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De vierde generatie bestaat uit de kinderen van Isbrandt Jans (1642 - 1705) en zijn vrouwen Neeltie 

Jans, Willemtje Jacobs Slis en Teuntje Gerrits Stamper, te weten Jan (1670-1706), Jacob (1674-1708), 

Jannetje (1676-1715), Gerrit (1701-1701), Aatje (1702-1736), een jongetje (1703-1704), Lijsbet (1704-

1704), Lijsbet (1705-1705) en Gerrit (1705-1705) 

 

 
Figuur 1. Presentatie van de 4e generatie 

 
Uit de volgende tabel blijkt, dat de kinderen van de Vierde Generatie allen geen hoge leeftijd hebben 

bereikt. Jannetje is met een vrij jonge leeftijd van overlijden op haar 39ste de oudste.  

Maar erg triest is het gesteld met de kinderen uit het huwelijk met Teuntje. Zij baarde 6 kinderen in 4 

jaar tijd, waarvan 5 kinderen hun eerste verjaardag niet haalden.  
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Figuur 2. Kinderen van de 4e generatie 

Eerst worden degenen toegelicht, die niet voor de voortzetting van de achternaam hebben gezorgd, 

namelijk Jacob (1674-1708), Jannetje (1676-1715) en Aatje (1702-1736). Als laatste komt Jan (1670-

1706) aan het bod. Hij zet de lijn voort. 

Jacob (1674-1708)  
is feitelijk de eerste die met de volledige achternaam wordt geboren.  
 

 
Figuur 3. Doopinschrijving van Jacob met de achternaam van zijn vader: Van de Tonnekreek, 1 aug 1674 

Daar waar bij de geboorte van zijn oudere broer Jan hun vader nog wordt aangeduid als Isbrant Janse 
van Tonnekreek, is er nu het tussenvoegsel 'de' toegevoegd, waarmee Jacob de eerste “van de 
Tonnekreek” wordt. 
 
Op 4 januari 1693 doet hij, op 18-jarige leeftijd, samen met zijn broer Jan belijdenis in de kerk in 
Ooltgensplaat en 7 jaar later, op 22 januari 1700, gaat Jacob in ondertrouw met Neeltje Cornelisse 
Groenewegh uit Den Bommel. Zij trouwen op 14 februari.  
 
Enkele weken later kopen ze een huis, schuur en bakkeet (houten huisje achter de woning om het 
brood te bakken) aan de Bommelse Drogendijk voor een bedrag van 550 gulden, waarvan Jacob gelijk 
302 gulden betaalt en het resterende in 8 termijnen van 31 gulden zal betalen jaarlijks op "Sint 
Gillisdage" (1 september). Jacob is dan weliswaar 'al' ruim 25 jaar, maar dat bedrag cash betalen is 
voor die tijd echt enorm!  
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Figuur 4. Transport van het huis van Jacob, 8 mrt 1700 

 

Figuur 5. Afhankelijk van de exacte locatie op de Bommelschen dijk is dat dichter bij Den Bommel dan bij Ooltgensplaat 

Aangezien hun woning op de Bommelse Dijk dichterbij de kerk van Den Bommel is dan bij de kerk 

van Ooltgensplaat, vraagt hij eind december 1700 een attestatie aan in de Nederlands Hervormde 

kerk van Ooltgensplaat en laat zich daarmee inschrijven in de kerk van Den Bommel. 
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Figuur 6. Attestatie van Ooltgensplaat naar Den Bommel, 31 dec 1700: Jacob Isbrandse van de Tonnekreek met attestatie 

van de plaat     den laasten december 1700 

Er worden twee kinderen geboren, die al op vrij jonge leeftijd overlijden. Eerst wordt een jaar na hun 

trouwen, in februari 1701, IJsebrand geboren. De eerste zoon wordt - zoals gebruikelijk - vernoemd 

naar de grootvader van vaderszijde. Vervolgens wordt in januari 1704 een dochtertje geboren, Maria. 

En in 1705 volgt nog een dochter, Neeltje.  

In 1706 verkopen Jacob en Neeltje Cornelisse hun huis aan de Bommelse Drogendijk weer terug aan 

Wouter Verduijn. Maar zij kochten het huis in 1700 voor 550 gulden en nu verkopen ze het voor 360 

gulden. Is het huis mogelijk beschadigd geraakt bij een overstroming? Er moet iets zijn gebeurd, 

waardoor het huis zo drastisch in waarde is gezakt.  

Onduidelijk is ook, waar zij dan gaan wonen. Dat zal wel bij iemand anders inwonen zijn geworden. 

Misschien wel in het huis van zijn broer Jan en schoonzus, omdat Jan dan inmiddels is overleden. 

In maart 1708 overlijdt Jacob op 33-jarige leeftijd en zijn vrouw Neeltje Cornelisse blijft achter met 

drie jonge kinderen (IJsebrand 7, Maria 4 en Neeltje 2) . Toch duurt het nog 6 jaar (tot 1714) voordat 

zij opnieuw trouwt. Naar de manier waarop zij, als alleenstaande vrouw met drie kinderen, haar 

hoofd boven water heeft kunnen houden, kunnen we alleen maar gissen. Het lijkt een armzalige 

periode te zijn geweest, want de 2 oudste kinderen sterven. Maria sterft al in 1709 op 5-jarige 

leeftijd en in 1712 sterft IJsebrand op 11-jarige leeftijd. 

Als Neeltje Cornelisse dan in 1714 trouwt heeft ze nog één kindje, Neeltje (Jacobse) van de 

Tonnekreek, van inmiddels 8 jaar. Neeltje Cornelisse trouwt met de weduwnaar Abram van Lis uit 

Den Bommel. Ten tijde van het huwelijk is Abram 29 jaar en Neeltje Cornelisse 34 jaar. Zij krijgen 11 

maanden na hun huwelijk, op 26 december 1714, een dochtertje, Merry. Abram overlijdt kort 

daarna, eind maart 1715, op 30-jarige leeftijd en Neeltje Cornelisse eind april van datzelfde jaar op 

35-jarige leeftijd.  

Er wordt een  ‘afrekening’ gemaakt na het overlijden van beide huwelijkspartners. Het enige bezit 

zijn blijkbaar enkele meubelen en kleding. Die worden bij een openbare verkoop verkocht voor 73 

gulden. Dan worden er wat lasten vanaf getrokken, zoals 5 gulden voor het maken van de doodskist 

voor Neeltje, 3 gulden voor het 3 weken in huis nemen van de jongste dochter Merry, 2 gulden voor 

het 2 weken in huis nemen van de oudste dochter Neeltje en bijna 2 gulden voor het bier op de 

begrafenis. Voor een totaal van bijna 28 gulden. Er blijft dan 45 gulden over en deze gaan naar de 

armenmeester.  
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Figuur 7. Rekening van de doodskist voor Neeltje Cornelisse, april 1715.  

“Gemaekt een doodtkist voor de weduwe Abram van Lis vermits den armenmeester f 5,- “ 

 

De twee meisjes (Neeltje van de Tonnekreek, 9 jaar, en Merry van Lis, 4 maanden) worden 

uitbesteed (ondergebracht vanuit de weeskamer) bij diverse gezinnen.  

Neeltje blijft ongehuwd en kinderloos. Ze bereikt de leeftijd van 42 jaar.  

Merry van Lis trouwt in 1746 met Iman Both uit Dirksland. Zij krijgen drie kinderen.  
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Jannetje (1676-1715)  
is het laatste kind van Isbrandt met Neeltje Jans. Jannetje doet belijdenis in de kerk van 

Ooltgensplaat in 1699 en gaat in 1704 met attestatie naar Den Bommel. Daar ontmoet zij Jan 

Cornelisz van Burgvliet en zij trouwen op 5 december 1705.  

Zij krijgen 4 kinderen, waarvan er twee (IJsbrand en Marij) kort na de geboorte overlijden. Cornelis, 

de oudste, overlijdt op 17-jarige leeftijd (1706-1723) en Neeltje (*1710) blijft langer in leven, maar 

van haar wordt geen huwelijk of overlijden gevonden.  

Jannetje van de Tonnekreek sterft in 1715 op 39-jarige leeftijd.  

Aatje (1702-1736)  
is één van de 6 kinderen uit het huwelijk tussen Isbrandt en Teuntje Gerrits Stamper (zie 3e 

generatie). Al haar 'volle' broertjes en zusjes overleden binnen het eerste levensjaar. 

Enkele jaren na haar geboorte (1705) overleed haar vader. Haar moeder Teuntje Gerrits hertrouwde 

nooit.  

 
Figuur 8. Doopinschrijving Aert onëgt, 25 apr 1723 

 
In 1723 bevalt Aatje van een zoon, Aert. Aert wordt bij de doopinschrijving aangeduid als 'onëgt', 

omdat zijn ouders, Aatje en Huibert Poeps, niet zijn getrouwd. En zij zullen ook nooit trouwen. De 

kleine Aert overlijdt op 5-jarige leeftijd in 1729.  

Een jaar later, in 1730, trouwt Aatje met Barent Jansse Verburg. Met hem krijgt zij 4 kinderen. Bij de 

bevalling van het 4e kind, Aefje, in maart 1736 gaat het mis. Aatje overlijdt als gevolg van de 

bevalling op 33-jarige leeftijd. De kleine Aefje wordt nog wel gedoopt, maar ook zij sterft enkele 

dagen later.  

Barent blijft over met enkele kleine kinderen en moet ook nog proberen de kost te verdienen. Slechts 

drie maanden later (juni 1736) hertrouwt hij met Cornelia van Putten. Als deze vervolgens een jaar 

later overlijdt (juni 1737) hertrouwt hij in oktober 1737 opnieuw, nu met Grietje van Balen. Met haar 

krijgt hij er nog 3 kinderen bij. 

Hoewel het lijkt alsof men in vroeger tijden makkelijker van partner wisselt dan van ondergoed, is dat 

ongetwijfeld niet het geval. De snelle huwelijken na het overlijden van een partner waren 

noodzakelijk. Of er dan ook sprake was van liefde tussen de twee nieuwe huwelijkspartners valt te 

betwijfelen. Soms kwamen beiden net uit een rouwperiode van hun eerdere partner, soms was dit 
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slechts bij één van beiden het geval. Deze verstandshuwelijken waren schering en inslag, omdat 

mensen op vrij jonge leeftijd overleden. 

Van de 3 nazaten van Aatje van de Tonnekreek, zijnde Aaltje (1731), Teuntje (1732) en Jan (1734), is 

geen informatie meer gevonden. In die tijd gebeurde het vaak, dat bij een begrafenis slechts werd 

aangegeven, dat een kind van iemand werd begraven. Zo zien we, dat Barent in de periode 1734 tot 

1742 wel 4 keer het overlijden van een kind aangeeft. Bij de aangiftes in 1734 en 1736 zijn dat zeker 

twee van de  bovengenoemde kinderen.  In 1742 geeft Barent een 'verdronken' kind aan. ook dat is 

een mogelijke reden, waarom we niet alle personen kunnen terugvinden bij begrafenissen. Er 

verdronken mensen (b.v. als gevolg van een overstroming), die nooit meer werden teruggevonden. 

Evenzo worden bij de kerk ook mensen begraven, die gewoon aanspoelden en 'prodeo' werden 

begraven onder de noemer 'onbekend persoon'. 

 

 
Figuur 9. Een kind van Barent wordt begraven. Onduidelijk welk kind, 22 mrt 1734 

 

 

Figuur 10. Nog een kind van Barent. Ook hier onduidelijk wie, 17 sept 1736 

 

 

Figuur 11. Hier geeft Barent zijn verdronken kind aan bij de kerk om te begraven. 19 apr 1742 

 

 

Figuur 12. Hier werd een drenkeling begraven, 3 mei 1745 
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Jan (1670-1706) 
zet de stamreeks voort. Hij is de eerste die de achternaam Tonnekreek krijgt, weliswaar nog niet 

volledig (Jan van Tonnekreek), maar dat berust waarschijnlijk op een schrijffoutje bij de inschrijving in 

het doopregister. Zijn jongere broer heet wel 'van de Tonnekreek'. En Jan wordt ook in alle volgende 

stukken aangeduid als 'van de Tonnekree(c)k'.  

 
Figuur 13. Doopinschrijving Jan, 28 dec 1670 

Jan groeit op in het gezinnetje van zijn vader Isbrandt, zijn moeder Neeltje, zijn jongere broertje 

Jacob en zijn zusje Jannetje. Op zijn 18e overlijdt zijn moeder. Jan kan al wel voor zichzelf zorgen, 

maar zijn broer en zus zijn een stuk jonger. Er komt dan snel een nieuwe (stief)moeder in huis, 

Willemtje.  

Op zijn 22ste jaar doet Jan belijdenis in de Hervormde kerk van Ooltgensplaat in januari 1693. Eind 

november 1692 heeft hij dan al een huis gekocht op de Galathese Drogendijk van Jan Janszoon van 

Zouten (zie Figuur 154). De dijk wordt een 'drogendijk' genoemd, omdat er inmiddels tussen het 

water en de Galathesedijk een andere dijk is gekomen, namelijk de Altekleinsedijk, waardoor de 

Galathese dijk aan beide kanten droog is komen te liggen. Het is niet mogelijk om na te gaan, waar 

dit huis precies heeft gestaan, maar ongetwijfeld ergens aan de dijk op de gele lijn in onderstaande 

kaart. En zoals later blijkt, aan de 'buitenbeloop' ofwel aan de zuidkant van de gele lijn. Wat 

betekent, dat Jan waarschijnlijk land heeft gepacht in de Altekleinepolder.  

 

 
Figuur 14. Locatie van de woning van Jan 
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Figuur 15. Het transport van het huis voor 368 gulden, 26 nov 1692 

Het huis kostte hem 368 gulden, waarvan hij 38 gulden contant moest betalen en vervolgens iedere 

eerste mei opnieuw 30 gulden totdat de volledige som was betaald. De planning was dus om dit in elf 

jaar af te betalen (1704 laatste betaling).  

Het lijkt vreemd, dat een jongeman van 22 jaar al een huis kan kopen. Maar Jan (en zijn broer Jacob 

en zus Jannetje) hebben een deel van een erfenis gekregen. Hoe zat dat precies? 

 

 

Figuur 16. De lijn van de grote erfenis 

 
De overgrootouders van het drietal in het oranjeblok (zie Figuur 16), Hadewijff Leendertsdochter en 

haar man, hebben tijdens hun leven een vermogen verdiend. Het testament van Hadewijff wordt in 

diverse documenten aangehaald, maar met verschillende data (15 oktober 1652, 15 oktober 1659 en 

15 oktober 1695), waarvan de data in de vijftiger jaren het meest voor de hand liggen. Het is helaas 
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verloren gegaan. Een reconstructie uit de verschillende verhalen levert toch al snel een bedrag op 

van meer dan 5000 gulden.  

Zo zou de nagelaten boedel onder andere bestaan uit: 

 een huis aan de Oostdijk in Oude-Tonge, getaxeerd rond 1696 op 300 Carolus gulden 

 de huur van dit huis aan Aren Fransen en Stoffel Huybreghtsen voor jaarlijks 43 gulden 

 een hofje aan de Grijsenoort (eveneens in Oude-Tonge) op 72 gulden 

 contant geld 3 x 900 gulden (Jacob Jans, Neeltje Jans en Neeltje Hendricx) 

 een schuldbrief van 300 gulden tegen 5% bij Dirck Dircksz van ’t Oosteynde 

 een rest bedrag van 1808 gulden 
 

Halverwege de 16e eeuw vertegenwoordigde dat een enorme smak geld. Als je de waarde van het 

zojuist door Jan gekochte huis (fl. 368) neemt, zou je voor die erfenis van fl. 5000 zo’n 14 van 

dergelijke huizen kunnen kopen!  

Zoals bekend kan een grote erfenis vaak gedoe en flinke ruzies opleveren. Dat gebeurt dan ook. 

Daarover later meer. Maar nu volstaat met het aangeven, dat dit de reden moet zijn, dat Jan al op 

zijn 22e leeftijd een huis kan kopen.  

In mei 1693 treedt Jan in het huwelijk met de jongedame (niet eerder getrouwd geweest) Leuntje 

Willems Braber uit Den Bommel. Ze zijn dan beiden 22 jaar.  

 
Figuur 17. Huwelijksinschrijving Jan en Leuntje op 3 mei 1693 (met opmerking over de ondertrouw op 11 april) 

In het begin zijn ze druk met het inrichten van hun huis. Ze kopen in augustus 1693 uit de boedel van 

de overleden Claes Coert wat linnen, aardewerk, een tobbe en een paar stoelen. 

En vervolgens beginnen ze aan kinderen. Ze krijgen er uiteindelijk 4, namelijk Neeltje (1694), Jannetje 

(1696), Isbrand (1698) en Willem (1701). Waarvan alleen Willem op zeer jeugdige leeftijd komt te 

overlijden (2 jaar). Zij behoren tot de volgende, de 5e, generatie en zullen daar worden besproken. 

 



Genealogie Van de(r)  Tonnekreek 
Vierde Generatie met Jan van Tonnekreek (1670– 1706) 

 
 

11 
 

T v d T v d 

 
Figuur 18. Zaak voor Weesmeesteren van Willemijntien Pietersdochter mei 1696 

In 1696 komt ene Willemijntje Pietersdochter uit Vlissingen met aan haar hand Cornelis Janszoon, 

haar neefje (zie figuur 17). Zij start een procedure bij de Schout en Weesmeesteren van 

Ooltgensplaat om duidelijk te maken, dat deze Cornelis Janszoon Burger (bijna 21 jaar) recht heeft op 

een deel van de erfenis van Hadewijff Leendertsdochter. Tijdens het proces lijkt daarover geen 

bezwaar te bestaan en spreekt men af eerlijk te delen, zowel in het verdelen van de ‘boedel’ als ook 

in het verdelen van de rentebedragen.  

In januari 1702 overlijdt de broer van hun moeder Neeltje, oom Jacob Janszoon. Oom Jacob was 

getrouwd met Sara, maar het huwelijk bleef kinderloos. Het deel van de erfenis van Hadewijff kwam 

ten goede aan Jan, Jacob en Jannetje, waaronder een hofje van 30 roeden (ongeveer 450 m2). Zij 

verkopen dit hofje voor fl. 87 aan Pieter Gilles Kleijdijck.   

Dan ontstaat er ruzie met Abraham Dingemanse van Sint Annelandt. Hij woont in het huis, wat ene 

Jan Janse van de Vliet in 1671 heeft gekocht. In deze tijd waren er nog geen banken, waar je geld kon 

brengen of waar je geld kon lenen zoals wij die tegenwoordig kennen.  Als je een huis niet kon 

betalen, was het mogelijk om een lening (hypotheek) af te sluiten bij een meer vermogende 

dorpsgenoot. In 1671 was er voor het beheren van de boedel van Hadewijff een beheerder 

aangesteld, Jacob Crijnse Coorendijcken. Jan Janse had bij hem aangeklopt en een lening (hypotheek) 

gekregen voor een bedrag van fl. 200,- tegen een jaarlijkse rente van 6%.  

Toen Abraham Dingemanse dit huis overnam, heeft hij ook de, blijkbaar nog steeds uitstaande, 

hypotheek over genomen en daarbij de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse rente. Dat 

betalen bleef na herhaaldelijk verzoek achterwege, waardoor de familie (Jan, Jacob en Jannetje) niet 

anders kon dan het gerecht inschakelen. 

Op 28 juni 1702 machtigen zij de procureur Branderhoeven hen te vertegenwoordigen voor de 

vierschaar. De vierschaar veroordeelt Van St. Annelandt tot het betalen (eigenlijk ‘aflossen’) van       

fl. 200 vóór 15 augustus 1702. Of Van St. Annelandt het geld niet heeft of gewoonweg niet wil 

betalen is onduidelijk. Herhaaldelijk wordt hij opgeroepen om de betaling snel te doen, maar het 

gebeurt niet.  

In februari 1703 verkoopt Van St. Annelandt het huis aan Gilles Voordijk. Er is geen verkoopakte 

gevonden, het lijkt een soort mondelinge verkoop te zijn. In de beleving van Van St. Annelandt dient 

de koper de hypotheek over te nemen, daarnaast fl. 200 cash te betalen én nog een (onbekend) 
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bedrag te betalen in jaarlijkse termijnen. De koper, Voordijk, doet of zijn neus bloed en weet van 

geen hypotheekovername af. Hij wil wel zo spoedig mogelijk in het huis trekken.  

Van St. Annelandt weigert het huis over te dragen, omdat – in zijn beleving – niet aan de afspraken is 

voldaan. Er volgt wederom een rechtszaak in Oude-Tonge. Nu eist Voordijk overdracht van het huis. 

Opnieuw wordt Van St. Annelandt in het ongelijk gesteld en gesommeerd om het huis over te 

dragen.  

Van St. Annelandt betaalt – naar eigen zeggen én volgens een kwitantie, die helaas niet is gevonden 

(of nooit heeft bestaan) – de eerder geëiste fl. 200 ten behoeve van de familie aan de verre neef 

Cornelis Janszoon uit Vlissingen. Deze Cornelis Janszoon is immers ook één van de erfgenamen en 

dus één van de eigenaren van de hypotheek. De betaling is onwaarschijnlijk, omdat Cornelis Janszoon 

dan inmiddels een procedure tegen de familie is begonnen bij het Hof van Holland, Zeeland en West-

Friesland. Hij eist meer geld van de familie, een eerlijker verdeling van de boedel van Hadewijff. 

Uiteindelijk blijkt hij zijn deel gekregen te hebben en haakt hij af.  

Maar gezien deze ‘ruzie’ met de familie is het zeker niet ondenkbaar, dat hij het met Van Sint 

Annelandt op een akkoordje heeft gegooid. 

Van Sint Annelandt is echter niet van plan – ook niet na opdracht van het gerecht in Oude-Tonge  - 

om zijn huis over te dragen aan Voordijk en start in juni 1703 een beroepsprocedure bij het Hof van 

Holland. Terwijl deze procedure loopt, gaat Van Sint Annelandt als schipper met zijn schip (en gezin) 

naar Zeeland voor werk. Op 3 augustus wordt in zijn afwezigheid zijn huis in beslag genomen en te 

koop aangeboden. Opnieuw koopt Voordijk het huis voor fl. 650,- (hypotheek van fl. 200, fl. 200 cash 

én fl. 250 in termijnen). Er komt van niemand een bezwaar, hetgeen logisch is, want Van Sint 

Annelandt is nog steeds in Zeeland met zijn schip. Vervolgens wordt het meubilair van Van Sint 

Annelandt naar buiten gegooid en trekt Voordijk in het huis. 

 
Figuur 19. Tekst uit mandement bij Hof van Holland, 15 febr 1704, waarvan een deel: “…suppliants huisinge is gedaan 
open steken, en des suppliants meubile goederen, ten deelen op de straat doen setten, en ten deelen ten venstere te 

doen uytwerpen…..” en “..dat daar op wel eenige goederen van den suppliant sijn geborgen, maar ook veel van deselve 
sijn geruineert en weggeraakt…” 

 



Genealogie Van de(r)  Tonnekreek 
Vierde Generatie met Jan van Tonnekreek (1670– 1706) 

 
 

13 
 

T v d T v d 

Van Sint Annelandt is bij terugkomst in het dorp uiteraard buiten zinnen en past zijn proces bij het 

Hof van Holland aan. Nu niet meer alleen tegen de familie, maar ook tegen Voordijk. Hij wil zijn huis 

terug. Na veel getouwtrek en procesdagen besluit het Hof om de uitspraak van Oude-Tonge 

voorlopig terug te draaien en Voordijk opdracht te geven het huis weer over te dragen aan Van Sint 

Annelandt totdat er een definitieve uitspraak heeft plaatsgevonden.  

 
Figuur 20. Het Hof van Holland verleent "de versogte beveelen poenael en authorisatie”, 12 maart 1705 

Dan tekenen Voordijk en de familie in april 1705 beroep aan tegen deze – in hun ogen – onterechte 

uitspraak. Het proces komt terecht bij de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van het land. De 

Hoge Raad neemt hier meer dan jaar de tijd voor. Bij de laatste akte over deze rechtszaak staat een 

korte chronologische samenvatting en geven de verschillende commissarissen hun visie op het 

beroep. Er is geen overeenstemming. De voorzitter geeft Voordijk en de familie gelijk, terwijl de 

commissarissen meer op de hand van Van Sint Annelandt zijn.  

Na deze ‘uitspraak’ op 8 mei 1706 is er geen enkel stuk meer over het proces te vinden. 

Waarschijnlijk heeft de Hoge Raad beide partijen geadviseerd er nog eens gezamenlijk over te praten 

en tot een oplossing te komen. Die oplossing is helaas verloren gegaan. 

 
Figuur 21. Deel uitspraak Hoge Raad. Mening voorzitter: ".. dit bij geen authorisatie en poenael can geregt worden" 

 
Bij de speurtocht naar het gezin van Abraham Dingemanse van Sint Annelandt werd duidelijk, dat dit 

gezinnetje wel meer problemen kende. Zo had de vrouw van Abraham, Annetje Strucxs, in juli 1702 

wat dakpannen genomen van het huis van de metselaar Johannes Pieterse en op haar eigen huis 

gelegd en daar waar noodzakelijk ook wat stukken afgebroken. De metselaar pikte het niet en sprak 

Annetje er op aan. Vervolgens kreeg hij nog diverse dreigementen en scheldwoorden naar zijn hoofd 
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geslingerd. De metselaar schakelde vervolgens het gerecht in, waarop Annetje werd gedagvaard. 

Hoewel de dagvaarding aan Annetje was gericht, was de oproep eigenlijk meer voor Abraham:  “…. 

als man en voogt insinueren omme binnen de tijt van 24 eerstkoomende uren aen mijn 

ondergeschrevene te koomen en voldoen de boete wegenst begaen der voornoemde feytelijckheeden 

en uytbraken der dreygementen ….”.   

Evenals bij de dagvaardingen voor de zaak tegen de familie, waarbij Abraham diverse keren 

gewoonweg niet verscheen voor het gerecht, gebeurde dat ook bij deze dagvaardingen. Het komt ze 

uiteindelijk op een flinke boete te staan.  

Gedurende de langdurige kwestie van beroep bij het Hof van Holland en de Hoge Raad is er op 

Flakkee ook het een en ander gebeurd.  

Kort na het aantekenen van het beroep bij de Hoge Raad staat Jan Isbrandse op 18 mei 1705 ook in 

Ooltgensplaat voor het gerecht. Hij blijkt schuldig te zijn aan de leenheer van Adolfsland, de 

hoogedele heer François van Aersen van Sommelsdijk, een bedrag van maar liefst ruim fl. 291,-. Het 

is volstrekt onduidelijk waar deze schuld vandaan komt. Jan moet blijkbaar nog de tiend-belastingen 

betalen over de jaren 1702, 1703 en 1704. Maar dat kan geen totaal van 291 gulden zijn. Er moet dus 

nog iets anders zijn geweest.  

Jan zegt toe het geld te betalen in jaarlijkse termijnen van aflossing van 50 gulden naast de jaarlijkse 

4% rente. Hij heeft zijn huis, keet, gebruik van erf en stal aan de Galathese Drogendijk voor dit 

bedrag gehypothekeerd.  

************************************** 
De familie Van Aerssen heeft jarenlang de scepter gezwaaid over Flakkee. François van Aerssen 

(1572-1641) kocht zichzelf in als heer van Sommelsdijk (1611) en een jaar later ook van de 

heerlijkheid Adolfsland, waar Ooltgensplaat en Den Bommel onder vielen. Hij werd ambachtsheer 

van Adolfsland.  Hij was een vertrouweling van Johan van Oldenbarnevelt totdat hij zich tegen hem 

keerde en de kant van Maurits koos, hetgeen uiteindelijk leidde tot de dood van Van Oldenbarnevelt.  

 
Figuur 22. François,                                 Cornelis,                                        Cornelis              en                    François 

 
Zijn zoon Cornelis (1600-1662) erfde zijn titels. Cornelis was een boezemvriend van stadhouder 

Willem II. Vervolgens kwam er weer een Cornelis (1637-1688) en uiteindelijk komen we dan bij 

François (1669-1740), waarbij jan zijn schuld had. François nam dienst bij de Admiraliteit van 



Genealogie Van de(r)  Tonnekreek 
Vierde Generatie met Jan van Tonnekreek (1670– 1706) 

 
 

15 
 

T v d T v d 

Amsterdam en werd uiteindelijk zelfs vice-admiraal (1713). Hij werd bevelhebber van verschillende 

expedities tegen de Barbarijse zeerovers van Algiers en Marokko. 

De inkomsten uit het leengebied van Sommeldijk en Adolfsland was een fijne bron van inkomsten 

waar hij niet te veel tijd aan hoefde te besteden. Het is zelfs de vraag of hij ooit het gebied heeft 

bezocht. De familie Van Aerssen bleef in het bezit van deze heerlijkheden totdat in 1795, toen met de 

komst van de Bataafse vrijheid alle heerlijke rechten vervallen werden verklaard.  

********************************************* 

Het wordt Jan allemaal te veel. Hij overlijdt op 35-jarige leeftijd en wordt begraven op 20 januari 

1706. Hij wordt 'prodeo' begraven, hetgeen betekent, dat het geld echt op is.  

Het wordt armoede voor zijn weduwe, Leuntje. Er zijn nog 3 kinderen in leven, namelijk Neeltje (11 

jaar), Jannetje (9 jaar) en Isbrand (7 jaar). Daarnaast moet zij nog de aflossingen voor het huis 

betalen én de achterstallige betalingen van tienden wegwerken. Een onmogelijke opgave.  

Op 4 juli 1706, een half jaar na het overlijden van Jan en twee maanden na de laatste 

procesbehandeling van de Hoge Raad, machtigt zijn weduwe Leuntje samen met Jan’s broer Jacob en 

Jan’s zwager Jan van Burgvliet (man van Jannetje) een procureur, Johan van Ruijl, om hen te 

verdedigen bij de Hoge Raad tegen Abraham Cornelisse van Sint Annelandt. Dit is waarschijnlijk 

omdat er een dergelijke machtiging voor de werkzaamheden van Ruijl bij het Hof van Holland en bij 

de Hoge Raad nog niet eerder was gemaakt. Er zijn immers nadien geen procedures meer te vinden 

bij het Hof of bij de Hoge Raad.   

Maar zoals verwacht, het wordt ook te zwaar voor Leuntje. Ze trekt het niet en overlijdt, eveneens 

op 35-jarige leeftijd. Zij wordt op zaterdag 2 april 1707 begraven. 

Een dag later (!), op zondag 3 april 1707, wordt het huis en de inboedel van 'de weduwe van Jan 

IJsbrantse' al aangeboden voor verkoop. Op zondag worden er altijd aankondigingen gedaan door de 

dorpsomroeper, op last van Schout en Schepenen, en zo ook nu. Er wordt meegedeeld, dat het huis, 

de schuur, de keet en het gebruik van het erf te koop wordt aangeboden op aanstaande woensdag 6 

april. Hetzelfde geldt voor allerlei huisraad (bedden, kasten, tin, koper, stoelen, banken), kleding 

(zowel man- als vrouwkleding van linnen en wol) en een 'melck beest'.  

 
Figuur 23. Deel van de tekst van de dorpsomroeper, 3 april 1707 

Er blijkt nu ook, dat hun woning aan de Galathese Drogendijk zich bevindt naast het huis van Arij 

Willemse Braber, de broer Leuntje Willemse Braber. 
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Tevens is de gelaste van de Schout en Schepenen, Adriaan de Jong, van plan om na de verkoop, ook 

de besteding van de drie achtergebleven kinderen van de weduwe te regelen. Dat is nog eens 

spijkers met koppen slaan! 

 
Figuur 24. Eveneens deel van de tekst van de dorpsomroeper: "alsmede is den voornoemde De Jongh even na de 

vercoopinge van meeninge te besteeden de drie naergelate kinderen van de genoemde weduwe Jan Isbrants” 

De spullen vinden op woensdag 6 april gretig aftrek en de totale opbrengst van de boedel en 

goederen betreft ruim 266 gulden.  

De besteding van de kinderen (Neeltje, Jannetje en Isbrand) vindt ook plaats. Daarover meer bij de 

volgende (Vijfde) generatie. Triest om te constateren, dat hun opa aan vaderskant nog leefde en 

eveneens hun oom en tante van vaderszijde, maar dat deze familie niet in staat bleek om voor hen te 

zorgen. Waardoor zij uiteindelijk bij ‘vreemden’ (voor zover mogelijk in het kleine dorp) werden 

ondergebracht.  

Op 22 mei 1707 wordt het huis verkocht voor 275 gulden aan Jan Cornelisse Burgvliet, de zwager van 

Jan IJsbrantse (getrouwd met Jannetje IJsbrantse). In november 1692 heeft Jan Isbrantse dit huis nog 

gekocht voor 368 gulden. Jan Burgvliet heeft hier dus een 'koopje' aan. Van 275 gulden betaalt Jan 

Cornelisse fl.  50 contant, de rest moet hij in jaarlijkse termijnen van 25 gulden betalen.  

Op 22 mei 1707 wordt ook de cedulle of schuldbrief te koop aangeboden voor zaterdag 28 mei 1707. 

Deze cedulles werden voor een lager bedrag aangeboden dan er daadwerkelijk op stond. Zoals in dit 

geval werd er voor een bedrag van 266 gulden aan roerende goederen gekocht. De cedulle (of 

schuldbrief) was dus 266 gulden waard. Deze cedulle werd dan te koop aangeboden, waarbij de 

koper zelf achter de betalingen aan moest. Er was immers wel geboden, maar nog niet betaald. 

Cornelis Boon kocht de cedulle voor een bedrag van fl. 63:18 onder de feitelijke waarde. Als hij al de 

biedingen dus daadwerkelijk kon waarmaken had hij een flinke winst.  

Op 30 september 1707 vindt de afrekening (inkomsten en uitgaven) van de cedulle plaats door de 

wettelijke curator Adriaan de Jongh en “ten behoeve van de beste geregtigde crediteuren”.  

Er is bij de verkoop van inboedel en kleding in het totaal fl. 265:0:10 opgehaald. Daarbij komen nog 

de betaalde penningen van fl. 25:9:14, maakt een totaal van fl. 290:10:8. 

Dan volgen de uitgaven, waaronder de bedongen beloning van de rendant (Cornelis Boon van           

fl. 63:18:-) en vervolgens nog wat kosten van de boden, de secretaris, de schout en schepenen, de 

conciërge. Het totaal aan lasten wordt daarmee fl. 75:12:8 
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Dan blijft over een bedrag van fl. 214:18:-, hetgeen de rendant  voor de opbrengst van de roerende 

goederen moet afdragen aan de curator. Eerder is al een bedrag van fl. 275 ontvangen voor het 

onroerende goed, het huis van Jan en Leuntje. Totaal zou de curator een bedrag van bijna fl. 490,= 

ontvangen hebben. Hiermee kan zowel de schuld worden afgelost bij François van Aerssen als bij 

enkele andere schuldeisers.  

Zo komen er op 17 april en op 29 april 1710 schuldeisers om geld uit 'de kas' te halen. Op de eerste 

datum krijgt Leentje Teeuwis Braber, de weduwe van Arij Willemse Speck een bedrag van 50 gulden 

en op de laatste datum krijgt Evert Willemse van Lexmonde een bedrag van 60 gulden uit de boedel. 
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