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De vijfde generatie bestaat uit de kinderen van Jan van Tonnekreek (1670 tot 1706) en zijn vrouw
Leuntje Braber, te weten Neeltje (1694-1737), Jannetje (1696-1721), Isbrand (1698-1770) en Willem
(1701-1704).

Isbrant Cornelis
x
Clasijntien Richart

Jan
x
Aaghtje Cornelis

Isbrandt
x
1) Neeltje Jans Oudelant
2) Willemtje Jacobs Slis
3) Teuntje Gerrits Stamper

Jan van Tonnekreek
x
Leuntje Braber

Neeltje van de Tonnekreek
Jannetje van Tonnekreek
Isbrand van de Tonnekreek
Willem van de Tonnekreek
Figuur 1. Presentatie van de Vijfde generatie
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Uit de volgende tabel blijkt, dat de kinderen van de Vijfde Generatie, met uitzondering van Isbrand,
geen hoge leeftijd hebben bereikt.

Figuur 2. Kinderen van de 5e generatie

Eerst worden degenen toegelicht, die niet voor de voortzetting van de achternaam hebben gezorgd,
namelijk Neeltje (1694-1737), Jannetje (1696-1721) en Willem (1701-1704).
Als laatste komt Isbrand (1698-1770) aan bod. Hij zet de lijn voort.
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Neeltje (1694-1737) is de eerst geborene van Jan en Leuntje.
Zij wordt gedoopt op 24 augustus 1694 in de Hervormde kerk van Ooltgensplaat in het bijzijn van
haar oom Jacob en tante Jannetje van de Tonnekreek

Figuur 3. Doopinschrijving van Neeltje, 24 augustus 1694

Haar vader, Jan, overlijdt als zij 11 jaar is en haar moeder, Leuntje, overlijdt in 1707 als Neeltje 12 jaar
is. Als wees wordt zij 'uitbesteed' aan de vrouw van Leendert van der Leede voor 16 gulden jaarlijks.
Het betekent, dat zij in het gezin Van der Leede werd opgenomen en het gezin vervolgens 16 gulden
kreeg uitgekeerd voor kost en inwoning van Neeltje. Gebruikelijk was dat de 'uitbestede' kinderen
van jongs af aan hielpen in de huishouding of op het land.

Figuur 4. Uitbesteding van Neeltje bij de vrouw van Leendert van der Leede

Een jaar later, in 1708, blijkt uit de administratie van de Armenmeester van Ooltgensplaat, dat zij
voor de 2 volgende jaren ook werd uitbesteed bij de (inmiddels) weduwe van Leendert van der
Leede. Deze keer 'omniet' ofwel gratis. Blijkbaar was Neeltje in staat zo hard te werken voor de kost,
dat er geen vergoeding meer tegenover hoefde te staan.
In april 1709 stuurt de schoolmeester van het dorp een rekening naar het Armenhuis, waarin hij
aangeeft welke de arme kinderen hij heeft leren lezen en schrijven en waarvoor hij ook boeken,
papier, pennen en inkt heeft geleverd. Neeltje heeft blijkbaar 9 weken les gekregen à 1,5 stuiver, dus
een totaal van 13 stuivers en 8 penningen.

Figuur 5. Rekening van de schoolmeester aan het armenhuis, 1709
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Vanaf 1710, zij is dan 16 jaar, is Neeltje vrij om te gaan en staan waar zij wil. Mogelijk is zij nog langer
bij de weduwe van Leendert van der Leede gebleven.
We zien haar weer verschijnen op 29 maart 1714 als zij belijdenis doet in de kerk van Den Bommel.,
zij is dan bijna 20 jaar.
Daarna is er van Neeltje lange tijd geen informatie te vinden. Er wordt geen huwelijk afgesloten en er
worden ook geen kinderen van haar aangegeven. Zij verschijnt pas weer op het moment van
overlijden op 25 januari 1737. Zij overlijdt in Stad aan 't Haringvliet in het huis van Balthasar
Branderhouve. Hij is de zoon van Abraham Branderhouve, procureur (advocaat) van de ouders van
Neeltje ten tijde van de ruzie met Abraham Dingemanse van Sint Annaland in de jaren 1702 en 1703
(zie 4e generatie).
Neeltje was hier dienstbode en woonde hier ongetwijfeld intern. De reis van Den Bommel naar Stad
was weliswaar slechts 5 kilometer, maar iedere dag op en neer zal zij ongetwijfeld niet hebben
gedaan. Jammer dat we haar inschrijving in het lidmatenregister in Stad niet hebben gevonden.
Bij haar overlijden wordt een uitgebreide inventarisatie gemaakt van haar bezittingen. Aan contanten
ruim 33 gulden! Dat was voor een dienstbode een fiks bedrag. Maar de openbare verkoop van al
haar gouden en zilveren sieraden én haar kleding bracht ook nog eens ruim 200 gulden op, waardoor
het totaal op 239 gulden kwam. Voor een dergelijk bedrag kon je destijds een huis kopen. Hoe kwam
zij aan al dat geld op haar 42ste leeftijd zonder partner?? Na aftrek van een kostenpost van ruim 87
gulden bleef er 151 gulden over. Dat bedrag was voor het armenbestuur van Ooltgensplaat, omdat zij
ervoor hadden gezorgd, dat Neeltje tijdens haar jeugd was "gealimenteert en opgevoet"
(onderhouden en opgevoed).

Figuur 6. Fragment uit de afrekening bij de nalatenschap

Waarschijnlijk had zij zelf over die kosten nog wel een opmerking gemaakt. Er werd voor het afleggen
10 gulden in rekening gebracht, begraafkosten ruim 4 gulden, doodskist maar liefst 8 gulden en voor
de leverantie van bier (tijdens de begrafenis!) 7 gulden. Tja, je hele leven zuinig geleefd en dan bij het
doodgaan zoveel uitgeven.....
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Zij was blijkbaar al ziek vanaf 19 januari, want dokter Johannis Ouwenaller geeft haar op die dag al
een met was bereide pleister (soort trekpleister) voor
haar keel. Gelijktijdig krijgt zij gorgelwater
voorgeschreven en voert hij een aderlating uit. Een
aderlating was een veel verrichte medische handeling.
Ooit bedacht door Hippocrates in de 4e eeuw voor
Christus en toegepast tot in de 19e eeuw. Door een ader
in arm of been te openen hoopte men met het bloed
ook de ziekte uit het lichaam te laten stromen.
Bij Neeltje hielp het niet (en bij vele anderen
vermoedelijk ook niet...). In de volgende dagen komt de
dokter met nog enkele drankjes, waaronder op de
Figuur 7. Aderlating
voorlaatste dag nog met een soort hoestdrankje
(sirupus pektorael). De laatste dag krijgt zij nogmaals een drankje, maar even later sterft ze op 42jarige leeftijd.
Haar bezittingen worden, zoals gebruikelijk, bij een openbare verkoping verkocht. Uit de lange lijst
blijkt, dat zij er netjes gekleed bij heeft gelopen. Zo beschikte Neeltje over verschillende keuvels, een
zilveren hoofdijzer, halsdoeken, kettingen, ondermouwen, keurslijven, hemden, schorten, zilveren
schoengespen, muiltjes, mantels en zelfs een 'kreppe', een dunne doorschijnende zwarte stof
(meestal wol of zijde) die als rouwkleding kon worden gedragen. En als zij dan ook nog enkele van
haar sieraden om had, zoals een bloedkoralen ketting en of 2 gouden spelden, dan moet zij er
behoorlijk deftig hebben uitgezien. En dat voor een dienstbode...
Branderhouve brengt overigens wel nog 3 weken en 5 dagen kost en inwoning in rekening, omdat zij
bij hem heeft ingewoond sinds 31 december 1736 (voor 3 gulden). Woonde zij dan vooraf toch niet
bij hem? Of was zij ziek vanaf 31 december waardoor zij niet heeft kunnen werken en brengt hij
daarom kost en inwoning in rekening?

Figuur 8. Na haar dood moet Neeltje nog 3 gulden betalen voor 3 weken ziekteopvang bij haar baas Branderhouve
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Jannetje (1696-1721) wordt gedoopt op 27 september 1696 in de Hervormde kerk van
Ooltgensplaat in het bijzijn van haar oom Arij Wilms Spek (hij is getrouwd met de zus van mama
Leuntje Braber) en Jannetje Jaspers.

Figuur 9. Doopinschrijving Jannetje, 27 september 1696

Haar vader, Jan, overlijdt als zij 9 jaar is en haar moeder, Leuntje, overlijdt in 1707 als Neeltje 10 jaar
is. Als weesje wordt zij het eerste jaar 'uitbesteed' aan Aert Rijsdijk voor 28 gulden. Vervolgens gaat
zij twee jaar naar Lodewijk den Braber voor respectievelijk 15 gulden en 20 gulden. Dan, op 13-jarige
leeftijd, gaat zij naar Huys Zuyduycen 'voor de kosten kleederen en voorts om niet'.
In mei 1715, op 18-jarige leeftijd, bedankt Jannetje de heren Weesmeesteren en verzoekt 'uitzetting'.
Waarmee zij verzoekt bij haar ontslag ook enige kleding mee te krijgen, hetgeen ook werd
toegestaan. Zij kreeg o.a. een mantel, een paar schoenen en een paar hemden.
In 1719, op 22-jarige leeftijd, wordt zij aangenomen in de kerk van Den Bommel en op 13 februari
1723 trouwt zij in Sommelsdijk met Jan Schoppenboer uit Oud-Vossemeer (op Tholen). Beiden
wonen op dat moment ‘in het gebied van Sommelsdijk’. Bij Jannetje wordt als achternaam ‘van der
Zaad’ genoteerd. De reden is onduidelijk. Zij was ‘jongedame’ dus geen weduwe van iemand met die
achternaam. Is het verkeerd verstaan door de dominee (van de plaat --- van der zaad?). Toch is het
zeker, dat het ‘onze’ Jannetje Jans van de Tonnekreek betreft, want later bij haar overlijden worden
alle haar nog levende kinderen genoemd.

Figuur 10. Ondertrouwinschrijving Jannetje (van der Zaad??) met Jan Schoppenboer, 13 februari 1723

Vervolgens verhuist het kersverse echtpaar naar Oud-Vossemeer en zien we dat er enkele kinderen
worden geboren. Op 20 juni 1723 wordt dochter Crijntje Schoppenboer gedoopt, slechts 4 maanden
na het huwelijk in Sommelsdijk. Het huwelijk was dus een ‘moetje’. Mogelijk heeft Jannetje uit
schaamte daarom haar achternaam bij het huwelijk wat verbasterd?
In 1725 krijgt zij zoon Jan, in 1727 zoon Cornelis en in 1729 komt er een dochtertje bij, Leuntje.
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Een jaar na de geboorte van haar dochter Leuntje overlijdt Jannetje op een leeftijd van 33 jaar. Jan
Schoppenboer blijft over met drie van de vier kleintjes. Dat weten we, omdat er een inventarisatie
van de boedel van Jan is gemaakt op het moment dat hij weer opnieuw wil trouwen in 1733. Daarbij
wordt Cornelis niet meer genoemd, hij is
dus overleden. Er was in die periode al
wel een registratie van begrafenissen in
de Nederlands Hervormde kerk van OudFiguur 11. Inschrijving begraven kinderen in Oud-Vossemeer
Vossemeer, maar met de registratie van
begraven kinderen werd nogal gemakzuchtig omgesprongen….
Bij een dergelijke inventarisatie werden alle eigendommen met enige waarde genoteerd én
getaxeerd op last van de “oppervoogt en weesmeesters” van Vosmaer. De roerende goederen
werden in het huis per kamer opgeschreven, hetgeen een idee geeft hoe een huisje in het begin van
de 18e eeuw was ingedeeld en welke spulletjes men ter beschikking had.
Op Flakkee was de gebruikelijke munteenheid in die
periode de Carolus gulden. In Oud-Vossemeer werd
blijkbaar de Brabantse of Vlaamse variant gebruikt, de
‘pond vlaems’ (£). De waarde van de pond vlaems was
ongeveer 6 gulden en was onderverdeeld in 20
schellingen en in 240 groten.
Figuur 12. De zilveren schelling

Het huis van Jan Schoppenboer werd getaxeerd op £ 50 inclusief schuurtje, dus ongeveer ƒ 300. Het
huisje lijkt daarmee iets kleiner te zijn geweest dan wat de oom en de vader van Jannetje 30-40 jaar
geleden hebben gekocht. Die kochten hun huizen tussen de 300 en 400 gulden..
In de kamer stonden een bed, een eettafel en een klein tafeltje. Aan de muur
hing een kannenbord (een plank waarop schenk- en drink gerei op stond of
eventueel met haken aan hing) en een spiegel met 2 borstels. Er stond een
karn met een mand met maar liefst 11 geleije1 schotels, een koperen
koffieketel, een fiool2, een mandje met vuil linnengoed, een bennetje met
grof theegoed, drie kandeelkommen (om kandeel uit te drinken, warme drank
gemaakt van wijn of bier met eieren met suiker), 6 geleije schotels en 2 geleije
kannen, een houten mosterdmolen en een theerekje met lepelborst.
1

Figuur 13. Fiool

schotels om geleije te kunnen eten. Hier een recept voor de liefhebber: Om te maken geleije neempt
calfsvoeten ende een pot* witte wijns, een pinte* waters ende laten dat sieden [koken] tsamen so lange tot
dat bijnt [bindt], maer alst wat gesoden [gekookt] is, so neempt wat van dat sop [kooknat] ende drupet
[druppel het] op een scotelle, besiet oft bint; alst bijnt, soo giedt dat af in eenen eerden [stenen] pot, doeter
[doe er] dan in ginber [gember], caneel, noten [nootmuskaat], foyle [foelie] onder een gemijnt [gemengd] ende
wat eecks [azijn], sauts ende sukers na u selfs appetijt [naar uw eigen smaak] ende neempt tornissools
[lakmoes] om root te maken, een cleijn luttel wijts vanden eij [beetje eiwit], doet dat daer in om weder af te
doen [haal dat er dadelijk weer uit], so gietet inden sack [giet het in de geleizak] ende latet doerlopen ende ast
[als het] so duergelopen is, gietse [giet het] in een scoon scotel ende laetse stiven [laat het stijf worden].
2
een fles met lange hals, waaruit de wijn in de beker kon worden geschonken
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In diezelfde kamer hing het vlees aan het plafond. Bij Jannetje (of beter: bij Jan Schoppenboer)
waren dat 4 hammen, een stuk spek, een half varkenshoofd en een stuk rookvlees.
Er stond een kast met 6 geleije schotels, een tinnen waterpot, elf lepels en een kinderpapkommetje.
In de kast lagen 3 paar lakens, 1 vrouwenhemd, nog wat ‘slecht’ linnen, 2 mantels en 2 keursen
(bovenkledingstuk voor vrouwen, nauw aangesloten). Én natuurlijk een bijbel met zilveren sloten
over het nieuwe testament.
Dan was er ook nog een voorhuisje met daarin een bed, wat aardewerk, een hangijzer, een
koekenpan, een ketting, een tang, een zeef, een schop, een koperen ketel, 5 tinnen lepels, een spind
(een maat voor verschillende waren, vooral voor koren, in het bijzonder haver), een ijzeren
brandijzer en 2 ijzeren potten. Daarnaast stond er nog een tafel met 7 stoelen, een voetenbank en 2
tonnetjes.
Op zolder stond enig aardewerk, een wieg en een kakstoel. Waarom stond die kakstoel op zolder?
Waarschijnlijk werd deze stoel (met gat) alleen gebruikt bij kinderen. De jongste was inmiddels zo
oud, dat hij niet meer op die stoel hoefde, maar gewoon van het ‘buitentoilet’ gebruik kon maken.
De zolder fungeerde dus, net zoals tegenwoordig vaak het geval is, als opslagruimte.
In de schuur of stal stonden 2 koeien, die tezamen maar liefst op 10 pond vlaems werden getaxeerd.
Vergeleken met de taxatiewaarde van het huis van £ 50 …. Verder stonden er 2 spaden, een beetje
brandhout, een hakmes, een bakje met spijkers, een zaag en nog wat rommel .
Zowel de roerende als de onroerende goederen hadden samen een waarde van slechts £ 78 en een
beetje…
Tja, geen luxe keuken (eigenlijk helemaal geen keuken, er werd buiten of in de achterkamer
gekookt), geen spoelend toilet, geen stromend water, geen centrale verwarming (eigenlijk helemaal
geen verwarming), vlees aan het plafond, twee bedden (of bedjes, hoe breed waren ze?) voor 5
personen. Allemaal op een paar vierkante meter. Hygiëne was ver te zoeken en het was dan ook niet
verwonderlijk, dat kindertjes op (zeer) jonge leeftijd overleden.
Na opmaak van deze inventaris, waarbij ook nog
een kleine schuld en de kosten van het produceren
van deze inventaris worden afgetrokken, blijft een
bedrag van ruim £ 74 over. De oppervoogt en
weesmeesteren besluiten, dat Jan Schoppenboer
wel van alle baten van zijn ‘bezit’ mag profiteren,
maar dat hij de schulden moet betalen én de
kinderen moet onderhouden en voeden totdat zij
25 jaar zijn of gaan trouwen. Daarnaast moet hij ze
bij het bereiken van dat punt ook een zilveren
dukaton ( een half pond Vlaems) meegeven.
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Goed, deze inventaris werd dus opgesteld, omdat Jan Schoppenboer op het punt stond om te
hertrouwen. De gelukkige is Berbera Focque (ook wel geschreven als Fokke of Fokké), een
jongedame uit Sint Philipsland. Zij trouwen op 27 juli 1733 in Oud-Vossemeer.
Gezamenlijk krijgen zij nog 4 kinderen in de periode 1734 tot het overlijden van Jan op 8 juni 1739.
Berbera is dan nog zwanger van de vierde, die pas in oktober wordt geboren.
In december wordt dan weer een inventarisatie opgemaakt, omdat Berbera een nieuw huwelijk wil
aangaan. Er wordt dan vermeld, dat er van het eerste bed (met Jannetje van de Tonnekreek) nog
twee kinderen in leven zijn, Jan en Leuntje, en van het tweede bed eveneens nog twee. Ofwel, van
de 8 kinderen van Jan Schoppenboer zijn er nog 4 over. Triest.
Bij de inventarisatie blijkt wel, dat het huis in waarde is gestegen naar £ 73 en ook zijn inboedel in de
afgelopen 6 jaar in waarde en in omvang is gestegen. Wat opvalt is, dat ze enkele nieuwe spullen
hebben gekocht, zoals een spiegel, een kapstok, een kleed voor de schouw, een spinnewiel en enkele
beesten (1 varken van £4, 4 koeien van samen £22 en wat kippen). De totale waarde komt nu op
ruim £138, hetgeen bijna een verdubbeling is van 6 jaar geleden.
Van de nazaten van Jannetje van de Tonnekreek (t.w. Jan en Leuntje Schoppenboer) is het
navolgende nog vermeldenswaardig.
Jan Schoppenboer trouwt in 1756 in Middelharnis met Simonia Pieterse de Groeve. In april 1758
wordt er nog een zoontje geboren en ook hij krijgt de naam Jan, net zoals zijn vader en grootvader.
Leuntje trouwt in 1751
met Anthony van
Dongen, geboren te
Raamsdonk, maar
wonende in “GrootWaspik”. Vervolgens
krijgen zij een zoon,
Johannis, die zij laten
dopen in de Westerkerk
in Amsterdam. Daar
wonen zij waarschijnlijk
ook, maar toch vinden
Figuur 15. Doop zoon van Leuntje Schoppenboer in de Westerkerk
met Leuntje van de Tonnekreek als getuige, 1752
ze het van belang om
de doop van hun zoon op te laten nemen in het doopregister in Waspik. Zij hebben bij deze doop de
nicht van Leuntje Schoppenboer, Leuntje Isbrands van de Tonnekreek (dochter van Isbrand en
Maatje, hierna te behandelen) uitgenodigd. De twee nichten hadden ongetwijfeld een prima band.
Leuntje Isbrands (vdT) moest van Flakkee naar Amsterdam reizen voor deze gebeurtenis. Eerst de
overtocht naar het vasteland en vervolgens met een trekschuit naar Amsterdam. Die reis duurde
zeker 2 dagen.
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Willem (1701-1704) wordt gedoopt op 2 oktober 1701 in de Hervormde kerk van
Ooltgensplaat in het bijzijn van Aart Braber (de broer van zijn moeder, Leuntje) en Susanna van
Tilburg.

Figuur 16. Doopinschrijving Willem op 2 oktober 1701

De kleine Willem overlijdt al op 2-jarige leeftijd en wordt op 13 januari 1704 prodeo begraven.

Figuur 17. Begrafenis van Willem op 13 januari 1704: “den 13e dito biliet gegeven aen Jan IJsebrantse van de Tonnekreek
om sijn kint genaemt Willem Janse te mogen begraven. Prodeo”
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Isbrand (1698-1770) wordt gedoopt op 5 oktober 1698 in de Hervormde kerk van OudeTonge in het bijzijn van zijn opa Isbrandt Janse van de Tonnekreek en tante Jannetje Isbrants van de
Tonnekreek (zus van zijn vader). Er wordt vermeld, dat zij woonden op 'Plaatse grond'. Het is
onduidelijk waarom de kleine Isbrand dan in Oude-Tonge werd gedoopt. Mogelijk was er tijdelijk in
Ooltgensplaat geen dominee of waren ze even gevlucht voor het water of was er bij de bevalling een
dokter nodig, die op dat moment niet in Ooltgensplaat aanwezig was.

Figuur 18. Doopinschrijving Isbrand op 5 oktober 1698

Zijn vader, Jan, overlijdt als hij 7 jaar is en zijn moeder, Leuntje, overlijdt in 1707 als Isbrand 8 jaar is.
Als weesje wordt hij de komende 7 (!) jaar 'uitbesteed' (ondergebracht bij dorpsgenoten voor een
bepaald bedrag) aan Cornelis Jansz. Kempenaar voor respectievelijk 30, 28, 28, 28, 28, 22 en 22
gulden. Voor dat bedrag moest Kempenaar Isbrand voeden en kleden, terwijl het schoolgeld, de
schoolbenodigdheden, dokterskosten en medicijnen werden betaald door het Armenhuis.
Vervolgens gaat hij voor drie jaar naar Aren Theunisse Groenewegt voor de kosten van kleren, gratis
dus.

Figuur 19. Uitbesteding Isbrand bij Cornelis Janse Kempenaar voor 30 gulden, april 1706

In april 1726 wordt Isbrand op 27-jarige leeftijd aangenomen in de kerk van Den Bommel. Zijn twee
oudere zussen, Jannetje en Neeltje, zijn hem voorgegaan en hij volgt het voorbeeld om naar Den
Bommel te vertrekken.
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van
St. Annaland

Neeltje Maurits
van
Kempen

Hendrick Tichelman
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Pieter Centse
Stadshoek

Isbrand Jansz. van de
Tonnekreek

Maatje Jans

7 kinderen

3 kinderen

Maatje Jans van Sint Annaland met haar ouders en eerste echtgenoot

In Den Bommel ontmoet hij Maatje Jansdr. van Sint Annaland. Maatje is 4 jaar ouder dan Isbrand en
is in 1714, als 19-jarige, getrouwd met ene Hendrick Gerritsz. Tichelman. Samen krijgen Maatje en
Hendrick 7 kinderen, waarvan de laatste in april 1727. Enkele maanden later overlijdt Hendrick en
staat Maatje alleen voor de opvoeding (en kosten) van het hele kroost. In 1728 verkoopt zij een stuk
land aan haar schoonvader voor maar liefst 1000 gulden! Daarmee moet zij voorlopig voldoende
financiële armslag hebben gehad .
Isbrand en Maatje
gaan op 7 juli 1730 in
ondertrouw en op 30
juli 1730 geven zij
elkaar het jawoord in
de Nederlands
Hervormde kerk van
Den Bommel.

Figuur 20. Huwelijk Isbrand en Maatje, 30 juli 1730

Op 7 januari 1731 wordt door de dorpsomroeper aangekondigd, dat de Staten van Holland en
Westvrieslant opdracht hebben gegeven tot het taxeren en opnemen van alle huurverklaringen
binnen de gemeente. Daartoe dient iedereen op aanstaande vrijdag 19 januari 1731 op het dorpshuis
een formulier te ondertekenen waarin zij bevestigen bewoner en/of eigenaar van hun huis te zijn. Als
zij dat niet of onjuist doen, volgt een boete van 25 gulden. Daarnaast dienen ook verhuurders een
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totale inventarisatie te maken van de woningen en gebouwen die zij bezitten en verhuren. Doen zij
dat niet naar waarheid, dan riskeren zij een boete van een kwart van de jaarlijkse huur!
Jammer genoeg zijn deze verklaringen niet bewaard gebleven, maar de totaaloverzichten wel. Zo
zien we dat Isbrand met zijn gezin in een huisje woont aan de dijk om de polder het Oudeland. Hij
betaalt daarvoor een jaarlijkse huur van slechts 10 gulden en moet daarover ook nog 17 stuivers
belasting (verponding 8,5%) betalen.

Figuur 21. Het dorpje Ooltgensplaat is in 1733 nog maar enkele straten groot

Ter vergelijking, de huizen op de Voorstraat in Ooltgensplaat vertegenwoordigen een huurwaarde
variërend van 20 tot 70 gulden. Het huisje van Isbrand en Maatje langs de dijk is dus een stuk kleiner.

Figuur 22. Huur van Isbrands huisje in 1731

In de lijst wordt vermeld, dat het huisje van IJsbrant van de Tonnekreeks erfgenamen is. Het gaat hier
dus om het huisje van de grootvader van Isbrand, Isbrant. Deze Isbrant is overleden in 1705 en heeft
dit huisje aan de dijk om de polder het Oudeland nagelaten. Daarin wonen nu zijn kleinzoon Isbrand
met zijn vrouw Maatje.
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Figuur 23. Locatie van Isbrands huisje op de dijk tussen de Oudelandsche Polder en de Polder van Den Bommel

Zoals gezegd, woont Isbrand in een huisje aan de dijk om de polder het Oudeland. Omdat hij en
Maatje inmiddels lidmaten zijn in de kerk van Den Bommel kun je er vanuit gaan, dat ze aan de dijk
wonen tussen de Oudelandse Polder en de Polder van Den Bommel.
Isbrand en Maatje krijgen 3 kinderen, namelijk Jan (in 1732), Leuntje (in 1734) en Aren (in 1736).
Deze kinderen vormen de Zesde Generatie en zullen daar worden behandeld.
Voor Isbrand zijn dit de eerste en enige drie kinderen, maar voor Maatje zijn dit de kinderen 8, 9 en
10. Als Aren wordt geboren is Maatje inmiddels 42 jaar. Hij is de laatste en naar later blijkt de enige
die de naam Van de(r) Tonnekreek doorgeeft. Oef…
De kinderen worden alle drie geboren en gedoopt in de Hervormde kerk in Den Bommel.

Figuur 24. De doopinschrijvingen van de kinderen in 1732, '34 en '36.
Let op de voornaam van Isbrand: IJsebrand, IJsbrand en Eysbrand…
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Het vernoemen van de kinderen was tot diep in de 20ste eeuw zeer gebruikelijk, zoniet min of meer
verplicht. Eerst werden de namen van de grootouders gebruikt, vervolgens de namen van de ooms
en tantes. De namen van Jan en Leuntje zijn dus een vernoeming naar de ouders van Isbrand. De
vernoeming van Aren zou kunnen zijn naar de oudere zus van Maatje, want die heette Arentje. Meer
gebruikelijk zou echter zijn een vernoeming naar haar oudste broer, Maurits. Daarom is het niet
ondenkbaar dat Aren is vernoemd als waardering naar de laatste ‘ouder’ bij de uitbesteding van
Isbrand, Aren Theunisse Groenewegt. De naam Aren doet hier zijn intrede in de familie en blijft tot in
de 20ste eeuw in gebruik.
De omtrek van de Oudelandsche polder is heden ten dage ongeveer 9300 meter, waarbij de
dorpsgrenzen niet zijn meegenomen. In het begin van de 18e eeuw wordt deze dijk verhuurd aan de
bewoners als ‘dijckettinge ende gorsettinge’. Het totaal van de dijklengte is ongeveer 2500 roeden,
hetgeen eveneens overeenkomt met de omtrek van tegenwoordig van 9300 meter.
In deze polder huurden zijn vader Jan en opa Isbrandt jarenlang een stuk van de dijk. Isbrand zoekt
het verderop en huurt stukken dijk van 1733 tot 1762 in de polder de Grootenblok (meer richting
Oude-Tonge) voor 4 gulden jaarlijks. Hij mag op de grond geen schapen laten 'wieden', maar het is
onduidelijk wat hij wel op die grond doet.
Iedere polder heeft een ‘polderbestuur’ voor het dagelijkse beheer van de polder (controle op dijken,
afwatering etc.). Het bestuur bestaat uit een dijkgraaf (de voorzitter) en leden (gezworenen). Isbrand
opteert voor een functie als lid (‘gesworene’) vanaf het moment dat hij een stuk grond in de polder
Nieuwenblok heeft, dus vanaf 1731. Hij houdt dit vol tot 1761 en wordt nooit gekozen….

Figuur 25. Bij de nieuwe voorgestelde gezworen komt Isbrand jaarlijks voor.

Zodra hij grond heeft gepacht bij een andere polder, de Grootenblok, stelt hij zich daar ook bijna
jaarlijks kandidaat. Ook daar wordt hij niet gekozen.
In 1754 stelt hij zich samen met 15 andere dorpsgenoten zelfs kandidaat voor het ambt van
‘Schepen’. Helaas, ook hier valt de keuze op iemand anders.
Eind 1734 overlijdt de moeder van Maatje, Neeltje Mauritsdr. van Kempen (zie schema op blz 12). Zij
was eerst getrouwd met de weduwnaar Jan Cornelisz. van Sint Anneland (waarmee zij 11 kinderen
kreeg) en daarna met Pieter Stadshoek. Bij haar overlijden wordt in januari 1735 een inventaris
opgemaakt van maar liefst 64 bladzijden!
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Uit deze inventaris blijkt duidelijk dat de familie zeer welgesteld was. Er was in totaal ruim 600
gulden in huis. Daar kon je eenvoudig een flink huis van kopen…
Er waren diverse zilveren drinkbekers met daarop de initialen van de eigenaar aangebracht. Zoals
I.C.V.S.T (Jan Cornelisse van Sint Anneland) of M.I. (Maurits Jans), maar ook P.C.S. (Pieter Centse
Stadshoek). Hetgeen betekent, dat de rijkdom al was vergaard door Jan Cornelisse en dat Pieter
Centse Stadshoek (na het overlijden van Jan Cornelisse) het vermogen heeft uitgebreid. In ieder geval
heeft hij voor zichzelf ook een zilveren drinkbeker laten maken of misschien was het wel een kado
van Neeltje..
In de inventaris zat ook nog een kerkbijbeltje met op de
hoeken zilveren beslag. Neeltje had een ketting met
zilveren haken en op de schakel N.M.V.K. (Neeltje
Maurits van Kempen). De lijst puilt uit met zilveren
gemerkte spulletjes, zoals kettingen, schoengespen,
vingerhoed, een zilveren hoofdspansel (halssieraad) met
gouden stukken, een gouden hoepring (gladde
vingerring zonder steen), een gouden ring met grove
steen, bloedkoralen ketting met gouden slot, gouden
hemdknopen, zilveren broekknopen, etc.
De kleding van Pieter was prachtig, maar wat te denken
van de kledingkast van Neeltje. Vijf verschillende mantels
Figuur 26. Kerkbijbeltje
van katoen, velours en van vette wol, lekker warm! Vier
geplooide bovenrokken van damast, kalamink (wol en kamelenhaar) en zijde. Diverse keurslijfjes
(korsetten) van lakense stof, damast of gebloemd. Wollen slaaprokken, zijde kappen en zelfs een
zwarte rouwkap. Daarnaast nog 19 vrouwenhemden, 14 zakdoeken, 16 halsdoeken, 27 (!) keuvels, 18
bonte halsdoeken, 3 keuvels en een muts.
Het huis was voorzien van 6 bedden met 10 hoofdkussens.
Er was een aparte keuken in het huis, een zijkamer, een
opperkamertje, een voorhuis, zolder en een keet op het erf. Het vee
bestond uit 4 merries en 3 ruinen.
Enkele andere opvallende zaken in het huis: een koperen bedpan,
een tinnen bierkan, een brandijzer (ijzeren standaard, waarop het
spit draait) , een ijzeren kat, een vogelkooitje, een Delfts stelsel op
de kast, 45 Delfts blauwe schotels, nog wat Delfts koffie- en
theegoed, 2
Figuur 27. Tinnen bierkan
Delfts
spoelkommen, Delfts porselein, 15 Delfts blauwe
borden en naast de huisbijbel nog enige andere
boeken, waaruit duidelijk blijkt dat de ouders van
Neeltje wel zeker konden lezen!
Aan de muur hing ‘een huys horologie off klokje’
Figuur 28. Koperen bedpan
ofwel een wandklok. En in de keuken was ook een
wafelijzer om wafels te maken! Op de zolder staan nog een eiken uittrekbare tafel en een bakermat.
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In de inventarisatie worden de kosten en baten naast elkaar gezet. Bezittingen worden vertaald in
waardebedragen en schulden worden hiervan afgetrokken.
Het is bijzonder om te lezen, dat de kosten voor een begrafenis – net als heden ten dage – de pan
kunnen uitrijzen. We zien, dat er voor het afleggen en de diensten ‘ten sterfhuyse’ ruim 7 gulden
wordt berekend. Dezelfde ‘aflegger’ heeft ook nog de vrienden van het gezin mondeling verzocht om
naar begrafenis te komen, daarvoor rekent hij nog eens ruim 2 gulden.
De meester-timmerman Dirk van Gelder heeft een mooie kist gemaakt voor maar liefst 24 gulden. De
meester-smid leverde apart de benodigde schroeven voor 2 gulden en 8 stuivers. Ene Antonio van
Weell rekende voor het kerkrecht en het gebruik van zijn beste doodskleed ruim 7 gulden, voor het
maken van het graf en het tuintje eromheen ruim 3 gulden en tijdens de uitvaart serveerde hij
koekjes en beschuit voor 9 gulden. Mattheus Bars (de herbergier) leverde een half vat bier voor ruim
3 gulden. Jan Leendertsz. van Putten leverde een schaap van 5 gulden voor het rouwmaal. Wouter
Verduyn rekent 16 stuivers slachtgeld voor 2 schapen. De levering van het tweede schaap is niet
vermeld, waarschijnlijk kwam deze uit de eigen voorraad van Pieter Centse Stadshoek.
De chirurgijn, Adriaan Boon, komt ook nog met een rekening voor de geleverde medicijnen en de
gedane visites ‘in de dootsiekte van de overleedene’ van bijna 37 gulden!! En dat terwijl al zijn werk
blijkbaar niet heeft geholpen…. Hij heeft ook nog zijn zoon, Leendert Boon, twee keer op pad
gestuurd naar ‘de Willemstad’ om daar met de dokter te overleggen over behandeling van de ziekte.
Daarbij had Leendert al een voorschot ontvangen voor de scheepstocht en vertering, maar er blijft
nog een te betalen bedrag over van 9 gulden. Toen deze adviezen niet hielpen is hij nog een keer
naar Rotterdam afgereisd om daar met verschillende doktoren te overleggen, er resteerde nog een
te betalen bedrag van 10 gulden.
Totale kosten van de begrafenis (inclusief dokter): ruim 125 gulden…. De kosten van een kleine
woning.
Alle kinderen en aangetrouwde kinderen waren het blijkbaar eens en ondertekenden de inventaris,
zo ook Isbrand. In deze genealogie wordt zoveel mogelijk de doopnaam aangehouden zoals deze in
het inschrijvingsregister in de kerk is vastgelegd. Daarna vinden vaak allerlei verschrijvingen plaats
van met name de voornamen, maar doorgaans ook de achternamen. Isbrand is in het doopregister
op deze wijze vastgelegd, maar later ook als Isebrand of IJsbrand of IJsebrandt of Isbrandt etc. Zelf
maakt hij er in onderstaande handtekening het volgende van: “IJsebrandt IJans van de Tonnekreec”.

Figuur 29. Ondertekening van Isbrand bij de inventarisatie na het overlijden van zijn schoonmoeder, Neeltje Maurits van
Kempen, in 1735
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Half februari 1735 wordt een akte opgesteld, waarin wordt aangegeven, dat de kinderen recht
hebben op 8/9 deel van de erfenis van Neeltje Maurits. Pieter Centse Stadshoek koopt feitelijk zijn
eigen huis en land weer terug. Het gaat dan om zijn bouwhoeve, bestaande uit huis, schuur, barg
(overdekte bergplaats voor hooi), ovenkeet en wagenhuis met daarbij ongeveer 10 hectare land, in
totaal ongeveer fl. 3500,Vervolgens wordt er 28 februari 1735 nog een openbare verkoop gehouden van de roerende
goederen, die bijna 700 gulden opbrengt en waarvan Pieter Stadshoek het leeuwendeel van zijn
eigen inboedel heeft teruggekocht.
Deze Pieter Centse Stadshoek rommelde wel heel gemakkelijk met geld. Zo lezen we in de
inventarisatie, dat hij al ruim een jaar (sinds 1 januari 1734) kerkmeester is van de Hervormde kerk in
Den Bommel. Als kerkmeester is hij blijkbaar belast met zowel de administratie als met de financiën.
Hij heeft bijgehouden, dat er meer inkomsten waren dan uitgaven en wel een bedrag van ruim 550
gulden. Dit geld zit niet in een apart potje, maar is vermengd met zijn eigen vermogen. Bij het
opmaken van de inventaris brengt men het bedrag van 550 dan ook op als ‘last’ van de boedel. Er is
geen zaak van gemaakt, maar het is duidelijk, dat hij het kerkgeld gebruikte als eigen geld…
In deze boedelstukken wordt vermeld, dat Hendrick Tigchelman en Maatje eerder (te weten op 16
december 1718 bij het maken van een caveling en verdeling wegens het overlijden van Maatje’s
vader, Jan Cornelisse van Sint Annaland) een bedrag van fl. 437:4:4 (437 gulden, 4 stuivers en 4
penningen) hebben ontvangen. Voor deze, blijkbaar nog openstaande schuld, is nu uiteraard de 2e
man van Maatje verantwoordelijk: Isbrand…. Maar gelukkig hebben meerdere kinderen al eerder uit
de ‘pot’ gegraaid en krijgen Isbrand en Maatje toch nog een bedrag van ruim 42 gulden uit de
inboedel.
De vrouw van Isbrand, Maatje, kwam dus uit een welgesteld nest. Haar vader Jan Cornelisse van Sint
Annaland was al niet onbemiddeld en de 2e echtgenoot van haar moeder, Pieter Stadshoek, al
helemaal niet. Jan Cornelisse was daarnaast al in 1687 aangesteld als diaken van de NH-kerk in Den
Bommel, een functie die niet alleen christelijk werk in zich hield, maar ook bestond uit de
traditionele armenzorg.
Maatje trouwde als jongedame met Hendrick Tichelman, eveneens een telg uit een welgestelde
boerenfamilie. Waarom Maatje na het overlijden van Hendrick dan met de arme sloeber Isbrand
(voormalig weeskind) trouwt, kan alleen maar zijn omdat Maatje als weduwe met 7 kinderen niet erg
aantrekkelijk is voor een nieuwe partner. Isbrand zag er blijkbaar wel de voordelen van…
Dat het gezin van Maatje beschikte over enige welstand is ook te zien aan de conditie van de
kinderen. Ten tijde van het huwelijk tussen Maatje en Isbrand leven alle 7 kinderen van Hendrick en
Maatje nog. Daaruit wordt nog maar eens duidelijk, dat de voorouders van Isbrand arme sloebers
waren. In die gezinnen lag de sterfte onder jonge kinderen aanzienlijk hoger, ontegenzeglijk
veroorzaakt door slechte huisvesting en hygiëne.
Halverwege 1731 is de 1ste schoonvader van Maatje, Gerrit Tichelman, overleden. In zijn
nalatenschap kwam een vierde deel ten goede aan zijn zoon Hendrick, maar door het vroegtijdig
overlijden van Hendrick schoof deze nalatenschap door naar de kinderen van Hendrick (en Maatje).
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Na het huwelijk tussen Maatje en Isbrand is laatstgenoemde de voogd over de kinderen van Hendrick
geworden. Vrouwen hadden destijds geen formeel spreekrecht, dus bij notariële stukken of
rechtbankdocumenten komt Isbrand voor als spreekbuis. in de formele stukken werd dit verwoord
door de term ‘nomine uroris usufructuaire’ ofwel ‘in naam van de echtgenote, die het vruchtgebruik
heeft’.

Figuur 30. Isbrand als 'nomine uroris usufructuaire'

In de erfenis zit onder andere de hoeve Lusthof, liggende in de polder de Tille. Zoals gezegd, was een
deel van die erfenis voor de kinderen van Hendrick (en Maatje). Die kinderen waren nog minderjarig,
dus de verdeling kon nog niet plaatsvinden. De Lusthof bestond uit een woonhuis, schuur, ovenkeet,
wagenhuis en 48 gemet en 118 roeden land, ongeveer 200.000m2, ofwel 20 hectare. Na het
overlijden van de vader van Hendrick, Gerrit Tichelman, wordt het boerenbedrijf gerund en bewoond
door een broer van Hendrick, Jacob.
In januari 1735 is er echter een zware storm, die de schuur grotendeels vernield en laat instorten.
Om gebruik te kunnen maken van de landerijen rondom het woonhuis is de schuur van eminent
belang. De nog minderjarige kinderen kunnen uiteraard niet opdraaien voor de kosten van reparatie,
dus besluit de familie, dat Jacob de schuur laat repareren op zijn kosten en dat de hoeve Lusthof aan
hem wordt verkocht. Men realiseert zich, dat dit wettelijk niet kan, dus de familie (lees: de voogden)
wendt zich tot het Hof van Holland en verzoekt toestemming. Vooruitlopende op deze toestemming
laat Jacob de schuur alvast repareren.
Gelukkig gaat het Hof in mei 1735 akkoord met het voorstel, waardoor in juli 1735 de daadwerkelijke
verkoop kan plaatsvinden aan Jacob Tiggelman voor een bedrag van 3100 gulden. Een smak geld!
Er wordt een akte opgesteld, waarin Jacob Tiggelman toezegt om ieder kind zijn rechtmatige deel van
de erfenis te geven op het moment dat zij volwassen worden (25 jaar) of gaan trouwen. Uiteindelijk
heeft hij de toezegging ook waargemaakt en krijgen vier kinderen ieder een kwart van fl. 3100,-.

Intermezzo, het dorp enzo..
In deze periode lijkt Adolphslant een gemeente in opmars. Administratief hebben ze hun zaakjes
goed op orde en er lijkt sprake van enige welvaart.
Er worden door de dorpsomroeper allerlei aanbestedingen omgeroepen, zoals voor het verhogen
van de zeedijken, voor het schoonhouden, verbreden en verdiepen van wateringen, voor het
schoonhouden van de straten, etc. Zo zien we ook een aanbesteding voor het schoonmaken van de
kerk. Blijkbaar behoort dit niet tot het takenpakket van de dominee of één van zijn medewerkers en
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daarom besteedt de kerkmeester in juli 1736 deze werkzaamheden uit aan diegene, die als
‘minstverlatende’ (ofwel tegen de goedkoopste prijs) deze werkzaamheden wil uitvoeren.
In 1737 is er behoefte aan
een uitbreiding van het
Arme Gasthuis. Men
introduceert dan ook gelijk
een nieuwe benaming, het
Arme Gasthuis wordt een
heus Weeshuis. Daartoe
dient de bestaande
buitenmuur met 180 voet
(ongeveer 50 meter) te
worden uitgebreid. Deze
muur dient maar liefst 22
voet (ruim 6 meter) hoog te
worden. Is dat nu om de
Figuur 31. Aanbesteding vergroten van het Arme Gasthuis, 1737
weesjes binnen te houden of gure
types buiten? De aanbesteding gaat over het aanvoeren van steen, hout, kalk, dakpannen en zand.
En daarnaast over het leveren van arbeid als timmer- en metselwerk. Daar is blijkbaar voldoende
geld voor gereserveerd.
Men besluit ook om de burgers in het dorp aan te spreken op hun gedrag. Zo wordt er een plakkaat
opgehangen (en omgeroepen, want de meesten konden niet lezen) waarin wordt vermeld, dat veel
kinderen, zowel jonge als oudere, in Ooltgensplaat er een gewoonte van maakten om op zondag,
zelfs tijdens de kerkdienst (!), schandelijk lopen te schreeuwen, razen en ravotten door ‘des heeren’
straten en over het kerkhof. Deze mededeling is een waarschuwing, zodat niemand kan zeggen, dat
hij het niet heeft geweten. In het vervolg zal er streng worden opgetreden en de kinderen worden
beboet met een straf van 3 ponden. En uiteraard zullen de ouders van deze kinderen hiervoor
aansprakelijk worden gesteld. Ongetwijfeld heeft dit geleid tot een rustiger zondag. De boete was
voor die tijd nogal aan de hoge kant…
Ook werd de bevolking opgevoed met
betrekking tot brandgevaar. In alle dorpen van
Adolphslant werd een controle (een schouw)
uitgevoerd over de beschikbare brandwerende
middelen. Men moest deze ten tijde van de
schouw buitenshuis opstellen en tonen. Zo
niet, volgde een boete.

Figuur 32. De standaard afsluiting van de dorpsomroeper:
"Segget voort"

Rond de jaarwisseling van 1737 naar 1738 rolt
de ene verordening over de andere. Eerst wordt nog eens duidelijk gesteld, dat het schieten met een
‘schietgeweer’ tijdens de nieuwjaarsnacht leidt tot ‘ontzetting en beroerte van vele burgers’ en
tevens kan leiden tot brand of kwetsing van malkander. Daarom hebben Schout en Schepenen
20

T
v d

Genealogie Van de(r) Tonnekreek

Vijfde Generatie met Isbrand van de Tonnekreek (1698– 1770)

T
v d

besloten dat het schieten of zelfs lopen met een geweer in het dorp zal leiden tot inname van het
geweer én een boete van 30 stuivers.
Op dezelfde dag, 31 december 1737 is er nog een verordening voor de gehele dorpsgemeenschap.
Iedereen moet op nieuwjaarsdag om 10 uur achter het huis in de sloot, waterput of spui een gat in
het ijs hakken ter grootte van vier voet in het vierkant, zodat ten tijde van nood ‘bij brant off andere
ongemakken dat Godt verhoede’ water gehaald kan worden. Ook hier staat een straf op van 30
stuivers bij het niet opvolgen van de verordening.
Blijkbaar waren alle sloten en wateringen bevroren en vreesde men niet aan voldoende water te
kunnen komen ten tijde van een dorpsbrand. De meeste huizen waren destijds nog van hout en een
brand kon catastrofaal zijn voor het dorp….
Enkele jaren later, in 1739, worden de inwoners er op gewezen, dat het absoluut niet de bedoeling
om vuilnis en andere vuiligheid op straat te gooien. Niet op des heren straten, maar ook niet op de
achterweg. Er kwam wekelijks op zaterdagmiddag een kar langs om as en andere vuiligheid op te
halen en men diende het vuil de gehele week te verzamelen en op zaterdag netjes buiten te zetten.
Op risico van een boete van wederom 30 stuivers.
In 1744 heerst er een ziekte onder het rundvee en Schout en Schepenen verordenen op last van de
Staten van Holland en Westvrieslant, dat er geen rundvee meer van buiten het eiland naar binnen
mag en ook niet andersom. Op straffe van 3 pond….
In de wereld om het dorp heen is midden in de 18e eeuw ook wel het een en ander aan de hand.
Zonder in detail het algemene wereldbeeld te willen schetsen was er wel iets aan de hand waar de
inwoners van Ooltgensplaat zeker weet van hebben gehad en misschien zelfs wel slapeloze
nachten...
In 1702 verklaarden Engeland, de
Republiek en de Oostenrijkse Habsburgers
de oorlog aan Frankrijk en Spanje met
name om te voorkomen, dat er een FransSpaans machtsblok zou ontstaan.
Gedurende deze Spaanse Successieoorlog
bracht de Republiek een leger van maar
liefst 119.000 man op de been, hetgeen de
schatkist een vermogen kostte. Bij de
Vrede van Utrecht (1713) werden de
Zuidelijke Nederlanden, die op dat
moment in Spaanse handen waren,
grotendeels toebedeeld aan Oostenrijk. Er
Figuur 33. De Oostenrijkse Nederlanden
werd ook een barrièreverdrag afgesloten,
waarbij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden het recht kreeg om in een aantal steden (van
die Zuidelijke Nederlanden, nagenoeg het huidige België) bataljons infanterie te legeren als een soort
vooruitgeschoven verdedigingslinie van de Republiek. Na de oorlog werden door de economische
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malaise echter diverse legereenheden ontbonden en de uitgaven voor het leger verminderd,
waardoor deze garnizoenen werden verwaarloosd.
In 1740 brak de Oostenrijkse successieoorlog uit. O.a. Frankrijk, Spanje en Beieren aan de ene kant
en (o.a.) Oostenrijk en Groot-Brittannië aan de andere kant. Eigenlijk behoorde de Republiek volgens
eerder gedane toezeggingen ook de kant van Oostenrijk te kiezen. Maar omdat de Republiek in die
periode (vanaf 1702) zich bevond in het (Tweede) Stadhouderloze tijdperk (Willem III overleed
kinderloos in 1702, zijn aangewezen opvolger Johan Willem Friso verdronk in 1711 in het Hollandsch
Diep en diens zoon Willem IV werd pas in 1729 volwassen en op dat moment werd hij ‘slechts’
benoemd tot stadhouder van Friesland, Groningen, Drenthe en Gelderland) was er onvoldoende
gemeenschappelijke leiding om een oorlog te voeren. Nederland wilde liever ‘een beetje neutraal’
blijven en beloofde financiële steun.
In 1744 trokken de Franse troepen de grens van de Oostenrijkse Nederlanden bij Vlaanderen over.
De onderbemande barrière steden vielen achter elkaar en de paniek in Zeeland en Brabant sloeg toe.
Tot hoever zouden de Fransen oprukken? In 1747 was het zover. Het beleg van Bergen op Zoom
begon in juli en na twee maanden werd de stad veroverd. Er vielen aan beide zijden ongeveer 5000
doden (!) en de stad werd geplunderd en in brand gestoken.
Inmiddels waren de Zeven gewesten zo ver gekomen, dat in november 1747 Willem IV werd erkend
als erfstadhouder der Verenigde Nederlanden, waarmee de Republiek in feite een soort vorstendom
was geworden. In 1748, na ook nog de val van Maastricht in Franse handen, werd de Vrede van Aken
gesloten en kwam er weer rust in het land.
Gedurende deze spannende periode van dreigende Franse inval werd er door de Nederlandse marine
druk gepatrouilleerd in de Zeeuwse wateren. Er zijn uit die tijd nog enkele scheepsjournaals bewaard
gebleven, waaruit wat wetenswaardigheden zijn te lezen. Zo staat in een scheepsjournaal, dat op 16
september 1747 rapport werd ontvangen over de val van Bergen op Zoom. Op de juiste datum! Hoe
communiceerde men dat zo snel met elkaar? Op zee werkte dat met seinvlaggen, maar hoe men dat
zo snel bij het eerste schip kreeg?
Daarnaast wordt duidelijk, dat de haven van Ooltgensplaat af
en toe barstenvol lag met marineschepen. Dat moet een
fraai gezicht zijn geweest.
Er werd veel melding gemaakt van het scheepstype
“Uytlegger”. Daarover is weinig terug te vinden, behalve dan
dat deze werden gebruikt voor zeegaten de wacht te
houden, zowel in het noorden (het ‘Wad’) als in de Zeeuwse
wateren. De schepen werden destijds nog niet vernoemd
naar zeehelden, zoals tegenwoordig, maar hadden wel fraaie
namen zoals: de Jonge Margriet, D’Liefde, de Prins Casemier,
de Nieuwe Eendragt, D’Maria Johanna, de Kooneginne
Hester, de Jonge Jacob, de Jonge Willem Pieter, de Arke des
Verbonds, etc.
Figuur 34. Uytlegger
De schepen waren ook niet héél klein, bijvoorbeeld de
uytlegger “de Jonge Margriet” onder de commandeurs Van Zuylen en Feneman werd bemand door
63 koppen en beschikte over 10 kanons aan boord met 4 draaibassen.
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Met name
tijdens de
strenge
vorstperiodes
gingen de
schepen
schuilen in de
haven van
Ooltgensplaat.
Zo ook op 11
januari 1748
als de
Figuur 35. Tekst uit het Journaal van "de Jonge Margriet"
uytlegger ‘De
Jonge Margriet’ bij het binnenvaren van de haven aan de grond loopt. Om het schip wat lichter te
maken werden de zware geschutsstukken aan wal gebracht en werd het schip door ‘het volk’ in de
haven getrokken. In de namiddag werd het geschut weer opgehaald en op de dijk geplaatst. Pas op
10 februari werd het geschut teruggeplaatst.
In de journaals lezen we over deserterende matrozen, maar ook over verzoeken om personeel te
mogen werven in ‘Menheerse’ (Middelharnis). Commandeur Loopuyt schrijft dat 4 van zijn beste
soldaten zijn afgelost door 4 anderen. Die nieuwelingen betitelt hij als ‘ongesont volk’, waarvan er
eentje zelfs ‘geheel van verstand berooft was, en soodanig siek, als ik genootsaakt was hem met mijn
sersant weg te laten brengen, omdat hij mijn schip niet soude aansteeke, met het ongedierte welk hij
meede had gebrogt’.
In de periode oktober 1747 tot juli 1748 (9 maanden) werden er in Ooltgensplaat maar liefst 22
militairen begraven. Allemaal matrozen en soldaten, op één na. Op 27 januari 1748 werd luitenantkolonel Maurits Seis begraven. Voor hem werd een impost van 15 gulden betaald. De matrozen en
soldaten maakten gebruik van de pro deo regeling.

Figuur 36. Begrafenis van luitenant-colonel Maurtis Seis, januari 1748

De overleden militairen waren -voor zover bekend – geen slachtoffer van een oorlogshandeling
tegen de Fransen, maar stierven als gevolg van ziekte.
In Ooltgensplaat draaide het leven gewoon door. In november 1751 wordt bekendgemaakt, dat alle
ingezeten (het zij herbergier, winkelier, molenaar, huislieden of anderen) hun maatbekers en
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dergelijke, zowel groot als klein, zowel ellen als gewichten, zowel geijkt als ongeijkt binnen 6 weken
moet laten ijken door de ijkmeester, die op dat moment in het dorp is. Op straffe van een bekeuring.
In dezelfde maand constateren Schout en Schepenen, dat er aardappelen worden geladen in de Kaai
(haventje) via een zogenaamde ‘aardappelherp’ (een soort hellende zeef met alleen in één richting
lopende – of elkaar kruisende – draden), waardoor de aarde letterlijk tussen wal en schip viel. Met
als gevolg, dat de aarde in de Kaai terecht kwam, waardoor vervolgens belemmering in het gebruik
van de haven zou kunnen ontstaan. Deze manier van laden werd verboden. Men diende aardappelen
te laden vanaf de zogenoemde aardappelkaai en dan door de aardappelen op de wal reeds in een zak
te doen of anders met gebruik van een herp, maar dan wel met een opvangbak eronder. Boete op
niet naleven: 30 stuivers.
Op 21 mei 1752 start de anti-rook campagne in Adolphslant. Schout en Schepenen hebben
geconstateerd, dat er mensen langs de straten en achterwegen van het dorp al lopende roken met
een brandende pijptabak. En nog erger, met diezelfde pijptabak staan ze in de schuur ook nog te
dorsen, waarbij volgens Schout en Schepenen ‘dat God verhoede de grootste ongemacken van brand
tot overgroote schade en geheele ruine van veele goede ingesetenen soude konnen koem te
ontstaan’.
Het wordt vervolgens verboden om binnen de ring van het dorp met rokende of brandende pijptabak
te gaan staan of wandelen langs straten, achterwegen of misputten. En al helemaal niet in een
schuur. De boete is maar liefst 3 pond. Burgers worden verzocht bij een dergelijke constatering, dat
niet oogluikend toe te staan, maar onmiddellijk de Schout te informeren.
Op 22 februari 1754 schijnt er een viezerik aan het werk te zijn in Ooltgensplaat. De huizen van
diverse burgers werden met ‘drek’ bevuild, hetgeen nog niet tot actie leidde, maar op deze nacht
werden zelfs de aangeplakte publicaties op de pui van het dorpshuis met drek bevuild. Nu is de maat
vol bij de Schout. Hij looft een premie uit van maar liefst 100 Carolus guldens voor de ‘aanbrenger’
van de dader.

Maar goed, om weer terug te komen op het reilen en zeilen van Isbrand en Maatje… Het is de vraag
of zij al deze verordeningen en aanbestedingen ook hebben meegekregen. Zij woonden op afstand
van het dorp en het is onbekend of de dorpsomroeper ook langs alle buitenplaatsen ging om zijn
verhaal rond te toeteren.
Van de dreiging en oorlogshandelingen van de Fransen hebben ze zeker meegekregen de inname en
brand van Bergen op Zoom. Hemelsbreed is de afstand van het huis van Isbrand tot Bergen op Zoom
slechts 20 kilometer. Een brandende stad moeten zij hebben gezien. Daarnaast hebben ze
ongetwijfeld ook wel al die marineschepen in de haven gezien of er in ieder geval over gehoord.
Misschien heeft Isbrand wel meegeholpen met het naar binnen trekken van een oorlogsbodem.
In 1740 huurt Isbrand van het Armenhuis een stuk land in de polder De Nieuwenblok, ongeveer 4
hectare grond voor een periode van 7 jaar voor ongeveer 100 gulden jaarlijks om te bewerken.
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Aan de huur van een stuk land werd destijds nog wel enige restricties verbonden. Er mochten geen
elzen of wilgen worden gerooid, hij moest het land op juiste wijze cultiveren, de sloten bijhouden,
etc.

Figuur 37. Locatie eerste en tweede woning Isbrand en huur/koop land in de polder Den Nieuwenblok

In juli 1750 kopen Isbrand en Maatje van Johannis Zaaijer een stuk land in dezelfde polder Den
Nieuwenblok met een mestput en schuur en tevens een stuk land met daarop een huis, schuur, keet
en barg voor een bedrag van 1000 gulden. Het huis staat aan de buitenbeloop van de dijk om de
polder Den Grootenblok
Hij betaalt 200 gulden contant en zal vervolgens jaarlijks 50 gulden moeten betalen met een
rentepercentage van 4% over het uitstaande bedrag.
In januari 1752 slaat het noodlot toe en overlijdt de oudste zoon van Isbrand en Maatje, Jan van de
Tonnekreek, op 19-jarige leeftijd. Hij wordt ‘prodeo’ begraven, hetgeen er op duidt, dat de financiële
situatie van het gezin onvoldoende is om de kosten van de begrafenis te kunnen dragen. Wat is er
gebeurd? Twee jaar geleden kopen ze nog een huis van 1000 gulden! En nu kunnen ze geen 3 gulden
missen voor een begrafenis?

Figuur 38. Begrafenis Jan van de Tonnekreek, 28 januari 1752
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De kosten van het begraven waren op te delen in kosten voor de kerk (het luiden, kleed, etc) en de
impost (ofwel belasting). Deze belasting, ingesteld in 1695, werd geheven op trouwen en begraven
en was verdeeld over 5 verschillende klassen, afhankelijk van het inkomen:
➢
➢
➢
➢
➢

boven 800 gulden jaarlijks => 30 gulden verschuldigd
tussen 400 – 800 gulden jaarlijks => 15 gulden
tussen 200 – 400 gulden jaarlijks => 6 gulden
onder 200 gulden jaarlijks => 3 gulden
indien men armlastig was, prodeo….

Twee jaar later, in januari 1754, overlijdt tot overmaat van ramp ook Maatje. Zij wordt slechts 59 jaar
oud. Is het toeval, dat beiden in januari overlijden? Of was de financiële situatie inmiddels zo slecht,
dat het huis onvoldoende verwarmd kon worden? Gelukkig was Isbrand deze keer wel in staat om 3
gulden voor het begraven te betalen.

Figuur 39. Begrafenis Maatje van Sint Annaland, 28 januari 1754: Billiet uytgegeven aan Maarten van Schouwen omme
op Den Bommel begraven te werden Maatje Jans van St. Anneland, huysvrouw van IJsebrant van de Tonnekreek; onder
de classis van f 3,,-,,-

De weeskamer van Ooltgensplaat maakte een document op, waarin de kinderen uit Maatjes 1ste
huwelijk met Hendrick Tiggelman én de oom maternel (van moederszijde), Jan Cornelisz. van der
Veer (gehuwd met Cornelia Jans van Sint Annaland) van de minderjarige kinderen Aren van 17 en
Leuntje van 19 jaar verklaren een ‘staatje van effecten en lasten des boedels’ (een inventaris) te
hebben gezien en te hebben geaccordeerd. Isbrand mag de gehele boedel en andere goederen
behouden als hij aan de kinderen ieder een bedrag van 25 gulden uitkeert. Voor de kinderen
Tiggelman betekent dat een directe uitkering van 4 x 25 = 100 gulden (zij zijn immers al volwassen of
getrouwd). Voor de minderjarige kinderen van Isbrand zelf, wordt benadrukt, dat hij ze tot hun
huwelijk of volwassenheid (25 jaar) moet onderhouden en dan pas diezelfde 25 gulden moet betalen.
In juni 1755 benoemt Isbrand 2 voogden over zijn minderjarige kinderen, t.w. Cent Moris
(waarschijnlijk een vriend van de familie) en zijn stiefzoon Gerrit Hendrikse Tiggelman.
Financieel gaat het blijkbaar weer goed, want in 1760 koopt Isbrand een mooie speelwagen (een
wagen voor plezier en niet voor werk) voor 100 gulden en in november 1767 verstrekt hij een lening
van 250 gulden aan Marcellus van der Poll. Hoewel Isbrand al 69 is, verkeert hij blijkbaar nog in
goede gezondheid. Hij verstrekt de lening voor een looptijd van maar liefst 10 jaar met een
rentepercentage van 4% jaarlijks. Van der Poll stelt zijn huis als onderpand.
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In april 1768 koopt Isbrand een stuk land van 2,5 hectare uit de erfenis van Cornelis du Sart voor
1010 gulden. Isbrand woont nog steeds aan de dijk van de polder Den Grootenblok en het stuk land
ligt eveneens in dezelfde polder. Het lijkt erop, dat Isbrand dit contant kan betalen…
Nog geen 2 jaar later, in februari 1770 overlijdt Isbrand op 71-jarige leeftijd. Zijn kinderen dragen
zorg voor een begrafenis in de 4e klasse, dus voor 3 gulden. Dat is toch vreemd, gezien zijn
uitgavenpatroon van de afgelopen jaren. Hij zou qua inkomen zeker hoger ingeschat moeten zijn.
Waarom dat niet gebeurde is onbekend.

Figuur 40. Begrafenis Isbrand op 20 februari 1770
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