijnlijk was dit reeds in 1665 het geval (Leune, 2017, gedrukte versie, p.
77). Enkele jaren later keerde de compagnie in Steenbergen terug maar het is onbekend of Meyborch er
toen nog aan verbonden was.
Leune, 2006, gedrukte versie, p. 627-628.
http://www.hanleune.nl/steenbergen/217-het-reglement-op-het-weeshuis-van-steenbergen-van-2-maart1657; OgaS, inv. 153, fol. 77-83.
Hans Slokkers, p. 14. In de 19de eeuw bestond er een “bewaarschool” binnen het Hervormd Weeshuis (voor
kinderen vanaf 2,5 tot en met 6 jaar), naast een “handwerkschool” voor meisjes vanaf 6 jaar (Delahaye,
1966, p. 5). De regenten van dit Weeshuis stelden er op 24-5-1866 een gecombineerd reglement voor op
(HGK, inv. 25; WBA, arch. van het Nederlands Hervormd Weeshuis van Steenbergen, inv. 361). De
bewaarschool werd in de 20ste eeuw als kleuterschool van het Hervormd Weeshuis voortgezet (en door de
schrijver van dit boek bezocht).
Vanaf 1805 (tot een nader te onderzoeken moment) ontving de stadsschoolmeester weer uit de stadskas
een vergoeding voor het geven van onderwijs aan arme kinderen, waaraan in 1643 een einde was
gekomen (WBA, arch. van het Nederlands Hervormd Weeshuis van Steenbergen, inv. 355).
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Wanneer er in Steenbergen naast de stadsschool een of meer kleine kinderscholen (de voorlopers van de latere
kleuterscholen) ontstonden is niet gedocumenteerd. 142 Zeker is dat zo’n school er in 1798 was. Op 27 januari
1798 klaagden de schoolmeesters Crabeels en Rasmont er bij de magistraat over dat in de ”kleine kinderschool”
ook “grote” kinderen les kregen die naar hun mening thuishoorden in de stadsschool. De magistraat bepaalde
kort daarna dat de houders van kleine kinderschooltjes geen kinderen mochten aannemen die ouder waren dan
6 of 7 jaar. 143 Enkele maanden later stelde een commissie van de magistraat vast dat de in de stad aanwezige
kleine kinderscholen zich aan dit verbod hielden. 144
In de periode 1797-1800 deed zich tot tweemaal toe de merkwaardige situatie voor dat de stadsschoolmeester
werd beconcurreerd door een in Steenbergen ontslagen collega. De in 1796 ontslagen stadsschoolmeester
Joannes Franciscus d’Hulst zette in de jaren 1797-1798, bijgestaan door zijn echtgenote, zijn werkzaamheden
als schoolmeester voort, ten nadele van zijn opvolger Jean Francois Crabeels. 145 Nadat D’Hulst in 1798 in zijn
positie als stadsschoolmeester was hersteld, trachtte Jan de Jongh, die in 1791 als stadsschoolmeester was
ontslagen, vanaf 1799 een concurrende particuliere school in de stad te exploiteren. Het stadsbestuur trachtte
dit te verhinderen maar werd hiervoor gekapitteld door de Agent van Nationale Opvoeding en moest in 1800
bakzeil halen. 146 Vermoedelijk was de concurrerende school geen lang leven beschoren, maar de erkenning
ervan was een breuk met een eeuwenoude traditie, waarbij de gemeentelijke stadsschool op het terrein van het
onderwijs over een monopoliepositie beschikte. Vanaf 1801 boden achtereenvolgende wetten op het terrein
van het lager onderwijs de mogelijkheid dat er naast openbare, ook bijzondere (privaatrechtelijke) scholen
konden bestaan, zij het dat ze zich aanvankelijk, tot 1920 (toen de Wet op het Lager Onderwijs in werking trad,
waarin de financiële gelijkberechtiging van openbare en bijzondere lagere scholen werd geregeld), geheel of
gedeeltelijk zelf moesten bedruipen. 147

De particuliere kostschool van Lambertus de Rooij in de Grote Kerkstraat, ca. 1868.
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Zie voor de karakteristieken van de kleine kinderscholen ten tijde van de Republiek der Verenigde
Nederlanden: Uil, 2015, p. 407-411.
OgaS, inv. 172, fol. 50 en 50v.
Idem, inv. 172, 23-3-1798, fol. 90v-91.
Zie deel II en bijlage 5.
Zie deel II.
In Steenbergen kan de in 1846 door Simon Geri opgerichte kostschool voor “middelbaar onderwijs”
worden beschouwd als de eerstvolgende particuliere school in Steenbergen na de school van Jan de Jongh
(WBA, Archief van de gemeente Steenbergen tussen 1811-1950, inv. 6911). Deze kostschool werd op 2511-1857 voor fl. 5200 gekocht door Lambertus de Rooij (NaS, inv. 318, akte nr. 2283) en kwam vanaf
1871 in het bezit van de Vereniging tot instandhouding en bevordering der belangen van opvoeding en
onderwijs te Steenbergen die was opgericht door protestantse inwoners van de stad (Con Slokkers, 2010,
p. 10). In 1903 werd deze vereniging opgeheven; de bezittingen en rechten gingen over naar het Ned.
Herv. Weeshuis, waaronder de genoemde kostschool (WBA, arch. van het Nederlands Hervormd
Weeshuis van Steenbergen, inv. 371-372). Deze school was de voorloper van de school die in 1919 door
de regenten van het Nederlands Hervormd Weeshuis op de locatie van de kostschool werd gebouwd en
die vanaf 1924 verder is omschreven als de neutraal-bijzondere school voor lager- en uitgebreid lager
onderwijs. Anno 2018 is de algemeen-bijzondere basisschool “De Nieuwe Veste” de voortzetting van
deze school, zij het zonder de toevoeging van uitgebreid lager onderwijs, waaraan overigens reeds in
1968 een einde was gemaakt toen de “Mammoetwet” in werking trad.
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Overzicht van stadsschoolmeesters
In de periode 1597-1804 werd de functie van stadsschoolmeester in Steenbergen door de volgende achttien
personen uitgeoefend: 148
Periode
1597-1609
1609-1616
1616-1619 152
1619-1643
1644-1650
1651-1674
1674-1693
1694-1695
1695-1705
1705-1707
1707-1726
1726-1731
1731-1748 155
1748 (deels)
1749-1755
1755-1775
1775-1791
1792-1796
1796-1797
1797-1798
1798-1804 161
148
149
150
151
152

153
154
155

156

157
158
159

160
161

Naam
Cornelis van Stoutenborch
Cornelis Marinisse
Vosberch (de jonge)
Anthonij Mercelisse
Jan Adriaenszn. (van)
Hoffkercken
David Hautin (Haultin)
Pieter van den Berge
Cornelis Tincken(s)
Antonij Zietsema
(Zijtsema)
Willem Versevelt
Damis (Damus) van Buren
Charles du Bois
Cornelis Bartholomeuszn.
Ouboter
Adriaan Verstappen
Vacature 156
Cornelis Huijsman
David Schindler
Jan de Jongh
Joannes Franciscus d’Hulst
Jan de Jongh 157
Jean Francois Crabeels 158
Joannes Franciscus d’Hulst

Herkomst 149
Gorcum
Nieuwe-Tonge

V/V 150
ja
nee 151

? 153
Geraardsbergen

nee 154
ja

Vlissingen
Ieper
Dixmuide
Groningen

ja
ja
ja
nee

Kampen
Heusden
Leiden
Oude-Tonge

ja
ja
ja
ja

Poortvliet
Wijk
Aigle (Zwitserland)
Dirksland
Antwerpen
Dirksland
verm. Antwerpen 159
Antwerpen

ja
ja
ja
nee
nee
nee
nee 160
nee

Het overzicht omvat niet de namen van de ondermeesters.
Bedoeld is de geboorteplaats.
Voorlezer tevens voorzanger in de gereformeerde kerk.
De functies bleven nog vervuld worden door Cornelis van Stoutenborch.
In deze periode is gedurende een onbekende tijd (enkele maanden) het schoolambt waargenomen door
Herman Pieterse. Hij ontving hiervoor fl. 20 (OgaS, inv. 301, fol. 32).
Toen hij naar Steenbergen kwam werden zijn huisraad en bagage vervoerd vanuit Heusden.
De functies bleven nog vervuld worden door Cornelis van Stoutenborch.
In de periode 1733-1737 is Leendert Bliek vermeld als ondermeester te Steenbergen; zie voor hem verder:
Uil, RoZ.
Waarschijnlijk werd de functie van stadsschoolmeester in Steenbergen niet vervuld vanaf 27-4-1748 tot
9-1-1749 (OgaS, inv. 532, fol. 32v; stadsrekening jaar 1748/1749). In 1748 was het leven in de stad fors
ontregeld door inundaties van het omringende platteland in het kader van de Oostenrijkse
Successieoorlog. In de stad verbleven grote aantallen militairen (Pasmans, 1988, p. 109-137; Leune,
2017, p. 152-153).
Hij was waarnemer van december 1796 tot november 1797.
Met Florent Joseph Rasmont als ondermeester.
Op 23-8-1798 maakten Crabeels en Rasmont aan het stadsbestuur van Steenbergen kenbaar dat zij naar
“ons vaderland” wilden terugkeren (OgaS, inv. 173, fol. 69v, 24-8-1798). Daarmee zullen de Zuidelijke
Nederlanden zijn bedoeld. Mogelijk kwam Crabeels uit Antwerpen, waar toen veel personen woonden
met de achternaam Crabeels. Voor de functie van stadsschoolmeester in Steenbergen werd in 1797 ook in
Antwerpen geadverteerd. Jean Francois Crabeels verbleef vóór zijn benoeming in Steenbergen in
Oudenbosch.
Geen wonder, want hij was rooms-katholiek.
Op 1-8-1804 werd Nicolaas van Gent door de municipaliteit van Steenbergen als opvolger van D’Hulst
benoemd tot Nederduits en Frans stadskostschoolhouder (OgaS, inv. 178 en inv. 1917); hij woonde eerder
in Rotterdam en was gehuwd met Joanna Notemans; met attestatie van Rotterdam werden zij in 1804
lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen. Hij zag zich in mei 1830 gedwongen om wegens zijn
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Tot 1775 was het gebruikelijk dat de functie werd gecombinerd met die van voorlezer-voorzanger in de
gereformeerde kerk. Twee schoolmeesters, Van Stoutenborch en Schindler, bleven na hun aftreden (en tot
hun overlijden) de functies van voorlezer-voorzanger vervullen.
De schoolmeesters waren uit de volgende windstreken afkomstig:
Windstreek
Zuidelijke Nederlanden
Holland
Zeeland
Staats-Brabant
Groningen
Overijssel
Zwitserland
Onbekend

Aantal
5
5
2
2
1
1
1
1

Relatief veel schoolmeesters waren uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig. Geen van de schoolmeesters was
in Steenbergen of de directe omgeving daarvan geboren. Anders dan in De Heen en in Kruisland werd de
functie van schoolmeester in de stad nimmer van vader op zoon overgedragen. Van tien schoolmeesters staat
vast dat ze reeds schoolmeester waren voordat zij naar Steenbergen kwamen. 162 Van de meeste
stadsschoolmeesters is niet bekend welk beroep hun vader uitoefende. Van de schoolmeesters Hautin, Ouboter,
Verstappen en Huijsman staat vast dat hun vader ook schoolmeester was.
Van slechts vijf van de achttien stadsschoolmeester zijn zowel de geboorte- of doopdatum als de datum van
overlijden of begraven bekend. 163 Dat is te weinig om voor het gehele cohort een gemiddelde leeftijd te kunnen
berekenen.
De zittingsduur van de achttien stadsschoolmeesters varieerde van 1 tot 24 jaar. Hun gemiddelde zittingsduur
was 11 jaar. De langstzittenden waren Hoffkercken en Van den Berge, de kortstzittenden Zietsema en Crabeels.
Slechts één van de stadsschoolmeesters, te weten Crabeels, was ongehuwd. Hij was ook de enige
stadsschoolmeester die geen lidmaat was van de gereformeerde kerk.
Helaas is er weinig gedocumenteerd over kenmerken van de stadsschoolmeesters die ongetwijfeld van invloed
zijn geweest op de wijze waarop zij hun ambt vervulden. Te denken valt aan kenmerken als ijver en
plichtsbesef, gezondheid, didactische bekwaamheid, loyaliteit jegens de kerk en het stadsbestuur,
geloofsopvatting (anders dan het formele lidmaatschap van de gereformeerde kerk), maatschappelijke en
politieke denkbeelden. Ook over hun privéleven is nauwelijks iets bekend, afgezien van hun burgerlijke staat
en nageslacht.
Enkele spraakmakende affaires
In deel II van dit boek zijn over de stadsschoolmeesters velerlei bijzonderheden vermeld. Op deze plaats wordt
volstaan om beknopt te wijzen op het problematische functioneren van de schoolmeester David Hautin in de
periode 1644-1650 en op de spanningsvolle verhouding tussen het stadsbestuur en de schoolmeesters in de
tweede helft van de 18de eeuw en de wonderlijke wendingen die zich daarin hebben voorgedaan.
Hautin werd in 1644 met hoge verwachtingen en op basis van kostbare arbeidsvoorwaarden binnengehaald,
nadat het lastig was gebleken om een geschikte kandidaat te vinden. Was het gebruikelijke basistraktement
fl. 92 per jaar met een opslag van fl. 50, aan Hautin werd maar liefst een salaris van fl. 300 (fl. 250 plus een
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163

gezondheid ontslag te nemen (WBA, Archief gemeente Steenbergen 1811-1950, inv. 7030). Hij verhuisde
naar Medemblik met een attestatie d.d. 16-5-1831 (HGS, inv. 11, Lidmatenlijst 1787-1869). Het
gemeentebestuur van Steenbergen maakte kenbaar dat zijn opvolger “bekwaam diende te zijn om,
behalve in de wis-, aardrijks- en geschiedkunde, ook grondig onderrigt te geven in de Fransche,
Hoogduitsche en liefst ook in de Engelsche talen” (WBA, Archief gemeente Steenbergen 1811-1950, inv.
7030). Het is niet bekend of zijn opvolger, Jan Sluys (die rooms-katholiek was), aan al deze eisen
voldeed. Vaststaat dat het gemeentebestuur over zijn functioneren niet tevreden was (Con Slokkers, 2009,
p. 9-10).
Mogelijk gold dit ook voor Versevelt, Ouboter, Huijsman en Crabeels. Zij waren mogelijk eerder
ondermeester en daardoor in de gangbare overzichten van schoolmeesters ten tijde van de 17 de en 18de
eeuw niet goed traceerbaar omdat ondermeesters vroeger vaak niet werden aangesteld door het bestuur
van een school maar (als een soort onderaannemer) door de betreffende schoolmeester. Dit was in elk
geval in Steenbergen zo, uitgezonderd de benoeming van Florent Joseph Rasmont.
Deze vijf (met hun leeftijd bij overlijden) zijn: Versevelt (80), Van Buren (48), Du Bois (63), Ouboter
(36) en D’Hulst (59).
32

opslag van fl. 50) geboden, afgezien van zijn inkomsten als voorlezer-voorzanger en los van de door hem te
innen schoolgelden. Eenmaal aan het werk bleek zijn benoeming een falikante vergissing. Al spoedig werd
vastgesteld dat diverse ouders over zijn functioneren zeer ontevreden waren en hun kinderen niet meer naar de
stadsschool stuurden. De magistraat van de stad oordeelde dat er sinds mensenheugenis door geen
schoolmeester zo slecht werd gepresteerd als door Hautin. Over hem werd opgemerkt dat hij “geenen lust ende
yver [toonde] bij manquement van een goede genegentheit”. De kans dat hij succesvol naar elders zou
solliciteren was vooral gelet op zijn relatief hoge salaris gering, maar door hem loffelijke attestaties te
verstrekken (zowel van stadswege als door de kerkenraad) en een forse vertrekbonus toe te kennen (zij het dat
hij om een aanzienlijk hogere had gevraagd) lukte het om hem naar Walcheren te laten terugkeren. Het salaris
van zijn opvolger werd tot fl. 200 teruggebracht, zonder een opslag.
Ongetwijfeld hebben zich ook nadien af en toe spanningen voorgedaan tussen het stadsbestuur en de
stadsschoolmeesters. Maar tot circa 1755 is daarvan vrijwel niets terug te vinden in de archivalia betreffende
het onderwijs in de stad. Dit veranderde daarna drastisch. David Schindler, aangetreden in 1755, waagde het
om nota bene in het gemeentelijke schoolhuis door zijn vrouw een winkel te laten houden. Er was door het
stadsbestuur geen toestemming voor verleend en het was in strijd met het schoolreglement voor de
Generaliteitsgebieden van de Republiek. De winkel werd niettemin gedurende enkele jaren door de magistraat
van de stad gedoogd. Toen een nieuwe stadhouder (plaatsvervanger van de drossaard) aantrad kreeg Schindler
opdracht om met de winkel te stoppen, waartegen hij zich stevig verzette. Toen het stadsbestuur dreigde met
ontslag staakte hij zijn verzet, nam zelf ontslag en trachtte, vermoedelijk niet zonder succes, om als zakenman
verder de kost te verdienen.
Zijn opvolger, Jan de Jongh, was een gewaarschuwd man, maar ook hij was over zijn inkomen niet tevreden
en trachtte dit door het houden van een winkel door zijn echtgenote te vermeerderen, zij het dat deze winkel
buiten het gemeentelijke schoolhuis werd gehouden in een pand dat door De Jongh was gekocht. Het
stadsbestuur maakte aanstonds duidelijk dat dit niet werd getolereerd, verwijzend naar de affaire Schindler.
Ook De Jongh kreeg opdracht om met het winkelhouden te stoppen op straffe van ontslag. Hij weigerde. In
1791 werd hij als stadsschoolmeester ontslagen. Zijn opvolger, Joannes Franciscus d’Hulst, trad in 1792 aan.
Hij ontpopte zich in Steenbergen als een vurig patriot. Hij werd voorzitter van het comité dat na de komst van
Franse troepen in janauri 1795 de bestuurlijke macht in de stad greep en maakte deel uit (zij het slechts kort)
van de eerste “municipaliteit” na de omwenteling. 164 Het exclusief uit protestanten bestaande stadsbestuur (dat
voor de benoeming van D’Hulst verantwoordelijk was geweest) werd afgezet. Al spoedig mislukten pogingen
van D’Hulst om van het nieuwe stadsbestuur deel te blijven uitmaken. Zijn verhouding tot de nieuwe
stadsbestuurders verslechterde en wel zodanig dat hij in 1796 werd ontslagen. Zijn ontslagen voorganger De
Jongh werd bereid gevonden om het ambt van stadsschoolmeester waar te nemen zo lang als geen nieuwe kon
worden benoemd. Eind 1797 werd na lang zoeken een nieuwe schoolmeester benoemd, Crabeels, de eerste
stadsschoolmeester sinds de Reformatie die rooms-katholiek was. D’Hulst zette in de stad zijn activiteiten als
schoolmeester voort en protesteerde bij de autoriteiten van de Bataafse Republiek op provinciaal en landelijk
niveau tegen zijn ontslag in 1796. De zaak kwam in een nieuw daglicht toen in 1798 een Agent van Nationale
Opvoeding aantrad bij wie D’Hulst spoedig gehoor vond (vermoedelijk vanwege zijn connecties in
patriottische kring) en die in het conflict tussen D’Hulst en het stadsbestuur direct de zijde van D’Hulst koos.
Het stadsbestuur kreeg met zoveel woorden opdracht om het ontslag van D’Hulst ongedaan te maken en hem
dus opnieuw als stadsschoolmeester aan te stellen, hetgeen reeds enige dagen later gebeurde. De eind 1797
aangetreden schoolmeester Crabeels werd gelijktijdig ontslagen. Nadat D’Hulst weer als schoolmeester
werkzaam was, besloot zijn voorganger De Jongh om in de stad een concurrerende particuliere lagere school
te stichten. Het stadsbestuur trachtte om dit te verhinderen. Opnieuw kwam, nu op verzoek van De Jongh, de
Agent van Nationale Opvoeding in actie. 165 Tot grote schrik van het stadsbestuur betrok deze de stelling dat
De Jongh in 1791 volledig onterecht was ontslagen en het volste recht had om in de stad met een eigen school
te beginnen. Het verzet daartegen werd door het stadsbestuur gestaakt. Zo werd De Jongh op de locale
leerlingenmarkt een concurrent van D’Hulst. Laatstgenoemde trachtte zijn inkomen te vergroten door de
uitoefening van de functie van procureur. Hoewel het stadsbestuur vreesde dat dit ten koste van het onderwijs
zou kunnen gaan werd hiervoor toestemming verleend. Toen de vrees bewaarheid bleek werd die toestemming
ingetrokken en werd, in 1804, D’Hulst (wederom en nu definitief) ontslagen. Zo kwam in Steenbergen een
einde aan een lange periode waarin de verhouding tussen het gemeentebestuur en de stadsschoolmeester uiterst
gespannen was en waarin maar liefst drie schoolmeesters werden ontslagen en één onder druk van ontslag
aftrad. 166
164
165

166

Mommers, 1953, p. 311.
Deze functie werd inmiddels niet meer vervuld door Theodorus van Kooten maar door Johannes Henricus
van der Palm.
Bij de ontslagen stadsschoolmeesters is de ondermeester Rasmont niet meegeteld.
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7. Onderwijs in het buitengebied
Met een oppervlakte van ca. 96 vierkante kilometer behoorde de baronie van Steenbergen en Kruisland tot de
grotere rechtsgebieden van de Republiek der Verenigde Nederlanden. 167 Er was (en is zeker anno 2018) een
omvangrijk buitengebied met forse afstanden ten opzichte van de stad. Het was voor veel kinderen op het
omringende platteland vroeger vrijwel onmogelijk om de stadsschool te bezoeken, zeker wanneer
loopafstanden van een uur of meer dienden te worden overbrugd en vooral in de wintermaanden. Daarom
werden er in de dorpen Kruisland en De Heen, ook van stadswege, scholen gesticht. Omstreeks 1767 kwam
daar in het buitengebied een school bij in de buurtschap Kladde. Over deze drie scholen kunnen de volgende
bijzonderheden worden vermeld. 168
Kruisland
Tot het grondgebied van de gemeente Steenbergen behoort de polder van Kruisland met daarin het
gelijknamige dorp. 169 De polder werd in 1487-1488 bedijkt. Tot 1583 beschikte Kruisland over een eigen
schepenbank. Daarna ressorteerde de polder onder de schepenbank van Steenbergen die met twee zetels,
bestemd voor representanten van Kruisland, werd uitgebreid. 170
Het is niet duidelijk wanneer precies in Kruisland een school werd gevestigd. Vaststaat dat er begin 17 de eeuw
een schoolmeester werkzaam was. Nadat de katholieke pastoor in 1580 uit Kruisland was verdreven bleef het
middeleeuwse kerkgebouw lange tijd leeg staan. De eerste predikant in Kruisland, Johannes Manteau, werd
daar pas op 3 april 1654 bevestigd. 171 Daarop was door de kerkenraad van de gereformeerde kerk van
Steenbergen al veel eerder, bijvoorbeeld in juli 1629, bij de prins van Oranje aangedrongen. 172 Het aantal
lidmaten bleef vanaf 1654 tot het einde van de 18de eeuw uiterst bescheiden. Het schommelde vrijwel
onafgebroken rond de 20. 173
Net zoals in de stad Steenbergen werden de schoolmeesters van Kruisland vanaf de 17 de eeuw benoemd door
het stadsbestuur van Steenbergen. Vanaf 1654 fungeerde de schoolmeester ook als voorlezer, voorzanger en
koster van de gereformeerde kerk aldaar. 174 Pas vanaf 27-1-1667 werd de beloning daarvoor, fl. 50 per jaar,
betaald door de rentmeester van de geestelijke goederen te Steenbergen op basis van een benoemingsbesluit
door de prins van Oranje.

167

Vanaf 1-1-1997, na de toevoeging aan de gemeente van de gemeenten Dinteloord en Prinsenland en
Nieuw-Vossemeer, omvat het grondgebied van Steenbergen 160 vierkante kilometer, waarmee
Steenbergen anno 2018 de op één na grootste gemeente is in de provincie Noord-Brabant.
168
Het onderwijs in de kernen Dinteloord en Nieuw-Vossemeer valt buiten de reikwijdte van deze studie
omdat deze de periode 1600-1800 bestrijkt toen deze kernen nog niet bij Steenbergen hoorden. Het
onderwijs in de buurtschap De Welberg blijft buiten beschouwing omdat daar pas in 1913 een school
ontstond.
169
In 1819 telde het dorp Kruisland 185 inwoners (Van Ham, 1958, p. 162).
170
In 1619 werd de schepenbank van Steenbergen met nog een zetel uitgebreid, toen ook de schepenbank
van De Heen bij Steenbergen werd gevoegd.
171
Delahaye, 1964, p. 29; zie voor bijzonderheden over Johannes Manteau:
http://www.hanleune.nl/genealogie/177-de-oud-vossemeerse-predikant-francois-manteau, paragraaf 4.3.
Vanaf 1654 werd het mogelijk om in Kruisland gereformeerd te trouwen en daar kinderen gereformeerd
te laten dopen. De start van de Kruislandse kerk verliep niet vlekkeloos. Predikant Manteau besloot kort
na zijn aantreden om een “eigen” kerkenraad in het leven te roepen en dus de kerk af te scheiden van de
gereformeerde kerk in de stad Steenbergen. Dit werd daar niet aanstonds geaccepteerd. Op 28-4-1655
verklaarde Johannes Manteau dat hij met de beste bedoelingen verkeerd had gehandeld. Hij beloofde dat
hij zich in het vervolg “binnen de palen” van de [kerkelijke] gemeente zou gedragen (HGS, inv. 1, fol.
52v). In Kruisland zou spoedig daarna toch een eigen kerkenraad ontstaan, met een eigen
vertegenwoordiging in de classis van Tholen en Bergen op Zoom. Tot 1955 bleef de protestantse kerk van
Kruisland een zelfstandige kerkelijke gemeente. Daarna kwam een fusie tot stand met de hervormde
gemeenten in Oudenbosch en Oud en Nieuw Gastel. Anno 2018 behoren Kruislandse protestanten tot de
“Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland”, met een kerkgebouw in Oud Gastel.
172
HGS, inv. 1, 8-7-1629.
173
HGK, inv. 1, 2, 3, 13 en 18a. In 1707 telde de kerk 36 lidmaten (HGK, inv. 1). Door het kleine aantal
lidmaten stond de predikantsplaats in Kruisland vaak ter discussie indien die post vacant kwam. Het
voortbestaan van de gereformeerde kerk in Kruisland hing dan aan een zijden draad. Na het overlijden in
1688 van de eerste predikant, Johannes Manteau, duurde het tot 1706 voordat Kruisland weer over een
eigen predikant kon beschikken. In de tussentijd bediende de tweede predikant van Steenbergen tevens
Kruisland.
174
Delahaye, 1964, p. 35-37.
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Het basistraktement van de schoolmeester in Kruisland varieerde in de eerste helft van de 17 de eeuw van ca.
fl. 60 tot fl. 150 per jaar. Vanaf 1658 werd een basissalaris van fl. 120 per jaar gebruikelijk. Daar kwam dus
steeds fl. 50 bij vanwege de drie genoemde nevenfuncties. 175 Er zijn geen gegevens aangetroffen over de
inkomsten van de Kruislandse schoolmeesters uit schoolgelden.
In Kruisland werd alleen in de wintermaanden schoolgehouden, net zoals in De Heen. Over het aantal
leerlingen in de 17de eeuw zijn geen gegevens bewaard gebleven. Vanaf 1722 werden die aantallen vrijwel
jaarlijks vermeld in de verslagen van de visitaties van het kerkelijk leven en van het onderwijs in Kruisland
door gedeputeerden van de classis van Tholen en Bergen op Zoom. Met enkele hiaten was in Kruisland het
aantal leerlingen in de periode 1722-1786 als volgt: 176
Datum of
periode
05-06-1722
20-05-1726
05-06-1727
16-05-1730
20-05-1732
06-05-1733
05-05-1734
11-05-1735
19-06-1765
1766-1767
07-06-1769
11-06-1770
1771-1775
1777-1786

Aantal leerlingen
30
20
25
50
22
30
50
40
100
idem
70-80
idem
90
100

In deze periode varieerde het aantal leerlingen van 20 tot 100. 177 Er waren regelmatig forse pieken en dalen.
Zo was het aantal leerlingen in 1730 gestegen tot 50 om reeds een jaar later meer dan te halveren. Een forse
sprong omhoog voltrok zich tussen 1735 en 1765. In de resterende jaren van de 18de eeuw schommelde het
aantal tussen de 70 en 100 leerlingen, ruim het drievoudige van het aantal in 1722. Er zijn geen aanwijzingen
gevonden waaruit blijkt dat op de school een of meer ondermeesters werkzaam waren. Het moet voor de
schoolmeester niet eenvoudig zijn geweest om ca. 100 leerlingen in het gareel te houden. Er zullen assistenten
zijn geweest. Daartoe behoorde vaak de zoon die zijn vader als schoolmeester zou opvolgen.
Het is niet bekend of aan het onderwijs ook werd deelgenomen door kinderen uit rooms-katholieke
huisgezinnen. Vermoedelijk was dit het geval, vooral gelet op de ontwikkeling van de omvang van het
schoolbezoek in de 18de eeuw. Het aantal gereformeerde gezinnen in Kruisland was te gering om de geschetste
evolutie mogelijk te maken. Rooms-katholieke kinderen dienden zich wel te voegen naar de beginselen van de
gereformeerde religie. De gedeputeerden van de classis rapporteerden standaard dat zij geen “Paapsch”
lesmateriaal op de dorpsschool hadden aangetroffen.
Het was vanaf 1654 gebruikelijk dat de schoolmeester een belangrijke rol speelde in het gereformeerd-kerkelijk
leven in Kruisland. Vaak werden niet alleen de functies van voorlezer, voorzanger en koster door een
schoolmeester vervuld, maar ook die van ouderling en diaken. Het was in de geschiedenis van het Kruislandse
onderwijs dan ook bijzonder opmerkelijk, want zeer ongebruikelijk, dat de schoolmeester Hubertus Arnoldus
van Diepenbeek trouwde met een rooms-katholieke bruid.
Voor bijzonderheden over de schoolmeesters in Kruisland in de 17de en 18de eeuw wordt verwezen naar bijlage
2. Daartoe behoort dat het schoolambt aldaar in de periode 1658-1810 onafgebroken is vervuld door leden van
het geslacht Van Diepenbeek. Daarom is in bijlage 2 apart aandacht besteed aan de genealogie van deze familie,
naar wie in Kruisland alleszins begrijpelijk een straat is genoemd.

175

176

177

Zo werd dus door de schoolmeester van Kruisland, afgezien van schoolgelden, per jaar fl. 10 meer
verdiend dan door zijn collega in De Heen.
HGK, inv. 1 en 13. Er zijn ook visitatieverslagen betreffende de periode 1786-1809. Ze zijn niet aanweig
in het archief van de Hervormde Kerk van Kruisland zoals dit bij het WBA berust. Ze waren in januari
2018 voor 250 euro bij een antiquariaat te koop. Ik (HL) heb ze niet kunnen raadplegen.
Medio 19de eeuw is het aantal leerlingen op de dorpsschool van Kruisland geschat op doorgaans 65 (Van
der Aa, deel 6, p. 33).
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De Heen
Reeds in 1609, toen werd besloten om de gorzen van De Heen te bedijken, hetgeen in de zomer van 1610 werd
voltooid, werd onderkend dat er voor de jeugd in de nieuwe polder gelegenheid diende te zijn om naar school
te gaan. De afstand tot de stadsschool van Steenbergen was, vooral ’s winters, te groot. Het is onduidelijk
wanneer precies in het dorp De Heen een school werd gevestigd. Aannemelijk is dat dit het geval was ergens
in de periode 1610-1620. 178 In 1610 kreeg de polder het recht op een eigen schepenbank. De kosten van dit
bestuur (tevens rechtbank) werden verkregen uit een speciale belasting (accijns) op het bier; op elke ton bier
werd fl. 1,50 belasting geheven. Dit bracht in de beginperiode jaarlijks fl. 450 op. Hieruit werden de
vergaderingen van de schepenen betaald, hun beloning, het salaris van de schoolmeester en dat van de
gerechtsbode. De administratie daarvan betreffende de periode 1610-1619 ging verloren. Op 13 april 1619
kwam aan het bestaan van een eigen schepenbank een einde. De schepenbank van Steenbergen bestreek vanaf
dat moment (tot 1795) ook het grondgebied van de polder De Heen. 179
Vanaf 15 december 1629 werd de schoolmeester van De Heen niet meer betaald uit de belasting op het bier,
maar uit de kas van de rentmeester van de geestelijke goederen te Steenbergen die daar tevens de rentmeester
was de Nassause domeingoederen. 180 De rekeningen van de eerstgenoemde rentmeester bleven pas bewaard
vanaf het jaar 1653, waardoor onduidelijk is hoeveel de schoolmeester in de periode 1629-1652 uit de kas van
deze rentmeester betaald kreeg. Waarschijnlijk was dit reeds toen fl. 160 per jaar.
Oorspronkelijk werd de schoolmeester benoemd door de eigen schepenbank van De Heen en vanaf april 1619
door de schepenbank van Steenbergen, steeds op advies van het polderbestuur van De Heen. Instemming met
de benoeming door de prins van Oranje was aanvankelijk niet nodig. Dit veranderde in 1629, zij het dat dit pas
aan de orde kwam toen er in oktober 1634 een nieuwe schoolmeester aantrad. Krachtens een gegroeide
gewoonte werd ook die nog aangesteld zonder “consent” van de prins. Dit werd door de rentmeester van de
geestelijke goederen niet meer geaccepteerd. Geweigerd werd om het traktement van de nieuwe schoolmeester
te betalen. Op dringend verzoek van het polderbestuur gebeurde dit alsnog. 181 Schoolmeester Marinus Janse
Cloet werd in 1636 alsnog door de prins benoemd en met terugwerkende kracht betaald. Vanaf dat moment tot
1795 bleef de prins van Oranje de schoolmeesters in De Heen benoemen, met tussenkomst van de Nassause
Domeinraad. Ook het traktement van de schoolmeester bleef ongewijzigd: fl. 160 per jaar. Door het ontbreken
van een gereformeerde kerk in De Heen was het onmogelijk om de functie van schoolmeester te combineren
met die van voorlezer, voorzanger en organist, zoals in de stad Steenbergen. De mogelijkheden om met
nevenfuncties het inkomen te vergroten waren in De Heen beperkt. Door landbezit lukte dit vader en zoon
Marinus en Maerten Cloet. Francois de Meijer liet in opdracht van een slager schapen beweiden op de gorzen
bij De Heen. Jacob Loene was tevens landmeter. Anthonij de Ruijter was van huisuit vermogend.
In 1643 kwam een accoord tot stand tussen de magistraat van Steenbergen en de ingelanden van de polder De
Heen over het onderhoud van het schoolgebouw in het dorp. 182 Afgesproken werd dat de belasting op
onroerend goed in de polder (kortweg doorgaans aangeduid als “de verponding”) een stuiver meer zou
bedragen dan in alle andere polders van Steenbergen. De meeropbrengst was bestemd voor het onderhoud van
de dorpsschool. 183 In 1775 is vermeld dat die opbrengst jaarlijks ca. fl. 80 bedroeg. 184 Op 21 mei 1704 verkreeg
de toenmalige schoolmeester (Francois de Meijer) van de magistraat van Steenbergen toestemming om achter
het schoolhuis zelf een schuurtje te “timmeren”. 185 In 1730 was met een grote onderhoudsbeurt van het
schoolhuis fl. 195 gemoeid. 186
Voor het gehele tijdvak 1610-1800 zijn geen volledige gegevens bewaard gebleven over het aantal leerlingen
dat de dorpsschool van De Heen bezocht. In de periode 1721-1795 was het schoolbezoek als volgt: 187

178

179
180
181
182
183
184
185
186

187

Dat De Heen pas na de Franse tijd (dus na 1795) de eerste vorm van onderwijs kreeg, zoals Con Slokkers
heeft beweerd, is dus niet juist (Con Slokkers, 1994, p. 38-39).
Delahaye, 1962, p. 18-19.
ND, inv. 12557, fol. 124-124v.
Idem.
Vermoedelijk lag het schoolgebouw oorspronkelijk op de dijk nabij het haventje van De Heen.
Delahaye, 1962, p. 22.
ND, inv. 12557, fol. 177, 19-1-1775.
OgaS, inv. 156, fol. 9-9v, 21-5-1704.
Idem, inv. 1913, bestek van het onderhoud d.d. 17-7-1730. Het werk werd aangenomen door Jan de Wit
die het had “ingezet” op fl. 350. Andere aannemers die interesse toonden waren: Frans de Klerck, Adriaan
de Rooij, Pieter van Wetteren en Beerent van Roveen.
Deze zijn ontleend aan de verslagen van visitaties van het kerkelijk leven en van het onderwijs in
Steenbergen door gedeputeerden van de classis Tholen en Bergen op Zoom van de gereformeerde kerk
(HGS, inv. 15 en incidenteel ontleend aan HGS, inv. 2 en 3).
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Z = schoolbezoek in de zomermaanden.
W = schoolbezoek in de wintermaanden.
Datum of periode
05-06-1721 t/m 29-5-1724
07-05-1725 t/m 06-061727
24-05-1728 t/m 16-061729
15-05-1731
1732-1735
21-05-1736
29-05-1737
05-05-1738
21-05-1739
30-05-1740
05-06-1741
29-05-1742
16-05-1743
20-05-1744
12-05-1745
11-05-1746
13-05-1747
1748 189
05-05-1749
11-05-1750
25-05-1751
16-05-1752
17-06-1753
27-05-1754
24-06-1755
18-06-1756
24-05-1757
31-05-1758
21-05-1759
08-04-1760
15-04-1761
03-05-1762
06-06-1763
23-05-1764
04-06-1765
23-05-1766
21-05-1767
01-06-1768
06-06-1769
12-06-1770
26-06-1771
16-06-1772
23-06-1773
07-06-1774
14-06-1775
23-05-1776
188

189
190
191

Z

W
40-50
30-40
30-35

10-12
10-12

16
?
30

30-35
? 188
60
60
60
60
50
50
60
50
60
60
80
60
80
80
80
?
?
80
80
80
80
?
60-70
? 190
84
75
70
70
70
86-87
75
70
80
80
80
70
70
70
? 191
60

In de visitatieverslagen van 29-5-1732, 4-5-1733, 2-5-1734 en 11-5-1735 is over het aantal leerlingen in
De Heen niets vermeld.
In dat jaar vond er vanwege de Oostenrijkse Successieoorlog geen kerkelijke visitatie plaats.
Genoteerd werd dat de schoolmeester niet was verschenen op de dag van de visitatie.
Genoteerd werd dat de schoolmeester was overleden en dat de post vacant was.
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04-06-1777
27-05-1778
09-03-1779
25-05-1780
21-06-1781
24-05-1782
25-06-1783
12-05-1784
29-06-1785 193
30-05-1786
? -06-1787
23-05-1788
? -06-1789
18-05-1790
28-05-1791
06-06-1792
27-06-1793
03-07-1794
28-10-1795

30
20
17
?
?
?
20
16
16
16
20
20
20
20
?
?
?
18
- 197

60
60
60
?
?
? 192
80
80
80
80
60
60
60
60
? 194
? 195
60
- 196
72

Uit dit overzicht kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
• In de periode 1721-1795 werd de school in De Heen vooral ’s winters bezocht. Kinderen (zeker
kinderen van landarbeiders) werden destijds al op zeer jonge leeftijd verplicht om ’s zomers in de
landbouw mee te werken. Voor schoolbezoek was dan geen tijd. Alleen in 1746 en in 1749 en, met
tussenpozen, vanaf 1774 werd ook in de zomermaanden schoolgehouden.
• In de zomermaanden varieerde het schoolbezoek van 10 tot 30 leerlingen.
• In de wintermaanden varieerde het schoobezoek van 30 tot 87 leerlingen.
Het was helaas niet goed mogelijk om de ontwikkeling van het schoolbezoek te relateren aan de demografische
ontwikkeling in de polder van De Heen en nabije omgeving. 198 Nader onderzoek is nodig om te kunnen
verklaren waarom, afgezien van de jaren 1747 en 1749, vanaf het jaar 1774 ook ’s zomers, althans doorgaans,
school werd gehouden. Ik waag de veronderstelling dat deze ontwikkeling onder meer verband hield met een
in het laatste kwart van de 18de eeuw gegroeid besef dat het volgen van onderwijs gedurende het gehele jaar
(en niet slechts gedurende enkele maanden) voor de talentenontwikkeling van kinderen van groot belang is.
Vermoedelijk liepen daarbij de kinderen uit de gezinnen van de landbouwelite in de polder voorop, want in die
kring was de noodzaak van kinderarbeid zo goed als afwezig. Denkbaar is ook dat de opkomst van het
onderwijs in de zomermaanden kan worden verklaard uit een verandering in het aanbod ervan. Mogelijk traden
er schoolmeesters aan die op pedagogische gronden of vanwege extra inkomsten uit schoolgelden gedurende
het gehele jaar werkzaam wilden zijn. Dan zou de Wet van Say hebben gewerkt. 199
In de enquête over de staat van het onderwijs in de Bataafse Republiek in de beginmaanden van 1799 werd
over het onderwijs in De Heen opgemerkt dat: 200
• het schoolgeld varieerde van 4 tot 11 stuivers per maand.
• het traktement van de schoolmeester ad fl. 160 [nog steeds] werd betaald uit de kas van de “Domeinen
van de Vorst van Nassau”.
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200

Genoteerd werd dat de schoolmeester naar Bergen op Zoom was vertrokken.
Ook vermeld in: NA, RvS, inv. 1132, Ingekomen stukken, 13-7-1785.
De functie was vacant.
Idem.
Er was toen nog geen schoolmeester beschikbaar.
Er werd die zomer geen schoolgehouden.
De bewaard gebleven kohieren betreffende de samenstelling van de huishoudens in polders rondom het
dorp De Heen in de 17de en 18de eeuw laten ons hierbij in de steek (zie de zogeheten kohieren van het
gemaal, OgaS, inv. 1236-1344). In 1819 telde het dorp De Heen 185 inwoners (Van Ham, 1958, p. 162).
Kortweg luidt deze wet: aanbod schept vraag. De wet is genoemd naar de econoom Jean-Baptiste Say
(1767-1832).
Boekholt, 2006, p. 331.
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•
•
•

het schoolhuis eigendom was van het bestuur van de polder De Heen. 201
de schoolmeester het recht had op een vrije bewoning daarvan. 202
het aantal leerlingen in de wintermaanden 50 tot 60 en in de zomermaanden 20 tot 25 bedroeg.

In 1882 werd de dorpsschool van De Heen vergroot. 203 In 1924 werd de gemeentelijke school overgedragen
aan het rooms-katholieke kerkbestuur aldaar. 204
Voor bijzonderheden over de schoolmeesters in De Heen in de 17 de en 18de eeuw wordt verwezen naar
bijlage 3.
Kladde
Tot het grondgebied van de gemeente Steenbergen behoorde vanouds tot 1997 een deel van het gehucht (de
buurtschap) Kladde, ook omschreven als De Kladde en in de volksmond veelal kortweg betiteld als De Klad. 205
Het betrof het deel dat westelijk grenst aan de Rubeerepolder en oostelijk aan de polder Westland. Dit was
veruit het grootste deel van de buurtschap. Het kleinste deel, dat westelijk grenst aan de Glimespolder en
oostelijk aan de polder Westland, behoorde tot het grondgebied van Halsteren. In 1997 vond een grenscorrectie
plaats waardoor beide delen van Kladde anno 2018 behoren tot het grondgebied van de gemeente Bergen op
Zoom. Zuidelijk van Kladde ligt het dorp Lepelstraat, noordelijk de buurtschap Koevering. Omstreeks 1845
telde het gehucht Kladde 37 huizen met 190 inwoners. 206

Ligging van de buurtschap Kladde, ca. 1960.

201

202

203
204

205

206

Vermoedelijk werd bedoeld dat aan het onderhoud van het gebouw werd meebetaald door het
polderbestuur (de ingelanden van de polder); het schoolgebouw bleef tot 1924 eigendom van de gemeente
Steenbergen.
Zie voor de lotgevallen van het schoolgebouw in De Heen in de periode 1852-1919: WBA, Archief van
de gemeente Steenbergen tussen 1811-1950, inv. 7069.
Idem, inv. 7067.
Idem, inv. 7073. In 1924 kwamen ook de openbare scholen in de stad en in de Welberg in roomskatholieke handen. In Kruisland gebeurde dit drie jaar eerder. Het eerste hoofd van de r.k. lagere school in
De Heen was in 1924 Dion van Ginneke, zoon van Jan van Ginneke en Wilhelmien van Ooijen van de
drogisterij “Minerva” in de Blauwstraat te Steenbergen.
Oorspronkelijk werd de locatie omschreven als De Leemcladde, zoals in 1650 (Van Ham, 1965, p. 26);
idem op de oudste kadasterkaart van Steenbergen uit het jaar 1824 (Beeldbank Raad Cultureel Erfgoed,
min10147vk).
Van der Aa, deel 6, p. 462.
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De loopafstand van Kladde naar de stad Steenbergen bedroeg ongeveer 1 uur en 25 minuten. 207 Dit was voor
kinderen in en rondom deze buurtschap een belemmering om naar school te gaan, vooral ’s winters. 208 Zo
ontstond op een onbekend moment in de tweede helft van de 18de eeuw in Kladde een school, gelegen aan de
“Kladdeschen dijk”. Het schoolgebouw was aanvankelijk eigendom van de schoolmeester, niet van de stad.
Daarom zijn over dit gebouw in het stadsarchief geen bijzonderheden aangetroffen. Op 9 april 1767 is Leo
Lorrens daar als schoolmeester vermeld. Na zijn overlijden (in 1774) werd hij opgevolgd door Pieter
Boekhouwer, met wie zijn weduwe hertrouwde. Waarschijnlijk bestonden de verdiensten van Lorrens in de
periode 1767-1774 en die van Boekhouwer tot 14 december 1782 uitsluitend uit schoolgelden. 209 Vanaf de
laatstgenoemde datum verkreeg Pieter Boekhouwer van de prins van Oranje commissie als schoolmeester in
Kladde en kwam zijn traktement voor rekening van de rentmeester van de geestelijke goederen te
Steenbergen. 210 Het salaris was fl. 100 per jaar, hetgeen in de resterende jaren van de 18 de eeuw zo zou
blijven. 211 Het was dusdanig laag dat de schoolmeester gedwongen zal zijn geweest om het middels
bijverdiensten aan te vullen. Daarover zijn in de archivalia geen bijzonderheden aangetroffen. Vooral ’s zomers
waren door een gering aantal leerlingen de mogelijkheden om geld te verdienen met het heffen van schoolgeld
uiterst beperkt (zie verderop).
Voor de periode 1783-1795 en voor het jaar 1799 is bekend hoeveel leerlingen de school in Kladde bezochten.
De navolgende cijfers betreffende de eerstgenoemde periode zijn ontleend aan de jaarlijkse visitaties van het
kerkelijk leven en van het onderwijs in Steenbergen door vertegenwoordigers van de classis van Tholen en
Bergen op Zoom: 212
Z = schoolbezoek in de zomermaanden
W = schoolbezoek in de wintermaanden
Datum 213
25-06-1783
12-05-1784
29-06-1785
30-05-1786
? -06-1787
23-05-1788
? -06-1789
18-05-1790
28-05-1791
06-06-1792
27-06-1793
03-07-1794
28-10-1795

Z

16
16

W
140
96
90
90
120
110
110
110
?
?
80
80
82

In Kladde werd in de periode 1783-1793 alleen in de wintermaanden schoolgehouden. Het schoolbezoek
varieerde toen van 80 tot 140 leerlingen. In de zomermaanden trok de school vanaf 1794 niet meer dan 16
leerlingen. Opmerkelijk is het hoge aantal leerlingen in 1783 dat reeds een jaar later fors kelderde. 214
Het aantal leerlingen in de wintermaanden wijst erop dat aan de school toen ook een ondermeester en/of
andersoortige assistenten werkzaam moeten zijn geweest. Gegevens daarover konden niet worden getraceerd
omdat hun aanstelling een aangelegenheid was van de schoolmeester en niet van het stadsbestuur, noch van de
Domeinraad. Als er assistenten zijn geweest zullen deze waarschijnlijk louter uit schoolgelden zijn betaald of
helemaal niets hebben verdiend.
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OgaS, inv. 169, fol. 47 e.v. (vermeld in 1791). De loopafstand bedroeg ca. 7 kilometer.
Voor kinderen in en rondom Kladde was ook schoolbezoek in Nieuw-Vossemeer denkbaar, maar ook die
afstand (ca. 6 kilometer) vormde hiervoor, vooral ’s winters, zeker voor jonge kinderen, een beletsel.
Zij werden in elk geval niet betaald uit de stadskas.
ND, inv. 12915, fol. 71v.
Idem, inv. 12928, fol. 86.
HGS, inv. 15. Met de visitaties werd pas begonnen nadat de Kladse meester formeel commissie had
verkregen.
De datum is de datum van de visitatie, niet van het tijdstip waarop de deelname is gemeten.
In de omgeving van Kladde werd in 1784 geen concurrerende school geopend (Mooren, p. 448-455).
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In de enquête naar de staat van het onderwijs in Nederland, gehouden in de eerste maanden van 1799, werd
over het onderwijs in Kladde het volgende genoteerd: 215
• Schoolmeester is Adriaan Nouten, 60 jaar oud.
• De schoolmeester wordt niet meer zoals vroeger aangesteld door de Domeinraad [van de Nassause
Domeinen] maar door de municipaliteit [van Steenbergen].
• Hij verdient fl. 100 per jaar.
• Het traktement wordt bekostigd uit de kas van de Domeinen van de Vorst van Nassau.
• Het schoolgeld varieert van 4 tot 11 stuivers per maand.
• Het schoolhuis is eigendom van de schoolmeester. 216
• Het aantal leerlingen bedraagt ’s zomers 15 tot 25 en ’s winters 80 tot 120.
De wederwaardigheden van de Kladse school vanaf de 19de eeuw vallen buiten het bestek van de onderhavige
publicatie. 217 Volstaan wordt met vermelding van enkele summiere gegevens. In 1843 rapporteerde
onderwijsinspecteur Wijnbeek over de school dat het schoollokaal, anders dan acht jaar eerder, nu zeer geschikt
was, maar bezet was met de ellendige tafels en banken van het oude lokaal. Met het onderwijs van Adriaan
Luykx was het volgens Wijnbeek niet veel beter gesteld dan tijdens de vorige inspectie. 218 In 1860 werd aan
de bekostiging van de school in Kladde ook bijgedragen door de (toen zelfstandige) gemeente Halsteren,
vanwege het feit dat de school ook vaak werd bezocht door leerlingen uit Lepelstraat (behorend tot
Halsteren). 219
In 1908 resteerde, na het vertrek van meester J. Maliepaard, nog slechts één schoolmeester, Hermanus
Fredericus Ikink, tevens schoolhoofd. 220 In 1912 werd de school opgeheven. 221 Het laatste schoolhoofd,
Alouisius Verhoeven, kon aansluitend aan de slag in de buurtschap Welberg van Steenbergen, waar in 1913
een openbare school verrees die in 1924 werd omgezet in een rooms-katholieke, de St. Antoniusschool,
waarvan hij in 1934 afscheid nam. 222 Het schoolgebouw in Kladde werd door de gemeente op 12 juli 1916 te
koop gezet, nadat het stadsbestuur daartoe op 27 mei 1916 had besloten.
Voor bijzonderheden over de 18de eeuwse schoolmeesters in Kladde wordt verwezen naar bijlage 4.
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Boekholt, 2006, p. 331.
Dit was in de 19de en 20ste eeuw niet meer zo.
Diverse gegevens over het schoolgebouw in de periode 1836-1918 zijn te vinden in: WBA, Archief
gemeente Steenbergen 1811-1950, inv. 7067. Gegevens over de schoolmeesters zijn in dit archiefbestand
te vinden onder de inventarisnummers 7030 t/m 7038.
Con Slokkers, 1993, p. 7.
Mooren, p. 448.
Con Slokkers, 1987, p. 30. Ikink werd op 26-11-1835 in Denekamp geboren.
Van Ham, 1958, p. 167. Vermoedelijk zal een rol hebben gespeeld dat vanaf 1912 de mogelijkheden om
in Lepelstraat naar school te gaan verbeterd waren, vooral voor leerlingen uit rooms-katholieke gezinnen
(Mooren, p. 455).
Delahaye, 1978, p. 47; WBA, Archief gemeente Steenbergen 1811-1950, inv. 7070 en 7072. Alouisius
Verhoeven werd op 17-10-1870 in Graauw (Zeeuws-Vlaanderen) geboren.
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J.M.G. Leune
Deel II
Repertorium van stadsschoolmeesters te Steenbergen
in de 17de en 18de eeuw

De St. Jacobskerk te Steenbergen kort voor de sloop in 1831, gezien vanaf de noordzijde. 223 In deze kerk
waren de meeste stadsschoolmeesters voorlezer, voorzanger en organist.

223

HGS, inv. 255; tekening door Ambrosius Duijvelaar, destijds lidmaat van de kerk.
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Opzet van het repertorium
In dit repertorium worden biografische bijzonderheden gepresenteerd die over de stadsschoolmeesters van
Steenbergen zijn verzameld. Zij worden vermeld in de volgorde waarin de schoolmeester in de 17de en 18de
eeuw in Steenbergen werkzaam waren. Achter de naam van de betrokkene volgt de periode waarin deze zijn
functie als schoolmeester vervulde. Vervolgens worden (indien dit mogelijk bleek) in een standaardvolgorde
de volgende gegevens vermeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herkomst; afstamming en eerdere woonplaats(en).
Eventuele voorafgaande functies.
Benoemingsdatum en datum van aantreden.
Honorering.
Nevenfuncties.
Bijzonderheden over het functioneren als schoolmeester.
Datum van overlijden, begraven of van vertrek naar elders.
Huwelijk(en) en naam (namen) partner(s).
Namen van kinderen en eventuele bijzonderheden over hen.

De gegevens zijn vooral ontleend aan de volgende archiefbronnen die berusten bij het West-Brabants Archief
te Bergen op Zoom:
• Het oud-archief van de gemeente Steenbergen tot 1810.
• Het archief van de gemeente Steenbergen tussen 1811 en 1950.
• Het oud-rechterlijk archief van Steenbergen, 1431-1811.
• Het archief van de Weeskamer van Steenbergen, 1611-1811.
• Het archief van de Hervormde gemeente Steenbergen, 1601-1962.
• Het archief van het Nederlands Hervormd Weeshuis van Steenbergen, 1803-1963.
• Het archief van de Hervormde gemeente Kruisland, 1654-1953.
• Het notarieel archief van Steenbergen vanaf 1606.
• Diverse bronnen van Steenbergen betreffende dopen, trouwen en overlijden (begraven) in de 17 de en
18de eeuw.
Voorts zijn de volgende archiefbestanden geraadpleegd die berusten bij het Nationaal Archief in Den Haag:
• Het archief van de Staten-Generaal.
• Het archief van de Raad van State.
• Het archief van de Nassause Domeinraad en daarbinnen het archief van de rentmeester van de
geestelijke goederen te Steenbergen in de 17de en 18de eeuw.
Omdat dit repertorium mogelijk los van deel 1 wordt geraadpleegd wordt het daarin opgenomen overzicht
van de stadsschoolmeesters in de 17de en 18de eeuw nog eens vermeld, nu met slechts enkele annotaties (zie
de volgende bladzijde).
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Overzicht van stadsschoolmeesters in Steenbergen
In de periode 1597-1804 werd de functie van stadsschoolmeester in Steenbergen door de volgende achttien
personen uitgeoefend:
Periode
1597-1609
1609-1616
1616-1619 226
1619-1643
1644-1650
1651-1674
1674-1693
1694-1695
1695-1705
1705-1707
1707-1726
1726-1731
1731-1748
1748 (deels)
1749-1755
1755-1775
1775-1791
1792-1796
1796-1797
1797-1798
1798-1804

Naam
Cornelis van Stoutenborch
Cornelis Marinisse
Vosberch (de jonge)
Anthonij Mercelisse
Jan Adriaenszn. (van)
Hoffkercken
David Hautin (Haultin)
Pieter van den Berge
Cornelis Tincken(s)
Antonij Zietsema
(Zijtsema)
Willem Versevelt
Damis (Damus) van Buren
Charles du Bois
Cornelis Bartholomeuszn.
Ouboter
Adriaan Verstappen
Vacature 228
Cornelis Huijsman
David Schindler
Jan de Jongh
Joannes Franciscus d’Hulst
Jan de Jongh
Jean Francois Crabeels
Joannes Franciscus d’Hulst

Herkomst 224
Gorcum
Nieuwe-Tonge

V/V 225
ja
nee

? 227
Geraardsbergen

nee
ja

Vlissingen
Ieper
Dixmuide
Groningen

ja
ja
ja
nee

Kampen
Heusden
Leiden
Oude-Tonge

ja
ja
ja
ja

Poortvliet
Wijk
Aigle (Zwitserland)
Dirksland
Antwerpen
Dirksland
verm. Antwerpen
Antwerpen

ja
ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee

Over hen zijn de navolgende bijzonderheden verzameld.

224
225
226

227
228

Geboorteplaats.
Voorlezer tevens voorzanger in de gereformeerde kerk.
In deze periode is gedurende een onbekende tijd het schoolambt waargenomen door Herman Pieterse. Hij
ontving hiervoor fl. 20 (OgaS, inv. 301, fol. 32).
Toen hij naar Steenbergen kwam werden zijn huisraad en bagage vervoerd vanuit Heusden.
Waarschijnlijk werd de functie van stadsschoolmeester in Steenbergen niet vervuld vanaf 27-4-1748 tot
9-1-1749 (OgaS, inv. 532, fol. 32v; stadsrekening jaar 1748/1749).
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Cornelis van Stoutenborch (Stoutenburgh), 1597-1609
Hij is geboren in Gorcum en werd in Steenbergen schoolmeester met ingang van 1-10-1597; 229 hij volgde Jan
Baelde op; hij ontving van de magistraat van de stad in de periode 1-10-1597 t/m 31-12-1597 een traktement
van fl. 66; 230 vanaf zeker 1601 bedroeg zijn reguliere traktement als schoolmeester fl. 80 per jaar; voor zijn
werk als schooolmeester ten behoeve van de armenkinderen ontving hij van de armenmeester van Steenbergen
een apart traktement van fl. 24 per jaar; 231 hij werd eveneens apart betaald als voorlezer/voorzanger van de
geref. kerk van Steenbergen, waarmee hij (in elk geval in 1612) fl. 50 per jaar verdiende; 232 waarschijnlijk trad
hij als schoolmeester terug met ingang van 1-4-1609; 233 hij was 26-4-1598 in Steenbergen doopgetuige (samen
met o.m. Anneke Molenaer); notaris te Steenbergen 1606-1612; 234 op 26-9-1612 is hij te Steenbergen vermeld
i.v.m. de inning van achterstallige pacht van de hoeve genaamd “den Couveringe”; 235 vermeld als gemachtigde
bij transacties te Steenbergen op o.m. 14-3-1614 en 4-5-1614; 236 Heilige Geestmeester (armenmeester) ald.
1613-1615, o.m. als zodanig vermeld op 24-12-1614; 237 vermeld als schepen (wethouder) te Steenbergen op
o.m. 20-1-1615, 26-1-1618, 22-7-1618, 3-1-1619 en 7-3-1620; 238 vermeld als crediteur ald. op 25-8-1615; 239
op 24-2-1617 vermeld als voogd van de wezen van Jacques Feret, in leven sergeant-majoor van de stad
Steenbergen; 240 kreeg van de schepenbank van Steenbergen op 4-10-1617 opdracht om ten behoeve van de
Weeskamer aldaar een staat en inventaris te maken van de nagelaten goederen van zijn overleden huisvrouw
op straffe van een boete van fl. 50 ten profijte van het Gasthuis te Steenbergen; 241 op 24-4-1619 vermeld als
gedeputeerde van de stad Steenbergen en van de kerkeraad van de geref. kerk aldaar om in Den Haag bij de
prins van Oranje [Maurits van Nassau] te pleiten voor het beschikbaar stellen van een traktement voor een
tweede predikant te Steenbergen; 242 hij overleed (verm. te Steenbergen) tussen 7-3-1620 en 26-4-1620; 243 otr.
Steenbergen 6-4-1598, tr. ald. 10-5-1598 als j.m. van Gorcum met Anneke Molenaer (ook: Anneke Cristiens),
weduwe van Johannes Verpoorte; 244 zij was doopgetuige te Steenbergen 23-3-1598, 26-4-1598, 10-2-1599, 5-
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232

233
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Steenbergen ging over naar de Reformatie nadat Maurits van Nassau op 17-10-1590 de stad op de
Spanjaarden had veroverd. In 1592 kwam de St. Jacobskerk in gebruik voor de gereformeerde eredienst.
OgaS, inv. 283, fol. 13. Een resolutie van het stadsbestuur inzake zijn benoeming ging verloren
(resoluties van de magistraat bleven bewaard vanaf 30-1-1643). In de aangehaalde rekening is zijn
traktement over de genoemde drie maanden genoteerd als 11 pond Vlaams, omgerekend fl. 66. Op
jaarbasis zou dit een traktement impliceren van fl. 264. Dit is onaannemelijk veel. Vermoedelijk omvatte
het aan hem vermelde bedrag ook een vergoeding van nog andere diensten en/of kosten. Zijn voorganger
Jan Baelde verkreeg een traktement van 4 pond Vlaams (fl. 24) over de periode 1-2-1597 t/m 31-7-1597
(zes maanden).
OgaS, inv. 1770, fol. 52v (de oudste bewaard gebleven jaarrekening van de armenmeester van
Steenbergen).
De rekeningen van de rentmeester van de geestelijke goederen te Steenbergen zijn bewaard gebleven
vanaf het jaar 1653. Achteraf gedocumenteerd is dat Van Stoutenborch als voorlezer/voorzanger over de
periode 1-10-1612 tot 1-10-1613 fl. 50 verdiende (OgaS, inv. 168, ongefol., bijlage nr. 1 bij resolutie d.d.
14-10-1785; zie ook: OgaS, inv. 1915, brief van Emmericus Corneliszn. de Weert aan het stadsbestuur
van Steenbergen d.d. 13-5-1785). Toen hij terugtrad als schoolmeester bleef Van Stoutenborch werkzaam
als voorlezer/voorzanger, vermoedelijk tot zijn dood.
In de stadsrekening betreffende de periode 1-4-1609 t/m 31-3-1610 staat het schoolmeesterstraktement
nog op zijn naam (OgaS, inv. 292). Waarschijnlijk werd deze functie echter reeds vanaf 1-4-1609 feitelijk
vervuld door zijn opvolger, Cornelis Marinisse Vosberch. Daarna bleef Van Stoutenborch werkzaam als
voorlezer/voorzanger.
NaS, inv. 1 en 2. Hij was de eerste notaris te Steenbergen en trad aan op 14-3-1606.
OraS, inv. 1719, fol. 98.
Idem, inv. 1720, fol. 27 en 39.
Idem, fol. 107; OgaS, inv. 1775.
OraS, inv. 1720, fol. 172; idem, inv. 1722, fol. 40, 80, 109 en 224.
Idem, inv. 1720, fol. 207. Hij had iemand fl. 39 geleend.
Idem, inv. 1721, fol. 162.
Idem, inv. 1722, fol. 8.
Idem, fol. 142.
WKS, inv. 2241, fol. 94, 26-4-1620.
Haar geboorteplaats is in het trouwboek van de geref. kerk te Steenbergen in 1598 niet meer duidelijk
leesbaar genoteerd. Mogelijk eindigt deze plaats met de letters Lonnen of Lomen. Er gaan mogelijk nog
ca. vijf letters aan vooraf. Zie voor haar en Verpoorte: http://www.hanleune.nl/genealogie/142-dekwartieren-van-pieter-bierens-1685-1734, kwartiernrs. 22 en 23.
45

9-1604 en 28-6-1608; zij overl. kort vóór 4-10-1617; 245 uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend die in
Steenbergen werden geboren:
a. Marta, ged. Steenbergen 30-9-1601 (helft tweeling); getuigen: Jacobus Cornet, juffr. Schoutets 246 en
Anthonis de Jonghe. 247
b. Maria, ged. Steenbergen 30-9-1601 (helft tweeling); getuigen: Godevaert van Clootwijc, Madelena Jan
Adriaenssen en Maximiliaen Stevens. 248
c. Johannes, ged. Steenbergen 27-5-1607; getuigen: Jaecques Noirot, Claes Domissen [Padmos] en Betgen
Faes; vermoedelijk begraven in de kerk van Steenbergen in de periode 1607-1615. 249
d. N.N., begraven in de kerk van Steenbergen in de periode 1607-1615. 250

Handtekening van Cornelis van Stoutenborch, 1-5-1612. 251

Cornelis Marinissen Vosberch (Vosbergh), 1609-1616
Hij was afkomstig uit Nieuwe-Tonge en is daar op 7-7-1585 gereformeerd gedoopt als zoon van Marinis
Stoffelse Vosberch en diens tweede echtgenote Maeijke Cornelis; 252 hij is vaak uitsluitend omschreven als
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WKS, inv. 2241, fol. 94, 26-4-1620. Vermeld werd dat Anth. Bastiaense de Jonge te Gorcum voogd was
van de kinderen van wijlen Cornelis van Stoutenburg en wijlen Anneke Christiens.
Deze getuige is vermoedelijk identiek met Catharina Tacquet, echtgenote van Cornelis Imanszn. van
Zuydlandt, toen schout van Steenbergen (De Vos, 1931, p. 323).
Marta van Stoutenburch otr. Bergen op Zoom (als j.d. van Steenbergen) 23-6-1620, tr. Steenbergen 28-71620 Antonius van den Brouck, j.m. van Dordrecht en toen predikant te Steenbergen. Hij is een zoon van
Melchior van den Brouck (burgemeester van Dordrecht) en van Johanna van den Corput. Antonius van
den Brouck was predikant van de geref. kerk van Steenbergen in de periode 1620-1645.
Maria van Stoutenborch werd op 29-12-1620 lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen (HGS, inv.
100). Zij is vermoedelijk identiek met de echtgenote van Andreas van den Corput, die op 14-12-1624 is
vermeld als predikant op Selishoeck (OraS, inv. 1517, fol. 23). Selishoeck = Cillaarshoek in de Hoeksche
Waard, anno 2018 een buurtschap in de gemeente Strijen.
HGS, inv. 276, fol. 19.
Idem.
NaS, inv. 2, fol. 30v.
De (waarschijnlijk) eerste echtgenote van Marinis Stoffelse Vosberch was Maeijke Heijmans. Uit dit
huwelijk kwam een zoon Heijman voort die op 14-3-1585 in Nieuwe-Tonge werd gedoopt.
Waarschijnlijk overleed de moeder in het kraambed. Heijman huwde op 15-6-1608 in Steenbergen met
Martijngen Willemse, j.d. uit Middelburg. Reeds op 7-7-1585 hertrouwde Marinis Vosberch met Maeijke
Cornelis, “sijn tweede ghetrouwde vrouwe”, zoals in het doopboek van Nieuwe-Tonge op 8-6-1586 werd
genoteerd toen hun zoon Cornelis werd gedoopt. In de rekening van de buitenburgemeester van
Steenbergen betreffende het jaar 1601-1602 komt Marinis Stoffelse Vosberch voor in verband met een
vergoeding voor vijf paarden die waren gestolen door soldaten van de hopman Dolck (OgaS, inv. 645). In
1608 komt Marinis Stoffelse Vosberch voor op de lidmatenlijst van de geref. kerk van Oude-Tonge. Op
een onbekende datum hertrouwde hij met Dinge Jans. Na haar overlijden hertrouwde Marinis Stoffelse
Vosberch nog eens en wel in Oude-Tonge op Tweede Paasdag 1619, nu met Selijtgie Jans Ramakers,
weduwe van meester Heijndrick van Aken (NaB, inv. 15, akte nr. 96, p. 367-368).
Op 9-1-1649 is ene Lenaert Marijnissen Vosberch vermeld als brouwer te Roosendaal (een broer van
Cornelis Marinussen Vosberch?) (Brabantse Leeuw, jrg. 45, 1996 nr. 1, p. 32). Deze trouwde op 2-6-1619
in Roosendaal rooms-katholiek met Pinella Cornelii. In de periode 1645-1652 was ene Nicolaes Janssen
Vosberch kerkmeester in Kruisland (OgaS, inv. 1978-1982). In 1655 is hij daar vermeld als lidmaat
(HGK, inv. 18a).
Mogelijk voert de familienaam Vosberch terug naar het toponiem “Den Vosberg”, een blok land in de
polder van Kruisland ter grootte van 323 gemeten en 32 roeden (BHIC, Kaartencollectie, 343-613).
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Cornelis Marinisse (Marinusse); als schoolmeester trad hij in Steenbergen aan op 1-4-1609; 253 hij verdiende
daarmee fl. 80 per jaar plus fl. 24 als schoolmeester ten behoeve van de armenkinderen in de stad; hij was in
Steenbergen ook klokkesteller, waarmee hij fl. 30 per jaar verdiende; 254 vermeld als inwoner van Steenbergen
op 26-2-1612; 255 hij trad als schoolmeester af met ingang van 28-5-1616; 256 hij was in Steenbergen niet tevens
voorlezer/voorzanger; 257 hij volgde in Steenbergen zijn voorganger Cornelis van Stoutenborch op als notaris
en vervulde dit ambt in de periode 1613-1628; 258 hij was in Steenbergen doopgetuige op 24-12-1617, 25-111618, 24-3-1619, 25-8-1619, 20-10-1619 en nog op 18-8-1629; hij overleed vóór 1-10-1631; 259 hij otr. Bergen
op Zoom 8-8-1609, tr. ald. 26-8-1609 als Cornelis Marinussen Vosberch de jonge, jonge man van NieuweTonge en schoolmeester te Steenbergen, met Urselken Jans, jonge dochter van Bergen op Zoom; van Vosberch
zijn de volgende drie kinderen bekend, waarvan de naam van de moeder in het doopboek van de geref. kerk
van Steenbergen niet is genoteerd:
a. Stoffel, ged. 14-4-1613; getuigen: Cornelis Marinusse, Adriaen Jacobsen, Susanna Zuijdlandt, weduwe [?]
Claes, Martijngen Willems en Digne Jans [vermoedelijk stiefgrootmoeder van de dopeling].
b. Herman, ged. 27-3-1617; getuige: Herman Lenaertsen en juffrouw Zuijdlandt; 260 Herman Vosberch werd
ook Heijman genoemd. 261
c. Maria, ged. 30-10-1619; getuigen: Iman van Zuijtlant, Cornelis C. Goue, Andries Joossen, Pieternelle
Cornelis en Maijken Jans.

Handtekening van Cornelis Marinisse Vosberch, 8-12-1613. 262

Anthonij Mercelisse, 1616-1619
Hij is vermoedelijk afkomstig uit Heusden of omgeving; vermoedelijk verbleef hij reeds in 1615 in
Steenbergen; soms slechts omschreven als Mr. Anthonij of als Mr. Mercelisse; op 10-1-1616 ontving hij uit de
kas van de geref. kerk fl. 48 voor het “stellen” [vermoedelijk het stemmen] van het positiefje [een orgeltje] in
de kerk en op 12-1-1616 werd hem een traktement betaald van fl. 24 als organist, een functie die hij reeds in
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Als schoolmeester ten behoeve van de armenkinderen in Steenbergen (betaald door de armenmeester van
de stad) is hij vermeld vanaf 1-4-1609 (OgaS, inv. 1773). Bij de inschrijving van zijn ondertrouw op 8-81609 is hij vermeld als schoolmeester te Steenbergen. Formeel kwam het schoolmeesterstraktement
aldaar pas op zijn naam vanaf 1-4-1610 (OgaS, inv. 292), mogelijk omdat hij pas toen (bijna) 25 jaar oud
was en als volwassen werd beschouwd. Het is denkbaar dat hij in Steenbergen eerst (en mogelijk ook nog
na 1609) als klerk van notaris Van Stoutenborch heeft gewerkt.
Zie bijv. de stadsrekening 1616-1617, OgaS, inv. 299.
NaB, inv. 5, akte nr. 437, fol. 419-419v.
OgaS, inv. 299 en inv. 1776 (zijn opvolger werd als schoolmeester ten behoeve van de armenkinderen
betaald vanaf 28-5-1616).
Die functies bleven vervuld door Cornelis van Stoutenborch.
Zijn notarisarchief ging verloren op één akte na (NaS, inv. 3, akte van 8-12-1613). Als notaris te
Steenbergen is hij enkele malen vermeld in het notarieel archief van Bergen op Zoom, bijv. op 20-121619 (NaB, inv. 8, akte nr. 13, fol. 44-46), 28-5-1624 (NaB, inv. 20, akte nr. 51, fol. 138-143) en 24-61627 (NaB, inv. 64, akte nr. 140, fol. 278). Hij werd als notaris opgevolgd door Matthias Reijns.
OgaS, inv. 2122, toen zijn weduwe is vermeld als belastingplichtige.
Waarschijnlijk was zij Catharina Tacquet.
Herman (Heijman) Vosbergh (Vosberch) was in de periode 1649-1655 in Steenbergen armenmeester
(OgaS, inv. 1793). In 1660 is hij vermeld als burgemeester van Steenbergen (NaS, inv. 26, fol. 11, 21-101650). In 1655 was hij “vader” van het weeshuis van de stad [daarmee zal zijn bedoeld dat hij
armenmeester was]; hij ontving toen in die hoedanigheid van het stadsbestuur fl. 10 omdat hij door enige
weeskinderen het stadhuis had laten onderhouden en schoonmaken (OgaS, inv. 346, fol. 69v). In de jaren
1671-1673 was hij ontvanger van de impost op de bieren en van het gemaal over het platteland te
Steenbergen (OgaS, inv. 1550).
NaS, inv. 3, fol.16.
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1615 zal hebben vervuld; 263 voor de rest van zijn gage als organist in het rekeningjaar 1615-1616 ontving hij
fl. 8 en 5 stuivers; 264 vanaf eind mei 1616 volgde hij Cornelis Marinissen Vosberch op als stadsschoolmeester;
vanaf 28-5-1616 werd hij aanvullend betaald als schoolmeester ten behoeve van de armenkinderen in
Steenbergen, waarvoor hij fl. 24 per jaar kreeg; 265 in 1616 betaalde de stad fl. 7 aan een schipper uit Heusden
(Adriaen Paesschiers) voor het transport naar Steenbergen van de huisraad en de bagage van Mercelisse; 266
voor zijn werkzaamheden als stadsschoolmeester en als organist gedurende 9 maanden en als klokkesteller
gedurende 3 maanden ontving hij uit de stadskas tot 14-3-1617 fl. 108; 267 voor zijn werk als stadsschoolmeester
gedurende een jaar in het rekeningjaar 1617-1618 ontving hij fl. 80 en als klokkesteller in dezelfde periode fl.
30; voorts fl. 33 als organist, betaald door de kerkmeester; 268 idem in het rekeningjaar 1618-1619 tot en met
maart 1619; 269 hij vervulde in Steenbergen niet tevens de functies van voorlezer/voorzanger; 270 in de
stadsrekening van 1619 is vermeld dat hij vertrok naar Zierikzee; 271 hij tr. N.N., met haar vermeld op de
lidmatenlijst van de geref. kerk van Steenbergen betreffende de periode 1611-1625 (moment van inschrijving
niet vermeld). 272

Jan Adriaanszn. (van) Hoffkercken, 1619-1643
Hij is geboren in Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen); in Dordrecht was hij in de periode 1593-1616
schoolmeester; in Brouwershaven was hij in de periode 1616-1619 latijns schoolmeester en organist en vanaf
1617 tevens voorzanger; 273 in de periode 1619-1643 was hij in Steenbergen schoolmeester, organist en
voorlezer/voorzanger; in 1623 verzocht hij toelating als proponent bij de classis Tholen en Bergen op Zoom; 274
in deze classis was hij in 1625 proponent, d.w.z. iemand die beroepen kan worden als predikant, hetgeen in
zijn geval vermoedelijk niet succesvol gebeurde; in de kerkenraad van de geref. kerk van Steenbergen was hij
o.m. ouderling (1624-1625, 1629, 1643); 275 in Steenbergen is hij soms omschreven als Mr. Jan de
schoolmeester; 276 hij bewoonde het schoolhuis in de Kerkstraat (anno 2018: Grote Kerkstraat); in 1619 kreeg
hij van de magistraat een vergoeding van fl. 38 en 13 stuivers wegens “schuitvrachten” in verband met zijn
verhuizing vanuit Brouwershaven; 277 in de periode 1619-1643 varieerde zijn inkomen qua hoogte en
samenstelling, waarbij onbekend is hoeveel hij ontving aan schoolgelden; bij zijn start in Steenbergen bedroeg
zijn traktement als schoolmeester fl. 80 per jaar; hij werd apart betaald als schoolmeester ten behoeve van de
armenkinderen, waarmee hij fl. 24 per jaar verdiende, hetgeen zo zou blijven tot zijn overlijden; in 1619 ontving
hij als klokkensteller fl. 30; 278 vanaf 1621 bedroeg zijn basistraktement als schoolmeester fl. 92 per jaar;
waarschijnlijk verdiende hij als voorlezer/voorzanger vanaf 1620 (toen Stoutenborch overleed) fl. 50 per
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Vermoedelijk werd voor het eerst sinds lange tijd weer gebruik gemaakt van een orgel in de
gereformeerde kerk (Leune, 2008, p. 17).
OgaS, inv. 277, fol. 54v.
Idem, inv. 1776. De aanvulling had het karakter van een compensatie voor het niet kunnen incasseren van
schoolgeld van kinderen die ten laste kwamen van de armenkas van de stad.
OgaS, inv. 299, fol. 31v. Niet vermeld werd op welk moment dit transport plaatsvond en op welk moment
de schipper werd betaald.
Idem, inv. 299, fol. 29v-30.
Idem, inv. 300, fol. 27 en 27v.
Idem, inv. 301, fol. 27v en 28.
Die functies werden nog vervuld door Cornelis van Stoutenborch. Dat over het leven van Mercelisse in
Steenbergen in de periode 1616-1619 verder weinig bekend is kan mede zijn veroorzaakt door het
teloorgaan van het locale notarieel archief betreffende dit tijdvak.
OgaS, inv. 301, fol. 28. In Zierikzee is hij als schoolmeester, noch als organist bekend (met dank aan
Huib Uil). Mogelijk vertrok hij naar elders.
HGS, inv. 100. Hij is vermeld als Mr. Anthonij.
Uil vermeldt dat Hoffkercken vanuit Dordrecht in Brouwershaven belandde als rector voor het geven van
latijn en andere talen in combinatie met de functie van organist. Het werd geen succes vanwege het
geringe aantal kinderen. Ondanks verhoging van zijn traktement en zijn aanvullende aanstelling als
voorzanger vertrok hij in 1619 naar Steenbergen (Uil, 2015, p. 396). Hij zal daar het door Henrick
Niehoff in 1557 gebouwde orgel in Brouwershaven hebben gemist (Van Nieuwkoop (red.), p. 86-88).
Uil, RoZ.
HGS, inv. 1, o.m. fol. 2 en 14v.
Zie bijv. OgaS, inv. 2122, een belastingkohier betreffende het tijdvak 1-10-1629 tot 1-10-1630.
OgaS, inv. 301, fol. 28.
Idem, inv. 302 en 1779. Hij was de laatste schoolmeester in Steenbergen die apart werd betaald voor
onderwijs aan arme kinderen.
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jaar; 279 als organist verdiende hij fl. 36 per jaar; 280 vanaf het boekjaar 1628/1629 ontving hij een toeslag
(augmentum genoemd) op zijn basistraktement als schoolmeester van fl. 50 per jaar; 281 vanaf het boekjaar
1640-1641 wordt hij wederom betaald als klokkensteller waarmee hij fl. 54 per jaar verdiende; in de
stadsrekening van 1643-1644 komt geen betaling vanwege een augmentum meer voor; 282 Hoffkercken
overleed in Steenbergen in oktober 1643; 283 voor zover bekend trouwde Hoffkercken drie maal; hij tr. (1)
Margrita Schelkens; tr. (2) Oude Tonge 18-5-1625 Janneken Franssen, geb. in Dordrecht; otr. (3) Steenbergen
14-9-1636, tr. (3) Bergen op Zoom 24-9-1636 Helena Frisvogel, geboren in ’s-Gravenweert, weduwe van
Pieter Coenraets; 284 zij hertr. Steenbergen 6-11-1644 Johannes Barbiou, toen vaandrig; 285 op 22-4-1644 kocht
zij voor fl. 730 van de stad Steenbergen een huis aan de noordzijde van de Kerkstraat, enkele huizen voorbij
de voormalige stadsschool. 286
Van Jan Hoffkercken zijn op 15-6-1639 in Steenbergen kinderen begraven, zonder vermelding van het aantal
en van hun namen. Op 23-12-1639 werd in Steenbergen (eveneens anoniem) een zoon van hem begraven. 287
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De betreffende rekeningen van de rentmeester van de geestelijke goederen te Steenbergen zijn bewaard
gebleven vanaf het jaar 1653 (ND, inv. 12800 e.v.). In 1630 berichtte Hoffkercken de Raad van State dat
hij reeds gedurende drie jaren fungeerde als voorlezer en voorzanger op het fort Henricus te Steenbergen
(dit fort werd in 1626 gebouwd en kwam vanaf 1627 in gebruik); hij verzocht om hiervoor een apart
traktement te ontvangen; de Raad van State meende hiertoe niet verplicht te zijn, maar kende hem
niettemin een vergoeding (“toelegh”) toe van fl. 30 (NA, Raad van State, inv. 47, 24-7-1630); in 1631
verzocht Hoffkercken aan de Raad van State om voor zijn dienst als voorlezer op het fort Henricus 80
tonnen turf of een [compenserende] geldelijke beloning te ontvangen; dit werd door de Raad van State op
31-1-1631 afgewezen (idem, inv. 48; Leune, 2017, p. 36). Het is onbekend of het aparte traktement na
1630 nog is betaald aan Hoffkercken.
Zie bijv. de kerkrekeningen betreffende de jaren 1625, 1630-1634 en 1640-1642 (HGS, inv. 280, fol. 128;
inv. 282, fol. 91 en inv. 284, fol. 49v). Het is niet duidelijk hoe deze betalingen zich verhouden tot het
mogelijk vanaf 1631 disfunctioneren van het orgel in de kerk (Leune, 2008, p. 17).
De achtergrond daarvan kon niet worden opgehelderd. De resoluties van de magistraat van Steenbergen
van vóór het jaar 1643 zijn niet bewaard gebleven.
OgaS, inv. 326, fol. 87. Het augmentum is tot 24-3-1643 voor het laatst betaald (OgaS, inv. 325, fol. 76v).
Dit is vermeld in een brief van zijn opvolger, David Hautin, aan de prins van Oranje d.d. 15-7-1648 (ND,
inv. 12557, fol. 2). Begraafgegevens van Steenbergen betreffende het jaar 1643 gingen verloren.
Helena Frisvogel otr. Bergen op Zoom 3-12-1631 als j.d. van ’s-Gravenweert, tr. Bergen op Zoom 28-121631 Pieter Coenraets, j.m. van Bergen op Zoom. Anno 2018 is ’s-Gravenweert het gebied waarin het
dorp Schenkenschanz is gesitueerd, deel uitmakend van de stad Kleef in de deelstaat NoordrijnWestfalen. In 1586 werd in dit gebied een Staatse vesting gebouwd, Schenkenschans genoemd. Helena
Frisvogel compareerde in Bergen op Zoom op 25-11-1636 over de voogdij van haar twee kinderen die
voortkwamen uit haar huwelijk met Pieter Coenraets, in leven stadsbode te Bergen op Zoom: Aechtken
Coenraets, ged. Bergen op Zoom 4-5-1633 en Cornelia Coenraets, ged. Bergen op Zoom 3-4-1635; hun
voogd was Cornelis Coenraets, auditeur van het garnizoen te Steenbergen (zie voor hem Leune, 2017, p.
26, 30 en 52; hij was notaris in Steenbergen in de periode 1633-1652). Uit de betreffende notarisakte
blijkt dat zij kon schrijven (NaB, inv. 31, akte nr. 125, p. 320-321, 25-11-1636).
Vermoedelijk had Helena Frisvogel een broer Adriaan Frisvogel, doopgetuige te Bergen op Zoom op 3-41635 (bij dochter Cornelia van Pieter Coenraets en Helena Frisvogel) en op 7-5-1645. Voorts had zij
vermoedelijk een broer Cornelis Frisvogel die op 23-10-1630 is vermeld als klerk bij notaris Van Wesel
te Bergen op Zoom (NaB, inv. 25, akte nr. 181, p. 421-422) en op 29-8-1636 als klerk van de secretarie
van de stad Bergen op Zoom (NaB, inv. 31, akte nr. 133, p. 270-271). Ook is het aannemelijk dat
Cornelia Frisvogel haar zuster was. Deze was in Bergen op Zoom doopgetuige op 13-1-1632 en 4-5-1633,
in het laatste geval bij de doop van Helena’s dochter Aechtken.
Uit dit huwelijk kwam een zoon Johannes Barbiou voort, ged. Steenbergen 12-11-1645. Barbiou was
vaandrig onder kapitein Charles de Caluart.
OgaS, inv. 267, 22-4-1644. Het huis grensde oostelijk aan het huis van Remi Flaman, zuidelijk aan de
Kerkstraat, westelijk aan de stadslogementen en noordelijk aan de stadswal met het erf erachter. De
koopster werd vrijgesteld van de belasting op de huizen in het oosten van de stad [die was ingevoerd in
verband met de bekostiging van de bouw van de Kruispoort; zie Leune, 2017, p. 54]. Bij de koop van het
huis werd Helena Frisvogel geassisteerd door Jan de Rijcx.
De doopinschrijvingen in de geref. kerk van Steenbergen zijn in de in aanmerking komende periode soms
geheel onleesbaar of zwaar beschadigd, waarbij vanaf 1619 (toen Hoffkercken in Steenbergen kwam
wonen) en nog vele jaren later de namen van moeders zelden genoteerd werden.
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David Hautin (Haultin), 1644-1650 288
Vermoedelijk is hij een zoon van de schoolmeester Bernaerdt Haultin en Paschijnken N.N.; 289 hij woonde
vanaf een onbekend moment tot ca. 1629 in Middelburg, waar hij lidmaat was van de Waalse kerk; in 1628
solliciteerde hij vergeefs naar de functie van schoolmeester in Arnemuiden en in 1630 mislukte ook een
sollicitatie als ziekentrooster naar Brazilië in dienst van de WIC; in de periode 1629-1634 was hij
schoolmeester, voorzanger en koster te Serooskerke (Walcheren); 290 daarna schoolmeester en voorzanger te
Groede in de jaren 1634-1636; 291 in Vlissingen was hij in de periode 1636-1644 Frans schoolmeester, voorts
voorzanger en koster van de Waalse kerk aldaar; 292 op 29-6-1644 werd hij door de magistraat van Steenbergen
benoemd tot Frans en Nederduits schoolmeester tegen een traktement van fl. 350 per jaar, met het recht op een
vrije woning; 293 hij beloofde om binnen drie maanden met zijn werk te beginnen; een instructie zou hem ter
hand worden gesteld; 294 de kerkenraad van de geref. kerk van Steenbergen protesteerde ertegen dat over de
aanstelling van Hautin als schoolmeester en diens voordracht als voorlezer-voorzanger geen overleg met de
kerkenraad had plaatsgevonden (waarom was verzocht op 26-2-1644) hetgeen in strijd werd geacht met
synodale wetten; 295 de werkzaamheden van Hautin vingen aan op 4-10-1644; 296 op 1-10-1644 verzocht hij de
prins van Oranje om benoemd te worden tot voorlezer-voorzanger van de geref. kerk in Steenbergen; 297 hij
vermeldde dat hij een vrouw en zes kinderen onderhield en in zijn gezin kampte met vele ziekten en met zeer
droeve en zware “accidenten”; 298 in de gehele periode 1644-1650 werd aan hem jaarlijks door het stadsbestuur
een traktement betaald van fl. 250 plus een augmentum van fl. 50; als voorlezer/voorzanger verdiende hij
bovendien fl. 50 per jaar; 299 anders dan zijn voorgangers ontving hij geen aanvullend traktement als
schoolmeester ten behoeve van de armenkinderen; onbekend is hoeveel hij verdiende met schoolgelden; op 2112-1647 beklaagde Hautin zich bij de magistraat over zijn inkomsten, waarvan hij zei niet te kunnen
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Zijn familienaam is ook omschreven als Haultin of Haultijn. In Steenbergen is David steeds vermeld als
Hautin, zo ook in het onderhavige repertorium. Zelf ondertekende hij eveneens als Hautin (bijv. ND, inv.
12557, fol. 2v).
Uil, RoZ.
Toen Hautin in 1634 met succes naar de post van schoolmeester in Groede solliciteerde had hij een jaar
eerder het actaboek van de kerkenraad van Serooskerke ontvreemd waardoor onbekend bleef wat hij in
het verleden had misdreven (Uil, 2015, p. 274).
In Groede had Hautin in 1635 een conflict met de kerkenraad aldaar over de vraag of hij toestemming had
moeten vragen om gedurende enige dagen in Zeeland te verblijven (Uil, 2015, p. 166).
Uil, RoZ.
OgaS, inv. 153, fol. 12v, 28-6-1644. In het boekjaar 1644-1645 ontvingen de burgemeester van
Steenbergen (Joannes van Hertsteijn) en de stadssecretaris (Mattijs Reijns) een vergoeding van fl. 123 en
17 stuivers voor hun reis naar en verblijf in Walcheren, op zoek naar een “bekwame” schoolmeester na
het overlijden van Jan Hoffkercken (OgaS, inv. 327, fol. 85). Op 10-5-1644 stelde de magistraat van de
stad vast dat de functie reeds een half jaar vacant was en dat het niet was gelukt om een geschikte
kandidaat te vinden. Om de functie aantrekkelijk te maken werd besloten het gangbare traktement van de
stadsschoolmeester te verhogen van fl. 142 (fl. 92 plus een augmentum van fl. 50) naar fl. 250. Voorts
zou de prins van Oranje verzocht worden om het traktement dat de nieuwe schoolmeester zou verkrijgen
indien hij tevens tot voorlezer/voorzanger zou worden benoemd te verhogen van fl. 50 naar fl. 100 per
jaar (OgaS, inv. 153, fol. 11, 10-5-1644). De prins zou hiertoe niet bereid blijken. Dat aan Hautin bij zijn
benoeming op 28-6-1644 een traktement werd toegezegd van fl. 350 week af van het voornemen d.d. 105-1644 om hem jaarlijks te belonen met fl. 250. In de gehele periode waarin Hautin in Steenbergen
stadsschoolmeester was bedroeg zijn jaartraktement blijkens de stadsrekeningen fl. 250 plus een
augmentum van jaarlijks fl. 50 (OgaS, inv. 327, fol. 88v, inv. 328, fol. 75 en inv. 336, fol. 58v-59).
Vermoedelijk was in de toegezegde fl. 350 het bedrag begrepen dat Hautin als voorlezer/voorzanger zou
verdienen. Gegeven het basistraktement van fl. 250 en het augmentum van fl. 50 zou hij dan inderdaad in
totaal jaarlijks fl. 350 ontvangen.
Die instructie is in het oud archief van de gemeente Steenbergen niet aangetroffen.
HGS, inv. 1, fol. 16 (26-2-1644), 16v (21-8-1644), fol. 17 (30-10-1644) en fol. 20 (21-10-1644).
OgaS, inv. 327, fol. 88v.
In de acta van de geref. kerk van Steenbergen is op 30-10-1644 genoteerd dat Hautin op verzoek van de
kerkenraad provisioneel het ambt van voorlezer had aanvaard (HGS, inv. 1, fol. 32).
ND, inv. 12557, brief van 1-10-1644, fol. 10.
De rekeningen van de rentmeester van de geestelijke goederen betreffende de periode waarin Hautin in
Steenbergen werkte gingen verloren. In de resoluties van de magistraat van de stad betreffende de periode
1785-1790 zijn kopie-verklaringen opgenomen van David Hautin d.d. 11-6-1650 en 7-5-1651 waarin hij
bevestigt dat hij van de genoemde rentmeester als voorlezer/voorzanger jaarlijks fl. 50 ontving (OgaS,
inv. 168, ongefolieerd).
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rondkomen gelet op zijn zware lasten; hij herinnerde aan het toegezegde traktement ad fl. 350, verzocht om
aanvullend betaald te worden als schoolmeester voor de armenkinderen en drong erop aan dat getracht zou
worden om zijn beloning als voorlezer/voorzanger te verdubbelen tot fl.100 per jaar; 300 de magistraat reageerde
afwijzend; geconstateerd werd dat de school sinds mensenheugenis “noijt slechter is bedient geweest” als door
Hautin, zelfs niet door degenen die ooit louter op basis van schoolgelden de functie hadden waargenomen;
ouders bleken hun kinderen tegen aanmerkelijke kosten buiten de stad naar school te laten gaan; Hautin liet
volgens de magistraat de school “verlopen”; hoewel hij de beschikking kreeg over een geheel nieuw schoolhuis
(gebouwd in 1645) toonde hij “geenen lust ende yver bij manquement van een goede genegentheit”; 301 op 157-1648 verzocht Hautin de prins van Oranje vergeefs om zijn traktement als voorlezer-voorzanger te
verdubbelen tot fl. 100; 302 in februari 1650 maakte Hautin aan de magistraat en aan de kerkenraad mondeling
kenbaar dat hij genegen was om te vertrekken; op 5-2-1650 verstrekte de kerkenraad hem een loffelijke
attestatie; verklaard werd dat hij een man was met “een godtsalige en eerlijcken wandel”, dat hij de functies
van voorlezer en voorzanger “neerstich en stichtelijck” had vervuld en dat hij bekwaam was om de jeugd te
“catechiseren” en de zieken te troosten”; 303 op 8-2-1650 volgde een eveneens loffelijke attestatie van de
stedelijke magistraat; daarin wordt vermeld dat het inkomen van Hautin uit schoolgelden verminderd was door
de komst van scholen in De Heen en Kruisland; 304 hij had kenbaar gemaakt te willen vertrekken om meer te
kunnen verdienen; de magistraat verzocht “om zijn goede intentiën in favorable achtinge te nemen opdat hij
mach becomen t’gene daertoe sijnen christelijcken ijver hem beweecht”; 305 de Raad van State wees op 19-21650 zijn verzoek af om een “subsidie” wegens zijn functioneren als ziekentrooster voor de soldaten in
Steenbergen tijdens de afwezigheid van de predikant; 306 op 17-5-1650 stelde de magistraat vast dat de school
in een zorgelijke toestand verkeerde; besloten werd om Hautin te ontslaan met ingang van 28-9-1650; 307 op
19-4-1651 claimde Hautin een achterstallige betaling van fl. 1014 en 17 stuivers, hetgeen door de magistraat
werd afgewezen, verwijzend naar hetgeen over zijn functioneren op 21-12-1647 was geconstateerd; 308 op 25-1651 besloot de magistraat dat aan Hautin nog een bedrag van fl. 300 zou worden betaald “tot een
affscheijt”; 309 Hautin vertrok in mei 1651 naar Middelburg waar hij Frans schoolmeester werd; 310 hij tr.
Maijken Cornelisdr. van Sijp; tot hun kinderen behoren: 311
300
301
302
303
304

305

306
307
308
309

310

311

OgaS, inv. 153, fol. 30-31, 21-12-1647.
Idem, fol. 31v.
ND, inv. 12557, fol. 2, brief van 15-7-1648.
Idem, fol. 12-12v, attestatie van 5-2-1650.
Gesuggereerd werd dat die “buitenscholen” er kwamen in de periode waarin Hautin in Steenbergen
schoolmeester was. In De Heen zowel als in Kruisland bestonden echter al veel eerder dorpsscholen. Het
is denkbaar dat na 1648 de inkomsten uit schoolgelden terugliepen omdat na de Vrede van Münster het
garnizoen van de stad fors werd ingekrompen (Delahaye, 1975, p. 52). Dit had ook voor de omvang van
de civiele populatie ingrijpende gevolgen.
ND, inv. 12557, fol. 11-11v, attestatie van 8-2-1650. Uil heeft erop gewezen dat dergelijke attestaties
voor sollicitanten naar schoolmeestersposten van groot belang waren. Ze fungeerden in feite als een
verklaring van goed gedrag (Uil, 2015, p. 273). Het was voor een schoolbestuur dat een schoolmeester
graag zag vertrekken verleidelijk om een positief gestelde attestatie te verstrekken, ook al was de
empirische basis daarvoor wankel of ontbrak deze geheel. Vermoedelijk gold dit ook voor de beide
attestaties die aan Hautin werden verstrekt.
Leune, 2017, p. 63.
Idem, fol. 46v-47, 17-5-1650.
OgaS, inv. 153, fol. 50, 19-4-1651.
Idem, fol. 50v, 2-5-1651. Dit betrof geen achterstallig salaris, maar in feite een vertrekpremie. Hautin had
reeds zijn traktement ontvangen tot 30-9-1650, toen aan zijn dienstverband een einde kwam (OgaS, inv.
336, stadsrekening 1650-1651, fol. 58v-59).
Dat hij in mei 1651 Steenbergen verliet is vermeld in een brief van de toenmalige predikant van de stad
aan de prins van Oranje, waarin Pieter van den Berge namens de kerkenraad werd aanbevolen als
voorlezer/voorzanger (ND, inv. 12557, fol. 21); zie verder: ZA, Verzameling Genealogische Afschriften,
inv. 387, waarin wordt vermeld dat hij reeds in 1650 in Middelburg als schoolmeester werkzaam was,
hetgeen vermoedelijk niet klopt. Als hij inderdaad nog tot mei 1651 in Steenbergen woonde kostte het
hem waarschijnlijk veel moeite om elders aan de slag te komen. Aannemelijk is dat hij met pogingen
daartoe startte in februari 1650 toen hij attestaties verkreeg van de stedelijke magistraat en van de
kerkenraad.
Er waren meer kinderen. Op 1-10-1644 berichtte Hautin aan de prins van Oranje dat hij een vrouw en zes
kinderen onderhield (ND, inv. 12557, fol. 10). Mochten kinderen van Hautin zijn geboren in Groede,
Middelburg en Vlissingen (en dit is aannemelijk) dan zijn hun doopgegevens vrijwel zeker verloren
gegaan.
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a. David, ged. Serooskerke 15-7-1629; hij werd op 24-12-1645 door belijdenis lidmaat van de geref. kerk van
Steenbergen; 312 hij was ondermeester in Bergen op Zoom (1649) en schoolmeester in Middelburg (1651).
b. Sara, ged. Steenbergen 17-12-1645; getuigen: jonckheer Johannes van Hertsteijn (burgemeester) en Josijna
van den Brouck.

Handtekening van David Hautin, 15-7-1649. 313

Pieter van den Berge, 1651-1674
Hij is geboren in Ieper (Zuidelijke Nederlanden); 314 in 1639 was hij soldaat onder kapitein Nieuwburgh “op
het Groote Pas” (bij Sluis); 315 schoolmeester, voorzanger en koster in Sint Anna ter Muiden 1639-1640;
binnenvader tevens schoolmeester van het Weeshuis in Sluis 1640-1651; 316 op 28-5-1651 maakte een delegatie
van de magistraat van Steenbergen aan de kerkenraad aldaar kenbaar dat de magistraat van plan was om Pieter
van den Berge, schoolmeester te Sluis in Vlaanderen, te beroepen tot stadsschoolmeester; er was door de
predikant van Sluis een loffelijke attestatie verstrekt; 317 de kerkenraad stemde ermee in; met ingang van 6-71651 was Van den Berge in Steenbergen als stadsschoolmeester werkzaam; 318 hij verdiende daarmee fl. 200
per jaar, fl. 100 minder dan zijn voorganger Hautin; 319 pas op 12-11-1655 benoemde de prins van Oranje hem
tot voorlezer/voorzanger te Steenbergen, waarmee hij fl. 50 per jaar verdiende; 320 als waarnemer vervulde hij
die functies reeds vanaf mei 1651; 321 hij bleef deze functies vervullen toen hij als schoolmeester terugtrad;
toen hij 1674 wegens hoge ouderdom onbekwaam werd geacht om zijn werkzaamheden als schoolmeester te
continueren (en werd opgevolgd door Tincken) besloot de magistraat van de stad op 1-7-1674 om zijn
traktement van fl. 200 (bij wijze van pensioen) te continueren zo lang als hij zou leven; 322 met zijn tweede
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313
314
315
316
317
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319

320

321
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HGS, inv. 1, fol. 27v.
ND, inv. 12557, 15-7-1649.
Vermoedelijk in het eerste decennium van de 17de eeuw.
ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 146, 10-4-1639.
Uil, RoZ.
HGS, inv. 1, 28-5-1651, fol. 39v.
Dit kan worden afgeleid uit de stadsrekening betreffende het tijdvak 1651-1652. Voor zijn functioneren
als schoolmeester in het jaar 1651 gedurende een half jaar, verstreken op 6-12-1651, ontving hij fl. 100
(OgaS, inv. 338, fol. 62).
Zie bijv. OgaS, inv. 346, fol. 49-49v. Gelet op de toenmalige arbeidsmarktpositie van schoolmeesters was
het kennelijk mogelijk om het traktement zo fors te verlagen, al kan het jaarsalaris ook worden begrepen
als een begrijpelijke correctie op het relatief forse en unieke traktement dat aan zijn voorganger Hautin
was betaald en dat kennelijk nodig was om deze te verlokken om Vlissingen te verlaten en naar
Steenbergen te komen. Na het vertrek van Hautin verdiende in de rest van de 17de en de gehele 18de eeuw
geen enkele stadsschoolmeester in Steenbergen opnieuw fl. 300 per jaar (NB: louter als schoolmeester,
dus exclusief nevenfuncties en exclusief schoolgelden).
ND, inv. 686, fol. 725. Op 7-8-1655 besloot de magistraat van Steenbergen dat burgemeester Pieter
Schagen en secretaris Matthias Reijns naar Den Haag zouden reizen om daar te overleggen over het
traktement van de stadsschoolmeester als voorzanger (OgaS, inv. 153, fol. 66v). Het was destijds
ongebruikelijk dat de functie van voorlezer/voorzanger niet kort na de benoeming van een
stadsschoolmeester (of vrijwel gelijktijdig) door de prins van Oranje werd aangesteld en betaald.
Mogelijk hield de vertraagde benoeming van Pieter van den Berge verband met het eerste Stadhouderloze
Tijdperk in de Republiek der Verenigde Nederlanden, dat in 1650 begon. Dit maakte overigens geen
einde aan de positie van de prins van Oranje als heer van Steenbergen.
ND, inv. 12557, fol. 21.
OgaS, inv. 386, fol. 36v. Van den Berge had erover geklaagd dat hij “geene genochsame subsistentie” had
om “in sijnen ouden dach met syne huysvrouw te connen leven” (OgaS, inv. 1912).
52

echtgenote was hij op 9-10-1654 fl. 600 schuldig aan de lakenkoopman Steven West te Bergen op Zoom; 323
Pieter van den Berge overleed op 27-8-1677 en werd op 28-8-1677 in Steenbergen begraven; hij tr. (1)
Josyntgen Bollentier; 324 tr. (2) Sluis 7-6-1645 Wendelijne Beijens, geb. Goldenstede, dochter van Johan Beijen
en Wendelina Vagets, begr. Sluis 2-4-1649; 325 tr. (3) Sluis 9-3-1650 Maria Ruys, j.d. van Breda; hij otr. (4) in
de geref. kerk van Steenbergen 25-6-1654 en tr. (4) 26-7-1654 in de geref. kerk van Kruisland als weduwnaar
van Maria Rusaet [?] met Heijltien Adriaens, weduwe van Eldert Eppen; 326 Heijltien Adriaens werd in
Steenbergen op 17-11-1670 begraven; 327 na haar overlijden ontstond over haar nalatenschap een geschil tussen
Pieter van den Berge en diens stiefzoon Jan van Lier (Jan Eppen); 328 Pieter van den Berge tr. (5) 15-12-1671
in de Grote Kerk van Bergen op Zoom (na een ondertrouw aldaar op 25-11-1671) met Amelia Warniers,
weduwe van Mr. Johannes Bors ; 329 vermoedelijk kwamen er alleen uit het eerste huwelijk van Pieter van den
Berge kinderen voort.

Besluit over het “pensioen” van Pieter van den Berge. 330
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OraS, inv. 1733, fol. 101-102. West verstrekte een lening met als onderpand: 9 gemeten land in het
Westland van Steenbergen, ooit gekocht door Eldert Eppen (van Lier) op 21-6-1645 en voorts 8 gemeten
eveneens gelegen in het Westland. In 1671 werd van deze lening fl. 400 afgelost. Het restant van fl. 200
werd op 23-2-1680 betaald door Jan Eldertsen van Lier.
Op 7-10-1640 is zij in het lidmatenregister van de geref. kerk van Sluis genoteerd als Josijntje Polontiers
(ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 146).
Zij werd op 2-7-1645 met attestatie lidmaat van de geref. kerk van Sluis (ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv.
146).
Naar Eldert Eppen is in Steenbergen de Eldersredoute genoemd.
Zij werd op 24-12-1655 door belijdenis lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen (HGS, inv. 1, fol. 58);
zie voor haar verder: http://www.hanleune.nl/steenbergen/205-eldert-eppen-van-lier-en-de-eldersredoutete-steenbergen.
OraS, inv. 923, 9-7-1672. Het geschil had betrekking op de toedeling van fl. 500 aan Pieter Eppen, zoon
van Eldert Eppen (van Lier) en Heijltien Adriaens, wegens diens moederlijk goed.
Bors was schoolmeester in Heerle. Hij huwde met Amelia Warniers te Bergen op Zoom op 28-4-1663.
Eerder (in 1657) was hij gehuwd met Jacomijne Willems. Amelia Warniers hertrouwde in Bergen op
Zoom op 8-12-1679 met Geleijn de Potter.
OgaS, inv. 1912, stukken betreffende de benoeming van Cornelis Tincken.
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Cornelis Tincken(s), 1674-1693
Hij is geboren in Dixmuide (Diksmuide, Zuidelijke Nederlanden); 331 in de periode 1666-1674 was hij
schoolmeester te Breda en organist van de Waalse Kerk aldaar; 332 op 1-7-1674 werd hij door de magistraat
van Steenbergen benoemd tot stadsschoolmeester: 333

De benoeming van Tincken(s) in Steenbergen. 334

331

332

333

334

Dat hij afkomstig was uit Dixmuide is vermeld door Slokkers (Con Slokkers, 1982, p. 13). Hij is een zoon
van Peeter Janssen Tincken en Sibille Laurents, vermeld op 1-3-1677 (Stadsarch. Breda, not. arch. Breda,
inv. 294, akte nr. 14). Zijn vader kocht op 10-9-1670 voor fl. 1400 het huis “De Drie Snoecken” te Breda
(bron: idem, inv. 219, akte nr. 19). Hij werd in Breda op 11-8-1671 begraven en Sibille Laurents op 25-91682. Zij hadden ook een zoon Daniel die in Breda is vermeld als hovenier (in 1679) en als meesterschoenmaker (in 1682). Voorts hadden zij een dochter Anna. Daniel en Anna zijn vermeld in het
testament van Cornelis Tincken en diens echtgenote op 19-11-1693 (NaS, inv. 70, 19-11-1693, fol. 2424v).
De familienaam is in de Zuidelijke Nederlanden (o.m. in Sint Niklaas en Gent) ook omschreven als
Tinck, Tincke, Tyncke, Tincques en Tinques (De Brabandere, p. 1211). In Breda en Steenbergen is de
naam soms vermeld als Tinckens en een enkele maal als Tijncke.
Op 22-3-1666 werd Tincken (omschreven als Cornelis Peeters Tincken) door de magistraat van Breda
benoemd tot schoolmeester aldaar (Stadsarch. Breda, Commissieboek Breda 1637-1675, inv. 400, blad
68v, 22-3-1666). Hij werd benoemd op advies van “de heeren curateuren van de Nederlantsche ende
Fransche scholen” te Breda. Op 21-12-1670 werd Tincken benoemd tot organist van de gereformeerde
kerk in Ginneken (Jespers, p. 9). Op 15-8-1674 is hij vermeld als gewezen organist aldaar met een
traktement van fl. 50 per jaar (Stadsarch. Breda, Herv. Gemeente Ginneken, Kerkeraad, inv. 2, Notulen
van de Kerkeraad 1674-1745, fol. 47).
OgaS, inv. 154, 1-7-1674. Op de functie was ook gesolliciteerd door Simon Laats, schoolmeester in Leur
[anno 2018 Etten-Leur], met een aanbeveling d.d. 22-6-1674 van de magistraat aldaar.
Idem, inv. 1912.
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Tincken werd aangenomen tegen het gebruikelijke traktement van fl. 200 per jaar en met het eveneens
gebruikelijke recht op een vrije woning; 335 hij werd tevens aangesteld als organist waarmee hij tot zijn
overlijden fl. 50 per jaar verdiende; 336 zijn voorganger Pieter van den Berge behield tot zijn overlijden de
functies van voorlezer en voorzanger; 337 na diens overlijden verwierf Tincken deze functies op 13-2-1678,
waardoor zijn jaarinkomen (exclusief schoolgelden) met fl. 50 toenam tot fl. 300; 338 Tincken nam uit Breda
een orgeltje mee dat werd omschreven als een “positiefje”; Tincken stelde het beschikbaar voor de eredienst
in de gereformeerde kerk, waarvoor hij jaarlijks van de magistraat van de stad een vergoeding kreeg van
doorgaans fl. 18; 339 na zijn overlijden verkocht zijn weduwe het orgeltje voor fl. 600 aan de magistraat van de
stad; 340 in 1687 is Tincken vermeld als belastingplichtige te Steenbergen met een geschat vermogen van
fl. 2000 of meer; 341 op 8-3-1693 werd Tincken gekozen tot diaken van de geref. kerk van Steenbergen; 342 op
19-11-1693, kort voor zijn overlijden, testeerde hij met echtgenote in Steenbergen; 343 hij werd daar op 25-111693 begraven; hij otr. Bergen op Zoom (geref.) 29-1-1676 en tr. Steenbergen (met attestatie van Bergen op
Zoom) 16-2-1676 als j.m. van Breda met Maria Loijmans, j.d. van Dordrecht, 23-2-1643 geref. gedoopt aldaar,
dochter van Pieter Loijmans en Hendricxken Cornelisdr. Treurniet en toen wonend in Bergen op Zoom; 344
Maria’s ouders verhuisden in de periode 1644-1649 naar Bergen op Zoom, waar vader Pieter boekhandelaar
en boekbinder werd; 345 Maria Loijmans was zodanig vermogend dat zij in staat was om leningen van fl. 3000
en fl. 600 te verstrekken aan het stadsbestuur van Steenbergen; 346 na het overlijden van Tincken bleef zij nog
335
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Totdat zijn voorganger overleed werd dit traktement op een ongebruikelijke wijze gefinancierd. Het
hiervoor beschikbare bedrag van fl. 200 bleef bestemd voor Pieter van den Berge (waarvan vermoedelijk
werd verwacht dat hij spoedig zou overlijden). Het traktement van Tincken werd voorlopig als volgt
gefinancierd: fl. 100 uit de middelen van de kerk op titel van organist en fl. 100 uit de middelen van de
stad (OgaS, inv. 386, fol. 37; OgaS, inv. 1912, 1-7-1674). Het dienstverband van Tincken ging in op 1-91674.
HGS, inv. 299, fol. 56, betreffende de jaren 1675-1679; idem, inv. 311 en 313.
Dit was althans formeel zo. In feite werd het “ambt” van voorlezer reeds vanaf het moment dat hij in
Steenbergen tot schoolmeester werd benoemd vervuld door Tincken, zij het zonder dat hiervoor werd
betaald. Deze situatie duurde slechts kort, want op 2-11-1674 besloot de magistraat van Steenbergen om,
totdat de prins van Oranje over de bezetting van het ambt zou hebben beslist, dit te laten waarnemen door
de koster Baven Stevens de Meijer, tegen een traktement van aanvankelijk fl. 30 en vanaf mei 1677 fl. 46
per jaar. Het stadsbestuur overwoog dat het door Tincken niet goed mogelijk was om als [waarnemend]
voorlezer te [blijven] functioneren “vermidts hij als organist onder de psalmen speelt” (OgaS, inv. 1912).
Het kwam in Steenbergen vaker voor dat de door de prins van Oranje benoemde en betaalde
voorlezer/voorzanger van de kerk feitelijk niet als zodanig werkzaam was om als organist te kerk te
kunnen dienen. In de periode 1675-1679 ontving de koster van de geref. kerk, Baven Stevens de Meijer,
uit de kas van de geref. kerk fl. 183 omdat hij gedurende 4,5 jaar had gefungeerd als voorlezer in
Steenbergen. De functie was hem door de magistraat “provisioneel toegelegd” (HGS, inv. 299, fol. 56).
Vermoedelijk had de beloning van de koster (ook) betrekking op diens functioneren als voorlezer op het
fort Henricus. In 1682 en 1683 werd aan de op dit fort werkzame waarnemend voorlezer, wederom Baven
Stevens de Meijer, een vergoeding van fl. 20 per jaar betaald, ditmaal bekostigd uit de kas van de
Generaliteit (Leune, 2017, p. 100 en 101). Voor verdere bijzonderheden over koster De Meijer wordt
verwezen naar: http://www.hanleune.nl/steenbergen/204-baven-bavo-stevens-de-meijer-tamboer-enkoster-te-steenbergen.
ND, inv. 12557, fol. 23; idem, inv. 686.
Zie bijv. HGS, inv. 313, fol. 55.
Vermoedelijk vormde het “positiefje” van Tincken de basis voor het orgel zoals dit anno 2018
functioneert in de Hervormde Kerk te Steenbergen, al blijft een dergelijke transformatie raadselachtig; zie
voor de geschiedenis van dit orgel: Con Slokkers, 1982; Jespers, 1992; Leune, 2008.
OgaS, inv. 1528, fol. 1, jaar 1687.
HGS, inv. 2, fol. 66.
NaS, inv. 70, 19-11-1693, fol. 24-24v.
Pieter Loijmans was eerder gehuwd met Janneken van Dal. Zijn tweede echtgenote was een dochter van
Cornelis Adriaensen Treurniet, postmeester te Bergen op Zoom (NaB, inv. 188, akte nr. 4, 4-7-1673).
NaB, inv. 134, akte nr. 48, 23-9-1658.
OgaS, inv. 436, fol. 59v-60v en fol. 62, periode 1700-1701. Op 29-6-1668 leende zij samen met haar
broer Treurniet Loijmans aan het stadsbestuur van Bergen op Zoom fl. 3000 (NaB, inv. 193, akte 19, 125-1678). Treurniet Loijmans volgde in Bergen op Zoom zijn vader op als boekhandelaar en boekbinder.
In het doopboek van de geref. kerk van Dordrecht is de naam van zijn moeder op 13-11-1644
ingeschreven als Henrica Wijmans. Vader Pieter Loijmans was toen gehuwd met Hendricxken
Cornelisdr. Treurniet.
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enige tijd in het stadsschoolhuis wonen; in het boekjaar 1695-1696 betaalde de magistraat van de stad haar fl. 4
wegens de koop van een gootsteen in het schoolhuis; 347 zij hertrouwde met Casparus Emanuel Lauterbourgh,
toen luitenant in een Zwitsers regiment dat (in het kader van de Spaanse Successieoorlog) garnizoen hield in
Bergen op Zoom en Steenbergen; 348 hun ondertrouw vond plaats op 2-9-1701 te Steenbergen en de
huwelijksinzegening op 18-9-1701 in Nieuw-Vossemeer; nadat zij met haar tweede echtgenoot op 13-11-1701
in Bergen op Zoom testeerde kon haar levensloop niet verder worden getraceerd; 349 de compagnie van
Lauterbourgh (Lauterburger) (toen kapitein) vertrok in 1717 vanuit Maastricht via Bazel naar het kanton
Bern; 350 uit het huwelijk van Tincken-Loijmans kwamen de volgende, in Steenbergen geref. gedoopte kinderen
voort:
a. Petrus, 15-11-1676; getuigen: Godefroij la Maire, Treurniet Loymans en Catarina Merchier; hij werd op
16-5-1677 in Steenbergen begraven (“kint van Mr. Tincken”).
b. Maria, 9-4-1679; getuigen: Nicolaes Vinck en Margrieta Francken; zij werd in Steenbergen op 18-10-1679
begraven (“kint van meester Tijncke”).
c. Maria Elisabeth, 20-4-1680; getuige: Elisabeth Vischer; 351 zij werd waarschijnlijk in Steenbergen op 243-1684 begraven (“kint van Mr. Cornelis Tincken”).
d. Cornelia, 1-2-1683; getuigen: geen; zij werd in Steenbergen op 4-2-1683 begraven (“kint van Mr. Cornelis
Tincken”).
Opmerkelijk is dat geen van de grootmoeders van de kinderen vernoemd werd.

Declaratie van Tinckens als organist, 1683. 352
347
348
349
350
351
352

Idem, inv. 426, fol. 98.
Zie voor dit regiment onder het bevel van kolonel Nicolaas Tscharner: Ringoir, 1981, p. 137.
NaB, inv. 363, akte nr. 89, 13-11-1701.
Gens Nostra, jrg. 42, nrs. 7/8, juli-augustus 1987, p. 266.
Elisabeth [Simonsdr.] Visscher was gehuwd met Treurniet Loijmans, broer van Maria Loijmans.
HGS, inv. 261.
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Verzoek van Tinckens om een vergoeding voor het beschikbaar stellen van zijn orgeltje in de gereformeerde
kerk van Steenbergen, 1677. 353

353

OgaS, inv. 1912.
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Antonij Zietsema (Zijtsema), 1694-1695
Hij is in de Herestraat van Groningen geboren en op 23-12-1657 gedoopt in de A-kerk aldaar als zoon van
Willem Zijtsema en Cornelia van der Hueren; 354 op 25-12-1684 werd hij lidmaat van de geref. kerk van
Geervliet, omschreven als schoolmeester; waarschijnlijk volgde hij daar Bernardus Zytsema als schoolmeester
op, die daar als lidmaat is vermeld op 18-4-1683; 355 vermoedelijk in 1689 verhuisde Antonij Zietsema naar
Den Haag; op 4-5-1691 verleende het Hof van Holland hem admissie als notaris te Den Haag; 356 de drossaard
van Steenbergen (Gijsbrecht van Hogendorp) berichtte op 18-1-1694 vanuit Den Haag aan de magistraat van
Steenbergen dat hij erin was geslaagd om een bekwame schoolmeester te vinden die “met de nodige gave van
een schoolmeester nevens de kunst van het speelen op het orgel versien sijnde”; 357 op 3-6-1694 werd Zijtsema
door de Steenbergse magistraat benoemd tot stadsschoolmeester met terugwerkende kracht tot 24-2-1694, toen
hij reeds de school had “bediend”; hij verkreeg hetzelfde traktement (fl. 200) en de bijbehorende emolumenten
als zijn voorganger Tincken; 358 hij werd niet tevens benoemd tot voorlezer/voorzanger; 359 vermoedelijk was
hij evenals Tincken organist in Steenbergen, maar hij werd hiervoor niet additioneel betaald; 360 op 10-4-1694
is hij (zonder echtgenote) vermeld als lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met attestatie van Den
Haag; 361 hij bleef opmerkelijk kort in Steenbergen, want reeds op 30-4-1695 werd hij als schoolmeester door
Willem Versevelt opgevolgd; 362 hij is mogelijk overleden vóór 23-11-1713; 363 op 10-2-1686 ondertrouwde
hij in de Nieuwe Kerk van Den Haag als jongeman van Groningen (en omschreven als Anthonij Citsema) met
Sara Bugge, jonge dochter van Middelburg die toen in Den Haag woonde; zij trouwden elders, vermoedelijk
3-3-1686; 364 in 1695 was hij getrouwd of onderhield hij een andersoortige relatie met Hendrina Laurens; uit
zijn huwelijk met Sara Bugge zijn de volgende kinderen bekend:
a. Wilhelmus, ged. Geervliet 20-4-1687; getuigen: Bernardus en Anna Magriet Zietsema [vermoedelijk
Bernardus Zietsema en zijn echtgenote Anna Maria Raasinck (Rasingh)] en Yda Tanemans; jong overleden.
b. Antonius, ged. Geervliet 2-5-1688; getuigen: Barent [vermoedelijk Bernardus] Zietsema met zijn
huisvrouw, in wier plaats Ida Tanema. 365
c. Willem, ged. Den Haag (Nieuwe Kerk) 8-5-1689; getuigen: Mr. Bernhard Zietzema (advocaat) en Anna
Maria Raasinck.
uit zijn relatie met Hendrina Laurens kwam voort:
d. Cornelia, ged. Steenbergen 18-1-1695; geen getuigen vermeld; zij werd in Steenbergen op 29-4-1695
begraven. 366
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Bij de doop van andere kinderen van dit paar in Groningen is de moeder omschreven als Cornelia van der
Houve(n) of Cornelia van der Houwen.
Bernardus Zijtsema (Zietsema, Zytsema) is in 1715 vermeld als rector in Alkmaar toen daar, in de Grote
Kerk, op 19-11-1715 zijn vrouw Anna Maria Rasingh werd begraven (Regionaal Archief Alkmaar,
Begraven (Grote Kerk) Alkmaar, inv. 41, akte nr. 26895). Hij werd daar in 1707 benoemd tot rector van
de Latijnse School, Murmellius genaamd. Eerder was hij als conrector aan die school verbonden en nog
eerder was hij rector van de Latijnse School in Zaltbommel. Hij werd in de Grote Kerk van Alkmaar op
8-7-1724 begraven. In 1725 werd hij als rector van het Murmellius opgevolgd (Visser, p. 52-54).
In het notarieel archief van Den Haag zijn geen notarisakten van hem aangetroffen.
OgaS, 1912, brief van 18-1-1694.
Idem, inv. 155, 3-6-1694, fol. 64. Toen hij Steenbergen verliet ontving hij (“gewesene schoolmeester”)
nog fl. 50 die hem door de magistraat van de stad waren “toegevoegd” (OgaS, inv. 426, fol. 77). Mogelijk
betrof dit een compensatie voor het niet-vervullen van de functies van voorlezer/voorzanger, waarop
Zijtsema waarschijnlijk had gerekend. Denkbaar is ook dat deze toevoeging alsnog betrekking had op zijn
functioneren als organist.
De functies van voorlezer/voorzanger werden na zijn benoeming tot schoolmeester in Steenbergen tot 216-1695 (toen Versevelt als zodanig aantrad) niet vervuld dan wel tijdelijk waargenomen door een
onbekende lidmaat.
HGS, inv. 315 (geen betaling aan Zijtsema vermeld).
HGS, inv. 2, 10-4-1694.
Een uitgaande attestatie is in de acta van de geref. kerk van Steenbergen niet aangetroffen.
Zie de volgende noot.
Dit is vermeld in het trouwboek de geref. kerk van Geervliet
Zoon Antonius is mogelijk identiek met Anthonij Seijtsema die in de Waalse kerk van Amsterdam op 2311-1713 ondertrouwde en op 10-12-1713 trouwde met Belida Loomans. Hij werd omschreven als “van ’s
Gravenhage”, wonend te Alkmaar, 25 jaar oud en met ouders die niet meer leefden. Bernardus Zijtsema
en zijn echtgenote Anna Maria Rasingh (Raasinck) (die in Alkmaar woonden) leefden toen nog wel.
De vader werd omschreven als Antonij Zetsma.
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Willem Versevelt, 1695-1705
Hij (ook omschreven als Verseveld en Verseveldt) werd in Kampen op 10-1-1675 gereformeerd gedoopt als
zoon van Dirck van Verssevel [Verseveld] en Judith [van] Geijn; 367 door de magistraat van Steenbergen werd
hij benoemd tot stadsschoolmeester op 16-4-1695 ingaande 30-4-1695 tegen het gebruikelijke traktement van
fl. 200 per jaar; 368 op 21-6-1695 benoemde de prins van Oranje hem tot voorlezer/voorzanger te Steenbergen
waarmee hij fl. 50 per jaar verdiende; 369 hij was in Steenbergen ook organist; hij is als lidmaat van de geref.
kerk van Steenbergen vermeld op 24-12-1695 met een attestatie van Overschie; 370 op 18-8-1698 testeerde hij
met echtgenote te Steenbergen; 371 op 21-3-1700 werd hij gekozen tot diaken van de geref. kerk van
Steenbergen; 372 op 26-9-1705 voerde hij reparaties uit aan het orgel in deze kerk; 373 vermoedelijk verliet hij
Steenbergen omstreeks oktober 1705 en vertrok hij naar Nijmegen; 374 op 4-12-1722 is hij vermeld als burger
van Nijmegen, samen met zijn zonen Derk (Dirck) en Jacob; 375 op 7-9-1734 is hij samen met zijn echtgenote
vermeld te Nijmegen, omschreven als voorlezer en voorzanger; 376 hij is op 16-5-1755 begraven in de
Stevenskerk te Nijmegen in een kerkgraf (voor niets) omschreven als voorzanger; 377 hij otr. Zevenbergen
(vermeld in het trouwboek van de geref. kerk van Steenbergen) 1-11-1697 als j.m. van Campen met Pieternella
van Wijck, j.d. van Gorcum en toen wonend in Zevenbergen; zij is waarschijnlijk een dochter van Jacob
Pieterse van Wijck en Leentie Abrahams; 378 zij werd in de Stevenskerk van Nijmegen op 28-3-1738 begraven;
uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort die in Steenbergen gereformeerd zijn gedoopt:
a. Maria, 21-9-1698; getuigen: Dirk Verseveld en Judith van Geijn; begraven Steenbergen 29-9-1698.
b. Dirck, 1-8-1700; getuigen: Dirk Verseveld en Judith van Geijn. 379
c. Magdalena, 5-12-1702; getuigen: Abraham van Wijck en Elisabeth van Wijck; begraven Steenbergen 2-41703.
d. Jacob, 16-3-1704; getuigen: Abraham van Wijck, Judith van Gein en Aletta van Haaften; begraven
Steenbergen 24-5-1704.
e. Jacob, 26-3-1705; getuigen: Abraham van Wijk en Aletta van Haaften; begraven Steenbergen 4-5-1705.
Vervolgens werden in Nijmegen gereformeerd gedoopt:
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Stadsarch. Kampen, inv. 305, DTB Kampen, nr. 8191, 10-1-1675; de kerk waarin de doop plaatsvond
werd niet vermeld. Zijn ouders waren doopgetuigen te Steenbergen (zie verderop) en op 18-1-1693 ook in
Klundert (gereformeerd). Een vermoedelijke broer van Willem Versevelt is Roeloff Versevelt,
schoolmeester in IJsselmonde in o.m. 1718. Het is niet duidelijk of Willem (van) Versevelt verwant is
met andere schoolmeesters in de Republiek met een vergelijkbare achternaam zoals Baarent van
Verssevelt (schoolmeester te Zuidzande 1723-1726), afkomstig uit Bergen op Zoom; zie: Uil, RoZ;
voorts: NaB, inv. 436, akte nr. 16, 30-3-1723 en Antony Verseveld (schoolmeester in Leur), vermeld in
dezelfde bron, inv. 478, akte nr. 31, 25-10-1727.
OgaS, inv. 155, 16-4-1695, fol. 72v.
ND, inv. 686; idem, inv. 12830 en 12834.
HGS, inv. 2, Acta van de kerkenraad 1678-1735, 24-12-1695.
NaS, inv. 57, 18-8-1698, fol. 71-72.
Idem, 21-3-1700, fol. 76v.
HGS, inv. 317, 26-9-1705.
ND, inv. 12557, 8-2-1706, fol. 40.
Schimmel, p. 252.
Regionaal Archief Nijmegen, arch. Stadsgerichten Nijmegen, toegang 3, inv. 1930, fol. 167, 7-9-1734; zij
zijn in een schepenprotocol vermeld in verband met lijftocht.
Regionaal Archief Nijmegen, Begraafregister Ned. Geref. gemeente Nijmegen 1722-1810, inv. 1191,
fol. 36.
Zij lieten in Gorcum op 25-7-1663 hun zoon Abraham van Wijck gereformeerd dopen. Deze is op 13-61698 vermeld als zwager van Willem Versevelt en toen omschreven als substituut-secretaris van de stad
Gorcum. Versevelt machtigde zijn zwager om in Gorcum onroerend goed te verkopen (NaS, inv. 57, 136-1698, fol. 41-41v). Odilia van Wijck werd toen vermeld als schoonzuster van Versevelt.
Hij is waarschijnlijk identiek met Derk Verseveld die op 21-12-1729 is vermeld als lidmaat van de geref.
St. Stevenskerk te Nijmegen (Regionaal Archief Nijmegen, arch. Ned. Herv. Gemeente Nijmegen,
toegang 280, inv. 110, fol. 305). Deze is waarschijnlijk identiek met Dirk Varsevelt uit Nijmegen die op
15-6-1738 aldaar ondertrouwde en op 29-6-1738 in Cleef trouwde met Sibilla Margareta Bol, geboren in
Cleef. Zij lieten in de Stevenskerk op 28-10-1739 hun dochter Maria Petronella Verseveld dopen waarbij
als getuigen optraden: W. Verzeveld [de waarschijnlijke grootvader van de dopelinge], Johanna Cornelia
Verbeet en Johanna Maria Hullers. De moeder van deze dopelinge werd in de Stevenskerk begraven op 812-1739. Op 10-12-1760 is Dirk Varsevelt (die in Nijmegen apotheker was) eveneens in de Stevenskerk
begraven, omschreven als vader van het Armenkinderweeshuis.
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f. Magdalena en Judith (tweeling), 8-12-1706; getuigen: Dirk Lom, Dirk Verseveld, Abraham van Wijk,
Klara de Voogt, Margarita van Kriesta en Judith van Gein.
g. Jakob, 14-4-1709; getuigen: Fredericus Meijs en Zegerina van Lom. 380
h. Judith Magdalena, 29-6-1712; getuigen: Benedictus Sculder, Roelof Varsevelt [Verseveld], Jenneken
Roessink en Johanna Delfziel. 381

Handtekening van Willem Versevelt, 18-8-1698. 382

Damis van Buren, 1705-1707
Hij is op 3-1-1668 in Heusden gereformeerd gedoopt als zoon van Jacob van Buren en Mechtelt Groenevelt; 383
in 1698 werd hij lidmaat van de geref. kerk van Breda met een attestatie van Heusden; 384 in 1702 en 1703 is
hij in Breda vermeld als “peijlder” ofwel “’s lants wijnroeder”; 385 in 1705 is hij vermeld als schoolmeester en
voorlezer in Etten; 386 op 28-11-1705 werd hij door de magistraat van Steenbergen benoemd tot
stadsschoolmeester met een traktement van fl. 200 per jaar, kosteloze bewoning van het stadsschoolhuis en
toekenning van de gebruikelijke emolumenten [met name het recht om schoolgeld te heffen]; hij werd benoemd
onder de conditie dat hij een bekwame ondermeester zou aanstellen die “geverseert” was in de Franse taal; 387
door de prins van Oranje werd Van Buren op 8-12-1705 benoemd tot voorlezer/voorzanger te Steenbergen; 388
vermoedelijk was hij daar ook organist; op een niet gedocumenteerd moment verliet hij Steenbergen waar hij
op 9-7-1707 werd opgevolgd (zie Du Bois); aansluitend was hij tot zijn overlijden schoolmeester in Breda; 389
hij is in Breda ook omschreven als “meester in de mathematische konsten”; 390 op 22-10-1710 kocht hij voor
fl. 1130 het huis “Het Wapen van Schotland” aan de noordzijde van de St. Jan ofte Veterstrate te Breda; 391 hij
testeerde te Breda op 8-9-1714; 392 hij overleed in Breda op 24-1-1716 en werd daar (Grote Kerk) op 28-1-
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Hij is vermoedelijk identiek met Jacob Versevelt die op 19-12-1731 is vermeld als lidmaat van de geref.
St. Stevenskerk te Nijmegen; hij vertrok met attestatie op 16-3-1732 naar Maastricht (Regionaal Archief
Nijmegen, arch. Ned. Herv. Gemeente Nijmegen, toegang 280, inv. 110, fol. 322).
De getuigen Roelof Varsevelt (Verseveld) en Johanna Delfziel waren een echtpaar dat in 1716 in
IJsselmonde woonde waar zij o.m. hun zoon Roelof lieten dopen. Roelof sr. (1680-1752) was evenals
Willem Verseveld een zoon van Dirk Versevelt en Judith van Geijn.
NaS, inv. 57, fol. 72.
Doopgetuigen werden niet vermeld. Toen zijn ouders op 21-4-1667 in Heusden trouwden was zijn vader
er soldaat onder de “commandeur” Jacob de Hembise. Damis van Buren is soms omschreven als Damus
van Buren en zijn achternaam als Van Buuren en als Van Bueren.
Stadsarch. Breda, arch. Hervormde Gemeente, Lidmatenlijst 1656-1890, p. 273. Een exacte datum werd
niet genoteerd.
Dit was een ambtenaar die was belast met de controle op de inhoud (het volume) van wijnvaten ter
bepaling van de verschuldigde belasting (accijns); zie voor de beide vermeldingen: Stadsarchief Breda,
not. arch. Breda, inv. 564, 13-10-1702, p. 85; idem, inv. 494, 5-4-1703, akte nr. 26.
Stadsarchief Breda, not. arch. Breda, inv. 495, 28-4-1705, akte nr. 49, toen hij testeerde; ND, inv. 12557,
fol. 36.
OgaS, inv. 156, 28-11-1705, fol. 26. De aan te stellen ondermeester behoefde de goedkeuring van de
magistraat. Zoals gebruikelijk diende de ondermeester door de schoolmeester uit eigen middelen
(verdiensten) betaald te worden. Het is onbekend of Van Buren inderdaad een ondermeester aanstelde en
hoeveel hij hiervoor betaalde. In 1791 is als traktement van een ondermeester voor onderwijs in de Franse
taal in Steenbergen fl. 170 per jaar vermeld, op te brengen middels schoolgeld (OgaS, inv. 169, Brief van
de magistraat aan de Raad van State d.d. 24-7-1791, fol. 47 e.v.).
ND, inv. 686.
Stadsarch. Breda, Vestbrieven Breda, inv. 564, 7-10-1707, p. 2 en 2v; idem, inv, 567, 9-8-1710, p. 128v.
Stadsarchief Breda, not. arch. Breda, inv. 610, akte nr. 114, 13-9-1730 (testament van zijn weduwe).
Idem, inv. 456, 22-10-1710, p. 311.
Idem, inv. 511, akte nr. 12, 8-9-1714.
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1716 begraven, waarvoor fl. 36 werd betaald; 393 op 24-3-1700 trouwde hij in Breda (gereformeerd) als jonge
man van Heusden met Kornelia van der Bijl (Bijll), weduwe van Karel Haak; zij kocht op 24-4-1722 een huis
aan de oostzijde van de St. Jans ofte Veterstrate te Breda; 394 zij overleed in Breda op 19-5-1732 en werd daar
(Grote Kerk) begraven op 22-5-1732 waarvoor fl. 47 werd betaald; 395 uit het huwelijk kwamen geen kinderen
voort.

Handtekening van Damis van Buren, 8-9-1714. 396

Charles du Bois, 1707-1726
Hij is op 14-5-1663 in de Waalse kerk van Leiden gedoopt als zoon van Alexander du Bois (greinwerker) en
diens eerste echtgenote Hester Brise (Bryssy); hij was schoolmeester in Leiden in de periode 1685-1692 en
vervolgens tot 1707 schoolmeester, voorzanger en koster in Bruinisse; daar was hij ontvanger van de
kerkmiddelen (in de periode 1693-1707) en ontvanger van het gemaal; 397 de magistraat van Steenbergen
benoemde hem tegen het gebruikelijke traktement op 9-7-1707 tot stadsschoolmeester; 398 de prins van Oranje
benoemde hem op 12-8-1707 tot voorlezer/voorzanger aldaar, eveneens tegen het gebruikelijke traktement; 399
in de geref. kerk van Steenbergen was hij in de periode 1712-1726 diaken en ouderling; 400 in Dinteloord was
hij op 27-8-1724 en 25-8-1726 getuige bij de doop van kleinkinderen; hij overleed in Steenbergen op 16-11726 en werd daar op 23-1-1726 begraven; de functies van voorlezer/voorzanger werden tot 16-5-1726
waargenomen door zijn zoon Jacob waarvoor diens moeder van de Nassause Domeinraad fl. 16 en 13 stuivers
ontving; 401 hij tr. Breda 16-5-1685 (met attestatie van Leiden) met Helena Dirksdr. van Rie, een jonge dochter
van Breda, dochter van Dirck Jansen van Rie, bakker te Breda, en waarschijnlijk Catharina Geertsdr.
Gastelaers; 402 in de Waalse kerk van Leiden werden van hen de volgende kinderen gedoopt:
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Dit bedrag was als volgt gespecificeerd: voor het luiden van de kerkklokken (tweemaal gedurende drie
pozen) fl. 18, fl. 8 wegens kerkenrecht, fl. 8 voor gebruik van het baarkleed en fl. 2 voor de eiken kist
(Stadsarch. Breda, arch. Herv. Gemeente Kerkvoogdij, inv. 143, 24-1-1716, p. 91); zie voor de regeling
van zijn nalatenschap: Stadsarchief Breda, not. arch. Breda, inv. 462, akte nr. 12, 22-2-1716. Tot zijn
erfgenamen behoorden zijn ouders, die toen nog leefden.
Stadsarchief Breda, Vestbrieven Breda 1722, inv. 579, 24-4-1722, p. 63v-64. Zij werd omschreven als
Cornelia van der Beijl, weduwe van Damis van Buuren.
Dit bedrag was als volgt gespecificeerd: voor het luiden van de kerkklokken (tweemaal gedurende drie
pozen) fl. 27, fl. 8 wegens kerkenrecht, fl. 10 voor gebruik van het baarkleed en fl. 2 voor de eiken kist
(Stadsarch. Breda, arch. Herv. Gemeente Kerkvoogdij, inv. 151, p. 82).
Stadsarch. Breda, not. arch. Breda, inv. 511, akte nr. 12, 8-9-1714.
Uil, RoZ. In 1700 solliciteerde Du Bois vergeefs naar de functie van schoolmeester in Brouwershaven.
OgaS, inv. 156, 9-7-1707, fol. 37.
ND, inv. 686, fol. 725; idem, inv. 12557, fol. 47 e.v.; idem, inv.12855 en 12856.
HGS, inv. 2.
ND, inv. 12856, fol. 18.
In het trouwboek van de Grote Kerk van Breda is haar achternaam foutief omschreven als Van Riel.
Onder meer op 25-1-1660 is haar vader omschreven als bakker (Stadsarch. Breda, not. arch. Breda, inv.
179, p. 37). Op 28-7-1655 is Dirck Jansen van Rie omschreven als Dirrick Jans van Rij toen hij en zijn
vrouw Catharina Gerrits Gastelaers in Breda hun dochter Elisabeth gereformeerd lieten dopen. In maart
1667 verhuisden zij naar Oudenbosch (Stadsarch. Breda, Vertrokken lidmaten Breda 1642-1679, inv. 88,
blad 40, attestatie d.d. 1-3-1667). Op 13-11-1667 lieten Dirck Jansen van Rie en Catrijn Geertsdr.
Gastelaers in Oudenbosch hun dochter Marie gereformeerd dopen. Ook op 29-11-1667 is vermeld dat
Dirck Jansen van Rie in Oudenbosch woonde (Stadsarch. Breda, not. arch. Breda, inv. 263, akte nr. 6).
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a. Alexander, 17-3-1686; getuigen: Alexander du Bois (de oude), idem (de jonge), Catharina Gattelaart
[Gastelaars] en Geertrui van Rie.
b. Abraham, 22-9-1688; getuigen: Abraham Janszn. van Rie, Alexander du Bois, Catharina Gastelaars en
Susanna Thomasdr..
c. Theodora, 14-12-1689; getuigen: Abraham Janszn. van Rie en Hubrechtje van Dobbe.
d. Esther, 14-7-1691; getuigen: Alexandre du Bois, Catherine Gastelaart en Maria Mora.
Daarna werden de volgende kinderen in Bruinisse gereformeerd gedoopt:
e. Catharina, 8-3-1693; geen getuigen vermeld.
f. Carel Theodora, 12-3-1695; getuigen onder meer: Alexander du Bois en Catharina Gastelaers. 403
g. Alexander, 18-11-1696; getuigen: Baudewijn Stoffelse, Alexander du Bois en Catharina Gastelaers. 404
h. Johannes, 26-4-1699; geen getuigen vermeld.
i. Jacob, 27-3-1701; getuigen: Alexander du Bois en Dingentje Jans. 405
j. Hester, 13-4-1704; getuigen: Alexander du Bois en Manna Ridders. 406

Handtekening van Charles du Bois, 1707. 407

Cornelis Ouboter, 1726-1731
Hij is omstreeks 1695 in Oude-Tonge geboren als zoon van Bartholomeus Ouboter en Agatha van der Wegh; 408
hij woonde en werkte in Fijnaart en Heijningen voordat hij naar Steenbergen kwam; de magistraat van
Steenbergen benoemde hem op 5-5-1726 met ingang van 16-5-1726 tegen de gebruikelijke
arbeidsvoorwaarden tot stadsschoolmeester; hij diende de weduwe van zijn voorganger jaarlijks fl. 50 te
betalen (totdat de magistraat hem van deze verplichting zou ontslaan) en diende een bekwame ondermeester
aan te stellen; op 11-6-1726 werd hij vanwege de prins van Oranje benoemd tot voorlezer en voorzanger te
Steenbergen; 409 in 1726 werden hij en zijn echtgenote lidmaten van de geref. kerk van Steenbergen, met
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Helena van Rie woonde in mei 1685 in de Kerkstraet te Breda. Het is onduidelijk waar en wanneer zij is
gedoopt.
Deze zoon (Karel) deed in de geref. kerk van Steenbergen belijdenis op 25-3-1712.
Hij deed in de geref. kerk van Steenbergen belijdenis op 30-6-1718. Op 3-10-1721 huwde hij in
Dinteloord met Jakoba Hecht.
Jacob du Bois deed in de geref. kerk van Steenbergen belijdenis op 15-4-1718. Op 27-9-1726 werd hem
in Steenbergen tijdelijk de toegang ontzegd tot het Avondmaal omdat hij de echtgenote van Cornelis
Ouboter (de opvolger van zijn vader als schoolmeester in Steenbergen) “onbescheiden” en met
“hooggaande impertinentien” had bejegend (HGS, inv. 2).
Zij (omschreven als Hester Dubois) huwde met Gysbert Valburg. Van dit paar werd op 4-2-1731 in
Dinteloord een kind gedoopt.
ND, inv. 12557, fol. 47v.
Bartholomeus Ouboter is ca. 1666 in Sint Annaland geboren. Hij was schoolmeester en voorlezer in
Oude-Tonge waar hij op 26-11-1711 werd begraven. Hij trouwde op 31-5-1691 in Oude-Tonge met
Agatha van der Wegh, jonge dochter, geboren in Oude-Tonge. Tot hun kinderen behoren ook Dingeman,
Maria en Susanna Ouboter, vermoedelijk geboren in de periode 1698-1711. Gegevens betreffende dopen
in de geref. kerk van Oude-Tonge in deze jaren (en al eerder vanaf 1691) gingen verloren. Dingeman
Ouboter was in 1724 schoolmeester in Dordrecht (Van Lieburg, 1998, p. 286).
ND, inv. 686, fol. 725; idem, inv. 12856, fol. 18.
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attestaties van de geref. kerk van Fijnaart; 410 op 27-9-1726 werd zijn echtgenote onbehoorlijk bejegend door
Jacobus du Bois, zoon van de voorganger van Ouboter (zie Du Bois ad i); in de periode 1728-1730 was Ouboter
diaken van de geref. kerk van Steenbergen; hij overleed in Steenbergen op 19-6-1731 en werd er op 23-6-1731
begraven; hij tr. 26-3-1719 in Fijnaart met Martijntje Biert, geref. ged. Fijnaart 7-6-1699, dochter van Maerten
Biert en Janneken Dischmans; na het overlijden van Ouboter hertrouwde zij (otr. 31-3-1733/tr. 3-4-1733) in
Steenbergen met Jacob van Ekelen (geboren in Leur); 411 zij testeerde te Steenbergen op 27-3-1733; 412 na het
overlijden van Ouboter verzocht zij de prinses van Oranje om haar fl. 25 te betalen omdat zij de functies van
voorlezer/voorzanger van haar man gedurende zes maanden had laten waarnemen; omdat zij dit zonder
toestemming vooraf had gedaan werd het verzoek eerst afgewezen, maar uiteindelijk toch ingewilligd “uit
consideratie van haar armoede”; 413 zij werd in Steenbergen op 15-6-1750 begraven; uit het huwelijk van
Ouboter en Biert kwamen de volgende kinderen voort die in Fijnaart geref. werden gedoopt:
a. Bartholomeus, 21-1-1720; getuigen: Dingeman Ouboter en Caatje Mazeron [Mageron]; jong overleden.
b. Maarten, 28-9-1721; getuigen: Dankert Biert en Adriaantje Goers.
c. Janneke, 11-7-1723; getuigen: Jan Sijmonszn. Vroon en Emmeke Pieters Provisie [Provisij].
d. Agatha, 1-1-1726; getuigen: Govert Cornelisse van der Wegt en Susanna Ouboter.
In Steenbergen werden de volgende twee kinderen eveneens gereformeerd gedoopt:
e. Bartholomeus, 16-11-1727; Govert Cornelisse van der Weg en Klara Fuik. 414
f. Cornelia Johanna, 29-7-1731 (ruim een maand na het overlijden van haar vader); getuigen: Dingeman
Ouboter en Margaretha Radaeus, huisvrouw van de predikant Petrus Macaré.

t
Handtekening van Cornelis Ouboter, 1726. 415

Adriaan Verstappen, 1731-1748
Hij is in Poortvliet geboren (verm. ca. 1690) als zoon van Jan Verstappen en Johanna Rouffa; 416 hij
solliciteerde vergeefs naar de functies van schoolmeester in Zierikzee (1715), ’s-Heer Arendskerke (1716) en
Brouwershaven (1720; vacature van zijn vader); in de periode 1719-1731 was hij schoolmeester, voorzanger
en koster in Oosterland; 417 op 6-7-1725 verleenden de Gecommitteerde Raden van Zeeland hem admissie als
landmeter; 418 op 14-12-1731 benoemde de magistraat van Steenbergen hem tot schoolmeester aldaar tegen de
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HGS, inv. 2 en 34 (de datum van inschrijving werd niet vermeld).
Jacob van Ekelen hertr. Dinteloord (otr. 22-4-1752, tr. 14-5-1752) met Apolonia Segboer, weduwe van
Anthonij de Ruijter (schoolmeester in De Heen; zie bijlage 3).
NaS, inv. 95, akte nr. 16, 27-3-1733. Vermeld werd dat uit haar huwelijk met Ouboter nog drie kinderen
in leven waren. Daartoe behoorde in elk geval de in 1727 geboren zoon Bartholomeus.
ND, inv. 12557, fol. 64, 18-2-1738.
Op 2-12-1787 solliciteerde hij vergeefs naar de functie van organist in de geref. kerk van Steenbergen.
Hij woonde toen in Maassluis waar hij gedurende drie jaren deze functie had waargenomen (OgaS, inv.
1954). In de periode 1784-1789 was hij bespeler van het in de jaren 1730-1732 gebouwde (beroemde)
Garrelsorgel in de Grote Kerk aldaar. Op het organistenbord in die kerk betreffende de periode 1732-2007
is zijn naam vermeld.
ND, inv. 12557, fol. 53v.
Zijn doopdatum ging verloren. Zijn vader was schoolmeester, voorzanger en koster te Poortvliet in de
periode 1698-1700 en schoolmeester en voorzanger in Brouwershaven in de jaren 1700-1720; zie: Uil,
RoZ.
Idem.
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 1v.
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gebruikelijke arbeidsvoorwaarden; 419 hij diende een ondermeester aan te stellen; 420 op 25-12-1731 werd hij
(samen met zijn moeder en zijn eerste echtgenote) lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met een attestatie
van Oosterland; 421 op 6-5-1732 werd hij vanwege de prins van Oranje benoemd tot voorlezer en voorzanger
in de geref. kerk van Steenbergen; 422 met instemming van de magistraat van de stad werd vastgelegd dat hij
die functies zou laten waarnemen door de koster zodat hij in die kerk organist zou kunnen zijn, waartoe hij ook
meer geschikt werd geacht; 423 op 11-5-1735 weigerde hij tot driemaal toe om te verschijnen voor een
commissie die in opdracht van de classis Tholen en Bergen op Zoom was belast met de jaarlijkse visitatie van
het gereformeerd kerkelijk leven in Steenbergen en die gewoonlijk ook een oordeel velde over het functioneren
van de stadsschool en de stadsschoolmeester; 424 op 10-5-1741 machtigde zijn neef Anthonij de Ruijter (later
schoolmeester in De Heen) hem om al zijn bezittingen te beheren; 425 in de periode april 1747 tot april 1748 is
hij voor de laatste maal betaald als schoolmeester in Steenbergen; 426 hij was in Steenbergen betrokken bij
diverse onroerend goedtransacties; 427 op 8-9-1748 was hij samen met zijn stiefdochter Jacomina Dekkers
doopgetuige in de geref. kerk van de stad Tholen; in 1748 vertrok hij naar Dordrecht waar hij door de
Gecommitteerde Raden van Holland op 19-12-1749 werd benoemd tot hoofdcollecteur van ’s lands imposten
op de binnenlandse bieren en het kleinzegel in de stad Dordrecht en de drie [omringende] eilanden; 428 hij
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OgaS, inv. 157, fol. 59, 14-12-1731.
In de jaren 1733-1737 is Leendert Bliek vermeld als ondermeester in Steenbergen; in de periode 17371762 was hij schoolmeester en koster in Sint Annaland. Opmerkelijk genoeg ontbreekt zijn naam in de
lidmatenlijst van de geref. kerk van Steenbergen; zie voor bijzonderheden over hem verder Uil, 2015, p.
322 en Uil, RoZ. Het is niet duidelijk of er na het vertrek van Bliek uit Steenbergen weer een
ondermeester werkzaam was ter assistentie van Adriaan Verstappen.
HGS, inv. 34.
ND, inv. 686, fol. 725. De besluitvorming over deze benoeming duurde ongebruikelijk lang. Daarbij
speelde een rol dat bij de Nassause Domeinraad aanvankelijk foutief werd verondersteld dat ook voor de
benoeming van Verstappen tot stadsschoolmeester een benoemingsbesluit van de prins van Oranje vereist
was. De correspondentie daarover startte op 6-12-1731 en kon pas op 6-5-1732 worden afgerond (ND,
inv. 12557, fol. 65 e.v.). Niet eerder in het archief van de Domeinraad is aangetroffen dat de
voorlezer/voorzanger (in Steenbergen en waarschijnlijk ook elders) een “eed van suyvering” diende af te
leggen. In het geval van Verstappen gebeurde dit in Steenbergen op 6-6-1732. De eed werd afgenomen
door een raadslid van de Domeinraad (Matthijs Lambertus Singendonk) die (toch) in Steenbergen moest
zijn in verband met de verpachting van de tienden aldaar (inv. 12557, fol. 79).
Idem, inv. 12557, fol. 66-67, Brief van de rentmeester van de geestelijke goederen te Steenbergen aan de
Domeinraad d.d. 28-1-1732. In 1748 werd hij voor het laatst betaald als voorlezer/voorzanger te
Steenbergen (ND, inv. 12878).
HGS, inv. 2, 11-5-1735. De achtergrond van de weigering is niet duidelijk. Verstappen deelde aan de
commissie mee dat hij slechts wilde meewerken na toestemming van de stedelijke magistraat. Het is
onduidelijk of hem die toestemming in 1735 is geweigerd. In de voorafgaande jaren 1732-1735 werkte
Verstappen aan de kerkelijke visitatie in Steenbergen wel mee.
NaS, inv. 107, akte nr. 52, 10-5-1741.
OgaS, inv. 530, fol. 38.
Op 10-4-1734 verkocht hij samen met Francois Verstraten en in opdracht van zijn stiefzoon én zwager
Gillis Sneevliet voor fl. 350 een stalling in de Visserstraat (OraS, inv. 1546, fol. 67-68); op 19-1-1737
verkocht hij voor fl. 1040 aan Willem van ’t Westlant een huis aan de zuidzijde van de Kaaistraat,
oostelijk grenzend aan het huis van Francois Verstraten, westelijk aan de dwarsstraat [het Pompstraatje],
zuidelijk aan de Berestraat en noordelijk aan de Kaaistraat, toen bewoond door de weduwe van ds. Jacob
Pijll van Velsen (predikant in Steenbergen 1706-1728) (OraS, inv. 1546, fol. 223); op 25-5-1737 koopt
hij voor fl. 900 van Gillis Sneevliet een derde part van de boerderij “De Zaliger” te Kruisland (d.w.z. 20
van de 60 gemeten) (OraS, inv. 1547, fol. 11); op 26-10-1741 koopt hij voor fl. 750 3 gemeten en 18
roeden weiland in Kruisland (OraS, inv. 1547, fol. 166v); op 1-2-1744 koopt hij voor fl. 1000 van zijn
neef Anthonij de Ruijter een (ander) derde part in de hoeve “De Zaliger” te Kruisland (OraS, inv. 1547,
fol. 245); op 21-8-1744 volgde voor fl. 4750 de koop van een boerderij met 63 tot 64 gemeten land in
Kruisland (OraS, inv. 1547, fol. 270). De boerderij “De Zaliger” was ooit eigendom van Gillis de Ruijter,
gehuwd met Sara Bosselaar, zuster van de tweede echtgenote van Adriaan Verstappen. Tot hun kinderen
behoorde Anthonij de Ruijter; deze werd in 1745 schoolmeester in De Heen (zie bijlage 3).
Toen Verstappen op 19-12-1749 werd aangesteld werd hij verplicht om iemand voor een bedrag van
fl. 4000 borg te laten staan voor het geval hij “manqueerde de in sijne qualiteijt ontvangen penningen aan
den Lande te restitueren”. Borg en principaal schuldenaar werd zijn neef Anthonij de Ruijter (NaS, inv.
104, akte nr. 97, 24-1-1750).
64

verkreeg van de geref. kerk van Steenbergen een uitgaande attestatie naar Dordrecht op 18-11-1748; 429 tr. (1)
ca. 1724 Helena Klinkerlant, geb. Ouwerkerk, dochter van Jan Leendertse Klinkerland en Maartje Leendertse,
weduwe van Antonie Joosse Sneevliet (baljuw en dijkgraaf van Oosterland en Oosterstein, schout en dijkgraaf
van Sirjansland, schepen van Oosterland, overl. in 1717); 430 zij werd lidmaat van de geref. kerk van
Steenbergen met een attestatie van Oosterland d.d. 25-12-1731; zij overleed Steenbergen 5-4-1733 en werd
daar op 10-4-1733 begraven; 431 Verstappen otr. (2) Steenbergen 11-9-1733, tr. (2) Steenbergen 1-10-1733
Anna Bosselaar, geref. ged. Steenbergen 11-7-1691, dochter van Anthonij Bosselaar en Martha Cluijt, weduwe
van Jan Pieterszn. Dekkers, oud-schepen van Steenbergen; 432 met zijn tweede echtgenote testeerde Verstappen
op 21-11-1739 bij notaris Lambertus Sanderus te Dordrecht; 433 Anna Bosselaar vertrok uit Steenbergen met
een attestatie naar Dordrecht d.d. 18-11-1748; zij werd in Dordrecht op 30-8-1760 begraven (laatst weduwe
van Adrianus Verstappen); zij had in de Nieuwstraat gewoond; 434 uit beide huwelijken van Verstappen
kwamen voor zover bekend geen kinderen voort.

Handtekening van Adriaan Verstappen, 21-6-1732. 435

Cornelis Huijsman, 1749-1755
Hij is vermoedelijk geref. gedoopt in Wijk (Land van Heusden en Altena) als zoon van Johannes Huijsman
(schoolmeester aldaar in de periode 1715-1726) 436 en Aarjaantje Pieterse Schouten; 437 de magistraat van
Steenbergen benoemde hem op 9-12-1748 tot stadsschoolmeester tegen het gebruikelijke traktement met
ingang van 9-1-1749; 438 op 1-9-1749 volgde (vertraagd) zijn benoeming vanwege de prins van Oranje tot
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HGS, inv. 34.
Bijzonderheden over Antonie Joosse Sneevliet en Helena Klinkerlant zijn te vinden in de kwartierstaat
van Colin Kesteloo, nrs. 1076 en 1077 (gepubliceerd op het internet).
Helena Klynkerlants testeerde (ziekelijk in bed liggend) in Steenbergen op 31-3-1733 (NaS, inv. 95, fol.
18). Verwezen werd naar het testament d.d. 16-3-1717 van haar en haar eerste man, opgesteld voor de
schepenen van Oosterland. Vermeld werd haar meerderjarige zoon Jan Sneevliet [landbouwer] te
Bruinisse als voogd van haar minderjarige dochter; haar naam werd niet vermeld, maar het betrof Jolina
Sneevliet, die als j.d. van Oosterland op 7-5-1734 in Steenbergen ondertrouwde en op 23-5-1734 trouwde
met Cornelis Korendijker, landbouwer in de Triangelpolder en weduwnaar van Ida de Meijer. Helena
Klynkerlants wees haar tweede echtgenoot, AdriaanVerstappen, aan als toeziend voogd van deze dochter.
Twee andere meerderjarige zoons van haar die werden vermeld zijn Joost en Gillis Sneevliet. Beiden
waren (o.m.) schoolmeester, zie: Uil, RoZ. Gillis Sneevliet huwde in Steenbergen (aldaar wonend) in
februari 1734 (otr. 16-1-1734) als j.m. van Oosterland met Pieternella Bosselaar (j.d. van Steenbergen) en
was daardoor niet alleen stiefzoon maar ook zwager van Adriaan Verstappen; Pieternella (ged.
Steenbergen 10-9-1684) was een zuster van Anna Bosselaar, de tweede echtgenote van Verstappen.
Tussen Verstappen en Sneevliet ontstond in 1736-1737 een geschil over de scheiding en deling van
gemeenschappelijke bezittingen dat werd voorgelegd aan de schepenbank van Steenbergen. Verstappen
claimde betaling van kostgeld over een periode van 7,5 jaren waarin Pieternella Bosselaar bij Verstappen
had ingewoond, vermoedelijk ten tijde van zijn eerste huwelijk (OraS, inv. 1128).
Anna Bosselaar otr. Steenbergen geref. 11-8-1724 en tr. ald. 31-8-1724 Johan Pieterse Dekkers, laatst
weduwnaar van Elizabet Franque. Dekkers werd op 8-10-1732 in Steenbergen begraven. Tot de
stiefkinderen van Adriaan Verstappen behoorden Jakomijntje Dekkers (ged. Steenbergen 3-10-1726) en
Anthonie Dekkers (ged. Steenbergen 24-7-1729).
Regionaal Archief Dordrecht, Weesboek Dordrecht, archief nr. 10, inv. 36.
Genoteerd werd dat zij kinderen naliet (Regionaal Archief Dordrecht, Begraafboek Ned. Herv. Gemeente,
Grote Kerk, inv. 52).
ND, inv. 12557, fol. 78v.
Stasse, p. 299-301.
Van het dorp Wijk zijn geen dopen bewaard gebleven van vóór het jaar 1722. Het genoemde echtpaar liet
in Wijk op 7-5-1724 dochter Cornelia dopen en op 7-7-1726 dochter Barber.
OgaS, inv. 159, 9-12-1748; idem, inv. 534, fol. 28v.
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voorlezer en voorzanger in de geref. kerk van Steenbergen; 439 hij was in deze kerk organist; hij werd lidmaat
van de geref. kerk van Steenbergen op 30-12-1748 met een attestatie van Kethel; op 6-12-1752 kocht hij voor
fl. 880 ca. 14 gemeten land in de polder Westland; 440 op 27-5-1754 was hij in de geref. kerk van Steenbergen
diaken; 441 hij overleed in Steenbergen op 23-3-1755, de dag waarop hij als diaken een vergadering van de
kerkenraad zou bijwonen; 442 hij otr. (als j.m. van Wijk) Kethel 9-5-1749 en tr. aldaar met een attestatie van
Steenbergen d.d. 25-5-1749 Cornelia Post, ged. Kethel 31-1-1731, jonge dochter, dochter van Jacob Gerritszn.
Post en Adriana de Leeuw; 443 zij werd lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met een attestatie van
Kethel d.d. 15-11-1749; op 31-10-1749 testeerden zij in Steenbergen; 444 Cornelia Post ontving na het
overlijden van haar man nog fl. 6 en 5 stuivers omdat zij de functies van voorlezer/voorzanger gedurende 6
weken (van 23-3- tot 3-5-1755) had laten waarnemen; 445 zij hertrouwde in de geref. kerk van Steenbergen in
1757 (otr. 19-1-1757, tr. 9-2-1757) met Maarten Braber, jonge man, geboren en wonend in De Heen, geref.
ged. te Steenbergen op 4-10-1722, zoon van Jacobus Janszn. Braber en Geertje Maertens de Jong; 446 Cornelia
Post werd in Steenbergen op 1-11-1805 begraven; uit het huwelijk van Huijsman en Post kwamen in
Steenbergen twee kinderen voort die daar geref. werden gedoopt:
a. Adriana, 5-4-1750; getuigen: Gerrit Post en Elisabeth Visscher.
b. Cornelia Margrieta, 22-3-1753; getuigen: Pieter Huysman en Adriana de Leeuw. 447

Handtekening van Cornelis Huijsman en zijn echtgenote, 31-10-1749. 448

David Schindler, 1755-1775
Hij is geboren in Aigle in Zwitserland en kwam hoogstwaarschijnlijk naar de Republiek als militair;
vermoedelijk is hij identiek met N.N. Schindler die op 19-7-1742 werd benoemd tot vaandrig in de compagnie
van L. Bouquet in het regiment Zwitsers (in Staatse dienst) van Rodolphe Antoine baron de Salis; 449 militairen
van dit regiment (dat in 1745 onder het bevel kwam van baron Jean Baptiste de Planta) verbleven in de periode
1748-1759 in Bergen op Zoom en Steenbergen; 450 de magistraat van Steenbergen benoemde hem op 3-5-1755
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ND, inv. 686, fol. 686; idem, inv. 12557, fol. 88-108v; idem, inv. 12880, fol. 21v-22. Net zoals bij
Adriaan Verstappen werd afgesproken dat de functies van voorlezer/voorzanger zouden worden
waargenomen door de koster, zodat Huijsman de kerk kon dienen als organist, al moest hij dit nog leren
(!) (Brief van de rentmeester van de geestelijke goederen te Steenbergen aan de Nassause Domeinraad
d.d. 11-8-1749, ND, inv. 12557, fol. 94). Hoewel hij formeel pas op 1-9-1749 commissie verwierf als
voorlezer/voorzanger werd hij voor deze functies betaald vanaf 9-12-1748, dus vanaf het moment dat hij
werd betaald als schoolmeester (ND, inv. 12879, fol. 24).
OraS, inv. 1548, fol. 37-37v.
HGS, inv. 15, 27-5-1754.
Idem, inv. 3, 23-3-1755.
Jacob Gerritszn. Post was in Kethel brouwer. Op 26-11-1750 machtigde Cornelis Huijsman hem om een
huis te verkopen in Vlaardingerhout (NaS, inv. 107, akte nr. 86).
NaS, inv. 110, 31-10-1749; het betrof een testament op de langstlevende.
ND, inv. 12557, fol. 104.
NaS, inv. 110, 20-1-1757. Uit haar tweede huwelijk kwamen in Steenbergen tussen 1757 en 1769 zes
kinderen voort. Maarten Braber werd in Steenbergen op 20-2-1781 begraven. Cornelia Post hertrouwde
niet nog eens.
De doopgetuige Pieter Huysman kan een broer zijn van Cornelis Huijsman en vernoemd naar hun
grootvader van moederszijde.
NaS, inv. 110, 31-10-1749.
Officiersboekje, jaar 1744.
Ringoir, 1981, p. 138, regiment Zwitsers nr. 4; Ringoir, 1980, p. 50; Leune, 2017, p. 264. In de 18de eeuw
waren in het Staatse leger diverse officieren werkzaam met de naam Schindler (bron: de Officiersboekjes;
http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl/nl/projecten/22-officiersnamen).
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tot stadsschoolmeester en organist op de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden; de weduwe van zijn voorganger
Huijsman behield het recht om nog tot mei 1756 in het schoolhuis te blijven wonen en profijt te hebben van de
bijbehorende tuin; mocht Schindler huwen voor 1-1-1756 [hetgeen zou gebeuren] dan diende zij te vertrekken;
Schindler zou haar bovendien uit zijn traktement en emolumenten fl. 50 betalen; 451 op 6-9-1755 volgde zijn
benoeming door de prins van Oranje tot voorlezer en voorzanger in de geref. kerk; 452 op 8-5-1755 werd hij
lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met een attestatie van Zevenbergen; in 1773 ontstond een conflict
tussen Schindler en de nieuwe stadhouder van Steenbergen, Dingenis Johannes Hutspot; deze verbood
Schindler dat diens echtgenote in het (gemeentelijke) schoolhuis een winkeltje dreef waarin o.m. tabak,
geraspte snuif, koffie en thee werden verkocht; Schindler meende dat dit zijn werk als schoolmeester niet
hinderde; de stadhouder meende dat het houden van een winkel in strijd was met artikel 5 van het
Schoolreglement uit 1655 (versie 1725); het verweer van Schindler dat de winkel reeds gedurende 7 tot 8 jaar
werd gedoogd accepteerde hij niet; de stadhouder bestreed voorts dat Schindler genoodzaakt was om zijn
inkomen te vergroten; 453 de magistraat van Steenbergen onderschreef het door de stadhouder opgelegde
verbod; 454 het teruglopen van inkomsten van Schindler uit schoolgeld werd volgens de magistraat veroorzaakt
door diens “minbeijveren” [hij spande zich onvoldoende in om leerlingen aan te trekken]; zijn geschatte
jaarinkomsten uit zijn traktement als schoolmeester (fl. 200), zijn traktement als voorlezer/voorzanger (fl. 50),
zijn inkomsten uit schoolgelden (fl. 408, betaald door de ouders/verzorgers van ca. 100 schoolgaande
kinderen), tezamen fl. 674, waren naar de mening van de magistraat ruimschoots toereikend; 455 daarbij
kwamen nog de inkomsten wegens het leveren van boeken, pennen en dergelijke, waarbij de magistraat buiten
beschouwing liet dat Schindler jaarlijks uit de kas van de kerk nog fl. 16 ontving voor het “stellen” van het
kerkorgel; Schindler protesteerde vergeefs tegen het opgelegde verbod en bood op 25-9-1775 aan de
stadhouder zijn ontslag aan; een dag later besloot de magistraat van de stad om het ontslag te accepteren en de
functie van schoolmeester vacant te verklaren; 456 Schindler bleef in Steenbergen tot zijn dood formeel
werkzaam als voorlezer/voorzanger teneinde als organist de kerk te kunnen dienen; 457 op 16-1-1775 kocht hij
van Johan Louis Slootmaker voor fl. 3700 het huis, schuur en hof genaamd “De Grave van Mansveld” aan de
zuidzijde van de Damstraat, oostelijk grenzend aan het Klaverstraatje, westelijk aan het huis van Adriaen
Bogers, zuidelijk aan de Berestraat en noordelijk aan de Damstraat; 458 in het pand was ooit een herberg
gevestigd; 459 waarschijnlijk werd in dit pand het winkeltje uit het schoolhuis voortgezet; 460 in 1779 was
Schindler in Steenbergen pachter van de impost op het gemaal; 461 in 1784 was hij in Steenbergen grossier in
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OgaS, inv. 160, 3-5-1755.
ND, inv. 686, 6-9-1755. Beide functies werden feitelijk niet door hem maar door een ander uitgeoefend
[niet vermeld is door wie; de koster zal zijn bedoeld], zodat hij in staat werd gesteld om als organist de
kerk te dienen. De magistraat van de stad berichtte hierover op 21-8-1791 aan de Raad van State dat
hiervoor was gekozen “om de suppliant [Schindler] als voorleezer en voorzanger in de kerk en bij
conversie daervan quasi als organist het tractement van fl. 50 tot de voorleezers- en voorzangersbediening
staande te doen genieten”, erop wijzend dat dit al eerder zo was geregeld (OgaS, inv. 1915).
Idem, inv. 12557, fol. 115-116, Brief van de stadhouder van Steenbergen aan de Nassause Domeinraad
d.d. 14-8-1773. De stadhouder wees op het z.i. niet geringe traktement van Schindler (fl. 200 plus fl. 50
als voorlezer per jaar), diens vergoeding voor het onderhoud van het orgel (fl.16 per jaar), het kunnen
beschikken over een “vrije” woning met een grote tuin en de inkomsten uit schoolgelden.
Idem, fol. 122-123, Brief van de magistraat van Steenbergen aan de Nassause Domeinraad d.d. 20-81773. De inkomsten van Schindler als organist zijn o.m. vermeld in de rekeningen van de geref. kerk van
Steenbergen betreffende de jaren 1772 t/m 1775 (HGS, inv. 343).
De magistraat berekende de inkomsten uit schoolgelden als volgt: 60 leerlingen betalen voor het leren
lezen 6 stuivers per maand ofwel fl. 216 per jaar; 40 leerlingen betalen voor het leren schrijven 8 stuivers
per maand ofwel fl. 192 per jaar. Niet vermeld werd dat uit de schoolgelden, althans zeer waarschijnlijk,
een ondermeester werd bekostigd.
OgaS, inv. 166, 26-9-1775.
Als voorlezer/voorzanger werd hij nog betaald t/m 16-2-1785. Van 1-1-1785 t/m 16-2-1785 ontving hij
hiervoor nog fl. 6 en 5 stuivers (ND, inv. 12916, fol. 80v).
NaS, inv. 132, fol. 146. Het huis werd “gevest” op 22-2-1775 (OgaS, inv. 1589, fol. 218v).
Hans Slokkers, 2003, p. 72-73. Het was volgens Slokkers ooit de bekendste herberg van Steenbergen.
Op 4-6-1795 verkocht David Schindler jr. dit pand met 5 annexe barakken (ofwel kleine huisjes) voor
fl. 8000 aan Cornelis [Adriaanszn.] Kuijl die er tabaks- en kruidenierswaren in verkocht (OraS, inv. 1590,
fol. 533). Cornelis Kuijl was een zoon van Adriaan Kuijl die Schindler sr. als organist opvolgde. In 1793
volgde Cornelis Kuijl zijn vader op als organist (OgaS, inv. 1954; HGS, inv. 363).
OraS, inv. 1503.
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zeep en koopman; 462 hij werd in Steenbergen op 21-2-1785 begraven; 463 hij tr. (1) geref. Zevenbergen op 218-1755 Pietera (Pietra) Losecaet, geref. ged. Zevenbergen 4-9-1729, dochter van Anthonij Losecaet (bouwman
en schepen te Zevenbergen) en Cornelia van de Meeberg(en); zij werd lidmaat van de geref. kerk van
Steenbergen op 28-9-1755 met een attestatie van Zevenbergen; zij overleed in Steenbergen op 25-3-1762;
Schindler hertrouwde in 1763 te Bergen op Zoom (ondertrouw aldaar op 11-11-1763, trouwen op 5-12-1763)
met Cornelia van Dort, jonge dochter van Bergen op Zoom en daar wonend, geref. ged. Bergen op Zoom 1312-1730, dochter van Johannes Corneliszn. van Dort en Wilhelmina van Bommel (getuigen: Wilhelmus van
Bommel en Elisabet Kwakaes); zij testeerden in Bergen op Zoom op 27-4-1768; 464 uit het eerste huwelijk
kwamen de volgende kinderen voort die in Steenbergen gereformeerd werden gedoopt:
a. Cornelia, 15-9-1757; getuigen: Anthonij Loozecaat en Anna Loozecaat; zij werd in Steenbergen op 8-101757 begraven.
b. David, 29-10-1758; getuigen: Johan Geleins en Elizabeth Loozecaat; hij werd in Steenbergen o.m. schepen,
rentmeester van het armenhuis en diaken van de geref. kerk; 465 op 17-11-1773 testeerde hij als ongehuwde
te Bergen op Zoom; 466 in 1789 bezat hij een huis aan de noordzijde van de Vleeshouwerstraat, aan de
oostzijde gelegen naast het huis van de toenmalige schoolmeester Jan de Jongh; 467 in 1791 werd hij gekozen
tot diaken van de gereformeerde kerk van Steenbergen maar weigerde deze functie te aanvaarden,
waartegen door de kerkenraad vergeefs werd geprotesteerd bij de magistraat van de stad en bij de Raad van
State; 468 hij otr. 5-2-1789 als jonge man van Steenbergen in Nieuw-Vossemeer en tr. aldaar op 24-2-1789
met Tanneke van Hiele, jonge dochter van Nieuw-Vossemeer, geref. ged. ald. 2-3-1766, dochter van
Laurens van Hiele en Susanna Blankenburg; hij overleed in Steenbergen op 11-2-1816; 469 zijn weduwe
hertrouwde in Steenbergen op 22-4-1819 met Jan Christiaan Clement (advocaat en weduwnaar van Agneta
van den Heuvel) en overleed in Steenbergen op 12-1-1838. 470
c. Cornelia, 23-12-1759; getuigen: Anthonie Lozecaat en Anna Lozecaat.
Uit het tweede huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
d. Wilhelmina, geref. ged. Bergen op Zoom 31-10-1764; getuigen: Johan Cornelisse van Dort en Wilhelmina
van Bommel; zij huwde met Christiaan Philip Winckel en overleed in Bergen op Zoom op 17-9-1803.
e. Johannes Daniel, geref. ged. Steenbergen 6-2-1766; getuigen: Johannes van Dort en Wilhelmina van
Bommel; hij werd in Steenbergen op 18-2-1766 begraven.
f. Elizabeth Maria, geref. ged. Steenbergen 29-3-1767; getuigen: Jakob Riede en Elizabeth Ernst.
g. Johannes, geref. ged. Steenbergen 24-7-1768; geen getuigen vermeld.
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Idem, inv. 1497, 1784-1785. Hij had toen een conflict met de pachter van ’s lands zeepimpost, Jan Gras.
In het begraafboek van de stad werd zijn achternaam verbasterd tot Schendelaar. Toen zijn gelijknamige
zoon op 11-2-1816 overleed werd de familienaam genoteerd als Schendler.
NaB, inv. 922, akte nr. 11, 27-4-1768. De notaris omschreef Schindler als Frans kostschoolhouder.
Rentmeester van het armenweeshuis was hij in de periode 1798-1802 (OgaS, inv. 1881-1885).
NaB, inv. 927, akte nr. 25, 17-11-1773. Hij legateerde aan de diaconie te Steenbergen fl. 1,20 en wees als
zijn erfgenamen aan: zijn vader, stiefzuster Wilhelmina Schindler en stiefmoeder Cornelia van Dort.
OraS, inv. 1590, fol. 277, 28-5-1789.
HGS, inv. 5, 1791-1792; OgaS, inv. 1963.
In verband met de aanvraag van een buitenlands paspoort is hij op 31-5-1798 als volgt omschreven:
lengte 5 voet tot 4,5 duim Rhijnlands [ofwel: 168 cm lang], zwaar van postuur en gang, zwart haar,
zwarte wenkbrauwen, blauwe ogen en pokdalig van aangezicht (OgaS, inv. 172, fol. 176).
Zie voor hem verder: Mommers, 1953, p. 520-521.
ND, inv. 12557, fol. 116.
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Jan de Jongh, 1775-1791
Hij is op 21-1-1747 in Dirksland geref. gedoopt als zoon van Adriaan de Jongh en Josijna Zegers (getuige:
Geertje Mostman); toen hij in 1775 solliciteerde naar de vacante functies van stadsschoolmeester en organist
in Steenbergen was hij ondermeester bij schoolmeester [Pieter Adriaenszn.] Ketelaar in Raamsdonk; 472 op 2810-1775 werd hij door de magistraat benoemd tot stadsschoolmeester met de gebruikelijke
arbeidsvoorwaarden, mits hij een “bequaam Frans ondermeester” zou aanstellen; 473 op 11-12-1775 werd hij
lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met een attestatie van de geref. kerk van Raamsdonk; 474 de functies
van voorlezer en voorzanger bleven bezet door zijn voorganger Schindler en toen deze in 1785 overleed
solliciteerde De Jongh er vergeefs naar; 475 in 1778 was De Jongh in de geref. kerk van Steenbergen diaken; 476
op 19-3-1791 maakt de magistraat van Steenbergen aan De Jongh kenbaar dat hij als schoolmeester wordt
ontslagen als hij geen einde maakt aan het (tevens) houden van een winkel in de stad en het niet-bewonen van
het gemeentelijke schoolhuis; 477 als De Jongh hiertoe niet bereid blijkt wordt hij op 18-6-1791 als
schoolmeester ontslagen; zijn functie wordt vacant verklaard; de thesaurier van de stad krijgt instructie om aan
De Jongh geen traktement meer te betalen; hij dient het schoolhuis te ontruimen en de sleutel in te leveren; hij
mag nog wel gebruik blijven maken van de tuin van het schoolhuis totdat een opvolger is benoemd; 478 de
magistraat rapporteert hierover aan de Raad van State op 24-7-1791, als reactie op een protest van De Jongh
tegen zijn ontslag; 479 hierin wordt onder meer opgemerkt dat De Jongh over zijn inkomen niet te klagen heeft;
als schoolmeester verdient hij jaarlijks mogelijk fl. 896, afgezien van verdiensten uit de verkoop van boeken,
pennen e.d.; zijn traktement bedraagt jaarlijks fl. 200 en de inkomsten uit schoolgelden worden becijferd op fl.
696 [NB: dit was een zeer ruime schatting en had moeten zijn: maximaal fl. 512]; 480 dat de ouders nauwelijks
nog belangstelling tonen voor onderwijs in het Frans wordt toegeschreven aan onkunde van de ondermeester
(waarover De Jongh had geschreven dat deze hem per jaar fl. 170 kostte); de angst van De Jongh dat het bezoek
van de stadsschool zal teruglopen nu in het gehucht Kladde een schoolmeester is aangesteld wordt ongegrond
verklaard omdat de kinderen aldaar 1,25 uur moeten lopen om in de stad naar school te kunnen gaan; 481
vermeld wordt dat De Jongh een eigen pand heeft gekocht om daarin een winkel te houden; de magistraat
bericht verder dat vele bladzijden gevuld zouden kunnen worden met “staaltjes van achteloosheijd,
verwaarloosing en een kwade directie” door De Jongh; de verhouding tussen de magistraat en De Jongh was
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OgaS, inv. 166, 18-10-1775, fol. 43. Vermoedelijk voor het eerst in documenten van het stadsbestuur van
Steenbergen is de functie van stadsschoolmeester omschreven als kostschoolhouder. Dat de vacature ook
betrekking had op de functie van organist bleek een overbodige toevoeging, want de voorganger van De
Jongh bleef als organist aan de geref. kerk verbonden. Op 18-10-1775 waren er afgezien van De Jongh
vier andere kandidaten voor de post van stadsschoolmeester: J. Willemse (Maassluis), Jan van
Wermeskerken (Tiel), B. [verm. Balthasar] Grootenboer (Bergen op Zoom) en Antoine F. [Frederik]
Carton (Middelburg). Laatstgenoemde werd in 1776 benoemd tot schoolmeester in Heusden; zie: Uil,
RoZ.
OgaS, inv. 166, 28-10-1775.
HGS, inv. 34.
Toen De Jongh in 1791 tegen zijn ontslag als schoolmeester protesteerde bij de Raad van State en de
magistraat van de stad zich hiervoor op 21-8-1791 verantwoordde, werd erop gewezen dat De Jongh
destijds (1785) ongeschikt werd geacht om de functies van voorlezer/voorzanger en organist te vervullen;
hij zou “verre tekort zijn geschoten om het psalmgezang met stigting als organist te bestuuren, als zijnde
geheel en al onkundig” (OgaS, inv. 1915). Zie in deze bron ook: Brief van Jan de Jongh aan de magistraat
van Steenbergen d.d. 23-1-1792 waarin wordt vermeld dat zijn verzoek om te worden benoemd tot
voorlezer/voorzanger door de Nassause Domeinraad op 18-1-1792 wederom was afgewezen. De functies
van voorlezer/voorzanger bleven vacant tot 1-6-1793.
HGS, inv. 4, 5-4-1778.
OgaS, inv. 166, 19-3-1791.
Idem, inv. 169, 18-6-1791.
Idem, fol. 47 e.v., 24-7-1791.
De berekening was als volgt. In de 8 zogeheten zomermaanden wordt de school bezocht door 150 tot 160
leerlingen en in de 4 wintermaanden door 280 leerlingen [deze cijfers werden ontleend aan de laatst
gehouden visitatie van het kerkelijk leven in Steenbergen door gedelegeerden van de classis van Tholen
en Bergen op Zoom, waarbij het aantal leerlingen gedurende de zomermaanden foutief is
gelezen/begrepen; het juiste aantal was 50 tot 60, niet 150-160]; het schoolgeld gedurende 8
zomermaanden à 8 stuivers per maand bedraagt fl. 360; het schoolgeld gedurende de 4 wintermaanden à 6
stuivers per maand bedraagt fl. 336. Een correcte berekening van het schoolgeld in de zomermaanden zou
zijn geweest: fl. 0,40 per maand per kind = fl. 3,20 per kind per jaar; maal ca. 55 kinderen (50-60) is
fl. 176 per jaar (in plaats van fl. 360), ofwel fl. 184 minder dan werd verondersteld.
De school in Kladde bestond reeds vanaf zeker 1767 (zie paragraaf 7 en bijlage 4).
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klaarblijkelijk grondig verstoord; het ontslag van De Jongh bleef intact; 482 het genoemde eigen pand van De
Jong werd door hem op 28-5-1789 voor fl. 3220 gekocht; het lag aan de noordzijde van de Vleeshouwerstraat,
niet ver verwijderd van het stadsschoolhuis; 483 op 7-11-1791 kocht De Jongh voor fl. 326 en 10 stuivers een
aandeel in de oude meestoof, gelegen in de Aanwas- of St. Ontcommerpolder te Steenbergen; 484 voor fl. 1110
kocht hij op 11-6-1796 in deze meestoof nog een aandeel; 485 in de periode 1793-1796 was hij in de geref. kerk
van Steenbergen ouderling; 486 op 22-12-1795 raakte hij als ouderling in conflict met de kerkenraad nadat hij
in zijn hoedanigheid van stemopnemer (in dienst van de municipaliteit van de stad) gebruik had gemaakt van
de consistoriekamer in plaats van van het koor van de kerk; de kerkenraad ontzegde hem hiervoor de toegang
tot het Avondmaal; op 17-1-1796 werd de kwestie geapaiseerd; 487 nadat de opvolger van De Jongh als
schoolmeester (D’Hulst) op 4-11-1796 was ontslagen deed het stadsbestuur van Steenbergen (de
“municipaliteit”) een beroep op De Jongh om het schoolmeestersambt waar te nemen, hetgeen gebeurde in de
periode december 1796 tot november 1797; 488 op 11-11-1797 werd De Jongh hiervoor door het stadsbestuur
bedankt, nadat de vacature was vervuld; 489 De Jongh ontving voor het waarnemen van de functie fl. 100 (een
“douceur”); 490 op 31-3-1798 verstrekte het stadsbestuur hem een attestatie (waarin hij is omschreven als oud
stadsschoolmeester en landmeter) inhoudend dat hij van een eerlijk gedrag is, dat hij bij alle
“grondvergaderingen” van de stad present is geweest, dat hij als stemopnemer [bij locale verkiezingen] en als
wijkmeester heeft gefunctioneerd en dat hij als patriot de “tegenwoordige orde van zaken” is toegedaan; 491 op
5-4-1798 is De Jongh vermeld als lid van de municipaliteit van Steenbergen; 492 De Jongh komt voor op de
lijst van stemgerechtigde burgers van Steenbergen d.d. 12-4-1798; 493 vermeld werd toen dat hij door de rampen
van de oorlog (gedoeld werd op schade die was veroorzaakt in de periode 1795-1797, met name door
inundaties) aan roerende bezittingen een schade had opgelopen van fl. 451 en 10 stuivers die nog niet was
vergoed; 494 in 1798 trachtte De Jongh vergeefs om wederom als stadsschoolmeester te worden aangesteld; hij
maakte dit niet alleen kenbaar aan de magistraat, maar ook aan de in maart 1798 aangetreden Agent van
Nationale Opvoeding der Bataafsche Republiek [die wel is beschouwd als de eerste Nederlandse minister van
onderwijs], een functie die toen (en een jaar later nog) werd vervuld door Theodorus van Kooten; deze verzocht
op 25-9-1798 en 10-10-1798 de magistraat van Steenbergen om opheldering, waarbij hij erop wees dat
klaarblijkelijk met twee maten werd gemeten omdat hij had vernomen dat de stadsschoolmeester D’Hulst deze
functie mocht combineren met die van procureur; 495 op 8-7-1795 pachtte De Jongh, omschreven als koopman
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De juridische basis van het ontslag was artikel 5 van het Schoolreglement uit 1655 (versie 1725), net
zoals bij het aan David Schindler opgelegde verbod om (in dat geval in het schoolhuis) een winkel te
houden.
OraS, inv. 1590, fol. 277, 28-5-1789. Het huis werd gekocht van de erfgenamen van Norbertus Campsens
via hun voogden Cornelis van Ostayen en Wilhelmus Snoers. Het grensde oostelijk aan het huis van
David Schindler jr., westelijk aan een dwarsstraat [de Smidstraat], zuidelijk aan de Vleeshouwerstraat en
noordelijk aan het huis/erf van Jan Baptist Pruymboom. Jacobus Baten te Kruisland verstrekte aan De
Jongh een hypothecaire lening van fl. 1600 tegen een rente van 4 % per jaar (OraS, inv. 1755, fol. 202v203, 28-5-1789). Op 23-3-1798 leende De Jongh van Abraham Cornelisse, wonend in het Westland,
fl. 900 tegen een rente van 5 % met eveneens dit huis als onderpand, onder vermelding van de reeds door
Jacobus Baten verstrekte lening; de lening van fl. 900 was op 31-3-1806 terugbetaald (OraS, inv. 1756,
fol. 345 en 345v).
OgaS, inv. 1590, fol. 412, 7-11-1791.
Idem, inv. 1591, fol. 69, 11-6-1796; de koop werd “gevest” op 2-8-1796. Van de vorige eigenaar kocht hij
voor fl. 120 nog enkele enkele “losse goederen” zodat hij in totaal fl. 1230 betaalde.
HGS, inv. 5, o.m. 7-3-1793, 3-7-1794 en 22-12-1795.
Idem, 17-1-1796.
OgaS, inv. 171. De Jongh werd op 13-12-1796 benoemd tot “provisioneel” stadsschoolmeester totdat de
vacature zou zijn vervuld. Op die dag werd hij ook door de municipaliteit benoemd tot een van de drie
stemopnemers in wijk 2 in verband met de verkiezing van een Steenbergse representant in het
departementaal bestuur van Bataafsch Braband.
OgaS, inv. 172, 11-11-1797.
Idem, 31-3-1798, fol. 95v-96.
Idem. Opmerkelijk is dat hij als landmeter is omschreven. Een admissie van De Jongh voor dit ambt is
niet aangetroffen.
OgaS, inv. 172, fol. 107.
Idem, inv. 172, 12-4-1798, fol. 111v.
Idem, fol. 106-107. De nog openstaande schade aan onroerend goed in de stad (exclusief het platteland)
bedroeg toen fl. 26.673 en 14 stuivers en aan roerende goederen fl. 5.724 en 6 stuivers.
Zie voor de genoemde brieven van de Agent van Nationale Opvoeding aan de magistraat van
Steenbergen: OgaS, inv. 1915.
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te Steenbergen, voor fl. 90 per jaar in de periode 20-7-1795 tot 20-7-1798 het haven- en passagegeld in De
Heen; hij pachtte dit van de rentmeester van de Domeinen; in 1799 eiste deze van De Jongh om een nog
resterende pachtsom van fl. 180 te betalen; 496 dezelfde rentmeester eiste in 1799 en 1800 van de koopman De
Jongh betaling van fl. 212 en 13 stuivers wegens de pacht, in 1796, van smaltienden in enkele polders van
Steenbergen; 497 op 8-2-1799 is De Jongh weer omschreven als koopman te Steenbergen; hij werd toen gedaagd
voor de rechtbank van de stad om alsnog fl. 97 en 12 stuivers te betalen aan de Rotterdammer Coenraad Soest,
zijnde het restant van een lening van fl. 150 waartoe hij zich op 11-7-1798 had verplicht; 498 op 11-10-1798
eiste Pieter Dekkers te Roosendaal van De Jongh betaling van een op 1-8-1798 verstrekte lening ad fl. 148 en
18 stuivers; 499 op 2-11-1799 en 8-2-1800 werd hij door de schepenbank van Steenbergen verplicht om zijn
crediteuren te betalen; op 18-4-1800 besloot hij noodgedwongen om zijn huis in de Vleeshouwerstraat aan de
meest biedende te verkopen; hij machtigde hiertoe Rupertus Willem Wijnmalen; 500 op 28-5-1800 werd het
huis in de herberg van Lambertus Boogers door notaris Johannes van Breda voor fl. 3300 verkocht aan Adriaan
Matijsse Bastiaanse; 501 deze kon het pand op 1-11-1800 betrekken. 502
Op enig moment tussen 1799 en 1800 richtte De Jongh een particuliere school op in de stad; 503 op 24-1-1800
verbood de magistraat van de stad De Jongh om deze school in stand te houden; De Jongh protesteerde
hiertegen bij Johannes Henricus van der Palm die Theodorus van Kooten als Agent van Nationale Opvoeding
was opgevolgd; Van der Palm schreef er op 30-1-1800 een uitvoerige brief over aan de magistraat van
Steenbergen; daarin wordt vermeld dat de drossaard van de stad, geassisteerd door dienaars der justitie, De
Jongh “op eene feitelijke wijze in het schoolhouden had gestoord en zijne leerlingen bevolen had de school te
verlaten”; 504 de agent verbaasde zich daarover; het verbod was volgens hem “onberaden” en “prematuur”; hij
wierp de vraag op “moet door geene uitsluitende privilegiën de ijver onderdrukt, noch een geschikt burger
verstoken worden van zijn regt om de vruchten van zijn vernuft en arbeid te genieten, terwijl tevens den
ingezetenen niet alle vrijheid mag betwist worden om voor hunne kinderen of pupillen een in hun oordeel
beteren onderwijzer te kiezen dan die met de stadsschoole is begiftigt en zulks temeer daar een bekwaam en
ijverig stadsschoolmeester doorgaans weinig te vreezen heeft van enen mededinger die onder veel ongunstiger
omstandigheden zijn post moet waarnemen?”; voorts merkte de agent op dat door de magistraat tegen De
Jongh, toen deze werd ontslagen als stadsschoolmeester, geen ander bezwaar was aangevoerd dan dat hij zijn
ambt combineerde met een andere nering of bedrijf; de agent constateert dat de huidige stadsschoolmeester
[i.c. D’Hulst] dit ook doet, hetgeen volgens de vigerende Staatsregeling (verwijzend naar “het 57 ste der
burgerlijke en staatkundige grondregels”) niet verboden is; 505 de agent stelde vast dat De Jongh na een
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OraS, inv. 1293.
Idem, inv. 1294 en 1295. Het betrof de pacht van smaltienden in de polders Oudland, Oud- en NieuwCromwiel, Westland en St. Ontcommer (ofwel de Aanwaspolder).
Idem, inv. 1756, fol. 430, 6-12-1798; idem, fol. 440, 26-12-1798. OraS, inv. 1292 (procesdossier). In dit
dossier is niet vermeld waarom De Jongh het genoemde bedrag schuldig was.
OraS, inv. 1756, fol. 411, 17-10-1798. De Jongh werd niet alleen omschreven als koopman maar ook als
landman [landbouwer].
Idem, inv. 1757, fol. 75, 18-4-1800. Wijnmalen kreeg een machtiging om het huis ondershands te
verkopen dan wel op een veiling via notaris Johannes van Breda.
Adriaan Matijsse Bastiaanse was vanaf 1-6-1793 t/m 31-12-1793 voorlezer/voorzanger in de geref. kerk
van Steenbergen (ND, inv. 12927, fol. 75-75v). Op 10-6-1797 werd hij benoemd tot koster van de kerk
(HGS, inv. 5).
NaS, inv. 146, akte nr. 37, 28-5-1800. De Jong kocht het pand in 1789 voor fl. 3220. Het is niet bekend of
de opbrengst voor De Jongh toereikend was om al zijn schulden te voldoen. Van de opbrengst zullen in
elk geval de beide hypotheekverstrekkers zijn voldaan, waarmee fl. 2500 was gemoeid.
Het precieze moment van oprichting van deze school is onduidelijk. In januari 1800 is vermeld dat de
school “sedert enige tijd” bestond (OgaS, inv. 1915, Brief van de Agent van Nationale Opvoeding aan de
magistraat van Steenbergen d.d. 30-1-1800). In deze bron is ook vermeld dat de school van De Jongh
door veel leerlingen werd bezocht. De agent wees op “den grooten toevloed zijner opgerichte school”.
Op verzoek van De Jongh verklaarden vier “scholieren” over het voorval bij notaris Johannes van Breda
op 31-1-1800 het volgende. De school werd gehouden in de bovenkamer van [de herberg van] Lambertus
Boogers. Het onderwijs werd gevolgd door Fhilippus van de Kar (30 jaar), Leendert de Bakker (20 jaar),
Antony van Weesel (18 jaar) en Lucas Voorkeijen (18 jaar) en diverse andere scholieren. Aan het einde
van de middag van 24-1-1800 viel de drossaard, Johannes Meeussen, de kamer binnen geassisteerd door
twee dienaren en sommeerde iederen om te vertrekken (NaS, inv. 146, akte nr. 7, 31-1-1800). De
leeftijden van de genoemde leerlingen/getuigen zijn opmerkelijk.
De agent doelde op de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk van 1-5-1798. Mogelijk circuleerden er
verschillende versies van dit document. In de gangbare versie zoals die anno 2018 te raadplegen valt (zie:
https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi48kj6ey8yw# p.11) betreft artikel
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ongelukkig verloop van zijn nering verstoken is van het enige middel dat hem [nog] ter beschikking staat om
zijn gezin te onderhouden [het schoolmeesterschap], “een post waartoe hij tevoren is opgeleid geweest en
waarvan hij zich op eene zestienjarige ondervinding kan beroepen”; in een aanvullende brief aan de magistraat
van de Steenbergen d.d. 15-2-1800 merkt de agent op dat voor het oprichten van een particuliere school
weliswaar een admissie nodig is van het plaatselijk bestuur, maar dat deze niet kan worden geweigerd indien
de particuliere schoolmeester bekwaam is en van een goed burgerlijk en zedelijk gedrag blijk geeft; het is hem
niet gebleken dat De Jongh niet aan deze voorwaarden voldoet; 506 bovendien: er hebben de agent klachten
bereikt over het functioneren van de huidige stadsschoolmeester [D’Hulst]; er zijn signalen “dat hij zijne school
verwaarloost of althans geen genoegzamen ijver in de behartiging van de belangen der jeugd aan de dag legt”;
de agent merkt op dat, als dit klopt, deze schoolmeester ontslagen dient te worden; 507 de magistraat besloot
om (vooralsnog) de bedoelde schoolmeester [D’Hulst] in functie te houden, maar staakte (noodgedwongen)
pogingen om De Jongh het schoolhouden te beletten; 508 zo werd dus voor het eerst in de geschiedenis van
Steenbergen toegestaan dat naast de (“openbare”) stadsschool een concurrerende particuliere school
bestond; 509 het is onduidelijk wanneer die school ophield te bestaan; 510 het is ook niet duidelijk waar en
wanneer De Jongh overleed; zeker is dat dit gebeurde vóór 2-8-1814; mogelijk overleed hij (“Johannis de
Jongh, gehuwd”) in Steenbergen op 5-12-1810; 511 Adriana Geertse Knaap, omschreven als zijn weduwe,
overleed in Oud en Nieuw Gastel op 2-8-1814; waarschijnlijk woonde zij daar in bij haar dochter Josina Jacoba
en haar man (zie verderop). 512
Jan de Jongh otr. Raamsdonk (als j.m. van Dirksland en wonend in Steenbergen) 21-3-1776, tr. ald. 7-4-1776
met Adriana Knaap, j.d. van Raamsdonk en daar wonend, ged. aldaar op 7-3-1751, dochter van Gerrit Adriaens
Knaap en Geertrui Jacobsdr. Schouten; 513 zij lieten in de geref. kerk van Steenbergen de volgende kinderen
dopen (NB: van hun tien kinderen werden er slechts drie volwassen):
a. Josina Jakoba, 16-1-1777; getuigen: Kornelis Verlaan en A.E. [Anna Elisabeth] Kraft; 514 begr. Steenbergen
27-12-1783.
b. Geertrui Maria, 10-8-1778; getuigen: Gerrid Adriaanszn. Knaap en Geertruid Schouten; begr. Steenbergen
14-12-1778.
c. Gerrid Adrianus, 15-10-1780; getuigen: idem; begr. Steenbergen 12-1-1784.
d. Geertruid Maria, 2-11-1783; getuigen: idem; zij tr. Oud Gastel 22-3-1823 Willem Romeijn, zoon van
Frederik Hendrik Romeijn en Josina de Vries.
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57 (waarnaar de agent verwees) het verbod op “eenig uitsluitend voorregt”. Hoe dit in verband kan
worden gebracht met een verbod op het combineren van de functie van schoolmeester met andere functies
is niet duidelijk. Mogelijk doelde de agent (in algemene zin) op artikel 4 van de Staatsregeling: “Iedere
Burger is volkomen vrij om te beschikken over zijne goederen, inkomsten en de vruchten van zijn vernuft
en arbeid, en voords, om alles te doen, wat de regten van eenen ander niet schend”.
De magistraat van Steenbergen kon het genoemde verbod legitimeren door te verwijzen naar artikel 1 van
de instructie voor de stadsschoolmeester zoals door de magistraat vastgesteld op 2-12-1797 (zie hiervoor
bijlage 6).
De agent merkte daarbij wel op dat hij het oordeel over de bekwaamheid en het gedrag van De Jongh
geheel overliet aan degenen die hiertoe bevoegd waren, d.w.z. aan het stadsbestuur en zonodig aan de
rechter.
Ogas, inv. 1915.
Mogelijk gebeurde dit in de wetenschap dat de kans groot was dat er snel aan de school toch wel een
einde zou komen door de schulden waarmee De Jongh was belast.
Een dergelijke particuliere school is later in Nederland veelal betiteld als een neutraal-bijzondere school.
Neutraal in de betekenis van niet-levensbeschouwelijk georiënteerd en bijzonder in de betekenis van nietopenbaar ofwel niet van overheidswege ingesteld, maar door een privaatrechtelijke rechtspersoon.
Zeker is dat er voor De Jong na 1-11-1800 geen gelegenheid was om school te houden in zijn woning in
de Vleeshouwerstraat omdat de koper ervan daar toen kon gaan wonen.
Twijfel daarover kan o.m. worden gebaseerd op het gegeven dat hij niet voorkomt op de lijst met
inwoners van Steenbergen van juni 1810 die volgens opgave door de gereformeerde kerk behoorden tot
het “Gereformeerd Genootschap” van de stad (HGS, inv. 32).
Haar overlijden werd o.m. aangegeven door haar schoonzoon Jan van Buijten, toen 34 jaar oud en
schoolmeester te Gastel.
Haar ouders ondertrouwden in Raamsdonk op 22-5-1750.
De getuigen waren een echtpaar.
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e. Josina Jacoba, 16-4-1786; getuigen: A.E. [Anna Elisabeth] Kraft en [haar zoon] J.H. [Justus Hendrik]
Verlaan; 515 begr. Steenbergen 3-5-1786.
f. Josina Jacoba, 7-10-1787; getuigen: Bastiaan Bastiaanse Holsten en Maria Knaap; 516 overl. Oud en Nieuw
Gastel 1-5-1861; zij tr. Oud en Nieuw Gastel 12-4-1812 Johannes van Buijten, schoolmeester in Oud en
Nieuw Gastel, geb. Krabbendijke 22-10-1780, zoon van Willem van Buijten en (diens eerste echtgenote)
Jannetje van Boven, overl. Oud en Nieuw Gastel 30-7-1856.
g. Gerrit Adrianus, 4-1-1789; getuigen: Gerrit Adriaanszn. Knaap en Geertruij Schouten; overl. vóór 30-81792.
h. Johannes Adrianus, 4-4-1790; getuigen: Jacobus Geertse Knaap en Jacoba Zeilmans.
i. Gerrit Adrianus, 30-8-1792; getuigen: Adrianus Knaap en Joanna Schaap; begr. Steenbergen 22-11-1792.
j. Johanna Adriana Gerretdina, 26-9-1793; getuigen: Adriaan Geertse Knaap en Johanna Schaap; begr.
Steenbergen 8-2-1794.

Handtekening van Jan de Jongh, 28-5-1789. 517

Johannes Franciscus d’Hulst, 1792-1796 en 1798-1804
Hij is r.k. ged. in Antwerpen op 17-12-1759 (in de r.k. kerk van Onze Lieve Vrouw Noord), zoon van Carolus
d’Hulst en Hendrina Molthaen; 518 was in de periode 1781-1787 in de Zuidelijke (Oostenrijkse) Nederlanden
in het lager onderwijs werkzaam; als privaat-docent gaf hij onderwijs in latijn; kostschoolhouder aldaar in de
periode 1787-1789; hij heeft beweerd een van de drie leden te zijn van de door keizer Jozef II (heer van de
Zuidelijke Nederlanden) in 1789 ingestelde commissie tot reorganisatie van het schoolwezen aldaar, maar daar
zijn geen aanwijzingen voor gevonden; hij vluchtte eind 1789 naar de Republiek der Verenigde Nederlanden,
naar eigen zeggen beroofd van zijn bezittingen “uitgeplunderd, tot den dood toe mishandeld en bijna
omgebracht”; 519 hij nam afscheid van de r.k. kerk en werd lidmaat van de Waals gereformeerde kerk; 520
verbleef in 1790 in Bergen op Zoom; 521 was in de periode 1790-1792 Frans schoolmeester in de stad Tholen,
tevens voorzanger en koster van de Waalse kerk aldaar; 522 op 10-3-1792 werd hij door de magistraat van
Steenbergen benoemd tot Frans en Duits schoolmeester van de stad tegen de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden
of de voorwaarden die nog door het stadsbestuur (“de regering”) gesteld zouden worden; D’Hulst werd
benoemd “tot soo lange den magistraat zal goedvinden hem te continueeren, als speciaal het recht reserverende
om deszelfs aanstelling ten allen tijde te konnen en moogen intrekken”; 523 hij diende een bekwame
ondermeester aan te stellen en zich te gedragen conform de wetten en reglementen die op de school van
toepassing waren; 524 evenmin als zijn voorganger werd hij tevens benoemd tot voorlezer/voorzanger van de
geref. kerk van Steenbergen en hij werd in die kerk ook geen organist; 525 hij was de eerste schoolmeester in
Steenbergen na de Reformatie met een rooms-katholieke achtergrond; in 1792 werden hij en zijn echtgenote
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Justus Hendrik Verlaan overleed in Den Haag, 80 jaar oud, zoon van Kornelis Verlaan en Anna Elisabeth
Kraft.
De getuigen waren een echtpaar. Bastiaan Bastiaanse Holsten was in Raamsdonk korenmolenaar. Hij
overleed daar op 30-11-1826, 71 jaar oud.
OraS, inv. 1755, fol. 203.
Voor veel bijzonderheden over het leven en werk van D’Hulst wordt verwezen naar: Mommers, 1952, p.
90-101; Mommers, 1953, deel 2, p. 427-428.
Vermeld en gedocumenteerd door Mommers, 1952, p. 93 en 100.
Slechts als lidmaat van de gereformeerde (waaronder de Waalse) kerk kon hij in de Republiek als
schoolmeester benoemd worden. De overgang naar de gereformeerde kerk zou aldus verklaard kunnen
worden.
De gereformeerde kerk van Bergen op Zoom verstrekte hem en zijn echtgenote op 27-4-1790 een
attestatie ten behoeve van de Waalse kerk te Tholen (GA Tholen, Attestaties Waalse kerk Tholen 17201796).
Uil, RoZ.
Aan deze conditie werd herinnerd toen D’Hulst in 1796 werd ontslagen.
OgaS, inv. 169, 10-3-1792, fol. 67v. Het is niet bekend wie hij als ondermeester aanstelde.
Zijn inkomsten uit schoolgelden zijn niet bekend.
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lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met een attestatie van Tholen; (reeds) in 1793 solliciteerde hij
vergeefs naar de functie van Frans schoolmeester en voorzanger van de Waalse gemeente te Vlissingen; in dat
jaar was hij ook actief in de patriottische beweging in Steenbergen; na de Franse machtsovername van de stad
in februari 1795 manifesteerde hij zich als president van een “Comité Revolutionair” dat op 16-2-1795 de
raadszaal van de stad binnendrong met de opdracht aan de aanwezige stadsbestuurders om die zaal onmiddellijk
te verlaten, verklarend dat dit geen actie betrof van dwingelanden maar van “edelmoedige burgers”; 526 D’Hulst
trachtte vergeefs om (in maart 1795) lid te worden van de Vergadering der Algemene Staten van de nieuwe
republiek; het lukte evenmin om (in april 1795) gekozen te worden in de municipaliteit (het stadsbestuur) van
Steenbergen, waarvan hij lid was geweest van 16-2-1795 tot 16-4-1795; 527 in 1796 raakte de verhouding met
de magistraat van de stad zo verstoord, dat hij op 4 november van dat jaar als schoolmeester werd ontslagen;
in de geschiedschrijving daarover is gesuggereerd dat dit gebeurde omdat het stadsbestuur liever een roomskatholieke kandidaat op die post zag; hoewel zeker een rol kan hebben gespeeld dat D’Hulst lidmaat was van
de geref. kerk is het aannemelijker dat het ontslag vooral het resultaat was van plichtsverzuim; 528 waarschijnlijk
trachtte D’Hulst dit jegens derden (waaronder zijn patriottische vrienden) te verbloemen, waartoe zijn
reformatorische gezindheid hem een plausibele dekmantel verschafte, gelet op de wijze waarop
gereformeerden in de stad werden bejegend door het nieuwe bestuur van de stad, dat vrijwel uitsluitend uit
rooms-katholieken bestond; toen hij werd ontslagen kreeg hij opdracht om binnen acht dagen het gemeentelijke
schoolhuis te verlaten en de sleutel over te dragen; deze termijn werd enkele malen gewijzigd; op 5-5-1797
woonde hij er nog toen besloten werd dat hij het gebouw binnen 14 dagen diende te verlaten en te ontruimen;
dit gebeurde wederom niet; op 10-7-1797 werd hij hiertoe nogmaals gemaand, nu met de mededeling dat hij
hiertoe desnoods door de rechter zou worden gedwongen; na zijn ontslag bleef D’Hulst in Steenbergen wonen;
hij zette op particuliere basis zijn activiteiten als schoolmeester voort; van een verbod daarop door de
municipaliteit trok hij zich niets aan; als schoolmeester concurreerde hij met zijn voorganger Jan de Jongh die
door de municipaliteit in december 1796 als waarnemend stadsschoolmeester was aangesteld; ook nadat hij op
5-11-1797 als stadsschoolmeester was opgevolgd (door Crabeels) zette D’Hulst zijn activiteiten als
schoolmeester voort, waarover zijn opvolger zich beklaagde en waartegen het stadsbestuur zich wederom
vergeefs verzette; toen een delegatie van het stadsbestuur op 20-3-1798 constateerde dat er in de woning van
D’Hulst nog steeds onderwijs werd verzorgd (aan “veele” kinderen) werd met behulp van de drossaard en diens
bedienden ingegrepen; 529 de kinderen werden naar huis gestuurd en enkele boeken werden in beslag genomen;
D’Hulst bleek afwezig; het onderwijs werd waargenomen door zijn echtgenote; intussen zette D’Hulst zijn
pogingen voort om zijn ontslag als stadsschoolmeester aan te vechten, waartoe hij zich in april 1798 wendde
tot de constituerende vergadering van de Bataafse Republiek in Den Haag; daar vond hij een gewillig oor; de
in maart 1798 aangetreden Agent van Nationale Opvoeding, Van Kooten, koos in het conflict tussen D’Hulst
en het stadsbestuur de zijde van eerstgenoemde; 530 op 26-7-1798 verzocht Van Kooten het stadsbestuur om
geïnformeerd te worden over de “bezwaaren en grondige bewijzen” die aan het ontslag van D’Hulst ten
grondslag lagen, zodat hij in staat zou zijn om in dit geval een “billijke” uitspraak te doen; 531 het stadsbestuur
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Zie voor de machtswisseling in Steenbergen in 1795 en de rol daarbij van de schoolmeester D’Hulst: Van
Eekelen, hoofdstuk 8, m.n. p. 167-171; voorts: Mommers, 1952. Als president was D’Hulst nauw
betrokken bij het ontslag van de drossaard van Steenbergen, de door de prins van Oranje benoemde
Jacobus Marinus de Beaufort en de benoeming (door het stadsbestuur) van diens opvolger, Johannes
Meeussen, de eerste rooms-katholieke drossaard van Steenbergen sinds de Reformatie, die aantrad op 145-1795 (Mommers, 1953, p. 311 en 466).
Mommers, 1953, p. 310-311. De municipaliteit had toen 14 leden. Daarvan waren alleen Dirk van der
Beek en Cornelis Johannis van Diepenbeek protestant.
Voor een gedetailleerd overzicht van de gang van zaken betreffende het ontslag van D’Hulst in 1796 en
zijn terugkeer als stadsschoolmeester in 1798 wordt verwezen naar bijlage 5.
Niet genoteerd werd in welk huis dit onderwijs werd verzorgd (OgaS, inv. 172, 23-3-1798, fol. 90v).
Het is denkbaar dat D’Hulst steun ondervond van Pieter Vreede die op 22-1-1798 president van het
Uitvoerend Bewind [de regering] van de Bataafse Republiek was geworden en die zich in juli 1795
lovend over D’Hulst had uitgelaten en deze onder meer had gekwalificeerd als “een eerlijk man, vrij van
eigen belang of heerszucht” (Mommers, 1952, p. 96); Pieter Vrede was een vurig patriot en een drijvende
kracht achter de oprichting in juni 1795 van de “Provisionele Representanten des Volks van Bataafsch
Braband” (Van den Eerenbeemt, p. 17); waarschijnlijk leerde D’Hulst hem in dat kader kennen; zie voor
Pieter Vreede verder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Vreede.
Het is niet erg aannemelijk dat Van Kooten over de onderwijssituatie in Steenbergen en het functioneren
van D’Hulst als schoolmeester grondig was geïnformeerd. Vermoedelijk gebeurde dit eenzijdig door
patriottisch gezinde getrouwen van D’Hulst.
OgaS, inv. 1916, Brief van de Agent van Nationale Opvoeding aan de municipaliteit van Steenbergen d.d.
26-7-1798. D’Hulst werd door de Agent nogal pompeus omschreven als “Stads Hollandsch, Fransch en
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stuurde hem op 4-8-1798 stukken daarover; 532 reeds op 8-8-1798 berichtte Van Kooten dat hem “ten klaarsten”
was gebleken dat het ontslag van D’Hulst “geheel zonder enigen grond is geschied”; de thans fungerende
schoolmeesters [Crabeels en Rasmont] zijn volgens hem geen stembevoegde burgers van de stad en er zijn
twijfels over hun bekwaamheid; 533 de Agent verzocht en “autoriseerde” het stadsbestuur om D’Hulst “in zijn
bediening daadlijk te herstellen”; hij twijfelde er niet aan dat het stadsbestuur “met den meesten spoed” aan
zijn “heilzame intentie” zou voldoen; 534 dit gebeurde inderdaad heel snel daarna; reeds op 12-8-1798 werd
(“conform de last en autorisatie” van de Agent) het ontslag van D’Hulst d.d. 4-11-1796 ongedaan gemaakt en
werden Crabeels en diens ondermeester Rasmont door de magistraat ontslagen; 535 D’Hulst was in 1798 (als
gereformeerde) lid van de stedelijke commissie die zich boog over het verzoek van rooms-katholieke burgers
om weer in het bezit te kunnen komen van de oorspronkelijk rooms-katholieke kerk in de stad die sinds de
Reformatie in gebruik was voor de gereformeerde eredienst. 536
In de enquête naar de stand van het onderwijs in de Bataafse Republiek, uitgevoerd in opdracht van de Agent
van Nationale Opvoeding in de eerste maanden van 1799, wordt over het onderwijs in Steenbergen (dat toen
3705 inwoners telde) het volgende vermeld: 537
• Schoolmeester D’Hulst is 40 jaar oud.
• Hij verdient fl. 200 per jaar, betaald uit de stadskas.
• Hij heeft recht op een vrije woning.
• Het schoolgeld varieert van 4 tot 11 stuivers per maand.
• Het aantal leerlingen bedraagt ’s zomers 20-50 en ’s winters 200-300.
• De staat van het schoolhuis is slecht.
Ook na 12-8-1798 bleef de verhouding tussen D’Hulst en het stadsbestuur gespannen; 538 nadat hem was
toegestaan om naast zijn werk als schoolmeester ook de functie van procureur uit te oefenen, op voorwaarde
dat dit niet ten koste van zijn onderwijstaak zou gaan, raakte hij over die combinatie spoedig met het
stadsbestuur in conflict; onder meer op 8-3-1800 en 22-3-1800 was D’Hulst in Steenbergen als procureur
actief; 539 op 16-5-1800 besloot het stadsbestuur om D’Hulst als procureur te ontslaan, omdat deze functie ten
koste bleek te gaan van zijn werk als schoolmeester, zoals was voorzien; 540 volgens D’Hulst bracht dit ontslag
“de totale ruïne van een man, vrouw en 5 kinders” met zich; 541 hij protesteerde er vergeefs tegen bij de Eerste
Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam van het Bataafsche Volk; dit keer ondervond hij geen steun van
de Agent van Nationale Opvoeding, een functie die inmiddels werd vervuld door Van der Palm; op 10-10-1798
had deze aan het stadsbestuur bericht dat het verzoek van D’Hulst om tevens procureur te mogen zijn diende
te worden afgewezen zodat hij zich “geheel en alleen op het vlijtig onderwijs der jeugd” kon toeleggen; 542 Van
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Latijnsch school- en kostschoolhouder”. Voor het verzorgen van onderwijs in het latijn was D’Hulst door
het stadsbestuur nimmer bevoegd verklaard.
OgaS, inv. 173, fol. 49v-50.
Het was waarschijnlijk de eerste keer in de geschiedenis van het onderwijs in Steenbergen dat de
landelijke overheid zich zo direct met het functioneren van de stadsschool bemoeide. De bemoeienis was
in overeenstemming met de opkomst van een centralistische onderwijspolitiek in Nederland (Leune,
2002, p. 11-12; Uil, 2015, paragraaf 3.11).
OgaS, inv. 1916, idem, d.d. 8-8-1798.
Idem, inv. 173, 12-8-1798.
Con Slokkers, 1984, p. 13-14.
Boekholt, 2006, p. 331, betreffende de Staat der Nederduitsche scholen in het Departement van de
Schelde en de Maas.
Op 27-8-1798 werden hij en zijn (zwangere) echtgenote, net teruggekeerd uit Den Haag, belaagd en
fysiek bedreigd door een kort daarvoor afgetreden lid van de municipaliteit, de kleermaker Guilelmus
Pruymboom. Franse officieren zagen kans om D’Hulst en zijn echtgenote te ontzetten (Mommers, 1952,
p. 97 en Mommers, 1953, p. 494).
NaS, inv. 146, aktes nrs. 13 en 16.
OgaS, inv. 175, 16-5-1800.
D’Hulst wees er in mei 1800 op dat zijn inkomen als schoolmeester zodanig was verminderd dat hij gelet
op de duurte van allerlei soorten levensmiddelen, “geen half bestaan voor zijn talrijk huisgezin aan zijn
schoolambt meer heeft”. Hij bracht de vermindering in verband met de stichting van drie nieuwe roomskatholieke kerken op een afstand van niet meer dan 1,5 uur [lopen] ten opzichte van zijn woonplaats
(Mommers, 1952, p. 101). Waarschijnlijk doelde D’Hulst op r.k. kerken in Kruisland, De Heen en
Nieuw-Vossemeer.
OgaS, inv. 1915, Brief van de Agent van Nationale Opvoeding aan de municipaliteit van Steenbergen d.d.
10-10-1798.
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der Palm herinnerde het stadsbestuur aan het ontslag van schoolmeester Jan de Jongh in 1791; net zoals in 1799
solliciteerde D’Hulst in 1801 vergeefs naar de functie van schoolopziener in de Bataafse Republiek; op 3-101801 kocht D’Hulst voor fl. 645 een huis met erf aan de westzijde van de Blauwstraat; 543 op 21-12-1802 kocht
D’Hulst voor fl. 329 een (ander) huis met hof en erf aan de westzijde van de Blauwstraat; 544 begin 1804 was
de verhouding tussen D’Hulst en het stadsbestuur zodanig verstoord dat hij [opnieuw] als schoolmeester werd
ontslagen; 545 op 2-3-1804 verkocht hij (nog steeds wonend in de stad) voor fl. 625 het huis met erf in de
Blauwstraat te Steenbergen, dat hij op 3-10-1801 kocht; 546 met zijn gezin keerde hij in maart 1804 terug naar
Antwerpen; 547 daar was hij de periode 1804-1809 werkzaam als “leermaker” en commies-schrijver;
vermoedelijk verliep ook deze fase van zijn werkzame leven niet succesvol; in de periode 1809-1818 woonde
hij in Den Haag, waar hij werkte als vertaler en procureur; daar overleed hij op 10-3-1818. 548
D’Hulst trouwde met Maria Theresia Gertrudis van Heurck, ged. in de r.k. kerk van O.L. Vrouw Noord te
Antwerpen op 21-11-1763, dochter van Arnoldus Franciscus van Heurck en Anna Gertrudis Buntinx; zij
overleed in Den Haag op 12-8-1840; 549 op 6-11-1796 vermeldde D’Hulst dat zijn gezin bestond uit vrouw en
vier kinderen (“de meeste ziek en één op de rand van het graf”); 550 uit het huwelijk van D’Hulst en Van Heurck
kwamen de volgende kinderen voort: 551
a. N.N., een dochter; geboren/gedoopt ca. 1785, waarschijnlijk in de Oostenrijkse Nederlanden; woonde op
6-11-1796 in Steenbergen; 19 jaar oud op 9-3-1804, toen D’Hulst naar Antwerpen verhuisde.
b. N.N., een dochter; geboren/gedoopt ca. 1787, waarschijnlijk in de Oostenrijkse Nederlanden; woonde op
6-11-1796 in Steenbergen; 17 jaar oud op 9-3-1804, toen D’Hulst naar Antwerpen verhuisde.
c. Charlotte Geertrude, geboren 5-3-1791, gedoopt in de Waalse kerk van Tholen op 20-3-1791; geen getuigen
vermeld.
d. Johan Fransus, geref. ged. Steenbergen 26-1-1794; geen getuigen vermeld; begraven Steenbergen 14-81795.
e. Franciscus Joannes, geref. ged. Steenbergen 7-4-1796; geen getuigen vermeld; hij werd militair, huwde met
Alexandra Hendrika Vial en overleed op 30-7-1832 in zijn kwartier te Hellevoetsluis.
f. Joanna Francisca, geref. ged. Steenbergen 7-4-1799; geen getuigen vermeld.
g. Jan [later ook omschreven als Jan Carel], geref. ged. Steenbergen 7-4-1799; geen getuigen vermeld; hij is
in 1826 omschreven als voermansknecht, huwde 22-3-1826 in Den Haag met de dienstbode Alida van
Horssen en overleed in het Burgergasthuis te Den Haag op 1-8-1838.
h. Josephine Therèse, geb. Antwerpen 23-7-1806; zij trouwde op 20-10-1830 in Den Haag met de timmerman
Cornelis Hendrik Blokpoel, is in 1845 vermeld als winkelierster in Den Haag en overleed daar op 2-6-1866.

Handtekening van D’Hulst, 3-3-1804. 552
543

544

545
546

547

548
549
550
551
552

Idem, inv. 1591, fol. 327. Het werd “gevest” op 20-10-1801. Het huis grensde oostelijk aan de
Blauwstraat, westelijk en noordelijk aan een pand/erf van J. [Jan Baptiste] de Bonne en zuidelijk aan een
pand/erf van Pieter Laane. Het was eerder eigendom van Jacobus Zacharias Stuten (zie voor hem: Leune,
2012, gedrukte versie, p. 150).
OraS, inv. 1592, nr. 52, 22-1-1803. Hij kocht het van de schepenen Jacob Denisse en Cornelis Kuijl
conform een resolutie van de schepenbank van Steenbergen d.d. 3-12-1802. Het huis lag aan de westzijde
van de Blauwstraat, oostelijk grenzend aan die straat, westelijk aan het huis van Jacobus Janse de With,
zuidelijk aan het huis van Gerard van der Lindt en noordelijk aan het huis van de weduwe van Dirk
Overbroek en anderen.
Mommers, 1952, p. 98.
NaS, inv. 157, fol. 13-15. Koper was Hendrik Schoenmakers. Het pand werd “gevest” op 3-3-1804 (OraS,
inv. 1592, fol. 174).
In de lidmatenlijst van de gereformeerde kerk van Steenbergen werd over hem en zijn echtgenote
genoteerd: “vertrokken zonder bijtijds attestatie te vragen en daarom van onze gemeenschap vervallen”
(HGS, inv. 11; een datum werd niet genoteerd).
Hij overleed op het adres Kortenbosch A 158 in Den Haag.
Zij overleed aan de Hofsingel in Den Haag.
OgaS, inv. 171, fol. 16 en 16v, 6-11-1796.
Mommers, 1952, p. 98-99.
OraS, inv. 1592, fol. 174.
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Jean Francois Crabeels, 1797-1798
Hij werd door het stadsbestuur op 5-11-1797 tot schoolmeester benoemd tegen een traktement van fl. 200 per
jaar en op voorwaarde dat hij een ondermeester zou aanstellen die onderwijs in de Franse taal zou kunnen
verzorgen; 553 Crabeels kwam naar Steenbergen vanuit Oudenbosch; mogelijk is hij afkomstig uit Antwerpen;
hij was de eerste stadsschoolmeester in Steenbergen na de Reformatie die geen lidmaat was van de
gereformeerde kerk; hij was rooms-katholiek; op 15-11-1797 berichtte hij dat hij in de stad was gearriveerd en
verzocht hij om een autorisatie van zijn aanstelling en om de sleutels van het schoolhuis; zijn formele
commissie door de magistraat volgde op 2-12-1797, vergezeld van een uitgebreide instructie
(taakomschrijving); 554 als ondermeester stelde hij C. F. Rasmont voor, waarmee de magistraat instemde; 555
vastgelegd werd dat de ondermeester de helft zou verdienen van het traktement en de emolumenten van de
schoolmeester, dat de ondermeester in het schoolhuis zou mogen wonen en dat hij zou vertrekken indien zijn
werkrelatie met de schoolmeester verstoord zou geraken; op 27-1-1798 klagen Crabeels en Rasmont er bij de
magistraat over dat in de zogenaamde kleine kinderschool ook grote kinderen les krijgen die thuishoren in de
stadsschool; de magistraat besloot dat de houders van zogenaamde kleine kinderschooltjes geen kinderen
mochten aannemen die ouder zijn dan 6 of 7 jaar; 556 in maart 1798 beklagen Crabeels en Rasmont zich erover
dat in de stad ook school wordt gehouden door de ontslagen schoolmeester Joannes Franciscus d’Hulst; de
magistraat draagt deze op hiermee te stoppen; 557 op 12-8-1798 worden Crabeels en Rasmont door de magistraat
ontslagen nadat het ontslag van D’Hulst (op aandrang c.q. opdracht van de Agent van Nationale Opvoeding
d.d. 8-8-1798) ongedaan was gemaakt; zij kregen opdracht om het schoolhuis en de bijbehorende tuin binnen
14 dagen te verlaten en de sleutels in te leveren; 558 Jean Francois Crabeels en Florent Joseph Rasmont
protesteerden hiertegen vergeefs bij het “Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks”; 559 op 13-81798 berichtte het stadsbestuur aan Crabeels en Rasmont dat hen de vrijheid om te onderwijzen zou worden
toegestaan indien zij over de vereiste bekwaamheden beschikken; het stadsbestuur baseerde zich hierbij op de
opvatting hierover van de Agent van Nationale Opvoeding, zoals door hem kenbaar gemaakt op 8-8-1798; 560
op hun verzoek verstrekte het stadsbestuur aan Crabeels en Rasmont op 15-8-1798 een attestatie van goed
gedrag; verklaard werd dat zij zich in Steenbergen gedurende ruim negen maanden als schoolmeesters en als
inwoners als eerlijke personen hadden gedragen; 561 op 18-8-1798 reageerde het stadsbestuur op hun verzoek
om [alsnog] geïnformeerd te worden over de reden(en) van hun ontslag; het bestuur wees erop dat D’Hulst in
1796 zonder enige grond was ontslagen en dus “noodwendig daarin moet [moest] worden hersteld”; 562 op 228-1798 besloot het stadsbestuur om de geschiktheid van Crabeels en Rasmont om te kunnen onderwijzen
[alsnog] te laten onderzoeken door een commissie bestaande uit de burgers [Jacobus] Denisse , [Jacobus] Taks
[Tacx] en [Cornelis] Kuijl (zoon van Adriaan Kuijl); 563 deze commissie voerde de opdracht reeds een dag later
uit; op 24-8-1798 informeerde de commisie het stadsbestuur over de uitslag van het examen; dit had geduurd
van ’s middags 14.00 uur tot ’s avonds 21.30 uur; Crabeels kon niet voldoen aan de eerste opdracht die hem
werd verstrekt; een andere opdracht voerde hij wel uit, maar zijn geschrift “leek niet op dat van een
schoolmeester”; Rasmont verklaarde de Hollandse taal niet machtig te zijn en niet in staat te zijn om een Franse
tekst te vertalen in een Hollandse of omgekeerd; de commissie concludeerde dat de beide kandidaten voor het
examen waren gezakt en adviseerde het stadsbestuur om hen het onderwijzen geheel en al te verbieden; naar
aanleiding daarvan berichtten Crabeels en Rasmont aan het stadsbestuur dat zij afzagen van hun voornemen
om in Steenbergen als schoolmeesters actief te blijven en maakten zij kenbaar om naar “ons vaderland” terug
te keren; hun verzoek om in het bezit te mogen komen van de papieren betreffende het door hen afgelegde
examen werd door het stadsbestuur afgewezen; 564 Crabeels en Rasmont ontvingen tenslotte van het
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OgaS, inv. 172, fol. 15 en 15v.
Idem, fol. 25v-28; zie bijlage 6.
Ook Rasmont is mogelijk uit Antwerpen afkomstig. Hij was rooms-katholiek. Op 31-8-1798 is Rasmont
omschreven als Florent Joseph Rasmont (zie verderop).
OgaS, inv. 172, fol. 50 en 50v.
Idem, fol. 74 e.v..
Idem, inv. 173, fol. 55 e.v., 12-8-1798.
NA, Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks, volume 3,
Den Haag, 1798, p. 887.
OgaS, inv. 173, 13-8-1798, fol. 56.
Idem, 15-8-1798, fol. 58-58v.
Idem, 18-8-1798, fol. 64.
Idem, 22-8-1798, fol. 68v. Denisse en Taks [Tacx] waren katholiek en Kuijl gereformeerd.
Idem, 24-8-1798, fol. 69v. Met “hun vaderland” zullen de Zuidelijke Nederlanden zijn bedoeld.
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stadsbestuur van Steenbergen tezamen nog fl. 154, 7 stuivers en 10 penningen wegens het functioneren als
schoolmeester en ondermeester gedurende 9 maanden en 7 dagen. 565

De stad Steenbergen, eind 18de eeuw. 566

565

566

Idem, inv. 628. Waarschijnlijk verlieten ze Steenbergen kort daarna. De verdere levensloop van Crabeels
vergt nader onderzoek. Zeker is dat hij in 1799 vergeefs solliciteerde naar de functie van schoolmeester in
Nispen als opvolger van de ontslagen Johannes Philippus Seijbel (WBA, arch. Municipaliteit Roosendaal
en Nispen, inv. 25, fol. 156v, 187v en 188). Waarschijnlijk werd hij in de Bataafse Republiek (en ook
later) geen schoolmeester meer. Rasmont is omstreeks april 1799 vermeld als 28 jaar oud en als Frans
schoolmeester in Roosendaal en Nispen (dat toen 4574 inwoners telde), met recht op een vrije woning en
met een jaarsalaris van fl. 250, betaald door de gemeente (Boekholt, 2006, p. 68). Hij was daar in
september 1798 benoemd nadat die functie reeds vijf jaar vacant was geweest (Buijsen, p. 32). Hij
verbleef slechts heel kort in Roosendaal, want reeds op 9-11-1799 werd hij daar volgens Buijsen
begraven (WBA, Kerkrekeningen Roosendaal, Begraven 1798-1802, inv. 474, p. 24v, omschreven als
Johannes Rasmont).
Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P8 N133 (fragment); de maker van de kaart is niet
bekend.
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Bijlage 1
Het schoolreglement voor de Generaliteitsgebieden van de Republiek, 31 maart 1725
Op 3 mei 1655 stelden de Staten-Generaal voorschriften vast voor de inrichting van het onderwijs in de
Generaliteitsgebieden van de Republiek. Tot die gebieden behoorde Staats-Brabant en zo werden die
voorschriften ook van toepassing op het onderwijs in Steenbergen. In 1658 en 1680 werd de tekst van dit
“schoolreglement” enigszins aangepast. Dit gebeurde ook in 1725. In deze bijlage wordt de versie van het
reglement weergegeven die in dat jaar werd gepubliceerd en die tot 1795 ongewijzigd bleef.
Bron: Isaac & Jacobus Scheltus, Groot-placaatboek, vervattende placaten, ordonnantien en edicten van de
Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ….(etc.), deel 6, Den Haag, 1746, blz. 448-453.
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Brief van de Nassause Domeinraad aan de magistraat van Steenbergen waarin wordt meegedeeld dat het
Schoolreglement van de Generaliteit daar van toepassing is. 567

567

OgaS, inv. 1911.
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Bijlage 2
Schoolmeesters in het dorp Kruisland in de 17de en 18de eeuw
In Kruisland waren in de periode 1601-1810 de volgende achttien schoolmeesters werkzaam:

Jaar of periode

Naam

1601-1602
1602-1610
1610-1612
1613-1616
1616-1617
1618-1623
1624-?
1627-1628
1628-1632
1632-1634
1634-1640

Claes Brant. 568
? 569
Geerit Geertse. 570
Job (Jop) Loefssen (Loufssen). 571
Harmen Jasperse. 572
Dirck Aertsse. 573
Pieter Godefroot. 574
Bernaert Janssen. 575
Jan Adriaansen de Clerck. 576
Laureijs Pieterse de Weert. 577
Isack van Meurs. 578

568

569

570

571

572

573

574

575
576

577

578

OgaS, inv. 645. Hij werd ingaande 1-5-1601 tot 1-2-1602 als schoolmeester betaald op basis van een
jaarwedde van fl. 72; hij ontving dus fl. 54.
De stadsrekeningen betreffende deze periode bevatten hierover geen gegevens, ook de rekeningen niet
van de buitenburgemeester in de periode 1602-1610. Mogelijk was er in die jaren in Kruisland geen
schoolmeester werkzaam. Denkbaar is ook dat de bekostiging van de schoolmeester toen via de rekening
van de polder van Kruisland verliep; dit vergt aanvullend onderzoek.
OgaS, inv. 293 en 294. Aan hem werd in het boekjaar 1611-1612 (tot 30-4-1612) fl. 85 betaald, waarin
begrepen fl. 17 wegens huishuur en fl. 8 wegens onkosten (waaronder brandstof). Vermoedelijk bedroeg
het traktement toen dus fl. 60 per jaar.
Voor schoolhouden in de wintermaanden van 1613-1614 ontving hij fl. 36 (OgaS, inv. 296); in 16141615 fl. 25 (OgaS, inv. 297); in 1615-1616 fl. 30 (OgaS, inv. 298); zijn erfgenamen ontvingen voor
schoolhouden in de wintermaanden van 1616-1617 fl. 30 (OgaS, inv. 299).
OgaS, inv. 300. Hij trad vermoedelijk aan op 1-11-1616. Eindigend op 1-5-1617 ontving Cornelis
Segersse van het stadsbestuur een vergoeding van fl. 8 omdat hij gedurende een half jaar Harmen Jasperse
had gehuisvest. Tot 1-8-1617 ontving Jasperse fl. 19 en 10 stuivers wegens drie maanden traktement op
basis van een jaartraktement van fl. 78; hij diende (vanaf 1-5-1617) zelf huishuur te betalen. Vervolgens
ontving hij in 1617 nog een traktement over drie maanden tot 1-11-1617; hij was “buytentijdts”
vertrokken en ontving daarom niet het gebruikelijke traktement van fl. 19 en 10 stuivers, maar slechts
fl. 9 (OgaS, inv. 300, fol. 29).
OgaS, inv. 301 t/m 306. Hij verdiende fl. 78 per jaar indien hij een jaar in dienst was. Vanaf 1622-1623
t/m 1623-1624 werd hij slechts voor drie maanden per jaar betaald en ontving dan fl. 19 en 10 stuivers.
Hij bewoonde de oude pastorie van Kruisland en hield daar school (Delahaye, 1974, p. 36).
OgaS, inv. 306. In het boekjaar 1623-1624 ontving hij als schoolmeester tot 1-5-1624 fl. 20 [op fl. 0,50 na
het gebruikelijke traktement voor drie maanden werk]. Mogelijk was hij ook daarna tot begin 1627 in
Kruisland schoolmeester. Denkbaar is ook dat de functie vacant was vanaf 1-5-1624 tot begin 1627
(OgaS, inv. 307 t/m 309; in deze stadsrekeningen zijn geen betalingen aan schoolmeesters in Kruisland
vermeld).
OgaS, inv. 310, fol. 82. Hij ontving tot 31-1-1628 een jaartraktement van fl. 84.
Idem, inv. 311 t/m 315. Hij trad aan op 2-7-1628 en werd betaald tot 2-7-1632. Daarna werd hij
schoolmeester in De Heen (zie bijlage 3) (Uil, RoZ). Hij verdiende in Kruisland als schoolmeester fl. 90
per jaar. Het onderwijs in Kruisland heeft in 1632 vermoedelijk te lijden gehad van een door Spaanse
soldaten (vanuit Breda) veroorzaakte doorbraak in de dijk van de Kruislandse polder nabij de Blauwe
Sluis in de periode juni-september. Ingelanden van de polder klaagden over schade aan hun landerijen
(Leune, 2017, p. 42). Het is denkbaar dat De Clerck (mede) om die reden overstapte naar De Heen.
Hij trad aan op 18-7-1632 tegen een jaartraktement van fl. 100 (OgaS, 315). Over de periode 1633-1634
ontving hij een toeslag (“augmentum”) van fl. 30 (OgaS, inv. 316, fol. 62v). Hij werd in 1634 slechts
voor drie maanden betaald tot 18 juli (fl. 25) in verband met zijn overlijden (OgaS, inv. 317, fol. 69).
Hij trad aan op 1-8-1634 tegen een jaartraktement van fl. 130 (OgaS, inv. 317, fol. 69). Vanaf 1638 werd
zijn traktement verhoogd tot fl. 150 (OgaS, inv. 321). Hij overleed in de zomer van 1640 (OgaS, inv. 323,
fol. 57v). Tijdens zijn ambtsperiode werd, in 1636, het schoolhuis ingrijpend verbouwd. Het gebouw was
32 voet (ca. 9,60 meter) lang. Er werd een zolder op gelegd en een bedstee ingebouwd, bestemd voor de
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1641-1648
1649
1650-1658
1658-1676
1676-1702
1702-1717
1717-1740
1740-1759
1759-1810

Samuel Janssen. 579
De functie was een jaar vacant. 580
Hendrick Gorissen. 581
Willem Willemszn. (1) van Diepenbeek.
Willem Willemszn. (2) van Diepenbeek.
Willem Willemszn. (3) van Diepenbeek.
Cornelis Willemszn. van Diepenbeek.
Hubertus Arnoldus van Diepenbeek.
Cornelis Johannes van Diepenbeek.

Bijzonderheden over de schoolmeesters vanaf 1658 zijn vermeld in de navolgende genealogie van het
schoolmeestersgeslacht Van Diepenbeek. Leden van dit geslacht waren in de periode 1658-1810 onafgebroken
schoolmeester in Kruisland! 582 Daarna werd de functie nog gedurende ca. zeven jaren vervuld door een
schoonzoon van Cornelis Johannes van Diepenbeek.

Genealogie van het schoolmeestersgeslacht Van Diepenbeek in Steenbergen en
Kruisland in de 17de en 18de eeuw 583
I Willem Bartelszn. van Diepenbeek, afkomstig uit het land van Luik; waarschijnlijk militair; verbleef in de
eerste helft van de 17de eeuw in Deventer; otr. geref. Steenbergen 2-5-1620, tr. aldaar 17-5-1620 Lijsbeth
Jans van den Bril [Den Briel], j.d.; uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
1.

579

580
581

582

583

584
585

Bartel Willemszn. van Diepenbeek, geb. Deventer; was in Steenbergen meester-kleermaker, o.m.
vermeld in 1666; 584 woonde aan de zuidzijde van de Damstraat (zie ad 4); hij leende op 5-3-1667
fl. 200 à 6 % rente per jaar teneinde het restant van de koopsom van dit huis te kunnen betalen; 585 hij

schoolmeester. Er kwam een nieuwe deur tussen de school en de keuken. Het dak was gedekt met riet
(Delahaye, 1964, p. 36). Nadat de oude pastorie was afgebrand werd er in Kruisland op een andere
locatie, in een woonhuis, schoolgehouden. Dit was zo in 1659, maar het is niet bekend vanaf welk
moment.
Hij trad aan op 9-4-1641 en verdiende per jaar fl. 120 (OgaS, inv. 324). Op 4-10-1642 werden hij en zijn
huisvrouw in de geref. kerk van Steenbergen toegelaten tot het Avondmaal met attestatie (HGS, inv. 1).
Hij overleed eind 1648 (OgaS, inv. 334). De weduwe van Samuel Janssen was eind 1648 samen met
Nicolaes Janssen Vosberch kerkmeester in Kruisland (OgaS, inv. 1978-1979).
OgaS, inv. 334, fol. 52v.
Hij trad aan op 1-1-1650 en verdiende fl. 120 per jaar (Ogas, inv. 336 t/m 350). Hij was afkomstig uit
Klundert (Delahaye, 1964, p. 36). Op 24-12-1649 werd hij met attestatie lidmaat van de geref. kerk van
Steenbergen met zijn echtgenote Catelijntje Pieters. Niet vermeld werd door wie de attestatie was
verstrekt (HGS, inv. 1, fol. 37). Toen hij in Kruisland begon functioneerde daar nog geen gereformeerde
kerk. Waarschijnlijk is hij identiek met Hendrick Goosens die kerkmeester van Kruisland was in de jaren
1655 en 1656 (OgaS, inv. 1983-1984).
Hij vertrok waarschijnlijk uit Kruisland in 1658. Vanaf 1659 fungeerde Willem Willemszn. (1) van
Diepenbeek daar als (waarnemend) voorlezer, voorzanger en koster (ND, inv. 12557, fol. 210). Mr.
Hendrick Gorissen was getuige bij de doop op 1-6-1670 van Helena Willemsdr. van Diepenbeek, dochter
van (zijn opvolger) Willem Willemszn. (1) van Diepenbeek en Anna Willems. Mogelijk is hij identiek
met Hendrick Gorissen die in 1614 en 1617 in Gastel kinderen (resp. Tanneken en Elizabeth) r.k. liet
dopen met als moeder resp. Jacomijntken Adriaens en Jacobina Jacobus. Het is evenzeer denkbaar dat hij
identiek is met Hendrick Gorissen die op 19-11-1646 in Klundert is vermeld als bakker (WBA, r.a.
Klundert, inv. 126, fol. 3). Deze Hendrick Gorissen was een zoon van Goris Jansen en Alet Hendrix
(bron: idem, inv. 127, fol. 2, 19-7-1649).
Het kwam in de Republiek der Verenigde Nederlanden wel vaker voor dat het schoolmeesterschap paste
binnen een familietraditie (zie bijv. Uil, 2015, p. 293-296). Dat die traditie in Kruisland ruim 150 jaar
standhield was waarschijnlijk uitzonderlijk.
In deze genealogie wordt de familienaam steeds vermeld als Van Diepenbeek. Veelvuldig is deze in en
rondom Steenbergen ook omschreven als Van Diepenbeeck en soms als Van Diepenbeecq. Een enkele
maal komt de naam ook voor zonder het voorzetsel “van”.
OraS, inv. 1736, fol. 158v, 19-4-1666.
Idem, inv. 1737, fol. 8 en 8v, 5-3-1667. Door zijn broer Dirck Willemszn. van Diepenbeek werd de
schuld op 5-11-1670 voldaan.
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werd in Steenbergen op 21-2-1670 begraven; otr. Steenbergen 7-8-1654, tr. elders (met att. van
Steenbergen sept. 1654) Tanneken Bartolomeussen, j.d., beide wonend in Steenbergen; zij werd in
Steenbergen op 10-7-1669 begraven. 586
Dirck Willemszn. van Diepenbeek, meester-schoenmaker te Steenbergen, o.m. vermeld in 1666; 587
ook winkelier aldaar; doopgetuige te Steenbergen 4-7-1655; werd op 23-12-1657 door belijdenis
lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen; 588 leende op 19-1-1656 fl. 300 en op 18-6-1659 fl. 500,
met land als onderpand; 589 was in de periode 1660-1669 pachter van de impost op het gemaal te
Steenbergen (stad en land); 590 kocht 27-6-1664 voor fl. 416 een huis en schuur met een erf van 50
roeden op de Welberg; 591 kocht op 25-2-1665 van Cornelis Padmos voor fl. 2310 14 gemeten land in
het Segblock van de polder van Kruisland; 592 verkocht op 16-3-1665 een schuldbrief ter waarde van
fl. 600; 593 stelde zich op 18-3-1665 voor een bedrag van fl. 3980 borg voor Stoffel Holtsinger in diens
hoedanigheid als pachter van de impost op de bezaaide landen en de hoornbeesten te Steenbergen in
het seizoen 1665-1666; 594 was in 1666 (zelf) pachter van de impost op de bezaaide gemeten in
Steenbergen; 595 kocht 30-3-1667 voor fl. 400 twee huizen in de Visserstraat; 596 kocht 16-11-1667 uit
de boedel van Cornelis Cornelisse Wolf diens huis op de noordhoek van de Markt voor fl. 1325; 597
verkocht op 21-9-1668 voor fl. 350 een huis op de Welberg; 598 was in 1669-1670 pachter van de
impost op het slachten (“het geslacht”); 599 in 1670 is hij vermeld als voogd van het weeskind van de
overleden kanonnier Adam Haen, t.w. Tanneken Haen; 600 op 29-12-1670 leende hij van kapitein
Francois de Bouquelon de Fossez fl. 600, met zijn land in de polder van Kruisland (in het Segblock)
als onderpand; 601 hij overleed in de stad Steenbergen en werd daar op 27-7-1674 begraven; 602 tr. (1)

Van hen werden in Steenbergen de volgende kinderen geref. gedoopt: Wilhelm Bartelszn. van
Diepenbeek (4-7-1655) en Johannes Bartelszn. van Diepenbeek (8-2-1660). Laatstgenoemde werd in
Steenbergen op 26-2-1660 begraven. Mogelijk belandde zoon Wilhem in Middelburg. Op 10-12-1714
trad ene Henderick Diepenbeek, zoon van Willem Diepenbeek, in dienst van de kamer Zeeland van de
VOC om vanuit Middelburg met het schip Meijenburg als kuiper te vertrekken naar Oost-Indië. Hij
keerde in 1716 in de Republiek terug en was toen waarsch. ongehuwd (NA, arch. VOC, toegang 1.04.02,
inv. 12759, fol. 50). Het is niet bekend welke Willem van Diepenbeek van de geref. kerk van Steenbergen
op 25-12-1717 een uitgaande attestatie verkreeg wegens vertrek naar Middelburg (HGS, inv. 2).
NaB, inv. 203, akte nr. 13, 26-8-1666.
HGS, inv. 1, fol. 59v.
NaB, inv. 203, akte nr. 13, 26-8-1666. Hij leende fl. 300 van Maurits Tont [Thont, Thoont] (zie voor hem
Leune, 2017, p. 220) en fl. 500 van Cornelis Cornelissen Padmos (zie voor hem Leune, 2012, diverse
bladzijden).
OraS, inv. 868, 924 en 1440.
Idem, inv. 1529, fol. 93.
Idem, fol. 138.
Idem, inv. 1736, fol. 112.
Idem, fol. 112v. Holtsinger (Holsinger) was in Steenbergen ook kanonnier (Leune, 2017, diverse blz.).
OraS, inv. 1431.
Idem, inv. 1530, fol. 11.
Idem, fol. 24.
Idem, fol. 52.
Idem, inv. 1433.
NaB, inv. 254, akte nr. 51, 30-12-1670; idem, inv. 159, akte nr. 32, 27-4-1673.
OraS, inv. 1737, fol. 174v. Op 31-10-1674 verklaarde de weduwe van kapitein De Fossez dat de lening
door de weesmeester van de stad, optredend namens de weeskinderen van Dirck Willemszn. van
Diepenbeek, geheel was terugbetaald. Zie voor bijzonderheden over kapitein De Fossez: Leune, 2017,
diverse bladzijden.
OraS, inv. 1737, fol. 174v. Reeds een dag na zijn overlijden werden zijn nagelaten bezittingen beschreven
en wie voor welk bedrag daarop aanspraak kon maken (OraS, inv. 1984). De nagelaten bezittingenvan
Dirck Willemszn. van Diepenbeek met een totale waarde van fl. 4920 waren: 13 gemeten en 195 roeden
land [in Kruisland] (fl. 1800), het [genoemde] huis in de Damstraat (fl. 1200), een klein huis aan de
stadspoort (fl. 500), een huis in de Visserstraat (fl. 120), de winkel (fl. 300), inboedel/huisraad (fl. 1000).
De boedel zou als volgt worden verdeeld: dochter Elizabeth fl. 600, zoon Willem fl. 800, de weduwe
[Maria van Berclo ] fl. 1200, de erfgenamen van De Fossez fl. 630 (incl. rente), Tanneken Haen [dochter
van de overleden kanonnier Adam Haen] fl. 200, nog te betalen winkelschulden fl. 400, tabak gekocht in
Rotterdam fl. 100, “vastwedden” [?] fl. 40, Stoffel Holtsinger fl. 100, “doodschulden” [kosten van de
begrafenis] fl. 150, weesmeester Jan Cornelissen Vinck fl. 270, Huijbrecht Damen fl. 107, secretaris
[Matthias] Reijns fl. 50 en diverse schulden fl. 300, totaal fl. 4947.
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vóór 1656 Beatrix de Ras; zij was in Steenbergen doopgetuige op 6-10-1658; zij werd in Steenbergen
op 26-2-1669 begraven; hij otr. (2) Steenbergen 18-5-1669 Judith de Louw, geb. Prinsenland; 603 zij
testeerden te Steenbergen op 12-2-1670; 604 zij werd in Steenbergen op 27-3-1670 begraven; 605 hij tr.
(3) Dordrecht (h.v. 14-12-1671) Maria van Berclo (Berckeloo). 606
Willem Willemszn. (1) van Diepenbeek; volgt II. 607
Nicolaes Willemszn. van Diepenbeek, geb. Deventer; hij was meester-kleermaker in Steenbergen,
o.m. vermeld in 1675; 608 ook herbergier, vermeld in 1684; 609 zijn broer Dirck Willemszn. van
Diepenbeek verkocht hem op 6-5-1670 voor fl. 700 het huis aan de zuidzijde van de Damstraat waarin
hun broer Bartel had gewoond; 610 hij verkocht dit huis op 13-2-1678 voor fl. 710 aan Maria Duls,
weduwe van de predikant Levinus Becius; 611 op 30-6-1683 kocht hij uit de boedel van Gerrit Aertsen,
inwoner van Breda [en oud-schepen van Steenbergen], voor fl. 900 het huis “Den Prins van Oranje”
(een herberg) in de Damstraat naast de brouwerij “De Ruijter”; zijn weduwe betaalde op 9-5-1685 de
laatste termijn van de koopprijs; 612 toen het pand op 28-12-1697 door de voogd van de weeskinderen
van Nicolaes Willemszn. van Diepenbeek en Hillegonda Taselaer voor fl. 1200 werd verkocht aan
[schoonzoon] Govert Vetten was de naam van het pand inmiddels gewijzigd in “De Jonge Prins”; 613
Nicolaes Willemszn. van Diepenbeek werd begraven in Steenbergen op 15-7-1684; hij otr.
Steenbergen 13-10-1668, tr. ald. 11-11-1668 Hilleken (Hillegonda) Taselaer, ged. Colijnsplaat 13-21639, dochter van Hendrik Taselaer en Pieternella Jans; Hilleken otr. (2) Steenbergen 8-3-1687, tr.
(2) ald. 30-3-1687 Cornelis Adriaense Put, geb. in de Graaf Hendrikpolder, toen wonend in de polder
Oude Heije, weduwnaar van Bastiaentjen Cornelissen Paddemoes [Padmos]; Hilleken (Hillegonda)
overleed in de Damstraat te Steenbergen vóór 15-8-1692 (staat en inventaris). 614

Waarschijnlijk had Judith de Louw een broer Johannes de Louw die getrouwd was met Helena Willems;
zij lieten op 30-8-1671 hun dochter Judith gereformeerd dopen. Johannes de Louw is op 5-1-1666
vermeld als soldaat in de compagnie van Francois de Ram van Hagedoorn te Steenbergen (NaS, inv. 49).
NaS, inv. 43, 12-2-1670.
Uit het eerste huwelijk van Dirck Willemszn. van Diepenbeek kwam voort: dochter Elisabeth (ged.
Steenbergen 29-10-1656) en uit het tweede huwelijk zoon Willem (ged. Steenbergen 9-3-1670). Voogd
van laatstgenoemde werd de schoolmeester Willem Willemszn. (2) van Diepenbeek. In 1695 rapporteerde
hij aan de Weeskamer van Steenbergen dat zijn neef Willem naar Oost-Indië was vertrokken (WKS, inv.
2525). Deze neef is vermoedelijk identiek met Willem van Diepenbeecq die op 8-6-1697 als j.m. van
Steenbergen in de geref. kerk aldaar ondertrouwde met Louise Rose (Roose), j.d., ged. Steenbergen 25-81669 (getuigen: Aert Cornelissen Ketelaer en Eva van Westerwaes), dochter van de kleermaker
Gijsbrecht Roose en Aeltjen Willems van Lievelt (NaS, inv. 45, 21-6-1697).
OraS, inv. 1984. Zij kwamen huwelijkse voorwaarden overeen op 14-12-1672 bij notaris Arent van Neten
te Dordrecht. Van haar zuster Catharijna van Berclo ontving Maria van Berclo op 14-6-1672 fl. 1200
vanwege hun vaderlijk en moederlijk goed.
Hij is nr. 1 in de rangorde van schoolmeesters met de naam Willem van Diepenbeek.
NaB, inv. 190, akte nr. 46, 10-10-1675.
OraS, inv. 1455, 23-11-1684, toen zijn weduwe werd gedaagd wegens het niet betalen van de impost op
de wijnen.
Idem, inv. 1530, fol. 97b. Het huis grensde oostelijk en zuidelijk aan het huis van secretaris [Matthias]
Reijns, westelijk aan het huis van Dingeman van Driel en noordelijk aan de Damstraat. Voor de koop
leende hij op 31-12-1670 van Pauwelien Capiteins fl. 150, zijnde het restant van de koopsom (OraS, inv.
1737, fol. 171v).
OraS, inv. 1532, fol. 11v. Inmiddels grensde het pand oostelijk aan dat van de drossaard van de stad en
westelijk aan het huis van de weduwe van Dingeman van Driel.
Idem, inv. 1533, fol. 82v.
Idem, inv. 1537, fol. 97; zie voor de geschiedenis van dit pand verder: Hans Slokkers, p. 101-102.
NaS, inv. 76, 15-8-1692. Mogelijk is Hilleken Taselaer in Steenbergen op 17-4-1692 begraven; op die
dag werd de huisvrouw begraven van Cornelis Adriaense Caper, die mogelijk identiek is met Cornelis
Adriaense Put (of met hem is verward). In Steenbergen zijn van Nicolaes Willemszn. van Diepenbeek en
Hilleken Taselaer de volgende kinderen geref. gedoopt: Willem Nicolaeszn. van Diepenbeek (6-10-1669)
(jong overleden), Pietronella Nicolaesdr. van Diepenbeek (12-4-1671), Benjamin Nicolaeszn. van
Diepenbeek (19-2-1673) (vermoedelijk begraven te Steenbergen op 19-11-1673), Elisabeth Nicolaesdr.
van Diepenbeek (2-1-1675), Hendrick Nicolaeszn. van Diepenbeek (27-12-1676) en Wilhelmus
Nicolaeszn. van Diepenbeek (7-5-1679). In 1696 leefden nog: Pieternella (gehuwd met Govert Jacobse
Vetten), Elisabeth en Willem (Wilhelmus). Hun voogd was Marijnis Hooghcamp (Hoochcamp) (WKS,
inv. 2532). In de weesrekening van 1696 noteerde hij fl. 793 aan ontvangsten en fl. 491 aan uitgaven, dus
een positief saldo van fl. 302 (WKS, inv. 2532, fol. 9 en 18; zie ook de rekening in het jaar 1699, inv.
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II Willem Willemszn. (1) van Diepenbeek, geb. Deventer, zoon van Willem Bartelszn. van Diepenbeek en
Lijsbeth Jans; in de rangorde van schoolmeesters omschreven als Willem van Diepenbeek (1); was in 1653
soldaat in de compagnie van wijlen Philips Charles de Grenu in Steenbergen, maar dit was mogelijk al enkele
jaren eerder zo; 615 mogelijk bleef hij militair tot hij in 1658 door de magistraat van Steenbergen werd benoemd
tot schoolmeester in het dorp Kruisland als opvolger van Hendrick Gorissen; 616 hoewel hij reeds vanaf 1659
ook fungeerde als waarnemend voorlezer, voorzanger en koster van de gereformeerde kerk aldaar (die in
Kruisland formeel in 1648 ontstond, maar feitelijk pas in 1654 toen daar de eerste predikant werd benoemd)
stemde de prins van Oranje er pas op 27-1-1667 mee in dat hij deze functies vervulde en daarvoor met fl. 50
per jaar werd beloond uit de middelen van de rentmeester van de geestelijke goederen te Steenbergen; 617 hij
werd in Kruisland op 28-9-1676 begraven; hij otr. Steenbergen (als j.m. van Deventer) en tr. ald. 2-6-1653 met
Anna Willems, j.d. van Steenbergen; op 3-7-1655 werd zij door belijdenis lidmaat van de geref. kerk van
Steenbergen; 618 toen zij op 4-7-1655 in Steenbergen getuige was bij de doop van een neefje is zij omschreven
als Anna Willems van De Heen, waar zij vermoedelijk is geboren; zij lieten de volgende kinderen gereformeerd
dopen:
1.
2.

3.
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618

Willem Willemszn. (2) van Diepenbeek; volgt III.
Anna Willemsdr. van Diepenbeek, ged. Steenbergen 2-1-1656; getuigen: Dirck van Diepenbeek,
Claes van de Heijden, Heijndrick Bartels, Heijndrickjen Heijndrickx en Tanneken Jans; zij werd
mogelijk op 17-8-1657 in Steenbergen begraven.
Lijsabeth Willemsdr. van Diepenbeek, ged. Steenbergen 6-10-1658; getuigen: Arij Willemse, Claes
van Diepenbeeck, Beatrix de Ras en Lena Willems; op 9-12-1682 vertrok zij met attestatie naar

2543). Zie voor de genoemde voogd: http://www.hanleune.nl/genealogie/203-enige-aantekeningen-overhet-geslacht-hoochcamp-te-steenbergen-in-de-17de-eeuw, ad II.2. Zoon Wilhelmus (Willem), gedoopt op
7-5-1679, is waarschijnlijk identiek met Willem van Diepenbeek die op 12-7-1710 als j.m. van
Steenbergen daar ondertrouwde (en in Halsteren trouwde met attestatie van Steenbergen d.d. 2-8-1710)
met Aechje Jacobs, geb. in Halsteren en toen wonend in Steenbergen.
Philips Charles de Grenu ontving van de Raad van State commissie als kapitein op 2-4-1641 (RvS, inv.
1527, fol. 25). Hij overleed waarschijnlijk in 1653. Over de verblijfplaatsen van zijn compagnie in de
periode 1641-1653 zijn weinig gegevens bewaard gebleven. Zeker is dat de compagnie in juni 1651 in
Steenbergen verbleef en toen opdracht kreeg om te vertrekken naar Schenkenschans. In december 1651
keerde de compagnie in Steenbergen terug. Op 15 mei 1653 werd door de Raad van State opdracht
verstrekt om naar Zeeland te vertrekken om daar schepen te bemannen onder het bevel van de kolonel
graaf Van Horne [Johan graaf van Horne], de luitenant-kolonel Arent van Haerholte en de sergeantmajoor Schimmelpenninck [Andries Schimmelpenninck van der Oye]. Indien “de nood” voorbij was
diende de compagnie naar Steenbergen terug te keren, hetgeen vanuit fort Rammekens (bij Vlissingen) in
september 1653 gebeurde (RvS, inv. 2061 (I), fol. 1, 3, 12v en 17). Het is niet bekend of Willem
Willemszn. (1) van Diepenbeek na zijn huwelijk in juni 1653 soldaat bleef. Zo ja, dan heeft hij
waarschijnlijk het genoemde verblijf in Zeeland meegemaakt. Vermoedelijk bleef hij nog militair tot zijn
benoeming als schoolmeester.
Philips Charles de Grenu was in 1652 tijdelijk commandeur van de vesting Steenbergen (NaS, inv. 28,
fol. 7, 3-6-1652). Hij was gehuwd met Magdalena van Valckesteijn en daardoor een zwager van kapitein
Pieter van der Meulen, die in de periode 1630 tot zijn overlijden in 1638 veelvuldig functioneerde als
waarnemend commandeur van Steenbergen (Leune, 2017, p. 208).
OgaS, inv. 352, fol. 52. In de stadsrekening betreffende de periode april 1658 tot april 1659 is vermeld dat
hij (voor het eerst) een jaartraktement als schoolmeester ontving van fl. 120.
Zijn formele benoeming tot voorlezer, voorzanger en koster had veel voeten in de aarde. Regelmatig
werden er vanaf 1661 vanuit Steenbergen brieven gestuurd naar de Nassause Domeinraad, met name door
de rentmeester van de geestelijke goederen te Steenbergen en door de predikant van Kruisland, met het
verzoek aan de prins van Oranje om hem deze functies toe te kennen. Ook de classis van Tholen en
Bergen op Zoom trachtte haar invloed aan te wenden. Een poging om hem te laten belonen zoals zijn
collega voorlezer-voorzanger-koster in Nispen mislukte. Deze collega ontving een jaartraktement van
fl. 100, hetgeen destijds ongebruikelijk hoog was (ND, inv. 12800, fol. 19v). De gebruikelijke beloning
was fl. 50, die uiteindelijk ook aan Van Diepenbeek (en al zijn opvolgers) werd toegekend. In Nispen was
de beloning verdubbeld in een poging om daar de gereformeerde religie (beter) wortel te doen schieten in
een dominant rooms-katholieke bevolking. Vanuit Kruisland werd betoogd dat ook daar de inwoners
overwegend katholiek waren, maar de prins toonde zich hiervoor niet gevoelig, evenmin als de
rentmeester van de geestelijke goederen, die beducht zal zijn geweest voor de precedentwerking van een
verdubbeld traktement (ND, inv. 12557, fol. 200-210).
HGS, inv. 1, fol. 53.
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Steenbergen; 619 zij otr. Steenbergen 10-6-1690 en tr. Kruisland 2-7-1690 Jacobus Vinck, j.m.,
geboren te Steenbergen.
Cornelis Willemszn. (1) van Diepenbeek, ged. Kruisland 21-8-1661; getuigen: [ds.] Johannes
Manteau, Cornelis Aertsen Dijckmans, Aerdt Pietersen van Stel, Claeske Willems en Catelijn
Pieters; 620 hij werd in 1684 door belijdenis lidmaat van de geref. kerk van Kruisland; 621 hij otr. (1)
Steenbergen (als j.m.) 10-6-1690 Huberten Adriaens (Betten), j.d., geboren te Steenbergen; zij werd
in Steenbergen op 14-6-1691 begraven; hij otr. (2) Steenbergen 3-1-1693 Neeltjen Hendriks, j.d. van
Steenbergen en daar wonend.
Johannes Willemszn. (1) van Diepenbeek, ged. Kruisland 29-5-1667; getuigen: Gijsbrecht
Gijsbrechtse Cortpenninck, Claes van Diepenbeeck en Tanneke Adamsdr. Haens.
Helena Willemsdr. van Diepenbeek, ged. Kruisland 1-6-1670; getuigen: Michiel Adriaensen van
Pulderbosch, Mr. Hendrick Gorissen en Hillegon [Hillegonda] Hendrickse Taselaer.

III Willem Willemszn. (2) van Diepenbeek, ged. Steenbergen 6-8-1654; getuigen: Pieter Bocx, Maeijken
Jans en Marija Wilms; in de rangorde van schoolmeesters omschreven als Willem van Diepenbeek (2); hij
werd in 1676 door de magistraat van Steenbergen benoemd tot schoolmeester te Kruisland als opvolger van
zijn vader; de prins van Oranje benoemde hem op 3-11-1676 tot voorlezer, voorzanger en koster van de geref.
kerk van Kruisland; 622 hij maakte de watersnoodramp van 26-1-1682 mee waarbij Kruisland zwaar werd
getroffen; in 1689 kocht hij in Kruisland voor fl. 650 de woning van de overleden predikant Johannes Manteau;
hij was toen lid van het schepencollege van Steenbergen en bleef dit tot zijn overlijden; 623 in 1700 kreeg hij
een beroerte; zijn zoon Willem (Willem van Diepenbeek (3)) nam zijn functies reeds vanaf dat moment waar;
hij werd in Kruisland op 27-3-1702 begraven; hij otr. (als j.m.) Steenbergen 14-11-1682, tr. elders [zeer
waarsch. Kruisland; hiaat in trouwboek] met att. van Steenbergen 8-12-1682 met Margrieta de Meijer, j.d. van
Steenbergen, geref. ged. ald. 10-7-1661, dochter van Bavo [Baven] Stevens de Meijer en Maria Molackx
(Maria Denijs, dochter van de schoenlapper Denijs Molacq); 624 zij overleed in Steenbergen en werd op 23-121690 in Kruisland begraven; uit het huwelijk kwamen de volgende kinderen voort:
1.

2.
3.
4.
5.

Marij (Maria) Willemsdr. van Diepenbeek, ged. Kruisland 12-9-1683; getuigen: Claes Willemse van
Diepenbeek en Cornelia Govertse Vette; zij vertrok op 25-4-1707 met attestatie naar ’s-Gravenpolder
en, na terugkeer, op 4-11-1711 met attestatie naar Prinsenland. 625
Willem Willemszn. (3) van Diepenbeek; volgt IVa.
Stephanus Willemszn. van Diepenbeek, ged. Kruisland 5-10-1687; getuige: de procureur Johannes
Vincke.
Johannes Willemszn. (2) van Diepenbeek, ged. Steenbergen 24-10-1689; getuigen: Jacobus Vinck en
Huijbrechtien Velten.
Cornelis Willemszn. (2) van Diepenbeek; volgt IVb.

IVa Willem Willemszn. (3) van Diepenbeek, ged. Kruisland 7-10-1685 (getuigen: Johannes Manteau en
Lijsbeth van Diepenbeek), zoon van Willem Willemszn. (2) van Diepenbeek en Margrieta de Meijer; in de
rangorde van schoolmeesters omschreven als Willem van Diepenbeek (3); hij nam reeds vanaf 1700 (toen hij
15 jaar oud was) de functies van zijn vader in Kruisland waar na diens beroerte; op 29-4-1702 benoemde de
magistraat van Steenbergen hem tot schoolmeester in Kruisland en op 4-11-1704 volgde zijn benoeming door
de prins van Oranje tot voorlezer, voorzanger en koster aldaar, waarbij zijn traktement van fl. 50 per jaar met
terugwerkende kracht tot 23-4-1702 werd betaald; hij had in een sollicitatiebrief aan de prins geschreven dat
de genoemde functies reeds door zijn vader en grootvader werden vervuld en dat hij de zorg had voor het
onderhoud van zijn moeder en vier overige minderjarige kinderen; 626 in 1705 werd hij door belijdenis lidmaat

619
620

621
622
623

624

625
626

HGK, inv. 1.
Zie voor bijzonderheden over de getuige Aerdt Pietersen van Stel:
http://www.hanleune.nl/genealogie/142-de-kwartieren-van-pieter-bierens-1685-1734.
HGK, inv. 1.
ND, inv. 12557, fol. 212. De desbetreffende akte werd gedateerd op 26-5-1677.
OraS, inv. 1534, 9-3-1689, fol. 143-144v. In 1708 leverde de verkoop van het huis fl. 410 op (WKS, inv.
2575). Voor het gebruik van het huis als schoolhuis betaalde de stad jaarlijks fl. 44.
Zie voor Bavo Stevens de Meijer: http://www.hanleune.nl/steenbergen/204-baven-bavo-stevens-demeijer-tamboer-en-koster-te-steenbergen. In 1688 is Margrieta de Meijer, naar de voornaam van haar
vader, omschreven als Margrieta Bavens (OgaS, inv. 1238).
HGK, inv. 1.
ND, inv. 12557, fol. 215-218.
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van de geref. kerk van Kruisland; 627 in 1707 ontving hij van het stadsbestuur van Steenbergen een vergoeding
van fl. 44 wegens huur van het schoolhuis in 1706; 628 zijn akte als voorlezer, voorzanger en koster werd
vernieuwd (herbevestigd) op 27-8-1714; op 19-7-1714 verwierf hij admissie van de Raad van Brabant als
landmeter; 629 in 1710-1711 is hij vermeld als inwoner van Roosendaal; 630 op enig moment in 1717 werd hij
schoolmeester, voorlezer, voorzanger en koster in Gastel; 631 daar was hij ook schepen; 632 hij ontfermde zich
over zijn neef Hubertus Arnoldus van Diepenbeek, zoon van zijn broer Cornelis Willemszn. (2) van
Diepenbeek, toen deze reeds op uitzonderlijk jonge leeftijd in Kruisland de diverse functies van zijn vader
overnam (zie ad IVb en V); Willem Willemszn. (3) van Diepenbeek (ad IVa) werd in Gastel op 24-1-1753
begraven; hij was gehuwd met Catharina Kok (Kocq); 633 zij werd in Gastel op 26-1-1775 begraven. 634

Handtekening van Willem Willemszn. (3) van Diepenbeek, 19-10-1740. 635
IVb Cornelis Willemszn. (2) van Diepenbeek, ged. Steenbergen 13-2-1693 (getuige: Petrus de Sallij), zoon
van Willem Willemszn. (2) van Diepenbeek en waarsch. Margrieta de Meijer; 636 hij werd in 1718 benoemd
tot schoolmeester in Kruisland als opvolger van zijn broer Willem, die naar Gastel was vertrokken; op 12-81718 volgde zijn benoeming tot voorlezer, voorzanger en koster in Kruisland, ingaande op de dag waarop hij
commissie verkreeg als schoolmeester; 637 op 7-9-1717 verkreeg hij van de Raad van Brabant admissie als
landmeter; 638 hij was in de periode 1727-1738 kerkmeester in Kruisland; 639 in 1738 werd hij getroffen door
een beroerte, waardoor zijn taken werden waargenomen door zijn tienjarige [!] zoon Hubertus Arnoldus (zie
Va); hij overleed in Kruisland op 16-6-1740 en werd daar op 21-6-1740 begraven; drie dagen later werd zijn
jongste zoon Cornelis Johannes van Diepenbeek geboren (zie Vb); Cornelis Willemszn. (2) van Diepenbeek
otr. Kruisland 20-4-1720, tr. Gastel 9-5-1720 (met attestatie van Kruisland) Adriana van de Moer, ged. Gastel
16-8-1699, dochter van Huijbrecht van de Moer en Adriana Mook; uit dit huwelijk kwamen de volgende
kinderen voort die allen in de geref. kerk van Kruisland werden gedoopt, op dochter Johanna na:
1.
2.
3.
4.
5.
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Adriana Willemijna Cornelisdr. van Diepenbeek, 19-1-1721; getuigen: Adriana Mook en Willem
[Willemszn. 3) van Diepenbeek.
Wilhelmus Corneliszn. van Diepenbeek, 11-10-1722; getuigen: Hubertus van de Moer en Maria [van]
Diepenbeek; mogelijk begraven in Kruisland op 29-6-1731.
Margareta Elisabet Cornelisdr. van Diepenbeek, 13-8-1724; getuigen: Stephanus Diepenbeek en
Elisabet van de Moer; mogelijk begraven in Kruisland op 29-6-1731.
Johanna Cornelisdr. van Diepenbeek, ged. te Steenbergen 22-9-1726; 640 geen getuigen vermeld;
mogelijk begraven in Kruisland op 29-6-1731.
Hubertus Arnoldus van Diepenbeek; volgt Va.

HGK, inv. 1; een precieze datum werd niet genoteerd.
OgaS, inv. 448, fol. 115.
Muller en Zandvliet (red.), p. 130.
OgaS, inv. 1253 (ongefolieerd).
ND, inv. 12557, fol. 229.
WBA, DTB Oud en Nieuw Gastel, inv. 15.
Vermoedelijk is zij r.k. gedoopt in Gastel op 8-11-1721 als dochter van Martinus Cocq en Cornelia Par.
Op 2-4-1762 verstrekte zij aan de stad Steenbergen een lening van fl. 2400 tegen een rente van 3 % per
jaar (OgaS, inv. 568, fol. 25).
WBA, DTB Oud en Nieuw Gastel, inv. 15.
Waarschijnlijk is de naam van zijn moeder in het doopboek van Steenbergen foutief genoteerd, t.w. als
Lisabeth Bavens in plaats van als Margrieta Bavens [Margrieta de Meijer]. Van Baven Stevens de Meijer
is geen dochter met de naam Lisabeth bekend.
ND, inv. 12557, fol. 230.
Muller en Zandvliet (red.), p. 130.
OgaS, inv. 2009-2012.
De doop vond in Steenbergen plaats wegens het overlijden van de predikant in Kruisland.
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6.

Susanna Cornelisdr. van Diepenbeek, 12-11-1730; getuigen: Michiel Meijsbergen en Susanna
Melsen; zij otr. (als j.d.) Rucphen 10-4-1756 Johannes van Dreumen, j.m., geboren in Hees,
schoolmeester in Rucphen.
7. Johannes Corneliszn. van Diepenbeek, 26-4-1733; getuigen: Johannes [Willemsz. 2] van Diepenbeecq
en Catharina van de Moer; hij werd in Kruisland op 4-3-1734 begraven.
8. Martha Cornelisdr. van Diepenbeek, 20-3-1735; “hebbende de suster van ’t kindt Adriana [= Adriana
Willemijna] het selve ten H. doop gehouden”.
9. Cornelia Cornelisdr. van Diepenbeek, 6-10-1737; getuigen: Laurens Westelaar en Cornelia van de
Moer; ten doop gehouden door Tanneke Dijckmans.
10. Cornelis Johannes van Diepenbeek; volgt Vb.
In mei 1746 is Adriana van de Moer in Kruisland vermeld met haar thuiswonende kinderen Hubertus,
Susanna, Cornelia en Cornelis van Diepenbeek. 641
Va Hubertus Arnoldus van Diepenbeek, ged. Kruisland 21-11-1728 (getuigen: Arnoldus van de Moer en
Arnoldina van de Moer), zoon van IVb; nam vanaf 1738 in Kruisland de taken van zijn vader waar; werd als
schoolmeester opgeleid door zijn oom Willem Willemszn. (3) van Diepenbeek (schoolmeester in Gastel); 642
werd door de magistraat van Steenbergen in 1740 formeel benoemd tot schoolmeester in Kruisland; op 14-71740 volgde zijn benoeming, door de prins van Oranje, tot voorlezer, voorzanger en koster aldaar; 643 van de
Raad van Brabant verkreeg hij in 1742 admissie als landmeter; 644 in de periode 1749-1758 was hij kerkmeester
van Kruisland; 645 in 1750 was hij verantwoordelijk voor een gezin waarin zijn zusters Adriana, Susanna en
Cornelia en zijn broer Cornelis Johannes nog thuis woonden; 646 in Steenbergen bezette hij gedurende enige
tijd (onder meer in 1753 en 1759) een van de twee schepenplaatsen die sinds 1583 waren toegekend aan
inwoners van Kruisland; in die hoedanigheid werd hij soms aangeduid als stadhouder; op 29-9-1753 kocht hij
in de polder van Kruisland voor fl. 300 een hoefje met 145 roeden land; 647 op 10-4-1759 kocht hij in de polder
Westland te Steenbergen voor fl. 181 en 12 stuivers 10 gemeten en 34 roeden land; 648 eind 1758 maakte hij
aan de prins van Oranje kenbaar dat hij graag de functies van voorlezer, voorzanger en koster wilde overdragen
aan zijn broer Cornelis Johannes van Diepenbeek, die inmiddels door de magistraat van Steenbergen was
benoemd tot schoolmeester in Kruisland; het is goed denkbaar dat zijn posities in Kruisland lastig of mogelijk
zelfs onhoudbaar waren geworden nadat hij in 1756 (zie verderop) was getrouwd met een rooms-katholieke
bruid; hij vertrok (vermoedelijk in 1759) naar Roosendaal waar hij als landmeter werkte; 649 in Roosendaal
testeerde hij met zijn tweede echtgenote op 3-3-1769; 650 hij werd in Roosendaal op 6-3-1769 begraven; 651 zijn
eerste huwelijk had in Kruisland veel voeten in de aarde, hetgeen o.m. tot uitdrukking kwam in de ruim drie
maanden die verstreken tussen het moment van ondertrouw (14-2-1756) en de dag van de huwelijksinzegening
(9-5-1756), beiden in de gereformeerde kerk van Kruisland; de predikant had het bruidspaar in overweging
gegegeven om nog 8 tot 14 dagen te wachten, zodat de bruid, die katholiek was, gereformeerd zou kunnen
worden; het bruidspaar beriep zich op een plakkaat van de Staten-Generaal d.d. 3-6-1750 betreffende gemengde
huwelijken; die werden in het vervolg toegestaan indien de gereformeerde bruidegom 25 jaar of ouder was en
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OgaS, inv. 1288.
ND, inv. 12557, fol. 237-239. Oom Willem verklaarde dat hij zijn jonge neef had onderwezen in het leren
lezen en schrijven en in het psalmzingen. Reeds enkele malen had Hubertus in Gastel de functie van
voorlezer/voorzanger vervuld, tot groot genoegen van de kerkenraad aldaar.
ND, inv. 12557, fol. 246-247. In het desbetreffend besluit van de prins van Oranje (getekend in Cassel)
was foutief vermeld (en afwijkend van de voordracht door de Domeinraad) dat ook commissie was
verleend om in Kruisland schoolmeester te zijn; deze bevoegdheid kwam de magistraat van Steenbergen
toe. Op 23-9-1740 besliste de prins dat Hubertus Arnoldus van Diepenbeek als voorlezer, voorzanger en
koster, zoals gebruikelijk, fl. 50 per jaar zou verdienen, ingaande 14-7-1740 (ND, inv. 12557, fol. 255).
Muller en Zandvliet (red.), p. 131. Zie voor zijn werk als landmeter: Storms (red.), p. 59 en 93.
OgaS, inv. 2015-2016.
Idem, inv. 1291.
OraS, inv. 1588, fol. 5v.
Idem, fol. 116v.
Daar is hij als landmeter o.m. vermeld in 1768 en 1769 (WBA, not. arch. Roosendaal, inv. 6856, akte nr.
2; idem, inv. 6855, akte nr. 25).
Idem, inv. 6856, akte nr. 10. Het betrof een testament op de langstlevende. Mocht hij eerder overlijden
dan zijn tweede echtgenote dan diende zij aan dochter Adriana, voortgekomen uit het eerste huwelijk,
fl. 30 te betalen. Als haar voogd werd Cornelis Johannes van Diepenbeek (Vb) vermeld.
De begraafkosten bedroegen fl. 6 en 10 stuivers “met drie klokken in de oude kerk”.
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de rooms-katholieke bruid 20 jaar of ouder; 652 de haast was hoogstwaarschijnlijk vooral ingegeven door de
snel naderende geboorte van dochter Adriana; de inzegening van het huwelijk vond op 9-5-1756 in Kruisland
plaats onder “een meenigte van menschen”; de bruid was Elisabeth Vrients, geboren onder Steenbergen en
toen wonend onder Kruisland, r.k. gedoopt te Steenbergen op 12-3-1734, dochter van Michaelis Claeszn.
Vrients en diens tweede echtgenote Cornelia van Overvelt; uit dit huwelijk werd in Kruisland op 23-5-1756
dochter Adriana Hubertusdr. van Diepenbeek gereformeerd gedoopt, waarbij genoteerd werd dat de moeder
rooms-katholiek was; doopgetuigen waren: Cornelis [Johannes] van Diepenbeecq en Susanna [Cornelisdr.]
van Diepenbeecq (huisvrouw van Johannes Dreumen, schoolmeester, koster, schepen en stadhouder te
Rucphen); de dopelinge werd ten doop gebracht door Pieternella Herberts, gereformeerd en huisvrouw van
Carel Groenendijk, en werd door de vader zelf ten doop gehouden; 653 twee dagen later overleed Elisabeth
Vrients in het kraambed; zij werd in Kruisland op 29-5-1756 begraven; ook het tweede huwelijk van Hubertus
Arnoldus van Diepenbeek kwam niet soepel tot stand, waarschijnlijk opnieuw omdat de bruid rooms-katholiek
was; de ondertrouw vond op 7-9-1764 plaats in de geref. kerk van Roosendaal en de huwelijksinzegening
volgde, in die kerk, pas op 2-12-1764; de bruid was Maria de Jongh, geboren in Kruisland en r.k. gedoopt in
Steenbergen op 30-7-1732 als dochter van Leonardus de Jongh en Adriana Schoutens; 654 Maria de Jongh
testeerde in Roosendaal op 23-2-1787; 655 zij werd in Roosendaal op 9-3-1787 kinderloos begraven; 656 haar
nagelaten bezittingen werden op 24-3-1787 beschreven. 657

Handtekening van Hubertus Arnoldus van Diepenbeek, 1744. 658
Vb Cornelis Johannes van Diepenbeek, geboren Kruisland 24-6-1740, ged. aldaar 26-6-1740 (getuigen:
Johannes [Corneliszn.] van Diepenbeecq en Martha la Deijn; ten doop gehouden door Marijtje van Doesburgh,
vrouw van Alexander Rol, diender te Kruisland); jongste zoon van IVb; hij volgde eind 1758 zijn broer
Hubertus Arnoldus van Diepenbeek op als schoolmeester in Kruisland, nadat hij die functie reeds in Sprundel
had waargenomen, tot groot genoegen van de kerkenraad aldaar; zijn benoeming, door de prins van Oranje, tot
voorlezer, voorzanger en koster in Kruisland volgde op 16-3-1759 nadat de magistraat van Steenbergen
hierover op 3-3-1759 positief had geadviseerd, erop wijzend dat de functies van schoolmeester, voorlezer,
voorzanger en koster in Kruisland nimmer waren “gesepareerd”; 659 op 29-3-1759 legde Cornelis Johannes ten
overstaan van de Domeinraad in Den Haag de “eed van zuijveringe” af; 660 hij was een geadmitteerd
landmeter; 661 in Kruisland was hij in de periode 1767-1777 kerkmeester; 662 op 13-3-1775 kocht hij voor fl. 580
6 gemeten weiland in de “Wildenhoek” van de polder van Kruisland; 663 uit de nalatenschap van de predikant
Nicolaas Crooswijk kocht hij op 17-5-1780 voor fl. 1864 een huis, schuur, tuin en boomgaard op een erf van
110 roeden aan de noordzijde van het dorp Kruisland; 664 op 28-5-1784 kocht hij voor fl. 175 een huis met
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Het bruidspaar beriep zich op de versie van het plakkaat d.d. 28-3-1756.
Adriana Hubertusdr. van Diepenbeek overleed in Steenbergen op 7-10-1814; zij was getrouwd met
Johannes van Bavel; tot hun r.k. gedoopte kinderen behoorde Hubertinus van Bavel, r.k. ged. Wouw 2512-1780.
Leonardus de Jongh hertrouwde met Cornelia van de Riet.
WBA, not. arch. Roosendaal, inv. 6874, akte nr. 5. Hierin worden haar boers en zusters vermeld.
De begraafkosten bedroegen fl. 6 en 10 stuivers “met drie klokken in de oude kerk”.
WBA, not. arch. Roosendaal, inv. 6874, akte nr. 11.
WBA, DTB Steenbergen, archiefnr. 903, inv. 37.
ND, inv. 12557, fol. 259-261. Opgemerkt werd dat het zelfs door samenvoeging van de betreffende
traktementen niet eenvoudig was om een gezin van te onderhouden.
Idem, fol. 262.
Zijn admissie is niet vermeld door Muller en Zandvliet (red.). Samen met Johannes Baptiste Adan
vervaardigde Cornelis Johannes van Diepenbeek in 1805 een gedetailleerd kaartboek van de polders en
landerijen van het platteland van Steenbergen (OgaS, inv. 1013). Zie voor zijn werk als landmeter verder:
Storms (red.), p. 74, 127 en 163.
OgaS, inv. 2021-2022.
OraS, inv. 1589, fol. 219v; de koop werd “gevest” op 21-4-1775.
Idem, fol. 312v; de koop werd “gevest” op 26-6-1780.
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schuur en erf in het dorp Kruisland, omschreven als schepen en gezworen heemraad van Kruisland; 665 op 263-1794 was hij in Kruisland doopgetuige en werd toen vermeld als schepen van stad en land van Steenbergen,
gezworen landmeter en schoolmeester te Kruisland; 666 in het stadsbestuur van Steenbergen (tot 1795 de
schepenbank, daarna de municipaliteit) bezette hij een van de twee zetels die toekwamen aan inwoners van
Kruisland; in die hoedanigheid verzette hij zich toen in 1796 werd besloten om zijn collega Joannes Franciscus
d’Hulst als schoolmeester in Steenbergen te ontslaan; hij testeerde te Steenbergen op 4-5-1796; 667 op 19-71796 verkreeg hij van de gemeente Steenbergen een stuk grond in het dorp Kruisland in erfpacht om er een
huis op te laten bouwen; 668 op 29-7-1801 kocht hij voor fl. 100 een perceel weiland van 200 roeden in de
“Wildenhoek” van de polder van Kruisland; 669 in de landelijke onderwijsenquête van de Bataafse Republiek,
gehouden in de eerste maanden van 1799, is over het onderwijs in Kruisland onder meer het volgende
vermeld: 670
• De schoolmeester wordt benoemd door de municipaliteit [van Steenbergen].
• Het schoolhuis/woning van de schoolmeester is diens eigendom; hiervoor ontvangt hij een
vergoeding van fl. 44 per jaar.
• Het schoolgeld bedraagt 4 tot 11 stuivers per maand.
• Het traktement van de schoolmeester (fl. 120 per jaar) wordt betaald uit een “Fonds der jaarwedde
en emolumenten”, opgebracht door de “ingezetenen” [de inwoners van Kruisland].
• ’s Zomers wordt geen school gehouden. ’s Winters wordt de school door 60 tot 70 leerlingen bezocht.
Op 28-12-1805 verkreeg Van Diepenbeek van het stadsbestuur van Steenbergen de bevoegdheid om vanaf 11-1806 de lijken aan te geven in het dorp en de polder van Kruisland, de beide Bospolders en de
Triangelpolder; 671 Cornelis Johannes van Diepenbeek overleed in Steenbergen op 16-7-1810; hij otr. (als j.m.)
Steenbergen 16-8-1782 en tr. Kruisland 1-9-1782 (met attestatie van Steenbergen) Cornelia Antoinetta
(Toinetta) de Weert, j.d., geb. Steenbergen, geref. ged. aldaar 11-12-1748 (getuigen: Elias en Stephanus de
Weert en Johanna Rimpelaar), dochter van Cornelis de Weert en Pieternella van Dongen; de (gefortuneerde)
familie De Weert behoorde destijds tot het patriciaat van Steenbergen; 672 uit dit huwelijk kwamen twee
dochters voort die in Kruisland gereformeerd werden gedoopt:
1.
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Cornelia Adriana van Diepenbeek, geboren op 21-8-1784 en gedoopt op 22-8-1784; getuige: Cornelia
[Cornelisdr.] van Diepenbeek; op 26-2-1816 werd onder Halsteren haar zoon Cornelis Johannes van
Diepenbeek geboren; zij was toen ongehuwd; de vader van het kind werd niet genoteerd, maar bij de
geboorteaangifte (door de vroedmeester te Halsteren) was Maarten Jan van Treychel, de
vermoedelijke vader, aanwezig; toen zij op 29-1-1817 in Steenbergen met hem trouwde (waarbij de
bruidegom werd omschreven als 34 jaar oud, “brigadier van zijne majesteit”, garnizoen houdend in
Steenbergen) werd het kind door Van Treychel erkend waardoor het verder door het leven ging als
Cornelis Johannes van Treychel; deze trad beroepsmatig in de voetsporen van zijn vader en van zijn
grootvader van moederszijde; ook hij werd schoolmeester (onderwijzer), vermeld bij zijn huwelijk en
zijn overlijden; hij tr. Haarlem 4-11-1846 met Maartje Moerbeek, geboren in Petten, toen 29 jaar oud,
dochter van Reinier Moerbeek en Trijntje Schouten; zijn vader Maarten Jan van Treychel overleed in

Idem, inv. 1590, fol. 97; het huis grensde oostelijk aan de kerk en westelijk en noordelijk aan het
dorpsplein.
Het betrof (op 26-3-1794) de doop van Kornelis van Treychel, zoon van Thomas van Treychel (die
overleed op 21-7-1793 en in de Franse Kerk van Vlissingen was begraven op 26-7-1793) en Henrietta
Margaretha Molt, die zich klaarblijkelijk na het overlijden van haar echtgenoot vanuit Vlissingen in
Kruisland had gevestigd. De dopeling was een broer van Maarten Jan van Treychel, de echtgenoot van
Cornelia Adriana van Diepenbeek. Kornelis van Treychel werd door belijdenis lidmaat van de geref. kerk
van Steenbergen op 22-9-1814 en vertrok op 7-4-1821 naar Rotterdam (HGS, inv. 11). Daar huwde hij op
23-8-1826 met Dina Maria Anker, geboren in Vlissingen ca. 1800. Hij overleed in Rotterdam op 7-101851.
NaS, inv. 140, 4-5-1796.
OraS, inv. 1591, fol. 61. Het perceel onmvatte 5,5 roeden (van de gemeente) en 9 roeden (van het
kerkhof). De erfpacht bedroeg 6 stuivers per roede per jaar. Zie ook: HGK, inv. 7.
OraS, inv. 1591, fol. 310.
Boekholt, 2006, p. 331.
WBA, DTB Steenbergen, archiefnr. 903, inv. 46.
Een broer van Cornelia Antoinetta de Weert was Emmericus Corneliszn. de Weert, geref. gedoopt te
Oudenbosch op 26-1-1744 en (in 1780) gehuwd met de uit Kruisland afkomstige Ida Bredana
Korendijker. Hij was in Steenbergen o.m. brouwer, schepen, burgemeester en thesaurier en in de periode
1798-1806 eigenaar van het landgoed Ekelenberg in Steenbergen (Leune, 2012, p. 77).
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2.

Steenbergen op 23-9-1825 in wijk G ofwel in het dorp Kruisland; 673 in de betreffende akte werd over
hem genoteerd: 43 jaar oud, geboren in Vlissingen en [inmiddels geen militair meer maar] onderwijzer
van beroep; zijn ouders waren Thomas van Treychel en Henrietta Margaretha Molt; 674 Maarten van
Treychel werd in Kruisland omstreeks 1818 schoolmeester en trad dus in de voetsporen van zijn
schoonvader Cornelis Johannes van Diepenbeek; 675 Cornelia Adriana van Diepenbeek overleed in de
stad Steenbergen op 26-2-1839; haar zoon Cornelis Johannes van Treychel overleed op 30-5-1858 in
Krommenie, waar (ook) hij (!) onderwijzer was.
Pieternella Ida Emmerika van Diepenbeek, geboren op 24-2-1786 en gedoopt op 5-3-1786; getuigen:
Emmerikus [Corneliszn.] de Weert en diens echtgenote Ida Bredana Korendijker; zij tr. Steenbergen
14-3-1817 Pierre de Neve, koopman, geboren in Steenbergen, geref. gedoopt aldaar op 23-11-1780
(getuigen: Pierre Langlet en Jobina de Vos), zoon van Gillis Pieter de Neve [lid van de Steenbergse
magistraat] en Francina Aletta Langlet; Pieternella Ida Emmerika van Diepenbeek overleed in
Steenbergen op 1-2-1834 en haar echtgenoot Pierre de Neve (inmiddels veelal omschreven als Pieter
de Neve) op 31-5-1849, vermeld als grondeigenaar.

Handtekening van Cornelis Johannes van Diepenbeek, 1761. 676
673
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Hij overleed in het pand dat toen genummerd was als Kruisland G 21. Dit pand werd eerder bewoond
door zijn schoonvader Cornelis Johannes van Diepenbeek. Anno 2018 is dit de locatie Markt 2 Kruisland
(met dank aan Hans Slokkers).
Henrietta Margaretha Molt woonde in 1810, toen 56 jaar oud en weduwe van Thomas van Treychel, met
haar twee kinderen Catarina Wilhelmina (toen 20 jaar oud en geboren in Vlissingen) en Kornelis (toen 16
jaar oud en geboren in Steenbergen) in Kruisland, naast het huis van Cornelis Johannes van Diepenbeek
(WBA, Bevolkingsregister Steenbergen 1810, wijk G nr. 22, p. 81). Henrietta Margaretha Molt was
eerder gehuwd met Jan Willem le Bleu. Uit dit huwelijk kwam zoon Jakob Jan le Bleu voort die in
Steenbergen als huurder enige tijd het kasteeltje “Padmos” in het Oudland van Steenbergen bewoonde en
op 18-3-1827 overleed (zie voor hem: Leune, 2012, p. 157, waar hij foutief is omschreven als Jan Jakob
le Bleu). Op 4-7-1816 verkocht hij aan de gemeente Steenbergen (waarschijnlijk namens zijn moeder)
voor fl. 1700 het pand dat in Kruisland eerder diende als schoolhuis. De gemeente kocht het om het te
laten dienen als schoollokaal en als woning voor de onderwijzer.
De geschiedenis van het onderwijs in Kruisland na het overlijden van Cornelis Johannes van Diepenbeek
in 1810 valt buiten de reikwijdte van de onderhavige publicatie, maar ik wil de lezer het volgende niet
onthouden. Na het overlijden van Cornelis Johannes van Diepenbeek werd de functie van schoolmeester
in Kruisland eerst vervuld door Jean Francois Maas (die naar Antwerpen vertrok), vervolgens door
Johannes Vromans en daarna door Martinus Dekkers (die vertrok naar Putte) (WBA, Archief van de
gemeente Steenbergen 1811-1950, inv. 7030). Maarten van Treychel trad in 1818 aan en werd als
schoolmeester in Kruisland in 1826 opgevolgd door Adriaan Anthonij Hage (met dank aan Hans
Slokkers). Hage is geboren in Scherpenisse, geref. gedoopt aldaar op 3-2-1799 als zoon van Jan Hage en
Elena Hart. Hij trouwde op 14-11-1829 in de gemeente Wouw met Anna Barbara Seijbel, geboren in
Roosendaal, geref. gedoopt in Nispen op 22-5-1791, dochter van de schoolmeester Johannes Philippus
Seijbel en Anna Helena van Riet.
Vermeldenswaard is dat de schoolopziener Henricus Wijnbeek in 1834 over de Kruislandse onderwijzer
A.A. Hage opmerkte dat diens onderwijs nog doeltreffender was dan Wijnbeek acht jaar eerder had
vastgesteld, hoewel het schoollokaal te klein, te laag en te bedompt was. Hij noemde Hage “het puik der
gemeenteschoolonderwijzers van het 7de district”. Dit district omvatte de plaatsen Bergen op Zoom,
Halsteren, Oudenbosch, Roosendaal, Steenbergen, Huybergen, Ossendrecht, Woensdrecht, het Heike (St.
Willebrord), Putte, Oud Gastel en Dinteloord (Con Slokkers, 1993, p. 7). De school in Kruisland telde in
de zomer van 1861 90 en in de winter 130 leerlingen. Adriaan Hage werd toen geassisteerd door Gerardus
Clarijs, een 16-jarige zoon van de meestermetselaar van het dorp die als kwekeling voor het
onderwijzersvak leerde. In 1884 werd in Kruisland een nieuwe school gebouwd met vier lokalen en een
onderwijzerswoning (Con Slokkers, 1987, p. 29). Adriaan Hage ging in 1866 met pensioen en overleed in
Kruisland op 23-8-1884, zijn vrouw Anna Seijbel op 6-9-1859.
WBA, DTB Steenbergen, archiefnr. 903, inv. 37, Begraafboek Schepenbank Kruisland 1674-1805.
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Bijlage 3
Schoolmeesters in het dorp De Heen in de 17de en 18de eeuw
In de 17de en 18de eeuw waren in De Heen de volgende schoolmeesters werkzaam:
Periode
ca. 1610 – ca. 1632
1632 - 1634
1634 - 1670
1670 - 1689
1690
1690 - 1736
1736 - 1743
677

678

679

680

681

682

683

Naam
Tot de schoolmeesters in deze periode behoren Abraham Cornelisse en Jacob
Verbruggen. 677
Jan Adriaanse de Clerck. 678
Marinus Janse Cloet (Kloet). 679
Maerten (Meerten) Marinisse Cloet. 680
Abraham de Lion. 681
Francois de Meijer. 682
Hendrik de Meijer. 683

OgaS, inv. 306, fol. 72 en 72v; idem, inv. 307, fol. 75. Door bronnengebrek is een volledig overzicht van
dit tijdvak niet mogelijk.
Tot 2-7-1632 was hij schoolmeester in Kruisland, waar hij op 2-7-1628 aantrad (zie bijlage 2); zie voor
verdere bijzonderheden over hem: Uil, RoZ. Toen hij in 1636 schoolmeester werd in Rengerskerke werd
genoteerd dat hij door invallen van Spaanse troepen gedwongen was geweest om De Heen te verlaten
(GA Schouwen-Duiveland, arch. Classis Schouwen-Duiveland, inv. 1, 27-2-1636).
Zie voor bijzonderheden over hem (en zijn familie): http://www.hanleune.nl/genealogie/202-desteenbergse-tak-van-het-thoolse-geslacht-kloet-cloet. De prins van Oranje verleende hem commissie als
schoolmeester in De Heen op 20-12-1636 (ND, inv. 12557, fol. 126) maar hij was daar reeds vanaf 1
oktober 1634 als schoolmeester werkzaam, hetgeen door de prins met terugwerkende kracht werd
geformaliseerd (ND, inv. 12557, fol. 124 en 124v).
Hij volgde zijn vader op en werd door de prins van Oranje benoemd op 16-4-1670 (ND, inv. 12557, fol.
129). De secretaris van de stad Steenbergen verklaarde op 4-4-1670 namens de magistraat dat Meerten
Cloet door zijn vader van jongsaf was onderwezen in de geometrie en dat hij zijn vader tijdens het
schoolhouden vaak had geassisteerd tot “sonderling” genoegen van de inwoners van De Heen; Maerten
Cloet was evenals zijn vader tevens landmeter; zie voor verdere bijzonderheden over hem:
http://www.hanleune.nl/genealogie/202-de-steenbergse-tak-van-het-thoolse-geslacht-kloet-cloet.
Met instemming van de Nassause Domeinraad nam hij na het overlijden van Meerten Cloet gedurende 3,5
maanden het schoolmeestersambt in De Heen waar, waarvoor hij met instemming van de prins van
Oranje d.d. 27-4-1690 het gebruikelijke traktement ontving (ND, inv. 12557, fol. 136). Op 4-7-1682 werd
hij door belijdenis lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen (HGS, inv. 2, fol. 29v). Als j.m. van
Willemstad ondertrouwde hij op 15-6-1686 met Geertruijdt Abrahams [Dol], j.d. van Wesel. Zij trouwden
elders met att. van Steenbergen d.d. 20-7-1686. In de periode 1691-1697 was hij koster van de geref. kerk
van Steenbergen (WBA, DTB Steenbergen, inv. 33; ND, inv. 12557, fol. 33).
Op 15-5-1685 verwierf hij admissie als landmeter (Muller en Zandvliet, p. 174). Hij werd door de prins
van Oranje tot schoolmeester benoemd op 16-6-1690 (ND, inv. 12557, fol. 137). Hij beklaagde zich een
jaar later over het uitblijven van betaling van zijn traktement ad fl. 160 door de rentmeester van de
geestelijke goederen te Steenbergen (idem, fol. 138). Hij verwierf van de prins van Oranje opnieuw
commissie als schoolmeester in De Heen op 27-8-1714 (idem, fol. 143). Op 12-8-1690 ondertrouwde hij
in Steenbergen en trouwde vervolgens in Nieuw-Vossemeer als een jonge man van Steenbergen, wonend
in De Heen, met Catharijna van der Heijden, een jonge dochter uit Breda en wonend in Steenbergen. Uit
dit huwelijk kwamen tussen 1697 en 1713 negen kinderen voort, de oudste, Ida, gedoopt in NieuwVossemeer op 11-8-1697, de anderen (waaronder een tweeling en vier dochters met de naam Apollonia)
in Steenbergen. Tot de kinderen behoren: zoon Johannes, ged. te Steenbergen op 13-2-1695 en zoon
Henricus, daar gedoopt op 28-8-1701. Ook zij werden schoolmeester in De Heen (zie verderop). In 1708
bestond het huishouden van Francois de Meijer uit hemzelf, zijn vrouw Catarina en de kinderen Jan, Ida
en Hendrick (OgaS, inv. 1251). Francois de Meijer werd in Steenbergen op 19-4-1736 begraven.
Hij volgde zijn vader op en werd door de prins van Oranje benoemd op 24-4-1736 (ND, inv. 12557, fol.
145). Op 13-4-1737 ondertrouwde hij in Klundert met de daar geboren Claasje van Heukelum. Uit hun
huwelijk kwamen vier in Steenbergen gedoopte kinderen voort tussen 1737 en 1742, waaronder driemaal
een dochter Catharine (Catelijna). Hendrik de Meijer overleed op 24-11-1743 en werd op 27-11-1743 in
Steenbergen begraven. Zijn zoon Francois (gedoopt op 2-11-1738) en zijn dochtertje Catelijna (gedoopt
op 26-3-1742) leefden toen nog. Tot hun voogd werd de weduwe benoemd van Hendriks broer Johannes
en tot toeziend voogd hun moeder Claasje van Heukelom (WBA, Weeskamer Steenbergen, inv. 2607).
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1744 - 1745
1745 - 1751
1751 - 1775

684

685

686

Johan de Meijer. 684
Anthonij de Ruijter. 685
Jacob Loene. 686

Hendrik de Meijer liet onder meer negen gemeten land na in de Oude Vlietpolder en in de polder van De
Heen dat in 1743 was verpacht ten behoeve van de meeteelt; hiervoor werd nog fl. 270 ontvangen (bron:
idem, fol. 8v). Tot de nalatenschap behoorde ook een bedrag van fl. 130 dat werd ontvangen van Jacob de
With, slager te Bergen op Zoom, voor het laten weiden van schapen op de gorsingen ten oosten van de
haven van De Heen [de gorsingen die in 1788 werden bedijkt, waardoor de Nieuwe Vlietpolder ontstond]
(bron: idem, fol. 9).
Hij volgde zijn broer Hendrik op en werd door de prins van Oranje benoemd op 21-1-1744 (ND, inv.
12557, fol. 156). Twee andere gegadigden voor de functie waren Johannes Quist en Rochus Bierens
(idem, fol. 154).
Johan de Meijer trouwde te Kruisland 22-11-1722 als j.m. van Steenbergen (met att. van Steenbergen)
met Margarita de la Riviere (“Magrita Lariveere”), weduwe van Jurrien (Juliaen) Hosius. Samen met haar
was Johan de Meijer op 1-2-1737 doopgetuige te Bergen op Zoom. Op 12-6-1739 is hij vermeld als
inwoner van Steenbergen (NaB, inv. 563, akte nr. 12). Op 15-3-1745 werd hij in Steenbergen begraven.
Zijn weduwe verkreeg van de geref. kerk van Steenbergen op 2-5-1747 een attestatie in verband met haar
vertrek naar Roosendaal (HGS, inmv. 34). Daar testeerde zij op 22-12-1748 en legateerde aan de twee
nagelaten kinderen van Hendrik de Meijer, broer van haar overleden echtgenoot, samen fl. 60 (WBA, not.
arch. Roosendaal, inv. 6816). Margarita de la Riviere was voogdes van deze kinderen.
Hij werd door de prins van Oranje benoemd op 1-4-1745 (ND, inv. 12557, fol. 159). Hij werd op 29-11708 in Steenbergen geref. gedoopt als zoon van Gillis de Ruijter (landbouwer, schepen van Steenbergen
in o.m. 1715) en Sara Bosselaar. In 1742 woonde (verbleef) hij in “Den Hitzert” (Zuid-Beijerland). Op
31-8-1734 testeerde hij (toen nog ongehuwd) in Bergen op Zoom en wees als zijn erfgenamen aan zijn
tantes Anna en Pieternella Bosselaar, ieder voor de helft (NaB, inv. 515, fol. 277-279). In 1740 werd hij
door belijdenis lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen. Op 28-4-1742 ondertrouwde hij te
Steenbergen (als j.m., aldaar geboren) en trouwde hij te Dinteloord op 14-5-1742 met Apolonia Segboer,
geboren in Prinsland, ged. ald. 3-6-1714, dochter van Adriaan Segboer en Petronella Saerloos; zij was
weduwe van Jan Duijk (met wie zij op 27-4-1737 in Dinteloord ondertrouwde). In 1749 is hij met haar in
De Heen vermeld (OgaS, inv. 1290). Op 25-1-1751 overleed Anthonij de Ruijter in Steenbergen en op
29-1-1751 volgde zijn begrafenis. Zijn weduwe hertrouwde in Dinteloord (otr. 22-4-1752, tr. 14-5-1752)
met Jacob van Ekelen (Eekelen). Deze is op 11-12-1707 in Etten-Leur gedoopt en was weduwnaar van
Martijntje Maertens Biert, die weduwe was van de Steenbergse schoolmeester Cornelis Ouboter (zie deel
II). Jacob van Eekelen was in (o.m.) 1751, 1752 en 1759 ouderling in de geref. kerk van Steenbergen
(HGS, inv. 15, 25-5-1751, 16-5-1752 en 21-5-1759).
De Ruijter was een neef van Adriaan Verstappen, stadsschoolmeester te Steenbergen; zie deel II, met
verdere bijzonderheden over De Ruijter.
Op 1-2-1751 berichtte de rentmeester van de geestelijke goederen te Steenbergen, De Weert, aan de
Nassause Domeinraad dat de inwoners van De Heen na het overlijden van De Ruijter uitkeken naar een
“redelijk bekwaam persoon” die “het leesen, schrijven en cijfferen tamelijk verstondt” aangezien, zo
voegde hij daaraan toe, verscheidene gereformeerde huishoudens in De Heen sedert enige tijd hun
kinderen in Vossemeer naar school sturen (ND, inv. 12557, fol. 165). Jacob Loene werd door de prins van
Oranje benoemd op 19-4-1751 (ND, inv. 12557, fol. 166). Voor de Raad en Rekenkamer van de prins in
Den Haag legde hij op 10-5-1751 de “eed van suijveringe” af (idem, fol. 171).
Jacob Loene is op 5-4-1722 in Scherpenisse gedoopt als zoon van Jan Jacobszn. Loene en Maria
Francoisdr. Priems. Op 27-3-1749 verkreeg hij van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland
admissie als landmeter (Muller en Zandvliet (red.), p. 179). Hij trouwde (waarschijnlijk in 1751 in
Scherpenisse) met Jacoba Mense, vermoedelijk dochter van Jacob Mense en Lijsbeth Jeliers (Geliers,
Leniers). Op 22-11-1751 werden hij en zijn echtgenote Jacoba Mense lidmaten van de geref. kerk van
Steenbergen, komend uit Scherpenisse (HGS, inv. 34). Op 1-7-1761 testeerden zij in Steenbergen (NaS,
inv. 120, fol. 383-384v). Zij lieten in Steenbergen tussen 1752 en 1768 zeven kinderen dopen, waaronder
zes (!) met de naam Jan. Hun zoon Jacob, gedoopt op 25-11-1753, huwde met Maria Mense, werd
landbouwer in Poortvliet en overleed daar op 18-6-1824. Jacob Loene (sr.) werd op 1-4-1764 ouderling in
de geref. kerk van Steenbergen (HGS, inv. 3).
Jacob Loene overleed in De Heen op 17-1-1775. Op 13-9-1775 verleende de Domeinraad aan zijn
weduwe toestemming om de “emolumenten” te genieten die bij het schoolmeestersambt horen totdat een
nieuwe schoolmeester zou zijn benoemd en aangetreden; zij diende er intussen voor te zorgen dat de
functie naar behoren werd waargenomen (idem, fol. 180). Op 3-12-1775 verkreeg zijn weduwe van de
geref. kerk van Steenbergen een attestatie naar Poortvliet.
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1775 - 1782
1782 - 1785
1786 - 1789
1789 - 1792
1792 - 1793
1794 - 1807
687

688

689

690

691

692

Cornelis de Korte. 687
Wijnand Kanaar. 688
Willem Knoote. 689
Vacature. 690
Jan Nicolaas Gerwijn. 691
Johan Jacob Eijdes (Eydes).

692

Hij werd door de prins van Oranje (die op ’t Loo verbleef) benoemd op 16-9-1775 (ND, inv. 12557, fol.
181 en 182). Er waren op 14-9-1775 vijf andere sollicitanten: Pieter Boekhouder [Boekhouwer, die in
december 1782 officieel werd benoemd tot schoolmeester in de buurtschap Kladde en daar reeds vanaf
1775 als zodanig werkzaam was], Pieter Anthonij Quist, Hendrik van ’t Hooff [Hof?], Philippus Jacobus
van Iserneck [die in Steenbergen op 16-4-1772 gereformeerd belijdenis deed] en Pieter van Seip.
Toen Cornelis de Korte voor benoeming werd voorgedragen door de Domeinraad werd o.m. opgemerkt
dat hij reeds meermalen de directie van scholen had gevoerd, dat hij bekwaam was om te leren lezen,
schrijven en cijferen en ook om te onderwijzen in de landmeetkunde, in navigatie en het ……[slecht
leesbaar] boekhouden (idem, fol. 181). Hij was eerder ondermeester in Oud-Vossemeer (1774). Hij werd
lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen op 9-10-1775 met een attestatie van Serooskerke (Walcheren)
en vertrok naar Bergen op Zoom met een attestatie van 10-2-1782 (HGS, inv. 34); daar werd hij
schoolmeester in het Weeshuis (net zoals Johan Jacob Eijdes in 1794; zie verderop); zie voor meer
bijzonderheden over Cornelis de Korte: Uil, RoZ.
Hij werd door de prins van Oranje benoemd op 25-9-1782 (ND, inv. 686, fol. 737) en kreeg het
gebruikelijke traktement van fl. 160 per jaar (zie bijv. ND, inv. 12915, rekening van het jaar 1784, fol.
70). Hij is op 16-1-1760 in Tholen geref. gedoopt als zoon van Olivier Kanaar en Catharina de Bruin. In
1782 werd hij lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met een attestatie van Schiedam (HGS, inv.
34). Hij werd als schoolmeester in De Heen betaald tot 24-9-1785 (ND, inv. 12916, fol. 80 en 80v).
Daarna vertrok hij naar Heinkenszand. Voor meer (en velerlei) bijzonderheden over hem wordt verwezen
naar: Uil, RoZ.
Hij werd door de prins van Oranje benoemd op 21-1-1786 (ND, inv. 686, fol. 737). Hij werd lidmaat van
de geref. kerk van Steenbergen met een attestatie van Bergen op Zoom d.d. 24-3-1786. Hij werd betaald
tot zijn overlijden (vermoedelijk in Poortvliet) op 30-6-1789 (idem, inv. 12920, fol. 105v). Vermoedelijk
is hij een zoon van Frederik Knoote (chirurgijn, schepen en burgemeester te Poortvliet) en Soetje
Leunisse en een broer van Ambrosius Knoote, schoolmeester in Stavenisse, Noordgouwe en Ouwerkerk;
zie Uil, RoZ; in 1787 werd hij benoemd tot schoolmeester, voorzanger en koster in Scherpenisse, maar
bedankte daarvoor; op 4-7-1789 werd hij in Poortvliet begraven (RoZ).
De vacature bestond van 1-7-1789 tot 4-12-1792 (ND, inv. 12920, fol. 105v, inv. 12921, fol. 71v, inv.
12922, fol. 87 en inv. 12924, fol. 73v).
Hij werd benoemd door de prins van Oranje op 4-12-1792 (ND, inv. 12924, fol. 73v). Hij “absenteerde”
op 1-7-1793 “en [is] niet weder terug gekomen”. Hij ontving in 1793 een traktement van fl. 80 plus een
bedrag van fl. 40 krachtens een resolutie van de Nassause Domeinraad van 12-7-1793 (ND, inv. 12927,
fol. 74v-75). Op de lidmatenlijst van de geref. kerk van Steenbergen betreffende de periode 1787-1869
komt hij niet voor.
Hij zou de auteur zijn van een boekje over “een zonderling geval van een zeker leeraar die onder zijn
Predikatie op den predikstoel is gestorven en onder denzelve begraven en hoe dit in de kerk een groote
beroering verwekte in het jaar 1793”; dit zou betrekking hebben gehad op een predikant in Engeland; zie:
http://www.geneaservice.nl/tt/tt006.html.
Hij werd benoemd door de prins van Oranje op 15-1-1794 (ND, inv. 12928, fol. 85). Op 20-10-1797
berichtte de municipaliteit van Steenbergen aan de opvolger van de Nassause Domeinraad, “Het College
van Administratie gesteld over de door de Franschen geabandonneerde goederen van de Vorst van
Nassau”, het volgende over het functioneren van Jacob Eydes als schoolmeester in De Heen. Een deel van
de inwoners van De Heen klaagt over zijn onkunde. Hij is een buitenlander die de Hollandse taal niet
machtig is. Eerder was hij sergeant in het Staatse regiment van Nijvenheim. Als schoolmeester wordt hij
gesalarieerd door de “voormaligen Heer en Baron dezer stad en lande” en nog steeds uit de “inkomsten
van deszelfs geabandonneerde goederen” (OgaS, inv. 172, fol. 1, 20-10-1797). De melding van deze
klacht leidde niet tot het ontslag van Eydes. In de onderwijsenquête van 1799 (Boekholt, 2006, p. 331)
wordt Eydes vermeld als Johannes Jacobus Eijdes, 44 jaar oud.
Hij is ca. 1755 geboren in Allendorf in Nassau-Dillenburg. Op 12-12-1786 was hij korporaal in het eerste
bataljon van het Staatse regiment van John Houston (die in 1788 als kolonel werd opgevolgd door Walter
Godfried van Nijvenheim) (Ringoir, 1981, p. 107). Hij ondertrouwde toen in de geref. kerk van Tholen
als j.m. met Catharina Getruijda ’s Gravenhorst, j.d., geboren te Stolberg in het hertogdom Gulick. Zij
trouwden te Tholen op 17-1-1787. Zij lieten op 26-4-1795 en 8-2-1801 in Steenbergen twee zoons geref.
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dopen (Jacob en Johannis ) die elk jong overleden (resp. op 11-4-1805 en 29-7-1805). Voorts overleed in
Steenbergen op 23-10-1805 hun zoon Johan Conradis [NB: dus drie kinderen in een jaar tijd].
Waarschijnlijk verhuisde het gezin in 1807 naar Bergen op Zoom waar Eijdes onderwijzer werd aan het
Bergs Protestants Weeshuis. Deze functie werd spoedig opgeheven. Op 30-10-1807 werden Eijdes en zijn
eerste echtgenote benoemd tot binnenouders (vader en moeder) van dit weeshuis met een traktement van
fl. 150 per jaar (Daeter, p. 303-304).
Op 24-7-1809 overleed in Bergen op Zoom Catharina Geertruid Gravenhorst. Johan Jacob Eijdes
hertrouwde in Bergen op Zoom op 14-7-1810 met Neeltje Grootenboer, weduwe van Johannes Hubertus
Brands; zij overleed te Tholen op 23-4-1812, 47 jaar oud. Eijdes werd toen omschreven als 57 jaar oud en
vader van een armhuis. Eijdes hertrouwde nog eens (ca. 1812/1813) en wel met Wilhelmina Bakkers.
Hun zoon Johannis overleed in Tholen op 8-12-1813. Johan Jacob Eijdes werd omschreven als econoom
administrateur.
In De Heen werd Eijdes op 18-5-1808 opgevolgd door Daniel Cornelissen van de Meeberg, die ca. 1755
in Middelburg is geboren. Op 13-2-1789 ondertrouwde hij in Zevenbergen (en trouwde daar op 1-3-1789)
als j.m. met Dingena van Riel, j.d., geboren in Zevenbergen, ged. ald. 17-1-1762 (dochter van Johannes
van Riel en Cornelia de Rooy) en overleden in Steenbergen op 4-11-1807. Van de Meeberg hertrouwde
met Diederica Johanna van der Beek, geboren in Steenbergen op 8-2-1774 en overleden aldaar op 18-21844. Het functioneren van Van de Meeberg als schoolmeester in De Heen was problematisch; enkele
dorpelingen verzochten de burgemeester van Steenbergen en de dienstdoende schoolopziener om hem te
ontslaan, waarna Van de Meeberg uit zijn functie werd ontheven en werd vervangen door meester
Enthoven (Con Slokkers, 1994, p. 38-39; Con Slokkers, 1997, p. 38-39). Van de Meeberg werd in
Steenbergen op 3-1-1832 begraven.
WBA, Archief van de gemeente Steenbergen tussen 1811-1950, inv. 7069. Het linkerdeel van het gebouw
was de woning voor de schoolmeester, het rechterdeel omvatte één klaslokaal van 10,5 bij 6 meter.
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Bijlage 4
Schoolmeesters in de buurtschap Kladde in de 18de eeuw
Over de drie schoolmeesters in Kladde die binnen het bereik van de onderhavige studie vallen kunnen de
volgende bijzonderheden worden vermeld.
Leo Lorrens (Laurens)
Hij is geboren in de jurisdictie van Roosendaal en werd in de geref. kerk van Roosendaal op 19-6-1735 gedoopt
als Leo Laurens, zoon van Willem Laurens en Maria Elisabeth Moors; 694 getuigen waren Lia Moors en Catrina
Losalje; hij woonde op 23-6-1765 op “Hogewerf onder Wouw”, een herberg in de buurtschap Vroenhout tussen
Roosendaal en Wouw (zie zijn eerste huwelijk); hij woonde in oktober 1765 in Roosendaal met zijn eerste
echtgenote, twee stiefkinderen (Stephanus en Johannis Elperdink) en de meid Hendrina Plesterius; 695 op 9-41767 werd hij met een attestatie van de geref. kerk van Roosendaal lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen,
omschreven als schoolmeester op “de Klad”; 696 op 12-3-1769 werd in de kerkenraad van laatstgenoemde kerk
opgemerkt dat hij reeds ca. drie maanden na zijn huwelijk een kind had laten dopen, waardoor hij als een
“ergerlijke” lidmaat werd beschouwd; op 24-3-1769 is vermeld dat de predikant en de ouderling Johannes van
Nieuwenhuizen Lorrens en zijn vrouw hadden gewezen op de “onbetamelijkheid van hun ontijdige
samenleving”; wegens hun “ergerlijk” gedrag werd hen de toegang tot het Avondmaal ontzegd; het echtpaar
betuigde er spijt over dat zij hun [geloofs]belijdenis “onteert” hadden; op 30-6-1769 werd het verzoek van
Lorrens om weer te mogen deelnemen aan het Avondmaal door de kerkenraad ingewilligd, na een
“nadrukkelijke” vermaning; 697 op 10-2-1770 kocht Leo Lorrens van Susanna Peeters, weduwe van Pieter
Trien, voor fl. 300 een huis, schuurtje en keet op 65 roeden cijnsgrond aan de Kladtsendijk; 698 in het gezin van
Lorrens en De Gester verbleef in de periode 1770-1773 Martina Wilhelmina Lorrens, stiefzuster van Leo
Lorrens; 699 in de jaren 1773 en 1774 verbleef bij hen de kostganger Johannes Marchand; 700 Leo Lorrens werd
in Steenbergen op 5-9-1774 begraven; hij tr. (1) Wouw 23-6-1765, omschreven als wonend op Hogewerf onder
Wouw en met attestatie van Ossendrecht, met Teuntje Plesterus (Pletterus), remonstrants gedoopt te Rotterdam
op 8-3-1724, dochter van Steven Plesterus en Maria Verhaar, wonend in Ossendrecht, weduwe van de
schoolmeester Carel Elperdink (die in Ossendrecht op 27-2-1765 is begraven); Teuntje werd op 29-10-1765 in
Roosendaal begraven, ca. 4 maanden na haar huwelijk met Lorrens; 701 Leo Lorrens otr. (2) geref. Bergen op
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Willem Laurens en Maria Elisabeth Moors trouwden in Bergen op Zoom (geref.) met attestatie van
Roosendaal op 27-4-1732, hij als geboren in Gulik en als soldaat onder “Binor” in het garnizoen van
Bergen op Zoom, zij als geboren en wonend in Roosendaal. In de geref. kerk van Roosendaal lieten zij
ook dopen: Geertruij Laurens (4-1-1733) en Mechelina Willemina Laurens (27-8-1741). Laatstgenoemde
dochter dankt haar eerste voornaam aan doopgetuige Mechelina van Walraven, echtgenote van de
ontvanger Eliseus Frederik Harel. Willem Laurens (Lourens) was in Roosendaal (o.m. vermeld op 27-81741) vorster (dienaar van de schout; toen: George Willem Hallinguis) en later (o.m. vermeld op 12-71763) tavernier (herbergier) op “Hogerwerff halverwege Roosendaal en Wouw” (NaB, inv. 765, akte nr.
53). Op 28-10-1774 werd hij gedwongen om al zijn roerende goederen af te staan aan een schuldeiser; de
schuld betrof twee jaar huur van het huis genaamd “Hoogerwerf” en de leverantie van bier (WBA, not.
arch. Roosendaal, inv. 6842). Maria Elisabeth Moors werd in Roosendaal op 3-1-1760 begraven. Willem
Laurens hertrouwde met Anna Bruijnincx (Bruijnnings, Bruijnen); zij testeerden te Bergen op Zoom op
28-5-1761 (NaB, inv. 763, akte nr. 27; hij tekende als Willem Lorens); zij lieten op 12-7-1761 in Wouw
hun dochter Martina Wilhelmina Laurens geref. dopen (zonder getuigen) en op 4-12-1763 hun zoon
Wilhelmus Lorrens (getuigen: Frederik Lorrens en Elisabeth Lorrens).
WBA, Kohieren der gemaalgelden Roosendaal en Nispen 1765-1766, inv. 300, fol. 7v. De beide
stiefkinderen werden in Ossendrecht geref. gedoopt op respectievelijk 1-6-1755 en 28-8-1757.
HGS, inv. 34. Pas in 1769 is hij in het kohier betreffende de bevolking van het Steenbergse platteland als
inwoner vermeld, met zijn tweede echtgenote en zijn dochter Maria Elisabeth Lorrens (OgaS, inv. 1308,
fol. 26v). Vermoedelijk was hij in Kladde de eerste schoolmeester.
HGS, inv. 3, 12-3-1769, 24-3-1769 en 30-6-1769. Of ook zijn echtgenote toen ook weer toegang kreeg tot
het Avondmaal is niet duidelijk.
OraS, inv. 1589, fol. 96. De koop werd “gevest” op 26-2-1770. Het is onduidelijk of in dit huis ook
school werd gehouden.
Op 12-4-1789 liet Martina Wilhelmina Lorrens, ongehuwd, in Ruckphen haar dochter Maria geref.
dopen; de naam van de vader was niet bekend. Genoteerd werd dat zij is geboren in “Hogewerf, kerkelijk
onder Wouw”. Op 13-11-1791 liet zij in Wouw haar dochter Johanna geref. dopen. Zij was nog steeds
ongehuwd en verklaarde dat de soldaat Hendrik Huismans de vader was.
OgaS, inv. 312, fol. 15v en inv. 1313, fol. 28v.
WBA, Kerkrekeningen Roosendaal 1764-1767, inv. 690, fol. 26v.
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Zoom 4-11-1768 Margaretha de Gester, j.d., geboren in ’s Grevenduijns Kapell [?], beide lidmaat van de geref.
kerk; de geref. kerk van Bergen op Zoom verstrekte op 20-11-1768 een attestatie naar “de Hoeven”; 702 de
geref. kerk van Steenbergen verstrekte een attestatie naar Bergen op Zoom d.d. 24-11-1768; Margaretha de
Gester werd lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met att. van Bergen op Zoom d.d. 11-2-1769; 703 zij
hertrouwde met Pieter Boekhouwer (zie verderop); uit het tweede huwelijk kwamen twee kinderen voort:
a. Maria Elisabeth Lorrens, geref. ged. Steenbergen 12-2-1769; zij werd in Steenbergen op 11-1-1783
begraven.
b. Franciscus Wilhelmus Lorrens, geref. gedoopt te Steenbergen op 20-1-1771; begraven te Steenbergen op
20-11-1771.

Handtekening van Leo Lorrens, 26-2-1770. 704
Pieter Boekhouwer
Hij werd op 20-2-1752 in Fijnaart en Heijningen gereformeerd gedoopt als zoon van Teunis Boekhouwer en
Mechelina van der Linden. Vergeefs solliciteerde Pieter Boekhouwer op 14-9-1775 naar de functie van
schoolmeester in De Heen. 705 In 1775 woonde hij als kostganger (“thuislegger”) in het Westland [in Kladde]
bij Margaretha de Gester, weduwe van Leo Lorrens. 706 Hij volgde Lorrens op als schoolmeester in Kladde,
waarschijnlijk direct na diens overlijden. Op 15-7-1775 ondertrouwden Pieter Boekhouwer en Margaretha de
Gester in de gereformeerde kerk van Steenbergen. Op 19-10-1775 leende hij fl. 300 met als onderpand het huis
met toebehoren dat in 1770 was gekocht door Leo Lorrens. 707 Idem op 31-10-1795 fl. 400, waarmee de eerste
lening werd afgelost. 708 In de geref. kerk van Steenbergen werd op 19-1-1777 hun dochter Machlina (later
steeds omschreven als Mechelina) Boekhouwer gedoopt, met als getuigen Hendrik Bak en Johanna de Gester.
In 1780 maakt (eenmalig) de knecht Pieter Jan Vissers deel uit van hun huishouden, evenals het pleegkind
Judith (Judik) Glases, dat nog zou blijven tot en met 1783. 709 Op 14-12-1782 verkreeg Boekhouwer commissie
van de prins van Oranje als schoolmeester in Kladde met een traktement van fl. 100 per jaar, betaald door de
rentmeester van de geestelijke goederen te Steenbergen. 710 Margaretha de Gester werd in Steenbergen op 210-1784 begraven. Pieter Boekhouwer hertrouwde niet.
Vanaf 1783 tot en met 1795 werd de school in Kladde jaarlijks bezocht door gedeputeerden van de classis
Tholen en Bergen op Zoom in het kader van de beoordeling van het kerkelijk leven en van het onderwijs in
Steenbergen. Toen dit voor de eerste keer gebeurde werd genoteerd dat de schoolmeester aan zijn plicht
voldeed. 711 Uit verdere verslagen blijkt dat het functioneren van de schoolmeester Pieter Boekhouwer soms
problematisch was. In 1791 werd genoteerd dat hij door de kerkenraad over zijn “slecht gedrag” onderhouden
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In Hoeven kon van hen geen huwelijk worden getraceerd.
HGS, inv. 34.
OraS, inv. 1589, fol. 96.
ND, inv. 12557, fol. 181-182.
OgaS, inv. 1314, fol. 7v.
OraS, inv. 1754, fol. 107.
Idem, inv. 1756, fol. 194.
Idem, inv. 1319 t/m 1322. Zij zijn steeds vermeld als wonend in Kladde.
ND, inv. 12915 (fol. 71v) t/m 12928 (fol. 86).
Opgemerkt werd dat de schoolmeester “aan de Klad” daar onlangs met een traktement was aangesteld
(HGS, inv. 15, visitatie 25-6-1783). In eerdere verslagen van de visitatie van het kerkelijk leven en van
het onderwijs in Steenbergen door de classis wordt de school in Kladde niet vermeld.
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zou dienen te worden en in 1792 merkten de gedeputeerden op dat de schoolmeester geen lof verdiende. 712 In
1794 en 1795 werden door de gedeputeerden geen klachten over hem meer gesignaleerd.
Pieter Boekhouwer werd in Steenbergen op 30-12-1799 begraven. Waarschijnlijk trad hij al begin 1799 (of
mogelijk nog eerder) terug als schoolmeester in Kladde, want Adrianus Nouten is reeds in de beginmaanden
van 1799 als schoolmeester aldaar vermeld (zie de “Onderwijsenquête” uit 1799). 713

Handtekening van Pieter Boekhouwers, 19-10-1775. 714
Adrianus (Adriaan) Nouten
Als Adrianus Nouten werd hij in Steenbergen op 11-2-1753 rooms-katholiek gedoopt met als getuigen: Anna
Voorschot en Joannes Bedaght. Zijn ouders zijn Adrianus Nouten en Joanna Bedaght (Bedagt). 715 Formeel
werd hij door de municipaliteit van Steenbergen in januari 1800 benoemd tot schoolmeester in Kladde, maar
hij was daar reeds in de eerste maanden van 1799 als zodanig werkzaam, mogelijk als ondermeester. 716 Op 94-1800 werd de benoeming goedgekeurd door het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas. 717 Zijn
traktement was fl. 100 per jaar. Nouten bleef ongehuwd en overleed op 2-11-1821. 718

De voorgevel van de school in Kladde, 1884. 719
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HGS, inv. 15. Mogelijk hadden de bezwaren tegen zijn functioneren minder of niet te maken met zijn
werk als schoolmeester, maar (meer) met zijn privéleven. Hierover zijn in de acta van de kerkenraad geen
bijzonderheden aangetroffen (HGS, inv. 5).
Boekholt, 2006, p. 331.
OraS, inv. 1754, fol. 107.
Zijn moeder Joanna Bedaght overleed in Kladde op 9-3-1806, 68 jaar oud.
Boekholt, 2006, p. 331. Vermoedelijk kon de benoeming pas plaatsvinden na het overlijden van
Boekhouwer.
OgaS, inv. 1917.
Vanaf 2-11-1821 was Sebastiaan Luijkx in Kladde waarnemend schoolmeester. Op 1-7-1822 werd hij
daar tot schoolmeester benoemd. In februari 1830 vertrok hij naar Bergen op Zoom waar hij was
benoemd tot bijzonder onderwijzer der tweede klasse. Hij werd op 25-5-1830 opgevolgd door zijn broer
Adrianus Luijkx die reeds als waarnemend schoolmeester in Kladde werkzaam was; hij bezat een akte
van de derde rang (WBA, Archief gemeente Steenbergen 1811-1950, inv. 7030).
WBA, Archief van de gemeente Steenbergen tussen 1811-1950, inv. 7067. Het tweeklassige gebouw was
bestemd voor ca. 100 leerlingen. Aan de linkerzijde bevond zich de onderwijzerswoning.

104

De zijgevel van de school in Kladde, 1884.

De aangekondigde verkoop van de school en de onderwijzerswoning in Kladde in juli 1916
(Steenbergsche Courant, 12 juli 1916).
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Bijlage 5
Bijzonderheden over schoolmeester D’Hulst te Steenbergen in de periode 1796-1798
Het navolgende overzicht is een aanvulling (met een enkele herhaling ter verduidelijking) op hetgeen in deel
II (het repertorium) over het functioneren van D’Hulst als stadsschoolmeester reeds is opgemerkt.

Datum

Gebeurtenis

30-10-1796

Naar aanleiding van klachten over plichtsverzuim door D’Hulst besluit het stadsbestuur
om diens gesignaleerde afwezigheid te laten onderzoeken. 720
Een delegatie van het stadsbestuur bezoekt de stadsschool en constateert dat D’Hulst
afwezig is. Hij verblijft zonder toestemming in Den Bosch. Zijn echtgenote neemt zijn
taak als schoolmeester waar. 721
Het stadsbestuur beraadslaagt over de positie van D’Hulst naar aanleiding van zijn
vastgestelde afwezigheid op 31-10. Gewezen wordt op de “speciale reserve” die is
opgenomen in de resolutie van het stadsbestuur betreffende de aanstelling van D’Hulst
als stadsschoolmeester d.d. 10-3-1792. Gedoeld werd op de volgende passage in de
aangehaalde resolutie. D’Hulst werd benoemd “tot soo lange den magistraat zal
goedvinden hem te continueeren, als speciaal het recht reserverende om deszelfs
aanstelling ten allen tijde te konnen en moogen intrekken”. 722 D’Hulst accepteerde de
functie nadat hij van deze aanstellingsconditie had kennisgenomen.
De magistraat besluit om de functie van D’Hulst als Frans en Nederduits
stadsschoolmeester voor vervallen te verklaren en zijn commissie in te trekken. Hij dient
met zijn gezin het schoolhuis binnen acht dagen te verlaten en de sleutel over te dragen
aan de [tijdelijke] president van de magistraat. Hij mag de tuin van het schoolhuis blijven
gebruiken totdat een nieuwe schoolmeester is benoemd. De thesaurier van de stad krijgt
opdracht niets meer aan D’Hulst te betalen. 723
D’Hulst protesteert bij het stadsbestuur tegen zijn ontslag. Hij stelt dat de wetten die in
1792 zijn gemaakt onder het vorige stadsbestuur op 4-9-1795 door de “Provisionele
Representanten van het Volk van Bataafsch Braband” zijn vernietigd en dus niet meer
van toepassing zijn. Hij maakt kenbaar dat hij aan zijn onderwijs qua schooltijden,
verlofdagen en schoolboeken niets heeft gewijzigd en dat dit alles steeds is goedgekeurd.
Hij acht het onmenselijk om binnen acht dagen te moeten vertrekken met zijn vrouw en
vier kinderen, waarvan de meeste ziek zijn en één zelfs op de rand van het graf
verkeert. 724
Het lid van de magistraat, Cornelis Johannes van Diepenbeek [schoolmeester in
Kruisland en collega van D’Hulst], maakt kenbaar het oneens te zijn met het ontslag van
D’Hulst. 725
Het stadsbestuur besluit om de ontruimingstermijn van het schoolhuis te verlengen tot
10-12-1796. 726
Het stadsbestuur wijst het protest van D’Hulst tegen zijn ontslag af. 727
Het stadsbestuur besluit dat D’Hulst voorlopig in het schoolhuis mag blijven wonen,
maar hij mag daar geen school meer houden. 728
Het stadsbestuur besluit om te controleren of D’Hulst zich houdt aan het verbod om
school te houden. De deur tussen de woning en de school dient te worden dichtgemaakt
en op de buitendeur dient een slot te worden gehangen. 729
De leden van het stadsbestuur [Cornelis] Van Ostayen en [Adriaan] Van Rooij hebben
vastgesteld dat D’Hulst in het schoolhuis geen schoolhoudt. Hem is te verstaan gegeven

31-10-1796

04-11-1796

06-11-1796

07-11-1796

12-11-1796
02-12-1796
03-12-1796
11-12-1796

12-12-1796
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723
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OgaS, inv. 171, 4-11-1796, fol. 8v-9.
Idem.
Idem, inv. 169, fol. 67v, 10-3-1792.
Idem, inv. 171, 4-11-1796, fol. 8v-9.
Idem, 6-11-1796, fol. 16-16v.
Idem, 7-11-1796.
Idem, 12-11-1796.
Idem, 2-12-1796, fol. 18.
Idem, 3-12-1796, fol. 27.
Idem, 11-12-1796, fol. 27.
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12-12-1796

13-12-1796

28-01-1797
24-02-1797

03-03-1797

05-05-1797

27-05-1797

10-07-1797

05-08-1797
05-11-1797

730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740

dat dit niet alsnog mag gebeuren. Opdracht is verstrekt om de deur tussen de woning en
de school dicht te maken en om een slot op de buitendeur te laten “spijkeren”. 730
De magistraat bespreekt een brief van D’Hulst. Deze eist een toelichting op zijn ontslag.
Hij maakt kenbaar dat hij met vrouw en vier kinderen “in eenen onvoorzienlijken poel
van elende [is] gedompeld”. Hij zal zich tegen zijn ontslag verzetten gelet op publicaties
van “H.H.” [waarschijnlijk bedoelde hij de Nationale Vergadering van de Bataafse
Republiek] van 4-3 en 8-6-1795. Voorts verwees hij naar publicaties van de
“provisionele en tegenwoordige representanten van Bataafsch Brabant” van 4-9-1795 en
van januari 1796. Hij acht de municipaliteit van Steenbergen verantwoordelijk voor de
door hem geleden schade. Hij eist volledige genoegdoening voor zijn geschonden eer. 731
Het stadsbestuur stelt de in 1791 ontslagen stadsschoolmeester Jan de Jongh aan als
provisioneel schoolmeester totdat een opvolger van D’Hulst zal zijn benoemd. De Jongh
aanvaardt deze tijdelijke benoeming. Gelijktijdig wordt De Jongh benoemd tot
stemopnemer in wijk 2 bij de verkiezing van een representant in het departementaal
bestuur van Bataafsch Braband. 732
Het stadsbestuur besluit om voor de vacature van stadsschoolmeester te adverteren in
“Hollandsche en Brabandse” kranten. 733
D’Hulst is aanwezig tijdens een vergadering van het stadsbestuur en overhandigt een
kopie van zijn protest tegen zijn ontslag zoals hij dit op 3-1-1797 heeft gepresenteerd aan
de representanten van Bataafsch Braband. 734
Het stadsbestuur schrijft een brief aan de representanten van Bataafsch Braband naar
aanleiding van het bezwaarschrift van D’Hulst d.d. 3-1-1797. De belangrijkste
ontslaggrond was “het laaten fluctueeren van zijn school, ’t geen zijn hoofdtaak was”.
Voorts: het zonder kennisgeving of permissie gedurende verscheidene dagen
“absenteeren” tegen alle goede orde en tegen zijn plicht. Met het ontslag is voldaan aan
de “hartelijken wensch” van het grootste deel van de medeburgers. Het stadsbestuur
verwijst naar de bevoegdheid om zijn aanstelling te allen tijde te kunnen en te mogen
intrekken. 735
Het stadsbestuur besluit om aan D’Hulst mee te delen dat hij binnen 14 dagen het
stadsschoolhuis dient te verlaten en het gebruik van de tuin van het schoolhuis dient te
beëindigen. 736
Het stadsbestuur besluit om over de vacature te adverteren in Haarlemse, Rotterdamse
en Antwerpse kranten. De tekst daarvan wordt vastgesteld. Vermeld wordt dat de functie
vacant is door de “demissie” van de Frans- en Nederduits kostschoolhouder van de stad.
Geboden wordt een “favorabel” traktement van fl. 200 per jaar met een vrije woning, een
“schone” tuin en verdere emolumenten. Kandidaten met de vereiste bekwaamheden en
met goede attestaties kunnen zich uiterlijk binnen zes weken melden bij de
municipaliteit. 737
Het stadsbestuur besluit om door de stadsbode aan D’Hulst te laten aanzeggen dat hij
vóór aanstaande zaterdag het schoolhuis met al zijn goederen dient te verlaten, anders
zal hij hiertoe door de rechter worden gedwongen. 738
Het stadsbestuur besluit om die dag om 17.00 uur de boomvruchten in de tuin achter het
schoolhuis publiekelijk te verkopen. 739
Het stadsbestuur besluit om als opvolger van D’Hulst te benoemen: Jean Francois
Crabeels die zal worden geassisteerd door de ondermeester Florent Joseph Rasmont. Zij
zijn de eerste rooms-katholieke stadsschoolmeesters te Steenbergen na de Reformatie. 740

Idem, 12-12-1796, fol. 27v.
Idem, fol. 28 en 28v.
Idem, 13-12-1796, fol. 29.
Idem, 28-1-1797, fol. 44.
Idem, 24-2-1797, fol. 49.
Idem, 3-3-1797, fol. 50v-51.
Idem, 5-5-1797, fol. 79.
Idem, 27-5-1797.
Idem, 10-7-1797.
Idem, 5-8-1797, fol. 142.
Idem, inv. 172, 5-11-1797, fol. 15-15v.
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11-11-1797
15-11-1797
29-11-1797
02-12-1797

27-01-1798
04-03-1798
09-03-1798

16-03-1798

20-03-1798

23-03-1798

31-03-1798

04-05-1798

04-08-1798
08-08-1798

741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754

Het stadsbestuur bedankt Jan de Jongh voor de tijdelijke waarneming van het
schoolmeestersambt. 741
De nieuwe schoolmeesters (Crabeels en Rasmont) zijn in Steenbergen gearriveerd. 742
De nieuwe schoolmeesters verlangen een certificaat waaruit blijkt dat zij benoemd
zijn. 743
Aan Crabeels wordt formeel commissie verleend als stadsschoolmeester. Voor deze
functie wordt een instructie vastgesteld (zie hiervoor bijlage 6). Ingestemd wordt met de
benoeming van Rasmont tot “Fransch meester”. 744
Rasmont beklaagt zich bij het stadsbestuur over concurrentie door “kleine
kinderscholen”. 745
Rasmont klaagt over het schoolhouden door D’Hulst. 746
Het stadsbestuur laat via de stadsbode aan D’Hulst weten dat hij met schoolhouden moet
stoppen, verwijzend naar een publicatie van de Representanten van het Volk van
Bataafsch Braband d.d. 4-9-1795. D’Hulst maakt kenbaar “dat hij vermeent volgens den
letter zijner demissie [ontslag] slegts gesurcheert [opgeschort] te zijn van het
stadsschoolambt” [en dat hem niet verboden is om op een andere, particuliere wijze in
Steenbergen school te houden]. 747
Het stadsbestuur besluit nogmaals om D’Hulst te manen om met schoolhouden te
stoppen, verwijzend naar het op 9-3-1798 aangehaalde besluit d.d. 4-9-1795, luidende
“dat niemand eenige school kan of mag houden dan met voorgaande kennisgeving en
goedvinden der onderscheidene municipaliteiten”. 748
Een delegatie van de municipaliteit zal met assistentie van de drossaard en diens dienaren
nagaan of D’Hulst nog steeds schoolhoudt en zo ja dit direct trachten te verhinderen. D’
Hulst krijgt nogmaals opdracht om met schoolhouden te stoppen. De delegatie zal
bestaan uit de leden [Joannes] Slootmans, [Antonij Johannes] Allebes, [Willem] Klaasen
en [Cornelis] Van Doormaal. 749
In het stadsbestuur wordt verslag gedaan van de (op 20-3-1798) afgesproken inspectie
over het schoolhouden door D’Hulst. Vastgesteld werd dat aan “veele” kinderen “ten
huyze” van D’Hulst werd lesgegeven, hetgeen direct werd verboden. 750 D’Hulst was
afwezig. Het onderwijs werd verzorgd door zijn echtgenote. De onderzoeksdelegatie
inspecteerde voorts enige kleine kinderscholen die in orde werden bevonden. 751
Het stadsbestuur stelt op verzoek van Jan de Jongh een verklaring op over diens persoon
en functioneren in de stad, nu hij als waarnemend stadsschoolmeester is teruggetreden.
Verklaard wordt dat De Jongh een eerlijk man is, dat hij bij alle “grondvergaderingen”
van de stad tot dusver present is geweest, dat hij als stemopnemer heeft gefunctioneerd,
is aangesteld als wijkmeester en dat hij als patriot “de tegenwoordige orde van zaken [is]
toegedaan”. Hij krijgt een douceur van fl. 100 omdat hij van december 1796 tot november
1797 het schoolambt van de stad heeft waargenomen. 752
D’Hulst protesteert ertegen dat hij als houder van een tapnering is aangeslagen voor een
periode van een jaar, terwijl hij die nering slechts drie maanden heeft bedreven. Het
stadsbestuur stelt hem in het gelijk. 753
Het stadsbestuur informeert op diens verzoek de Agent voor Nationale Opvoeding over
de redenen van het ontslag van D’Hulst in 1796. 754
De Agent voor Nationale Opvoeding bericht het stadsbestuur dat naar zijn mening
D’Hulst zonder enige grond is ontslagen. Dit ontslag dient te worden teruggedraaid. Het

Idem, 11-11-1797.
Idem, 15-11-1797.
Idem, 29-11-1797.
Idem, 2-12-1797, fol. 25v-28.
Idem, 27-1-1798, fol. 50.
Idem, 4-3-1798, fol. 74v.
Idem, 9-3-1798, fol. 77.
Idem, 16-3-1798, fol. 84.
Idem, 20-3-1798, fol. 90. Alle delegatieleden waren rooms-katholiek.
Niet genoteerd werd in welk pand het onderwijs plaatsvond.
OgaS, inv. 172, 23-3-1798, fol. 90v-91.
Idem, 31-3-1798, fol. 31-3-1798.
Idem, 4-5-1798, fol. 150v.
Idem, inv. 173, 4-8-1998, fol. 49v-50.
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stadsbestuur krijgt opdracht om D’Hulst “in zijn bediening dadelijk te herstellen”. De
Agent stelt vast dat Crabeels en Rasmont geen stembevoegde burgers van Steenbergen
zijn. Aan hen dient wel de vrijheid te worden toegestaan om te onderwijzen indien zij de
vereiste bekwaamheden bezitten. Daar dienen zij het bewijs voor te leveren. Kunnen zij
dit niet, dan moet hen het onderwijs geheel en al verboden worden.
Het stadsbestuur besluit om “conform de last en autorisatie” van de Agent om Crabeels
en Rasmont te ontslaan en om D’Hulst in zijn functie als stadsschoolmeester dadelijk “te
herstellen en te rehabiliteeren”. Het ontslag van 4-11-1796 wordt ongedaan gemaakt. 755

Een schoollokaal omstreeks 1670, geschilderd door Jan Steen. 756

755
756

OgaS, inv. 173, 8-8-1798, fol. 55.
De originele versie van het schilderij (in kleur) hangt in de National Gallery of Scotland in Edinburgh.
Afgebeeld is een kopie van een 19de eeuwse gravure van het schilderij, uit de privé-collectie van M.M. del
Pozo Andrés & S. [J.F.A.] Braster.
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Bijlage 6
Instructie voor de stadsschoolmeester te Steenbergen, 2 december 1797
Provisioneele instructie voor de schoolmeester der stad Steenbergen waer naer hij hem preciselijk zal
hebben te reguleeren. 757
Art. 1
Eerstelijk zal den schoolmeester buijten deszelves ampt, geene meerdere of andere bedieninge vermoogen waer
te nemen nog eenige neeringe of hantieringe te doen strijdende tegen desselfs post waerdoor hij zou kunnen
worden afgeleid en de jeugt ontstigt. 758
Art.2
Den schoolmeester zal zijnen dienst zelve en dus in persoon moeten waernemen tenzij bij ziekte of eenige
andere hoogstnoodsakelijke affaire dog waervan hij de municipaliteit in ’t eerste geval sal doen kennis van
geeven en in het laetste [geval] permissie vraagen zullende zig dan kunnen behelpen met desselves
ondermeester.
Art. 3
Den schoolmeester zal gehouden zijn den schoolen te houden zoowel des zoomers als des winters van smorgens
8 tot 11 en namiddags van 1 tot 4 uuren.
Art. 4
Den schoolmeester zal de kinderen geene vacantien vermoogen te vergunnen dan een halve dag in de week te
weeten des saterdags namiddags en twee weeken in het geheelen jaar [zo]als [tijdens] Paaschen en kermis.
Art. 5
Den schoolmeester sal gehouden sijn geene andere boeken aan de schoolieren ter leering te geven dan speciaal
die van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zijn uijtgegeven en welke in de publicatie van de
Representanten deezer Provintie in de 4. september 1795 worden aangepreesen. Blijvende alle diegenen welke
eenige godsdienstige verhandelinge van welke natuur ook bevatten, ten strengsten verbooden.
Art. 6
De discipline welke de schoolmeester in de school sal gebruijken moet nog te zagt nog te wreed weesen maar
met een oogmerk van verbetering en discretie naar den aard, teederheid en humeuren der kinderen geschikt
zijn en ze dus alleenlijk maar met meerder of grooter lessen als na gewoonte of het fait van aangelegentheid
zijnde met eenige plakken in de hand te straffen. 759
Art. 7
Hij sal ook zorgen dat de schoolkinderen haer niet koomen te verloopen of in de schoolen of op de straat in het
na [naar] huijs gaan in het misbruijken van Godsnaam in vloeken, lutteren [leuteren ofwel kletsen, zeuren of
zanikken], lasteren, ontugtig spreeken, liegen, dobbelen, dat ze malkanderen niet slaan, bijnamen geeven, haer
of haere ouders en vrienden fouten onderling [niet] verwijten of eenige andere ongeregeltheden, oneerbaarheid,
ontugtigheid en dartelheid pleegen met te loopen, speelen, tieren, gebaarden, vegten, of roepen en soo voorts
strijdende teegens alle goede zeeden en burgerlijke deugden. 760
Art. 8
Den schoolmeester zal tot voorkoming van ontugt en oneerbaarheid gehouden zijn de jongens en meijsjes ijder
appart in de school te plaatsen en naarstig toe te zien dat deselve gescheiden blijven. 761

757
758

759

760

761

OgaS, inv. 172, fol. 25v-28.
Dit artikel was in overeenstemming met artikel V van het Eerste Capittel van het Schoolreglement voor
de Generaliteitsgebieden (zie bijlage 1).
Dit artikel komt goeddeels overeen met artikel X van het Tweede Capittel van het Schoolreglement voor
de Generaliteitsgebieden (zie bijlage 1).
Dit artikel komt in overwegende mate overeen met artikel XII van het Tweede Capittel van het
Schoolreglement van de Generaliteit (zie bijlage 1). In plaats van “lutteren” stond in dit reglement
“sweeren”.
Dit was ook reeds bepaald in het Schoolreglement voor de Generaliteitsgebieden (zie bijlage 1, artikel
XV van het Tweede Capittel).
110

Art. 9
Den schoolmeester zal geen meerder school of leergelt van de ouderen der kinderen vermogen te vorderen dan
datgeene, hetwelk hier ter steede daervoor van aloude tijden betaalt is op poene van correctie.
Art. 10
De kinderen welken van den Armen (onverschillig van welke, hetzij gereformeert of roomsch) ter schoole
gezonden worden, zal den schoolmeester verplicht weesen gratis te leeren en zullen de boeken als andersints
daartoe benodigt, moeten worden betaelt.
Art. 11
Den schoolmeester zal gehouden zijn des swinters avondschool te houden, al waere het ook dat er sig maar agt
persoonen of kinderen toe aanbooden.
Art. 12
De municipaliteit behoudt aan haer ten allen tijde de verandering, vermeerdering of vermindering van deeze
instructie, waer meede den schoolmeester zig zal moeten vergenoegen tot zoo lange er van hogerhand een
ander en vastgesteld reglement voor de schoole zal daer gesteld worden.
Aldus gedaen en gearresteerd in collegie van de Municipaliteit den 2. december 1797.

Gezicht op de stad Steenbergen vanuit het noorden, ca. 1745; links de St. Jacobskerk, rechts daarnaast het
middeleeuwse stadhuis.
(Hendrik Spilman naar Jan de Beijer). 762

762

BHIC, Kaartencollectie 343-1273.
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Bijlage 7
Instructie voor de organist van de gereformeerde kerk te Steenbergen, 1785
Toen de functie van organist van de gereformeerde kerk van Steenbergen in 1785 na het overlijden van David
Schindler vacant kwam besloot het stadsbestuur op basis van een advies van Emmericus Corneliszn. de Weert
dat de functie zodanig diende te worden gehonoreerd dat de organist in de kosten van zijn levensonderhoud
zou kunnen voorzien. 763 Een honorarium van fl. 300 per jaar werd noodzakelijk geacht om een bekwame
kandidaat te kunnen aantrekken. 764 De nieuw te benoemen organist zou zich actief met het muziekleven in de
stad in een brede zin dienen bezig te houden. 765 Gezocht werd naar een musicus, die ook geschikt zou zijn om
muziekles te geven. Toen op 14 oktober 1785 de uit Nijmegen afkomstige Hendrik Wijnen tot opvolger van
Schindler werd benoemd werd door het stadsbestuur gelijktijdig besloten om een uitgebreide instructie voor
de organist op te stellen. 766 Vermoedelijk was dit nog niet eerder gebeurd.
Of de instructie vanaf 14 oktober 1785 ook consequent is geïmplementeerd is niet zeker. Vermoedelijk ontviel
aan de instructie de basis toen Hendrik Wijnen het al snel voor gezien hield en niet werd vervangen door een
kandidaat die zijn sporen als musicus had verdiend, hetgeen er spoedig toe leidde dat het in 1785 verhoogde
traktement van fl. 300 werd verlaagd tot fl. 100 per jaar. 767
Dit neemt niet weg dat de instructie als een boeiend historisch document kan worden beschouwd, waarin de
toenmalige visie van het stadsbestuur op de positie en het werk van de kerkorganist puntig is verwoord. 768
De instructie luidde als volgt: 769
Instructie voor den organist der Gereformeerde Kerk van Steenbergen
1.

2.
3.

4.

763
764
765

766

767

768

769

Zal den organist moeten zijn een persoon kundig in de musicq, niet alleen voor zoo verre het orgel en
klavecimbel betreft, maar ook verstaat om op andere ’t zij snaar- of blaasinstrumenten de nodige
onderwijzingen des begeert wordende te kunnen geeven.
Zal aan de regering dezer stad [het stadsbestuur] en de leeden derselver alle behoorlijk respect
bewijsen, zig onderwerpende aan derselver beveelen.
Zal zo meenig maalen de Godsdienst verrigt word, zig naarstig laten vinden om het orgel tot stigting
en opwekking der gemeente te behandelen, zonder zig daaraan om wat redenen ook, uijtgezondert
ziekte, te onttrekken.
Zal ten dien eijnde zig niet uijt de stad of op reijs mogen begeeven op de dagen der Godsdienst als
met instemming dezer regeringh [stadsbestuur] en bezorging dat den Godsdienst word waergenomen
door iemand de magistraat aangenaam zijnde.

Zie voor Emmericus Corneliszn. de Weert: Leune, 2012, p. 77.
Ter vergelijking: het basistraktement van de stadsschoolmeester was toen fl. 200 per jaar.
Zie voor het advies van Emmericus Corneliszn. de Weert betreffende de positie, taak en bezoldiging van
de organist van de gereformeerde kerk van Steenbergen diens brief aan het stadsbestuur d.d. 13-5-1785
(OgaS, inv. 1915). De Weert suggereerde een jaartraktement van fl. 400, te financieren als volgt: fl. 100
uit de stadskas en fl. 300 uit de “kerkemiddelen” op te brengen door een verhoging van diverse kerkelijke
tarieven zoals bocht- en stoelgelden en begraaftarieven. Volgens hem kon alleen op die manier een
bekwame musicus worden aangetrokken. Het stadsbestuur amendeerde het voorstel door niet accoord te
gaan met de gesuggereerde fl.100 uit de stadskas.
Hendrik Wijnen werd op 14-10-1785 door de magistraat van Steenbergen benoemd tot organist van de
gereformeerde kerk aldaar tegen een traktement van fl. 300 per jaar, ingaande bij zijn komst op 12-111785 (OgaS, inv. 168, 14-10-1785). Hij was afkomstig uit Nijmegen waar hij organist was van de Waalse
kerk. Hij verkreeg een attestatie van de gereformeerde kerk van Nijmegen die gedateerd was op 12-21786 en dus vertraagd was gearriveerd. Hij verbleef in Steenbergen slechts kort want op 7-10-1787
verstrekte de genoemde kerk hem een attestatie voor zijn terugkeer naar Nijmegen (HGS, inv. 11 en 34).
HGS, inv. 357 en 359. Hendrik Wijnen werd betaald tot 12-10-1787 (HGS, inv. 355). Hij werd opgevolgd
door de locale aannemer Adriaan Kuijl, waarover De Weert (in een brief aan de Raad van State van 7-61793) opmerkte dat hij een kundig ambachtsman was “maar ontbloot van alles wat muziek betreft”. In die
brief herinnerde De Weert aan zijn pleidooi uit 1785 om de functie te laten vervullen door iemand die in
staat zou zijn om het orgel goed te bespelen (OgaS, inv. 1954).
De instructie is in publicaties over de geschiedenis van het orgel in de protetantse kerk van Steenbergen
onvermeld gebleven.
OgaS, inv. 168, 14-10-1785 (ongefolieerd).
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5.

Zal zoo veel in hem is zorgdraagen dat aan het orgel geene ongemak kan worden toegebragt door
onoplettentheyd of diergelijke en te zorgen dat de deuren [luiken] voor de pijpen telken rijse [steeds]
worden toegedaan door den [orgel]trapper. 770
6. Zal het orgel moeten in staat houden en alle reparatien, uijtgezondert vernieuwingen van aanbelang,
moeten doen ter contentement [tevredenheid] van de magistraat en zal in geval van vernieuwingen
door andere deskundigen gedaan, het zelve zonder eenige oogluijking te gebruijken meede gratis
moeten examineeren ende in geval [hij] de vernieuwingen zelve mogte hebben gedaan, de examinatie
door anderen moeten ondergaan.
7. Zal voor tractement voor dit alles genieten jaarlijks eene somme van driehondert guldens, telkens
vierendeels jaers te ontvangen zonder eenige korting bij den kerkmeester in der tijt en in geval van
afsterven zullen zijne erven het vierendeel jaers genieten waarin hij komt te sterven, ’t welk tractement
zal ingaan met den dag des aanstelling.
8. Zal hij organist verpligt zijn om wanneer er luijden gesonden worden die zijne onderwijzinge begeeren
op die instrumenten welke hij behandelt, zig daertoe te leenen en met alle naerstigheijd zijn discipelen
of aan zijn huijs of aan derzelven huijzen na verkiezing moeten bedienen zonder zig daarin nalatig te
toonen op poene van te vervallen van zijn organistplaats.
9. Die begeeren [om] geïnstrueert te worden zullen voor iedere les die een uur moet aanhouden [duren]
ten hoogste vier stuivers betalen indifferent of hij organist aan het huijs der leerlingen gaat of dat
dezelve aan zijn huijs koomen. Waarvoor hij organist zal zorgen een goed clavecimbel aan huijs te
hebben ten gebruijke der leerlingen. 771 Dog andere instrumenten moeten leerlingen zig zelve
aanschaffen, terwijl iemand aan zijn eigen huijs begeerende te leeren op het clavier moet zorgen er
één aan huijs te hebben.
10. Ook zal hij organist gehouden zijn wanneer er altemits onder de weeskinderen of gereformeerde
geallimenteert wordende armen een kind mogt bevonden worden, vermogens een groote lust tot de
musicq te hebben, het zelve voor niets en gratis op het clavier of orgel te onderwijzen. 772
11. De magistraat behoud aan zig de verandering, vermeerdering of vermindering dezes als te laten zonder
tegenzegging, mitsgaders de faculteijt om de commissie van hem organist om redenen hem [de
magistraat] daertoe moveerende te moogen intrekken en buijten effect te stellen als geschiedende de
aanstelling tot wederzeggens toe.

Het orgel in de protestantse kerk van Steenbergen, anno 2010.

770
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In de geschiedschrijving over het orgel is nog niet eerder opgemerkt dat het orgel (in elk geval in 1785)
over luiken beschikte. Deze zijn vermoedelijk bij de sloop van het oude kerkgebouw in 1831 verloren
gegaan. Voor de geschiedenis van het orgel wordt verwezen naar: Van Nieuwkoop (red.), p. 214-216;
Con Slokkers, 1982; Leune, 2008.
Het is niet waarschijnlijk dat de eerste organist op wie deze instructie van toepassing was, Hendrik
Wijnen, aan deze verplichting heeft kunnen voldoen. In elk geval in zijn beginperiode beschikte hij niet
over een eigen woning, maar verbleef hij in een kosthuis; zie hiervoor:
http://www.hanleune.nl/steenbergen/218-de-bestraffing-van-homofilie-in-steenbergen-in-1786.
Deze dienstbaarheid gold klaarblijkelijk niet voor rooms-katholieke armenkinderen die aanleg voor
muziek hadden.
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Bijlage 8
Plakkaat op de Politieke Reformatie in Staats-Brabant, 10 februari 1651
Op 10 februari 1651 vaardigden de Staten-Generaal een plakaat uit waarbij werd bepaald dat in het vervolg in
Staats-Brabant alle “politieke officieren”, waaronder werd verstaan: alle functionarissen die een publieke
functie vervulden, lidmaat van de gereformeerde kerk dienden te zijn. Indien ze rooms-katholiek waren dienden
ze te worden ontslagen. Het plakkaat is bekend geworden als het “Placaet op de Politieke Reformatie”. Het
was ook van toepassing op de vervulling van publieke ambten in Steenbergen. Het plakkaat luidde als volgt: 773

773

OgaS, inv. 1918. Er zijn ook latere versies, zoals van 1 april 1660. In de zomer van 1794 visiteerden
gedeputeerden van de Raad van State Bergen op Zoom en Steenbergen en rapporteerden onder meer:
“Wij hebben in het zelve [Bergen op Zoom en Steenbergen] niets gevonden strijdig met het Reglement op
de politicque Reformatie d.d. 1 april 1660 nog [noch] ook met het Schoolreglement d.d. 31 maart 1725”
(RvS, inv. 1618, fol. 109-110). NB: op de webversie van het boek (zie: www.hanleune.nl) is het plakkaat
na vergroting beter leesbaar.
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