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Vooraf
In het archief van de protestantse kerk in Kruisland betreffende de 17de en 18de eeuw zijn lijsten aangetroffen met
de namen van de lidmaten op enkele tijdstippen in 1655, 1707, 1720 en 1730. Deze lijsten zijn door mij
getranscribeerd. De namen zijn zo letterlijk mogelijk weergegeven, soms met een toevoeging tussen vierkante
haken [ ]. De oorspronkelijke volgorde van de namen is aangehouden.
De bewerkte lijsten zijn vermeld in de notulen van de kerkeraad betreffende de periode 1654-1764. In het
kerkarchief betreffende de periode 1764-1942 zijn geen lidmatenlijsten aangetroffen, wel enige indicaties over het
aantal lidmaten, zonder vermelding van hun namen.
Incidenteel zijn door mij over enkele lidmaten beknopte bijzonderheden vermeld. Aan de Kruislandse predikanten
zijn twee aparte publicaties gewijd. De ene betreft de predikanten in de periode 1654-1825 en de andere bestrijkt
de periode 1825-1944. 1

Lidmatenlijst van 4 april 1655 met enkele toevoegingen
Vanaf nr. 22 zijn de namen genoteerd in een ander handschrift en te dateren enkele jaren na april 1655. De
toevoegingen zijn op de lijst zelf genoteerd.
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Nr.

Naam

Toevoeging

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Johannes Manteus [Manteau]
Hendrik [Gorissen]
N.N.
Claes Jansen Vosberche
Hendrick Dircxsen Vostermans
[Itien Jans]
Reijnier Floren
Jan Simonsen Notte [Otten]
[Berbel Cornelis]
Jacob Claesen Nol
N.N.
Willem Adriaensen Schipper
[Catelijntie Pietersdr. Vinke]
Dingentien Vincke
Pieter Meulenars
Janneken Marcus
Janneken Martens
Dirck Jansen Visscher
Maeyken Floren
Leendert Arentsen Hooglant
Mayken Loene
Maeijken Pieters
Ida Jans van den Hove
Jan [Corneliszn.] Vinck
[Catelijn Pietersdr. Vinke]
Pieter Mathijs
Janneken Thonis
Cornelis Matheusen
Arent Pietersen [van] Stel

predikant 2
schoolmeester
huisvrouw van nr. 2

huisvrouw van nr. 5

huisvrouw van nr. 8
huisvrouw van nr. 10 [begraven Steenbergen 29-10-1660]
huisvrouw van nr. 12 [identiek met nr. 25]

vertrokken naar Nieuw-Vossemeer

huisvrouw van nr. 20
vertrokken naar Prinsenland
vertrokken naar Steenbergen [ca. 1657]
idem [zij was weduwe van nr. 12]

zie: https://www.hanleune.nl/steenbergen.
Johannes Manteau werd op 3-4-1654 de eerste gereformeerde predikant in Kruisland.
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Als nieuw vermelde lidmaten op 25 april 1707
Niet vermeld werd wanneer precies de genoemden door belijdenis of vanwege een attestatie lidmaat werden.
Mogelijk was dit niet te achterhalen en besloot de in 1706 aangetreden predikant Petrus Hochede om ze
gezamenlijk te vermelden. Op één na (nr. 11) komen ze vervolgens voor op de lidmatenlijst van 4 december 1707.
Hun namen zijn door beschadiging soms moeilijk leesbaar.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Naam
Abraham d’Saillij
Lindert Dome van de Kar
Benedictus de Groen
Anthoni Hermans
Martinus Soetens
Adam Soetens
Herman Vriends
Pieter Soetens
Maria [van] Diepenbeek
Pieternella Soetens
Marie Dijkmans

Toevoeging

met attestatie d.d. 1-5-1707 vertrokken naar ‘s-Gravenpolder

Lidmatenlijst van 4 december 1707
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3

14
15
16
17
18

Naam
Petrus Hochede
Willem van Diepenbeek
Dingeman [Janszn.] de Wit
Johan Dome
Anthoni Aertsen Soetens
Joost Aertsen Soetens
Paulus d’Saillij
Klaas [Michielszn.] Vriends
Anthony Hermans
Benedictus de Groen
Jean d’Saillij
Abraham d’Saillij
Leendert de Wit of [ofwel] Van
de Kar
Martinus Soetens
Adam Soetens
Pieter Soetens
Herman Vriends
N. Ophoven

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Marta de Wit
Catharina Manteau
Leuntje Aertsen Courterel
Maiken Soetens
Pieternella Soetens
Grietje Soetens
Susanna d’Saillij
Catharina van Leeuwen
Sophia van Leeuwen
Adriana van Leeuwen
[Barbara] Anna Langveld
Janneken Markus
Elisabeth Charloos [Saarloos]

Toevoeging
predikant
schoolmeester [koster en voorzanger]
ouderling
idem
diaken
idem

vertrokken met attestatie
idem
[hij is identiek met Lindert Dome van de Kar]. 3

vertrokken naar Londen [hij is identiek met Willem Paul van
Ophoven die op 20-1-1697 (toen luitenant) in Breda huwde met
Barbara Anna Langveld; zie lidmaat nr. 29].

vertrokken naar Londen [echtgenote van lidmaat nr. 18].

Zie: https://www.hanleune.nl/steenbergen/243-de-stadselite-van-steenbergen-1590-1795, paragraaf 8.1.152.
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32
33
34
35

Lena Vink
Maria Vriends
Barbara Hermans
Maria van Diepenbeek

met attestatie vertrokken naar ‘s-Gravenpolder

Lidmatenlijst eerste helft 1720 4
Op deze lijst is de predikant niet vermeld. Dit was toen Alexander van Erfrenten.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Naam
Cornelis van Diepenbeek
Joos Aardsen Soetens
Grietje Soetens
Anthonij Soetens
Maaijke Soetens
Adam Soetens
Anthonij Hermans
Johanna Steenbakkers
Leendert van de Kar
Cornelia Franquen
Maria Leendertse Hooglant

12
13
14
15
16
17

Anna Kuijpers
Eva Kuijpers
Maria Vriends
Benedictus de Groen
Tanneken N.N.
Johan Pronk

Toevoeging 5

huisvrouw van nr. 7
vertrokken naar Steenbergen
idem
weduwe van Dingeman [Janszn.] de Wit; vertrokken naar
Steenbergen
vertrokken naar Nieuw-Vossemeer
weduwe van [Pieter] Dijkmans
vertrokken naar Steenbergen
student theologie, aangenomen tot lidmaat 6

Aan de lijst werden de volgende vier personen toegevoegd als “onlangs zijnde overleden”:
•
•
•
•

4

5
6

Niklaas Vriends, diaken [begraven op 3-1-1719].
Zijn huisvrouw [Lijsbeth Hermansdr. de Vroon; begraven op 2-11-1719].
[Pieter] Dijkmans [begraven op 2-1-1719].
Dingeman [Janszn.] de Wit [begraven op 15-1-1720].

De datering van deze lijst is onduidelijk. De lijst komt voor op enkele bladzijden in het betreffende actaboek
die foutief zijn ingebonden. Het aantal lidmaten (17) is exact hetzelfde als het aantal dat is vermeld in het
verslag van de “kerkvisitatie” d.d. 5-6-1722 (zie verderop).
De genoemde toevoegingen zijn in een ander handschrift later ongedateerd bijgeschreven.
Johan Pronk was familie (mogelijk een neef) van de predikant Alexander van Erfrenten. Hij werd op 13-101699 in Gilze geboren als zoon van de predikant Petrus Pronck en Adriana van Erffrenten. Hij studeerde
theologie in Leiden, werd in 1758 krankzinnig en overleed in maart 1771 (H. Bots e.a., Noordbrabantse
studenten 1550-1750, Tilburg, 1979, p. 289).
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Lidmatenlijst juli 1730 7
Nr.
1
2

Naam
Nicolaas Crooswijk
Catharina van der Velde

3

De dienstmaagd van de predikant

4
5

Anthonij [Johanneszn.] Soetens
Maijken Jans

6
7

Joost [Aertszn.] Soetens
Grietje de Helder

8
9

Adam Soetens
Cornelia Taselaar

10
11
12
13

Nicolaas van der Mast
Eva Kuipers
Cornelis Willemszn. van
Diepenbeecq
Adriana van der Moer

14
15
16
17
18

Johannes van Poortvliet
Tanneke Dijckmans
Maijken Dijckman
Laurens Hermans
Pieternel Brouwers

19
20
21 10

Simon Dijckmans
Cornelia Hermans [Vroon] 9
Gerrit van Blokpoel

Toevoeging
predikant
moeder van de predikant, laatst weduwe van Wigboldus
Belcompius, in leven predikant aan de Coorndijk [Korendijk,
in de Hoeksche Waard]
[haar naam werd wel genoteerd maar werd later doorgestreept;
waarschijnlijk is zij identiek met Anna Maria Klumpus
(Klumpers, Klumpert) met wie Nicolaas Crooswijk op 25-11735 in Kruisland trouwde]
ouderling en schepen 8
vrouw van nr. 4; zij hebben twee kinderen buiten Kruisland
wonend
ouderling
vrouw van nr. 6; zij hebben twee kinderen: Martinus (woont
in de Findert [Fijnaart]) en Adam
diaken
vrouw van nr. 8; zij hebben drie kinderen: Joost, Dingena en
Geertruij
diaken
vrouw van nr. 10
schoolmeester
vrouw van nr. 12; zij hebben zes kinderen: Willem, Adriana,
Margareta, Johanna, Hubertus en Susanna
vrouw van nr. 14; zij hebben één kind, Pieter
heeft een dochter Dingena, geen lidmaat
vrouw van nr. 17; zij hebben twee kinderen: Abram en
Anthonij
vrouw van nr. 19; zij hebben twee kinderen: Pieter en Barbara
kleermaker, is geen lidmaat; zijn vrouw Josijn is paaps; zij
hebben twee kinderen: Adam en Margarietje

Hierna zijn in het onderzochte kerkarchief geen lidmatenlijsten meer aangetroffen, wel nog gegevens over het
aantal lidmaten.

7

8

9
10

Deze lijst werd opgesteld door de predikant Nicolaas Crooswijk, vrijwel gelijktijdig met zijn aantreden in
Kruisland. Op 16-7-1730 werd hij daar als predikant bevestigd.
Op 1-10-1730 noteerde de predikant in de notulen van de kerkeraad dat de ouderlingen Anthonij [Janszn.]
Soetens en diens neef Joost Aertszn. Soetens gedurende lange tijd met elkaar in onenigheid en tweedracht
hadden geleefd. Door bemiddeling en vermaning van de predikant hadden zij elkaar “de hand van eeuwige
vriendschap en verzoening gegeven”.
Zij is ook bekend als Cornelia Anthonisdr. Hermans en als Cornelia Anthonisdr. Vroon.
Dit nummer is door de predikant zelf aangebracht. Waarom Blokpoel is toegevoegd is onduidelijk. Mogelijk
woonde hij als toehoorder kerkdiensten bij.
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Het aantal lidmaten zoals vermeld in de verbalen van kerkvisitaties 1722-1780
De gereformeerde kerk van Kruisland maakte in de periode 1654-1816 deel uit van de classis Tholen en Bergen
op Zoom van de gereformeerde kerk in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 11 Tot de taak van een
classis behoorde het toezicht op het functioneren van de aangesloten kerkgenootschappen. Dit gebeurde door
middel van periodieke, vaak jaarlijkse visitaties door een delegatie van de classis. In Kruisland vonden die plaats
vanaf het jaar 1721. Daarvan werden verslagen gemaakt met gegevens over onder meer het functioneren van de
predikant, de kerkelijke armenzorg, het aantal lidmaten, het aantal “toehoorders” (kerkgangers die geen lidmaat
waren), het godsdienstige karakter van het onderwijs ter plaatse, de staat van het kerkgebouw en “paapsche
stoutigheden” (plagerijen door rooms-katholieken) die zich mogelijk hadden voorgedaan. 12 In de bewaard
gebleven verslagen zijn de volgende gegevens vermeld over het aantal lidmaten:
Jaar of periode
1722
1727
1730
1731
1732-1735
1737
1738
1739
1740
1741-1742
1744-1750
1751
1752
1753-1754
1755
1756
1757
1758-1763
1765
1767-1776
1777-1779
1780
1781-1786

Aantal lidmaten
17
22-23
20
19 13
20
20
30
in de twintig
20-25
in de twintig
omtrent 20
11
8-9
13
15
17
19
ruim 20
22-23
20
16
9
geen aantallen vermeld

Over het aantal lidmaten in 1780 toonden de visitatoren zich ongerust. Opgemerkt werd dat dit aantal sinds 1765
meer dan gehalveerd was. De daling kan te maken hebben gehad met het ontbreken van een “eigen” predikant
tussen het overlijden van Nicolaas Crooswijk op 12-2-1780 en het aantreden van zijn opvolger, Johannes Jacobus
van Hattingen, op 28-10-1781.
Ook na 1786 vonden classicale kerkvisitaties plaats. In de notulen van de betreffende classes, noch in de notulen
van de kerkeraad van Kruisland vanaf 1786 zijn integrale verbalen van die visitaties aangetroffen. Veelal werden
de bevindingen in globale zin samengevat, bijvoorbeeld door op te merken dat geen bijzonderheden waren
aangetroffen.
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12

13

Toen de classis in 1591 in het leven werd geroepen werd deze als volgt omschreven: “de classis van der
Tholen met Reymerswale ende Bergen op Zoom” (artikel 36 van de Zeeuwse kerkorde). In 1816, gelijktijdig
met de komst van de Nederlandse Hervormde Kerk, werd de classis van Tholen en Bergen op Zoom
opgeheven. De protestantse kerken van Steenbergen en Kruisland werden ondergebracht bij de ring Bergen
op Zoom van de nieuw gevormde classis Breda. Na de opheffing van de ring Bergen op Zoom behoorden
deze kerken vanaf 1-1-1969 tot de ring Fijnaart van de classis Breda. Daarna volgde onderbrenging bij de
classis West-Brabant en anno 2022 behoren ze tot de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De verbalen van de kerkvisitaties in Kruisland zijn met enkele hiaten opgenomen in het archief van de
Hervormde Gemeente Kruisland, inv. 1, 2 en 13.
Volgens het visitatieverslag bedroeg het aantal toehoorders toen 37. In verreweg de meeste verslagen staat
over dit aantal slechts “naar rato” [van het aantal lidmaten]. Tot de toehoorders zullen kinderen hebben
behoord die nog geen belijdenis hadden gedaan.
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Het aantal lidmaten in de periode 1780-1944 14
In het kerkarchief betreffende dit tijdvak zijn slechts incidenteel gegevens aangetroffen over het aantal lidmaten.
Op 6-5-1832 bedroeg dit aantal 25, naast 48 “zielen” (kerkgangers die geen lidmaat waren). 15 Op 28-1-1900
bedroeg het aantal lidmaten 36, naast 27 “doopleden”. 16
Voorts zijn sporadisch gegevens genoteerd over het aantal stemgerechtigde leden, waartoe vanaf november 1923
ook vrouwen werden gerekend. 17 Op 11-12-1904 en 4-12-1910 waren er 14 stemgerechtigden en op 15-2-1931
15. 18 Aan een raadpleging van de lidmaten over de wijze waarop leden van de kerkeraad dienden te worden
gekozen c.q. benoemd (al dan niet op basis van een mandaat dat aan de zittende leden was toevertrouwd) namen
op 29-3-1942 17 lidmaten deel. 14 van hen stemden voor handhaving van het mandaat dat al eerder aan de reeds
zittende kerkeraad was toegekend. 19 Het aantal stemgerechtigde lidmaten gaf in de onderzochte periode geen
volledig beeld van het aantal lidmaten (afgezien van de uitsluiting van vrouwen tot november 1923) omdat alleen
de meerderjarige “manslidmaten” (dit wil zeggen de lidmaten van 25 jaar of ouder) stemgerechtigd waren.
Het aantal lidmaten in de periode 1780-1944 heeft dus in elk geval gevarieerd tussen circa 14 en circa 36.
Vermoedelijk heeft het gemiddeld aantal lidmaten in dat tijdvak niet veel afgeweken van het aantal in de
voorafgaande periode 1654-1780. Met een ledental van ca. 20-25 bleef de protestantse kerk van Kruisland als een
zelfstandige Hervormde gemeente kwetsbaar. Het draagvlak was smal, zowel in financieel als in bestuurlijk
opzicht. Vooral dankzij een kleine groep welgestelde landbouwers kon de kerkelijke gemeente in financieel
opzicht overeind blijven. Het aantal lidmaten dat bereid en in staat was om als ouderling, diaken of kerkvoogd
actief te zijn was doorgaans niet veel meer dan een handjevol, veelal behorend tot slechts enkele families. In de
onderzochte periode waren vanaf 1797 vooral leden van het geslacht Van Nieuwenhuijzen (overwegend werkzaam
als landbouwers in de Triangelpolder) actief in het kerkbestuur. 20 In de periode 1797-1944 heeft in Kruisland
nimmer een kerkeraad gefunctioneerd waarvan niet tenminste één lid van die familie deel uitmaakte. 21 Het meest
opmerkelijk was de zittingsduur van Kornelis Johannes van Nieuwenhuijzen (1865-1938) die gedurende 50 jaren
lid was van de kerkeraad (en wel in de periode 1888-1938). 22 Tot de langzittende leden behoorden uit dit geslacht
ook Arij van Nieuwenhuijzen (1784-1858) en diens zwager Willem van Nieuwenhuijzen (1795-1874) die elk de
kerkeraad 37 jaren dienden. Arij Cornelis van Nieuwenhuijzen (1878-1948) maakte in de periode 1904-1937 (dus
33 jaar lang) deel uit van de kerkeraad. Leendert Adriaan van Nieuwenhuijzen (1862-1947) was in Kruisland
gedurende 30 jaar diaken (1887-1917). 23 Met een zittingsduur van 32 jaren was buiten de familie Van
Nieuwenhuijzen ook Huibert Timmers met 32 jaren in de periode 1883-1915 een trouwe steunpilaar van de kerk. 24
14

15
16
17
18
19
20

21

22

23

24

De notulen van de kerkeraad vertonen een fors hiaat tussen 1765 en 1786 en een kleiner tussen 18-3-1930 en
15-2-1931.
Notulen van de kerkeraad van 6-5-1832 (Kerkarchief, inv. 3).
Idem, 28-1-1900 (Kerkarchief, inv. 5).
Notulen van de kerkeraad van 4-11-1923 (Kerkarchief, inv. 5).
Idem, 11-12-1904, 4-12-1910 en 15-2-1931 (Kerkarchief, inv. 5).
Idem, 29-3-2942.
Zie voor de eerste generaties van dit geslacht: https://www.hanleune.nl/genealogie/239-aantekeningen-overde-steenbergs-familie-van-nieuwenhuijsen-in-de-17de-en-18de-eeuw-2.
Het kwam in de 19de eeuw menigmaal voor dat voor een benoeming tot ouderling of diaken van een lid van
de familie Van Nieuwenhuijzen ontheffing moest worden gevraagd aan de classis van een of meer
bepalingen in het Synodaal Reglement van de Ned. Hervormde Kerk inzake de samenstelling van de
kerkeraad, in het bijzonder bepalingen betreffende de leeftijd van de leden van de kerkeraad (ouderlingen
tenminste 30 jaar en diakenen tenminste 25 jaar oud) en bepalingen betreffende hun zittingsduur. Toen
Kornelis Johannes van Nieuwenhuijzen (1865-1938) in 1888 werd verkozen tot diaken was hiervoor
toestemming nodig van de classis omdat zijn vader (Johannes Adriaan van Nieuwenhuijzen) toen ouderling
was. Een ander voorbeeld van een gevraagde en verkregen dispensatie betrof de verkiezing van Arij Cornelis
van Nieuwenhuijzen (1878-1948) tot ouderling in januari 1904, vrijwel gelijktijdig met zijn komst als
lidmaat in Kruisland. Voor benoeming was dispensatie nodig van de bepaling dat een lid van de kerkeraad
minstens een jaar lidmaat van de betreffende kerkelijke gemeente diende te zijn.
Kornelis Johannes van Nieuwenhuijzen werd op 31-10-1865 in de Triangelpolder geboren als zoon van Jan
Adriaan van Nieuwenhuijzen (1828-1909) en Metje van Nieuwenhuijzen (1831-1876). Zijn vader diende de
kerkeraad in de periode 1887-1901 als ouderling en was daarna tot 11-12-1904 nog notabel. Hij trad terug
wegens een toenemende doofheid.
Nadat hij (in mei 1917) naar de stad Steenbergen was verhuisd diende hij de Hervormde kerk aldaar nog als
lid van het College van kerkvoogden en notabelen. In 1920 was hij voorzitter van het bestuur van het Ned.
Hervormd Weeshuis in Steenbergen. Hij overleed in Steenbergen op 12-12-1947.
Huibert Timmers werd op 28-11-1854 in Hoogvliet geboren als zoon van Pieter Timmers en Cornelia
Korteweg. In 1915 verhuisde hij van Kruisland naar de stad Steenbergen waar hij de Hervormde kerk nog
enkele jaren diende als kerkvoogd. Hij overleed op 11-7-1935. Zijn broer Corstiaan (geboren in Hoogvliet
6

Op 23-10-1934 merkte de toenmalige predikant Douwe Douwsma als voorzitter van de kerkeraad op dat “een
combinatie met de [kerkelijke] gemeente te Gastel voor beide gemeenten zeer wenselijk zou zijn” . Hij voegde
eraan toe dat dit “wel op niets zal uitlopen” gelet op verkennende gesprekken die hij hierover had gevoerd. 25

Tot besluit
In de onderzochte periode was het overgrote deel van de bewoners van de polder van Kruisland rooms-katholiek. 26
De lidmaten van de gereformeerde kerk vormden een kleine minderheid, vermoedelijk doorgaans niet veel meer
dan 2% van de volwassen bevolking. Het aantal protestanten dat in de onderzochte periode geen lidmaat was van
de gereformeerde kerk in Kruisland (maar zich er wel mee verbonden voelden) laat zich lastig vaststellen, maar
zal dit percentage vermoedelijk niet betekenisvol hebben verhoogd.

De Hervormde Kerk in Kruisland, 1925. 27

25

26

27

10-4-1844) was in de Hervormde kerk te Steenbergen in de periode 1904-1910 ouderling. Hij overleed in
Steenbergen op 19-3-1924.
Notulen van de kerkeraad, 23-10-1934 (Kerkarchief, inv. 5). De gesuggereerde combinatie kwam op 1-71997 tot stand.
In een verzoekschrift aan de Staten-Generaal d.d. 11-5-1791 waarin Kruislandse katholieken verzochten om
toestemming tot het bouwen van een katholieke kerk in hun dorp is vermeld dat het aantal roomsgezinden in
Kruisland toen 800 bedroeg, ruim 400 kinderen niet meegeteld; zie: A.M. Mommers, Pogingen door de
katholieken van Kruisland in 1766 en 1791 aangewend om een schuurkerk te mogen bouwen, in: De Ghulden
Roos, Jaarboek 15, 1955, p. 117. Het verlangde kerkgebouw kwam er in 1795. In de gehele gemeente
Steenbergen inclusief Kruisland was naar schatting 92% van de bevolking in het jaar 1870 rooms-katholiek
(W. de Vries, 150 jaar welstand; de maatschappij ter bevordering van welstand, voornamelijk onder
landlieden, 1822-1972, Tilburg, 1972, p. 441).
Collectie Raad voor het Cultureel Erfgoed, document 7.934.
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Bijlage
De oudste lidmatenlijst van 4 april 1655 met enkele toevoegingen
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