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 De zesde generatie, Aren van Tonnekreek (1736 tot 1805) en zijn vrouwen  Maria Leenderts Lokker 

en Johanna Stoffels Looije. 

 
 

 
 

Figuur 1. Presentatie van de Zesde generatie 

 
 
De zesde generatie bestaat uit de kinderen van Isbrand van de Tonnekreek (1698 tot 1770) en zijn 

vrouw Maatje van Sint Annaland, te weten Jan (1732-1752), Leuntje (1734-1799) en Aren (1736-

1805).  
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Uit de volgende tabel blijkt, dat van de Zesde Generatie alleen Jan op jeugdige leeftijd is overleden 

en Leuntje en Aren een voor die tijd zeer acceptabele leeftijd hebben bereikt.  

 

 

Figuur 2. Kinderen van de 6e generatie 

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

namelijk Jan(1732-1752) en Leuntje (1734-1799) en als laatste Aren (1736-1805). Hij zet de lijn voort. 
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Jan (1732-1752) 
is de eerstgeborene van Isbrand en Maatje.  

Hij wordt gedoopt op 22 mei 1732 in de Hervormde kerk van Den Bommel. Zijn tante Merrij van Sint 

Annaland is getuige bij de doop. 

 

 

Figuur 3. Doopinschrijving Jan, 1732 

 

Hij overlijdt op 19-jarige leeftijd op 28 januari 1752 en wordt begraven in zijn geboorteplaats. Het is 

onbekend waaraan dit vroege overlijden is te wijten.  

 

 

Figuur 4. Begrafenis Jan, 1752 
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Leuntje (1734-1799) 
was de enige dochter van Isbrand en Maatje. Maar omdat Maatje al 7 kinderen uit een eerder 

huwelijk had (zie 5e generatie), waaronder 2 meisjes, zal Leuntje weinig eenzaamheid hebben 

gevoeld. Leuntje werd gedoopt op 3 oktober 1734 in de Hervormde kerk in Den Bommel in het bijzijn 

van tante Jacomijntje.  

 

Figuur 5. Doopinschrijving Leuntje, 1734 

Op 11 december 1767 gaat Leuntje in ondertrouw met de jongeman Leendert Willemszoon Braber 

en op 3 januari 1768 trouwen zij.  

 

Figuur 6. Huwelijk Leuntje met Leendert Willemse Braber, 1768 

Kort na het huwelijk raakt zij al zwanger, want op 10 oktober van datzelfde jaar wordt hun eerste 

kindje geboren, Willem. Ze krijgen in totaal 5 kinderen, alle 5 jongens! Hun derde kind , Marinus, 

wordt geboren op 12 november 1772, maar sterft twee weken later. Hij wordt op 30 november 1772 

begraven. Leuntje en Leendert krijgen daarna nog twee jongens en noemen de laatste wederom 

Marinus.  

 

Zowel bij de begrafenis van Leuntje (64-jarige leeftijd) in 1799 als bij de begrafenis van Leendert (61-

jarige leeftijd) in 1802 wordt een impost van maar liefst 30 gulden betaald, het maximum. Leendert 

en Leuntje hebben dus uitstekend geboerd tijdens hun leven.
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Aren (1736-1805) 

wordt gedoopt op 5 augustus 1736 in de Hervormde kerk van Den Bommel in het bijzijn van de 34-

jarige tante Cornelia van St. Annaland.  

 

Figuur 7. Doop Aren 5 augustus 1736 

Hij moet een geweldige jeugd hebben gehad. Zijn ouders hadden voldoende financiële middelen, 

waardoor het aan de kleine Aren niets zal hebben ontbroken. Daarnaast was zijn oudste halfbroer bij 

zijn geboorte al 21 jaar en zijn oudste halfzus al 17 jaar, dus hij moet vertroeteld en verwend zijn 

opgegroeid. Zijn moeder overlijdt als Aren 17 jaar oud is en zijn vader als hij 33 jaar is. Hij woont dan 

nog thuis. Over de verdeling van de erfenis van zijn ouders is niets terug te vinden, maar die zal op 

basis van 50% met zijn zus Leuntje zijn gegaan, waardoor hij een prima financiële start maakte in het 

leven.  

Aren is dankzij de erfenis in 1774 in staat om een lening 800 gulden tegen 3,5% te verstrekken aan 

Maria van Dooremaal, de weduwe van Michiel van der Vorst. Maria geeft een stuk land in de 

‘Magdaleenenpolder’ als onderpand.  

 

In september 1774 koopt hij een huis op de Voorstraat in Oude Tonge. Het huis staat aan de 

westzijde van de Voorstraat, tussen de huizen van Dirk Wittekoek en Adrianus Moris. Bij het huis 

hoort ook nog een schuur en een erf. Het kost hem fl. 2225,-. Hij sluit er geen lening of hypotheek 

voor, dus kan het huis blijkbaar met eigen geld betalen.  

 

Met dit huis is wel iets 

bijzonders aan de hand. Aan 

de hand van de verpondingen 

(belastingen) kunnen we 

nagaan, dat dit het derde huis 

was. Het eerste huis werd 

bewoond door Pieter van 

Ekeren, het volgende door 

Dirk Wittekoek en daarnaast 

woonde Aren met Maria. 

Tevens vinden we bij de 

kadastrale kaarten uit het 

begin van de 19e eeuw terug, 

dat de weduwe van Daniel de 

Jong,  waar Aren later het huis 

aan verkoopt, woont in nummer 889. Het huis is dus op een exacte plaats te duiden.  

Figuur 8. Detailopname Voorstraat Oude-Tonge met huis nr 889. 
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Figuur 9. Voorstraat Oude-Tonge, begin 20e eeuw 

Het moet het meest linkse huis op bovenstaande foto zijn.  

 

In ditzelfde pand aan de Voorstraat 5 startte Karel van de Tonnekreek (1903-1956), één van de 

achterachterkleinzoons van Aren, in 1931 een café.  

 

 

Figuur 10. Voorstraat Oude-Tonge. De auto met nummerplaats H-77253 stamt uit 1929. Op het bovenlicht van de deur, 
onder Verlof, staat de naam van de verlofhouder, K. vd Tonnekreek. De foto is uit beginjaren ’30 van de 20e eeuw. 
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Terug naar Aren.  

 

Hij heeft, na het overlijden van zijn vader, een jongedame leren kennen in Oude-Tonge, Maria 

Lokker. Aren schrijft zich in bij de kerk van Oude-Tonge en kort daarna trouwt hij als 38-jarige met de 

28-jarige Maria.  

 

Figuur 11. Aren en Maria trouwen in Oude-Tonge, 1775 

Ze betalen bij de ondertrouw in beide gemeenten een impost van 6 gulden, waaruit de conclusie kan 

worden getrokken, dat Aren al redelijk in de slappe was heeft gezeten. 

 

Het huwelijk van Maria en Aren kent waarschijnlijk veel verdriet. Het duurt bijna 5 jaar, voordat 

Maria gaat bevallen. Die periode is ongewoon lang, waardoor het aannemelijk is, dat er één of 

meerdere miskramen zijn geweest. 

Tijdens die bevalling in maart 1780 gaat het dan alsnog mis. Zowel het ongedoopte kraamkind als 

Maria overlijden tijdens de bevalling. 

 

 

Figuur 12. Overlijden Maria en haar kraamkind, 1780 

Over de relatie tussen Aren en zijn schoonmoeder kan slechts worden gegist. Zij begrijpt snel, dat er 

na het overlijden van Maria een erfenis valt te verdelen. Een week na de begrafenis laat zij een akte 

opstellen bij de Schout, schepenen en weesmeesters van Oude-Tonge, dat de minderjarige zusjes van 

Maria vertegenwoordigd zullen worden door hun ooms van vaders zijde, te weten Jan en Thonis 

Lokker. De zusjes worden ten gevolge van het ontbreken van een testament gezien als de natuurlijke 

erven van Maria. Er wordt namelijk bij deze erfenis het zogenoemde “aasdomsrecht” gehanteerd. Bij 

het ontbreken van een testament én als er geen kinderen zijn, is 50% van de gemene boedel voor de 

echtgenoot (echtgenote) en 50% voor de bloedverwanten van de overledene. In dit geval voor de 2 

minderjarige zusjes van Maria.  
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Een maand na het overlijden van Maria laat Aren een stuk land taxeren van 6 gemeten en 100 

roeden (ongeveer 2,5 hectare). Dit is hetzelfde stuk land dat zijn vader, Isbrand, in 1768 (12 jaar 

eerder) heeft gekocht uit de erfenis van Du Sart voor 1010 gulden. Nu is het 1100 gulden waard. 

 

Dan taxeert de gemeente zelf nog de onroerende goederen van Aren, zodat hij de successie rechten 

van 5% kan afdragen.  

Het huis wat hij in 1774 (6 jaar geleden) nog kocht voor fl. 2225,- wordt nu getaxeerd op fl. 1550,-. 

Daarnaast bezit hij nog 1/24 part in de meestoof, waarvan de helft wordt getaxeerd op ruim 112 

gulden, het eerder getaxeerde stuk land van 1100 gulden (waarvan de helft voor Aren) en de 

hypotheekbrief uit 1774, waarop nog 700 gulden uitstaat (van de 800) en waarvan ook de helft voor 

Aren is. Het totaal bedraagt bijna 1800 gulden en Aren moet (inclusief kosten) bijna 100 gulden 

successierechten betalen…. Over zijn eigen bezit…. 

********************************************** 
Over de meekrapteelt en de bijbehorende verwerking in de 

meestoof staat een aardig artikel in Wikipedia, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meekrapstoof, met bijbehorend 

filmpje. De planten werden voornamelijk geteeld op de 

Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden in verband met de 

geschikte kleigrond. Van de plant werden alleen de wortels 

gebruikt. Na het drogen en het stampen werd het resultaat, 

een fijn poeder, verkocht aan wolververijen en 

textieldrukkerijen. Hieruit werd de kleurstof alizarine ofwel 

Turks rood of kraplak bereid.   

Straatnamen herinneren op de eilanden nog aan de locaties 

van de meekrapstoven. In Ooltgensplaat is er een 

‘Stoofstraat’, in Oude-Tonge een ‘Stoofplein’, in Den Bommel 

een ‘Stoofhof’, in Ouddorp een ‘Stoofweg’, etc.  

********************************************** 
 
Zeven maanden na het overlijden van Maria gaat Aren (inmiddels 44 jaar) op 6 oktober 1780 in 

ondertrouw met de 20-jarige Johanna Looije uit Middelharnis. Aren zal gezien deze 24 jaar (!) 

leeftijdsverschil ongetwijfeld als een goede, rijke partij worden gezien door de jonge Johanna. Maar 

wellicht heeft zij zich vergist in de afhandeling van de erfenis, want zoals gezegd moet Aren 50% 

afdragen. 

 

Tijdens de ondertrouwperiode wordt op 10 oktober 1780 een akte opgesteld door schout, 

schepenen en weesmeesters van Oude-Tonge, waarin de boedel wordt verdeeld tussen de 

erfgenamen van zijn eerste vrouw, Maria Lokker, en hemzelf. De minderjarige zusjes van Maria 

krijgen fl. 2747:2:8 en voor Aren zelf is er een bedrag van fl. 2807:2:8.  

De bloedverwanten zijn verplicht om de doodskosten van 60 gulden volledig te betalen, vandaar het 

verschil van 60 gulden tussen het deel van Aren en de zusjes. De lijfsieraden en kleding van  

Maria werden (verplicht) toegekend aan de zusjes, maar telden wel gewoon mee in de boedel.  

 

Figuur 13. Meekrapplant 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meekrapstoof
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Een grove opsomming van de totale boedelscheiding: het huis aan de westzijde van de Voorstraat in 

Oude-Tonge was getaxeerd op fl. 1550. Er was voor 264 gulden aan goud en zilver in huis. Hij had 273 

gulden aan zijn zwager Leendert Willemsz. Braber geleend en bezat daarvan een schuldbrief. Hij 

verhuurde een kamer, een achterhuis en een keuken aan 3 verschillende personen. 

 

De waarde van de totale boedel (roerende plus onroerende goederen)  bedroeg 5988 gulden. De 

lasten waren 434 gulden, waarvan 60 gulden ten gevolge van de dood van Maria. Zo werd er 6 

gulden betaald voor het afleggen, 10 gulden voor de doodskist en verdiende Gerrit van Gog 5 gulden 

als ‘lijkkebidder’. Gerrit van den Tol kreeg ruim 2 gulden voor het maken van het graf en Dirk 

Wittekoek kreeg 6 stuivers voor het dichtgooien. Er was voor 5 gulden aan bier en wijn en voor 8 

gulden aan brood, koekjes en beschuit tijdens de begrafenis. De chirurgijn rekende 4,5 gulden voor 

de behandeling van de zieke. Ook de koffie, thee, suiker, pijpen en tabak in het sterfhuis werden 

opgebracht voor ruim 2 gulden.  

 

Aan het einde van de akte van scheiding stellen beide partijen dat het gehele proces eerlijk is 

verlopen en dat bij nader te blijken onvolkomenheden er gezamenlijke een oplossing wordt bedacht. 

Het eindigt met de mededeling, dat Aren aan de zusjes een bedrag van 1691 gulden, 1 stuiver en 8 

penningen moet betalen. Het andere deel van 2747 gulden werd in spullen overgedragen (sieraden, 

kleding, een schuldbrief en een vaarsje).  

Ten slotte verklaren de comparanten deze overeenkomst te laten bezegelen door het Hof van 

Holland. De ene partij om condemnatie (veroordeling) te verzoeken en de andere om daarmee in te 

stemmen.  

En, niet onbelangrijk, verklaarden de schout, schepenen en weesmeesters van Oude-Tonge, dat na 

het doornemen van de akte van scheiding zij niet hebben kunnen bespeuren, dat de minderjarige 

zusjes enigszins zijn benadeeld! Blijkbaar was dat wel de verwachting of heeft iemand daar iets 

anders van gevonden.  

 

Op 29 oktober 1780 vindt dan het huwelijk tussen Aren en Johanna plaats. Er zijn blijkbaar geen 

bezwaren meer. 

 

 

Figuur 14. Huwelijk van de 44-jarige Aren met de 20-jarige Johanna, 1780 

Een half jaar later, in juni 1781, verkoopt Aren zijn deel in de meestoof aan zijn zwager Leendert 

Willemszoon Braber (getrouwd met zijn zus Leuntje) voor 225 gulden, hetgeen overeenkomt met de 

taxatie van een jaar eerder. Hij heeft blijkbaar geld nodig. 
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Even daarvoor, in mei, heeft Johanna haar overgang van de kerk van Middelharnis naar Oude-Tonge 

geregeld. Zij krijgt van de Gereformeerde kerk een ‘acte van indemniteit’ mee, waarmee de kerk aan 

de nieuwe gemeente (-> Oude-Tonge) toezegt Johanna te zullen onderhouden indien zij armlastig 

mocht worden.  

 

Figuur 15. Acte van Indemniteit voor Johanna, 1781 
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In april 1782 besluit hij om geld te lenen bij Joost Sterrenburg, de klerk van de gemeente.  Een 

bedrag van maar liefst 700 gulden tegen een rentepercentage van 4%. Hij stelt zijn huis op de 

Voorstraat in Oude-Tonge als onderpand.   

 

Dan verkoopt hij eind april 1783 de 6 gemeten 100 roeden kostbaar land in de polder Grootenblok 

aan zijn zwager Leendert Willemsz. Braber voor bijna 1300 gulden. Die prijsstijging gaat ineens wel 

héél snel. In 1768 nog 1010 gulden, in 1780 1100 gulden (jaarlijkse stijging fl. 7,50) en in 1783 1300 

gulden (jaarlijkse stijging fl. 67,-). Dat stinkt een beetje… Bij de taxatie van 1780 werd immers 

bepaald waar de zusjes van Aren’s eerste vrouw Maria recht op hadden…. 

Grappig, dat het bod wordt uitgebracht door Willem Paling, maar blijkbaar uit naam van zijn zwager 

Leendert Willemsz. Braber. Dat blijkt pas bij het doorgeven van de gedane verkoop in Oude-Tonge 

aan de schout en schepenen van Adolphsland (waar het stuk land onder viel).   

 

In september 1783 verkoopt Aren dan zijn huis op de Voorstraat in Oude-Tonge aan Daniel de Jong 

voor fl. 1725,-. Dat is wel iets meer dan het taxatiebedrag van 3 jaar eerder (fl. 1550,-), maar fors 

minder dan hij er zelf 9 jaar eerder (in 1774) voor heeft betaald, namelijk fl. 2225,-. Zo ging het dus in 

die tijd ook al. Men had in de gaten, dat hij het huis moest verkopen uit geldnood en dan werd er 

flink onder de waarde geboden.  

 

In dezelfde maand, september 1783, 

koopt Aren, samen met zijn vrouw 

Johanna Looije, een huis aan de 

Voorstraat in Middelharnis. Hij wilde 

blijkbaar wel op stand blijven wonen. 

Dit huis aan de oostkant van de 

Voorstraat, op de hoek met de 

Kerksingel beschikte ook over een 

schuur met erf. Het kostte hem fl. 

1021,- (inclusief kosten fl. 1096,-). 

Omdat hij eerder deze maand zijn huis 

in Oude-Tonge had verkocht voor een 

aanzienlijk hoger bedrag, zou je 

verwachten, dat hij dit huis contant kan 

betalen. Dat is echter niet het geval. Hij 

leent dezelfde dag bij de predikant van 

de gemeente Middelharnis, Michaël 

Kerwal Hannot, een bedrag van 500 gulden 

tegen 4%.  

 

 
 

Figuur 16. Voorstraat Middelharnis, met op de hoek van 
Voorstraat en Kerksingel nummer 187. 
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Ook bij deze 

locatie op de 

voorname 

Voorstraat in 

Middelharnis is 

iets bijzonders op 

te merken. Aren 

bewoonde het 

huisje met (later) 

kadastraal 

nummer 187. In 

de jaren 80 van 

de 20e eeuw (dus 

200 jaar later) 

bewoonde zijn 

achterachter-

achter-kleinzoon 

Karel van de 

Tonnekreek 

(*1949) enkele 

jaren op het kadastrale nummer 183, slechts 4 deuren verder dan Aren en Johanna ooit woonden.  

Het huis van Aren en Johanna is halverwege de 20e eeuw afgebroken, waarna vervolgens het 

naastgelegen Armenhuis werd opgeknapt en de vrijgekomen zijgevel werd voorzien van ramen. 

 

Tijdens de verschijning voor schout en schepenen in verband met de aanschaf van huis en het 

aangaan van de hypotheek maakt Aren van de gelegenheid gebruik om toestemming te vragen tot 

het verkopen van koffie en thee binnen de gemeente. Die toestemming krijgt hij.  

Hij is overigens niet de enige die deze ‘specerijen’ mag verkopen, meerdere dorpsgenoten vragen 

toestemming in dezelfde periode. 

 

Ze namen bij de verhuizing – die iets eerder plaatsvindt dan de aanschaf van de woning op de 

Voorstraat, ze wonen mogelijk tijdelijk bij de ouders van Johanna in - naar Middelharnis twee 

kinderen mee. Izebrand was inmiddels 2 jaar (geboren in 1781) en Maatje was nog maar 6 weken 

(geboren begin juni 1983). Maatje overlijdt kort na aankomst in Middelharnis en wordt daar op 28 

augustus 1783 begraven.  

Bij hun vertrek uit de kerk van Oude-Tonge wordt voor Aren gebruik gemaakt van dezelfde attestatie 

als waarmee hij in 1775 van Den Bommel naar Oude-Tonge is gekomen. In de eerste attestatie 

belooft de kerk van Den Bommel om Aren te ondersteunen bij armoede, bij deze vernieuwde versie 

in 1784 lijkt Oude-Tonge deze toezegging door te zetten in plaats van zelf ondersteuning toe te 

zeggen. Slim.  

Figuur 17. Locatie woning aan de Voorstraat (nr. 187) 
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Figuur 18. Attestatie van Aren, 1775 én 1784 

 

 

Aren en Johanna wonen van 1783 tot 1787 in het huis op de Voorstraat in Middelharnis. In die 

periode worden geen kinderen geboren. Wellicht is dat de reden dat ze terug willen verhuizen naar 

Oude-Tonge of is het gewoon heimwee?  

 

In ieder geval laten ze zichzelf uitschrijven uit de kerk van Middelharnis en komen in mei 1787 weer 

binnen in de kerk van Oude-Tonge. 

Een jaar later in mei 1788 wordt hun 2e zoon, Stoffel, geboren. De voornaam Stoffel is de naam van 

de vader van Johanna. Deze naam is nieuw in de familie Van de Tonnekreek en blijft tot in de 20e 

eeuw in gebruik. Stoffel is ook de naam van broer van de grootvader van Johanna, haar oudoom, uit 

het midden van de 17e eeuw. Maar nog verder terug komen we al een voorouder met de naam 

Stoffel tegen in Nieuwe-Tonge halverwege de 16e eeuw… Mooie naam! Natuurlijk is de naam een 

afgeleide van de heilige Christoffel. 

 

In september van datzelfde jaar (1788) verkopen Aren en Johanna hun huis aan de Voorstraat in 

Middelharnis aan Aren Janszoon de Waard voor 950 gulden. De Waard neemt de nog uitstaande 

hypotheek bij de predikant van 500 gulden over, betaalt 200 gulden contant en sluit bij Aren voor het 

resterende bedrag van 250 gulden een hypotheek af. Deze belooft hij in jaarlijkse termijnen van 50 

gulden af te lossen tegen 4% rente over het uitstaande bedrag.  
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Ook bij deze verkoop van een huis moet Aren er op toe leggen. Hij kocht het huis 5 jaar geleden voor 

1021 gulden (exclusief belastingen) en krijgt er nu maar 950 voor terug, waarbij hij ook nog eens 

instemt in het gezamenlijk betalen van de overdrachtsbelastingen.  

 

Bijna een jaar later, in juni 1789, verkoopt Aren de uitstaande hypotheek van – nog resterend – 200 

gulden ten laste van AJ de Waard door aan Gerrit Breur. Breur betaalt hiervoor hetzelfde bedrag van 

200 gulden cash. Ongetwijfeld verricht hij hiermee een vriendendienst aan Aren. De enige die de 

dupe is van deze transactie is De Waard. Hij moet nu in plaats van 4% een procent extra, dus 5% 

jaarlijks gaan betalen over het uitstaande bedrag. 

 

Er is geen nieuwe aanschaf van een woning te vinden in Oude-Tonge of omgeving. Het gezin 

beschikte blijkbaar over onvoldoende financiële middelen om nog een woning te kunnen kopen. Zij 

huurden een woning of woonden bij iemand (familie?) in. Zij woonden wel binnen de jurisdictie van 

Oude-Tonge. Dat weten we, omdat in 1793, als Aren inmiddels 57 jaar is, er wederom een dochtertje 

wordt geboren. Zij wordt gedoopt in de kerk in Oude-Tonge en  krijgt daarbij dezelfde naam als haar 

eerder overleden zusje, Maatje. Het gezin van Aren en Johanna is hiermee compleet: 
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Daarnaast zien we in 1800 als er soldaten bij diverse gezinnen in 

Oude-Tonge worden ingekwartierd, dat het gezin nog wordt 

opgenomen op de lijst van ‘inwoonders’ van Oude-Tonge. 

Overigens werden er bij Aren geen militairen ondergebracht. 

Hetgeen wellicht ook tekenend is voor de hoeveelheid ruimte 

die hij tot zijn beschikking had. 

 

In de tussentijd heeft zich in Nederland ook wel een en ander 

afgespeeld. Stadhouder Willem IV is al in 1751 op 40-jarige 

leeftijd overleden en zijn zoontje Willem V is dan pas 3 jaar. 

Eerst wordt zijn moeder regent, maar na haar dood (ten 

gevolge van de tering) in zijn 10e levensjaar, werd een vriend 

van zijn vader voogd, de hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel. Hij 

had een nichtje Wilhelmina van Pruisen en zij trouwde later op 

16-jarige leeftijd met de 19-jarige Willem V.  

 

Willem V wil het leger (+8000 man) en de vloot (+25 schepen) 

versterken en legt dit plan voor bij de Staten-Generaal. Hij 

motiveert zijn plannen door te verwijzen naar dreigend 

oorlogsgevaar. De gewesten Holland en Zeeland blokkeren 

deze uitbreiding, omdat zij liever de 

schuldenlast verlichten. En daarnaast willen 

zij de macht van deze stadhouder niet 

vergroten.  

Er bestaat op dat moment in de Republiek 

een grote tegenstelling tot Orangisten en 

Patriotten. Na veel gedoe leidt dat – mede 

door de opmars van de losgeslagen Franse 

patriotten - uiteindelijk tot het vertrek van 

Willem V en zijn gezin naar Engeland in 

1795. De patriotten vieren feest en 

verwelkomen de Fransen met wie zij een 

nieuwe republiek willen stichten, de 

Bataafse Republiek. Deze hield echter maar 

stand tot 1801. 

  

Figuur 19. Inkwartieringsoverzicht van de 
'inwoonders' van Oude-Tonge, 1800 

Figuur 20. Bataafse Republiek 
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Onderdruk van Frankrijk werden de 

veranderingen van 1798 weer 

teruggedraaid. een belangrijke wijziging 

was de scheiding der machten: de 

rechtspraak kwam in handen van een 

onafhankelijke rechterlijke macht! De 

naam van de Republiek werd gewijzigd in 

het Bataafs Gemenebest.  

In Frankrijk was inmiddels Napoleon aan de 

macht gekomen en hij verloor in 1806 het 

vertrouwen in de Republiek, hervormde 

het land tot het Koninkrijk Holland en 

benoemde zijn broer Lodewijk Napoleon 

Bonaparte tot koning.  

 

Kortom het rommelde enorm in Nederland. 

De archieven uit die periode geven 

onvoldoende duidelijkheid welke kant van 

de partijen Aren had gekozen. Hij was in ieder 

geval te oud om zich te mengen in het militaire 

strijdgewoel.  

 

Dan gebeurt datgene wat eigenlijk al lange tijd werd verwacht….Aren heeft financiële hulp nodig. Hij 

komt in de bedeling van de Diaconie van de Hervormde kerk terecht. In de jaren 1796 tot en met 

1804 krijgt hij gemiddeld 65 gulden per jaar ondersteuning. De kerk van Den Bommel houdt zich aan 

de gedane afspraak in de attestatie van vele jaren geleden (1775) en betaalt de diaconie van Oude-

Tonge jaarlijks netjes de aan Aren uitbetaalde bedeling terug.  

 

Figuur 22. Standaard bedeling voor Aren, daarnaast kreeg hij jaarlijks nog wat extra 

In 1805 krijgt Aren nog in de eerste 2 weken van het nieuwe jaar een gulden bedeling, maar daarna 

stopt het. Hij is waarschijnlijk overleden. 

 

Figuur 23. Bedeling Aren in de eerste 2 weken van 1805 

Figuur 21. Bataafs Gemenebest 
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Dat overlijden is omgeven met een klein raadsel. Van zo ongeveer alle voorouders, zeker in deze 

periode, is een overlijdensdatum vrij nauwkeurig vast te stellen, omdat de kerken hun begrafenissen 

nauwgezet bijhielden. Ook hielden de schout en schepenen hun ‘gaarders’ met impost (belasting) op 

huwelijk en begraven doorgaans prima bij. Echter een overlijden van Aren is niet terug te vinden. 

Noch in de registratie van de kerk, noch in de gaarders. Er is simpelweg niets genoteerd buiten het 

plots stoppen van de jarenlange bedeling door de diaconie. 

 

Bij het huwelijk van zijn 

zoon Stoffel in 

december 1814 wordt 

een huwelijkse bijlage 

afgegeven door de 

‘president’ van de 

gemeente Oude-Tonge. 

Daarin staat, dat Aren op 10 januari 1805 is overleden, hetgeen overeen lijkt te komen met het 

stopzetten van bovengenoemde bedeling. Aren is dan 68 jaar. 

 
Bij de huwelijkse bijlagen van zijn dochter Maatje in 1820 is echter een document opgenomen, 

waarin enkele mannen uit Oude-Tonge verklaren Aren te hebben gekend, dat Aren de vader was van 

Maatje en dat hij is overleden én begraven in het jaar 1804 te Oude-Tonge. Het document is enkele 

dagen voor haar huwelijk opgemaakt door de vrederechter, Johannes Plaat Christiaansz., aan het 

kanton Goedereede. 

 

Figuur 25. Verklaring overlijden Aren in 1804: “…de persoon Aren van de Tonnekreek en te weten, dat den zelven den 
vader was van Maatje van de Tonnekreek, de requirante in dezen, en dat den zelven in den jare agttien honderd vier te 

Oude Tonge overleden en begraven is.” 

Uiteraard blijven er nog wel vragen over. Waarom heeft Maatje in 1820 geen gebruik gemaakt of 

kunnen maken van een zelfde soort verklaring van de gemeente Oude-Tonge zoals haar broer 6 jaar 

eerder bij zijn huwelijk in 1814 wel lukte? Waarom moest zij het doen met een verklaring van een 

groepje mannen voor de vrederechter in Goedereede? Waarom falen zowel de administratie van de 

kerk als de administratie van de schout en schepenen? Dat doet vermoeden, dat er aan het 

Figuur 24. Verklaring overlijden Aren in 1805 
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overlijden van Aren toch een luchtje zit en sterker nog, dat hij mogelijk zelfs niet in Oude-Tonge is 

overleden en begraven. Maar waar was hij dan ten tijde van zijn overlijden?? Was hij op reis, 

onderweg ergens naartoe en is hij nooit meer thuisgekomen? Het is helaas niet meer na te gaan. 

 

Na het overlijden van Aren blijft Johanna op 45-jarige leeftijd alleen achter. De kinderen zijn dan 23, 

16 en 11 jaar oud. Ze wonen allen nog thuis, bij Johanna.  In februari 1810 trouwt de dan 50-jarige 

Johanna met de 50-jarige Mattheus de Bruin. Ook Mattheus is weduwnaar.  

 

Een maand voor het huwelijk met Mattheus past Johanna de voogdijregeling aan over haar 

minderjarige kinderen. Zij legt vast, dat zij samen met Aren op 25 augustus 1781 bij een testament 

hebben aangegeven, dat de langstlevende voogd zou zijn over de – nog te komen – kinderen. Als 2e 

voogd werd Leendert Willemszoon Braber (de zwager van Aren) aangesteld. Het testament is 

verloren gegaan, maar het is logisch dat Aren een dergelijk testament opstelde nog vóórdat Johanna 

zou gaan bevallen. Hij had immers zeer slechte ervaringen met de eerste bevalling van zijn eerste 

vrouw Maria, die hem zijn halve vermogen kostte (en hem uiteindelijk in armoede zou brengen). 

Johanna stelde, dat nu na het overlijden van zowel Leendert Willemszoon Braber (in 1802) als Aren 

(in 1805) én zij op het punt staat opnieuw te trouwen (met Mattheus de Bruin) het voogdijschap een 

aanpassing nodig had.  Zij benoemt nu haar oudste zoon, Izebrand, als besturende voogd en haar 

neef, IJzebrand Leendertszoon Braber, als toeziende voogd. 

 

Figuur 26. Johanna Looij woonde nog steeds binnen het dorp van Oude-Tonge, 1781 

Johanna overlijdt in 1821 op 61-jarige leeftijd binnen de gemeente Oude-Tonge. Haar tweede man 

Mattheus de Bruin overlijdt ruim 10 jaar later in april 1832. 

 

Aren was de laatste gezamenlijke voorouder van zowel de tak Van de Tonnekreek als de tak Van der 

Tonnekreek. Hierna splitst de stamboom in 2 afzonderlijke takken, die in de 21ste eeuw duidelijk 

herkenbaar zijn door verschil in tussenvoegsel.   
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