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De derde generatie bestaat uit de kinderen van Jan Isbrandtsen en zijn vrouwen Aeghtje Cornelissen 

en Neeltie Bastiaanse, namelijk  Isbrandt (2x), Cornelis (2x), Jaetgen, Saerkgen, Sara, Heijndrick en 

Bastiaen . Zoals uit onderstaande boom blijkt, overlijden Isbrandt (1), Cornelis (1 en 2) en Saerkgen  

al op jonge leeftijd. Van hen is verder niets bekend.  

 
Figuur 1. De Derde generatie 

 
Van de overige kinderen worden eerst degenen toegelicht, die niet voor nazaten hebben gezorgd. Als 

laatste komt Isbrandt aan het bod. Hij zet de lijn voort. 
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Jaetken 1643-?) wordt een jaar na Isbrandt, in 1643, gedoopt in Willemstad. Bij het overlijden van 

haar vader in 1659 (zij is dan 16 jaar) wordt zij nog genoemd in een akte van voogdijstelling. 

Vervolgens komen een jaar later haar jongere zusje (Sara) en haar broertjes (Hendrick en Bastiaen) 

voor in de beschrijvingen van het weeshuis. Van Jaetken is echter niets meer te vinden.  

Sara (1649-1707) heeft geen ideale jeugd. Kort na het overlijden van haar vader, Jan, in 1659 komt zij 

onder beheer van de weesmeesters van Willemstad. Vanaf oktober 1660 wordt zij ondergebracht 

("uitbesteed") bij diverse gezinnen.  Eerst bij de oude buurman aan de Tonnekreek, Jan Cranenburg,  

voor 6 gulden per jaar, daarna bij Joris Jansen van Breda voor 6 gulden en vervolgens alleen nog voor 

de kost. Eerst bij Pieter Cornelis Daumen, dan bij Maarten Quinten en als laatste (tot mei 1666) bij 

Pieter Andriessen.  

Tijdens haar 'bestedingen' worden diverse rekeningen ingediend bij het Armenhuis, zoals in 1661 van 

de kleermaker voor het maken van een rok, een roklijf, een borstrok en een schort voor 1gl, 3st. 

 
Figuur 2. Rekening uit 1661 van de kleermaker voor kleding van Sara: “voor Jan Isbrants dochter een rock met een rocklijf 

met een borstrock met een schort gemaekt -1-3 stuivers” 

De meeste rekeningen zijn overigens van de schoenmaker. Deze man hield een keurige administratie 

bij en zijn rekeningen zijn goed gedetailleerd. Zo stuurt hij o.a. in 1664 een mooi overzicht waar Sara 

ook op voorkomt.  Een paar schoenen voor 1 gulden en 6 stuivers. 

 
Figuur 3. Rekening uit 1664 voor de schoenen van Sara: “den 28 dito Sara een paer schoenen – 1:6:-“ 
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De gezondheid en hygiëne liet in die tijd wel wat te wensen over. Uit de rekening van de dokter van 

12 september 1664 blijkt, dat hij Sara heeft genezen van enige oude zweren aan de benen.  

 
Figuur 4. Doktersrekening uit 1664 voor de behandeling van zweren :  

”Sara tot de weduwe van Maerte Quinte salgier van eenige oude swere aen de beenen genesen    1:16:-“ 

In mei 1666 wordt Sara 17 jaar en staat ze op zichzelf. Zij vertrekt naar haar broer Isbrandt in 

Ooltgensplaat. 

Sara trouwt drie keer, maar blijft kinderloos.  Haar huwelijk met de jongeman Pieter Dirks Okker 

duurt nog geen 2 jaar. Kort na zijn overlijden trouwt ze met de weduwnaar Jacob Janse in 't 

Oudeland. Deze Jacob Janse is de broer van de schoonzus van Sara. Isbrandt (zie verder) is namelijk 

getrouwd met Neeltje Jans, de zus van Jacob Janse.  

 
Deze Jacob Jans is - zo blijkt later (zie het levensverhaal van Jan Isbrandts) - dankzij een erfenis een 

goede partij voor Sara.  

Na zijn dood, 25 jaar later, trouwt Sara in 1702 voor de derde keer. Nu met Jan Adriaanse Vogel (ook 

wel Vogelaar genoemd).  Samen stellen ze in 1706 een testament op. Nog geen jaar later overlijdt 

Sara op 57-jarige leeftijd, mogelijk was ze al ziek ten tijde van het opstellen van dit testament.  

In het testament wordt opgenomen, dat als Sara eerder sterft dan Jan (Vogelaar), het oudste kind 

van Isbrandt (Jan uit 1670) een bedrag van 20 gulden krijgt samen met een "kerkboeckje met sulvere 

haackjes" en de andere drie kinderen ieder een bedrag van 15 gulden. Daarnaast laat ze na aan de 
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zoon van Dirk Prins een bedrag van maar liefst 55 gulden! En aan de kinderen van Maatje Prinse een 

bedrag van 5 gulden. De relatie met de familie Prins is onduidelijk. Maar het moeten wel erg goede 

vrienden zijn geweest.... 

 
Figuur 5. Deel uit het testament van Sara, waarin 20 gulden en een kerkboekje worden toebedeeld aan Jan (*1670) 

 
Twee maanden na haar overlijden verkoopt Jan Vogel tijdens een openbare verkoping enig meubilair 

en wat "huydcieraet" voor een bedrag van ruim 73 gulden. Jan is bezig om het bedrag van de erfenis 

(ten bedrage van 125 gulden) bij elkaar te krijgen. 

 

Heijndrick (1654-1669) heeft een soortgelijke jeugd als zijn grote zus Sara. Ook hij komt in 1660 - als 

zesjarig knulletje -  onder het beheer van de weesmeester van Willemstad. En ook hij wordt eerst 

ondergebracht bij hun oude buurman aan de Tonnekreek, Jan Cranenburgh. Daar waar Cranenburgh 

voor Sara maar 6 gulden per jaar krijgt, ontvangt hij voor Heijndrick 38 gulden. Voor dat geld moeten 

ze hem het hele jaar voeden. En een jaar later zelfs 42 gulden. Vervolgens wordt hij nog 

ondergebracht bij Lambregt Jansse Slydrecht, bij Jan Jacob Pons, bij Maarten Quinten en zelfs later 

weer terug bij de – inmiddels -  weduwe Pons.  

In 1665 wordt ook Heijndrick door de dokter van een probleem afgeholpen. Hij had een grote 

ontsteking in zijn oog, waardoor zijn oogkas was gaan zweren. Voor 2 gulden en 10 stuivers heeft de 

dokter hem genezen. 

 
Figuur 6 Doktersrekening uit 1665 voor een oogontsteking: ”Heyndryck tot Lambrecht Janse in de achterstraet van een 

groote ontsteeckingh in sijn oogh en versweringh van de ooghschele genesen  f 2:10:0 “ 
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Diezelfde dokter was in 1669 nog een keer nodig. Deze keer lukte het dokter niet om hem helpen. Hij 
probeert van alles en dient hem middelen toe op 5, 7, 8 en 10 augustus, maar Heijndrick sterft 13 
augustus 1669 op 15-jarige leeftijd.  
 

 
Figuur 7. Doktersrekening uit 1669 in een poging het leven van Heijndrick te redden 

 
 
Bastiaen (1658-omstreeks 1671) is een kind van 'het tweede bed'. Na het overlijden van de eerste 

vrouw van Jan, Aeghtje Cornelissen, trouwt hij in oktober 1657 met Neeltie Bastiaanse (zie Tweede 

Generatie).  Negen maanden later wordt Bastiaen geboren. Hij is de enige van het gezin, die zijn 

vader niet echt heeft gekend. Twee jaar na zijn geboorte sterft Jan en een jaar later wordt ook hij 

door de Weesmeesters van Willemstad ondergebracht bij verschillende gezinnen. Eerst bij Yken van 

Pieter Page (voor 42 gulden), maar ook bij Elyas Meijer, Daniel Dircxen en bij Pieter Maertens van 

Parma.  

Bij de besteding van de jaargang 1671/1672 komt Bastiaen (dan 13 jaar) plots niet meer voor. Er 

wordt wel een rekening van een 'kleet voor Bastiaen' ingediend bij de Weesmeesters. Waarschijnlijk 

is dit het 'doodskleet' van onze Bastiaen.  
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Isbrandt (1642-1705) zorgt er voor, dat de lijn wordt voortgezet. Hij groeit op met zijn vader en 

moeder in huisje aan de Tonnekreek. Na het overlijden van zijn ouders (moeder in 1655 en vader in 

1659) wordt hij in 1659 onder voogdij gesteld van zijn ooms Pieter en Cornelis.  

Als zijn jongere broertjes en zusje via de Weesmeesters worden ondergebracht in 1660 is Isbrandt 

17/18 jaar en moet hij voor zichzelf kunnen zorgen. Mogelijk lukt het niet in het Brabantse land of 

zijn de vooruitzichten beter in het nieuwe polderlandschap van Flakkee. Hij vertrekt in ieder geval 

naar Ooltgensplaat op het latere Goeree-Overflakkee. 

 

Figuur 8. Het gezin van Isbrandt 

Op 1 juli 1665 doet Isbrandt, als 22-jarige, belijdenis in de Nederlands Hervormde Kerk in 

Ooltgensplaat. Hij is dan alleen. Zijn ouders zijn overleden en de rest van de familie is achtergebleven 

in Brabant.  
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Ooltgensplaat is een dorp in de groei. Er wordt veel aan de 

bedijking van nieuwe polders gewerkt. Én er staat een 

prachtig Raadhuis in Ooltgensplaat. Gebouwd in 1616 naar 

ontwerp van Melchior van Harbach (de bouwmeester van 

Prins Maurits), die onder andere ook het raadhuis in 

Klundert heeft ontworpen. 

In de afgelopen jaren is er steeds wat land van de zee 

gewonnen en geschikt gemaakt voor bewoning en voor 

akkerbouw.  

De Oudelandse polder was al in 1483 bedijkt, vervolgens de 

Noordpolder rond 1500, de Galathese polder in 1521, de 

Weipolder in 1594, in 1599 de Grote blok, in 1602 de Alte 

klein polder en de Kruispolder in 1628. De Rietveldsche 

polder, de Mariapolder, de Wilhelminapolder, de Adriana-

Theodorapolder (groot en klein)  en de gorsen van de Weipolder waren nog niet ingepolderd .  

Op het moment, dat Isbrandt in Ooltgensplaat aankwam moet het er dan ongeveer uit hebben 

gezien als op onderstaande plattegrond.  

 
Figuur 9 Oude kaart van Ooltgensplaat, de blauwe gedeelten zijn nog niet ingepolderd in 1665 
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In 1668, een jaar nadat Michiel  de Ruyter zijn succesvolle tocht naar Chatham heeft uitgevoerd, 

trouwt Isbrandt met de weduwe Neeltje Jans. Neeltje trouwde eerst in 1659 met Jan Jacobs Blom. 

Het is onduidelijk of zij samen met Blom ook kinderen had. Samen kochten ze in 1666 een huis op de 

hoek van de Slikdijk met de Schrappolder voor 380 Carolus gulden. Geen gering bedrag in relatie met 

de andere woningen. Jan Blom sterft echter al snel na de aankoop en Neeltje blijft alleen achter.   

Isbrandt, 25, trouwt met haar in februari 1668 en neemt intrek bij Neeltje in het huis op de Slikdijk. 

Neeltje is wat ouder dan Isbrandt, alhoewel onduidelijk is hoeveel. Het zal niet meer dan enkele jaren 

zijn geweest.  

 

Figuur 10 Het huis op de Slikdijk heeft op de locatie van dit hoekhuis gestaan. 

In 1669, een jaar na het huwelijk van Isbrandt, sterft Rembrandt van Rijn. Zouden Isbrandt en Neeltje 
ooit van deze beroemdste Nederlandse schilder hebben gehoord? Om nog maar niet na te denken of 
zij ooit een werk van hem hebben gezien. 
In 1670 bevalt Neeltje in het huis op de Slikdijk van hun eerste kind.  Dit is de eerste in de familielijn, 

die wordt geboren met een achternaam in plaats van alleen een patroniem: Jan van Tonnekreek. 

Saillant detail: 285 jaar later (in 1955) wordt op hemelsbreed 90 meter afstand de schrijver van deze 

genealogie geboren als Jan van de Tonnekreek. 

 
Figuur 11 De doopinschrijving van de eerste in de stamboom met achternaam Tonnekreek 
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Isbrandt is een vroom mens, hij wil graag ouderling van de Nederlands Hervormde Kerk worden. In 

april 1671 stelt hij zich voor de eerste keer kandidaat. Hij wordt echter niet gekozen. Maar een jaar 

later wel! Tot 1684 komt hij regelmatig voor in de kerkelijke archieven. Hij kan waarschijnlijk lezen, 

want hij ondertekent in zijn rol als ouderling af en toe stukken van de kerkraad.  

Isbrandt huurt (of staat borg) vanaf 1670 tot aan zijn overlijden in 1705 stukken dijk als 

'dijckettingen', waarmee hij het recht op beweiding van deze dijkstukken krijgt. Het gebruikt dit 

waarschijnlijk voor beweiding van het eigen vee. Er mochten van de Schout geen varkens of schapen 

op lopen.  

In 1678 koopt Isbrandt een huis en een schuur op de Oudelandse Drogedijk van Jan Cornelis van 

Roon voor 214 Carolus gulden. De dijk bestaat nog steeds, maar het is onmogelijk vast te stellen wáár 

precies het huis heeft gestaan. Hij heeft dan ook nog het huis op de Slikdijk.  

Een jaar later machtigt Isbrandt de procureur Johan van Kortrijk om hem en zijn vrouw Neeltje te 

vertegenwoordigen voor de Vierschaar tegen de weduwe van Jan van Tilburgh. Deze Van Tilburgh 

heeft in 1666 een huis gekocht van de eerste man van Neeltje, Jan Blom. Het is niet ondenkbaar, dat 

de weduwe Van Tilburgh de 

betalingen niet meer kan opbrengen 

en dat Isbrandt dit voor de rechter 

brengt.  

Enkele maanden later, er is 

waarschijnlijk een uitspraak geweest 

van de Vierschaar,  verkoopt Isbrandt 

het huis op de Slikdijk voor 213 

Carolus guldens. Jan Blom heeft dit 

huis - samen met Neeltje - 13 jaar 

eerder (in 1666) nog gekocht voor 380 

gulden. Hier wordt stevig verlies op 

geleden.  

In 1683 kopen Isbrandt en Neeltje het 

huis "De Slof" op de Oudelandse 

'Driendijck' 

De 'Slof' bestaat nog steeds. De 

huidige woonboerderij is gebouwd in 

1820, maar gezien de naam heeft dat 

ongetwijfeld plaatsgevonden op 

dezelfde locatie als de 'Slof' van 

Isbrandt en Neeltje.  

 

 
 

Figuur 12. Locatie "De Slof" 

Figuur 13. De Slof, in huidige staat 
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In het vroege voorjaar van 1688 overlijdt Neeltje Jans. Er wordt een akte opgesteld, waarin Isbrandt 

zijn zwager Jacob Jans en zijn 'halfzwager' (een halfbroer van Neeltje) Claes Crijnse toezegt de drie 

kinderen, Jan (17jr), Jacob (13 jr) en Jannetje (12 jr), op te voeden tot hun trouwdag of 'mondige 

jaren'.  Op dat moment zullen ze ieder 30 gulden krijgen. Daarnaast krijgt Jannetje alle kleding en 

linnen, die van haar moeder is geweest en mag ze een jaar naar school om te leren naaien.  

Een jaar later, in 1689, trouwt Isbrandt op 46-jarige leeftijd met Willemtje Jacobs Slis. Zij is al twee 

keer weduwe, eerst van Heindrick Willemse Bernart en daarna van Joost Adamse.  

In 1690 wordt Isbrandt door de Schout en Schepenen van Ooltgensplaat verrast met wat 

achterstallige betalingen. Voor zichzelf heeft  hij een achterstand van iets meer dan 15 gulden, maar 

er is ook nog een betalingsachterstand van de 1ste man van zijn Willemtje, namelijk Heindrick 

Willemse van meer dan 77 gulden uit de jaren 1667, 1668 en 1669. Of Isbrandt dat totaalbedrag van 

94 gulden maar even wil voldoen... 

Na het overlijden van Willemtje trouwt Isbrandt 20 juli 1700, op 57-jarige leeftijd, met de veel 

jongere Teuntje Gerrits Stamper (begin 30).  Zij schenkt Isbrandt in de jaren 1701 tot 1705 maar liefst 

6 kinderen, waarvan één tweeling. Vijf van hen overlijdt binnen een half jaar na hun geboorte, alleen 

Aatje redt het tot de volwassen leeftijd en sterft 'pas' op 33-jarige leeftijd (zie Vierde Generatie).  

 
Figuur 14. Doopinschrijving 10 mei 1705 

 
Bij de doop van de tweeling in mei 1705 zijn de oom en tantes van de tweeling getuigen.  Jan 

IJsbrantse is blijkbaar zelf niet in staat te komen (hij overlijdt een half jaar later), maar zijn vrouw 

Leuntje Willems vertegenwoordigt hem.  

Voor het afsluiten van een huwelijk dient een bepaald bedrag te worden betaald aan de kerk, 

afhankelijk het inkomen. Normaal betaalt iedere huwelijkspartner 3 gulden, dus een totaalbedrag 

van 6 gulden. Heel af en toe wordt er meer betaald, dat zijn de rijken van het dorp, maar meestal 

geven de huwelijkskandidaten aan onvermogend te zijn en wordt hun huwelijk in het kerkregister 

bijgeschreven met de vermelding 'prodeo'.  

In het jaar 1700 worden in Ooltgensplaat 29 huwelijken in de Gereformeerde kerk geregistreerd. 

Daarvan kregen er 17 het predicaat 'prodeo'. Voor het huwelijk van Isbrandt met Teuntje Gerrits 

wordt netjes 6 gulden betaald, hetgeen er op duidt, dat Isbrandt op dat moment over enig vermogen 

beschikte.  

In juli 1701 staat Isbrandt nog samen met Arij Willems Spek borg voor zijn kinderen (Jan, Jacob en 

Jannetje) in een zaak voor de rechter. Deze rechtszaak wordt uitvoerig behandeld bij de Vierde 

Generatie onder Jan. 
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Isbrandt overlijdt in september 1705 op 62-jarige leeftijd.  

Evenals bij het inschrijven van een huwelijk dient er ook belasting (‘impost’) te worden betaald voor 

de inschrijving van een begrafenis. Een normaal bedrag is 3 gulden. Voor Isbrandt wordt niets 

betaald, het biljet wordt aan Teuntje Gerrits 'prodeo' uitgereikt.  

Er wordt bij het overlijden van het eerste kind van Teuntje, Gerrit, op 11 september 1701 nog 3 

gulden betaald, maar bij het overlijden van Lijsbeth op 21 mei 1704 is het al 'prodeo', evenals bij de 

volgende Lijsbeth op 30 september 1705 en bij het overlijden van de tweede Gerrit op 19 november 

1705. 

Het 'vermogen' van Isbrandt is in de afgelopen jaren dus sterk geslonken. Is hij mogelijk voorafgaand 

aan zijn overlijden al enige tijd ziek geweest? Waardoor hij niet heeft gewerkt en geen inkomsten 

heeft gehad? 

Voor de achterblijvende Teuntje Gerrits moet dat niet eenvoudig zijn geweest. Jan en Jacob zijn al 

getrouwd (en de deur uit) en Jannetje trouwt eind van het jaar 1705. Op het moment van overlijden 

van Isbrandt medio september 1705 heeft zij Aatje (4 jr) nog thuis en de op 10 mei 1705 geboren 

tweeling Lijsbeth en Gerrit. De tweeling is echter maar van korte duur, want Lijsbeth wordt 10 dagen 

na haar vader begraven en Gerrit volgt nog geen 3 maanden later.  

Teuntje zal alleen moeten zorgen voor de opvoeding van de 4-jarige Aatje en dat lukt haar blijkbaar 

ook, want in 1723 is zij nog getuige bij de doop van haar kleinzoon Aert, zoon van Aatje.  

Teuntje wordt op ongeveer 59-jarige leeftijd begraven in oktober 1727 in Ooltgensplaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
================================================================================= 
Algemene informatie verkregen van vrije internetbronnen en Kronieken (Nederland en Mensheid); 
genealogische informatie uit eigen onderzoek. 
Voor detailinformatie over Isbrant: 
http://www.vdtonnekreek.nl/getperson.php?personID=I32&tree=tonnekreek 

http://www.vdtonnekreek.nl/getperson.php?personID=I32&tree=tonnekreek

