
Steenbergen: balans van een geschiedschrijving

door

W.A. VAN HAM

De oude vestingstad Steenbergen maakt op de tegenwoordige bezoe
ker een vrij moderne indruk. Het centrum is beperkt van omvang, bezit
van ouds een open struktuur en er zijn weinig monumentale oude ge
bouwen overgebleven. Slechts enkele grotere woonhuizen en de her
vormde kerk (in Waterstaatsstijl gebouwd) vormen de restanten van
een vroeger verleden. De verwaarloosde overblijfsels van de oude
vestingwerken aan de zuidoostkant van de plaats kan men gemakkelijk
over het hoofd zien:' Voor een oppervlakkig bezoeker schijnt het ver
leden van Steenbergen hooguit tot de achttiende eeuw terug te gaan.

De historische feiten weerleggen deze veronderstelling volkomen.
In de zeventiende en achttiende eeuw had een bezoek aan Steenbergen
een tegengesteld effekt. Aanzienlijke oude gebouwen en imponerende
restanten van de middeleeuwse stadsversterkingen deden een ouder ver
leden veronderstellen dan het stadje in werkelijkheid bezat. De volks
overlevering verhaalde nog trots van een vergane glorie waarbij de
schamele realiteit van die dagen schril afstak.

In de loop van de achttiende en de negentiende eeuw ruimde men
bovenvermelde bouwvallen op en verving de vervallen middeleeuwse
stadsgebouwen door nieuwe. Steenbergen verkreeg zodoende het aan
zicht dat tot 1945 in hoofdzaak bleef bestaan. De geschiedschrijving ont
wikkelde zich evenredig van overwaardering tot scepticisme; een gezond
verschijnsel dat echter ~et gevaar inhoudt naar het ander uiterste om te
slaan, de onderwaardering.

Nu Steenbergen in 1972 het feit gaat herdenken dat het zeven
honderd jaar geleden door Arnoud van Leuven en Elisabeth van Breda,
heer en vrouwe van het land van Breda, met de Oude Keure (Antiqua
Kora) werd begiftigd, lijkt het tijdstip gunstig de geschiedschrijving over
deze stad kritisch na te lezen. Bij het opmaken van de balans van deze
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geschiedschrijving bleek dadelijk hoe door de historici vooral aan twee
perioden de meeste aandacht is besteed: de "oudheid" van de stad en
haar eerste voorspoedige bestaan in de dertiende en veertiende eeuw.

Veel minder aandacht kregen de jaren nadien; de geschiedschrijving
is daarover zo summier en oppervlakkig dat we er hier stilzwijgend aan
voorbij kunnen gaan, niet zonder met spijt een hiaat te hebben gekonsta
teerd.

De balans van de Steenbergse geschiedschrijving beschouwt zodoen
de vooral de historiografie over de "oudheid" (dat is de tijd vóór 1267)
en over de opkomst en neergang van de middeleeuwse stad (De en
14e eeuw). In een beschouwing over Steenbergen als Brabantse stad
kan het geheel worden samengevat en tevens een lijn worden door
getrokken naar de moderne historie.

I. DE "OUDHEID" VAN STEENBERGEN.

De oudste geschiedenis van Steenbergen, zoals die door de oudere
historici verteld wordt, doet de nuchtere lezer een weinig fantastisch
aan. Volgens sommigen bestond de plaats reeds ten tijde van Julius
Caesar (59-44 vóór Christus). Volgens anderen kwam de plaats op
ten tijde van de geloofsverkondiging door Sint Servatius (t 385).
Steenbergen werd nog in de negende eeuw geschonken aan het kapittel
van Sint Servatius te Maastricht. De frankische landvoogd Strenius
stichtte er in 603 een tolhuis. Steenbergen behoorde tot de erfgoederen
van Sint Gertrudis van Nijvel (t 659) die in onze streken preekte.
Keizerlijke oorkonden uit de tiende eeuw bevestigden de abdij van
Nijvel in deze bezittingen. Steenbergen wordt zelfs een graafschap
genoemd, dat later echter tot een nederig dorp degenereerde. Alvorens
dit "feitenmateriaal" nader te beschouwen dienen de bronnen waarop
het is gebaseerd te worden bekeken.

De bronnen.

Wat over de oudste geschiedenis van Steenbergen is geschreven gaat
terug op een zevental bronnen: (drie "diplomatische" en vier "ver
halende" bronnen)
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1. Een oorkonde van keizer Ootto I, dagtekenend van 24 januari 966,
bekend uit een laat-vijftiende eeuws cartularium van de abdij van
Nijvel.

2. Een oorkonde van dezelfde keizer, een jaar later verleend, in uit
treksel bekend uit de Antiquitates Bredanae.

3. Een passage in een geschrift, in de zeventiende eeuw berustend in
het kapittelarchief te Maastricht, over de goederen van die kerk
door koning Lotharius II (855-869) geschonken. Ook dit geschrift
is slechts bekend uit de Antiquitates Bredanae.

4. De Antiquitates Bredanae, eerst gedrukt in 1708 als onderdeel van
de Antiquitates . .. Brabantiae, doch kennelijk in het midden van
de zeventiende eeuw samengesteld. Hierna genoemd Antiquitates.

5. De Bredaesche Chronijck, opgesteld door de Bredase griffier J. van
Vliet, uitgegeven in 1664.

6. Het Oppidi Steenbergensis Rudis Tractatus, een korte verhandeling
over de stad Steenbergen, opgenomen in de Antiquitates en wellicht
uit dezelfde periode daterend.

7. De Annotitiën over de Outheyt van Steenbergen, een manuscript dat
eveneens in de tweede helft van de zeventiende eeuw schijnt samen
gesteld. Het wordt hier Annotitiën genoemd.
Zoals men ziet een verzameling die onderling vrij veel samenhang

vertoont; van de drie "oorkonden" zijn er twee slechts uit de Anti
quitates bekend en van de vier "verhalende" bronnen zijn er drie, die
door de samensteller of de uitgever van de Antiquitates zijn bewerkt of
beïnvloed. Aangezien het geheel van de oudste geschiedenis van stad
en streek tot dusver op deze bronnen is gebouwd, verdienen ze toch
nadere beschouwing.
1. Van de oudste oorkonde bevat het Nijvelse cartularium twee
afschriften: een met een lange versie en een met een korte. De lange
versie bevat een lang tussenvoegsel in de taal der diplomatici "inter
polatie" genoemd. Het voor westelijk Noord-Brabant belangrijke ge
deelte staat aan het einde van de interpolatie. De Antiquitates bevatten
de lange versie, zonder van de korte melding te maken. Kleijn was
wellicht de eerste die op het bestaan van de twee verschillende versies
wees. Hij beschouwde de interpolatie als van later tijd dan het origineel
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en wees op enige anachronismen in de tekst die voorgeeft de situatie
voor te stellen zoals die in 659 was doch deze is pas in later tijd ont
staan. Van den Bergh geeft in zijn oorkondenboek slechts de lange
versie, zonder van de korte te' reppen. Volgens Hoebanx was de inter
polatie in de late tiende of vroege elfde eeuw aangebracht. Dhondt be
schouwde de oorkonde als "ongetwijfeld echt" doch vroeg zich af, of de
oorkonde inderdaad niet was geïnterpoleerd. Delahaye wees erop, dat de
passage ontbreekt in een bevestigingsoorkonde van 1059 die het gehele
bezit van Nijvel in dat jaar aangeeft. Voor het eerst komt de voor
West-Brabant belangrijke passage voor in een oorkonde van 1230.
Zelfs deze kan - volgens Delahaye - zijn geïnterpoleerd. De interesse
van Nijvel voor onze streken ving naar de opvatting van deze auteur pas
in de dertiende eeuw aan. Koch noemde de tekst een "afgeschreven,
niet authentieke" versie van het origineel. Aangezien de interpolatie in
de overige afschriften ontbreekt is ze vermoedelijk in de kopie in
gevoegd en heeft ze niet in het (schijnbaar) origineel gestaan. Volgens
Dekker heeft het op de Nijvelse erfgoederen betrekking hebbende tekst
gedeelte een ander karakter dan de rest van de interpolatie. Hij acht het
mogelijk dat de afschrijver van het cartularium gebruik heeft gemaakt
van een (wellicht uit de achtste eeuw daterende) bron, die ouder was
dan het liber traditionum van de abdij. Samenvattend mogen we stellen,
dat de genoemde auteurs sterk verschillen in hun waardering voor de
tekst; zij dateren deze van zeer vroeg (achtste eeuw) tot betrekkelijk
laat (dertiende eeuw).l
2. De oorkonde van 967 is, afgezien van de vermelding in de Anti
quitates, in origineel noch in afschrift tot ons gekomen. Dit heeft som
mige schrijvers enigszins huiverig gemaakt bij de hantering van de tekst.
Kleyn was weer de eerste, die enige reserve maakte, zonder de tekst
nochtans buiten zijn historische beschouwing te laten. Van den Bergh
nam de tekst uit de Antiquitates over doch merkte op dat de oorkonde
in het cartularium van Nijvel ontbreekt. Ook bij Juten gaf dit feit tot
twijfels aanleiding. Hoebanx noemde het uittreksel een verzinsel van late
datum door Gramaye of een ander samengesteld. Dhondt beschouwde
het uittreksel als een tekstvervalsing, door Gramaye gepleegd; deze moet
elementen uit elders bekende oorkonden hebben gelicht en de eigen-
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namen die hij wilde gebruiken in de plaats van andere gesteld. Merkel
bach van Enkhuizen toonde daarentegen een hoge waardering voor de
door Gramaye overgeleverde teksten. Delahaye deelde de waardering
voor de persoon van Gramaye tot op zekere hoogte doch volgens hem
kunnen er analoge voorbeelden worden gegeven van teksten die ge
interpoleerd zijn of waarin Gramaye zich heeft vergist. Volgens Koch
heeft de akte van 967 misschien alleen in de gedachten van Gramaye
bestaan.2

3. Het geschrift uit het archief van het St. Servaaskapittel is even
eens slechts door de vermelding in de Antiquitates bekend. De historici
verschillen van mening over de aard van de bron, waaraan het uittreksel
is ontleend. Van Goor noemt het een "oudt Jaar-getyde-boek der Kanon
niken van Utrecht". Uit de kontekst in de Antiquitates blijkt echter dui
delijk, dat hier Maastricht is bedoeld. Merkelbach van Enkhuizen noemt
het geschrift "minstens een memoriale, maar meer waarschijnlijk een
kroniek of een cartularium; een zogenaamd "Liber Antiquissimus".
Boeren wees in dit verband op een necrologium waarvan te Maastricht
nog een fragment bewaard is; mogelijk stond de door de Antiquitates
overgeleverde tekst in het verloren gegaan gedeelte van dat boek. Omdat
de originele tekst niet meer voorhanden is zal deze kwestie moeilijk zijn
op te lossen.3

4. De Antiquitates Bredanae zijn uitgegeven onder de auteursnaam
van J. B. Gramaye. De editie vond echter pas in 1708 plaats, meer dan
zeventig jaar na het overlijden van deze historicus. In tegenstelling met
de overige "Antiquitates", die door Gramaye met een persoonlijke
opdracht aan plaatselijke waardigheidbekleders worden ingeleid, vangen
de Antiquitates Bredanae aan met een woord van de drukker aan de
lezer. Deze verhaalt omstandig, hoe hij het geschrift verkreeg, afkomstig
uit de bibliotheek van de rechtsgeleerde en schepen Copes uit 's-Her
togenbosch. Bij raadpleging van het geschrift bleek dat het onvolledig
was; wellicht was de auteur (volgens de drukker Gramaye) tijdens
de opstelling ervan gestorven. Van sommige oorkonden was slechts de
beginregel weergegeven; in de marge stonden aantekeningen die op een
ander geschrift betrekking hadden wat kennelijk wel de volledige tekst
van de oorkonden bevatte. Volgens de drukker waren deze aantekenin-
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gen van de hand van de Bredase stadsgriffier "Van der Vliet". Aan
gezien alle betrokken personen (Gramaye, Capes en Van Vliet) waren
overleden en hij ze dus niet kon consulteren over de onvolledige of
slecht leesbare teksten, aarzelde de drukker tot uitgave over te gaan.
Hij zwichtte voor de aandrang van de historici en publiceerde het hand
schrift, aangevuld met teksten uit andere bronnenpublikaties zoals die
van Miraeus en Butkens. Men moet dus zeer voorzichtig zijn bij de
hantering van de Antiquitates. Al te gemakkelijk wordt een beroep
gedaan op het gezag van Gramaye, die wellicht niet eens de schrijver
is van het tekstgedeelte waarop men zich baseert.4

5. De "Bredaesche Chronijck" is wellicht opgesteld door dezelfde "Van
Vliet" waarvan de uitgever van de Antiquitates melding maakt. Wellicht
heeft deze - als hij niet de schrijver der Antiquitates is - van de
tekst van dat geschrift gebruik gemaakt.5

6. Het "Tractatus" over Steenbergen werd door Juten aan A. Haver
mans, de voorganger van Van Vliet als stadsgriffier van Breda, toe
geschreven. Dit is best mogelijk; het is blijkbaar opgesteld in de tijd,
dat Abraham van Maele drossaard was van Steenbergen (1611-1621).
Het is later in de Antiquitates opgenomen. De auteur van het Tractatus
was te Steenbergen in ieder geval goed thuis.6

7. De Annotitiën bevatten elementen die ook in de Antiquitates en het
Tractatus voorkomen. Wellicht is het geschrift tot stand gekomen na
het verschijnen van die publikatîes. Het bevat echter ook fragmenten,
die daarin niet voorkomen. Wellicht heeft de schrijver uit dezelfde
bronnen geput, en daaraan eigen gegevens toegevoegd. In de Annotitiën
is sprake van Steenbergen als lid van de Staten van Brabant. Dit wijst
erop, dat het geschrift kan zijn samengesteld in de periode, dat de
aanspraken op dat lidmaatschap geldend gemaakt moesten worden, dus
1631-1651. Verder is er sprake van de Oost- of Kruispoort, die in
1643 is gebouwd, en zijn stukken uit het secretarie-archief geciteerd.
Wellicht is de stadssecretaris van Steenbergen M. Reijns de auteur.
Met Reijns zijn we weer beland in het gezelschap dat ijverde voor de
ontvoogding van Brabant, geschiedschrijving beoefenende rechtsgeleer
den als Copes en Havermans. In het laatste hoofdstuk zullen we op die
periode terugkomen.7
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Een "Romeins" Steenbergen?

De Annotitiën vermelden, dat volgens "sekere Cronyck" Steenbergen
al ten tijde van Julius Caesar bestond. Welke kroniek bedoeld wordt,
is niet vermeld. De naam van een beroemde veldheer met een stad in
konnektie te brengen is een gewoonte die de kroniekschrijvers niet
vreemd was. Juten gaf er blijk van de bewering van de Annotitiën als
een schromelijke overdrijving te beschouwen. Hij wees erop, dat het
Steenbergense grondgebied in de oude tijden een verzameling eilandjes
en schorren was, waar slechts hier en daar hoger terrein een veilige
woonplaats bood. De recente bodemvondsten in het Deltagebied schij
nen toch op een andere werkelijkheid te wijzen. In de Romeinse tijd
was dit gebied grotendeels met veengronden bedekt, die voor een deel
zeker bereikbaar en bewoonbaar waren. De verspreidingskaart van de
vindplaatsen uit de Romeinse tijd in zuidwestelijk Nederland, zoals
Trimpe Burger die geeft wijst er weliswaar op, dat het Westbrabantse
kleigebied met Duiveland, Flakkee en de Hoekse Waard nog terra
incognita is. Een onverwachte vondst van belang kan echter het gehele
beeld alsnog ingrijpend veranderen.8

Het "Stein" van Servatius.

De Antiquitates beweren, dat niet zonder reden wordt aangenomen
dat Servatius, op de "zandige" gronden van Steenbergen als eerste het
zaad van het Woord Gods heeft uitgezaaid. Niet zonder reden, want
onder de vele kerken in het bisdom Luik is ook die van Steenbergen
aan hem toegewijd. Bovendien behoorde deze kerk zonder enige twijfel
indertijd aan de kanunniken van St. Servaas te Maastricht, wat bleek
uit de tekst, die wij hierboven reeds hebben vermeld. Deze tekst wees
de eerste augustus aan als gedenkdag van koning Lotharius die drie
graafschappen aan St. Servatius (lees: zijn kerk) schonk en waarvan
Swentibold (volgens de schrijver een rover, geen koning) er twee
roofde en aan zijn soldaten in leen gaf, te weten Stenem aan de Maas
in de gouw Rebaria en Stenem aan de Schelde in Taxandrië. De
Antiquitates begrijpen onder het eerste Stenem de baronie Steyn niet
ver van Maastricht en onder het tweede "ons" Steenbergen. Daaraan
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verbinden zij de konklusie dat Steenbergen een oud graafschap was,
totdat iemand kan aantonen dat op een andere plaats aan deze oever
van de Schelde met deze gegevens passen. De Annotitiën kennen deze
beweringen ook (uit een niet nader genoemd "manuscript") doch
vermelden daarbij niet zonder kritisch inzicht dat Servatius al in 385
gestorven was. Daarentegen geeft Kleijn er geen blijk van, aan het
St. Servatiuspatronage en de toepassing van de tekst op Steenbergen te
twijfelen.9

Juten was de eerste die de Servatius-overlevering met de daaraan
verbonden konklusies verwierp. Volgens hem is de kerk van Steenbergen
aan Jacobus de Meerdere gewijd en eerst in de dertiende eeuw gesticht.
Delahaye noemde de band tussen Servatius en Steenbergen "een legende
zonder enig fundament".

Merkelbach van Enkhuizen onderschreef de stellingen uit de Anti
quitates, zij het met enig reserve. Hij noemde het mogelijk dat Steen
bergen het westelijkste punt van de missietochten van Servatius was.
De toepassing van de Maastrichtse tekst op Steenbergen achtte hij juist.

Boeren stelde dat Juten's redenering niet absoluut overtuigend was.
Volgens hem kan Servatius de titelheilige van Steenbergen zijn geweest
en in de volkscultus de eerste plaats geleidelijk hebben moeten afstaan
aan de patroon de heilige Jacobus, op wiens feestdag de kerkwijding of
kermis werd gevierd. De Maastrichtse tekst leek hem van toepassing op
de Steeninge of Steene, een nu goeddeels verdwenen kreek op Duive
land. Hij meende deze zelfs in verband te mogen brengen met de sectie
Schakerlo van het geleide-recht op de Schelde en Striene en zodoende
met Tholen, waarvan Servatius als patroon gold. Het Servatius-patro
cinium van Steenbergen wees volgens Boeren op de invloed van de heren
van Breda die er de kerk hadden gesticht. Enige leden uit het geslacht
van die heren droegen immers de voornaam Servatius. lO

Het tolhuis van Strenius.

Van Vliet verhaalde, dat Steenbergen was gesticht door zekere
Strenius, landvoogd van koning Theodebert. Deze landvoogd liet in
603 de Strene graven tussen de Maas en Schelde. Ter plekke van
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Steenbergen liet hij een tolhuis bouwen dat "Strenberge" genoemd
werd, welke naam later evolueerde tot Steenbergen. De naam Strenius
komt bij geen enkele andere schrijver voor en mag wellicht geheel op
rekening van de Bredase kroniekschrijver gesteld worden. Wel bevat de
tekst enige andere elementen, namelijk de Strene en het tolhuis waarvan
ook elders sprake is. De Striene zullen we in een volgende paragraaf
behandelen, hier wordt slechts het tolhuis besproken.

Het T ractatus zegt dat men, de achtergevel van het stadhuis te
Steenbergen beschouwend, zou kunnen menen dat dit een tolhuis was
geweest. De deuren en de ijzeren ringen die zich in die gevel bevonden
schenen daar eveneens op te wijzen. Aldus schijnt de schrijver te ageren
tegen de tolhuis-overlevering, die niet uitdrukkelijk wordt genoemd.
Ook de Annotitiën doen dit niet. Ze beschouwen het stadhuis nog
kritischer door erop te wijzen dat de steensoort waaruit het stadhuis
was opgetrokken dezelfde was als de steensoort die werd aangetroffen
in de restanten van de veertiende-eeuwse vestingwerken. Een archief
gegeven over het ingebruiknemen van de stadsklok in 1481 wordt
eveneens aangevoerd als een aanwijzing dat het gebouw vrij "jong" was.

Kleyn schreef meesmuilend over Strenius en vertelde, dat er (in
1861) nog een afbeelding van zijn "kasteel" op het raadhuis te Steen
bergen hing, geheel in de stijl van een tolhuis uit de 14e of 15e eeuw
gebouwd.

Juten beschouwde het stadhuis als het "stein of steen bij het hoog
terrein of de bergen" dat in de vijftiende eeuw als stadhuis ging dienst
doen. Slootmans noemde de bewoner van dit "steen" een vertegen
woordiger van de heer van Breda; het schuinkruis in het stadswapen
van Steenbergen wees zijns inziens op de rechtsmacht van de oudste
heren in dit gebied, waarvoor het verdwenen steen noodzakelijk was.

De architekt Spildooren dateerde het gebouw volgens "het stijl
karakter" op de vijftiende eeuw. Merkelbach van Enkhuizen noemde de
hertog van Brabant als de mogelijke stichter van het tolhuis, dat in
1198 met het tolrecht op de Schelde en de Maas aan de heer van Breda
'zou zijn overgedragen. Delahaye wees in 1958 de interpretatie van het
stadhuis als een "steen" af. Naar de bouwkundige details te oordelen
mocht dit gebouw naar zijn mening niet vóór de veertiende eeuw ge-
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dateerd worden. In een latere publikatie bleek hij eerder geneigd, het
bouwjaar in de vijftiende eeuw te stellen.

De Streniuslegende, door Martien de Jong een prachtig voorbeeld
van een "volksetymologische sage" genoemd, wordt zodoende door
niemand meer aanvaard. Een frankisch verleden voor Steenbergen lijkt
voorhands weinig aannemelijk. De archeologische vondsten in West·
Brabant uit die tijd zijn zeer schaars. Ook de plaatsnamen schijnen
weinig materiaal te bevatten dat op frankische invloed wijst. Evenals
in het overige Deltagebied schijnt de bewoning er vrij schaars te zijn
geweest terwijl bovendien de waterstaatkundige gebeurtenissen veel
veranderd en vernietigd moeten hebben.ll

Het erfgoed van Gertrudis.

Hiervóór vermeldden we reeds de twee "oorkonden" die zijn aan·
gevoerd om het bestaan van Nijvels bezit, al dan niet afkomstig uit het
erfdeel van St. Gertrudis de stichteres van de abdij aan te tonen. Enige
elementen uit die teksten zijn op Steenbergen toegepast.

De oorkonde uit 966 noemt een "Bergon" in de gouw Tessandria
aan de rivier de Struona, waarbij drie eilanden behoorden. Volgens
de oudere schrijvers was dit "Bergon" zonder twijfel Bergen op Zoom.
Scherpenisse was de eerste die deze villa als Steenbergen heeft ge·
interpreteerd, hierin bijgevallen door Merkelbach van Enkhuizen en
Slootmans. Merkelbach van Enkhuizen noemde de stelling aantrekkelijk
dat Steenbergen de meest noordelijke nederzetting van de Franken is
geweest en dat Gertrudis en Amandus er gepreekt hebben.

Daarentegen bleven schrijvers als Beekman, Hoebanx, Dhondt,
Koch en Dekker het aannemelijker vinden dat met "Bergon" Bergen
op Zoom is bedoeld. Dit zowel op grond van de te Bergen op Zoom
bestaande Gertrudis-traditie als op grond van het feit, dat de plaats
dichter is gelegen bij de in de oorkonde als "eilanden" genoemde
plaatsen Yerseke en Rilland die nog langere tijd tot het bezit van
Nijvel hebben behoord.

Tenslotte moet nog worden vermeld dat er voor en na schrijvers
zijn geweest (als laatste Vannérus) die "Bergon" als Geertruidenberg
hebben geïnterpreteerd.12
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De tekst uit 967 noemt de villa Berghis in de gouw Sc(h)aldis met
de drie eilanden S(p )range, Waterange en Steeninge met kerk en tol.
De Antiquitates interpreteren Berghis als Bergen op Zoom, en Steenin
ge wellicht ("fortassis") als Steenbergen met het erbij liggende land
Heyninge (volgens de aantekening in de marge "thans in de volksmond
De Heen"). De rechtshistorici Kleyn en Bezemer namen de interpreta
tie Steeninge = Steenbergen over. Scherpenisse wees een deel van de
Vier Bannen op Duiveland als de plaats van Steeninge aan. Merkelbach
van Enkhuizen noemde Ouwerkerk op hetzelfde eiland als zodanig.

Beekman opperde de mogelijkheid, dat "Berghis" Steenbergen zou
zijn geweest. Dit paste in zijn uitleg, dat de gouw "Schaldis" als
Schouwen mag worden uitgelegd. In de eerste interpretatie bleef deze
schrijver echter een eenling.

We wezen er reeds op, dat de tekst van 967 door de meesten als
een falsum wordt beschouwd. Op grond hiervan is het bezit van Nijvel
te Steenbergen dan ook in twijfel getrokken. Volgens Juten heeft de
abdij te Steenbergen nooit enig recht bezeten. Delahaye noemde de
St. Gertrudis-traditie zelfs een ernstig beletsel voor het juiste inzicht
in de ware historie van West-Brabant.13

De gouwen en de rivieren.

Reeds enige malen hebben we gouwen en rivieren genoemd en
enige daarvan verdienen een nadere beschouwing. De gouw Scbaldis
schijnt de minste problemen op te leveren. Zowel de rivier de Schelde
als het eiland Schouwen voeren hun naam op deze gouwnaam terug.
Eénmaal is een als Steenbergen geïnterpreteerde plaats als gelegen aan
de "Schaldis" genoemd, een andere maal is Berghis in de gouw Schaldis
als zijnde Steenbergen uitgelegd.

Meer moeilijkheden leverde de gouw Taxandria op. Deze gouw is
genoemd naar een volksstam, die zich verplaatst heeft (c.q. kan hebben
verplaatst) en de geleerden hebben dan ook verschillende landstreken
als Taxandria aangewezen. Dit variëerde van kleinere gebieden als de
streek rondom Den Bosch of Zeeland tot de landen tussen de Schelde,
de Maas en de Demer.
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17. Grootzegel van de sr.ad Steenbergen, 1355.
Afdruk 1566.

19. Zegel ter zaken van de stad
Steenbergen, 1423.

Afdruk 1530.

18. GeheimzegeJ, r.evens contrazegel
van de stad Steenbergen, 1423.

Afdruk 1491.
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20. De stad Steenbergen vanuit het westen. Op de voorgrond de haven,
links de kerk, midden her Stadhuis en de Waterpoort.

Gewassen pentekening door r de Beyer, 1740.

21. De Kaaipoort te Steenbergen vanuit het westen. Op de voorgrond de
haven en de inundatiesluis.

Gewassen pentekening door r de Beyer, 174l:L
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22. Het stadhuis te Steenbergen vanuit het oosten. Op de voorgrond, met zadeldak en hangtoren,
de Waterpoort. Rechts de Lindegracht en het schaarsbebouwde stadsdeel Nieuwstad.

Gewassen penseeltekening in 0.1. inkt door een onbekende tekenaar, 18e eeuw.
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23. Steenbergen vanuit het zuidwesten. Op de voorgrond boomgaarden op de geslechte Zuidwal.
Van links naar rechts de torens van het nieuwe stadhuis (1829), de Rooms-Katholieke kerk
(1863), de Nederlands Hervormde kerk (1832) en de Gasthuiskapel (1875). Aquarel, einde 1ge
eeuw, door een onbekende tekenaar. In het midden de molen het Wit Kruis (Simonshaven 1817).

Het stadsbeeld is in de negentiende eeuw geheel gewijzigd.
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Volgens Van Goor is het land of het Graafschap Strijen, later ge
splitst in de heerlijkheden Strijen en Breda, zelf een afsplitsing van
Taxandria. Kleyn bracht het in de Maastrichtse tekst genoemde graaf
schap Stenem aan de Schelde in verband met het graafschap Strijen,
al had hij moeite met de naamsverandering. Ook Hardenberg voelde
voor deze gedachte; volgens deze is het graafschap Strijen gevormd in
verband met de verovering van Neustrië door Pepijn III van Austrasië.
Stolte achtte de mogelijkheid niet uitgesloten, dat Strijen een onderdeel
was van Taxandria en als zodanig deel van de civitas van de Tongeren.

De naam Strijen is afgeleid van de riviernaam Striene. Dat de Striene
een gegraven water zou zijn geweest, wat de Bredase kroniekschrijver
ons laat geloven, zal wel niemand meer aannemen. Het verhaal van Van
Vliet doet denken aan de teksten over de romeinse veldheren Drusus
en Corbulo die inderdaad kanalen hebben gegraven. In ieder geval liep
de Striene in de grensstreken van de bisdommen Utrecht en Luik.
Volgens sommigen was de Striene de grensrivier tussen beide bisdom
men. De Maastrichtse tekst en de oorkonde van 966 schijnen de rivier
echter in verband te brengen met Steenbergen. Beekman en zijn na
volgers hebben de loop van de Striene via Steenbergen herhaalde malen
in kaart gebracht. Merkelbach van Enkhuizen beschreef de Striene als
een brede stroom die door de Sint Ontcommerpolder liep tot aan de
haven van Steenbergen.

Ondertussen rekonstrueerde Pons de Striene als noord-zuid door het
eiland Tholen lopende en vandaar afbuigende naar het Volkerak. Dit
komt overeen met de grens van het bisdom Luik, waarvan de oude
parochie Tholen (met Schakerlo en Vossemeer) inderdaad deel uit
maakte. Delahaye verwierp de opvatting dat de Striene door Tholen
zou hebben gelopen; volgens deze schrijver heeft al het water vanaf
het noorden van de Heense polder tot aan de Moerdijk bij Zevenbergen
de naam Striene gedragen.14

Samenvatting en commentaar.

Door het gebrek aan betrouwbare bronnen vormt de geschied
schrijving over de oudste periode van de Steenbergse geschiedenis een
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moeilijk op te lossen probleem. De overleveringen waaruit men in de
zeventiende eeuw putte stonden wellicht opgetekend in een gemeen
schappelijk bron of een oudere kroniek, die ondertussen is verloren ge
gaan. Wat et van die overleveringen waar is valt moeilijk uit te maken.
In iedet geval heeft de vetandering van de watetstaatkundige gesteld
heid van het gewest een diepe indmk gemaakt op de oudete bewonets.
De aanwezigheid van aanzienlijke bouwtesten uit een (ver?) vetleden
kon gemakkelijk aanleiding geven tot spekulatie en fantasie ovet romein
se en frankische topfiguren uit de weteldgeschiedenis. De aanwezigheid
van een gtoots bouwwerk als de gotische patochiekerk in zo'n kleine
plaats kan bij vrome bezoekets de pieuze herinnering aan de oudste
geloofsverkondigers hebben opgewekt.

Het wootd is nu aan de bodemkunde en de archeologie om in dit
moeilijk te bewerken gewest nog iets uit dit oud verleden tot klaarheid
te btengen. De dwaalwegen van de geschiedschrijving en de naamkunde
kunnen daatbij als waarschuwing en een vermaan tot zakelijkheid dienen.

Ir. DE MIDDELEEUWEN: OPKOMST EN NEERGANG.

De bronnen.

Na het midden van de dertiende eeuw gaan de geschreven bronnen
voor West-Btabant mimer vloeien. Toch mogen we ons hiervan geen
al te optimistische vootstelling maken. Uit de eetste twee eeuwen
zijn uitsluitend een honderdtal oorkonden en andere akten over Steen
bergen beschikbaat. Pas daama kunnen we beschikken over de vrijwel
onmisbare rechterlijke protocollen. De stadsrekeningen, die over de stad
en haat bewoners en bestuur zoveel wetenswaardigs bevatten, beginnen
nog een eeuw later. Een voordeel is, dat genoemde ootkonden alle
inderdaad op Steenbetgen betrekking hebben en dat de echtheid van
het merendeel vaststaat. Een oorkonde geeft echter een vrij eenzijdige
informatie. Veelal geeft ze aan, hoe een kwestie geregeld moet worden,
wat overeengekomen en bezegeld is. De praktijk van het dagelijkse
leven klinkt er meestal weinig in door; achtergrondinformatie ontbreekt
doorgaans. Het beeld, dat de historici van de Steenbergse middeleeuwen
hebben gegeven, wijkt onderling hiel' en daar nogal af.
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De opkomst en eerste bloei.

Volgens de Antiquitates degenereerde Steenbergen van een graaf
schap tot een nederig dorp dat door Arnoud van Leuven met stads
privileges werd bevestigd. Hertog Jan III van Brabant (1312-1355)
schonk de inwoners van Steenbergen vrijdom van tol op de Schelde en
daarna heeft hij de stad willen versterken. De inwoners hebben deze
hertogelijke wens in ijltempo vervuld. Daarop stroomden de kooplui toe,
zodat de stad door de handel dermate rijk werd, dat de kinderen op
straat met gouden bollen en bikkels (volgens de Annotitiën "gulden
coten en hilten") speelden. Dit gegeven ontlenen de Antiquitates aan
"onze annalen", zonder te zeggen welke ze hier bedoelen.

De schrijver van het Tractatus werd getroffen door de omvangrijke
resten van de oude vestingwerken, waarvan vooral de beide ingestorte
poorten tot de verbeelding spraken. De omtrek van de ommuring van
Steenbergen was toen twee of driemaal groter dan de omvang van de
zeventiende eeuwse vestingwerken.

Juten stelde dat het gebied van Steenbergen pas in de tweede helft
van de dertiende eeuw dichter bevolkt raakte. Hendrik II van Breda
vermeldde in een oorkonde van 1267 de "plaatselijke rechten" die in
1272 door een nieuwe keur (de "Antiqua Kora"! ) werden vervangen.
Het kleine en onaanzienlijke landbouwdorp ontwikkelde zich daarop
door de gunstige ligging aan "een diepe inham", die de scheepvaart be
vorderde, tot een stad die bloeide door de handel in zout en turf.

Voor Fockema Andreae was Steenbergen, naar de naam te oordelen,
een opzettelijke stichting door de heren die aan hun burcht een "boven
landsehen, goed-klinkenden naam wilden geven al moest men dan het
aldus benoemde voorwerp zoeken in een dal van klei en zand". Bij dat
kasteel ontstond een dorp, dat ook later als stad nooit van groot belang
was.

Slootmans legde sterk de nadruk op de positie van Steenbergen als
"villa": een landelijke gemeenschap, het eigendom van een grondheer.
De villa omvatte het gehele grondgebied van Steenbergen. Het testament
van Godevaert IV van Breda (1246) maakte aan de horigheid van de
villa-bewoners een einde. Slootmans achtte het niet onmogelijk dat de
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in 1272 verleende keuren aan de in 1267 verleende rechtsregels gelijk.
luidend waren. Aan het belang van de scheepvaart voor Steenbergen
kon deze schrijver een sterke nadruk geven, mede steunend op de publi.
katies van De Sturler. De stadwording had volgens Slootmans in 1308
plaats.

Cerutti wees erop dat Steenbergen in 1213 behoorde tot de villae
die de heer van Breda bezat. Steenbergen beantwoordt aan de mogelijk
heid dat een plaats zonder veel werking van externe omstandigheden
uit een hof groeit, welke groei voorzover nodig door het publiek gezag
wordt erkend. De schepenbank is er geen nieuwe instelling doch een
voortzetting van het cijnsgerecht van de villa. Het feit dat Steenbergen
omstreeks 1330 aan de hertog als heer van Breda een grotere bede
schonk dan de bewoners van de stad Breda bewees volgens Cerutti, dat
Steenbergen toen een belangrijker plaats was dan de toekomstige
Baroniestad.

Brekelmans noemde het jaar 1308 als tijdstip van de stadwording
van Steenbergen twijfelachtig. Aan de hand van tekstvergelijking der
akten kwam hij tot de konklusie dat Steenbergen in de dertiende eeuw
nog een gemeenschap binnen de grenzen van een hoforganisatie was.
Pas tussen 1337 en 1345 ontwikkelde Steenbergen zich tot stad;
mogelijk eerst na 1339 toen aan het hertogelijk bewind over de heerlijk·
heid Breda een einde was gekomen. Brekelmans konstateerde de grote
overeenkomst tussen de tekst van de Oude Keure van Steenbergen en
de keure van Piete, een in 1377 verdwenen dorp bij Biervliet en
Philippine in Zeeuws-Vlaanderen. De inhoud van laatstgemelde keur
was ontleend aan de keuren van Eeklo en Kaprijke (1240) en Zaffelare
( 1264) en verwant met de keuren van de Vier Ambachten en een
aantal aangrenzende Oost-Vlaamse plaatsen. Voor de invoering van
Vlaams recht te Steenbergen noemde hij als mogelijk motief de nauwe
betrekkingen die tussen de heren van Breda en het graafschap Vlaan
deren bestonden. Steenbergen en Piete waren in het midden van de
dertiende eeuw beiden centra van moernering. De grondheer van Piete
was de Sint Pietersabdij te Gent die ook in West Brabant economische
interessen had. In 1267 kocht de abdij landerijen in het moer bij Zon
zeel, waar volgens de oorkonde het recht van Steenbergen zou gelden.
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Van Loon die de sporen van het hofstelsel in Noord Brabants zuid
westen nazocht, kon te Steenbergen weinig of niets van dergelijke
sporen vinden. Waar het hofcentrum had gelegen was hem evenmin
duidelijk. "In of nabij de stad schijnt geen huis of boerderij van enige
allure te zijn geweest". Hij veronderstelde dat de opkomst van de stad
Steenbergen het hofstelsel aldaar sneller en vroeger heeft ontbonden dan
elders op het West-Brabantse platteland het geval was.

Delahaye noemde het een open vraag of in de akte van 1267
werkelijk ons Steenbergen bedoeld is. Wellicht moet men aan een
gelijknamige plaats elders denken, in ieder geval zal de stichting van
het huidige Steenbergen dichter bij 1272 dan bij 1267 liggen. Hij achtte
de kans groot, dat in het Brabantse Steenbergen een zuivere import
naam moet worden gezien, meegebracht door kolonisten uit een andere
plaats. Delahaye acht het waarschijnlijk dat Steenbergen zich als stad
beschouwd en gedragen heeft voordat deze titel door de buitenwereld
volledig en uitdrukkelijk was aanvaard. De stad bouwde gewoon voort
op de keuren van 1272, 1292 en 1308 zonder dat bij de invoering van
het stadsrecht een nieuwe keur nodig bleek.15

Economische neergang.

Na een bloeiperiode volgt vaak een malaise en soms een vrijwel
algehele neergang. De bouwvallen van de oude vestingwerken deden de
bezoekers in de zeventiende en achttiende eeuw één rampspoedige ge
beurtenis vermoeden.

De schrijvers van de Antiquitates en de Annotitiën wijten de onder
gang van Steenbergen aan een stadsbrand, die in 1363 plaats vond. Wel
stellen de Annotitiën de brand twee jaar later, in 1365. De brand had
een dergelijke omvang, dat er nauwelijks één huis van de oude stad
overbleef. Zodoende is "de memorie en de voorspoet van Steenbergen
onder d'asse begraven".

Het Tractatus vermeldt dat "vele rampen" de bewoners hebben
gedwongen uit te wijken, zodat er nu vrijwel geen burgers uit de oude
tijd overgebleven zijn.

Slootmans rekende de gebeurtenissen omstreeks 1367 tot de ernstige
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tegenslagen, doch stelt de tijd van economische achteruitgang pas tussen
1450 en 1500. Ook daarna liet de welstand te wensen over.

Merkelbach van Enkhuizen vermoedde, dat de stadsbrand kort vóór
april 1367 plaats had. Hij noemde het verdwijnen van de pakhuizen als
"economische ondergrond voor de werkverschaffing" en de verplaatsing
van de internationale transito-handel als oorzaken van het verdwijnen
van alle welvaart na die ramp. De Sint Elisabethvloed van 1421 kwam
de gevolgen nog verergeren. Na 1458 kwam door de bedijkingen enige
verbetering in de toestand.

Martien de Jong hechtte eveneens grote betekenis aan de stadsbrand
van circa 1365. Hij gaf toe dat de oudste bevolkingscijfers pas uit 1373
zijn en dat de "grote klap" blijkbaar tussen 1437 en 1464 is gevallen.
Toch stelde hij het beginpunt van de economische ondergang van de
koopmansstad Steenbergen omstreeks het jaar 1365 "ten gevolge onder
meer van brand en overstromingen."

Volgens Delahaye was Steenbergen reeds tegen het midden van de
veertiende eeuw in welvaart teruggevallen: "haar hoogtepunt had zij
al achter de rug". Gegevens uit de tachtiger jaren van de veertiende
eeuw wijzen op een sterke agrarische inslag van de plaatselijke economie.
In 1459 was van de handel en de scheepvaart niet veel meer te merken.
De watersnood van 1460 gaf de genadeslag; de stad werd als ekono
mische faktor geheel uitgeschakeld.l 6

Kommentaar en aanvulling.

Van de schrijvers over middeleeuws Steenbergen was Juten zeker
de veelzijdigste, terwijl anderen naar voren brachten wat hen persoonlijk
het meest aansprak. De bewering dat Steenbergen onmiddellijk als
stad zou zijn gefundeerd en het bestaan van een burcht van die naam
zijn niet bewezen.

De stellingen van Cerutti betreffende de ontwikkeling van villa tot
stad zijn van grote betekenis. Wellicht heeft de villa Steenbergen gelegen
nabij de zogenaamde Wouwse toren (later was een der stadspoorten
daar tegenaan gebouwd). Deze toren bleef tot zijn verwoesting in 1747
in bezit van de heer van Steenbergen, niet van de stad, zoals bij een
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poortgebouw verwacht zou worden. De ontbinding van het hofstelsel
deed het oude hof, waarvan de Wouwse toren vermoedelijk een ver
dedigingstoren was, zijn betekenis verliezen. Elders op en nabij het
Oudland, hooggelegen temidden van moerassige veenlanden, ontstonden
nieuwe bewoningskernen. Naast het eigenlijke Steenbergen waren dit
de Oostberg, de Westberg en de Preekberg. Op de Preekberg stond de
Sint Quirinuskape1. In de diskussie rond de kerkpatrocinia (Jacobus of
Servatius) is deze kapel tot dusverre buiten beschouwing gebleven.

De in de akte van 1267 genoemde rechtsregels zijn opgenomen in
een moerkonsessie. Het mag wel waarschijnlijk heten dat zij op een
elders gelegen moerkonsessie (wel ten behoeve van lieden uit Steen
bergen, maar niet te Steenbergen) betrekking hadden. Het zou vreemd
zijn dat men reeds in de middeleeuwen de akte uit 1272 Oude Keure
noemde, als er een ouder statuut voor Steenbergen bestaan had.

Arnoud van Leuven en Elisabeth van Breda gaven in 1272 regels
die met recht Oude Keure genoemd werden; hierdoor ontstond niet
alleen rechtszekerheid voor de plaats zelf, doch ook alle moergronden
rondom het Oudland gingen tot het rechtsgebied van Steenbergen be
horen. Slootmans heeft terecht de rol van de Steenbergenaars als
vrachtvaarders extra reliëf gegeven. Naast de schippers waren het vooral
de moerexploitanten die vooruitgang in de jonge plaats brachten. Men
kon aan de behoefte aan turf en zout voldoen door de moerontginning;
immers zowel veen als zout water waren in ruime mate aanwezig.
Steenbergenaars als moerontginners treffen we in de veertiende en
vijftiende eeuw veelvuldig aan, niet slechts in eigen gebied doch ook bij
Zevenbergen, onder Teteringen, tussen Gastel en Roosendaal, onder
Wouwen Bergen op Zoom, bij Made en onder Hoeven. De naam
"Steenbergen" vinden we dan ook verspreid over toponomie van de
streek: een Steenbergsedijk bij Hoeven, het Steenbergse moer bij
Zevenbergen en bij Teteringen; het Poirtgoed van Steenbergen bij
Bergen op Zoom en het Vierendeel van Steenbergen onder Made.17

Een goed voorbeeld van een moerondernemer was Boudewijn
Hermanszone van Steenbergen. Hij was deelgenoot in de uitgifte van het
Steenbergse moer bij Zevenbergen in 1310 en in een dergelijke konsessie
in de Vucht bij Teteringen in 1314. Nadat de hertog van Brabant het
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bewind over Breda op zich had genomen (1327) droeg hij zijn eigen
hofsteden bij Steenbergen en een huis aldaar aan de hertog over en
kreeg ze als leengoed terug. De hertog handhaafde hem als schout van
Steenbergen, welke funktie hij sinds 1317 bekleedde. Een soortgelijke
carrière maakten leden van de families de Pottere en Van der Ravene.
Zodoende steeg de kapitaalkracht van de Steenbergenaren, een faktor
van doorslaggevende betekenis bij de stadwording.18

Op de economische importantie van Steenbergen wijst ook het feit,
dat er reeds in 1309 10mbaarden verbleven en gevestigd waren; deze
wisselaars en bankiers kwamen alleen daar, waar men zaken kon doen.
Uit de bronnenuitgave van Niermeyer blijkt duidelijk, hoe levendig de
ekonomische betrekkingen van Steenbergen in de veertiende eeuw wa
ren, ook met het noorden en noordoosten der Nederlanden.

Na het midden van de veertiende eeuw begonnen de inpolderingen
van het grondgebied. Wellicht was reeds tevoren de agrarische betekenis
van de gronden gestegen. Dit houdt stellig verband met de toename van
het inwonertal, zowel van Steenbergen zelf als van de nabijgelegen
steden Antwerpen en Bergen op Zoom. Deze agrarische exploitatie sloot'
de moerexploitatie niet uit; integendeel bevatten alle oudere polder
uitgiften bepalingen betreffende de moernering binnendijks. De sociale
positie van de inwoners maakt een plaats tot stad, niet het grondgebruik.
Men doet de Steenbergse geschiedenis onrecht, wanneer men alleen de
aktiviteiten op eigen grond in aanmerking neemt en de economische rol
van de Steenbergenaren elders over het hoofd ziet.19

Interessant is de rol die hertog Jan III van Brabant speelde. Van
1327 tot 1339 wat deze heer van Breda en tevens in Steenbergen, dat hij
in die kwaliteit "gemeijn" (in condominium) met de heer van Bergen
op Zoom bezat. De hertogelijke politiek in het verre noordwesten ver
toonde twee aspekten. Naar buiten moest een bolwerk gevormd worden
tegen de macht van de graaf van Holland en Zeeland, die tot onder de
muren van Steenbergen (in het gors Zilverhoek ) rechten bezat, de
Brabantse invloed op het eiland Tholen had uitgeschakeld en nog wel
eens verder kon gaan. Zeeuws kapitaal en zeeuwse politieke invloed
werkten vooral via Bergen op Zoom in het Westbrabantse land door.
In 1322 waren al bloedige botsingen voor gekomen tussen Zeeuwen en
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Brabanders te Bergen op Zoom en Steenbergen. De graaf van Holland
had zich daar intensief mee bemoeid. Het was zaak, dat Brabant hier
aan Holland-Zeeland een halt toeriep. Naar binnen zette Jan III een
oud hertogelijk streven voort: het opruimen van half-souvereine heer
schappijen, die slechts door een leenband aan Brabant verbonden waren
en voor de rest een eigen leventje leidden. Breda en Bergen op Zoom
waren zulke heerschappijen; één ervan was nu in 's-hertogen handen
en zou Bergen niet spoedig kunnen volgen? Het gezag was er reeds
zwak; sinds het overlijden van heer Arnoud van Wezemaal omstreeks
1312 was zijn dochter Mathildis aan het bewind: in de middeleeuwen
betekende vrouwenregering meestal een verzwakking voor het betrok
ken gebied.

De hertog noemt zich in zijn oorkonden over Breda en het bij
behorende land zo goed als nooit "heer van Breda" wat er op kan
wijzen, hoe hij er op uit was de streek geheel met het hertogelijk
domein te versmelten en alle herinnering aan de oude zelfstandigheid uit
te bannen. Toch bleven Breda en Steenbergen een afzonderlijk geheel
binnen zijn domein. Zijn welwillende houding tegenover Steenbergen
was wel zeer opvallend en getuigde van een vorstelijk opportunisme.
Grensplaatsen te vriend houden door ze met voorrechten te begiftigen
was niet zeldzaam. Van hun kant waren de Steenbergenaars niet karig
en verleenden de hertog een ruim subsidie in de aankoopsom van de
heerlijke rechten in het land van Breda. De hertog is wel de eerste die
Steenbergen als "poort" (stad) in een oorkonde aanduidt. Zelf noemden
de bewoners hun plaats nog bescheidelijk "dorp". Minder duidelijk is
de rol van de hertog bij het totstand komen van de stadsomwalling.
De Steenbergenaars hadden reeds in 1290 van hun heren daartoe toe
stemming verkregen; welk verlof in 1318 werd herhaald. Wellicht
heeft hertog Jan III er voor gezorgd dat de omwalling geheel voltooid
werd, zodat de overlevering inzake de vestingbouw niet van waarschijn
lijkheid ontbloot is. De uiteindelijke stadwording van Steenbergen kwam
echter pas na het einde van zijn bewind tot stand: reeds in 1339 moest
de hertog zijn rechten op Breda overdoen aan zijn financier Willem van
Duvenvoorde en het was op instigatie van dezelfde manager dat in 1353
ook te Bergen op Zoom weer een krachtdadig bewind kon worden ge-
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vestigd. De eigenheid van de gebieden als toekomstige Baronie van
Breda en Markiezaat van Bergen op Zoom was daarmee gewaarborgd.20

De neergang van Steenbergen is door de vroegere historici ten on
rechte aan één feit, namelijk een stadsbrand, toegeschreven. In het
charter van 1367 is integendeel sprake van "grote scade van sterften,
van brande en van andere kenliken misvalle". Er waren dus meerdere
kalamiteiten in het spel; bovendien lijkt de passage in het charter letter
lijk ontleend aan het desbetreffende verzoekschrift dat meestal van de
toestand van de rekwestrant een zo ongelukkig mogelijk beeld schetst.
Na deze rampen is de stad overigens spoedig weer opgeleefd. Het oudste
schepenprotokol van de stad (helaas later verloren gegaan) begon in
1353 en liep tot 1424. Rond 1350 schafte de stad zich een grootzegel
aan. Het lijkt er sterk op, dat er in die tijd een "nieuw begin" gemaakt
is en de bewoners van Steenbergen zich hun stad-zijn terdege bewust
werden. 111 1367 (vlak na de zogeheten ramp) gaven de heer en vrouwe
van Bergen op Zoom aan kennelijk kapitaalkrachtige poorters van
Steenbergen het Poortgoed op de grenzen van Bergen op Zoom, Moer
straten en Halsteren ter vervening uit. Zeven jaar later blijken de
Steenbergenaars aktief op de Schelde. Van de Hollandse graaf Albrecht
van Beieren verkregen zij tolvrijdom in Holland en Zeeland. Aan de
hertog van Brabant schonken zij een bede na zijn nederlaag bij Bäs
weiler. Een rampzalig verbrande stad kan zulke prestaties niet verrichten
zonder krachtige middelen tot wederopbloei.

De definitieve achteruitgang begon eerst na 1450. Sinds 1458 kon
de stad haar achtèrstallige schulden aan de heer van Breda niet meer
betalen. Een watersnood in 1460 vernietigde de stadsmuren, de moer
dijken en de zoutketen rondom. Dit betekende het einde van de zout
nijverheid ter plaatse. Tenslotte nam de heer van Breda alle inkomsten
van de stad tot zich; hiermee kwam Steenbergen tot aan de Spaanse
tijd feitelijk onder rechtstreekse bevoogding van de heer te staan.21

lIL STEENBERGEN ALS BRABANTSE STAD.

De Annotitiën vertelden dat Steenbergen lid van de Staten van
Brabant is geweest. Dit bleek uit verscheidene beschrijfbrieven tot de
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statenvergaderingen waarvan er nog enige in origineel bewaard waren.
Aan deze beweringen is door de historici weinig aandacht besteed.

Des temeer richtte zich de belangstelling op de voorrechten, door de
hertogen van Brabant aan Steenbergen afzonderlijk verleend.

Beermann vertelde in zijn studie over de pogingen van de Noord
Brabantse steden om na 1585 weer zitting in de Staten-Generaal te ver
krijgen dat Steenbergen zich tot 1631 om onbekende redenen daarbij
niet aansloot. In dat jaar vond een ommezwaai plaats: als eerste ratifi
ceerde de stad de ontwerp-overeenkomst die de brabantse steden in
augustus van dat jaar hadden gesloten.

Volgens Scherft bleef Steenbergen aanvankelijk buiten de Noord
Brabantse stadsverbonden omdat de magistraat zich terwille van de
legitimiteit meer genegen voelde tot Philips Willem als wettige erf
genaam van de heerlijkheid. De drijvende kracht achter de Brabantse
pogingen was zijn broer prins Maurits, die tot 1609 het erfdeel van hun
beider vader tijdelijk beheerde.

De geschiedschrijver van de katholieke arbeidersbeweging in het
bisdom Breda leverde een opvallend staaltje van gezichtsbedrog, door
Steenbergen met de omliggende Noord-Westhoek gemeenten zonder
meer als behorende tot het graafschap Holland te beschrijven. Deze
foutieve visie vloeit voort uit het vooroordeel dat een historische ver
klaring zoekt voor de mentaliteitsverschillen tussen onze streek en
overig Noord-Brabant.

Delahaye beweerde het tegenovergestelde: Steenbergen ligt in het
randgebied van het hertogdom, waar de "Brabantse gedachte soms
sterker uitgesproken en het Brabantse bewustzijn konkreter gesteld"
werd omdat men zich hier tegen Holland en Zeeland moest afzetten.
In 1351 werd de magistraat van Steenbergen genoemd bij de vergade
ringen op het stadhuis te Leuven waar men beraadslaagde over de zaken
van het hertogdom. Steenbergen telde dus volledig mee onder de Bra
bantse steden. Als Brabantse stad trad Steenbergen op in de stads
verbonden en charters van 1355, 1372, 1374, 1396, 1403, 1415, 1422
en 1424. Volgens Delahaye verslapte tegen het midden van de vijftiende
eeuw de band met Brabant. De handel en het verkeer waren niet meer
zoals voorheen overwegend op Brabant gericht. Tengevolge van de poli-
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tieke ontwikkeling en de invoering van het nieuwe staatsbestel tijdens
de tachtigjarige oorlog ging de band met Brabant verloren; wel werd
Steenbergen tot de generaliteitslanden gerekend.22

Aanvulling en kommentaar.

Steenbergen heeft als Brabantse stad een bescheiden rol op het derde
plan gespeeld. Toch was de deelname aan de stadsverbonden voor het
stedelijk bewust-zijn van de Steenbergenaren van grote, zo niet van be
slissende betekenis. We hebben reeds gezien hoe Steenbergen juist
omstreeks 1350 de attributen van çen middeleeuwse stad: schepen-

. protokol, zegels en wapen aanschafte. Onder de Brabantse steden leek
Steenbergen meer een gewillig medewerker van de grotere steden dan
een zelfstandig handelende kracht.

In het charter van 1355 komt Steenbergen in de rangorde der
steden na Bergen op Zoom, maar vóór Breda, Heusden, Helmond enz.
Volgens Avonds is een dergelijke opsomming nooit willekeurig maar
beantwoordt aan een reëele (ekonomische?) machtspositie van de stad.
Een permanent lidmaatschap van de Staten van Brabant heeft Steen
bergen zeker niet bekleed. De nog bewaarde oproepen ter vergadering
uit 1460 en 1463 zijn op zich zeker interessant. Doch zij bewijzen meer
de geldnood van de hertog waarvoor alle onderdanen dus ook de kleine
steden moesten opkomen dan op een lidmaatschap van Steenbergen van
de Statenvergadering. (bijlage 1).

Ook de geschiedenis van de pogingen om voor de Noord-Brabantse
steden zitting ter Staten-Generaal te verkrijgen behoeft dringend her
schrijving. Scherp moet daarbij worden onderscheiden tussen de tijd
waarin prins Maurits de drijvende kracht achter de schermen was
(1585-1625) en de tijd waarin de Brabantse steden zelf, meestal op
instigatie van 's-Hertogenbosch of Breda optraden. (1629-1651). De
volgende prinsen van Oranje waren steeds minder geneigd zich in Bra
bantse zaken te mengen. Wel is het opvallend dat 's-Hertogenbosch
slechts samen met de Nassau-steden Breda, Bergen op Zoom, Grave,
Willemstad en Steenbergen optrad en niet met de Meierijse stadjes
Eindhoven en Helmond.
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De medewerking van Steenbergen was tot 1631 vrij beperkt. De af·
gevaardigden uit de magistraat: Thomas Claesen Padmoes, burgemeester
en Daniël Noirot, tresorier, mochten slechts na ruggespraak met de
prins van Oranje als baron van Stad en Land van Steenbergen besluiten
nemen. Toch was Steenbergen de eerste stad, die het ontworpen stads·
verbond ratificeerde (bijlage 2).

Na 1647 speelde Steenbergen een opvallende rol. De afgevaardigden
waren ook politiek van groter gewicht: Lowijs de Ram, heer van Das·
senborch enz., drossaard.dijkgraaf en Matthias Reijns, stadsecretaris.
Alles wat deze heren zouden overeenkomen zou de stad voor "vast,
bondich en van weerden" houden. In het jaar van de Vrede van Munster
(1648) werd Reijns door alle Brabantse steden gemachtigd om zowel
met de Staten·Generaal als geheel als met Staten van de afzonderlijke
provincies te onderhandelen (bijlage 3). Het bewaard gebleven dossier
getuigt van de trage voortgang van de zaken. Het is de gewoonte, dit
aan de onwil van het Noorden te wijten. Reijns schreef in 1651 ,,'t
Verderf van onse sake komt uijt ons selven en van onse negligentie".
Degenen, die de Generalitdtsperiode als een historisch trauma koeste·
ren, kunnen dit gezegde nu nog ter harte nemen. Later toonde Reijns
zich optimistischer, al voorzag hij nog een lange wachttijd: "doch wat
daer van comen sal moet met moyte vervolgt ende patientie uijtgewacht
worden". Dit geduld zou nog wel anderhalve eeuw op de proef worden
gesteld. Steenbergen onderging het lot van de Generaliteitslanden te
volle. De Annotitiën tonen aan, hoe het bewustzijn van stedeling en
tevens Brabander te zijn de Steenbergenaar bijbleef.

De Bataafse en Franse omwentelingen die alles wegvaagden maak·
ten hieraan geen einde. Wel verloor Steenbergen veel van zijn betekenis
als politiek en juridisch middelpunt. Na 1813 hamerde burgemeester
Pieter Carel Wijnmalen, die zijn carrière juist aan de omwenteling te
danken had, sterk op de stedelijke betekenis van Steenbergen en drong
aan op herstel van rechten.

Het mislukken van die pogingen neemt niet weg dat Steenbergen
zich na zoveel eeuwen, ondanks alle tegenspoed en inzinkingen nog
steeds trots mag noemen: Brabantse stad.23
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Konkluderend mogen we stellen:
1. het bestaan van enige bewoning te Steenbergen vóór ca. 1250 is

door de historici nog niet aangetoond, vooral door het ontbreken
van betrouwbare gegevens.

2. de opkomst van de stad is voornamelijk toe te schrijven aan de
snelle economische evolutie en de strategische ligging aan de grenzen
van het hertogdom.

3. de stadswording is te danken aan de bijzondere konstellatie van
plaats en streek in het midden van de veertiende eeuw, de kapitaal.
kracht van de inwoners, ook door aktiviteiten elders, en de deelname
aan de Brabantse stedelijke verbonden.

4. de neergang van de stedelijke ekonomie is te wijten aan een reeks
tegenslagen en katastrofen, niet aan één enkele ramp.

5. Steenbergen heeft sinds de opkomst van de plaats steeds deel uit·
gemaakt van het hertogdom Brabant en nam meermalen deel aan
interstedelijke allianties, ook ná 1648.
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BIJLAGE 1.
1462, augustus 12.
De hertog van Bourgognen en Brabant roept de stad Steenbergen op, gedeputeer
den te zenden ter vergadering van de staten van Brabant te Bruessel.

Grosse. Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch,
Verzameling Cuypers van Velthoven, inv. nr. 163.

Bij den hertoge van Bourgognen van Brabant ende van Lemborch, grave van
Vlaenderen, van Arthois, van Bourgognen, van Heynegouwe, van Holland, van
Zeelland ende van Namen.

Lieve gemynde.
Om sekere rede1ike saken, die wij sere ter herten hebben, ontbieden wij u ende

ernstelic bevelen, dat ghij op Vrijdach den xxviü ten dach van desen jegenwoirdiger
maent alhier bij ons schickt sekere uwe gedeputerde, van uwen wegen gemechticht
ende gelast, in dese onse stad van Bruessel des avens in der herbergen om des
anderen daichs t' 's morgens te vergaderen metten anderen van den staten van
desen onsen lande van Brabant, die wij insgelijx ontbieden om deser selver saken;
dan hierbij ons te aenhoiren onse begerte ende meyninge, die ons te willecOl'en
ende dair op te sluyten soe dat behoiren sal.

Ende des en laet niet, lieve geminde. Onse Here God zij met u.
Gescreven in onsser stad van Bruessel den xiiten dach van oegstmaent anno Ixii.

M. Steenberch.

In dorso: Onsen lieven gemyndel1 den borgemeesteren, scepenen ende raide der
Stat" van Steenbergen.

BIJLAGE 2.
1631, augustus 19.
De magistraat van stad en landen van Steenbergen ratificeert het verdrag tussen
de Brabantse steden, behorende onder de Verenigde Nederlanden, gesloten.

Grosse, met opgedrukt zegel van de stad.
Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch,
Archief Raad van Brabant inv. nr. R 342.

Drossaert, Borgemeesteren, Schepenen ende Regeerders der Stadt ende Landen
van Steenbergen doen te weten:

Alsoo ter vergaderinge van de gedeputeerdens der steden in Brabandt, houdende
de partije van de hooge mogende heeren Staten Generael der Vereenichde
Nederlantsche Provintien op den ixen dach deser lopende maent augustii des jaers
XVIc eenendertich binnen der stadt 's-Hertogenbossche tusschen deselve gedeputeer
dens, op het welbehagen van ijder hunder principalen ende om de resolutie
daervan ten dage der naeste bijeencompste over te leveren of te seijnden, is
aengegaen seecker verbandt ende confederatie omme t'samentlijck te hervatten de
voorgaende bevoirderinge ende sollicitatie dienende tot herstellinge der previlegien
ende vrijheden van de provintie van Brabant ende insonderlijck dat deselve
provintie mach hebben stem ende cessie ter vergaderinge van de hooch gemelte
heeren Staten Generael; ende wijders getracteert worden als andere leden ende
provintien van de gemeene Unie voor desen gemaeckt ende besloten; behoudens
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ider stadt sijn rechten ende previIegien; gelijck breeder te sien is bij den schrifte
lijcken verbaele over de handelinge voors. gemaeckt ende bij den voorschreven
gedeputeerdens onderteeckent;

Soo is 't dat wij, gehoort hebbende het rapport van d'heeren Thomas Claessen
Padtmoes ende Daniel Noirot, beyde als borgemeesteren van wegen der voors.
stadt ende landen van Steenbergen geweest sijnde ter voors. vergaderinge, ende
gesien den schriftelijcken verbaele boven verhaelt, hebben naer deliberatie van
weerde gehouden, geconfirmeert ende geratificeert gelijck wij van weerden houden,
confirmeren ende ratificeren bij desen: de verbintenisse, confederatie ende voordere
verhandelinge bij de voornoemde borgemeesteren ende gedeputeerdens aengegaen,
begrepen in den voorschreven schriftelijcke ende onderteeckenden verbaele, 'twelck
wij houden, of 't in desen waere geinsereert.

Beloovende den inhouden van dien naer te commen ende te voldoen.
Ende tot meerder vasticheijt soo hebben wij, drossaert, borgemeesteren, schepenen

ende regeeerders voors. desen doen depecheeren onder 't zegel der voors. Stadt
ende landen van Steenbergen, den negentienden augustij xvic eenendertich.

In absentie van den Secretaris is dese
bij mij als schepen in absentie van den
Secretaris daert toe versocht onderteeckent.
Aelbrecht Jacobssen van der Haven.

BIJLAGE 3.
1648, juni 9.
De magistraat van 's-Hertogenbossche commiteert Mr. Matthias Reijns, secretaris
van stad en lande van Steenberghen, Cruijslant en de Heene, om namens de stad
's-Hertogenbossche met de gedeputeerden van de andere brabantse steden onder de
Verenigde Nederlanden bij de Staten-Generaal en bij de afzonderlijke provincies
de gemeenschappelijke brabantse zaken te behartigen.

Grosse, met opgedrukt zegel van de stad.
Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch,
Archief Raad van Brabant, inv. nr. R 342.

Wij Schepenen, Geswooren ende Raeden der Stadt 's-Hertogenbossche, doen te
weten:

Alsoo den droevigen oorlogh, dewelcke tegens de Spaignaerden ende derselver
aenhangeren over de tachtentich jaeren in de Nederlanden heeft geduijrt, tegen
woordich door den vreede een eijnde is comen te nehmen;

ende dat de landen ende steden volgens de unienen wederomme gestelt behoiren
te werden in 't gebruijek van haere oude rechten, previlegien, costuijmen ende
vrijheden, waerop de voors. oorlogh is gefondeert geweest;

dat wij hebben versocht gecommitteert ende geauthoriseert, gelijck wij ver
soecken, committeren ende authoriseren bij desen:

de heere ende Mr Matthias Reijns, secretaris van Steenberghen, Cruijslant ende
de Heene;

Gevende aen sijne Ed. volcomen macht ende sonderlinghen last, omme in den
naeme ende van wegen dese voors. stadt van 's-Hartogenbossche, met de gedepu
teerden van de andere brabantsche steden, houdende de zijde van de Vereenighde
Nederlanden, soo in 't gemeen, eenige derselve, als in 't besonder sieh te vervoegen
aen ofte in de provintien, ende aldaer aende heeren Staeten ende leden van dien,
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soo generael als particulier, ende daer 't voorts noodich mochte wesen, te sollici
teren ende te vervolgen de gemeene brabantse saecke, alles in conformite van de
requeste ende vertoogh dienaengaende albereijts gepresenteert ende aen de hoog
mogende heeren Staeten Generael overgegeven, gants dienstelijeken aen de voors.
heeren Staeten ende leden van dien, en daer onsen voors. gedeputeerden sich
moghte komen addresseren.

Versoeckende denselve niet alleene volcomen gelooff ende acces te gonnen, maer
oock sijn te kennen geven tot herstellinghe ende maintien van de gemelte rechten
ende previlegien der brabantsche steden in favorabele achtinge te nehmen, 't geene
wij in alle occasien met schuldighe danckbaerheijt sullen erkennen.

Ten oorconde ende in teecken der waerheijt hebben \Vij desen met onsen segel
ad Legatas doen bevestigen ende door onsen pensionaris laeten teeckenen.

Actum 's-Hertogenbossche den ixen junii xvic acht ende veertich.

Ter Ordonnantie vans bovengemelde
Heeren Schepenen, Ges\Vooren ende
Raeden der Stadt 's-Hartogenbossche.

Otto Copes.
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