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INLEIDING 

 

De klappers op de dopen en trouwinschrijvingen voor Zuid-Holland over de periode 1695-1812 zijn voor 

de genealoog een onmisbaar hulpmiddel om snel en efficiënt een aantal genealogische basisgegevens 

bijeen te brengen. Het ontbreken van de begraaf- dan wel overlijdensopgaven is dan ook altijd als een 

groot gemis gevoeld. Al spoedig na de totstandkoming van de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-

Overflakkee ontstond het plan om voor het eiland Goeree-Overflakkee een klapper op de overledenen 

aan te leggen. Weliswaar waren voor Goeree-Overflakkee al contemporaine alfabetische indices voor 

Dirksland, Middelharnis en Oude Tonge beschikbaar maar deze kunnen uiteraard slechts ten dele 

tegemoet komen aan de gevoelde behoefte. Het ligt in de bedoeling voor de gehele 'DTB-periode', dus 

ook voor de periode voor 1695, klappers samen te stellen. 

 

De voorliggende klapper is het eerste deel van de voorgenomen serie en is samengesteld door 

medewerkers van de bovengenoemde stichting. De klapper omvat de periode 1796-1812. Voor die 

periode was al eerder door het Algemeen Rijksarchief een begin gemaakt met het aanleggen van een 

klapper. Het toen gemaakte materiaal werd door het Rijksarchief welwillend aan de stichting ter beschik-

king gesteld zodat op dat materiaal kon worden aangesloten. 

 

In dit deel, waarin meer dan 8800 vermeldingen van overlijden zijn opgenomen, zijn de volgende bronnen 

verwerkt (de nummering is ontleend aan Brouwer): 

 

 CATEGORIE  PLAATS  INV-NUMMER 

DTB Dirksland       

Goedereede      

Herkingen       

Melissant-Roxenisse      

Middelharnis      

Ouddorp, Oudeland, Oud en West-Nieuwland, Oude Oostdijk 

Sommelsdijk                

Tonge (Nieuwe)             

Tonge (Oude)               

16 en 17 

12 

8 

3 

11 

7 

15 

8 en 12 

3a 

GAARDERS Dirksland               

Goedereede              

Herkingen               

Melissant               

Melissant-Oud- en Nieuw-Kraaierpolder en Kraaienisse 

Melissant-Roxenisse     

Middelharnis            

Ooltgensplaat           

Ouddorp 

Stad a/h Haringvliet    

Stellendam              

Tonge (Nieuwe)          

Tonge (Oude)            

4 

2 en 3 

3 

3 

6 

5 

2 en 3 

6 

4 

2 

2 

1 

4 en 5 

BLAUWE 

SERIE 

Ouddorp 

Sommelsdijk 

64:III 

47 

 

De contemporaine indices voor Dirksland (Gaarders nr. 6 en 7) en Middelharnis (DTB nr. 16c en 16d) 

zijn niet verwerkt om onnodige dubbele vermeldingen te vermijden. 

 

De in deze klapper opgenomen opgaven zijn zorgvuldig gecontroleerd. De desondanks gemaakte fouten 

kunnen in een eventueel nieuw uit te brengen editie worden rechtgezet. 
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TOELICHTING 

 

Beperking 

 

Er wordt op gewezen dat in de klapper alleen de overleden personen, de datum waarin zij in de bron zijn 

ingeschreven en een verwijzing naar de vindplaats zijn opgenomen. In de verschillende bronnen worden 

vaak meer voor de genealoog belangwekkende bijzonderheden vermeld dan in de klapper zijn opgeno-

men zoals leeftijd, het betaalde bedrag, overlijdensdatum, begraafdatum en bepaalde 

familiebetrekkingen. 

 

Verkorte en afgekorte voornamen 

 

In de bronnen worden voornamen soms verkort of afgekort weergegeven: Corn's, W'm etc. In de klapper 

zijn de verkortingen en afkortingen opgelost behalve in geval van twijfel. Zo kan de verkorting C's zowel 

Claas als Cornelis betekenen en B'n zowel Bastiaan als Bouwen. De verkorting Joh's is in alle gevallen 

opgelost met: Johannes. 

 

Spelling van de achternaam 

 

De achternamen zijn in de oorspronkelijke spelling weergegeven en ook volgens die spelling 

gealfabetiseerd. Zo zijn de namen beginnend met een 'C' die als een 'K' worden uitgesproken, dus niet 

onder de 'K' geplaatst. De onderzoeker zal dus zelf rekening moeten houden met de bij vrijwel elke naam 

voorkomende spellingvarianten. 

Een uitzondering is gemaakt voor 'y' en 'ij'; de 'y' is in alle gevallen genormaliseerd tot 'ij'. 

 

Patroniemen 

 

In een zeer kleine minderheid van de gevallen komen in deze periode nog patroniemen zonder 

achternamen voor. Er is - mede om praktische redenen - voor gekozen geen aparte kolom voor 

patroniemen in te ruimen. Patroniemen zonder achternaam zijn in de klapper opgenomen als 

achternamen. Patroniemen van personen die wel een achternaam hadden zijn geplaatst bij de 

voornaam. 

 

Gebruikte afkortingen 

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte afkortingen en hun betekenis 

 

 AFKORTING  BETEKENIS 

d.v. 

e.v. 

k.v. 

sd.v. 

sz.v. 

t.v. 

w.v. 

z.v. 

dochter van 

echtgeno(o)t(e) van 

kind van 

schoondochter van 

schoonzoon van 

tweeling van 

weduwe/weduwnaar van 

zoon van 

 

Datum 

 

De in de derde kolom vermelde datum is de datum waarop de inschrijving in de betreffende bron heeft 

plaatsgevonden. Deze datum zal in de meeste gevallen niet samenvallen met de overlijdensdatum die in 

een deel van de bronnen wel wordt vermeld.  
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Bronvermelding 

 

De kolom 'VINDPLAATS' bevat de aanduiding van de bron. Deze bestaat in elk geval uit een aanduiding 

van de plaats en het inventarisnummer zoals vermeld in 'Brouwer'.  

Betreft het een bron afkomstig uit de gaardersarchieven dan worden plaatsaanduiding en 

inventarisnummer voorafgegaan door 'Ga'. 

Betreft het een bron afkomstig uit de zgn. 'Blauwe Serie' (i.c. Sommelsdijk nr. 47 en Ouddorp 64:III) dan 

worden plaatsaanduiding en inventarisnummer voorafgegaan door 'B'. 

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte plaatsnaamafkortingen en hun betekenis: 

 

AFKORTING BETEKENIS 

D 

G 

H 

M 

Mi 

O 

Ou 

Sd 

SH 

St 

NT 

OT 

Dirksland               

Goedereede              

Herkingen               

Melissant (ev. incl. Oud- en Nieuw-Kraaierpolder en Kraaienisse en Roxenisse) 

Middelharnis            

Ooltgensplaat           

Ouddorp 

Sommelsdijk 

Stad a/h Haringvliet    

Stellendam              

Tonge (Nieuwe)          

Tonge (Oude)            

 

In de kolom 'PAG/FOL' wordt het nummer van de bladzij of het folionummer vermeld al naar gelang de in 

de bron gehanteerde nummering. 

 

 

 


