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Eerste Generatie met Isbrand Corneliszoon (1584 – 1653)

Een genealoog probeert de familielijn zo ver mogelijk terug in de geschiedenis te traceren. Als deze
familie lijn echter bestaat uit mensen, die geen belangrijke functies hebben bekleed, dan wordt het
zoeken erg lastig. Deze genealogie begint daarom niet in de 9e eeuw bij Karel de Grote, maar pas aan
het eind van 16e eeuw in de omgeving van Fijnaart en Heijningen in West Brabant.
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Figuur 1. Eerste generatie, Isbrant

Daar zou ergens in de tachtiger jaren van deze 16e eeuw Isbrant geboren moeten zijn als zoon van
Cornelis en Josijntien. De generatie van Isbrant noemen we de eerste generatie, omdat over hem
informatie is te vinden. De namen van zijn ouders en broers zijn slechts tot stand gekomen door het
analyseren van de volgorde van de geboorten van de kinderen van Isbrant en zijn latere vrouw en de
daarbij aanwezige getuigen. De regels voor het vernoemen waren destijds vrij strak geregeld.
Het ouderpaar Cornelis en Josijntien wordt daarom slechts terloops besproken als plaatsing in de tijd.
De broers Pieter, Jan en Willem worden niet besproken.
Rond die geboorte van Isbrant had Nederland nog niet de omvang en de vorm zoals we het nu
kennen. We zaten midden in de 80-jarige oorlog met Spanje (1568-1648). In het begin van die oorlog
was er nog sprake van 17 gewesten van de Lage Landen, die gezamenlijk optraden. Maar na het
overlijden van Willem van Oranje in 1584 en de Val van Antwerpen in 1585 ontstond er een scheiding
tussen noord en zuid. In 1588 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden opgericht, waar
het calvinisme de toon aangaf. Terwijl de Zuidelijke Nederlanden onder invloed bleven van de koning
van Spanje, die het katholicisme als enige godsdienst toestond.
Misschien werd Isbrant wel geboren in één van deze bijzondere jaren. In het jaar 1584 van de moord
op Willem van Oranje of in 1588, het jaar van het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. Isbrant heeft deze memorabele data in ieder geval niet bewust meegemaakt.
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Zijn vader, Cornelis, was ongetwijfeld - net zoals de tien generaties na hem - landarbeider. In deze
periode begon de inpoldering, of beter gezegd, de indijking. Het gebied van West-Brabant bestond
nog deels uit uiterwaarden, die door het aanbrengen van dijken werden ingepolderd. Oudenbosch en
Gastel lagen nog direct aan het water. Ook Heijningen had een haventje. Dankzij de inpoldering van
Fijnaart, de Grote Polder en Ruijgenhil ontstond het Eiland van Klundert. Op een kaart uit de
wereldberoemde atlas van Joan Blaeu uit 1664 is dit eilandje te zien met daarop ook Willemstad.

Figuur 2. Kaart Joan Blaeu, 1664. Nederland werd destijds nog 'op zijn kant' afgebeeld.
Het noorden is rechts, oost onder, etc.
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Op een latere kaart kan worden gereconstrueerd in welk tijdsverloop de verschillende polders zijn
ontstaan.

Figuur 3. Indijking gebied rondom Willemstad, eind 16e eeuw

1548 - de Oude Fijnaart polder betekende tevens het begin van het dorpje Fijnaart.
1554 - de Nieuwe Fijnaart polder, gelijktijdig met de Grote Polder. Het dorpje De Clundert werd
gebouwd op de resten van een ouder dorpje, Niervaart.
1564 - de polder Ruijgenhil ontstond met het dorpje Ruijgenhil, vanaf 1584 Willemstad.
1583 - de Oude Heiningen polder
1592 - ten zuiden van Fijnaart, de Oude Appelaar.
etc.
De inpoldering of indijking werd niet uitgevoerd door de "Overheid". Een dergelijk bestuursorgaan
bestond nog niet. Het waren doorgaans de grootgrondbezitters, die het initiatief namen om een
polder te bedijken. Zij lieten een landmeter de ligging van de dijken bepalen en vaak ook een plan
voor de wegenstructuur maken, bij voorkeur zodanig, dat vervolgens een verkaveling van de
landerijen eenvoudig was. Na het gereedkomen van de nieuwe polder werd de grond verpacht als
landbouwgrond. In het geval van de eerder genoemde polders betrof het polders met vruchtbare
zeeklei. En daar was natuurlijk voldoende vraag naar.
Cornelis woonde waarschijnlijk in de nabije omgeving van deze nieuwe polders, bijvoorbeeld in
Gastel of Zevenbergen. Hij bouwde er een bestaan op en kreeg samen met zijn vrouw enkele
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kinderen. Tot één van die kinderen behoorde Isbrant en zoals gezegd, zijn geboortedatum is niet
vastgelegd, maar moet ergens in de tachtiger jaren van de 16e eeuw zijn geweest.
Isbrant is als een soort pionier in het begin van 17e eeuw vanuit zijn geboortedorp naar het Eiland
van Klundert gereisd en is vervolgens het land gaan bewerken in de Oude Heijningen Polder. De
Gouden Eeuw kan beginnen!!
Isbrant trouwde rond 1607 met Clasijntien Richarts. Ze kregen negen kinderen, die allen werden
gedoopt in de Nederlands Hervormde kerk van Fijnaart (sinds 1550). Het eerste kind, Cornelis, werd
geboren rond 1608 en de
laatste, Sara in 1630.
Isbrant Cornelisz. komt
voor het eerst in de
boeken (naast de
kerkelijke notities ter
Figuur 4. IJsbrant Corn. 1 dele viij St; in 1615
gelegenheid van de doop
van zijn kinderen) als hij op een openbare verkoping in Fijnaart in 1615 een plank koopt voor 8
stuivers.
Financieel zat het hem niet mee en Isbrant moest geld lenen op een obligatie bij Theuntken
Cornelisz. Romeijn. Na haar overlijden in 1615 wordt vastgelegd, dat Isbrant nog 135 gulden open
heeft staan op deze obligatie. Dat is een fors bedrag voor die tijd (meer dan € 2000 in 2012).

Figuur 5. Noch een oblig op IJsbrant Corn van 135 gul; in 1615

Toch weerhoudt hem dit hem er niet van om een jaar later voor zijn vrouw een mooie bruinblauwe
rok van 5,5 gulden (€ 80) te kopen.
Het gezin kent ook veel verdriet. Ruim 25% van de zuigelingen uit de 17e eeuw sterft. Dit leed blijft
ook Isbrant en Clasijntien niet bespaard. Cornelis uit 1608 sterft tussen 1617 en 1625 en Pieter uit
1610 sterft vóór 1617. De registratie van geboortes werd begin 17e eeuw ingevoerd bij de kerken. De
registratie van sterfgevallen liet echter op zich wachten tot het begin van de 19e eeuw (de invoering
bij burgerlijke stand, verplicht gesteld door Napoleon). Gelukkig werd er wel in de 18e eeuw een
registratie ingevoerd over de betalingen van de begrafenissen. In Fijnaart begon men daarmee in
1740. Tot die tijd is het overlijden van personen lastig te bepalen. Één van de mogelijkheden bij
kinderen is het kijken naar geboortes van eventuele broertjes of zusjes met (ongeveer) dezelfde
naam. Er wordt in 1617 weer een Pieter geboren, dus mag men er vanuit gaan, dat de vorige uit 1610
inmiddels is overleden.
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Figuur 6. Het gezin van Isbrant Corneliszoon
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Wat heeft Isbrant van de oorlog met de Spanjaarden meegemaakt? Het gebied, waar hij met zijn
gezin woonde, veranderde nogal eens van eigenaar. Is het gebied in 1589 nog duidelijk in handen van
de Spanjaarden, in 1597 is het weer veroverd door de troepen van Maurits, de zoon van Willem van
Oranje. Het is onwaarschijnlijk, dat hij er last van heeft gehad. Zou het hem hebben geïnteresseerd?
Of, zou hij het hebben geweten?
Er gebeurden wel vaker zaken, die zijn voorstellingsvermogen te buiten gingen. In 1597 komen de
overlevenden van de reis naar Nova Zembla terug. In 1599 komen er voor de tweede keer schepen
terug uit de Oost met peper, kruidnagels, muskaatnoten, etc. In 1600 wint Maurits de Slag bij
Nieuwpoort van de Spanjaarden. Ach, Isbrant zal het allemaal worst zijn geweest, als hij het nieuws al
hoorde.
In 1609 wordt een bestand met de Spanjaarden gesloten, dat tot 1621 zal duren. In de tussentijd
wordt de landsadvocaat mr. Johan van Oldenbarnevelt geëxecuteerd in 1619, krijgt de stadhouder
Maurits de titels van zijn overleden halfbroer Filips Willem en wordt daarmee Prins van Oranje (in
plaats van graaf van Nassau) en weet Hugo de Groot in 1621 in een boekenkist uit Slot Loevestein te
ontsnappen. In 1621 gaat de 80-jarige oorlog met de Spanjaarden weer verder. Door de lichamelijke
verzwakking van Maurits en het ontbreken van Oldenbarnevelt ligt het initiatief bij de Spanjaarden.
Zij belegeren Bergen op Zoom en veroveren Breda.
Isbrant heeft -bij wijze van spreken - de kanonnen bij Breda horen bulderen (hemelsbreed slechts 20
km), maar de vraag is in hoeverre zijn gezin er verder iets van heeft meegekregen. Zij hadden het
druk met werken op het land en daarmee voorzien in de eerste levensbehoefte.
Na de geboorte van Pieter in 1617 komen er nog twee kinderen, namelijk Cornelis in 1625 en Sara in
1630. Een tamelijk ongewone regelmaat. Het is niet onwaarschijnlijk, dat in de tijd tussen Pieter
(1617) en Cornelis (1625) nog één (of meerdere) kind(eren) is (zijn) geboren. Evenzo tussen Cornelis
(1625) en Sara (1630). Deze kinderen zijn echter niet gedoopt. En dus niet geregistreerd.
Inmiddels is Prins Maurits overleden (1625) en is zijn halfbroer Frederik Hendrik hem opgevolgd als
Prins van Oranje. De Republiek is er slecht aan toe. De sfeer is gespannen en de schatkist nagenoeg
leeg. Er was net een verdrag afgesloten met Frankrijk voor een jaarlijkse financiële bijdrage aan de
oorlog met Spanje en een verdrag met Engeland voor het leveren van manschappen. De rest van zijn
leven (tot 1647) heeft Frederik Hendrik dan ook voornamelijk doorgebracht met oorlogshandelingen.
Jaarlijks trok hij er van het voorjaar tot het najaar op uit om gebied en steden terug te veroveren op
de Spanjaarden. Hij werd dan ook de "Stedendwinger" genoemd (o.a. van Breda en
's-Hertogenbosch). Een enorme financiële meevaller werd verkregen door de verovering van de
Zilvervloot op Spanje door Piet Heyn in 1628.

6

T
v d

Genealogie Van de(r) Tonnekreek

Eerste Generatie met Isbrand Corneliszoon (1584 – 1653)

T
v d

Wellicht staat het er los van, maar het lijkt financieel ook beter te gaan met Isbrant en zijn
gezinnetje. Ze kunnen zichzelf ook enkele prijzige goederen veroorloven. Clasijntien koopt in 1630
een "bedde met hooft" voor 22 gulden en 15 stuivers (210 euro in 2012). Dat moet voor hen een
enorm bedrag zijn geweest. Ook koopt zij voor Isbrant een 'ouden mans tabbert' voor 23 stuivers
(€11 in 2012). Isbrant zal er in die tabbert (overkleed voor de man) piekfijn hebben uitgezien.

Figuur 7. De vrouwe IJsbrant Corn 1 ouden mans tabbert xxiij St; in 1630

In 1637, niet lang voor het overlijden van Isbrant, koopt Clasijntien nog een oud tafelken voor een
stuiver, 10 houten tafelborden voor 3 stuivers en een zwart voorschort voor 20 stuivers. Het lijkt
alsof de ziekte van Isbrant onverwachts komt.

Figuur 8. De vrouwe IJsbrandt Corn 1 out tafelken 1 St, 10 houte tafelborden 3 St, 1 swarte voorschoot 20 St; in 1637
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In februari 1638 pacht Isbrant nog, samen met Aelbert Jorissen en Jan Janssen, een stuk grond van 18
hectare in de polder van Heijningen onder de Fijnaartse Drogendijk. Zij pachten deze grond nog voor
een periode van 7 jaar, te beginnen op 1 maart 1638 voor een jaarlijks bedrag van 14 gulden (€ 153
in 2012).

Figuur 9. Pacht van 18 hectare in de polder van Heijningen; in 1638

Isbrant woonde, blijkens deze akte, "aende Fijnaertsen Molen". Deze molen bevond zich in het
huidige dorpje Oude Molen. Niet op de plaats waar nu nog een molen staat, maar iets verderop.
Pas in 1641 wordt er weer melding gemaakt van één van de gezinsleden. Clasijntien wordt genoemd
als weduwe van Isbrant Cornelisz., wanneer zij op 16 mei 1641 4 mutsen koopt voor 11 stuivers.

Figuur 10 De Weduwe IJsbrant Corn 4 mutsen 11 St; in 1641

In de tussenliggende tijd is Isbrant dus overleden op een leeftijd van begin 50 jaar. Zijn vrouw,
Clasijntien, blijft achter met Jan (pm 30 jaar), Josijntien (pm 28 jaar), Pieter (pm 23 jaar), Cornelis (pm
15 jaar) en Sara (10 jaar). Alleen de jongste twee wonen nog thuis.
=================================================================================
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=I36&tree=tonnekreek
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