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VAN HET BESTUUR

Genealogische Dag 2006

Het bestuur prijst zich gelukkig dat onze vijfde genealogische dag, gehouden op 4 maart jl., weer een

prima verloop heeft gehad. Het aantal bezoekers lag aanmerkelijk hoger dan vorig jaar en de ruimte waar

wij ons konden presenteren – de grote zaal van het voormalige waterschapsgebouw in Middelharnis –

voldeed in alle opzichten. Met het gebruik van deze zaal werd tevens de aandacht gevestigd op het

Streekarchief Goeree-Overflakkee dat in hetzelfde gebouw een onderkomen heeft gevonden. De

presentatie van het Marechaussemuseum werd gewaardeerd, en ook de middaglezing, verzorgd door

onze bestuursleden Cathy Westdorp en Eva Lassing, werd door velen beluisterd.

We hopen volgend jaar op dezelfde weg verder te kunnen gaan: de eerste zaterdag van maart zal een

vast punt in het genealogisch jaar blijven!
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IN MEMORIAM

Op 29 maart 2006 ontvingen wij het droevige bericht van het plotseling overlijden van de heer Adri

Westdorp, echtgenoot van ons bestuurslid Cathy Westdorp-Priem. Adri was lid van de werkgroep die zich

bezighoudt met het verzamelen en ordenen van familieberichten. Vanaf het ontstaan van het Feijne

Kwartier was hij actief betrokken bij alles waar het het Genealogisch Centrum mee bezig was, of het nu

Genealogische dagen waren, het onderhoud van het gebouw, of het reilen en zeilen van de werkgroep.

Nooit op de voorgrond tredend, maar wel altijd met een duidelijke, betrokken boodschap voor de te volgen

lijn. We verliezen in hem dus een zeer gewaardeerde medewerker en we wensen Cathy en haar gezin
sterkte in het dragen en bij de verwerking van dit verlies.

ONZE EIGEN WEBSITE

We zoeken nog een nieuwe webmaster, dus als u iemand weet,of zelf belangstelling hebt, bel dan even. U

hoeft geen totaal nieuwe site te bouwen, maar wel kunnen meedenken over wijzigingen, en zelf eventuele
wijzigingen aan kunnen brengen.

OPEN DAGEN

Het archief in Dirksland is open op de eerste en derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur. Het

openingsschema is de komende maanden als volgt (met vermelding van de aanwezige leden van de

werkgroep of bestuur):

9 sept. Adriaan du Pree 23 sep. Wim Visser

7 okt. Hans Kalle 21 okt. Loes Mastenbroek

4 nov. Henk v.d. Nieuwendijk 18 nov. Cor Hameeteman

2 dec. Jan Grinwis 16 dec. Cathy Westdorp

Let op: niet geopend op 2 september! (Dan zijn wij met een deel van de collectie aanwezig op de Zeeuwse

Genealogische dag in Kapelle)

Donateurs hebben gratis toegang. Niet-donateurs betalen € 2,40 - per dag ofwel € 1,20 per dagdeel. Het

bezoekadres is: Achterdorp 7, Dirksland. Hoewel we in principe aan de openingstijden willen vasthouden

kunnen we ons voorstellen dat niet iedereen in de gelegenheid is om op zaterdag naar Dirksland te komen. In

dat geval bestaat de mogelijkheid met de heer J. van Wezel (tel. (0187)491663) of met de heer H. v.d.

Nieuwendijk (tel (0187)482883) een aparte afspraak te maken.

ONDERZOEK IN DIRKSLAND

Wellicht ten overvloede maar ik breng het toch nog maar even onder de aandacht voor de nieuwe

donateurs. Het is mogelijk om onderzoek te laten verrichten door onze specialisten. Deze zoekopdrachten

kunnen zowel binnen ons archief  “Het Feyne Kwartier" in Dirksland vallen (voor 1811), als ook buiten ons

archief in gemeentelijke archieven van Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. De prijs voor

2006 is vastgesteld op € 12,- per halfuur. Daar kunnen nog wel de kosten voor kopieën bij komen en

natuurlijk de portokosten. Als er na een uur niets is gevonden, stopt het onderzoek om de kosten niet

onnodig te laten oplopen. U kunt zelf een limiet aangeven tot hoever u wilt gaan. Voor dit onderzoek kunt u

contact opnemen met de redactie die de vragen zal verspreiden.

INTERNET

Onze vereniging is sinds enige tijd ook te vinden op de historische website van de provincie Zuid-Holland:

www.geschiedenisbank-zh.nl. Op deze site krijgt u een overzicht van historische, genealogische en

verwante verenigingen in de provincie Zuid-Holland.

Heeft u al eens gekeken op www.archieven.nl? Hier kunt u, in een zoekbeurt, tegelijk kijken in

inventarissen, toegangen en databases van een groeiend aantal archieven in Nederland.
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GENEALOGISCH ONDERZOEK DOOR EIGEN LEDEN

Een leven aan weerszijden van het Haringvliet: de lotgevallen van Gosewinus Klapmuts

door E. Lassing-van Gameren

De Brielse ‘chroniqueur’ Jan Kluit stond open voor alle interessante verhalen die hij te horen kreeg. Zijn

belangstelling beperkte zich niet tot de stad Brielle en nabije omgeving, getuige het verhaal waarmee hij

zijn verslag van het jaar 1756 begon:
1

“Januarij 1756

Onder de menigerhande ongevallen waarmede ’t mensdom in het verrigten zijner tijdelijke beroepen te

worstelen hebben, is de zee en riviervaart geen van de min gevaarlijkste; waarvan ons te deser dagen een

seer rampsalig voorbeelt is ter ooren gekomen; en welk ongeval eenige burgers van Ooltienplaat maar al

te smertelijk hebben ondervonden, waarom hetselve alhier ter gedagtenisse is geplaast geworden.

Vijff der ingesetenen van het voorz. dorp als een schipper genaamt Jillis Bogert met zijn knegt, en een

backer genaamt Gosewijn Klapmuts mede met zijn knegt, en nog een neeffje van den selven Klapmuts,

begaven sig in t laast van November van het affgelopen jaar met de schuit van desen schipper om van

elders deselve met takkebossen te laden en in het voorn. dorp te ontlossen, hier in hun voornemen met

het innemen der takkebossen volvoert hebbende, keerden in den avond herwaarts, en op de hoogte van

het dorp gekomen zijnde, dagten zij den haven rustig in te zeijlen, dog zij waren in hunne beraamde streek

waarschijnlijk door den donker, zoo verre mis dat zij zeer onsagt tegen het hooft van de haven aanstieten

waardoor sij niet alleen met gewelt terug deinsden, maar ook door den swaren schok een berst en lek in

het vaartuig kregen, dat daardoor terstont vol water, en door den bovenlast der takkebosschen oversij en

buiten sijn evenwigt geraakte, soo dat het selve terstont omsloeg, waardoor den schipper met zijn knegt

en den neeff van den backer onmiddellijk verdronken, dog den backer en zijn knegt grepen ider een

houten gang off plank, die op de opperlast gelegen hadt; waarop dese dootworstelaars eenige uuren

handt aan handt op de woeste golven hebben leggen dobberen, dog de knegt die op de swaarste plank

lag, bedagt wel dat hij in desen toestant het niet lang konde uit houden, waarom hij resolveerde zijn

meester het gevaar voor oogen te stellen daar sij in waren, en dat zij dus doende waarschijnlijk beide

zoude moeten sneuvelen indien zij elkander dus bleven vasthouden, en dat hij anders verhoopte door

godts hulpe een van beide nog behouden te zullen worden indien zij elkander loslieten: den backer besluit

hierop de hant van den knegt los te laten die schier aan een bestorven waren, en dreven dus van

elkander, een korten tijt daarna en op een kleinen affstande hoort de knegt zijn meester met een naar en

dodelijk geluit hem toeroepen segt mijn vrouw en kinderen voor eeuwig genagt, waarop hij te gronde ging;

dese laaste der vijff ongeluckigen lag doen nog alleen op zijn plank met de doot te worstelen en dreeff

door den stroom van het eijlant van Flacquee naar het Steenbergsche gat, en van daar naar het

Prinslandt, daar hij, dog bijna geheel buiten zijn verstant is opgevist, en na lang door zijne verlossers

gekoestert te zijn, quam hij eindelijk weder tot zig selven en herstelden in zoo verre dat hij den 2. van de

gepasseerde maant december op Ooltiesplaat is teruggekomen, om aan de vrouw van zijn gewezene mr.

Klapmuts de laaste vaarwel van haren stervenden

man over te brengen.

Een ielijk begrijpt ligtelijk dat dese ramp veele

ingezetenen van Ooltiesplaat seer smertelijk is

gevallen, de vrouwen door het misschen van hare

man, de kinderen door het misschen van hunne

vaders en andere om hunne nabestaanden en

bloetvrienden.´

Bij het lezen van zo’n verhaal wil ik graag nog meer

over de genoemde personen weten, en zo begon

een heen- en weergaan tussen de eilanden

Overflakkee en Voorne-Putten, met onderzoek in

hun respectievelijke archieven. Over de schipper

waren geen nadere bijzonderheden te vinden, over

de bakker des te meer. Het onderzoek startte in

zijn laatste woonplaats.

Ooltgensplaat, detail uit kaart door Antonie van

Weel ,ca. 1728 (NA, collectie Hingman)

                                           
1
 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg (VPR), collectie Jan Kluit, inv.nr. 2, jaarboeken 1752-1756
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Ooltgensplaat

Gosewinus Klapmuts had in oktober 1751 van schout en schepenen van Adolfsland (de dorpen

Ooltgensplaat en Den Bommel) een ‘bouwvergunning’ gekregen om in het zijkamertje van zijn huis aan de

Molendijk in Ooltgensplaat een bakoven te maken, waarin hij ten gerieve van de ingezetenen mocht

bakken.
2
 Hij moest zich daarbij wel houden aan de onlangs uitgevaardigde voorschriften voor de bakkers:

dat ze voor het stoken enkel gebruik mochten maken van “takkebossen, backersmustert
3
 off ander hout

ordentelijk gekort, off met turf, ten minsten met geen riet, stroo, nog anderen ligten brant”. Het

bakkerswerk, en ook de verkoop van koffie en thee, waar hij twee jaar later een vergunning voor kreeg
4
,

oefende hij uit in zijn huis aan de zuidkant van de Molendijk, twee huizen vanaf het oude raadhuis (ter

plekke van het huidige Molendijk 3).
5
 De zorg om aan fatsoenlijk brandhout voor zijn oven te komen is

Gosewinus dus duur komen te staan, zoals uit het verhaal van Kluit bleek.

Bakker Klapmuts liet een zoon Jacob en een zwangere vrouw achter; mogelijk wist hij nog niet eens dat er

weer een kleine op komst was. Dochtertje Goswina werd acht maanden na het ongeluk geboren. De

echtgenote en moeder, Maartje Tiggelman, had twee weken daarvoor eindelijk echt zekerheid gekregen

over het lot van haar man: op 20 juli 1756 was bij de gaarder aangifte gedaan van het lijk van Gosewinus,

dat aan de gorzen van Den Bommel aan was komen drijven. De begrafenis vond in Den Bommel plaats.

Maatje Tiggelman, nu echt weduwe Klapmuts, moest op 12 augustus zelf naar de gaarder om het

overlijden van haar pasgeboren dochtertje aan te geven. Pas een jaar later werden de formaliteiten bij de

weeskamer afgehandeld; de weesmeesters van Adolfsland bemoeiden zich verder niet met dit gezin, op

grond van een testament dat Gosewinus en zijn vrouw in 1742 in Geervliet hadden laten opstellen.
6
 Uit de

indexen op de doop- en trouwboeken van Goeree-Overflakkee was mij bekend dat het echtpaar al langer

of eerder op dit eiland had gewoond. Maatje Tiggelman was afkomstig uit Den Bommel en haar huwelijk

met Klapmuts had in 1740 in Den Bommel plaatsgevonden. Te Oude-Tonge waren resp. in 1740 en 1750

dochtertjes gedoopt. Wel was het merkwaardig dat er zoveel jaren tussen deze dopen zaten. De

vermelding in het weesboek duidde op een band met Geervliet. Bestudering van de archieven van die

plaats lieten vervolgens zien dat bakker Klapmuts voor zijn komst naar Ooltgensplaat een heel ander

beroep had gehad, en al het nodige had meegemaakt.

Van Oudenhoorn naar Oude-Tonge

Op 17 september 1714 werd in Oudenhoorn op Voorne de vierde zoon gedoopt van Jacob Jacobse

Klampmuts en Marietje Goossens de Man. Het kind werd vernoemd naar zijn opa: Goossen ofwel

Gosewinus. Eenmaal volwassen ging de jongen kennelijk zijn geluk beproeven ten zuiden van het

Haringvliet. In Oude-Tonge woonden rond 1740 zijn ooms Dirk Klapmuts (broer van zijn vader) en

Abraham en Adriaan de Man (halfbroers van zijn moeder). Van hun beroepen is niets bekend, wel dat

Adriaan de Man schepen van Oude-Tonge is geweest.  Gosewinus maakte kennis met een

boerendochter: Maatje Tiggelman. Zij woonde in de omngeving van Den Bommel en stamde uit een

familie waarin vele grote boeren voorkwamen. Mogelijk dat (schoon)vader Tiggelman voor zijn dochter en

haar man een betere toekomst zag in het boerenvak en hen geholpen heeft een bedrijf te vinden. In de

omgeving van Oude-Tonge en Den Bommel was mogelijk niets voorhanden, vandaar dat het gezin naar

de overkant verhuisde.

                                           
2
 Streekarchief Goeree-Overflakkkee (GO), archief van ambacht Adolphsland, inv.nr. 10, (resolutieboeken) f. 52

3
 Oude benaming, vooral in Zuid-Nederland, voor takkenbossen

4
 GO. Archief van het ambacht Adolphsland, inv.nr. 538

5
 GO. RA Ooltgensplaat, inv.nr. 57, transportakte 7-9-1751

6
 GO. Weeskamer Ooltgensplaat, inv.nr. 80 (resolutieboeken van schout en weesmeesters), 23-9-1757; VPR, Stad

Geervliet, inv.nr. 302 (testamenten)
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Van Oude-Tonge naar Geervliet

In de families De Man en Klapmuts op Voorne-Putten treffen we vooral ambachtslieden aan: molenaars,

timmerlui, wagenmakers. Gosewinus ging op een andere manier proberen in zijn levensonderhoud te

voorzien. Hij huurde in Geervliet de boerderij aan het eind van de Visserszijde (vanaf het raadhuis gezien

aan de linkerzijde) en pachtte daarbij ruim 116 gemet (ruim 55 hectare) land, waarvan het grootste deel

gelegen was in de polder Nieuw-Hoenderhoek.
7
 Het gezin Klapmuts probeerde zich een eigen

(vooraanstaande?) positie in Geervliet te verwerven. Gosewinus legde belijdenis af in de dorpskerk, zijn

vrouw kocht er een eigen zitplaats. In 1742 werd hun zoon Jacob geboren, een dochter Adriana volgde in

1745. In de jaren daartussen waren er ook twee kinderen begraven: de nog in Oude-Tonge geboren

dochter Maria, en een naamloos, in Geervliet ter wereld gekomen, kraamkind.

Wanneer we zien naar de omvang van het bedrijf van Klapmuts, dan zal hij zeker behoord hebben tot de

grote boeren van de omgeving. Zijn huis was dan misschien niet zo groot (keuken- annex woonvertrek,

zijkamertje, torentje, goot, achterkamer, provisiekamertje, kelder en zolder), er waren op het erf ook nog

twee schuren en een wagenhuis. Gezien de hoeveelheid land die hij pachtte, was het niet verwonderlijk

dat hij 12 paarden tot zijn beschikking had; van deze paarden liet hij een deel onder Geervliet grazen en

een deel op het eiland Rozenburg. Zeven koeien leverden mest voor het land en melk voor de bereiding

van boter en kaas op het eigen bedrijf. Op de akkers verbouwde Klapmuts de voor deze streek

gebruikelijke gewassen: tarwe, haver, rogge, koolzaad en paardebonen.

Al deze bijzonderheden werden opgesomd in een lijst, gedateerd 11 juli 1747.
8
 Helaas was de aanleiding

voor het opmaken van deze lijst voor het gezin Klapmuts niet erg prettig. De zaken waren niet goed

gegaan, en of het nu de onervarenheid van Gosewinus was in het bestieren van een boerenbedrijf of de

algemene slechte tijden voor de landbouw, hij had een huur- en pachtschuld opgebouwd van ongeveer f

6000. De Rotterdamse eigenaar/verpachter wilde geld zien en om daaraan te kunnen voldoen moesten

alle eigendommen van Klapmuts, dus gereedschappen, vee, te velde staande gewassen, en ook

persoonlijke dingen als linnengoed, meubels en kleding, verkocht worden.

Het verblijf in Geervliet was een jammerlijke mislukking geworden.

Van Geervliet naar Oude-Tonge

Gelukkig was er nog familie in Oude-Tonge die zich over het gezin wilde ontfermen. Althans, ik stel me zo

voor dat de Klapmutsen op Voorne-Putten niet zo veel op hadden met hun neef, maar dat een achterneef

De Man op Overflakkee dan nog wel een oplossing wist.  In Oude-Tonge woonde sinds 1745 Gosewinus

de Man, zeer waarschijnlijk via de moeder van Gosewinus Klapmuts verwant. In latere jaren komt hij in de

archieven voor als eigenaar van een grutterij aan de Molendijk; ook vervulde hij vele jaren de functie van

schepen van Oude-Tonge. Met zijn vrouw was hij getuige bij de doop van weer een Maria Klapmuts (op 15

januari 1750). Over de werkzaamheden van Gosewinus Klapmuts in Oude-Tonge was niets te vinden in

de archieven. Misschien kon hij toch weer wat kapitaal bijeen krijgen, of de schoonfamilie Tiggelman was

zo ruimhartig hem weer elders, maar wel in Oostflakkee, waar ze hem in de gaten konden houden, een

kans te geven.

Van Oude-Tonge naar Ooltgensplaat

Een boerenbedrijf werd het ditmaal niet voor echtpaar Klapmuts-de Man, wel een huis op de Molendijk in

Ooltgensplaat, waar een bakkerij begonnen werd. Hiermee zijn we terug bij het begin van ons verhaal: de

bakker uit Ooltgensplaat die een jammerlijk einde vond in het water van de Krammer en maanden later

aanspoelde bij Den Bommel.

                                           
7
 VPR. Stad Geervliet, transportakte 14-5-1744

8
 VPR Stad Geervliet, inv.nr. 201 (akten van gijzeling en inbeslagname). Zie ook inv.nr. 222 (akten van openbare

verkoop van meubilaire goederen en vee)
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COLOPHON :                                                                            Uitgave van de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee

Voorzitter : C.J. Hameeteman, Middelharnis

Secretaris            : E. Lassing-van Gameren, Oude Tonge

Penningmeester/Redactie : J.H.Grinwis, Goedereede

Leden : J.H. Kalle, Herkingen , C. Westdorp, Dirksland,  W.G. Visser, Sommelsdijk, A. Dupree, Sommelsdijk

De naam Klapmuts kwam in de negentiende eeuw nog veel voor in Nieuwe-Tonge en Stad aan ’t

Haringvliet. Nu zijn er nog een paar vermeldingen in de telefoongids. Dit zijn echter geen nakomelingen

van de onfortuinlijke Gosewinus. Jacob was het enige kind van Gosewinus Klapmuts en Maartje

Tiggelman dat de volwassen leeftijd bereikte; hij trouwde wel maar zijn kinderen werden niet oud. De nu

nog voorkomende Klapmutsen stammen waarschijnlijk af van Krijn Pieterse Klapmuts, mogelijk
9
 een

kleinzoon van Dirk Jacobse, die onze Gosewinus rond 1740 in Oude-Tonge mogelijk onderdak verschafte.

Krijn Klapmuts trouwde in 1793 met Willempje Komtebedde. In Nieuwe-Tonge werden onder meer de

zonen Hugo en Pieter geboren, die wel voor nageslacht zouden zorgen.

                                           
9
 Krijn is een zoon van Pieter Dirks Klapmuts; deze Pieter Dirks is een jongman van Oude-Tonge. Zijn geboorte heb

ik niet kunnen vinden.


