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Inleiding
De bakermat van deze oude Strijense boerenfamilie zou gezocht kunnen worden in of nabij het
stadje Steenbergen in West-Brabant. In 1644 werd de oudst bekende voorvader van dit geslacht Jan Cornelisz. van Steenbergen - met zekerheid vermeld gevonden. Hij was toen inwoner van
Strijen. Het is goed mogelijk dat hij daar vanwege de talrijke inpolderingswerkzaamheden in de
omgeving1 terecht was gekomen. Na zijn huwelijk met een Hoekschewaardse boerendochter kan
hij daar zijn blijven hangen en tenslotte in het boerenbedrijf zijn broodwinning hebben gevonden,
In de achttiende eeuw kwamen zijn nakomelingen in Strijen tot behoorlijke welstand en raakten
geparenteerd aan rijke boerenfamilies ter plaatse. Het is evenwel opmerkelijk dat men in die tijd
leden van het geslacht Steenbergen tevergeefs zoekt in de kring van regenten in het dorps-,
polder- en kerkbestuur, dit in tegenstelling tot aanverwante families als (de) Fonkert, Kranenburg,
de Recht en Oudeklem. Immers, het was toentertijd een ongeschreven wet, dat welvarende
boeren zitting kregen in voornoemde bestuurscolleges.1a
Nog heden ten dage zijn leden van het geslacht Steenbergen in de Hoeksche Waard woonachtig.
Er werd geen relatie gevonden met reeds rond 1700 in de Waard woonachtige naamgenoten.
Tot op heden kwam er geen wapen van deze Strijense Steenbergens aan het licht.
Genealogie
1. Jan Cornelisz. (van) Steenberg(e)(n), mogelijk geb. ca. 1615, wednr. wonende te Strijen
(1644), boer ald., woonde op de Moock ald. (1648), ovl. (wellicht te Strijen) 1648/‘52, tr. le ca.
1640 Pietertge Cornelisdr. (Crelis) van Driel, geb. (wellicht in of onder Strijen) ca. 1618, ovl.
(wellicht ald.) vóór medio 1644, dr. van Cornelis Hendricxz. van Drie1 en IJchie Pietersdr.
(Aertmans)1b, tr. 2e Hendrik Ido Ambacht (otr. ald. 4-6-) 10-7-1644 Hendrixe (Heijndricxie,
Hendricxke) Gerritsdr., j.d. van Hendrik Ido Ambacht, woonde te Strijen, aan de Weel ald.
(1669), boerin ald., ovl. (wellicht aan de Weel te Strijen) 21-10-1669/1-6-1671.
Voor zover bekend komt Jan Cornelisz. van Steenbergen in 1644 voor de eerste maal in de
bronnen voor als hij op de 4de juni als weduwnaar uit Strijen te Hendrik Ido Ambacht in
ondertrouw gaat. Een Strijens verpondingsregister uit het jaar 1633 noemt een Jan Cornelisz. die
werd aangeslagen voor 2 stuivers voor een huis in de Bonaventurapolder over de oude haven van
Strijen.2 Het is niet zeker of deze Jan identiek was met de latere Jan van Steenbergen. Wel kan dit
gesteld worden bij de vermelding uit 1648. Toen werd Jan Cornelis Steenbergen aangeslagen
voor zijn huis op de Moock te Strijen, dat één haardstede bevatte.3
Op 21-11-1652 kocht de weduwe van Jan Cornelis Steenberge uit het erfhuis van Arij Pieters
Batevier een “verckensseeningh” (?) en een tafeltje voor 15 st. Ene Hendrick Cornelis Verhouf
stelde zich borg.4
Op 2-8-1654 compareerde Hendricx Gerrits, weduwe van Jan. Corn. van Steenbergen, wonende
onder Strijen, naar aanleiding van het feit dat jon(ke)r Pieter de Huijter, heere van Outheusden,
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door middel van het gerecht van Strijen beslag had willen leggen op haar “vruchten” en dat
vanwege achterstallige landpachten ten bedrage van 1454 Car.gld., welke zij hem nog
verschuldigd was. Omdat deze beslaglegging voor haar zeer nadelig zou zijn, verzocht zij om
opheffing van deze procedure en dat met de belofte dat zij het verschuldigde geld de aanstaande
donderdag zou betalen. Indien zij in gebreke zou blijven, zouden de proclamaties tot verkoping
als gehouden worden beschouwd.5 Uit deze akte kan men wel opmaken dat zij een boerenbedrijf
runde.
Op 27-3-1655 transporteerde Henricxke aan Johan de Vries, commissaris van de patente van hare
Ed. Hoogm. heere secretaris van den hoove en hooge vierschaer van Zuid-Holland, 204 roeden in
‘t Oudeland van Strijen, hetwelk aan de westzijde grensde aan de Oudelantse dijck.6 In 1663 staat
Jan Cornelisz. Steenbergen in het kohier der verponding voor 2 gld. 10 st. genoteerd voor zijn
huis in het dorp Strijen.7 Zeer zeker moet het dan zijn weduwe betreffen. Voor hetzelfde bedrag
staat zijn weduwe genoteerd in het jaar 1665. Haar huis bevatte toen twee haardsteden.8
De weduwe van Jan Cornelisz. van Steenberge(n) werd in 1666 aangeslagen voor haar huis in het
dorp Strijen, dat toen twee haardsteden en een oven bevatte.9 Op 1-4-1666 stelde de vrouw (moet
zijn: weduwe) van Jan Cornelisz. van Steenberge zich borg voor Bastiaen Cornelis Lamme, toen
deze op een verkoping te Strijen een aankoop deed.10
Heijndricx(ie) Gerritsdr., weduwe van Jan Jans (moet zijn: Cornelisz.!) van Steenberg, wonende
aan de Weel, ziek te bedde liggend, testeerde op 21-10-1669. Aan de Heilige-Geestarmen van
Strijen legateerde zij 2 gld. en tot haar universele erfgenamen benoemde zij haar twee zonen
Pieter Jan en Jan Jans. Pieter was reeds de ouderdom van 24 jaren gepasseerd, terwijl Jan was
gekomen tot de leeftijd van omtrent 21 jaar. De genoemde zonen zouden de door haar nagelaten
boedel behartigen, doch indien deze nog niet de leeftijd van 25 jaren bereikt zouden hebben, zou
de testatrices broer Joris Gerrits, wonende in Hendrik Ido Ambacht, tot hun mondigheid in deze
als voogd optreden. Als getuigen bij het passeren van deze akte traden op: Jan Dammes
Oudeclem, schepen in Strijen, en Tonis Claes Spruijt, mede wonende aldaar. De testatrice
bekrachtigde de akte met een handmerkje.11
Het gebeurde wel meer dat het patroniem van haar overleden man foutief geregistreerd werd. Zo
spreekt een akte van dd. 20-4-1656 van de weduwe van Jan Jansz. van Steenberge.12
Pieter Jans Steenberge, mondige zoon van wijlen Hendricxie Gerritsdr., geprocreert bij Jan
Coms. van Steenberge, aan de ene zijde, en Jan Jans van Steenberge, minderjarige zoon van
voornoemd paar, geassisteerd met zijn voogd Joris Gerrits, wonende in Hendrik Ido Ambacht, ter
andere zijde, kwamen op 1-6-1671 tot een akkoord over de nalatenschap van hun ouders. Pieter
zou in het bezit blijven van alle roerende en onroerende goederen, ” . . . huijs, hoff, haeffen en
meubele.. . ” en zou tevens alle schulden en lasten in de boedel voldoen. Hiervoor zou hij aan zijn
broer Jan 60 gld. moeten uitkeren, welke betaling werd verzekerd op een “huijsingschuijr”, die
door hun ouders was nagelaten. Jan zou deze 60 gld. echter niet binnen de tijd van 8 jaar mogen
opeisen en dat vanwege de eventueel nog aan het licht komende schulden in de boedel. Na 8 jaar
zou Pieter het bedrag van 60 gld. met interesten uitkeren, tenzij er nog meerdere - toen nog
onbekende – schulden in de boedel aan het licht zouden zijn gekomen. In dat geval zouden de
partijen een andere regeling gaan treffen. Jan op zijn beurt beloofde met zijn voogd het hem
toebehorende deel van de “huijsingschuijr” voor het gerecht te Strijen aan zijn broer te
transporteren. De gebroeders bekrachtigden de akte met een handmerkje; hun voogd tekende als
“Joris Geeritsen”.12a Klaarblijkelijk was de boedel zwaar belast met schulden en viel er voor de
twee zonen weinig te erven. Dit blijkt wel uit het schamele bedrag van slechts 60 gld., waarmee
het erfdeel van Jan als voldaan werd beschouwd.
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In deze akte wordt met geen woord gerept over hun klaarblijkelijke halfzuster Annetie Jans,
welke dan eerder met haar vaderlijke en moederlijk erfdeel moet zijn bedeeld. Tot op heden
bracht onderzoek in de archivalia van Hendrik Ido Ambacht en omstreken niets naders aan het
licht over de familie van Hendricxie Gerritsdr. en haar broer Joris Gerritsz. Laatstgenoemde was
pertinent niet identiek met de tijdgenoot Joris Gerritsz. Cranendonk, welke in of onder Hendrik
Ido Ambacht woonde.
Kind uit het eerste huwelijk:
1. Annetie (Annichie) Jansdr. ((van) Steenbergen), wellicht geb. Strijen ca. 1640, ovl. (3 gld.
imp. bet. Strijen l0-)l-1718, tr. ca. 1663 Hendrick Willemsz. Ras, waars. boer onder
Strijen, woonde ald “van de Wee1 affaen” (1677), ouderling te Strijen (1690), ovl. (3 gld.
imp. bet. Strijen 9-)8-1711.
Annetie moet wel een dochter zijn geweest uit het eerste huwelijk van haar vader.
Een hierna nog te noemen akte van dd. 1 l-l-1705 maakt melding van Annetie Jans,
huisvrouw van Hend(rik) Willems Ras, als “halve suster van Jan Jans Steenbergen”. l3 Op
21-12-1664 lieten Annetie en haar man hun eerste kind te Strijen dopen en in 1686 werd
aldaar hun elfde en laatste kind ten doop gehouden. Zij hadden o.a. een dochter
Pieternelletie (ged. ald. 18-10-1676), welke zonder twijfel naar Annetie’s moeder
Pietertge van Driel was vernoemd.
Op een verkoping te Strijen dd. 10-2-1666 stelde Hendrick Willems Ras zich borg voor
Hans van Steenberge , l4 een persoon die zonder twijfel identiek was met zijn zwager Jan
Jansz. van Steenbergen. Ras was op 27 en 28-4-1673 borg voor de vrouw van (zijn
zwager) Pieter Jansz. Steenbergen.15 Ras droeg 18-5-1677 10 gld. bij voor reparatie aan
de kerk en kerktoren te Strijen. Hij woonde toen aldaar “van de Wee1 affaen”. 16 Op een
verkoping te Strijen dd. 17-1-1679 kocht Ras uit de boedel van Tonis Claesse Spruijt voor
1 gld. 10 st. “een vlasbraeck met een swingelbordt”.17
Op 20-2-1680 bracht Pleun Cornelisz. van Dijck aan dat hij voor 50 gld. van Hendrick
Willems Ras 50 roe boomgaard in Oud-Bonaventura had gekocht.18 Op 15-3-1683 bracht
Pieter Arens v.d. Schoor aan dat Hendrick Willems Ras voor 450 gld. 1 merge 80 roe
bouwland in Oud-Bonaventura had gekocht van de erfgenamen van Iefje Jacobs. l9 In
1689 had ene Cornelis Exkeen 1 merge 83 roe in Oud-Bonaventura in gebruik van Ras.20
Willem de Geus bracht op 22-2-1697 aan dat hij van Hendrick Willems Ras en Isaac den
Boer 13 hont land in Oud-Bonaventura had aangekocht voor 900 gld.21
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2.
Pieter, volgt II.
3.
Jan Jansz. (van) Steenberge(n), geb. (wellicht te Strijen) ca. 1648, woonde te Strijen,
wellicht “in den Bos” ald. (1694-1703), vermoedelijk koopman in landbouwprodukten,
ovl. (3 gld. imp. bet. Strijen 26-)7-1710. Blijkens een al eerder genoemde akte van dd. 2
1-10-1669 was Jan toen omtrent 21 jaar oud.11
Een akte uit 1671 maakt melding dat Jan Jansz. van Steenberge de helft in een huis en
schuur van zijn moeder aan zijn broer (Pieter) moest transporteren en dit volgens een akte
d.d. 1-6-1671.21 In de jaren 1675-1700 werd hij talloze malen vermeld gevonden als koper
van landbouwprodukten en tienden, o.a. afkomstig uit de polders de Oude Klem, de
Nieuwe Klem, de Uijtterdijck, het Land van Es, Oud-Bonaventura en
Schaerlaeckensoort.23 Zo deed hij op 5-7-1678 te Strijen een bod op zomergerst en op
dezelfde dag kocht hij de helft van 60 roeden te velde staand tarwe, waarbij Jan Pleunen
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Dolaerdt en Pieter Jans Steenberge als zijn borgen optraden. Jan zelve stelde zich die dag
borg voor zijn broer Pieter en voor Bastiaen Janse Boer, toen deze aankopen deden op een
verkoping.24 Op 18-5-1677 betaalde Jan Jansen Steenbergen 3 gld. voor reparatie aan de
kerk en toren te Strijen. Toen was hij in het dorp woonachtig.25 In 1690 kochten Jan en
Pieter Steenbergen tienden in Oud-Bonaventura.26 Jan Jans Steenbergen kocht op 16-81694 voor 150 gld. een huis met de melioratie van erf “in den Bos” te Strijen van Bastiaen
Jacobs Hoogewerff.27 Bij akte van dd. 9-2-1703 verkocht hij klaarblijkelijk ditzelfde
perceel voor 110 gld. aan Corn(elis) Willems Streelkerck.28
Op 11-1-1705 testeerden in één akte Jan Jans Steenbergen, “onpasselijk” zijnde, Cornelis
Pieters Steenbergen, ziek te bedde liggende, en Gerrit Pieters Steenbergen, die gezond
was. Jan Jans Steenbergen benoemde “sijn broeders kinders”, de voornoemde Cornelis en
Gerrit Pieters Steenbergen, tot zijn universele erfgenamen. Zij zouden dan wel gehouden
zijn om na zijn dood aan zijn “halve suster” Annetie Jans, huisvrouw van Hend(rik)
Willems Ras, en aan Johannis P(iete)rs Steenbergen, elk een zilveren ducaton uit te keren.
Tot voogd over de voornoemde Cornelis en Gerrit Steenbergen stelde hij Willem Gijse
(Gijsbertse) van Es. Cornelis en Gerrit Pieters Steenbergen benoemden de langstlevende
van hen beiden tot universeel erfgenaam. Indien de langstlevende ongehuwd zou komen te
overlijden, zou diens nalatenschap eerst komen aan genoemde oom Jan Jans Steenbergen
en nadien aan Johannis Steenbergen. De drie comparanten bekrachtigden de akte met hun
respektieve handmerk.13 De akte werd ten hunnen huize opgemaakt, waaruit ekonkludeerd
kan worden dat de twee ouderloze en inmiddels volwassen neefjes bij hun oom woonden,
ofwel dat de oom bij zijn neefjes in huis was getrokken.
Op 25-10-1703 gaf Jan Jans Steenberge te Strijen het lijk van zijn neef(ie) Pieter Pieters
Steenberge voor de gaarder aan. Jan zelf stierf in 1710. Kennelijk is hij nimmer getrouwd
geweest. Elk spoor van een eventuele echtgenoot ontbreekt in elk geval.
II. Pieter Jansz. (van) Steenberge(n), geb. (wellicht te Strijen) ca. 1645, boer te Strijen, ovl. (imp.
pro deo Strijen 26-)l0-1701, tr. ca. 1670 Lijntje Pietersdr. Weeda, geb. ca. 1642, ovl. wellicht te
Strijen) 1682/1705, vermoedelijk dr. van Pieter Gerritsz. Weeda en Arijaentje Cornelisdr.
Lamme. Blijkens een al eerder genoemde akte van dd. 21-10-1669,11was Pieter toen reeds de
leeftijd van 24 jaar gepasseerd. Gezien de huwelijksvoltrekking van zijn ouders in 1644 zal hij in
1644 of 1645 zijn geboren. Zijn vrouw zal identiek zijn geweest met de naamgenote die in een
akte van dd. 13-9-1665 23 jaar oud werd genoemd.13a
Pieter Jans Steenberge had in het Oude Land van Strijen, in de Nieuwe Klem, in de Uijtterdijck
en het Land van Es grond in eigendom, dan wel in gebruik in de jaren 1671-1677.29 Tussen 1678
en 1701 werd hij ook diverse malen vermeld gevonden als koper van tienden.30 Uit het erfhuis
van Jan Berrevelt kocht de vrouw van Pieter Jans Steenbergen op 27 en 28-4-1673 twee stoelen.
De vrouw van Pieter Gerrits Weeda (wellicht haar moeder) en Hendrick Willems Ras (haar
zwager) stelden zich als borgen.31
Op 4-1-1674 werd er te Strijen wederom een verkoping gehouden; ditmaal uit de boedel van
wijlen Annetge Cleijs. Pieter Steenbergen’s vrouw kocht bij die gelegenheid een “bedtpan met
een schuijmspaen”, twee hoofdkussens en drie hemden, een ijzeren ketel en zes “sitstoelen”.
Meeuw Cleijs en de vrouw van Pieter Gerrits Molenaar (= NIET identiek met Pieter Gerrits
Weeda) stelden zich als borgen. Steenbergen’s vrouw zelve stelde zich die dag ook borg voor
Meeuwis Cleijsse, toen deze een aankoop deed en tevens voor de vrouw van Hendrick den
Decker en voor de vrouw van Pieter Gerrits Wedda (kennelijk haar moeder).32
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Op 14-4-1674 deed de vrouw van Pieter Jans Steenbergen wederom een aankoop en ditmaal
stelden Jop Maerts Verwael en de vrouw van Pieter Gerrits Molenaar zich borg.33
Pieter Jans Steenbergen bezat een huis op het dorp Strijen, hetgeen blijkt uit verpondingskohieren
uit 1676 en 167711 en ook volgens zijn bijdrage van 3 gld. voor reparatie aan de kerk en toren te
Strijen op 18-5-1677 was hij op het dorp woonachtig. 25
Kinderen:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Jan Pietersz. Steenbergen, ged. Strijen 6-9-1671, wellicht ovl. Strijen 1671/‘73.
Johannis, volgt IIIa.
Cornelis Pietersz. Steenbergen, ged. Strijen 29-6-1675, ongehuwd ovl. (2 x 6 gld. imp.
bet. Strijen 8-)8-1714. Hij testeerde tezamen met zijn oom Jan en broeder Gerrit op 11-21705 en lag toen ziek te bedde.13 Zijn lijk werd door Gerrit Pieters Steenbergen voor de
gaarder te Strijen aangegeven.
Kn..... (naam onleesbaar) Pieters (Z. of Dr.) Steenbergen, ged. Strijen 10-3-1677, van
hem of haar verder niets bekend, wellicht jong overl.
Pieter Pietersz. Steenbergen, ged. Strijen 16-12-1679, ovl. (imp. pro deo Strijen
25-)10-1703. Zijn lijk werd door zijn oom Jan Jans Steenbergen voor de gaarder te Strijen
aangegeven. Hij moet ongehuwd zijn gebleven.
Gerrit, volgt IIIb.

IIIa. Johannis Pietersz. Steenberge(n), ged. Strijen 5-7-1673, woonde te Strijen, ovl. (wellicht
ald.) 1715/‘16, tr. le ca. 1693 Annetie (Jannetie) Ariensdr. Streefkerk, ged. Strijen 7-10-1674, ovl.
(wellicht te Strijen) 1706/‘10, dr. van Arij Gerritsz. Streefkerck en Pietertje Bouwens, tr. 2e (imp.
pro deo Strijen 29-8)1710 Lens (Leena Jansdr. Camp (Kamp), ged. Sint Anthoniepolder 24-91684, ovl. (3 gld. imp. bet. Strijen 6-)3-1747, dr. van Jan Jacobsz. Camp en Sijgje Jacobs
Verhouck. Zij tr. le (imp. pro deo Strijen 13-11-)1705 Simon Jansz. Stolck, tr. 3e ca. 1717
Dingeman Bastiaansz. Streefkerk, tr. 4e (otr. Zuid-Beijerland 10-7-)1728 Arij Bastiaansz. in ‘t
Velt (Veld).
Johannis Steenbergen wordt genoemd in het testament van zijn oom Jan en broers Cornelis en
Gerrit Steenbergen van dd. 11-2-1705.13 Te Strijen werd noch de lijkaangifte van Johannis, noch
die van zijn eerste vrouw teruggevonden. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het
Strijense gaarderarchief inkonsekwent is bijgehouden.
Lena Jansse Kamp woonde in 1722 met haar toenmalige echtgenoot Dingeman Bastiaanse
Streefkerk in het Land van Es onder Strijen.35
Kinderen uit het eerste huwelijk, volgorde niet geheel zeker:
1.
Pietertje Jansdr. Steenbergen, mogelijk geb. ca. 1693.36
2.
Arij Jansz. Steenbergen, ged. Strijen 24-2-1694 (geen get.).
3.
Lijntie Jansdr. Steenbergen, ged. Strijen 24-7-1695 (geen get.).
4..
Leintje Jansdr. Steenbergen, ged. Strijen 3-5-1699 (geen get.).
5.
Neeltjen Jansdr. Steenbergen, ged. Strijen 20-8-1702 (get. Marijke Pietersze(e)).
6.
Kind, ongedoopt te Strijen ovl. (imp. ald. 26-)2-1706.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
7.
Lijntie Jansdr. Steenbergen, ged. Strijen 28-2-1714 (get. Mettie Ras; de moeder
heet in de doopakte: Kant).
8.
Sijgje Jansdr. Steenbergen, ged. Strijen 17-3-1715 (get. Machteltje Zijbrantsd.).
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9.

Johanna Jansdr. Steenbergen, ged. Strijen 26-4-1716 (get. Willem Jansz. Kamp en Lijntje
Pietersd. Fonckert; bij de doopakte is geschreven dat de vader voor de geboorte was
gestorven).

IIIb. Gerrit Pietersz. Steenberg(e)(n), ged. Strijen 17-8-1682, bouwman op de Steenplaats onder
Strijen, ovl. (6 gld. imp. bet. Strijen 6-)7-1758, tr. le (ieder 6 gld. imp. bet. Strijen 19-7-)1715
Lijntje Pietersdr. (de) Fonkert, ged. Numansdorp 23-12-1691, ovl. (3 gld. imp. bet. Strijen 14-)51722, dr. van Pieter Gerritsz. (de) Fonckert, boer, schepen, president-schepen van Strijen, en
Geertruijd Cornelisdr. de Recht,37 tr. 2e (ca. 1732?) Trijntje Cornelisdr. Gout (ovl. (3 gld. imp.
bet. Strijen 8-) 4-1737. In 1732 werd Trij(n)tje Cornelis Goute te Strijen als lidmaat
aangenomen.38
In 1734 werd Gerrit Steenbergen in het kohier der verponding aangeslagen voor een bouwhuis in
het Strijense. In 1737 werd hij aangeslagen voor 2 mergen 200 roeden in de Nieuwe Klem en 2
mergen in Out Strijen.40 1744 en 1745 betaalde hij erfpacht aan de Heilige Geestarmen van
Strijen voor 3 hont land in de Zuidkavel van de Broek in Nieuw- Bonaventura.41
In 1747 maakt een notitie melding van Gerrit Steenberg op de Steenplaats 42a voor nog te betalen
impost op het gemaa1.42
In 1748 werd Gerrit Steenbergen op de Steenplaats aangeslagen in ‘t gemaal voor een gezin
bestaande uit 5½ hoofden, terwijl hij een knecht en een meid in dienst bleek te hebben. Hij bezat
o.a. 3 koeien en 4 vaarsen in het zoutgeld, 5 oude beesten in het hoorngeld, 12 oude paarden,
terwijl hij 2 oude varkens bleek geslacht te hebben. Hij had ook 31 morgen 500 roeden met
zomergraan en 28 mergen met wintergraan.43 Een akte uit 1749 maakt van hem melding met het
beroep van bouwman,44 terwijl hij een jaar later in de ordinaris verponding werd aangeslagen
voor 41 mergen 326 roeden in de Strijense polder, welke hij in pacht had van Gijsbert de Leng.45
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1.
Pieter Gerritsz. Steenbergen, ged. Strijen 26-7-1716 (get. Lena Jansd Kamp) 46
2.
Arie Gerritsz. Steenbergen, ged. Strijen 7-11-1717 (get. Aarjaantje Aartsdr van Driel).
3.
Arie Gerritsz. Steenbergen, ged. Strijen 14-12-1718 (get. Grietje Pietersd. Fonkert).
4.
Lijntje Gerritsdr. Steenbergen, ged. Strijen 2-2-1721 (get. Lijzabet Broeders).

Noten:
1.

la.
lb.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zie hiervoor o.a.: R. Kappers en K.J. Slijkerman, Van Strijen, De polderpatriciërstak in de
Hoeksche Waard van een uit Leiden afkomstig geslacht, Schoonhoven/Rotterdam 1984, blz. 22,
23.
Zie: Dr. J. Mac Lean, De oudere generaties van het geslacht van Drie1 te Strijen en Cromstrijen,
in: De Nederlandsche Leeuw jrg. 1968, kol. 277.
Als noot 1, blz. 11 e.v.
Streekmuseum Heinenoord, fichescollectie, bron: GA Strijen inv. nr. 68, akte jaar 1633.
GA Strijen inv. nr. 90, akte jaar 1648, zie ook inv.nr. 93, akte ca. 1648.
GA Strijen inv. nr. 4, akte d.d. 21-11-1652.
ARA ‘s-Gravenhage-Strijen ora inv. nr. 55, fol. 27 verso, akte d.d. 2-8-1654.
ARA ‘s-Gravenhage-Strijen ora inv.nr. 1, akte d.d. 27-3-1655.
GA Strijen inv. nr. 72, akte jaar 1663.
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8.
9.
10.
11.
12.
12a.
13.
13a.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
42a.
43.
44.
45.
46.

GA Strijen inv. nr. 90, akte jaar 1665.
GA Strijen inv. nr. 90, akte jaar 1666.
GA Striien inv. nr. 43, akte d.d. 1-4-1666.
ARA ‘s-Gravenhage-Strijen ona inv. nr. 7651, fol. 149 verso e.v., akte d.d. 21-10-1669.
ARA ‘s-Gravenhage-Strijen ora inv. nr. 1, akte d.d. 20-4-1656.
ARA ‘s-Gravenhage-Strijen ona inv. nr. 7651, fol. 290 verso e.v., akte d.d. 1-6-1671
ARA ‘s-Gravenhage-Strijen ona inv. nr. 7656, akte d.d. 11-1-1705
ARA ‘s-Gravenhage-Strijen ona inv. nr. 7650, akte d.d. 13-9-1665.
GA Strijen inv. nr. 43, akte d.d. 10-2-1666.
GA Strijen inv. nr. 45, akte d.d. 27/284-1673.
Zie: dr. D.W. Gravendeel, Quotisatie bij de Heeren gerechte gedaan, tot lasten van ingesetenen, tot
reparatie van de kerck en tooren van Strijen 19 meij 1677, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1969, blz. 19.
GA Strijen inv. nr. 45, akte d.d. 17-1-1679.
GA Strijen inv. nr. 72, akte d.d. 20-2-1680.
GA Strijen inv nr. 72, akte d.d. 15-3-1680. Zie ook: K.J. Slijkerman, De oudere generaties van
het uit Vlaanderen stammende geslacht IJserman op de Zuidhollandse Eilanden (ca. 1550-1750),
Rotterdam 1984, blz. 45.
GA Strijen inv. nr. 72, akte jaar 1689.
GA Strijen inv. nr. 72, akte d.d. 22-5-1697.
GA Strijen inv. nr. 72, akte jaar 1671, zie ook noot 12a.
GA Strijen inv. nrs. 45 en 59, akten jaren 1675-1700.
GA Strijen inv. nr. 45, akte d.d. 5-7-1678.
Als noot 16, blz. 22.
GA Strijen inv.nr. 59, fol. 74, akte jaar 1690.
ARA ‘s-Gravenhage-Strijen ora inv. nr. 5, fol. 39 verso, akte d.d. 16-8-1694.
ARA ‘s-Gravenhage-Strijen ora inv. nr. 5, fol. 271 verso, akte d.d. 9-2-1703. Zie ook GA Strijen
inv. nr. 72, akte d.d. 16-2-1702, waarin hij te Strijen dit transport aangaf voor het memoriaal der
verkochte goederen en waar hij ten onrechte Jan Jacobs Steenbergen genoemd is.
GA Strijen inv. nrs. 7, 59 en 71.
GA Strijen inv. nr. 59.
GA Strijen inv. nr. 45, akte d.d. 27/284-1673.
GA Strijen inv. nr. 45, akte d.d. 4-1-1674.
GA Strijen inv. nr. 45, akte d d. 144-1674.
GA Strijen inv. nr. 71.
Zie: dr. D.W. Gravendeel, Lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van Strijen (1715-1815), in: Ons
Voorgeslacht jrg 1963, blz. 253.
Zij trad in 1722 te Nieuw-Beijerland in het huwelijk.
Zie: mr. B.L. van Strij de Regt, Stambomen de Regt, Veldhoven 1982, blz. 50.
Als noot 35, blz. 257.
GA Strijen inv. nr. 27, akte jaar 1734.
GA Strijen inv. nr. 72, akte jaar 1737.
GA Strijen inv. nr. 63, akte jaren 1744 en 1745.
GA Strijen inv. nr. 90, akte jaar 1747.
Zie voor nadere gegevens over deze hofstede: dr. ir. W.A. Herweijer m.m.v. A.P. van den Hoek,
Vijfhonderd jaren Herweijer, Puttershoek 1985, blz. 356, 357.
GA Strijen inv. nr. 91, akte jaar 1748.
GA Strijen inv. nr. 91, fol. 91 verso, akte jaar 1749.
GA Strijen inv. nr. 72, akte jaar 1750.
Zie: K.J. Slijkerman, Kwartierstaat Slijkerman, in: Kwartierstatenboek Prometbeus deel III, blz.
130 e.v.. Zie ook: K.J. Slijkerman, Stamreeks Steenbergen, in: Gens Nostra jrg. 1975, blz. 282 en
idem: De afstamming van Janna Schoonrok (179 1- 1837) en Aagje Steenbergen (1832-1872) uit
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Doen Beyensz. (ovl. 1515) fondateur van de “grote memorielanden” te Poortugaal, in: Mensen
van Vroeger jrg. 1975, blz. 232 e.v. Zie tevens: dr. ir. W.A. Herweijer met medewerking van P.
van den Hoek, De vruchtbare dorre boom van het geslacht Herweijer, 1983, blz. 151 e.v. (waarin
wat betreft de daarin genoemde Steenbergens enige onjuistheden voorkomen).
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