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Voorwoord 
Van verreweg de meeste protestantse kerkgenootschappen die ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden bestonden, bestaan overzichten met de namen van hun predikanten. Mogelijk is een dergelijk 

overzicht ooit ook samengesteld van de predikanten in het dorp Kruisland (gemeente Steenbergen), maar mocht 

dit het geval zijn dan is dit op het internet niet te traceren. Na raadpleging van de archieven van de Hervormde 

Gemeente van Kruisland (zoals bewaard in het West-Brabants Archief te Bergen op Zoom), van de classis van 

Tholen en Bergen op Zoom van de gereformeerde kerk (zoals bewaard in het Zeeuws Archief te Middelburg) en 

van de Nassause Domeinraad (zoals bewaard in het Nationaal Archief te Middelburg) konden de namen van de 

predikanten die in de 17de en 18de eeuw in Kruisland zijn benoemd worden opgespoord. Over hen konden voorts 

(ook uit andere bronnen) biografische bijzonderheden worden verzameld. Daaraan gaat een inleidend hoofdstuk 

vooraf, met een beknopte schets van de geschiedenis van de Kruislandse protestantse kerk en een uiteenzetting 

over de kerkelijke kaders waarbinnen de predikanten daar destijds functioneerden.  

Het navolgende overzicht loopt door tot 1825 toen de predikant die in 1785 als laatste tijdens de Republiek der 

Zeven Verenigde Nederlanden werd benoemd, overleed. Het kerkgenootschap maakte inmiddels deel uit van de 

Nederlandse Hervormde Kerk en werd niet langer als een gereformeerde kerk betiteld.  

Op 1 juli 1997 kwam een einde aan de zelfstandige Hervormde kerkelijke gemeente Kruisland toen werd gefuseerd 

met de Hervormde Gemeente Oud en Nieuw Gastel (waarmee al eerder, vooral sinds 1995, werd samengewerkt), 

waardoor de Hervormde Gemeente Gastel en Kruisland ontstond, die anno 2022 wordt betiteld als de “Protestantse 

Gemeente Gastel & Kruisland” en sinds 2004 deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Er is 

een samenwerkingsverband met de Protestantse Gemeente te Oudenbosch (https://www.pkn-gastel-kruisland.nl/).  

Ik dank mijn echtgenote Dinette Leune-Wijnen voor haar hulp bij de eindredactie. 

 

Han Leune (hleune@telfort.nl; https://www.hanleune.nl) 

december 2021 

 

  

https://www.pkn-gastel-kruisland.nl/
mailto:hleune@telfort.nl
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1. Inleiding 
Over de protestantse kerk in Kruisland en de predikanten die daar in de 17de en 18de eeuw werkzaam waren kan 

voor een goed begrip van de biografische schetsen in de volgende hoofdstukken in algemene zin het volgende 

worden opgemerkt. 

De polder van Kruisland werd in 1487 bedijkt. Reeds een jaar later werd in het gelijknamige dorp een rooms-

katholieke kerk gevestigd, met Georgius als patroonheilige. 1 Tijdens de Tachtigjarige Oorlog verloren Spaanse 

militairen steeds meer terrein in West-Brabant. In 1577 kwam Bergen op Zoom in Staatse handen, vrijwel 

gelijktijdig met Antwerpen. 2 In 1579 werd de gereformeerde kerk de publieke kerk van de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden. Ook in West-Brabant kwamen katholieke kerken in gebruik voor reformatorische 

erediensten en werden bezittingen van de katholieke kerk geconfisqueerd. In 1580 kwam het kerkgebouw in 

Kruisland leeg te staan. 3 De pastoor werd  in 1583 verdreven. 4 Het kerkgebouw werd niet betrokken door 

aanhangers van het reformatorische geloof, anders dan gevreesd werd door de deken van het dekenaat Bergen op 

Zoom van het bisdom Antwerpen waartoe de katholieke kerk van Kruisland behoorde. 5  De katholieke inwoners 

van Kruisland zochten na de Reformatie hun toevlucht tot naburige parochiekerken in Oud Gastel, Roosendaal, 

Wouw, Heerle en soms ook tot de schuurkerk in Lepelstraat van de parochie van Halsteren die door de markiezin 

van Bergen op Zoom oogluikend werd toegestaan. 6 Na de Reformatie bleven verreweg de meeste inwoners van 

Kruisland de katholieke kerk trouw. In 1620 werd vastgesteld dat zij grotendeels katholiek waren. 7 Het 

kerkgebouw stond toen nog steeds leeg. In 1627 was het gedeeltelijk ingestort. 8  Na afloop van het Twaalfjarig 

Bestand (in 1621) brokkelde de Spaanse greep op West-Brabant verder af en werd de calvinisering er krachtig 

doorgezet. 9 

In de eerste helft van de 17de eeuw is er door de magistraat en de protestantse kerkeraad van Steenbergen bij de 

prins van Oranje op aangedrongen om in Kruisland de benoeming van een eigen gereformeerde predikant mogelijk 

te maken. 10 Voor kerkgangers werd de te overbruggen afstand tussen Kruisland en de stad Steenbergen van ca. 8 

kilometer, vooral voor de inwoners van het dorp, te ver geacht, zeker ’s winters. Te voet was met een enkele reis 

circa 1,5 uur gemoeid. 11 Het draagvlak voor een eigen kerkelijke gemeente was echter smal. Het overgrote deel 

van de bewoners van de polder van Kruisland was en bleef katholiek, ook al was het publiekelijk belijden daarvan 

door de overheid formeel verboden. Pas in 1653 ging de prins van Oranje overstag en kon de zoektocht naar een 

geschikte kandidaat worden gestart. Op 3-4-1654 trad als eerste predikant Johannes Manteau aan en vanaf dat 

moment kwam het kerkgebouw in gebruik voor de reformatorische eredienst. Op de oudste lidmatenlijst van de 

kerk uit 1655 komen 29 namen voor. 12 

In de toren van de kerk hing sinds 1642 een klokje met als tekst “Anno Domini 1642 Soli Deo Gloria Johannes 

Burgerhuys. Mijne naem is Wilhelmus [vermoedelijk naar prins Willem van Oranje I). Gegoten te Middelburgh 

ten dienste van Cruyslant onder Steenbergen”. Het klokje werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers 

weggevoerd en keerde niet meer terug. 

 

De gereformeerde kerk van Kruisland maakte destijds (tot 1816) deel uit van de classis Tholen en Bergen op Zoom 

van de gereformeerde kerk in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 13 Vanaf de tweede helft van de 

17de eeuw behoorden tot die classis reformatorische kerkgenootschappen in de volgende Zeeuwse plaatsen: Tholen 

(stad), Poortvliet, Scherpenisse, Sint Maartensdijk, Stavenisse, Sint Annaland, Oud-Vossemeer en Nieuw-

Vossemeer (dat tot 1814 bij het gewest Zeeland hoorde). Tot de Zeeuwse locaties werden ook de Scheldeforten 

Lillo, Liefkenshoek en Kruisschans gerekend. 14 Tot de “Brabantse Ring” van de classis behoorden de protestantse 

kerken in Bergen op Zoom, Woensdrecht, Ossendrecht, Putte, Steenbergen, Kruisland, Oud en Nieuw Gastel, 

Roosendaal en Nispen. In de classis van Tholen en Bergen op Zoom was de kerkorde van het gewest Zeeland van 

toepassing. 15 Deze bevatte bepalingen over de wijze waarop predikanten dienden te worden benoemd. In geval 

van een vacature diende door de betreffende kerkeraad een “collegium qualificatum” te worden ingesteld. Dit 

college fungeerde als een benoemingsadviescommissie. Deze beoordeelde sollicitanten. De kandidaat die de 

voorkeur verkreeg werd, zoals dat werd genoemd, beroepen. Indien deze het beroep accepteerde werd deze voor 

benoeming voorgedragen bij de classis. Deze stelde een eigen onderzoek in naar de geschiktheid van de kandidaat. 

Daartoe behoorde dat de kandidaat geëxamineerd werd over een opgegeven bijbeltekst. Zonder instemming van 

de classis kon een predikant binnen een kerkelijke gemeente niet aan de slag. De classis fungeerde ook als een 

rechtsprekende instantie indien zich in de verhouding tussen een kerkeraad en een predikant problemen voordeden. 

De classis had de bevoegdheid om aan een predikant sancties op te leggen indien hij kerkelijke gedragsregels had 

overtreden. Tot die regels behoorden ook “zonden tegen de goede zeden”. Toegestane sancties waren vermaning, 

verplichte boetedoening, schorsing gedurende een bepaalde periode en een verbod om deel te nemen aan het 

Avondmaal. Over het ontslag van een predikant diende volgens de kerkorde te worden beslist door een provinciale 

synode. 

Tot de taak van een classis behoorde ook 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 gereformeerde karakter van het 
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onderwijs ter plaatse, de staat van het kerkgebouw en “paapsche stoutigheden” (plagerijen door rooms-

katholieken) die zich mogelijk hadden voorgedaan. 16 In de 18de eeuw stimuleerde de Raad van State dat de classes 

van de gereformeerde kerken in de Generaliteitsgebieden als visitatoren van die kerken actief waren. Dit gebeurde 

onder meer vanwege zorgen over het reformatorische karakter van het onderwijs in die gebieden, waarvan het 

leeuwendeel van de bevolking rooms-katholiek was gebleven. Vanaf 1751 dienden de classes in de 

Generaliteitsgebieden in opdracht van de Raad van State na te gaan of het door het Staten-Generaal op 3 juni 1750 

uitgevaardigde plakkaat betreffende huwelijken tussen gereformeerden en rooms-katholieken werd nageleefd. 17  

 

Invloedrijk was in de onderzochte periode ook de prins van Oranje. Deze bezat niet het recht om een predikant te 

benoemen, maar had daarop wel degelijk invloed conform het adagium “wie betaalt, bepaalt”. Dit kwam doordat 

predikanten destijds werden gehonoreerd uit de zogeheten “geestelijke goederen”, gevormd uit de bezittingen van 

de rooms-katholieke kerk die tijdens de Reformatie waren geconfisqueerd. In Steenbergen gebeurde dit in 1591. 

De geestelijke middelen werden beheerd door een rentmeester. De rentmeester te Steenbergen werd benoemd door 

de prins van Oranje en functioneerde onder diens verantwoordelijkheid binnen het kader van de Nassause 

Domeinraad, de Raad en Rekenkamer van de prins. 18 Zo was de prins betrokken bij beslissingen over het 

bestaansrecht van een predikantsplaats. Hij kon besluiten om uit de kas van de geestelijke goederen een predikant 

wel of niet te honoreren. Dit was bij kleine kerkelijke gemeenten zoals die van Kruisland geen 

vanzelfsprekendheid. Zo weigerde de prins in de periode 1591-1653 om in Kruisland een predikant te financieren. 

Toen de eerstbenoemde predikant in 1688 overleed weigerde de prins om de ontstane vacature open te stellen, 

waarop door de classis van Tholen en Bergen op Zoom vergeefs was aangedrongen. De gereformeerde kerk van 

Steenbergen kon in het vervolg beschikken over twee predikanten die, bij toerbeurt, de predikdiensten in Kruisland 

dienden te vervullen. Hierover berichtte de prins aan de drossaard en magistraat van Steenbergen op 25-6-1688 

het volgende: 19 

 

 
 

De tweede predikant van Steenbergen zou evenveel verdienen als de overleden predikant in Kruisland: fl. 600 per 

jaar. 20 De classis drong er bij de Nassause Domeinraad vergeefs op aan dat de tweede predikant verplicht werd 

om in Kruisland te wonen. 21 

Pas vanaf 1706 beschikte Kruisland conform een verzoek van de magistraat van Steenbergen weer over een eigen 

predikant. 22 Het heeft weinig gescheeld of in 1717 werd door de Nassause Domeinraad opnieuw besloten om een 

einde te maken aan het bestaan van een eigen predikantsplaats in Kruisland en de taken van de predikant aldaar 

wederom te laten vervullen door een van de twee predikanten in Steenbergen. 23 Na een protest van de classis van 

Tholen en Bergen op Zoom werd uiteindelijk, conform een resolutie van de Staten-Generaal d.d. 29-1-1718, 
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besloten om na het vertrek van dominee Hochede naar Oudenbosch de ontstane vacature opnieuw te laten 

vervullen. 24 

De prins besliste ook over de arbeidsvoorwaarden van de Kruislandse predikant voor zover die financieel van aard 

waren. Dit gold voor het basistraktement en voor toeslagen. Evenals in de periode 1654-1688 bedroeg het 

basistraktement van de Kruislandse predikant vanaf het jaar 1706 fl. 600 per jaar. 25 Ter vergelijking: het 

basistraktement van de schoolmeester van Kruisland bedroeg (vanaf 1658) fl. 120 per jaar. De beide predikanten 

in Steenbergen verdienden vanaf 1729 zonder toeslag elk fl. 655 per jaar. 26 De kindertoeslag was gemaximeerd. 

Nicolaas Crooswijk onderhield in 1768 zes kinderen, maar kreeg een toelage van fl. 50 voor het onderhoud van 

vier kinderen. 27 

De prins van Oranje was bij het benoemen van een predikant in Kruisland ook in een andere, minder zichtbare 

hoedanigheid betrokken. Hij benoemde als ambachtsheer de leden van het stadsbestuur (de magistraat) van 

Steenbergen. Van een collegium qualificatum in Kruisland maakten in de onderzochte periode steeds twee 

representanten van dit bestuur deel uit. Zij vertegenwoordigden in dit collegium de heer van de stad. Zo was deze 

in de gelegenheid om zich, via de beide representanten, met de benoeming van een predikant te bemoeien, door 

een bepaalde kandidaat naar voren te (laten) schuiven of een dreigende voordracht van een ongewenste kandidaat 

tegen te houden. Mocht dit in Kruisland het geval zijn geweest dan is dit niet gedocumenteerd. Dergelijke 

informele procedures bleven buiten de documenten waarin de benoemingsprocedures werden verantwoord. 28 

 

Het stadsbestuur van Steenbergen bemoeide zich ook op andere manieren met het kerkelijk leven in Kruisland. 

De stad was verantwoordelijk voor het onderhoud van het kerkgebouw. De kerkmeester (penningmeester) van de 

kerk in Kruisland werd door het stadsbestuur aangesteld en diende zich jaarlijks bij het stadsbestuur te 

verantwoorden over de inkomsten en uitgaven van de kerk. 29 Vier predikanten waren in Kruisland tegelijk 

kerkmeester: Manteau, Nagel, Hartman en Hochede. De magistraat van de stad stelde voorts een verordening vast 

betreffende het begraven van overledenen op het kerkhof en in de kerk. 30 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. 31 Door dit alles was van een scheiding tussen overheid en kerk geen sprake.  

In nauwe samenwerking tussen de kerkeraden van Steenbergen en Kruisland (gesteund door de classis van Tholen 

en Bergen op Zoom) enerzijds en het stadsbestuur van Steenbergen anderzijds werd in 1766 en 1791 voorkomen 

dat de Staten-Generaal een verzoek van katholieken in Kruisland zou honoreren om daar een “schuurkerk” te 

vestigen. 32 In 1795 (toen de Bataafse Republiek ontstond) kwam in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 

ook in Steenbergen, een einde aan de innige verstrengeling tussen de staat en de gereformeerde kerk. 33 Toen werd, 

eindelijk, na ruim tweehonderd jaar, snel de weg vrijgemaakt voor een eigen parochiekerk van katholieken in 

Kruisland. 

 

Steenbergen behoorde tot het Generaliteitsgebied Staats-Brabant binnen de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden. De hoogste bestuurlijke autoriteit waren de Staten-Generaal in Den Haag. Besluiten van dit gremium 

waren soms van grote invloed op het leven in Steenbergen inclusief Kruisland. Op 16-6-1648 vaardigden de Staten-

Generaal een plakkaat uit waarin alle katholieke geestelijken in de Generaliteitsgebieden werden gelast hun 

werkzaamheden te staken en uit die gebieden te vertrekken. 34 Vanaf 10-2-1651 werd het “Plakkaat op de Politieke 

Reformatie in Staats-Brabant” van kracht waarin 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 

was ook van toepassing op de vervulling van publieke ambten in Steenbergen.  

De Staten-Generaal stelden ook regels vast voor de inrichting van het onderwijs in de Generaliteitsgebieden, zoals 

in Kruisland. Op 3-5-1655 werd het “Schoolreglement voor de Generaliteitsgebieden van de Republiek” van 

kracht, dat op 31-3-1725 werd aangepast. Daarin stonden dwingende bepalingen over het gereformeerde karakter 

van het onderwijs. 35 

Op 18-3-1656 werd in de Generaliteitsgbieden het “Egtreglement over de steeden en ten platten lande in de 

heerlijkheeden en dorpen staande onder de Generaliteit” van kracht met tal van dwingende bepalingen over het 

huwelijksleven, gebaseerd op waarden en normen die in de gereformeerde kerk reeds van toepassing waren. 36 

Daartoe behoorde het verbod op seksueel verkeer vóór en buiten het huwelijk. Nog in 1768 bepaalden de Staten-

Generaal (evenals de prins van Oranje als heer en baron van de stad) dat beoefenaren van een publieke functie 

(“officianten”) ontslagen dienden te worden indien zij zouden trouwen met een rooms-katholieke vrouw. 37 Het 

reglement was ook van toepassing op predikanten. Samen met de kerkorde van de gereformeerde kerk behoorde 

het “Egtreglement” tot de juridische documenten op basis waarvan de Kruislandse predikant Nicolaas Crooswijk 

werd veroordeeld, toen hij, tot tweemaal toe, huwde met een dienstmeisje dat zwanger was van een kind van hem. 

De invloed van de Staten-Generaal op het leven in Generaliteitsgebieden verliep veelal via de Raad van State, 

destijds het centrale bestuursorgaan van die gebieden met gedelegeerde beslissingsbevoegdheid.  
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In 1830 werd in Kruisland het middeleeuwse kerkgebouw vervangen door nieuwbouw, conform de volgende 

bouwtekening van de architect Pieter Huysers te Breda: 38 
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Op 30-10-1944 werden zowel het gebouw als de toren door terugtrekkende Duitse militairen opgeblazen en geheel 

vernield. Tussen juni en december 1947 vond in een kleiner formaat herbouw plaats. In 2003 werd het kerkgebouw 

van de Hervormde Gemeente Kruisland verkocht. Anno 2022 is daarin het “Ambachtsmuseum De Holle Roffel” 

gevestigd. 

In 1816 werd de naam van de gereformeerde kerk van Kruisland gewijzigd in Nederlands Hervormde kerk van 

Kruisland. Op 1-7-1997 kwam een einde aan de zelfstandige Hervormde kerkelijke gemeente Kruisland toen werd 

gefuseerd met de Hervormde Gemeente Oud en Nieuw Gastel (waarmee al eerder, vooral sinds 1995, werd 

samengewerkt), waardoor de Hervormde Gemeente Gastel en Kruisland ontstond, die anno 2022 wordt betiteld 

als de “Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland” en sinds 2004 deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in 

Nederland (PKN). Er is een samenwerkingsverband met de Protestantse Gemeente te Oudenbosch.  

 

In de gehele periode die in het onderhavige artikel wordt bestreken was het aantal lidmaten van de Kruislandse 

protestantse kerk uiterst bescheiden. Doorgaans waren het er ongeveer twintig. Vanaf 1777 daalde het aantal tot 

16 en in 1780 werden nog maar 9 lidmaten geteld. 39 Lidmaten waren niet alleen afkomstig uit de polder van 

Kruisland, maar ook uit de Triangelpolder tussen Steenbergen en Kruisland. Verscheidene malen vervulden 

landbouwers uit die polder functies in de kerkeraad van Kruisland, waaronder leden van het geslacht Van 

Nieuwenhuijzen. In 1756 toonde de Kruislandse predikant Crooswijk zich er verbolgen over dat Jan Korendijker, 

landbouwer in de Triangelpolder en diaken, in Steenbergen en niet in Kruisland een kind had laten dopen. 40 

 

 
 

Het kerkgebouw na de herbouw in 1947.  
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2. Overzicht van de predikanten in Kruisland in de periode 1654-1825 

 

Periode Predikant 

1654-1688 Johannes Manteau 

1688-1706 Waarneming door predikanten van Steenbergen  

1706-1717 Petrus Hochede 

1718-1726 Alexander Erfrenten 

1727-1730 Cornelis Wouterus Anemaet 

1730-1780 Nicolaas Crooswijk 

1781-1783 Johannes Jacobus van Hattingen 

1785-1825 Gerard Hendrik Stoltz Janssen 

 
De langstzittende predikanten waren Nicolaas Crooswijk (50 jaar), Gerard Hendrik Stoltz Janssen (40 jaar) en 

Johannes Manteau (34 jaar). 

In de periode 1688-1706 bleef de gereformeerde kerk in Kruisland als een zelfstandige kerkelijke gemeente 

bestaan, weliswaar zonder predikant, maar met een eigen kerkeraad en dito vertegenwoordiging in de classis van 

Tholen en Bergen op Zoom van de gereformeerde kerk. In 1689 werd in Steenbergen een tweede gereformeerde 

predikant benoemd. Bepaald werd dat de beide predikanten aldaar bij toerbeurt predikdiensten in Kruisland 

dienden te verzorgen. In het tijdvak 1688-1706 (tot de komst van Petrus Hochede) waren in Steenbergen de 

volgende vier predikanten werkzaam: 

 

Periode Predikant 
1654-1690 Stephanus Vay 

1689-1709 Wilhelmus Nagel 

1690-1700 Rudolph Hartman 

1701-1705 Servaes Hazevoet 

 

Vooral de predikant Nagel was veelvuldig in Kruisland werkzaam, waar hij ook kerkmeester was. Hij is wel 

omschreven als de opvolger van Johannes Manteau, hetgeen formeel niet juist was, maar feitelijk wel klopte. 

Het bovenstaande overzicht blijft beperkt tot de predikanten die in de 17de en 18de eeuw zijn aangesteld. 

Aan de predikanten in de periode 1825-1944 wordt in een afzonderlijke publicatie aandacht besteed. 
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De Markt van Kruisland ca. 1905. 41 

 

 
 

De voorzijde van de Hervormde Kerk van Kruisland ca. 1905. 42 

  



11 

 

3. Johannes Manteau 43 

In Kruisland woonachtige gereformeerden hebben in de eerste helft van de 17de eeuw vergeefs geijverd voor de 

aanstelling van een eigen predikant in hun dorp. Pas in 1653 bleek de prins van Oranje als beheerder van de 

geestelijke goederen in Steenbergen, Roosendaal en Nispen bereid om het traktement van een predikant in 

Kruisland uit de opbrengst van die goederen te bekostigen. Op 1-2-1653  maakte de Nassause Domeinraad aan de 

magistraat van Steenbergen kenbaar dat kon worden omgezien naar een “bekwaam persoon”. 44 Een geschikte 

kandidaat bleek klaarblijkelijk niet direct beschikbaar, want het duurde nog vele maanden voordat een delegatie 

van de magistraat van Steenbergen samen met de (inmiddels gevormde) kerkeraad van de gereformeerde kerk in 

Kruisland aan de Nassause Domeinraad verzocht om ermee in te stemmen dat Johannes Manteau als kandidaat 

aan de classis van Tholen en Bergen op Zoom werd gepresenteerd. De Domeinraad verleende de gewenste 

“autorisatie” op 18-11-1653. 45 De classis stemde op 3-2-1654 met de voordracht in nadat Manteau met goed 

gevolg was geëxamineerd. 46 Johannes Manteau werd op 3-4-1654 als de eerste gereformeerde predikant in het 

dorp Kruisland bevestigd. 47 Zijn traktement bedroeg fl. 600 per jaar. 48 Op de eerste lidmatenlijst van de 

gereformeerde kerk van Kruisland d.d. 4-4-1655 prijken 29 namen. 49 In de periode 1674-1688 fungeerde Manteau 

in Kruisland ook als kerkmeester, belast met de opstelling van de jaarlijkse kerkrekening die de goedkeuring 

behoefde van de magistraat van Steenbergen. 50 

 

Johannes Manteau werd in Oud-Vossemeer omstreeks 1630-1632 geboren als zoon van Francois Manteau 

(predikant in Oud-Vossemeer) en diens tweede echtgenote Margerieta Thiery (“Therij”). Het is opmerkelijk dat 

uit het eerste huwelijk van Francois Manteau (met Magdalena Huyghen) een zoon voortkwam die eveneens 

Johannes werd genoemd. Deze werd geboren omstreeks 1620 en leefde nog toen de Kruislandse predikant 

Johannes Manteau werd geboren. Waarschijnlijk om ze te kunnen onderscheiden verkreeg laatstgenoemde een 

tweede voornaam, die verwees naar de familie van zijn moeder. In 1650 werd hij als Johannes Thery Mantaeus 

ingeschreven als student aan de Universiteit van Utrecht, helaas zonder vermelding van een precieze datum, zijn 

leeftijd, plaats van herkomst of studierichting. 51 Het kwam destijds nogal eens voor dat een familienaam bij de 

inschrijving van studenten werd gelatiniseerd. Dat gebeurde ook in dit geval: Mantaeus in plaats van Manteau. 

Johannes werd voor zover bekend in latere archivalia nergens als Johannes Thery (of Thierry) Mantaeus (of 

Manteau) omschreven, maar uitsluitend als Johannes Manteau. 

 

Als jonge man van Oud-Vossemeer ondertrouwde Johannes Manteau in Bergen op Zoom op 12 juli 1658 met 

Catharina Brouwers. Getuigen waren de ouders van de bruidegom en niet nader omschreven “naeste vrinden” 

[lees: familieleden] van de bruid. Het huwelijk werd op 30 juli daaropvolgend in de Grote Kerk van Bergen op 

Zoom bevestigd. Catharina Brouwers is in Bergen op Zoom op 26 september 1632 gereformeerd gedoopt met als 

getuigen Chrysosthomus de Hase en Stoffeltgen Adriaens. Zij is een dochter van Cornelis Brouwer (die in Bergen 

op Zoom onder meer kuiper en schepen was) en diens tweede echtgenote Adriana Cornelisdr. Bollaert. 52 Het 

huwelijk duurde slechts kort, want Catharina Brouwers overleed waarschijnlijk in de laatste maanden van 1658 of 

in het jaar 1659. Johannes Manteau hertrouwde in Kruisland op 6 juni 1660 (met attestatie van Bergen op Zoom) 

met Dingentgen (Dina) Colen, een jonge dochter, gereformeerd gedoopt te Bergen op Zoom 7 oktober 1633, 

dochter van Anthonij Matheeussen Colen en Elisabeth Pieters. 53 Doopgetuige was Claerken Pieters. 54 De vader 

van Dina vervulde in de periode 1648-1673 in Bergen op Zoom onder meer de functies van stadhouder 

(plaatsvervanger van de drossaard ofwel schout), schepen, kapitein van de burgerij en wijnhandelaar. 55 

Dina had een broer Matthijs Colen wiens dochter Rocsina (gedoopt te Bergen op Zoom op 16 juni 1656) in 1673 

bij haar oom Johannes Manteau en tante Dina Colen in Kruisland woonde en op 23 september 1673 als ongehuwde 

in Steenbergen testeerde. 56  

Op 8 juni 1661 kocht Johannes Manteau van zijn broer Samuel voor fl. 950 zes gemeten en ettelijke roeden land 

met een huis in de polder Westland te Steenbergen aan de oostzijde van de dwarsweg “die naar Herruijchvelt 

loopt”. Hij droeg dit onroerend goed direct in eigendom over aan zijn schoonvader Anthony Colen die omschreven 

werd als stadhouder en schepen te Bergen op Zoom en in wiens opdracht hij kennelijk had gehandeld. 57 

Op 17 december 1664 kocht Johannes Manteau het huis in het dorp Kruisland waarin hij reeds als huurder woonde. 

Verkoper was Marinis Abelsen. Manteau betaalde er fl. 900 voor. De ligging werd als volgt beschreven: oostelijk 

grenzend aan het erf van Corstiaen Bancken, zuidelijk en westelijk aan de straat en noordelijk aan [onroerend goed 

van] de erfgenamen van Jasper [van] Kinschot. 58 

Op 4 oktober 1669 kocht Manteau van Marijnis Marijnisse Cruydcoeck voor fl. 470 drie gemeten en 297 land in 

de Boonhil te Kruisland. 59 Hij verkocht dit land op 21 mei 1677 voor fl. 500. 60 Uit de nalatenschap van zijn 

schoonvader Anthonij Colen (die was hertrouwd met Margarita van Stapele) erfde Johannes Manteau op  4 juni 

1676 na verrekening van verkregen leningen fl. 457. 61 

Op 26-1-1682 maakte Johannes Manteau van nabij de watersnoodramp mee waarbij nagenoeg alle polders van 

Steenbergen door een zware storm en een hoge vloed onder water kwamen te staan. Ook de polder van Kruisland 

werd zwaar getroffen. 62 
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In maart 1688 bestond het huishouden van Johannes Manteau in Kruisland uit hemzelf, zijn vrouw Dina Colen, 

zijn zuster Catharina Manteau en het nichtje Magrita Colen. 63 

Johannes Manteau overleed tussen 3 maart en 25 juni 1688. 64 Op 9 maart 1689 lieten Dina Colen en haar 

schoonzoon Willem Bolcool publiekelijk een huis in Kruisland verkopen, waarvan de ligging niet precies is 

beschreven. Waarschijnlijk betrof het de woning die Johannes Manteau in 1664 had gekocht. De verkoop leverde 

fl. 650 op. Koper was de koster en schoolmeester Willem van Diepenbeeck, schepen van Steenbergen namens 

Kruisland. 65  

Dina Colen testeerde in Steenbergen, wonend in die stad, op 17 juni 1692. Zij wees haar “schoondochter” [lees: 

stiefdochter] Catharina Manteau aan als haar erfgename en legateerde voorts aan de kinderen van deze Catharina 

en haar echtgenoot Willem Bolcool divers goud- en zilverwerk. Tot de na te laten bezittingen behoorden 16 

gemeten land in de Boonhil te Kruisland. 66 Op 29 december 1698 verhuurde zij 6,5 gemeten land in de polder 

Westland te Steenbergen voor fl. 30 per jaar. 67 Dina Colen werd in Steenbergen op 19 juni 1702 begraven. Haar 

erfgenamen zijn vermeld op 29 december 1702. Tot haar nagelaten bezittingen behoorde land onder Moerstraten. 68 

 

Uit het eerste huwelijk van Johannes Manteau kwam uitsluitend dochter Catharina Manteau voort. Het tweede 

huwelijk bleef kinderloos. Dochter Catharina werd in Kruisland op 7 september 1658 gedoopt; getuigen waren: 

burgemeester [van Bergen op Zoom] Martinus Brouwers (oom van de moeder van de dopelinge van vaderszijde), 

dominee Franciscus Manteau (grootvader van de dopelinge), Dina en Maria Bollaert (tantes van de moeder van de 

dopelinge) en Agneta Scherpesteen (echtgenote van Samuel Manteau, oom van de dopelinge). Zij ondertrouwde 

in Kruisland op 8 april 1679 en trouwde daar met attestatie van Bergen op Zoom d.d. 23 april daaropvolgend met 

Willem Bolcool, gedoopt in Bergen op Zoom 18 maart 1648, zoon van Jan Bolcool (o.m. apotheker, schepen en 

burgemeester te Bergen op Zoom) en Engeltje Willems van Hoven. 69 Willem Bolcool was in zijn geboortestad 

onder meer schepen, wijnsteker en rentmeester. Op 4 februari 1728 verkocht Catharina Manteau het huis “De 

Kleijne Vijsel”, gelegen naast de huizen “Den Tuijmelaer” (waarin de verkoopster woonde) en “De Keerse” aan 

de oostzijde van de Grote Markt te Bergen op Zoom voor fl. 730 aan Cornelis van Loenhout, meester schoenmaker 

te Bergen op Zoom.  70 

Catharina Manteau werd in Bergen op Zoom op 4 januari 1743 begraven en Willem Bolcool op 6 februari 1692. 71 

Voor beiden werd de klok van de Grote Kerk gedurende 4,5 uur geluid. Uit hun huwelijk kwamen de volgende 

vier in Bergen op Zoom gereformeerd gedoopte kinderen voort (met hun doopdatum): 

 

• Engeltgen Bolcool, 3 april 1680. 

• Catharina Bolcool, 24 augustus 1681. 

• Johannes Bolcool, 23 mei 1684. 

• Justina Bolcool, 15 februari 1686. 

 

  
 

Wapen familie Manteau. 72  
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4. Petrus Hochede 
Petrus Hochede (wiens achternaam wordt uitgesproken als Hochedé) werd op 30-5-1680 in Bergen op Zoom 

gereformeerd gedoopt als zoon van (de luitenant) Louis Hochede en Hubertina Coenraads. Doopgetuigen waren 

Pierre Hochede (vermeld als kapitein) en Catharina Ferth. Petrus (ook Pieter genoemd) promoveerde tot doctor in 

Utrecht op 13-12-1700 en studeerde vanaf 4-7-1701 theologie in Leiden. 73 Op 6-7-1706 werd hij tot predikant in 

Kruisland benoemd en hield daar zijn eerste prediking op 1-8-1706 “met een menigte van toehoorders”. 74 Hij was 

de eerste “eigen” predikant in Kruisland na het overlijden, in 1688, van Johannes Manteau. In de tussenliggende 

periode werden kerkdiensten verzorgd door een van de twee predikanten van Steenbergen. 75 Kruisland behield 

binnen de classis van Tholen en Bergen op Zoom wel een eigen kerkelijke gemeente. Op 4-12-1707 waren er 35 

lidmaten aan de gereformeerde kerk van Kruisland verbonden. Hochede was in de periode 1707-1726 ook 

kerkmeester, benoemd door de magistraat van Steenbergen. De rekening betreffende de periode 1718-1726 werd 

ingediend door zijn weduwe. 76 

Op 7-7-1715 toonde hij zich ontstemd over zijn traktement toen de ingelanden van Kruisland niet langer bereid 

waren om (tijdelijk) per gemet een halve stuiver beschikbaar te stellen om zijn traktement te bekostigen, hetgeen 

volgens hem een [dreigende] halvering daarvan met zich bracht. 77 In 1716 was hij als voorzitter van de kerkeraad 

nog betrokken bij de bestraffing van Crijntje Jansdr. de Swart die was bevallen van een “onegt” kind van “een 

papist”. De kerkeraad achtte dit “een swaare misdaad”. Crijntje liet “zo het scheen veele tranen van inwendig 

berouw en liefs leedwezen”. 78 

Vanaf 8-8-1717 was hij predikant in Oudenbosch en Rucphen. Hij huwde in Oudenbosch op 26-2-1719 met 

Adriana van de Moer, jonge dochter, geboren in Leur, gedoopt aldaar op 18-12-1689, dochter van Hendrik van de 

Moer en Geertruijd Buijss. Uit hun huwelijk kwamen geen kinderen voort. Petrus Hochede overleed op 16-7-1730. 

Zijn weduwe hertrouwde in Leur (ondertrouw op 1-3-1732, bevestiging op 16-3-1732) met Mr. Michiel Jaghers, 

weduwnaar van Petronella Bedden, advocaat bij het Hof van Holland en griffier van de Oostkwartier van het 

Markiezaat van Bergen op Zoom. In laatstgenoemde functie volgde hij zijn vader Johan Jaghers op. 79 Adriana van 

de Moer overleed in Leur op 27-9-1758. Haar erfgename was haar zuster Maria van de Moer. 80 
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5. Alexander Erfrenten 
Hij is geboren in Oosterhout en daar op 5-5-1697 gedoopt als zoon van Wilhelmus van Erffrenten (predikant te 

Oosterhout) en Elisabeth Bellaarts. Zijn ouders zijn beide in Dordrecht geboren en huwden in Oosterhout op 28-

9-1694. Alexander studeerde theologie in Leiden vanaf 11-10-1713. 81 Ingaande 8-8-1717 vertrok de predikant 

van Kruisland, Petrus Hochede, naar Oudenbosch en Rucphen. Op 20-7-1717 besloot de classis van Tholen en 

Bergen op Zoom dat de predikbeurten in Kruisland bij toerbeurt zouden worden waargenomen door de predikanten 

van Wouw, Gastel, Halsteren, Hoeven, Oudenbosch en Standdaarbuiten. 82 Van de Nassause Domeinraad werd op 

nadrukkelijk verzoek van de classis van Tholen en Bergen op Zoom en conform een resolutie van de Staten-

Generaal d.d. 29-1-1718 toestemming verkregen om de ontstane vacature te vervullen, nadat was overwogen om 

de predikantsfunctie te Kruisland wederom te laten vervullen door een van de predikanten van Steenbergen, net 

zoals in de periode 1688-1706. 83 Er werd een collegium qualificatum samengesteld onder voorzitterschap van de 

predikant van Gastel, Hendrik van Houten. Op 14-5-1718 verstrekte de Nassause Domeinraad aan de classis het 

groene licht om Alexander van Erfrenten tot predikant in Kruisland te benoemen. 84 De classis verklaarde zich 

daarmee akkoord op 24-5-1718, nadat Van Erfrenten met succes een examen had afgelegd over de elfde brief van 

Paulus aan de Hebreeën, de verzen 39 en 40. Tijdens de vergadering werd het collegium qualificatum 

vertegenwoordigd door de director Van Houten, Johan Dingeman (schepen van Steenbergen) en Dingeman Janszn. 

de Wit, ouderling te Kruisland. 85 Van Erfrenten was in Kruisland predikant tot zijn overlijden. Bij zijn aantreden 

waren aan de gereformeerde gemeente aldaar 24 lidmaten verbonden en twee jaar later vier minder. Tot de lidmaten 

van de kerk in Kruisland betreffende de eerste helft van het jaar 1720 behoorde Johan Pronk, vermeld als student 

theologie.  Hij was familie (mogelijk een neef) van de predikant Alexander van Erfrenten. Johannes Pronk werd 

op 13-10-1699 in Gilze geboren als zoon van de predikant Petrus Pronck en Adriana van Erffrenten. 86 Hij 

studeerde theologie in Leiden, werd in 1758 krankzinnig en overleed in maart 1771. 87  

Door het ontbreken van een geschikte woning in Kruisland verbleef Alexander van Erfrenten met zijn huishouden 

van mei 1721 tot mei 1722 in Roosendaal. In 1718 bestond dit huishouden uit hemzelf, “juffrouw Erfrenten” 

(mogelijk zijn moeder, een zuster of tante) en de dienstmeid Metje N.N.. 88 In 1719 kwam daar een “juffrouw 

Pronk” bij, mogelijk identiek met Adriana van Erffrenten, weduwe van Petrus Pronck. 89 In 1724 verzocht 

Alexander van Erfrenten de Nassause Domeinraad om te bevorderen dat voor hem in Kruisland een woning zou 

worden gebouwd, hetgeen niet werd gehonoreerd. 90  In 1725 woonde hij in Kruisland met zijn echtgenote en een 

dienstmeid. 91 Op 21-5-1725 is in de acta van de kerkeraad van Kruisland genoteerd dat als lidmaat van de 

gereformeerde kerk vanuit Bergen op Zoom was aangekomen: Catharina Eleonora Prepetit, dienstmeid van de 

predikant. 92 

 

Als jonge man ondertrouwde Alexander van Erfrenten (Erffrenten) in Nispen op 2-11-1723 (bevestigd aldaar op 

5-12-1723) met Catharina de Jong, jonge dochter, geboren te Sneek, gedoopt aldaar (als Trijntje) op 20-2-1704, 

dochter van Zacheus de Jong en Lolkien Wypkes Roda. Catharina woonde in 1723 in Nispen waar haar vader 

vanaf 1722 tot zijn overlijden in 1742 predikant was. Uit het huwelijk van Alexander en Catharina kwam zoon 

Alexander Wilhelmus Zacheus van Erfrenten voort, gedoopt in Kruisland op 28-4-1726, met de grootouders van 

moederszijde als getuigen. Drie dagen ervoor was de vader van de dopeling overleden. De verdere levensloop van 

deze zoon vergt nader onderzoek. Alexander Erfrenten (sr.) overleed op 25-4-1726, bijna 29 jaar oud, en werd 

begraven in Breda. 93 Waarschijnlijk vertrok Catharina de Jong kort daarna met haar zoontje naar elders. 
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6. Cornelis Wouterus Anemaat 
Hij is op 26-3-1702 in Hooge en Lage Zwaluwe gereformeerd gedoopt als zoon van Sebastiaan Anemaat en 

Johanna Rijckevorsel. 94 Doopgetuigen waren de heer Adriaen Dinghmans, de heer Arnoldus Swaens en juffrouw 

Elisabeth Rijckevorsel. Hij dankte zijn tweede voornaam aan zijn grootvader van moederszijde. Johanna 

Rijckevorsel werd op 24-8-1670 in Breda gereformeerd gedoopt als dochter van de koopman Wouter (van) 

Rijckevorsel en Elisabeth Beljaerts. 95 Na zijn doop werd de tweede voornaam zelden nog vermeld. Cornelis 

Anemaat was voor de helft erfgenaam van zijn broer Bastiaen die in Colijnsplaat schout en secretaris was. 96 Op 

21-6-1727 stemde de Nassause Domeinraad ermee in dat Cornelis Anemaet bij de classis van Tholen en Bergen 

op Zoom werd voorgedragen als kandidaat voor de predikantsplaats in Kruisland. 97 De classis stemde op 2-9-

1727 met de voordracht in nadat Anemaet met goed gevolg was geëxamineerd over de bijbeltekst Johannes 3 vers 

36. 98 Hij werd op 26-10-1727 als predikant in Kruisland tijdens de ochtenddienst ingezegend door Andreas 

Andriessen, predikant te Steenbergen. Hij preekte voor de eerste maal tijdens de middagdienst. De kerk telde 22 à 

23 lidmaten. Op 23-11-1727 werd in de kerk het Avondmaal gevierd. Aangetekend werd dat de “dankpredicatie” 

pas de volgende zondag plaats kon vinden vanwege “de groote zwakheid” van de predikant. Hij tobde 

klaarblijkelijk met zijn gezondheid. 99 In mei 1728 woonde hij in Kruisland met zijn echtgenote Catharina en de 

meid Magdalena. 100 In mei 1729 was laatstgenoemde vervangen door de meid Aaltje. 101 Samen met een ouderling 

bezocht hij de lidmaten op 2-7, 29-9 en 3-10-1728.  

Op 1-10-1728 overleed in Steenbergen de predikant Jacob Pijll van Velsen. Cornelis Anemaat werd als opvolger 

beroepen op 9-12-1729 en maakte op 15-12-1729 deemoedig kenbaar dat hij graag naar Steenbergen wilde 

komen. 102  

 
Het wapen van de familie Anemaet. 103 
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De prins van Oranje stemde op 7-1-1730 in met de benoeming van Anemaat tot tweede predikant in 

Steenbergen.  Op 2-2-1730 werd de benoeming definitief door instemming van de classis van Tholen en Bergen 

op Zoom. Anemaat werd op 26-2-1730 als predikant in Steenbergen bevestigd. Dit bracht een verhoging van zijn 

traktement met zich van fl. 600 naar fl. 655 per jaar. Op 31-3-1730 berichtten de ouderlingen en diakenen van de 

gereformeerde kerk in Kruisland aan de kerkeraad te Steenbergen dat Anemaat in Kruisland als predikant 

voortreffelijk had gefunctioneerd. Zij wensten hem in Steenbergen veel heil en zegen toe. 104 

 



17 

 

 
 

Spoedig werd duidelijk dat het functioneren in Steenbergen hem zwaar viel. In december 1730 verzocht hij 

“ernstig” om een beroep dat op hem was gedaan door de kerkeraad van Putte te mogen aanvaarden. Hij was daar  

beroepen tot “gewoon herder en leraar”. Tijdens een collegium qualificatum daarover te Steenbergen op 19-12-

1730 werd opgemerkt dat Anemaet was “aengedaen met een teerhartig medelijden op zijne smertelijke en 

langduerige quaal van bloedspouwen, waardoor hij buiten staat [was] gestelt”. Hij was niet langer in staat om de 

“groote gemeente” van Steenbergen te bedienen. In aanwezigheid van twee schepenen van de stad en van twee 

gedeputeerden van de classis werd besloten om met het verzoek van Anemaat om naar Putte te vertrekken in te 

stemmen. 105 Op 7-1-1731 trad Anemaat aan als predikant aldaar. Putte was een dorpje aan de grens met de 

Zuidelijke Nederlanden. 106 Het overgrote deel van de bevolking daar was rooms-katholiek. 107 Het aantal lidmaten 

van de gereformeerde kerk aldaar zal in 1731 niet veel groter dan 15 zijn geweest. 108 Wat een contrast met 

Steenbergen waar de gereformeerde kerk in 1731 250 lidmaten had! 109 Vanaf 2-2-1749 tot 18-3-1759 was Cornelis 

Anemaat predikant in Ossendrecht. Daarna keerde hij terug in Putte, waar hij weer predikant was tot zijn 

overlijden. 110 

 

Vermoedelijk in of omstreeks 1728 huwde Conelis Anemaat met Catharina van Heereveen. Zij is in Utrecht op 

21-11-1706 gereformeerd gedoopt als eerste kind van Stephanus (Steven) van Heereveen en Petronella van 

Heereveen. Haar ouders trouwden in Utrecht op 29-3-1701. Haar vader was in Utrecht leertouwer 

(leerbereider). 111 Voor schepenen van Putte testeerden Cornelis Anemaat en Catharina Heereveen op 23-2-

1737. 112 Zeer waarschijnlijk overleed Catharina kort daarna in Putte. Gegevens over haar begrafenis bleven niet 

bewaard. Op 13-7-1737 is Cornelis Anemaet als weduwnaar te Putte vermeld. 113 

Uit hun huwelijk kwamen vier kinderen voort: 
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a. Stephanus Johannes Anemaat, gedoopt in Kruisland op 21-8-1729 met als getuigen Stephanus van 

Heereveen [grootvader van moederszijde] en Johanna Lopsse [schoonzuster van vaderszijde]. Hij leefde 

slechts kort, want op 17-10-1729 werd hij in Kruisland begraven.  

b. Johannes Stephanus Anemaet, gedoopt in Putte op 12-10-1732 met als getuigen Johannis Loopwijk 

(predikant in Ossendrecht) en diens huisvrouw Susanna Bardij. Hij is als minderjarige zoon vermeld op 

27-8-1739, met als voogd zijn oom Lambertus van Heereveen, broer van zijn moeder Catharina. 114 Op 

2-8-1751 en 26-8-1751 is hij vermeld als notarisklerk te Bergen op Zoom. 115 Op 12-9-1763 testeerde hij 

in Bergen op Zoom en wees als zijn erfgenamen zijn vader en zijn stiefmoeder Johanna van den Ende 

aan. 116 Op 12-11-1763 ondertekende hij in Bergen op Zoom als getuige een notarisakte. 117 

c. Wernerus Anemaet, gedoopt in Putte op 9-5-1734, met als getuigen Wernerus Laet (predikant te Bergen 

op Zoom) en Johanna Anemaet, huisvrouw van Lambertus van Heereveen. 

d. Johanna Pieternella Anemaet, gedoopt in Putte op 24-6-1736 met als getuigen Johannes Willem Evertsen 

(majoor in het regiment van generaal Montese in het garnizoen te Lillo) en Pieternella Heereveen 

[waarschijnlijk de grootmoeder van moederszijde]. 118 

De kinderen Wernerus en Johanna Pieternella overleden tussen 18-12-1737 en 27-8-1739. Hun moeder leefde toen 

niet meer. 119  

 

Cornelis Anemaat hertrouwde in Putte op 12-11-1739 (ondertrouw), met Johanna van den Ende, jonge dochter, 

geboren in de polder van Lillo en toen wonend in Putte. Zij is op 7-1-1721 in het (toen Staatse) fort Lillo 

gereformeerd gedoopt met Jan van den Ende en Janna Roose als getuigen. Zij is een dochter van Laureys (Laurens) 

van den Ende en diens eerste echtgenote Johanna Oostdijk. Haar vader was landbouwer in de polder van Lillo en 

later in Putte schepen en commies. 120 Zo zullen Cornelis Anemaat en Johanna van den Ende elkaar hebben leren 

kennen. Zij testeerden in Bergen op Zoom op 8-4-1740 en benoemden elkaar tot enige en universele erfgenaam, 

afgezien van een (schamel!) legaat van fl. 1 en 5 stuivers aan de diaconie van de gereformeerde kerk te Putte. 121 

Zij testeerden in Bergen op Zoom nog eens (op de langstlevende) op 27-3-1765 en ondertekenden als volgt: 122 

 

 
 

Uit hun huwelijk kwamen in Putte twee kinderen voort: 

a. Cornelis Anemaat, gedoopt te Putte op 11-9-1740 met als getuigen Cornelis Gentman Leydekker 

(predikant te Bergen op Zoom) en Cornelia van den Enden [waarschijnlijk tante van moederszijde, 

gedoopt in fort Lillo op 7-10-1719]. 

b. Bastiaen Wernerus Anemaat, gedoopt in Putte op 17-2-1743 met als getuigen Bastiaen Anemaat (schout 

en secretaris van Colijnsplaat) [broer van Cornelis Anemaat] en zijn huisvrouw Johanna Lopse. 

De verdere levensloop van beide kinderen is niet bekend. Waarschijnlijk overleden zij jong. 

 

Cornelis Anemaat overleed in Putte op 15-2-1776 en werd daar waarschijnlijk begraven. Zijn tweede echtgenote 

verhuisde op een niet bekend moment naar Middelburg waar zij woonde in de Korte Noordstraat. Zij overleed daar 

op 19-4-1794, vermeld als 72 jaar oud. 123 
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7. Nicolaas Crooswijk 
Hij werd in Rotterdam op 4-6-1702 gereformeerd gedoopt als zoon van Johannes Crooswijk en Catharina van der 

Velde. Doopgetuigen waren Nicolaes van der Velde (de vader van moeder Catharina, naar wie Nicolaas Crooswijk 

zal zijn genoemd) en Sentje van der Kemp (een tante, eveneens van moederszijde). 124 Zijn ouders ondertrouwden 

in Rotterdam op 14-7-1697, de bruidegom werd vermeld als jonge man van Rotterdam (wonend aan de Botersloot) 

en de bruid als jonge dochter van Rotterdam (wonend in de Hoogstraat). De plaats van herkomst van de bruidegom 

werd (opmerkelijk genoeg) in het ondertrouwboek foutief vermeld (zie verderop).  De vader van Nicolaas 

Crooswijk werd als Jan Crooswijk op 3-6-1715 in een eigen graf in de Prinsenkerk te Rotterdam bijgezet. 125 Hij 

woonde “op de Bootersloot aen de Vest”. 126 Het is niet bekend welk beroep hij uitoefende. Nicolaas Crooswijk 

had een zuster Cornelia die in Rotterdam op 5-11-1705 gereformeerd werd gedoopt met als getuigen Abraham 

Crooswijck en Sentje van der Velde. 

De moeder van Nicolaas Crooswijk is in Rotterdam op 18-11-1657 gereformeerd gedoopt als dochter van Niklaes 

van der Velde en Anna van Lorenaet [Loreine]. Getuigen waren Bartholomeus van der Kemp, Madeleentie 

Abrahams en Catarina Jans. Haar ouders huwden op 4-12-1679 in de Engels-Presbyteriaanse kerk te Rotterdam. 

Haar vader (Nicolaes van der Velde) werd in Rotterdam op 18-11-1657 gereformeerd gedoopt als zoon van Pieter 

Claeszn. van der Velde en Catarina Jansdr. Storms. Hij is mogelijk identiek met Nicolaes van der Velde die op 6-

6-1701 is vermeld als wijnhandelaar te Rotterdam. 127   

De moeder van Nicolaas Crooswijk hertrouwde in 1720 in Rotterdam (ondertrouw op 6-10-1720, bevestiging op 

24-10-1720) met Wigboldus Belcampius, weduwnaar. Zij woonde toen in Rotterdam nog steeds aan de Botersloot. 

Belcampius was vanaf 1-6-1710 predikant in Korendijk (in de Hoeksche Waard, anno 2021 bekend onder de naam 

Goudswaard) en overleed op 10-1-1724. 128 Catharina van der Velde woonde daarna bij haar zoon Nicolaas in 

Kruisland en werd daar op 11-9-1732 begraven. 

Het voorgeslacht van Nicolaas Crooswijk kan als volgt worden gereconstrueerd. Op 21-5-1660 zijn in een 

Rotterdamse notarisakte Nicolaes, Johannes en Catrina Crooswijk vermeld als erfgenamen van hun ouders Franck 

Claeszn. Crooswijck en Trijntgen Otten. 129 Waarschijnlijk is de genoemde zoon Johannes identiek met de 

grootvader van vaderszijde van de Kruislandse predikant. In Korendijk was in de periode 21-7-1658 tot zijn 

overlijden op 23-11-1682 Johannes van Crooswijk predikant. Hij is in Rotterdam op 10-9-1634 gereformeerd 

gedoopt als zoon van Vranck Clase Crooswijck (apotheker in Rotterdam) en Catelijna Otte ofwel Franck Claeszn. 

Crooswijck en Trijntje Otte. Johannes van Crooswijk, predikant in Korendijk, was gehuwd met Cornelia 

Swalmius. 130 Van dit paar werden door hun vader in Korendijk (Goudswaard) vier kinderen gedoopt: Vrancque 

(7-2-1666), Abraham (16-9-1668), Abraham (18-12-1672) en Joannes (11-11-1674; met als getuige Catharina 

Crooswijk, zuster van de Korendijkse predikant).  131 Zonder twijfel is deze Joannes de grootvader van vaderszijde 

van de predikant Nicolaas Crooswijk en verklaart dit waarom deze incidenteel is omschreven als Nicolaas 

Crooswijk Swalmius. Dat zijn vader bij diens ondertrouw in Rotterdam is ingeschreven als een jonge man van 

Rotterdam moet een vergissing zijn geweest. Dat diens doop in Rotterdam niet kon worden getraceerd is dus 

verklaarbaar. Hij heeft daar waarschijnlijk voor zijn huwelijk in 1697 wel gewoond. 

Toen Nicolaas Crooswijk op 21-10-1762 in Kruisland zijn zoon Henricus Willem Cornelis doopte werd melding 

gemaakt van “grootvader” Francois [ook wel Franck of Franco genoemd], waarmee waarschijnlijk Franck Claeszn. 

Crooswijck is bedoeld. 132 Deze had een dochter Catharina die op 2-11-1654 in Leiden ondertrouwde met Michiel 

Baelde, koopman te Leiden, en weduwnaar van Digna Palings. Bij de doop te Leiden op 23-9-1655 van Petronella 

Baelde, dochter van Michiel Baelde en Catharina Crooswijck, was Franck Claeszn. Crooswijck doopgetuige. Hun 

zoon Francke, gedoopt te Leiden op 15-7-1657, is zeer waarschijnlijk genoemd naar Franck Claeszn. Crooswijck, 

grootvader van moederszijde. Tot de doopgetuigen behoorde Nicolaes “Croeswijck”, oom van moederszijde die 

vermoedelijk identiek is met Nicolaus Crooswyck, gedoopt te Rotterdam op 15-1-1632, die op 9-9-1650, 21 jaar 

oud, werd ingeschreven als student te Leiden en op 27-5-1654, 24 jaar oud, in Leiden werd vermeld als medisch 

doctor. 133 Op 27-5-1652 werd hij als student ingeschreven in Utrecht. 134 Hij overleed in Leiden op 19-8-1669. 

 

Op 1-4-1721 werd Nicolaas Crooswijk in Leiden ingeschreven als student theologie. 135 Na zijn afstuderen werd 

hij als proponent verbonden aan de classis Leiden van de gereformeerde kerk. 

Snel na het vertrek van dominee Cornelis Anemaet naar Steenbergen, waar hij aantrad op 26-2-1730, werd in 

Kruisland een collegium qualificatum bijeengeroepen om te adviseren over zijn opvolging. Op 28-2-1730 stemde 

de Nassause Domeinraad ermee in dat Nicolaas Crooswijk bij de classis van Tholen en Bergen op Zoom als 

kandidaat zou worden voorgedragen. 136 Vervolgens werd aan de classis van Tholen en Bergen op Zoom op 27-3-

1730 verzocht om in te stemmen met de voordracht van Nicolaas Crooswijk Swalmius, proponent te Leiden. 137 

Op 4-4-1730 was de instemming een feit op voorwaarde dat de kandidaat met goed gevolg zou worden 

geëxamineerd. 138 Het examen vond plaats op 6-7-1730 en de kandidaat slaagde. 139 Op 16-7-1730 volgde de 

bevestiging van Crooswijk (door zijn voorganger Anemaet) als predikant van Kruisland. Op de door hem in 

dezelfde maand samengestelde lidmatenlijst prijken 21 namen. In 1731 en 1732 woonde hij in Kruisland samen 

met zijn moeder en de meid Marij. 140 In 1734 woonde hij er alleen nog met de meid Marijtje. 141 
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Een bijzonder te noemen periode in zijn leven als predikant in Kruisland zijn de jaren 1747-1749. 142 In juli 1747 

raakte Steenbergen nauw betrokken bij de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). In april 1747 werden in het 

zicht van een Franse aanval op West-Brabant, in het bijzonder op Bergen op Zoom, diverse polders onder water 

gezet als onderdeel van de waterlinie tussen Bergen op Zoom en Steenbergen (later veelal betiteld als de “West-

Brabantse Waterlinie”). Daartoe behoorde de polder van Kruisland, die onbewoonbaar werd. In het doopboek van 

Kruisland betreffende de periode 1699-1764 noteerde Nicolaas Crooswijk daarover het volgende. De schade was 

enorm. Veel inwoners vluchtten, niet alleen uit angst voor een Franse bezetting, maar ook vanwege de “zware” 

inundatie. Bergen op Zoom werd belegerd vanaf 12-7-1747 en beschoten vanaf 20-7-1747. Crooswijk verkreeg 

van de magistraat van Steenbergen een certificaat waarmee hij kon aantonen dat hij niet langer in Kruisland kon 

wonen. Hij schreef dat hij met zijn vrouw en zeven kinderen op 14-7-1747 was gevlucht. Via het veer van Gastel 

wist hij met een klein oud en versleten “hengstje” het Volkerak over te steken. In de buurt van Ooltgensplaat raakte 

het bootje lek en vreesden zij voor hun leven. Na reparatie wisten zij IJsselmonde te bereiken waar zij een kwart 

jaar verbleven. Daarna trokken zij verder naar Capelle aan den IJssel waar zij ruim twee jaar woonden. Met vrouw 

en zeven kinderen keerde hij op 9-12-1749 in Kruisland terug. Het behaagde de prins van Oranje, “onze geliefde 

erfstadhouder”, zo schreef hij, om gedurende zijn afwezigheid in Kruisland zijn traktement te laten continueren 

[door de rentmeester van de geestelijke goederen te Steenbergen, Roosendaal en Nispen, die onder het gezag van 

de prins van Oranje functioneerde]. Tijdens de periode waarin hij in Kruisland afwezig was werden daar geen 

kinderen gereformeerd gedoopt en evenmin, vanuit Kruisland, elders. Twee weduwen bleken na zijn terugkeer te 

zijn hertrouwd. 143 

 

Tot de bijzondere gebeurtenissen waarbij Nicolaas Crooswijk als predikant in Kruisland betrokken was behoort 

ook een affaire met een sleutelpersoon in het maatschappelijk en kerkelijk leven aldaar, te weten Hubertus 

Arnoldus van Diepenbeek (1728-1769). Deze vervulde in Kruisland de functies van schoolmeester, koster, 

voorlezer, voorzanger en diaken en werkte derhalve nauw met Crooswijk samen. Zijn posities werden onhoudbaar 

toen hij in mei 1756 trouwde met een rooms-katholieke bruid die bovendien hoog zwanger was. 144 Hij verliet 

Kruisland om zich in Roosendaal te vestigen. 145 Crooswijk had het er moeilijk mee, mede gelet op het feit dat ook 

hij op relationeel terrein niet brandschoon was (zie verderop). Toen door de classis werd besloten om Van 

Diepenbeek als diaken te ontslaan (te “deporteren”) vond Crooswijk het lastig om die boodschap over te brengen.  

 

Nicolaas Crooswijk trouwde in Kruisland (ondertrouw op 8-1-1735, bevestiging aldaar op 25-1-1735), in het zicht 

van de aanstaande geboorte van zijn eerste kind, met zijn dienstmeisje Anna Maria Klumpus (Klumpers), hij als 

jonge man van Rotterdam, zij als jonge dochter van Voorschoten. Zij is daar op 24-8-1710 gedoopt als dochter 

van Dirk Barenszn. Klumpus (Klumpes, Klumpers) en Magdalena Willemsdr. van Selle. 146 Doopgetuigen waren 

Johanna Brugmans en Pieter van Sellen. Bij de doop is haar vader vermeld als tuinman. Haar ouders waren op 6-

5-1708 getuigen bij de doop te Delft van een kind van Pieter Willemszn. van Selle (turfdrager te Delft in 1689 en 

broer van Magdalena van Selle) en Ariaentge Woutersdr. van Kessel. 147 

Vanwege de buitenechtelijke zwangerschap van Anna Maria Klumpus was het huwelijk strijdig met het 

“Egtreglement over de steeden en ten platten lande in de heerlijkheeden en dorpen staande onder de Generaliteit”, 

zoals door de Staten-Generaal vastgesteld op 18-3-1656 en nadien enkele malen is aangepast zoals op 28-3-1756. 

Dit reglement was van toepassing in het Generaliteitsgebied Staats-Brabant waartoe Steenbergen (met inbegrip 

van Kruisland) behoorde. Seksueel verkeer (“vleeschelijk converseeren”) vóór het huwelijk was verboden en  

strafbaar. 148 Zeker van een predikant van de gereformeerde kerk mocht worden verwacht dat de bepalingen van 

het reglement in acht werden genomen. 
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De inschrijving van het eerste huwelijk van Nicolaas Crooswijk. 

 

Door te huwen nadat zijn beoogde echtgenote reeds zwanger was had dominee Crooswijk ook de desbetreffende 

kerkelijke regels overtreden. 149 Tot die regels behoorde artikel 63 van de Zeeuwse kerkorde over “zonden tegen 

de goede zeden”, waartoe onder meer werden gerekend “overspel, bloetschande, vrouwen-kracht [verkrachting], 

ongeoorloofde bijwoninge ende diergelijcke specien van concubinatie ende hoerdom”. Zo kwam de kwestie aan 

de orde tijdens de eerstvolgende vergadering van de classis van Tholen en Bergen op Zoom na de geboorte het 

eerste kind van Crooswijk. Tijdens die vergadering, op 10-5-1735, waren twee vertegenwoordigers van de 

kerkeraad van Kruisland aanwezig: Anthoni Soetens en Nicolaas van der Mast. Crooswijk was afwezig. Zij 

deelden mee dat Crooswijk aan de kerkeraad “enige ergernis” had gegeven nu zijn vrouw nauwelijks drie maanden 

na zijn huwelijk was bevallen. Zij hoopten uit liefde voor hun predikant dat de classis hem geen of weinig straf 

zou opleggen. De classis bleek niet bereid om aan dit verzoek te voldoen. Reeds tijdens de vergadering werd het 

volgende aan het collegium qualificatum van Kruisland geadviseerd: 150 

• Ds. Crooswijk wordt voor zes weken geschorst. 

• In de tussentijd zullen de predikdiensten in Kruisland worden verzorgd door de predikanten Bischop, 

Dagevos, Diederiks, Craan, Boeseken en Folkers. 

• Crooswijk wordt verplicht om telkens bij de vervangende predikdiensten aanwezig te zijn. 

• Na zes weken dient Crooswijk een boetepredicatie te houden, waarbij de predikant Folkers [namens de 

classis] aanwezig is. 

• Daarna zal Crooswijk van zijn schorsing worden ontheven en in zijn waardigheid worden hersteld. 

• Dit advies zal worden gecommuniceerd door drie gecommitteerden van de classis: de predikanten van 

Scherpenisse (Hovendal), Tholen (Clemens) en Gerhardi (Oud-Vossemeer). 

Tijdens de daaropvolgende vergadering van de classis, op 5-7-1735, berichtten de drie aangewezen 

gecommitteerden dat zij het advies van de classis aan het collegium qualificatum hadden overgebracht. De 

classisvergadering werd bijgewoond door vertegenwoordigers van dit collegium: Hoffman en Anemaet namens 

de magistraat van Steenbergen en Pieter en Adam Soetens namens de kerkeraad. In de notulen van de vergadering 

is niets te vinden over het standpunt dat namens het collegium werd kenbaar gemaakt. De classis drong erop aan 

dat het verstrekte advies over de bestraffing van Crooswijk zou worden opgevolgd en zag geen reden om hiervan 

af te wijken. Vermoedelijk is daarop wel aangedrongen. Anders dan op 10-5-1735 was bepaald werd door de 

classis besloten dat de vervangende predikdiensten in Kruisland zouden worden verzorgd door de predikanten 

Bischop, Clinge, Dagevos, Diederix, Van der Heijs en Craene. Craene werd aangewezen om de boetepredicatie 

van Crooswijk aan te horen. 151 

Tijdens de daaropvolgende vergadering van de classis op 4-10-1735 werd een brief behandeld van het collegium 

qualificatum van Kruisland over de affaire, gericht aan de predikant Clemens die praeses was tijdens de vorige 

classisvergadering. De brief was gedateerd 8-7-1735 en ondertekend door alle leden van het collegium: Willem 

Hoffman (schepen), Huijbrecht Anemaet (schepen) en de leden van de kerkeraad van Kruisland Antoni, Joost en 

Adam Soetens en Nicolaas van der Mast (twee ouderlingen en twee diakenen). Medegedeeld werd dat was besloten 
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om de predikant Crooswijk als volgt te bestraffen (“condemneren”). Op zondag 10-7-1735 zou hij een 

boetepredicatie houden ter presentie van een predikant die door de classis zou worden aangewezen. Voorts werd 

hij gecondemneerd tot betaling van een boete van twee gouden pistolen ten profijte van de diaconie van de kerk. 

Het advies van de classis om Crooswijk zes weken te schorsen werd niet overgenomen. De classis toonde zich 

“verwonderd” over de wijze waarop met het advies van de classis om Crooswijk te bestraffen was omgegaan. Aan 

het collegium werd verzocht om vóór 1-11-1735 (wanneer de classis weer zou vergaderen) schriftelijk te berichten 

welke gewichtige redenen het collegium ertoe hadden gebracht om de “heilzame censuur” die de classis had 

geadviseerd niet tot uitvoer te brengen. 152 Het collegium qualificatum reageerde per brief waarin werd 

medegedeeld dat [bij nader inzien] het volgende was besloten: 

• Crooswijk wordt geschorst gedurende drie weken. 

• Hij dient de diensten bij te wonen die gedurende zijn schorsing door waarnemende predikanten zullen 

worden verzorgd, zodat hij de vermaningen en bestraffingen kan aanhoren die hem door zijn “broederen” 

zullen worden voorgehouden. 

• Hij zal aan het einde van zijn schorsing een boetepredicatie dienen te houden in aanwezigheid van de 

predikant die hiertoe door de classis zal worden aangewezen. 

De classis nam van deze brief kennis en besloot aan het collegium te laten weten dat werd vastgehouden aan de 

gesuggereerde schorsing van zes weken. De predikanten Hovendal, Stenhuis en Van Loon werden gemachtigd om 

de reactie namens de classis te communiceren. 153 Op 3-4-1736 vergaderde de classis weer over de kwestie. 

Gelezen werd een brief d.d. 31-3-1736 van het collegium qualificatum te Kruisland waarin werd medegedeeld dat 

het collegium vasthield aan de sancties die op 8-10-1735 aan de classis waren bekend gemaakt. 

Met meerderheid van stemmen besloot de classis om “te berusten” conform het (herhaalde) standpunt van het 

collegium en akkoord te gaan met een schorsing van Crooswijk gedurende drie weken. Dit uit consideratie “van 

het lang ophouden der censure en de daaruijt ontstane ergernissen en vooral uijt aanmerkingen van de begeertens 

van de leden van de [kerkelijke] gemeente van Kruislant”. 154 Op de classisvergadering van 3-7-1736 werd 

vastgesteld dat de predikanten die Crooswijk hadden vervangen tijdens diens censuur “volkomen genoegen” 

hadden geschept in het gedrag van Crooswijk en zijn boetepredicatie. Daarop besloot de classis om Crooswijk in 

alle delen van zijn dienst te herstellen. 155 Zo kwam aan de affaire, die bijna een jaar had geduurd, een einde. 

Waarschijnlijk bleef de relatie tussen Crooswijk en zijn collega’s binnen de classis van Tholen en Bergen op Zoom 

nog lang getroebleerd. Ruim twintig jaar later raakte de verhouding tussen Crooswijk en de classis met dezelfde 

oorzaak opnieuw verstoord; zie verderop. 

 

Uit het huwelijk van Nicolaas Crooswijk en Anna Maria Klumpus kwamen in Kruisland de volgende kinderen 

voort: 

a. Johannes Didericus, geboren op 9-4-1735 en door de predikant van Wouw (Jacobus Craan) in Kruisland 

gedoopt op 11-4-1735; getuigen: de grootmoeder van moederszijde [waarvan de naam niet werd 

genoteerd; in het doopboek is een deel van de tekst doorgestreept]. Vanaf 1761 woonde Johannes 

Didericus (Jan genoemd) niet meer thuis. Zijn verdere levensloop vergt nader onderzoek. 

b. Didericus (Dirk), geboren op 15-7-1736 en dezelfde dag gedoopt; getuigen: Magdalena van Sellen, 

weduwe van Dirk Klumpus, grootmoeder van moederszijde, die het kind ten doop hield; voorts Geertruij 

Klumpus (zuster van de moeder) en Arij Klumpers (broer van de moeder). Door belijdenis werd Didericus 

op 26-3-1754 lidmaat van de geref. kerk van Kruisland. 156 Hij vertrok met een attestatie d.d. 19-10-1755 

naar Rotterdam. In 1768 huwde hij (ondertrouw in Rotterdam op 9-10-1768 (ook vermeld in Hoge en 

Lage Zwaluwe op 7-10-1768), bevestiging in Hooge Zwaluwe op 23-10-1768) met Pieternella 

Makfarland, dochter van Johan Makfarland en N.N. Silvius, geboren en toen wonend in Hooge Zwaluwe. 

Uit dit huwelijk kwamen negen kinderen voort die tussen 1769 en 1791 in Rotterdam gereformeerd 

werden gedoopt. Dirk Crooswijk overleed in Rotterdam op 13-1-1820 en zijn weduwe op 21-4-1829, 

beiden op de Leuvehaven A 240. 

c. Nicolaes, geboren 13-2-1738 en gedoopt op 16-2-1738, ten doop gehouden door Tanneke Dijckmans; 

getuige: Elizabeth Klumpers ....[doorgestreept] genoemd. 157 Door belijdenis werd hij op 13-6-1656 

lidmaat van de gereformeerde kerk van Kruisland. 158 In 1765 woonde hij voor de laatste maal thuis. Zijn 

verdere levensloop vergt nader onderzoek. 

d. Catharina Maria, geboren 29-3-1740 en gedoopt op 3-4-1740; getuigen: Magdalena van Selle; voorts: 

Geertruij en Elizabeth Klumpers, zusters van moeder Anna Maria; later noteerde Nicolaas Crooswijk dat 

Catharina Maria op 18-2-1755 na een ziekte van vier weken was overleden. Zij was behandeld door twee 

artsen uit Roosendaal. Volgens Crooswijk was zij “bezet” door Gods genade. 

e. N.N., een dochter, geboren op 7-11-1741 en op 8-11-1741 door “stuipjes” ongedoopt overleden en 

begraven op 16-11-1741. 

f. Arij Abraham, geboren op 6-2-1743 en gedoopt op 10-2-1743. Hij werd ten doop gehouden door Tanneke 

Dijckmans; getuigen werden niet vermeld. Door belijdenis werd hij op 13-3-1761 lidmaat van de geref. 

kerk van Kruisland.  Hij was getuige bij de doop van zijn halfzus Cornelia Arida op 18-2-1762 en werd 
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in september 1764 met een attestatie van Kruisland d.d. 15-4-1761 lidmaat van de gereformeerde kerk 

van Bergen op Zoom. Hij trouwde als jonge man in Kruisland (ondertrouw 8-7-1775, bevestiging op 23-

7-1775) met Geertruij Hasebosch, jonge dochter, gedoopt in Sprang op 28-3-1745, dochter van Willem 

Hazebos en Francijna Maijers en dienstmeisje in het huishouden van Nicolaas Crooswijk. Zij woonden 

in Roosendaal, waar zij tussen 1777 en 1785 vijf kinderen gereformeerd lieten dopen. 

g. Magdalena Cornelia, geboren op 6-10-1744 en gedoopt op 11-10-1744; getuigen zijn niet vermeld. In het 

doopboek is later genoteerd dat het kind op 22-5-1756 ziek werd en op 28-5-1756 werd begraven. 

h. Pieter, geboren op 28-3-1746 en gedoopt op 2-4-1746, ten doop gehouden door Tanneke Dijckmans; 

Crooswijk noteerde: “Het kind is genoemd naar den ouden heer Pieter Baalde wiens zoon [Pieter] wegens 

[namens] Rotterdam deel uitmaakt van de edelmogende Gecommitteerde Raden [van Holland] die door 

mij als peter of getuige is aangesteld”. 159 Pieter werd op 5-10-1764 door belijdenis lidmaat van de 

gereformeerde kerk van Kruisland. Op 13-3-1766 werd hiervan een attestatie verstrekt wegens vertrek 

naar Den Haag. 160 Op 8-2-1767 was hij getuige bij de doop van zijn halfbroer Christoffel Johannes Pieter 

Crooswijk, omschreven als militair. Pieter trouwde in Rotterdam (ondertrouw 19-1-1798, bevestiging 

aldaar 4-2-1798) met Hendrina Vetman, geboren in Dordrecht, gereformeerd gedoopt aldaar op 26-10-

1764, dochter van David Vetman en Maria de Rooij. Zij was weduwe van Hans Iserstad. 161 Pieter 

Crooswijk overleed in Rotterdam op 29-12-1812, wonend op de Nieuwe Haven en vermeld zonder 

beroep. Zijn weduwe woonde in 1832 in een huis met tuin aan de Goudsesingel, wijk Rubroek te 

Rotterdam. 162 Zij overleed in Rotterdam op 6-5-1840, wonend in het Stadsarmenhuis aan de 

Schiedamsedijk en vermeld met de voornaam Hendrika. 

i. N.N., op 17-12-1749 dood geboren [een week nadat het gezin in Kruisland was teruggekeerd].  

j. Maria Anna Geertruij Elizabeth, geboren 4-10-1751 en gedoopt op 10-10-1751, ten doop gehouden door 

Santijntje van Poortvliet. Getuigen waren: Arij Klumpers, Magdalena van Selle (weduwe van Dirk 

Klumpers), Geertruij Massoph en Elizabeth van Kampen (beiden geboren Klumpers); getuigen waren 

[dus] grootmoeder, oom en tantes. Een dag eerder was moeder Anna Maria overleden. Haar laatste kind 

werd in Kruisland op 18-2-1755 begraven. 

 

Anna Maria Klumpus overleed in het kraambed op 9-10-1751. Zij werd in Kruisland op 16-10-1751 begraven. 

Dominee Jacobus Craen van Wouw preekte uit Ezechiel 12 vers 5. 

 

In mei 1735 woonde Nicolaes Crooswijk in Kruisland samen met zijn vrouw Anna Maria, zoontje Johannes en de 

meid Jacoba. 163 In mei 1754 was de samenstelling van het huishouden van Nicolaas Crooswijk in Kruisland als 

volgt: 164 

• Hijzelf. 

• De zoons Jan, Dirk en Nicolaas. 

• De meid Martijntje. 

• De kinderen Catharina, Arie, Magdalena en Pieter, allen jonger dan 16 jaar. Dochter Maria Anna Geertruij 

Elizabeth werd niet vermeld. 

 

Nicolaas Crooswijk hertrouwde in 1756 met Johanna Maria Massie, jonge dochter, geboren in Gorcum en (zoals 

werd genoteerd in het trouwboek) reeds lang woonachtig onder Kruisland. 165 In het huishouden van Crooswijk 

was zij dienstmeisje. 166 Zij is in Gorcum met de voornamen Anne Mari gereformeerd gedoopt op 7-7-1734, 

vermeld als dochter van Jan Mesi en Anneke Breija [later vermeld als Breijaard]. Doopgetuige was Anneke Breija.  

De bruid was 32 jaar jonger dan Crooswijk en reeds zwanger van een kind waarvan Crooswijk de vader was. De 

ondertrouw vond in Kruisland plaats op 18-10-1755 met het consent van de moeder van de bruid. Haar 

familienaam is in Kruisland ook vermeld als Masis, Massij en Messie. Op 2-11-1755 werd het huwelijk door de 

bruidegom zelf in Kruisland kerkelijk bevestigd, maar dit bleek volgens kerkelijk recht ongeldig, hoewel de 

voltallige kerkeraad ermee had ingestemd. De correcte kerkelijke bevestiging vond pas plaats op 16-11-1756 en 

wel te Bergen op Zoom, met een attestatie van Kruisland. 

Dat er ruim een jaar verstreek tussen de ondertrouw en de kerkelijke bevestiging vloeide voort uit onvrede van de 

naaste collega’s van Nicolaes Crooswijk (waaronder de beide collega’s in de stad Steenbergen) over het feit dat 

deze op 6-1-1756, wederom in strijd met het “Egtreglement” van de Staten-Generaal (geldend voor de 

Generaliteitsgebieden) en met kerkelijke regels betreffende het huwelijk (zoals opgenomen in de Zeeuwse 

kerkorde van de gereformeerde kerk), vader was geworden van een kind dat vóór de ondertrouw was verwekt (zie 

verderop). 167 Zij waren niet bereid om het huwelijk in te zegenen, zoals Crooswijk op 6-4-1756 noteerde in de 

notulen van de kerkeraad van Kruisland. Daarbij konden zij zich beroepen op artikel 75 van de (Zeeuwse 

kerkorde), waarin was bepaald dat predikanten, ouderlingen en diakenen onder elkaar de “Christelijke Censure” 

dienden uit te oefenen en elkaar dienden te vermanen over de bedieningen van hun kerkelijk ambt. De weigering 

om het huwelijk met een kerkelijke zegen te bekrachtigen kon als een vermaning worden opgevat. Crooswijk 

meende kerkrechtelijk bezien gerechtigd te zijn om zijn eigen huwelijk in te zegenen, waarin hij werd gesteund 
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door de kerkeraad van Kruisland. 168 Een formeel geldig geachte basis van die zienswijze was afwezig. De 

inzegening kon pas plaatsvinden nadat Crooswijk voor overtreding van de kerkorde was gestraft.  

 

 
 

Inschrijving van de ondertrouw van Crooswijk op 18-10-1755 en de ongeldige bevestiging op 2-11-1755. 

 

In de classis van Tholen en Bergen op Zoom kwamen het tweede huwelijk en de voortijdige geboorte van zijn 

dochter Catharina uitvoerig aan de orde tijdens de eerstvolgende vergadering na de ondertrouw van Crooswijk op 

18-10-1755 en de geboorte van Catharina op 7-1-1756. Die vergadering werd gehouden op 6-4-1656 waarbij ds. 

Crooswijk zelf afwezig was. 169 Hij had de classis een brief gestuurd waarin hij kennis gaf van zijn huwelijk met 

zijn dienstmeid. Hij had dit zelf ingezegend. Hij verzocht de classis om “advies en onderricht” of deze gang van 

zaken “bestaanbaar” werd geacht. De classis meende dat dit niet het geval was en maakte kenbaar dat de inzegening 

alsnog op de gebruikelijke en geldige wijze diende plaats te vinden. Crooswijk schreef in zijn brief ook dat de 

schoolmeester [koster, voorlezer en voorzanger] van Kruisland, H.A. van Diepenbeek, met een “paaps 

vrouwspersoon” in ondertrouw was gegaan. 170 Namens de kerkeraad verzocht Crooswijk de classis om advies hoe 

hierop te handelen. De classis besloot om aan de kerkeraad te adviseren om Van Diepenbeek de toegang tot het 

Avondmaal te ontzeggen. 171 Voorts verkreeg dominee Crooswijk het “vriendelijke, broederlijke en ernstige” 

advies om zich van het eerstvolgende Avondmaal te onthouden. Crooswijk bleek bereid dit advies op te volgen. 

De beide kwesties dienden naar de mening van de classis nader te worden onderzocht in het kader van de reguliere 

kerkvisitatie door de “broederen” van de Brabantse ring van de classis. Op 6-7-1756 kwam de classis weer bijeen. 

Daarbij was Crooswijk wel aanwezig (hoewel hij te laat kwam) evenals twee vertegenwoordigers van de kerkeraad 

van Kruisland, de ouderling Simon Dijkmans en de diaken Pieter van Poortvliet. 172 Aan hen werd de vraag 

voorgelegd of zij iets tot last van hun predikant hadden te melden. Zij verklaarden gehoord te hebben dat bij de 

predikant een kind was gebracht. 173 Tijdens de vergadering verklaarde de predikant dat zijn gewezen dienstmeid 

en huisvrouw omtrent drie maanden na hun huwelijk was bevallen. De classis kwalificeerde dit als “ten hoogsten 

aanstotelijk en ergerlijk”. Met de wijze waarop Crooswijk gehuwd was wilde de classis zich niet “inlaten”. Bedoeld 

werd dat de gevolgde procedure werd afgekeurd. De kerkeraad van Kruisland verkreeg van de classis het advies 
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om zich, “ter weering der ergernissen” te gedragen conform de kerkorde en om zich te wenden tot de magistraat 

van Steenbergen met het verzoek om een collegium qualificatum te beleggen over het “ontijdig bijslapen van hun 

predikant met sijne dienstmaagd”. Dit collegium zou zich, zo overwoog de classis, kunnen wenden tot de 

moderatoren van de classis (de predikanten A.L. van Meurs, Johannes Janssen en A. de Stoppelaar) om een advies 

uit te brengen. Bij het uitbrengen van dit advies zouden dan als gecommitteerden uit Brabant betrokken worden 

de beide predikanten van Steenbergen en de predikant Gordon uit Bergenop Zoom. Voorts uit Zeeland de 

predikanten Van Loon en Metting. Tijdens de vergadering werd aan de twee aanwezige vertegenwoordigers van 

de kerkeraad nog “vertoont” hoe ergerlijk de zaken [van zowel de predikant als de schoolmeester] waren en wat 

de plicht van de kerkeraad vorderde [vereiste] om niet ontrouw bevonden te worden [door de classis]. Ter plekke 

werd Crooswijk geïnformeerd over de in gang gezette procedure. 

Op 14-7-1756 vond in Kruisland het beoogde collegium qualificatum plaats. Daarbij waren namens de magistraat 

van Steenbergen aanwezig: stadhouder Cornelis Johannes Bloys en burgemeester, tevens secretaris, Adriaen 

Anemaet en namens de kerkeraad van Kruisland de ouderling Simon Dijksman en de diaken Pieter van Poortvliet. 

Tot director (voorzitter) werd de predikant Anthonius de Stoppelaar gekozen. Crooswijk werd gehoord en beleed 

zijn “misdaad”. Hij verklaarde dat zijn dienstmeisje “enigszins onbegrepen” zwanger was geraakt. De vergadering 

achtte het “ontijdig bijslapen met zijn dienstmeid ten hoogsten aanstotelijk en ergerlijk”. Zeker gelet op het feit 

dat Crooswijk ongeveer twintig jaar geleden een “gelijksoortige misdaad” had gepleegd. Eenparig werd besloten 

om Crooswijk vanwege de gegeven ergernis als volgt te straffen: 

• Hij wordt als predikant geschorst tot de eerstvolgende reguliere vergadering van de classis, voorzien op 

5-10-1756. 

• Hij dient zich tot die datum te onthouden van deelname aan het Avondmaal. 

• Hij dient gedurende zijn schorsing alle zondagdiensten te Kruisland bij te wonen om de bestraffing door 

en de predicaties van de waarnemende predikanten aan te horen. 

• Hij dient alle kosten te betalen die wegens zijn censuur door de classis zijn gemaakt of nog zullen worden 

gemaakt. 

Vervolgens werden de waarnemende predikanten aangewezen. Aan de classis werd geadviseerd om het gedrag 

van Crooswijk tijdens diens censuur te laten onderzoeken. Dit alles werd tijdens de vergadering aan Crooswijk 

kenbaar gemaakt. Hij verklaarde in de opgelegde straf te zullen berusten. Het verslag van het collegium diende in 

de acta van de kerkeraad van Kruisland te worden opgenomen, hetgeen geschiedde. 174 Het collegium qualificatum 

kwam in Kruisland opnieuw bijeen op 1-10-1756. De magistraat werd ditmaal vertegenwoordigd door de 

burgemeester en secretaris Adriaen Anemaet. Namens de kerkeraad waren wederom Dijkmans en Van Poortvliet 

aanwezig. De vergadering toonde zich bezorgd over de verantwoording van de diaconierekeningen en over de 

beperkte samenstelling van de kerkeraad (met slechts twee leden, afgezien van de predikant). Kennisgenomen 

werd van klachten van het lidmaat [Karel] Groenendijk (schepen van Steenbergen) over Crooswijk die slecht en 

onbetamelijk zou preken. Indien Crooswijk na zijn censuur in zijn ambt zou worden hersteld zou Groenendijk 

lidmaat willen worden van de gereformeerde kerk van Steenbergen. Onder de dienst van zo’n predikant wenste hij 

niet te leven. 175 

Van dit alles werd door de betrokken gecommitteerden verslag gedaan tijdens de daaropvolgende 

classisvergadering, gehouden op 5-10-1756. 176 Daarbij was dominee Crooswijk aanwezig. Hij verzocht de classis 

om, na belijdenis van zijn zondig gedrag en de daardoor gegeven ergernis, van zijn censuur ontheven te worden 

en weer toegelaten te worden tot zijn Heilige dienstwerk. Bij die vergadering waren ook drie vertegenwoordigers 

van het gehouden collegium qualificatum aanwezig: Arnoldus de Vos [schepen], ouderling Sijmon Dijkmans en 

de director A. de Stoppelaar. Zij vroegen de classis om advies over hoe nu verder te handelen, waarbij zij hun 

zorgen uitten over het verantwoorden van de diaconierekeningen [na het ontslag van diaken Van Diepenbeek]. De 

classis besloot hiervoor een afgevaardigde naar Kruisland te sturen. Voorts om de eerstvolgende zondag de 

predicatie in Kruisland te laten verzorgen door de predikant Van den Heuvel. Crooswijk bleef vooralsnog 

gecensureerd. 

Het collegium kwam weer bijeen op 11-10-1756, nu in aanwezigheid van vijf gedeputeerden van de classis: 

Adolphus van Loon (uit St. Annaland), Everhard Willem Metting (uit Poortvliet), Gerhardus van den Heuvel (uit 

Steenbergen), Johannes Janssen (uit Bergen op Zoom), Jacobus Gordon (uit Bergen op Zoom) en Petrus Versluys 

(uit Steenbergen). Opnieuw waren Dijkmans en Van Poortvliet aanwezig. 177 De diaconierekeningen van Kruisland 

betreffende de periode 1751-1756 werden bekeken en in orde bevonden. Crooswijk diende aan de diaconie nog fl. 

20 te betalen, maar verwacht werd dat dit in orde zou komen. Aan Hubertus van Diepenhorst diende alsnog 

aangezegd te worden dat hij als diaken was ontslagen (“gedeporteert”). Crooswijk had dit verzuimd. De kerkeraad 

werd aangevuld met de ouderling Laurens Antonisse Vroon en de diaken Jan Korendijker. Geadviseerd werd om 

Crooswijk te ontheffen van zijn censuur mits hij op 24-10-1756 ’s middags om 14.00 uur op genoegzame wijze 

een boetepredicatie zou hebben gehouden over de bijbeltekst Johannes I, de verzen 1-9, die zou worden 

aangehoord door de predikanten Van Loon, Metting, De Stoppelaar en Van den Heuvel. Voorts werd geadviseerd 

enkele naburige predikanten aan te wijzen die na opheffing van de censuur de gang van zaken in Kruisland in de 

gaten zouden houden. Gesuggereerd werd om hiervoor te benoemen de predikanten De Stoppelaar, Van den 
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Heuvel en Johannes Janssen “tot welke men zich in onverhoopte moeijelijke voorvallen zal kunnen en moeten 

vervoegen om hunnen raad en hulpe in te roepen”.  

Nadat op 24-10-1756 de boetepredicatie was gehouden kwam nog dezelfde middag het collegium qualificatum 

weer bijeen. Daarbij was de magistraat van Steenbergen niet vertegenwoordigd. Aanwezig waren wel de director 

De Stoppelaar en de gedeputeerden van de classis Van Loon, Metting en Van den Heuvel. Voorts Dijkmans en 

Van Poortvliet namens de kerkeraad. Gelet op de besluitvorming in de classisvergadering van 5-10-1756 werd [op 

basis van mandaat] besloten om met instemming van de kerkeraad Crooswijk van zijn censuur te ontheffen en in 

alle delen van zijn dienst te herstellen. Crooswijk maakte kenbaar hierin ten volle te berusten. 178 Zo werd de weg 

vrijgemaakt voor de kerkelijke bevestiging van zijn huwelijk die op 16-11-1756 in Bergen op Zoom plaatsvond. 

Op 5-4-1757 boog de classis zich opnieuw over de kwestie Crooswijk, waarbij deze niet aanwezig was. 179 De 

gedeputeerden van de classis die Kruisland hadden bezocht rapporteerden dat de diaconierekeningen in orde waren 

bevonden en dat de kerkeraad opnieuw was samengesteld. Crooswijk had op 24-10-1756 een boetepredicatie 

gehouden over de bijbeltekst Johannes 1 de verzen 1 tot 9 en was [nog dezelfde dag] van zijn censuur ontheven. 

De classis besloot om in Kruisland vinger aan de pols te houden en wees, conform het advies van het collegium 

qualificatum van 11-10-1756, als “assistenten” van de kerkeraad aldaar aan: de predikanten De Stoppelaar, 

Johannes Janssen en Van den Heuvel. Zo bleef Crooswijk dus nog enige tijd onder curatele van de classis. Dit was 

in overeenstemming met artikel 38 van de (Zeeuwse) kerkorde waarin was bepaald dat de classis de vrijheid had 

om door enige leden toezicht te laten houden op de leer en het leven van predikanten die bij de classis waren 

aangesloten. De classis besloot voorts dat Crooswijk de kosten diende te vergoeden die de classis in verband met 

zijn bestraffing had gemaakt. 180 De toenmalige praeses van de classis (de predikant Carolus Tibout) was het 

daarmee niet eens, maar de strafbepaling bleef overeind.  

 

Op 7-6-1756 (tijdens de tweede Pinksterdag) werd Johanna Maria Massie door belijdenis van “onse ware 

Christelijke gereformeerde Religie” ten overstaan van de kerkeraad van Kruisland lidmaat van de gereformeerde 

kerk. 181 

 

Uit het tweede huwelijk kwamen de volgende zes kinderen voort: 

 

k. Catharina, geboren in Gorcum op 6-1-1756 en gereformeerd gedoopt aldaar op 7-1-1756 door de 

predikant Toulon [Ludovicus van Toulon, gereformeerd predikant te Gorcum 1735-1763]. De moeder 

werd vermeld als Johanna Maria Masie. Getuige was haar moeder Lijsbeth Breaart. Catharina (“Kaatje”) 

werd in 1765 in Kruisland begraven. 

l. Elizabeth Johanna, geboren in Kruisland 30-3-1757, gedoopt aldaar 3-4-1757, ten doop gehouden door 

de baker Marie N.N.. Getuige was Elizabeth Breeaarts, grootmoeder van moederszijde, wonend in 

Gorcum. Elizabeth Johanna huwde in 1785 (ondertrouw in Kruisland 31-7-1785, bevestiging in 

Roosendaal 14-7-1785) met Jacobus Johannes Bosschart, notaris te Roosendaal, geref. gedoopt aldaar 

15-5-1740, zoon van Salomon Bosschart en Johanna Laborie, overleden in Roosendaal op 28-9-1823. 

Elizabeth Johanna overleed daar op 2-2-1839. 

m. Christoffel Didericus, geboren op 28-6-1759 en gedoopt op 1-7-1759, ten doop gehouden door Elizabeth 

Breeaards die ook doopgetuige was evenals [zijn halfbroer] Dirk Crooswijk te Rotterdam. Hij werd in 

1765 in Kruisland begraven. 

n. Cornelia Arida, geboren op 18-2-1762, gedoopt op 21-2-1762, ten doop gehouden door haar halfbroer 

Arij Abraham Crooswijk die ook doopgetuige was evenals haar grootmoeder Elizabeth Breeaards. Zij 

ondertrouwde op 8-5-1790 in Breda, wonend in Hoge Zwaluwe, met Leonardus (Leendert) Kannemans, 

geboren in Breda ca. 1765, zoon van Bastiaan Kannemans en Losia Taktor. Het huwelijk werd bevestigd 

in Hoge Zwaluwe. Het paar werd in 1800 lidmaat van de geref. kerk van Breda met een attestatie van 

Willemstad. Kannemans was in Breda boekbinder in 1817. Hij overleed daar op 7-1-1842 en Cornelia 

Arida (omschreven met de achternaam Crozewijk) eveneens in Breda op 31-5-1842. 

o. Henricus Willem Cornelis [de beoogde vierde voornaam Francois werd later doorgestreept], geboren op 

19-10-1764 en gedoopt op 21-10-1764, ten doop gehouden door Santijntje van der Werf, huisvrouw van 

de ouderling Pieter van Poortvliet. Als mannelijke doopgetuigen (“peters”) werden door Crooswijk 

“aangeschreven”:  

- De hoog edele heer, zijn excellentie, nu primier nobele [eerste edele] van Zeeland, Willem van 

Citters. 182 

- Diens broer, de hoog edele heer Cornelis van Citters, raadpensionaris of rekenmeester van 

Zeeland. 183 

- Cornelis Vergeer, tarrameester [lakenkeurder] in Ouderkerk aan den IJssel.  

- De heer Jan Cordelois, raad, schepen en boonheer van Rotterdam naar welke grootvader de [beoogde 

en niet gerealiseerde] naam Francois [van de dopeling] verwijst. 184 De naam Henricus [van de 
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dopeling] verwijst naar de grootvader van Johanna Maria Massie en naar neef en de heer Henricus 

de Veth, wonend aan de Oppert te Rotterdam. 185 

Als vrouwelijke doopgetuigen (“meters”)  werden aangeschreven: de echtgenotes van de genoemde peters 

en juffrouw Sara van der Does, weduwe van de heer Blokhuizen, wonend op de Botersloot te 

Rotterdam. 186 Niet genoteerd werd wie van de aangeschrevenen daadwerkelijk bij de doop aanwezig 

waren. Aannemelijk is dat Crooswijck met de sociale status van de meeste van de aangeschreven getuigen 

heeft willen pronken. 

Henricus Willem Cornelis Crooswijk huwde op 28-10-1787 in Rotterdam met Jacoba van Winkel 

(overleden op 8-11-1799) en op 14-11-1802 eveneens te Rotterdam met Geertruij van der Noot. Op 9-

10-1797 is hij in Rotterdam vermeld als hoofdgaarder.187 Hij overleed in Rotterdam op 14-2-1827, 

omschreven als gepensioneerd ontvanger. 

p. Christoffel Johannes Pieter, geboren op 1-2-1767 en gedoopt op 8-2-1767; de moeder werd (door 

Crooswijk) nu genoteerd als Anna Maria Massis; doopgetuigen waren: Pieter Crooswijk (halfbroer van 

de dopeling en vermeld als militair), Petronella van der Giessen (nicht en dochter van de heer Arij van 

der Giessen, koopman in hout te IJsselmonde) en Elizabeth Johanna Crooswijk (halfzuster van de 

dopeling). 188 Zij hield deze ten doop. De dopeling werd in de kerk gebracht door de vrouw van Jasper 

Stellenaars. Wegens vriendschap en nabuurschap werd tijdens de doopdienst gepredikt door Albertus de 

Vulder, predikant te Steenbergen, volgens Crooswijk zeer geleerd maar ook zeer vertroostend, over de 

bijbeltekst Johannes 6, de verzen 37, 38 en 39. De moeder van de dopeling overleed in het kraambed. 

Christoffel Johannes Pieter Crooswijk leefde nog tot 13-3-1767 en werd op 21-3-1767 in Kruisland 

begraven. 

 

Op de volgende data zijn in Kruisland kinderen van Nicolaas Crooswijk begraven zonder vermelding van hun 

naam: 18-2-1755 (= Catharina Maria), 28-5-1756 (= Magdalena Cornelia), 19-1-1765 (vermoedelijk Catharina 

(Kaatje) of Christoffel Didericus), 25-2-1765 (vermoedelijk Christoffel Didericus of Catharina (Kaatje)) en 21-3-

1767 (= Christoffel Johannes Pieter). Catharina (Kaatje) en Christoffel Didericus maakten in 1764 nog wel deel 

uit van het huishouden van Crooswijk en in 1765 niet meer. 189 

 

In 1760 bestond het huishouden van Crooswijk uit de volgende 10 personen: 190 

• Hijzelf. 

• Anna de vrouw. 

• Dijna de meid. 

• De zonen Jan, Claes en Arij (16 jaar of ouder). 

• De  overige kinderen Pieter, Kaatje, Elizabeth en Christoffel [Didericus] (alleen jonger dan 16 jaar). 

 

In de periode 1761-1765 deden zich de volgende mutaties voor: 191 

• In 1761 en volgend wordt zoon Johannes (Jan) niet meer vermeld en wordt de meid omschreven als Dina 

Verdonk. 

• In 1762 wordt geen dienstmeid vermeld. 

• In 1763 is Cornelia Verbogt de dienstmeid. 

• In 1764 is Trijntje Hansen de dienstmeid. 

• In 1765 wordt zoon Christoffel Didericus niet meer vermeld en de zonen Claes en Pieter voor de laatste 

maal als thuiswonend. 

 

In 1766 (een jaar voor het overlijden van zijn tweede echtgenote) bestond het huishouden van Nicolaes Crooswijk 

uit de volgende zeven personen: 192 

• Hijzelf. 

• Zijn vrouw Anna Maria Massis. 

• Zoon Arij Abraham. 

• De kinderen Elisabeth Johanna, Cornelia Arida en Henricus Willem Cornelis (jonger dan 16 jaar). 

• Petronella Massis, zuster van Anna Maria Massis (jonger dan 16 jaar). 

 

Johanna Maria Massie overleed in het kraambed op 3-2-1767, twee dagen na de geboorte van haar laatste kind en 

nog slechts 32 jaar oud. Zij werd in Kruisland op 19-2-1767 (“Johanna Mases”) begraven. Nicolaas Crooswijk 

hertrouwde niet nog eens. 

 

In 1770 telde het huishouden van Crooswijk zes personen: 193 

• Hijzelf. 

• Arij zijn zoon. 
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• De meid Geertruij Hasebos. 194 

• De kinderen Elizabeth Johanna, Cornelia Arida en Hendrick Willem Cornelis (allen onder de 16 jaar). 

 

Vijf jaar later was de samenstelling aldus: 195 

• Hijzelf. 

• Arij de zoon. 

• Elizabeth Johanna de dochter. 

• Geertruij Hasebos de meid. 

• De kinderen Hendrik en Cornelia (onder de 16 jaar). 

• Cornelis Weerts, het kind van de meid (onder de 16 jaar). 

 

In 1779, het jaar voor zijn overlijden, was het huishouden als volgt gekrompen: 196 

• Hijzelf. 

• Zijn twee dochters Elisabeth Johanna en Cornelia Arida (nu beiden boven de 16 jaar). 

 

Nicolaas Crooswijk overleed op 12-2-1780 en werd in Kruisland begraven. Op verzoek van zijn minderjarige 

wezen werd zijn traktement nog een half jaar doorbetaald. De classis besloot dat de predikdiensten in Kruisland 

zouden worden waargenomen door predikanten van Bergen op Zoom en Steenbergen. 197 

Uit de nalatenschap van Crooswijk kocht de schoolmeester, landmeter en schepen (van Steenbergen) Cornelis 

Johannes van Diepenbeek (1740-1810) 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. 198 

 

In 1839 (en vermoedelijk al eerder en mogelijk ook nog later) is vermeld dat een dochter en een kleindocher van 

wijlen ds. N. Crooswijk uit Noord-Brabant steun ontvingen van het Fonds voor Noodlijdende Personen van de 

Algemene Synode van de Nederlandsche Hervormde Kerk. De dochter voor fl. 40 en de kleindochter voor fl. 35. 
199Met de predikant N. Crooswijk kan slechts de Kruislandse predikant Nicolaas Crooswijk zijn bedoeld. Het is 

raadselachtig wie zijn bedoeld met de hulpbehoevende dochter en kleindochter. 
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8. Johannes Jacobus van Hattingen 
Hij is in Nisse (Zuid-Beveland) op 4-11-1756 geboren en daar (door zijn vader) op 7-11-1756 gereformeerd 

gedoopt met als getuigen Johannis Starrenburgh en diens echtgenote (N.N.). Zijn ouders zijn Jacobus van 

Hattingen (predikant te Nisse vanaf 11-6-1752, emeritus in 1784 en overleden in april 1789) en Anna Johannesdr. 

Vermeulen. 200 Op 19-9-1777 werd hij ingeschreven als student aan de Universiteit van Lingen in Pruisen (anno 

2022 in de Duitse deelstaat Nedersaksen). 201 Vier jaar later werd zijn jongere broer Pieter Marinus van Hattingen 

(geboren in Nisse op 4-6-1761) student aan de Hogeschool van Harderwijk. 202 Op 2-10-1783 woonde Pieter weer 

in Nisse, waar zijn vader inmiddels weduwnaar was. 203 

Johannes Jacobus van Hattingen werd proponent van de classis van Zuid-Beveland. Hij werd in Sirjansland 

(Schouwen-Duiveland) als predikant beroepen op 26-12-1780 en daar bevestigd op 3-6-1781. 204 Hij verbleef daar 

slechts heel kort, want reeds op 17-7-1781 werd hij beroepen in Kruisland. De classis van Tholen en Bergen op 

Zoom stemde in met zijn benoeming op 2-10-1781 en op 28-10-1781 werd hij in Kruisland bevestigd. 205 Tot de 

classis van Tholen en Bergen op Zoom werd hij toegelaten en hartelijk verwelkomd op 9-4-1782. 206 Opmerkelijk 

is dat hij niet in Kruisland  ging wonen, maar in Bergen op Zoom, waar hij ook in 1783 nog als inwoner is 

vermeld. 207 De afstand tussen Bergen op Zoom en Kruisland werd vermoedelijk steeds per koets overbrugd. Het 

geregeld bezoeken van lidmaten thuis zal lastig zijn geweest. 

Ook in Kruisland werkte hij kort. Op 2-11-1783 trad hij aan als predikant in het nabijgelegen Wouw. Dit was 

gebeurd met instemming van de Domeinraad van de prins van Oranje, hetgeen niet in overeenstemming was met 

de gangbare praktijk (onder meer in Staats-Brabant) waarbij een predikant van een gereformeerde kerk werd 

benoemd door de classis waartoe die kerk behoorde, nadat een (door de Staten-Generaal) voorgeschreven 

procedure was gevolgd. De classis van Tholen en Bergen op Zoom, waartoe de gereformeerde kerk van Wouw 

behoorde, veroordeelde de gang van zaken op 20-4-1784. 208 Enige tijd later werd vastgesteld dat Van Hattingen 

een greep had gedaan in de diaconale kas van Wouw. 209 Hij had enkele obligaties ontvreemd en was daarna 

gevlucht. Hij werd als predikant afgezet (“gedeporteerd”). Nog in 1786 werd hij genoteerd als “latiterende” d.w.z. 

als iemand die zich verborgen hield. Inmiddels was door de Staten-Generaal besloten om de gereformeerde kerken 

van Wouw en het nabijgelegen Heerle te laten fuseren. De Raad van State wees Johannes Adrianus Toelaer, ex- 

predikant in het fort Lillo, aan als de predikant van de nieuw gevormde gemeente, waarmee de classis van Tholen 

en Bergen op Zoom instemde. 210 Toelaer werd op zijn nieuwe standplaats bevestigd op 28-5-1786. 211 Op 3-10-

1786 verzocht hij aan de classis om de diaconie van zijn nieuwe kerkelijke gemeente “enigszins” tegemoet te 

komen na de “vervreemding door de gedeporteerde Van Hattingen”. Besloten werd hiervoor een commissie in het 

leven te roepen die vervolgens adviseerde om de kwestie voor te leggen aan de Staten-Generaal. 212 Wat er 

vervolgens gebeurde vergt aanvullend onderzoek. Regt maakte er melding van dat Van Hattingen door de classis 

in 1786 werd “ontzet”. Vermoedelijk werd daarmee bedoeld dat hij werd ontslagen, maar dat gebeurde al eerder. 

Regt vermeldde ook dat Van Hattingen na 1786 in krijgsdienst trad. 213 Daarover zijn geen gegevens aangetroffen. 

 

Op 18-1-1781 ondertrouwde Johannes Jacobus van Hattingen in Nisse en trouwde in Bergen op Zoom op 18-1-

1781 als jonge man, wonend in en met attestatie van Nisse, met Maria Josina Hoveijn, jonge dochter, geboren in 

Middelburg en wonend te Bergen op Zoom. Haar ouders zijn N.N. [Marinus?] Hoveijn en Maria Josina 

Stangeniete. Haar moeder was een dochter van Isaac Stangeniete en Josina van Iperen. 214 Maria Josina Stangeniete 

hertrouwde met Jacobus Zuijdland (waar en wanneer is niet bekend) en overleed in Bergen op Zoom op 20-2-

1800. De stiefvader van Maria Josina Hoveijn overleed in Middelburg op 12-9-1811, 73 jaar oud. 215 

Uit het huwelijk van Van Hattingen kwamen drie kinderen voort: 

 

a. Anna Jacoba van Hattingen, geboren te Bergen op Zoom en daar gedoopt (zonder getuigen) op 3-2-1782; 

zij werd op 1-11-1784 in de Grote Kerk van Bergen op Zoom begraven. 

b. Marinus Jacobus van Hattingen, gedoopt te Bergen op Zoom op 23-2-1783 (zonder getuigen); hij werd 

op 26-12-1784 in de Grote Kerk van Bergen op Zoom begraven. 

c. Johannes Jacobus van Hattingen, geboren op 19-6-1784 en gedoopt in Wouw op 20-6-1784 (niet 

genoteerd werd wie dit kind doopte en evenmin werden getuigen vermeld); vermoedelijk op 4-11-1784 

in de Grote Kerk van Bergen op Zoom begraven.  

 
Op 27-8-1801 verscheen in de Rotterdamse Courant een advertentie waarin schuldeisers van wijlen Johannes 

Jacobus van Hattingen werd opgeroepen zich te melden bij notaris Constantinus Hartman van Hoek te Bergen op 

Zoom. Het is onduidelijk waar en wanneer hij is overleden.  
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9. Gerard Hendrik Stoltz Janssen 
Met drie voornamen werd hij op 20-1-1754 gereformeerd gedoopt in Putte (Noord-Brabant) met als getuigen 

Godefridus Janssen (theologiestudent in Harderwijk) en Johanna Maria van Medenbach, weduwe van N.N. Stoltz. 

De ouders waren Nicolaas Janssen en Anna Hendrika Stoltz. Aan zijn moeder dankte de dopeling zijn derde 

voornaam. Zijn vader werd op 18-9-1742 als student theologie ingeschreven bij de hogeschool van Harderwijk. 216 

Door belijdenis werd zijn vader op 20-9-1744 lidmaat van de gereformeerde kerk van Harderwijk, omschreven als 

theologiestudent, wonend bij juffrouw Stoltz. Hij was in de periode 1749-1758 predikant in Putte en vanaf 22-10-

1758 tot zijn overlijden op 3-3-1789 predikant in Ossendrecht. Hij volgde daar steeds Cornelis Anemaet op. 217 

Nicolaas Janssen en Anna Hendrika Stoltz ondertrouwden in Ermelo op 15-2-1750 en huwden daar op 10-3-1750 

met een attestatie van Putte. 218 In Putte werden behalve Gerard Hendrik Stolz ook de kinderen Johannes (11-7-

1751), Maria (5-10-1755) en Jacobus Philippus (13-2-1757) gedoopt. In Ossendrecht volgden Maria (22-10-1758), 

Maria (9-9-1759), Maria (16-8-1761), Maria Johanna (30-1-1763), Godefridus (24-6-1764), Maria Johanna (24-

11-1765), Jacoba Philippina (5-4-1767) en Johanna Maria (1-10-1769). De meeste kinderen overleden kort na hun 

geboorte. 

Gerard Hendrik Stoltz Janssen is genoemd naar zijn grootvader van moederszijde Gerrit (Gerhardus) Henricus 

Stoltz die in Harderwijk op 13-9-1689 gereformeerd is gedoopt als zoon van Jeremias Henrick Stoltz en Anna 

Haxter. 219 Op 17-4-1704 werd deze Gerrit als student ingeschreven in de hogeschool van Harderwijk. 220 Hij is in 

1712 vermeld als lidmaat van de gereformeerde kerk in Harderwijk en in 1717 in Wageningen. Op attestatie van 

de predikant Jacobus van Medenbach trouwde hij in Arnhem op 7-10-1730 met Johanna Maria van Medenbach. 

Het paar verkreeg op 22-10-1730 een attestatie naar Ermelo: 221 

 

 
 

Johanna Maria Medenbach, vermeld als weduwe Stoltz in Putte op 20-1-1754, is in Harderwijk op 19-11-1691 

gereformeerd gedoopt als dochter van Jacob van Medenbach en Henrica Toll. 222 In 1711 was zij lidmaat van de 

gereformeerde kerk te Ermelo en in 1739 van die kerk in Harderwijk. 

 

Op 12-11-1782 werd Gerard Hendrik Stoltz Janssen ingeschreven als student aan de universiteit van Groningen, 

zes dagen na zijn broer Godefridus Janssen. 223 Op 6-7-1784 verzocht Gerard om als proponent te worden 

toegelaten tot de classis van Tholen en Bergen op Zoom. Met goed gevolg werd hem een examen afgenomen over 

de bijbeltekst Handelingen 10 vers 43. 224 Als predikant werd hij vervolgens beroepen in Kruisland. De classis 

stemde in met zijn voordracht, mits hij zou slagen voor een af te leggen examen over de bijbeltekst Mattheus 5 

vers 8. 225 Het examen werd succesvol afgenomen op 5-7-1785. Hij gaf  “sneedig antwoorden” en kon 

“swarigheden der tegenspreekers vaardig weerleggen”. 226 Twee vertegenwoordigers van het collegium 

qualificatum mochten de examinering bijwonen: oud burgemeester Pieter Langlet uit Steenbergen en de ouderling 

Adriaen van Luijk uit Kruisland. 

Door zijn vader Nicolaas Janssen werd Gerard Hendrik Stoltz Janssen op 7-8-1785 als predikant in Kruisland 

bevestigd. 227 Op 4-10-1785 werd hij toegelaten tot de classis van Tholen en Bergen op Zoom. 228 

In 1795 maakte hij in Kruisland de overgang mee van de Republiek der Verenigde Nederlanden naar de Bataafse 

Republiek. Voor zijn werkzaamheden als predikant had dit geen ingrijpende gevolgen. Wel werd hij in Kruisland 

geconfronteerd met de hervestiging (na ruim tweehonderd jaar!) van een rooms-katholieke parochie met een eigen 

nieuw kerkgebouw. In 1800 en 1805 woonde hij in het dorp Kruisland alleen met de dienstmeid Pieternella 

Dijkman. 229 In 1816 werd hij de eerste predikant in de (vanaf dat jaar zo genoemde) Nederlands Hervormde Kerk 

in Kruisland. Op 2-8-1825 overleed hij ongehuwd in het dorp Kruisland (wijk G, nr. 18), 71 jaar oud. 230  
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Afkortingen 

 
HGK archief van de Hervormde Gemeente Kruisland (in het WBA). 

HGS archief van de Hervormde Gemeente Steenbergen (in het WBA). 

inv. inventaris. 

NA Nationaal Archief (in Den Haag). 

NaB notarieel archief van Bergen op Zoom (in het WBA). 

NaS notarieel archief van Steenbergen (in het WBA). 

ND archief van de Nassause Domeinraad (in het NA). 

N.N. naam onbekend. 

not. arch. notarieel archief 

OgaS oud gemeentearchief van Steenbergen (in het WBA) (NB: in 2019 met behoud van het 

archiefnummer herdoopt in: Archief van de stad Steenbergen, 1308-1810). 

OraS oud rechterlijk archief van de gemeente Steenbergen, 1431-1812 (in het WBA). 

WBA West-Brabants Archief (te Bergen op Zoom). 
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Noten 
 

1  Albert Delahaye, Kruisland, Zundert, 1964, p. 29-34; Stichting Kruisland 500, 500 jaar Kruisland, uitgegeven 

op 10-3-1987; Con Slokkers, NH kerk en pastorie van Kruisland, in: Kroniek van Steenbergen, nr. 44, 2007. 
2  Charles de Mooij, Geloof kan bergen verzetten; reformatie en katholieke herleving te Bergen op Zoom 1577-

1795, Hilversum, 1998, p. 154. 
3  De Jong schreef dat de katholieke kerk van Kruisland in 1561 aan protestanten werd overgedragen. 

Vermoedelijk is sprake van een drukfout en werd 1651 bedoeld, hetgeen overigens 1654 had moeten zijn 

(Martien J.G. de Jong, Ruzies en rijmen over de klokken van Kruisland, in: Albert Delahaye (red.), Uit stad 

en land van Steenbergen, Steenbergen, 1958, p. 107-108). 
4  Dit is vermeld door de deken van het dekenaat Bergen op Zoom (waartoe de katholieke kerk van Kruisland 

toen behoorde) toen hij in 1635 Kruisland bezocht (P.M. Toebak, Kerkelijk-godsdienstig leven in westelijk 

Noord-Brabant 1580-1652; dekenale visitatieverslagen als bron, deel 2, Breda, 1995, p. 59 [de Latijnse tekst 

is vertaald door Dinette Leune-Wijnen].  
5  Idem, p. 19. 
6  Idem, p. 24.  
7  G.C.A. Juten, Het protestantisme in westelijk Noord Brabant tijdens het Twaalfjarig Bestand, in: Taxandria, 

jrg. 22, 1915, p. 95. 
8  Toebak, deel 2, p. 34. 
9  Idem, deel 1, p. 9. 
10  Op 1-7-1646 werd een desbetreffende verzoek door de Nassause Domeinraad afgewezen (ND, inv. 12555, 

fol. 104). 
11  Voor landbouwers in Kruisland duurde de reis met paard en wagen korter. 
12  J.M.G. Leune, Lidmaten van de protestantse kerk van Kruisland 1655, 1707, 1720 en 1730, Capelle a.d. 

IJssel, december 2021 (https://www.hanleune.nl/steenbergen/246-lidmaten-gereformeerde-kerk-kruisland-

17de-en-18de-eeuw).  
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 2021 behoren ze tot de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne 

van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
14  Het Scheldefort Sint Anna in de polder van Namen ressorteerde aanvankelijk ook onder de classis van 

Tholen en Bergen op Zoom, maar vanaf 1647 onder die van Zuid-Beveland (J.M.G. Leune, Het fort Sint 

Anna in de polder van Namen, Broek op Langedijk, 2016, p. 91). 
15  Zie voor de Zeeuwse kerkorde uit 1591: C. Hooijer, Oude kerkordeningen der Nederlandsche Hervormde 

Gemeenten (1563-1638), Zaltbommel, 1865, p. 306-323 (de digitale versie is te raadplegen via Google 

books). 
16  De verbalen van de kerkvisitaties in Kruisland zoals ze zijn opgenomen in het kerkarchief (HGK, inv. 1, 2 en 

13) vertonen enkele hiaten. 
17  Krachtens dit plakkaat 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). 
18  J.M.G. Leune, De stadselite van Steenbergen 1590-1795, Hoofddorp, 2020, hoofdstuk 10. Zie voor de 

Nassause Domeinraad: M.C.J.C. van Hoof, E.A.T.M. Schreuder en B.J. Slot (red.), De archieven van de 

Nassause Domeinraad 1581-1811 met retroacta vanaf de dertiende eeuw, Den Haag, 1997. 
19  HGS, inv. 2, fol. 48, 29-8-1688. Vervolgens werd Willem Nagel tot tweede predikant van Steenbergen 

benoemd met hetzelfde traktement dat aan Johannes Manteau was betaald. Hij werd gekozen uit twaalf 

kandidaten. Op 18-7-1689 werd hij in Steenbergen door de eerste predikant aldaar, Stephanus Vay, bevestigd 

(HGS, inv. 2, fol. 55). In de praktijk werd vooral Nagel de tweede predikant die tevens Kruisland bediende. 

In de periode 1689-1706 was hij daar tevens kerkmeester, benoemd door de magistraat van Steenbergen 

(OgaS, inv. 1995-2001). 

Stephanus Vay overleed in 1690 en werd in dat jaar opgevolgd door Rudolph Hartman (C.J.M. Slokkers, 

Herdenkingsbundel bij gelegenheid van 150 jaar Ned. Herv. kerk 1834-1984; wederwaardigheden uit de 

historie van de hervormde gemeente te Steenbergen, Steenbergen, 1984, p. 40). Dat ook Hartman dienstbaar 

werd aan de kerk van Kruisland blijkt onder meer uit het feit dat zijn weduwe, Christina Bruijnhoven, de 

rekening van de kerkmeester aldaar betreffende de periode 1698-1700 indiende (OgaS, inv. 1999-2000). 

https://www.hanleune.nl/steenbergen/246-lidmaten-gereformeerde-kerk-kruisland-17de-en-18de-eeuw
https://www.hanleune.nl/steenbergen/246-lidmaten-gereformeerde-kerk-kruisland-17de-en-18de-eeuw
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Toen hij werd benoemd tot opvolger van Vay bepaalde koning-stadhouder Willem III op 16-7-1690 als prins 

van Oranje (verblijvend in het leger te Ierland) dat Hartman ook in Kruisland werkzaam diende te zijn 

(Zeeuws Archief, archief Familie De Huybert, inv. 30, Stukken van Pieter de Huybert als lid van de Raad van 

State). 
20  ND, inv. 12815, fol. 27v-28. Aan huishuur ontving de Kruislandse predikant Manteau tot zijn overlijden 

fl. 60 per jaar. Op 2-2-1718 is door de Nassause Domeinraad overwogen om het jaartraktement van de 

predikant in Kruisland te bepalen op fl. 550 (ND, inv. 12555, fol. 190). Blijkens de rekeningen van de 

rentmeester van de geestelijke goederen te Steenbergen werd aan de predikant fl. 600 betaald, zij het in de 

periode 1718-1735 gesplitst in een basisbedrag van fl. 550 met een opslag van fl 50. 
21  ND, inv. 12555, fol. 158. 
22  Idem, fol. 177. 
23  Idem, fol. 185. 
24  Idem, fol. 187. 
25  Volgens Delahaye werd aan het traktement van de predikant in Kruisland “een tijdlang” meebetaald door de 

abdij van St. Bernard. Dit zou in overeenstemming zijn met een akkoord tussen de prins van Oranje en de abt 

van die abdij. Delahaye vermeldde hierbij geen bron (Albert Delahaye, Kruisland, Zundert, 1964, p. 30). Of 

er van meebetaling sprake is geweest is onduidelijk. In de rekeningen van de rentmeester van de geestelijke 

goederen te Steenbergen betreffende de periode 1653-1667 en het jaar 1685 is er (in elk geval) niets over 

aangetroffen (ND, inv. 12800 en 12815). Mogelijk doelde Delahaye op een akkoord tussen de prins en de abt 

over de betaling van cijns aan de rentmeester van de prins over tienden (tiendrechten) van de abdij in het 

gehucht Vroenhout op de grens tussen Kruisland en Wouw. Een dergelijk akkoord is vermeld op 30-6-1684 

en omvatte de verplichting van de abdij om jaarlijks fl. 34 aan cijns te betalen aan de rentmeester van de 

prins (ND, inv. 12542, fol. 435 en 448). Verwezen werd naar een akkoord tussen de heer van Steenbergen 

Engelbrecht II van Nassau en de abdij van St. Bernardus d.d. 2-9-1483, toen de polder van Kruisland nog niet 

bedijkt was. In de tweede helft van de 17de eeuw waren er tussen de Nassause Domeinraad en de abdij van St. 

Bernard regelmatig “differenten” over rechten van de abdij nadat bezittingen van katholieke instellingen in 

onder meer Steenbergen omstreeks 1591 waren geconfisqueerd (ND, inv. 12542, fol. 426-468). 
26  Vóór 1720 verdiende de eerste predikant van Steenbergen meer dan de tweede. In 1718 bijvoorbeeld werd 

aan de eerste fl. 881 en 15 stuivers betaald en aan de tweede fl. 718 en 15 stuivers. Op 2-2-1718 besloot de 

Nassause Domeinraad dat het beschikbare geld voor het traktement van twee predikanten na het vertrek of 

overlijden van dominee Pijll van Velsen “in twee gelijke porties zou worden verdeeld” (ND, inv. 12555, fol. 

190; WBA, arch. Hervormde Gemeente van Kruisland, inv. 1, 1718 (ongefolieerd). Pijll van Velsen overleed  

op 1-10-1728. 
27  ND, inv. 12898, Rekening van het jaar 1768, fol. 19v en 22v-24. 
28  In de inleiding op de inventaris van de archieven van de Hervormde gemeente Kruisland 1654-1953, 

samengesteld door M.D. Lammerts en J.H. Stolk, en gepubliceerd door de Archiefdienst van de Nederlandse 

Hervormde Kerk te Den Haag op 1-1-1973, is foutief vermeld dat de prins van Oranje als heer van 

Steenbergen over het recht beschikte om de benoeming van een predikant in Steenbergen en Kruisland te 

“bevestigen”. Dit recht behoorde niet tot de “heerlijke” rechten waarover de prins als ambachtsheer van 

Steenbergen beschikte; zie: J.M.G. Leune, De stadselite van Steenbergen 1590-1795, Hoofddorp 2020, p. 11.  
29  Toen de functie van kerkmeester in mei 1797 vacant kwam besloot het stadsbestuur dat aan de kerkenraad 

van de gereformeerde kerken van Steenbergen en Kruisland zou worden bericht dat in het vervolg de 

aanstelling van kerkmeesters “uit den boesem der [kerkelijke] gemeente” zou geschieden. Dit werd dus een 

louter kerkelijke aangelegenheid geacht (OgaS, inv. 171, 26-5-1797, fol. 87v-88). 
30  http://www.hanleune.nl/steenbergen/219-tarieven-voor-het-begraven-in-steenbergen-in-de-17de-en-18de-

eeuw.   
31  HGS, inv. 5, 29-10-1791. 
32  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, Roosendaal, 1955, p. 114-127. 
33  In het stadsbestuur kwam een einde aan de monopoliepositie van gereformeerden, maar sommige functies in 

dit bestuur bleven door gereformeerden bezet, vooral vanwege hun bestuurservaring. 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. De rol van invloedrijke protestantse regentenfamilies zoals De Neve en De 

Weert was na 1795 geenszins uitgespeeld. Aan het begin van de 19de 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). 
34  Charles de Mooij, Geloof kan bergen verzetten; reformatie en katholieke herleving te Bergen op Zoom 1577-

1795, Hilversum, 1998, p. 345. 
35  J.M.G. Leune, Onderwijs in Steenbergen in de 17de en 18de eeuw, Broek op Langedijk, 2018, bijlage 1. 

http://www.hanleune.nl/steenbergen/219-tarieven-voor-het-begraven-in-steenbergen-in-de-17de-en-18de-eeuw
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36  Het “Egtreglement” werd na 1656 diverse malen aangepast, onder meer op 28-3-1756. Ten opzichte van 

1656 werd er doorgaans weinig gewijzigd. Het kwam in 1795 te vervallen. 
37  J.M.G. Leune, De stadselite van Steenbergen 1590-1795, Hoofddorp 2020, p. 138. 
38  WBA, Archief van de gemeente Steenbergen tussen 1811-1959, inv. 7223. 
39  https://www.hanleune.nl/steenbergen/246-lidmaten-gereformeerde-kerk-kruisland-17de-en-18de-eeuw. 

Gegevens over de ontwikkeling van het aantal lidmaten vanaf 1786 zijn niet verzameld. 
40  HGK, inv. 2, 4-5-1756. 
41  Con Slokkers, Ons dorp Kruisland, Oostvoorne (Deboektant), 1995, p. 8. 
42  Idem, p. 10. 
43  De navolgende gegevens over Johannes Manteau zijn overwegend ontleend aan: J.M.G. Leune, De Oud-

Vossemeerse predikant Francois Manteau (ca. 1590-1665); zijn afkomst, levensloop en gezin; zie hiervoor de 

webversie: https://www.hanleune.nl/genealogie/177-de-oud-vossemeerse-predikant-francois-manteau, met 

name hoofdstuk 4.3. 
44  ND, inv. 12555, fol. 130, 1-2-1653. 
45  Idem, fol. 142. 
46  Zeeuws Archief, Archief van de classis van Tholen en Bergen op Zoom, inv. 3, vergadering van 3-2-1654.  
47   Soms is vermeld dat Johannes Manteau in 1642 predikant was op het fort Kruisschans aan de Schelde; zie 

bijv. De Ned. Leeuw, jrg. 1987, p. 438. Dit is niet juist. In de periode 1641-1646 was Marinus Huighens 

predikant op dit fort (en op het fort Frederik Hendrik nabij Berendrecht); zie: http://www.hanleune.nl/lillo-

en-liefkenshoek/155-lillo-en-liefkenshoek-boek-1, p. 563. 
48  ND, inv. 12800, fol. 20v-21; idem, inv. 12815, fol. 27v-28. 
49  J.M.G. Leune, Lidmaten van de protestantse kerk van Kruisland 1655, 1707, 1720 en 1730, Capelle a.d. 

IJssel, december 2021. 
50  OgaS, inv. 1991-1994. 
51   Album Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae 1636-1886, p. 24. 
52   De Ned. Leeuw, jrg. 1987, p. 437-438; zie voor de meeromvattende genealogie van dit geslacht, 

samengesteld door Mr. O. Schutte, deze jaargang p. 409-486. 
53   Bij haar doop is haar vader omschreven als Anthonij Matheeussen. Bij de doop van zijn zoon Anthoni te 

Bergen op Zoom op 4-12-1643 is hij omschreven als Anthoni Matheeussen Colen. De moeder was ook toen 

Elisabeth Pieters. 
54   Dina Colen was al eens in Kruisland geweest als doopgetuige en wel op 14-7-1658. Zij zou deze rol in dit 

dorp nog diverse malen vervullen. 
55   WBA, Klapper op de lijst met stadsbestuurders te Bergen op Zoom 1397-1794; voorts het notarieel archief 

van Bergen op Zoom op diverse plaatsen. Als wijnhandelaar is hij vermeld op 26-9-1646 (NaB, inv. 11, akte 

nr. 61). 
56   NaS, inv. 43, 23-9-1673. Zij wees als haar erfgenamen aan haar broers en zusters “van halve bedde” 

[halfbroers en-zusters] met dien verstande dat haar vader Matthijs Colen zo lang hij zou leven een zelfde 

erfportie zou ontvangen. De moeder van Rocsina Colen was Catharina van Alphen.  
57   OgaS, inv. 1528, fol. 93 v. 
58   Idem, inv. 1529, fol. 127 v en 128. 
59   Idem, inv. 1530, fol. 70. 
60   Idem, inv. 1532, fol. 134. 
61   NaB, inv. 249, akte nr. 105, 4-6-1676. 
62  https://www.hanleune.nl/steenbergen/226-steenbergen-en-de-stormramp-van-26-januari-1682.  
63   OgaS, inv. 1238; zie: http://www.hanleune.nl/steenbergen/166-bevolking-platteland-steenbergen-maart-1688, 

p. 28. 
64   Op 3-3-1688 is hij nog genoteerd als inwoner van het Steenbergse platteland (OgaS, inv. 1238) en op 25-6-

1688 is hij als overleden vermeld (HGS, inv. 2, fol. 48). Gegevens over zijn begrafenis gingen verloren door 

een hiaat in het begraafboek van Kruisland. 
65   OraS, inv. 1534, fol. 143-144 v. Willem van Diepenbeek was schepen van Steenbergen in de periodes 1683-

1694 en 1696-1702 (J.M.G. Leune, De stadselite van Steenbergen 1590-1795, Hoofddorp, 2020, hoofdstuk 

8). 
66   NaS, inv. 69, 17-6-1692. 
67   Idem, inv. 57, fol. 97-97 v; pachter was Cornelis Adams, landman in het Westland. 
68   NaB, inv. 372, akte nr. 12. 
69   Willem Bolcool en Catharina Manteau testeerden te Bergen op Zoom op 22-12-1679 en 30-4-1681 (NaB, 

inv. 246, akte nr. 160 en inv. 310, akte nr. 24). 
70   NaB, inv. 441, akte nr. 10, 4-2-1728. 
71   Catharina Manteau hertrouwde niet en bleef derhalve gedurende ca. 51 jaar weduwe. 
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72  Het wapenschild omvat in blauw een gouden vijzel [verwijzend naar het beroep van apotheker] vergezeld 

van drie rode rozen (A.M. Bosters, Wapenboek van Vossemeer, deel 2, Voorburg, 2015, p. 42). 
73  H. Bots e.a., Noordbrabantse studenten 1550-1750, Tilburg, 1979, p. 374. 
74  HGK, inv. 1, 1-8-1706. 
75  Zie hoofdstuk 2. 
76  OgaS, inv. 2003-2008. 
77  HGK, inv. 1, 7-7-1715. Delahaye, 1964, p. 32. Vooral de katholieke eigenaren van grond in de polder van 

Kruisland zullen zich tegen de extra belasting hebben verzet. Tot de heffing was besloten door het 

polderbestuur. Voorzitter van dit bestuur was toen de drossaard en dijkgraaf Gijsbrecht van Hogendorp, die 

de functie zeer waarschijnlijk had gedelegeerd aan zijn stadhouder, Dingeman Anemaet. Beiden waren 

lidmaat van de gereformeerde kerk. De extra belasting hield ook verband met de bekostiging van het 

onderhoud van het kerkgebouw (ND, inv. 12555, fol. 45 en 185). 
78  HGK, inv. 1, 8-4-1716. 
79  Johan Faure, Beknopte historie van de stad Bergen op Zoom; een geschiedenisboek uit 1761, ingeleid en 

geannoteerd door Willem van Ham, Tilburg, 2010, p. 56. 
80  WBA, Rechterlijk archief Roosendaal en Nispen 1557-1795, inv. 559, 25-10-1758. 
81  H. Bots e.a., Noord-Brabantse studenten 1550-1750, Tilburg, 1979, p. 578.  
82  Zeeuws Archief, Archief van de classis van Tholen en Bergen op Zoom, inv. 7, vergadering van 20-7-1717.  
83  Idem, vergadering van 12-4-1718, artikel 6. 
84  ND, inv. 12555, fol. 196, 14-5-1718. 
85  Zeeuws Archief, Archief van de classis van Tholen en Bergen op Zoom, inv. 7, vergadering van 24-5-1718, 

artikel 1. 
86  Dit paar ondertrouwde op 10-10-1698 in Breda. Het huwelijk werd in Gilze bevestigd. Adriana van 

Erffrenten werd vermeld als een jonge dochter van Breda. Zij is een dochter van de oud-schepen van Breda 

Johan van Erffrenten (koopman in wijnen) en Anthonetta Eijcx. In 1700 zijn als haar broers vermeld: 

Adriaen en Cornelis (beide koopman in wijnen) en als zuster Geertruij van Erffrenten (Stadsarchief Breda, 

not. arch. Breda, inv. 0479, 25-2-1700, akte nr. 24). 
87  H. Bots e.a., p. 289. 
88  OgaS, inv. 1261. 
89  Idem, inv. 1262. Echtgenotes werden destijds nogal eens vermeld met de familienaam van hun echtgenoot. 
90  ND, inv. 12555, fol. 26. Hij maakte kenbaar anders te willen vertrekken. 
91  OgaS, inv. 1268. 
92  HGK, inv. 1.  
93  De Navorscher, jrg. 32, 1882, p. 56. 
94  Genealogie van het geslacht Anemaet (vervolg) in: Algemeen Nederlandsch Familieblad, nr. 103, 1884, p. 3.  
95  Cornelis Anemaat was op 14-2-1743 betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap van Wouter van 

Rijckevorsel (NaB, inv. 0640, akte nr. 641).  
96  NaB, inv. 0614, akte nr. 42, 24-4-1769. Deze broer was gehuwd met Johanna Lopsse (NaB, inv. 0687, akte 

nr. 25, 28-7-1768). Tot zijn nalatenschap behoorden 19 gemeten en 34,5 roeden weilanden en een 16de part in 

de meestoof te Colijnsplaat (NaB, inv. 0614, akte nr. 65, 24-7-1769). 
97  ND, inv. 12555, fol. 214, 21-6-1727.  
98  Zeeuws Archief, Archief van de classis van Tholen en Bergen op Zoom, inv. 7, vergadering van 2-9-1727, 

artikel 2. 
99  HGS, inv. 1, 23-11-1727. 
100  OgaS, inv. 1271, ongefolieerd. 
101  Idem, inv. 1272. 
102  HGS, inv. 2, 31-3-1729. Familieleden van hem waren in Steenbergen in de 18de eeuw zeer actief in het 

openbaar bestuur; zie hiervoor: J.M.G. Leune, De stadselite van Steenbergen 1590-1795, Hoofddorp, 2020 

(zie de personenindex). 
103  Het wapenschild omvat in goud een rode dwarsbalk beladen met drie zilveren sterren, vergezeld van drie 

gekapte zwarte valken (A.M. Bosters, Wapenboek van Vossemeer, deel 2, Voorburg, 2015, p. 52). 
104  De brief was ondertekend door Antonij Soetens, Joost Aertszn. Soetens, Adam Soetens en Niclaas van der 

Mast (ouderlingen en diakenen). 
105  HGS, inv. 2. 
106  Niet te verwarren met het dorp Putten in Gelderland. 
107  J. Schoonhoven, Protestantse kerkgemeenschap Ossendrecht-Hoogerheide rond 1800, Bergen op Zoom, 

1998, hoofdstukken 1.7 en 2.5. 
108  In de periode 1750 tot 1767 was het aantal lidmaten in Putte niet groter dan negen (Schoonhoven, p. 49). 
109  J.M.G. Leune, Onderwijs in Steenbergen in de 17de en 18de eeuw, Broek op Langedijk, 2018, p. 18. 
110  Schoonhoven, 1998, p. 56 en 58. 
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111  Utrechts Archief, not. arch. Utrecht, U162a012, akte nr. 95, 24-7-1731. 
112  Dit is vermeld in een notarisakte te Utrecht op 27-8-1739; zie: Utrechts Archief, not. arch. Utrecht, inv. 

U188a003, akte nr. 27. 
113  Idem, U188a002, akte nr. 86. 
114  Utrechts Archief, not. arch. Utrecht, U188a003, 27-8-1739, akte nr. 27. Lambertus van Heereveen werd in 

Utrecht op 4-1-1702 gedoopt. 
115  NaB, inv. 0501, akte nr. 27 en NaB, inv. 0506, akte nr. 29. 
116  Idem, inv. 0682, akte nr. 16, 12-9-1763. 
117  Idem, akte nr. 24, 12-11-1763. 
118  Petronella (Pieternella) van Heereveen, de moeder van Catharina van Heereveen, werd op 8-11-1752 in 

Utrecht begraven. Tot haar erfgenamen behoorde haar kleinzoon Johannes Stephanus Anemaat (NaB, inv. 

0502, akte nr. 36, 25-12-1752). 
119  Op 18-12-1737 kocht Cornelis Anemaet ten behoeve van zijn drie minderjarige kinderen [die dus toen nog 

leefden] een obligatie van fl. 800 ten laste van de provincie Utrecht die oorspronkelijk op naam was gesteld 

van Jacob Elzevier (Stadsarchief Amsterdam, not. arch. Amsterdam, archief 5075, inv. 9135, akte nr. 

180182). 
120  Zie voor verdere bijzonderheden over hem en zijn familie: https://www.hanleune.nl/de-forten-lillo-en-

liefkenshoek/84-repertorium-lillo-liefkenshoek-1585-1786, namen C-F. 
121  NaB, inv. 0537, akte nr. 460, 8-4-1740. Van hun kinderen werd alleen zoon Johannes Stephanus Anemaet 

vermeld. 
122  NaB, inv. 0684, akte nr. 12, 27-3-1765. Het legaat aan de diaconie te Putte werd niet meer vermeld. 
123  Zeeuws Archief, Overledenen in Middelburg 1792-1810. 
124  Doopgetuige Sentje van der Kemp is identiek met Sentje Pietersdr. van der Velde die als jonge dochter, 

geboren te Rotterdam en toen wonend aan de Schrijnwerkersteeg aldaar, in Rotterdam op 20-3-1678 in 

ondertrouw ging met Bartholomeus Rokeszn. van der Kemp, jonge man, geboren in Rotterdam en toen 

woonde aan de Boompjes. Het huwelijk werd in Rotterdam kerkelijk bevestigd op 9-4-1678. Sentje is als 

Sentge van der Velde in Rotterdam op 24-10-1655 gereformeerd gedoopt als dochter van Pieter Claeszn. van 

der Velde en Catharijna Jansdr. Storm. Haar ouders ondertrouwden in Rotterdam op 6-4-1653 en trouwden in 

Delft op 20-4-1653. Sentje is een zuster van Nicolaes van der Velde, de vader van Catharina van der Velde, 

echtgenote van Nicolaas Crooswijk. 
125  De Prinsenkerk was destijds gevestigd aan de Botersloot, dus vlakbij het woonhuis van Johannes (Jan) 

Crooswijk. De kerk was in 1608 gebouwd en is in 1912 gesloopt. In de Schepenstraat te Rotterdam (wijk 

Blijdorp) verrees in 1933 de Prinsekerk. 
126  Op 25-7-1713 benoemde Paulus Sismus, medisch doctor te Rotterdam, Jan Crooswijk en diens echtgenote 

Catharina van der Velden tot zijn enige erfgenamen. Op 21-1-1714 verklaarden zij bereid te zijn om de 

overleden Sismus te laten begraven, maar dat daaruit niet kon worden geconcludeerd dat zij diens erfenis 

zouden aanvaarden. Daarover zouden zij zich beraden (Stadsarch. Rotterdam, not. archief Rotterdam, inv. 

2156, akte nr. 21). De afloop daarvan vergt nader onderzoek. Sismus was grootgrondbezitter. Hij bezat land 

in Overschie, de Spaanse polder, Zestienhoven, Blijdorp, de polder Oudendijk en de Nieuw- of Kleinpolder. 

Dit was gedeeltelijk gehypothekeerd (Stadsarch. Rotterdam, archief van het ambacht en de gemeente 

Overschie, inv. 389, akte nr. 7, 2-3-1714). Paulus Sismus was mede-erfgenaam van zijn broer Huijbert 

Sismus (eveneens medisch doctor), overleden aan de Schie buiten de Delftse Poort te Rotterdam op 17-11-

1708 (Stadsarch. Rotterdam, not. arch. Rotterdam, inv. 1248, akte nr. 38, 26-10-1709, fol. 181-285). 
127  WBA, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 0371, akte nr. 52. 
128  Eerder was Belcampius legerpredikant in Oostende. 
129  Stadsarchief Rotterdam, not. arch. Rotterdam, inv. 408, aktenr. 246, blz. 581-582, 21-5-1660. Trijntgen Otten 

is voluit omschreven als Catharina Ottendr. Doorn. Zij trouwde met Franck Claeszn. Crooswijk in Dordrecht 

op 21-1-1620; 

https://gw.geneanet.org/gbrusik?lang=en&pz=joannes&nz=bruseken+bruseken&ocz=2&p=vranck+claesz&n

=crooswijk. Franck (Vranck) Claeszn. Crooswijk is in Rotterdam in 1600 geboren als zoon van Claes 

Vrancken Crooswijk (1578-1614), korenkoper, en Maritge Vermeer (1576-1621). Franck overleed in 

Rotterdam op 5-12-1655; 

https://gw.geneanet.org/gbrusik?lang=en&pz=joannes&nz=bruseken+bruseken&ocz=2&p=claes+vrancken&

n=crooswijk.  
130  Cornelia Swalmius werd in Kethel op 5-3-1638 gedoopt als dochter van Abraham Swalmius en Margaretha 

van Couwenburch. Abraham Swalmius werd in 1595 geboren en overleed in Kethel op 15-11-1668, zoon van 

de predikant Arnoldus Swalmius en Elisabeth Leufken. 
131  Catharina Crooswijk (zuster van de Korendijkse predikant Johannes Crooswijk) is mogelijk in Goudswaard 

op 17-9-1721 begraven (Goudswaard, Impost begraven 1719-1799). 

https://www.hanleune.nl/de-forten-lillo-en-liefkenshoek/84-repertorium-lillo-liefkenshoek-1585-1786
https://www.hanleune.nl/de-forten-lillo-en-liefkenshoek/84-repertorium-lillo-liefkenshoek-1585-1786
https://gw.geneanet.org/gbrusik?lang=en&pz=joannes&nz=bruseken+bruseken&ocz=2&p=vranck+claesz&n=crooswijk
https://gw.geneanet.org/gbrusik?lang=en&pz=joannes&nz=bruseken+bruseken&ocz=2&p=vranck+claesz&n=crooswijk
https://gw.geneanet.org/gbrusik?lang=en&pz=joannes&nz=bruseken+bruseken&ocz=2&p=claes+vrancken&n=crooswijk
https://gw.geneanet.org/gbrusik?lang=en&pz=joannes&nz=bruseken+bruseken&ocz=2&p=claes+vrancken&n=crooswijk
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132  Franck Claeszn. Crooswijck was geen grootvader maar overgrootvader van de Kruislandse predikant 

Nicolaas Crooswijk. 
133  Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1875, p. 406 en 436. 
134  Album Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae 1636-1886, Utrecht, 1886, p. 34. 
135  Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1875, p. 873. Onduidelijk is wie is bedoeld met 

Johannes Crooswyck, geb. in Leiden (Lugduno-Batavus) die in Leiden op 19-2-1675, 15 jaar oud, als student 

in Leiden werd ingeschreven (bron: idem, p. 595). 
136  ND, inv. 12555, fol. 241, 28-2-1730. 
137  HGK, inv. 2, 27-3-1710. 
138  Zeeuws Archief, Archief van de classis van Tholen en Bergen op Zoom, inv. 7, vergadering van 4-4-1730. 
139  Idem, vergadering van 6-7-1730. Niet genoteerd werd over welke bijbeltekst hij werd ondervraagd. 
140  OgaS, inv. 1274 en 1275. 
141  Idem, inv. 1276. 
142  Con Slokkers, De vlucht van de dominee, in: Con Slokkers, Kroniek van Steenbergen, jrg. 1997, p. 67-68. 
143  OgaS, Ned. Herv. doopboek Kruisland 1654-1692, 1699-1764, archiefnummer 0903, inv. 48, ongefolieerd. 
144  De bruid was Elisabeth Vrients. Enkele weken na het huwelijk beviel zij van een dochtertje en op 25-5-1756 

overleed zij in het kraambed. Hubertus Arnoldus van Diepenbeek  hertrouwde in 1764, wederom met een 

rooms-katholieke bruid. 
145  J.M.G. Leune, Onderwijs in Steenbergen in de 17de en 18de eeuw, Broek op Langedijk, 2018, p. 94-95.  
146  Van dit paar werden in Voorschoten ook gedoopt: zoon Willem (7-4-1709, vader vermeld als Klumper) en 

zoon Adriaan (14-5-1713, vader vermeld als Schumpus). 
147  In zijn globale schets van het kerkelijk leven in Kruisland in de 18de eeuw heeft Albert Delaye vermeld dat de 

huishoudster van de predikant Crooswijk, met wie deze in 1735 huwde, “wel protestant was, maar een 

belijdenis aanhing die door de classis [van Tholen en Bergen op Zoom] niet geheel gewaardeerd kon 

worden” (Albert Delahaye, Kruisland, Zundert, 1964, p. 33). Het is niet duidelijk op welke bron(nen) dit is 

gebaseerd. Zeker is dat Anna Maria Klumpus (Klumpers) in Voorschoten gereformeerd is gedoopt. 
148  Van het “Egtregelment” van de Staten-Generaal werden de artikelen XLVIII en XLII overtreden. 
149  In Kruisland (zoals ook in de stad Steenbergen) was destijds de Zeeuwse kerkorde van toepassing. Dit 

vloeide voort uit het feit dat de gereformeerde gemeente aldaar deel uitmaakte van de classis van Tholen en 

Bergen op Zoom van de gereformeerde kerk (H. Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het 

onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, p. 106). 
150  Zeeuws Archief, Archief van de classis van Tholen en Bergen op Zoom, inv. 7, vergadering van 10-5-1735, 

artikel 7. 
151  Idem, vergadering van 5-7-1735, artikelen 3 en 4. 
152  Idem, vergadering van 4-10-1735, artikelen 4 en 5. 
153  Idem, vergadering van 1-11-1735, artikelen 3 en 4. 
154  Idem, vergadering van 3-4-1736, artikel 7. 
155  Idem, vergadering van 3-7-1736, artikel 7. 
156  Op 26-5-1753 ondertekenden de ouderling Sijmon Dijkmans, de diaken Pieter van Poortvliet en de 

schoolmeester Hubertus Arnoldus van Diepenbeek van Kruisland een getuigschrift waarin zij verklaarden dat 

Dirk Crooswijk naar hun mening geschikt zou zijn om als schoolmeester te functioneren. Hij kan “zeer wel 

lezen, schrijven en cijferen en voorzingen in de kerk” (Acta van de kerkeraad, inv. 2). 
157  Hetgeen werd doorgestreept had waarschijnlijk betrekking op haar familieverwantschap. Twee jaar later 

werd bij een volgende doop ongeschonden genoteerd dat zij een zuster was Anna Maria Klumpus 

(Klumpers). 
158  Op 24-3-1761 werd in de acta van de kerkeraad (HGK, inv. 2) genoteerd dat een attestatie van deze belijdenis 

ten behoeve van een vertrek naar elders nog niet was gebruikt. Daarom werd deze attestatie vernieuwd. 
159  Met de oude heer Pieter Baelde zal zijn bedoeld: Pieter Baelde, geref. gedoopt in Rotterdam op 2-10-1659, 

zoon van Michiel Baelde en Catharina Crooswijk [tante van Nicolaes Crooswijk]. Pieter huwde met Sara (le) 

Balleur. Na haar overlijden hertrouwde Pieter Baelde in Rotterdam (weduwnaar, wonend aan de 

Scheepmakershaven te Rotterdam) op 9-4-1708 (ondertrouw op 25-3-1708) met Margaretha Wesselius, geb. 

in Emden, jonge dochter, wonend aan de Oppert te Rotterdam. Uit dit tweede huwelijk kwam een zoon Pieter 

Baelde (jr.) voort, gedoopt in Rotterdam op 23-6-1711. Uit het eerste huwelijk kwam (tot tweemaal toe) ook 

een zoon Pieter voort, maar die leefden slechts kort. Pieter Baelde (jr.) vervulde tal van functies in het 

openbaar bestuur. Daartoe behoorden lid van de vroedschap te Rotterdam (1744-1763), burgemeester van 

Rotterdam (1759, 1760), lid van het college van Gecommitteerde Raden van Holland (1750, 1757) en 

gecommitteerde van de Admiraliteit van Rotterdam (1762, 1763) (zie voor een uitvoeriger overzicht: 

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel VIII, 1954, Den Haag, 1954, p. 37). Hij overleed in 

Rotterdam op 28-10-1763. Toen hij in 1746 werd aangezocht als doopgetuige in Kruisland vervulde hij de 



38 

 

 

meeste van deze functies nog niet. De functie van gecommitteerde raad moet Crooswijk later aan het 

doopboek hebben toegevoegd. Of Pieter Baelde daadwerkelijk in Kruisland doopgetuige was is twijfelachtig.  
160  HGK, inv. 2, 5-10-1764. 
161  Hans Iserstad huwde in 1776 te Rotterdam (ondertrouw op 17-8-1776, bevestiging op 1-9-1776) als jonge 

man van Hamburg met Judik Hoefnagel, jonge dochter van Dordrecht. Dit paar liet onder meer op 15-10-

1789 in de Zuiderkerk van Rotterdam dochter Heijltje Iserstad gereformeerd dopen. Als zij toen nog leefde 

werd Pieter Crooswijk in 1798 haar stiefvader. 
162  Stadsarchief Rotterdam, Kadastrale Data 1832. 
163  OgaS, inv. 1277. 
164  Idem, inv. 1295. 
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identiek is met het dienstmeisje Martijntje N.N. dat in mei 1754 tot het huishouden van Crooswijk behoorde 

(OgaS, inv. 1295). Johanna Maria Massie is mogelijk verwant met kapitein N.N. Massie die in de periode 

1723-1725 in Bergen op Zoom een huis huurde (NaB, inv. 0380, akte nr. 23, 19-5-1726). 
166  Nadat zij met Crooswijk was gehuwd maakte een ander dienstmeisje deel uit van het huishouden van 

Nicolaas Crooswijk. 
167  Crooswijk had opnieuw artikel 63 van de kerkorde (van Zeeland) overtreden. Het “Egtreglement” van de 

Staten-Generaal van 18-3-1656 was ook nog steeds van toepassing. De aanpassing ervan op 28-3-1756 had 

geen betrekking op bepalingen inzake seksueel contact vóór het huwelijk. 
168  HGK, inv. 2, vergadering van de kerkeraad op 4-4-1756, artikel 2. 
169  Zeeuws Archief, Archief van de classis van Tholen en Bergen op Zoom, inv. 8, vergadering van 6-4-1756, 

artikel 14. 
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afgezet en “gedeporteerd”.  
172  Zeeuws Archief, Archief van de classis van Tholen en Bergen op Zoom, inv. 8, vergadering van 6-7-1756, 

artikel 15 en 16. 
173  Dijkmans en Van Poortvliet behoorden als leden van de kerkeraad tot de ondertekenaars van de notulen van 

de vergadering van deze raad op 4-4-1756, waarin de kerkeraad verklaarde “niets tot nadeel so van den 
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hoogzwanger. Crooswijk werd in de weigering gesteund door de kerkeraad, waarvan de toeziend voogd van 

Elizabeth, Jan Sente van Poortvliet als ouderling deel uitmaakte, evenals de diaken Pieter Janszn. van 

Poortvliet. Geoordeeld werd dat het voorgenomen huwelijk in strijd was met artikel 3 van het Plakkaat van 

de Staten-Generaal inzake [kerkelijk] gemengde huwelijken d.d. 3-6-1750 waarin was bepaald dat een 

gemengd huwelijk alleen totstand kon komen indien de bruid 20 jaar of ouder was (en de bruidegom 25 jaar 

ouder). Het beoogde huwelijk werd ook strijdig geacht met het “Egtreglement” van de Staten-Generaal d.d. 

18-3-1656. Groenendijk had (evenals de moeder van de beoogde bruid) met het voorgenomen huwelijk 

ingestemd.  De magistraat van Steenbergen (waarvan Groenendijk toen als schepen deel uitmaakte!) stemde 

met de weigering om het huwelijk in te schrijven in.  Elizabeth Vriens beviel op 1-4-1755 van een dochtertje 

(Johanna Elizabeth), dat in Kruisland gereformeerd werd gedoopt. Op 25-4-1756 trouwde Elizabeth in 

Kruisland alsnog, niet met Van Ackeren, maar met Marinus Jasperszn. Stellenaar, mogelijk een knecht van 

Groenendijk die evenals Groenendijk uit Sommelsdijk afkomstig was. 
176  Zeeuws Archief, Archief van de classis van Tholen en Bergen op Zoom, inv. 8, vergadering van 5-10-1756, 

artikel 7. 
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179  Zeeuws Archief, Archief van de classis van Tholen en Bergen op Zoom, inv. 8, vergadering van 5-4-1757, 
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182  Willem [Willemszn.] van Citters (1723-1802) werd op 15-12-1760 raadpensionaris van Zeeland en eerste 

edele van dit gewest (vertegenwoordiger van de prins van Oranje in de Staten van Zeeland) op 3-4-1764. 
183  Cornelis [Willemszn.] van Citters (1717-1782) was geen raadpensionaris van Zeeland, wel rekenmeester van 

dit gewest in de periode 1747-1782. 
184  De genoemde Jan Cordelois is een afstammeling van Franco Cordelois die gehuwd was met Catharina 

Baelde. Deze Catharina werd op 7-2-1666 in Rotterdam gedoopt als dochter van Michiel Baelde en Catharina 

Crooswijck. Laatstgenoemde is (onder meer in 1660; zie terug) vermeld als dochter van Franck [Francois] 

Claeszn. Crooswijck en Trijntje Otten. Van dit paar stamt de Kruislandse predikant Crooswijk af.  
185  Het is niet duidelijk of Hendricus de Veth een neef was van Nicolaas Crooswijk of van diens tweede 

echtgenote. 
186  Sara van der Does was weduwe van Michiel Blokhuijzen, met wie zij in Rotterdam in 1733 huwde. Via zijn 
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193  Idem, inv. 1309, fol. 19. 
194  Geertruij Hasebos trouwde in Kruisland in 1775 met Arij Abraham Crooswijk (zie aldaar).  
195  OgaS, inv. 1314, fol. 23v. 
196  Idem, inv. 1318, fol. 27v. 
197  Zeeuws Archief, Archief van de classis van Tholen en Bergen op Zoom, inv. 8, vergadering van 4-7-1780. 
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206  Idem, vergadering van 9-4-1782, artikel 3. 
207  NaB, inv. 0955, akte nr. 19, 3-5-1783. 
208  Zeeuws Archief, Archief van de classis van Tholen en Bergen op Zoom, inv. 9, vergadering van 20-4-1784, 

artikel 3. 
209  De notulen van de kerkeraad van Wouw betreffende de 18de  eeuw zijn niet bewaard gebleven. De gegevens 

over de diefstal van Van Hattingen zijn ontleend aan de acta van de classis van Tholen en Bergen op Zoom.  
210  Zie voor bijzonderheden over de predikant Toelaer: https://www.hanleune.nl/de-forten-lillo-en-

liefkenshoek/84-repertorium-lillo-liefkenshoek-1585-1786, namen L-O. Toelaer vertrok naar Wouw kort 

nadat het Staatse fort Lillo was ontmanteld en overgedragen aan de Duitse keizer als landsheer van de 

Oostenrijkse Nederlanden. Toelaer overleed in Wouw op 15-10-1788. 
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214  NaB, inv. 0955, akte nr. 16, 24-4-1783. Ook: Stadsarchief Amsterdam, not. arch. Amsterdam, inv. 10834, 10-

8-1767, akte nr. 240751. Josina van Iperen was een zuster van de predikant Josua van Iperen; zie voor hem: 

Willem Peene, Josua van Iperen (1726-1780), gereformeerd predikant ten tijde van de Verlichting, dissertatie 

Leiden, 12-1-2017. 
215  Maria Josina Hoveijn is een zuster van Isack Hovein die op 28-2-1779 in Bergen op Zoom dochter Levina 

Maria Hovein gereformeerd liet dopen, met als moeder Helena Lurkus, die op 26-3-1782 in Bergen op Zoom 

werd begraven. Isack Hovein is op 16-4-1778 vermeld als wijnkoopman te Bergen op Zoom (NaB, inv. 0623, 

akte nr. 30, 16-4-1778). Hij testeerde in Bergen op Zoom op 4-9-1783 en wees als zijn erfgenamen aan: zijn 

ouders Jacobus Zuijdland en Maria Josina Stangeniete. Toen hij op 3-12-1783 in Bergen op Zoom overleed 

lieten deze notarieel vastleggen dat zij de nalatenschap niet wilden aanvaarden (waarschijnlijk vanwege 

schulden) maar wel bereid waren om voor de begrafenis te zorgen. De notaris stelde een kopie van deze akte 

beschikbaar aan Johannes Jacobus van Hattingen (NaB, inv. 0955, akte nr. 53, 4-12-1783).  
216  D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae, Den Haag, 1904, p. 95. Hij werd 

vermeld als afkomstig uit “Arenaco-Gelrus” [Gelderland]. Hij werd gelijktijdig ingeschreven met Matthias 

Janssen. 
217  J. Schoonhoven, Protestantse kerkgemeenschap Ossendrecht-Hoogerheide rond 1800, Bergen op Zoom, 

1998, p. 56 en 58. 
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223  Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915, p. 237. Godefridus Janssen was in oktober 

1787 predikant in Standdaarbuiten. 
224  Zeeuws Archief, Archief van de classis van Tholen en Bergen op Zoom, inv. 9, vergadering van 6-7-1784, 

artikel 3 t/m 5. In dezelfde vergadering werd besloten dat in Kruisland een nieuwe predikant kon worden 

beroepen (artikel 6). 
225  Idem, 5-4-1785, artikel 6. 
226  Idem, 5-7-1785, artikel 7. 
227  Idem, 4-10-1785, artikel 4. 
228  Idem, artikel 5. 
229  OgaS, inv. 1339 en 1344. 
230  In Kruisland werd hij als predikant op 13-1-1828 opgevolgd door Petrus Haagoort, eerder predikant in Ursum 

(1818-1821) en vanaf 31-7-1836 in Zoutelande (W.M.C. Regt, Naamlijst der Predikanten van Zeeland, 1565-

1938, in: Zeeuws Archief, Verzameling Genealogische Afschriften, 1600-2017, p. 439). 


