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1 JAARWISSELING 

 
Standaardopmerkingen tegen het einde van het jaar zijn: het jaar is 
omgevlogen, of wat gaat de tijd toch snel. U kunt er vast nog wel een paar 
bedenken. Naar je gevoel gaat het ook steeds sneller, terwijl dat in 
werkelijkheid natuurlijk niet mogelijk is. 
Voor ons was het een intensief jaar. Voor het zomerseizoen werd onze website 
gehackt. Meteen een scala aan problemen. Gelukkig was Wim Visser in staat 
om het grootste gedeelte weer beperkt te laten werken. We gingen meteen op 
zoek naar mogelijkheden voor een nieuwe website. Dat is echter gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. We huurden expertise in en ondertussen gaat het er al 
aardig uitzien. Tegelijkertijd komen dan de vragen. Hoe richten we de nieuwe 
in, wat zetten we er op, wat laten we weg, moet alles wat op de oude stond ook 
nu weer een plaats krijgen, enz, enz.   
U zult het zien dat deze jaarwisseling voor ons ook het einde van het oude en 
het begin van het nieuwe is. Ik ben heel benieuwd wat u ervan zult vinden en 
secretaris Eva zal het vast waarderen om dat te horen, of op de mail te zien. In 
het nieuwe jaar zullen er ook weer veel nieuwe bestanden op komen van 
archiefstukken die u waarschijnlijk niet zo snel onder ogen zult zien. We zijn 
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eigenlijk ook heel benieuwd wat u nu graag op de website zou zien, m.a.w 
waarmee we u het best van dienst zouden zijn. 
 
In ieder geval namens het bestuur goede feestdagen gewenst en een 
genealogisch succesvol 2017. 
 
  

2 JUBILEUMJAAR 
 
In juni 2017 bestaan we 25 jaar. We gaan er ruimschoots aandacht 
aan besteden. Waarschijnlijk ook in samenwerking met andere 
culturele en historische instellingen. Dat en een stukje historie over 
ons ontstaan hoort u allemaal in het  nieuwe jaar. We hebben wel 
op voorhand een mogelijke datum geprikt: zaterdag 28 oktober. 
 

3 EEN NIEUWE OPROEP!!!  
We zijn dringend op zoek naar nieuwe 
knippers/plakkers/verzamelaars. Het is best een 
interessante bezigheid, het levert heel veel contacten en 
gezelligheid op. We zoeken ook vrijwilligers die het leuk 
vinden om documenten, advertenties, rouwbrieven te 
scannen. Meldt u dus aan bij de secretaris, of stuur een 
mailtje naar de redactie.  
 
4 NOG EENS DE HERHAALDE OPROEP!!!   
 
Eigenlijk zouden we heel graag een nieuwe werkgroep 
installeren die zich bezig gaat houden met het 
toegankelijk maken van de oud-rechterlijke archieven,  
weeskamerarchieven en/of andere archieven. Enkele 
donateurs hebben zich al aangemeld, maar misschien is 
het ook iets voor u. Neem contact op voor meer informatie 
en ook als u zich wilt aanmelden. 
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5 Genealogische Dag 
 
De datum voor de Genealogische Dag 2017 is vastgesteld: 
zaterdag 4 maart 2017. I.v.m. de jubileumviering dit najaar 
wordt het vooral een dag van ontmoeting, 
archiefonderzoek en het uitwisselen van gegevens. Geen 
lezingen. Als er voldoende aanmeldingen zijn, wel een 
workshop genealogie voor beginners en/of gevorderden. 
 
Cor Hameeteman 

 
6 VAN DE PENNINGMEESTER 
 

Een gelukkige mededeling voor alle donateurs: de bijdrage 
voor 2017 blijft hetzelfde, dus € 18,00. Dit is alvast een 
vooraankondiging, die in het eerste nummer van 2017 nog 
wel een keer herhaald wordt, maar u kunt natuurlijk het 
oude jaar eindigen met uw administratie alvast 2017-proof 
te maken. Bankrek.nr. NL46 RABO 0361332181. U weet dat 
u voor dit bedrag ook toegang heeft tot alle gegevens die in 
de cloud zijn opgeslagen. En die hoeveelheid is gigantische 
toegenomen. U heeft er wel een inlogcode voor nodig. Als u 
die nog niet hebt, kunt u die bij de secretaris aanvragen. 
 

7 WIE ZOEKT WAT? 
 

Het zoeken naar informatie voor uw genealogie, kwartierstaat of parenteel 
levert soms problemen op die een andere genealoog al lang heeft opgelost. 
Het Feyne Kwartier is de plaats om contact te zoeken. Daarom wordt hier 
de mogelijkheid geboden om in contact te komen met elkaar, om zo 
gegevens uit te wisselen. Op de genealogische dag wordt ook de 
mogelijkheid geboden aan te geven welke informatie gezocht wordt resp. 
welke informatie beschikbaar is. 
  
Wie heeft informatie over /zoekt meer informatie over/  emailadres 
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Tilly Helbers          Fam. van Oudenaren              c.helbers6@hello.nl 
                      Fam. Boks (Bokx) 
Teun Koppenaal    Fam. Koppenaal             koppenaal@concepts-ict.nl 
                              Fam. van Vugt (met name gezocht) 
                               Fam. Dirkx 
Cor Hameeteman   Fam. Hameeteman c.j.hameeteman@hetnet.nl 
          Fam. Mierop 
          Fam. Van der Sluijs   
          Fam. Doornbos 
Senne Seigers Fam. Koert  seigers.001@hetnet.nl 
Henk Kortland       Fam Kortland           Familie@Kortland.Info 
Jan Bosloper Van den Bosch/Boslo(o)per 

Joostens/Seijs  jwhboslooper@gmail.com 
  
Indien u informatie over deze familienamen heeft, kunt u contact opnemen 
met genoemde personen. Indien u ook in deze lijst opgenomen wilt worden, 
kunt u mailen naar de redactie. (zie colophon) Deze lijst zult u weer 
terugvinden in deze nieuwsbrief zodra er aanvullingen zijn. 

 

8 GENEALOGIE BOSLOPER (slot) 
 

De redactie is niet verantwoorelijk voor eventuele 
vergissingen in namen/data/aanvullende gegevens. 

 
Genealogie van Willem Maertense van den BOS(CH) 

  
Door Jan Bosloper' 

 
III.10 Jan Willemse BOSLOPER, geboren te Ouddorp (gezindte: Nederduits 

Gereformeerd), overleden op 07-05-1757 te West Nieuwland. In de 
huwelijksaankondiging staat Bosloper bij Geertruijd van der Kam en weduwnaar van Barbel Joos. 
In het huwelijksregister en overlijdensregister staat Boslooper, zoon van Willem Maertense  
van den BOS(CH)  en Marijtje Jans (Matje) JOOSTENS (Maartje, Maatje). 
Gehuwd voor de kerk (1) op 04-07-1717 te Ouddorp met Barbel Joost 
JOOSTENS, 28 jaar oud, gedoopt op 04-07-1689 te Ouddorp, dochter van Jan 
JOOSTENS (Jooste(n)) en Neeltje KABBELJAUW. 
Ondertrouwd (2) op 22-01-1724 te West Nieuwland, gehuwd voor de kerk op 
06-02-1724 te Ouddorp met Geertrui(d) Dirks KAM van de(R), geboren i het 

mailto:c.helbers6@hello.nl
mailto:koppenaal@concepts-ict.nl
mailto:c.j.hameeteman@hetnet.nl
mailto:seigers.001@hetnet.nl
mailto:Familie@Kortland.Info
mailto:jwhboslooper@gmail.com
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Oude Nieuwland. 
Ondertrouwd (3) op 27-09-1726 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk op 10-11-1726 te 
Ouddorp met Lijsbeth Cornelia CONTEBEDDE VAN (Lijsbet Cornelisse 
Comptebedde,), 26 jaar oud, gedoopt op 28-07-1700 te Ouddorp. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Maetje Jans BOSLOOPER, geboren 1718, gedoopt op 20-02-1718 te 

Ouddorp, overleden op 14-10-1751 te Ouddorp. 
Ondertrouwd op 05-06-1743 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk op 
30-06-1743 te Ouddorp met Cornelis Leendert WITTE. {Hij is later 
ondertrouwd op 28-07-1752 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk op 
27-08-1752 te Ouddorp met Neeltje Jans WITTE. Cornelis en Neeltje waren 
neef en nicht.  Hij was ook ooit gehuwd met Willemijntje Corn. 
ZOETEMAN.} 

2. Joos BOSLOOPER, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 05-10-1722 
te Ouddorp (getuige(n): Piet Joos). 

Uit het tweede huwelijk: 
3. Willem BOSLOPER, geboren op 30-01-1724 te Ouddorp, gedoopt 

(Nederduits Gereformeerd) op 05-03-1724 (getuige(n): Grietje Leenderts 
Witte), begraven op 06-03-1724, 36 dagen oud. 

Uit het derde huwelijk: 
4. Cornelis van den BOS(CH) (Bosloper), geboren 1727 te Ouddorp, 

gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 13-04-1727 te Ouddorp (getuige(n): 
Maijtje Arens Haymeetman), overleden voor 1735. 

5. Neeltje van den BOS(CH), geboren 1727 te Ouddorp, gedoopt op 
13-04-1727 te Oudoorp. 

6. Willem BOSLOPER, geboren 1729 te Ouddorp, gedoopt op 13-03-1729 
te Ouddorp. 

7. Neeltje Janssen BOSLOPER (Jansse, Janss, van den Bosch), geboren 
1732 te Ouddorp, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 02-03-1732 te 
Ouddorp, overleden op 12-07-1759 te Steenbergen op 27-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 28-08-1751 te Dinteloord, gehuwd te Dinteloord, gehuwd 
voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 12-09-1751 te Dinteloord met Willem 
Maertense van den BOS(CH) (Meertense, van den Bosse) (zie IV.1)Fout! 
Bladwijzer niet gedefinieerd.. {Hij is later ondertrouwd op 17-05-1760 te 
St. Annaland, gehuwd voor de kerk op 03-06-1760 te St. Annaland 
(Gereformeerd) met Adriana Martinusse de VOS, 42 jaar oud, geboren 
1718 te St. Annaland, gedoopt op 23-01-1718 te St Annaland.} 

8. Cornelis Janse BOSLOOPER (Cornelus, van den Bos, Bosloper) (zie 
IV.30 7). 

9. Claartie Jans BOSLOPER, geboren 1738 te Ouddorp, gedoopt 
(Nederduits Gereformeerd) op 26-10-1738 te Oudorp (getuige(n): Jannitje 
Arens Mierop), begraven op 05-02-1808 te Ouddorp op 69-jarige leeftijd. Zij 
heft een kind Jan geheft op 25-03-1776. 
Gehuwd (1) met Wouter Johannesse HAMEETMAN (Haymeetman), 
gedoopt op 28-10-1742 te Ouddorp, overleden op 29-05-1811 te Ouddorp 
op 68-jarige leeftijd. 
Gehuwd (2) met Willem HERMANSE. Jan is onecht kind van Willem 
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Hermanse. 
 
IV.30 Cornelis Janse BOSLOOPER (Cornelus, van den Bos, Bosloper), geboren 1735 te 

Ouddorp, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 13-03-1735 te Ouddorp, begraven 
op 11-09-1773 te Ouddorp op 38-jarige leeftijd. In akte geboorte Lijsbeth staat de naam 
looper tussen haakjes, zoon van Jan Willemse BOSLOPER (Boslooper, van den 
Bosch) (zie III.10 Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.) en Lijsbeth Cornelia 
COMTEBEDDE VAN (Lijsbet Cornelisse Comptebedde,). 
Ondertrouwd op 04-09-1754 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd 
op 27-09-1754 te Ouddorp met Cornelia Corneletta (Cornelia) PELTEN VAN 
(Cornelisse), 33 jaar oud, geboren op 30-03-1721 te Noordgouwe, overleden op 
24-01-1797 te Ouddorp op 75-jarige leeftijd. In de trouwakte staat van den Bosch. 
Uit dit huwelijk: 
1. Elizabeth Cornelisse (Lijsbeth) BOSLOOPER (Elisabeth Bos(looper)), 

geboren op 01-03-1755 te Ouddorp, gedoopt op 16-03-1755 te Ouddorp 
(getuige(n): Vader/Dina Komtebed), overleden op 16-10-1773 te Ouddorp 
op 18-jarige leeftijd. Bij geboorte Lijsbeth staat de naam looper tussen haakjes. 
Ondertrouwd op 17-09-1772 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk op 17-jarige 
leeftijd op 11-10-1772 te Ouddorp met Cornelis Cornelisse KLOK van 
DEN, geboren te Zuidland, overleden op 27-10-1791 te Ouddorp. In 
huwelijksakte staat van den Klok. {Hij is later ondertrouwd op 26-02-1774 te 
Ouddorp, gehuwd voor de kerk op 13-03-1774 te Ouddorp met Arriaantje 
Jacobse KIEVIT (Adriaantie Jacobs Kieviedt), overleden op 28-03-1793 te 
Ouddorp.} 

2. Ariaantje Cornelisdr BOSLOOPER (Adriaantje, Arjeantie), geboren  
1756 te Ouddorp, gedoopt op 22-08-1756 te Ouddorp (getuige(n): de vader 
en Matje Cornelis van Pelten), begraven op 24-10-1796 te Ouddorp op 
40-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 01-10-1777 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk op 21-jarige 
leeftijd op 12-10-1777 te Ouddorp met Abraham Johan BOUT DEN 
(Abram Johann den Bout), 24 jaar oud, gedoopt op 25-03-1753, overleden 
op 05-01-1831 op 77-jarige leeftijd. In tweede huwelijk van Abram staat wedwnaar 
van Ariaantje Bosloper en zijn naam den Bout. Bij ondertrouw staat Abram Johann den 
Bout. {Hij is later ondertrouwd op 08-04-1808 te Ouddorp, gehuwd op 
55-jarige leeftijd op 29-04-1808 te Ouddorp met Cornelia LENAERS.} 

3. Matje Cornelisse (Maatje) BOSLOOPER (Matie, Maatje), geboren  1758 
te Ouddorp, gedoopt op 02-04-1758 te Ouddorp (getuige(n): vader en Matje 
Cornelis van Pelten), overleden op 28-09-1833 te Ouddorp op 75-jarige 
leeftijd. 
Ondertrouwd op 25-08-1780, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-09-1780 
met Wouter Arense VOGEL DE ( Arentsen, Arend), 22 jaar oud, gedoopt 
op 29-01-1758 te Ouddorp, zoon van Arent VOGEL DE en Aariana 
Wouters VERSCHUUR. 

4. Jacob Cornelis BOSLOOPER (Bosloper) (zie V.30 op blz. 8). 
5. Jannetje BOSLOOPER, geboren 1768 te Ouddorp, gedoopt (Nederduits 

Gereformeerd) op 28-08-1768 te Ouddorp (getuige(n): vader en Grietje 
Cornelis Witte), begraven op 06-10-1773 te Ouddorp. 
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6. Willem Corneliszoon BOSLOOPER (Bosloper) (zie V.33 12). 
7. Dijnantje BOSLOOPER. 

 
V.30 Jacob Cornelis BOSLOOPER (Bosloper), arbeider, geboren op 08-03-1763 om 

5.00 uur te Ouddorp, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 11-03-1763 te 
Ouddorp (getuige(n): Adriaantje Arendse), overleden op 27-12-1818 te Ouddorp op 
55-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Janse BOSLOOPER (Cornelus, van den Bos, 
Bosloper) (zie IV.30 7) en Cornelia Corneletta (Cornelia) PELTEN VAN 
(Cornelisse). 
Ondertrouwd op 11-11-1791 te Ouddorp. Ou2 p.73, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 
30-11-1791 te Ouddorp voor de kerk, ondertrouwd op 03-11-1791 te Ouddorp 
(Nederduits Gereformeerd) met Geertruid Jacobse WILLEGEN van DER 
(Geertruij, Wilgen), 28 jaar oud, geboren op 08-03-1763 te Ouddorp, gedoopt op 
15-11-1772 te Ouddorp, overleden op 22-11-1802 te Ouddorp op 39-jarige leeftijd, 
begraven op 22-11-1802 te Ouddorp. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis BOSLOOPER (Bosloper) (zie VI.33 8). 
2. Jacomijntje Jacobsdr (Jacomina) BOSLOOPER, geboren op 12-04-1793 

te Polder 't Oudeland, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 21-04-1793 
Ouddorp, overleden op 07-09-1881 te Ouddorp op 88-jarige leeftijd, 
begraven op 16-09-1881 te Ouddorp. Een dood geboren kind begraven op 
02-10-1810. 
Ondertrouwd op 13-04-1810 te Ouddorp, gehuwd op 17-jarige leeftijd op 
04-05-1810 te Ouddorp (getuige(n): Akershoek en v. Heese) met Job Jansz 
TANIS, 21 jaar oud, gedoopt op 30-11-1788 te Ouddorp, overleden op 
17-05-1869 te Ouddorp op 80-jarige leeftijd. 

3. Elizabeth BOSLOOPER (Elisabeth), geboren 1795 te Ouddorp, gedoopt 
op 15-02-1795 te Ouddorp, overleden op 30-01-1880 te Ouddorp op 
84-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 04-09-1818 met Andreas 
PETZINGER, geboren 1785, overleden op 08-01-1820 te Ouddorp. 
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 03-06-1825 te Ouddorp met Willem 
MEIJER, geboren ca 1792, overleden op 08-05-1852. 

4. Neeltje BOSLOOPER, geboren op 04-11-1796 te Ouddorp, gedoopt op 
27-11-1796 te Ouddorp, overleden op 09-08-1813 te Ouddorp op 16-jarige 
leeftijd. 

5. Jacob BOSLOOPER, geboren op 08-01-1800 te Ouddorp, gedoopt op 
19-01-1800 te Ouddorp, overleden op 19-11-1800, begraven op 19-11-1800 
te Ouddorp, 10 maanden oud. 

6. Jacob BOSLOOPER (Bosloper) (zie VI.42 9). 
 
VI.33 Cornelis BOSLOOPER (Bosloper), bode der gemeente, geboren 03-1792 te 

Ouddorp, gedoopt op 05-03-1792, overleden op 03-12-1818 om 07.00 uur te 
Ouddorp, zoon van Jacob Cornelis BOSLOOPER (Bosloper) (zie V.30 op blz. 8) 
en Geertruid Jacobse WILLEGEN van DER (Geertruij, Wilgen). 
Gehuwd op 20-01-1815 te Ouddorp met Arriaantje HASSEL V. (Arjaantje en 
Jannetje), 22 jaar oud, geboren op 02-03-1792. 
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Uit dit huwelijk: 
1. Neeltje BOSLOPER, geboren op 23-02-1815, overleden op 03-03-1815 

om 20.30 uur te Ouddorp, 8 dagen oud. 
2. Huibert BOSLOPER, geboren op 23-02-1815 te Ouddorp, overleden op 

04-03-1815 om 16.00 uur, 9 dagen oud. 
3. Neeltje BOSLOPER, geboren op 07-05-1816 om 14:00 uur te Ouddorp, 

overleden op 19-05-1816 te Ouddorp, 12 dagen oud. 
4. Neeltje BOSLOPER, geboren op 16-05-1817 te Ouddorp. 

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-04-1838 te Ouddorp met Jan WITTE, 
geboren ??-??-1812. Was 26 jaar bij huwelijk. 

 
VI.42 Jacob BOSLOOPER (Bosloper), dorpsbode, geboren op 18-11-1801 te Ouddorp, 

gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 29-11-1801 te OUddorp (getuige(n): Cornelia 
Woutersdr de Vogel), overleden op 26-02-1876 te Ouddorp op 74-jarige leeftijd, 
zoon van Jacob Cornelis BOSLOOPER (Bosloper) (zie V.30 8) en Geertruid 
Jacobse WILLEGEN van DER (Geertruij, Wilgen). 
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 26-11-1819 te Ouddorp met Maartje Pietersdr 
NEU (Nuy), 18 jaar oud, geboren op 16-03-1801 te Ouddorp, gedoopt (Nederduits 
Gereformeerd) op 29-03-1801 te Ouddorp. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jacob BOSLOPER (zie VII.37 10). 
2. Dimmetje BOSLOOPER, geboren op 05-08-1821 om 18:00 uur te 

Ouddorp. 
3. Geertruida BOSLOPER, geboren op 28-12-1823 om 14:00 uur te 

Ouddorp, overleden op 10-12-1909 te Ouddorp op 85-jarige leeftijd. 
4. Pieternella BOSLOOPER (Bosloper), geboren op 20-06-1826 om 19:00 

uur te Ouddorp, overleden op 29-09-1887 te Brouwershaven op 61-jarige 
leeftijd. Successiememorie kantoor Zierikzee nr. 3/3929 1887 invent nr. 728 filmcass. 
113. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-12-1847 te Brouwershaven met 
Boelhouwer van BEVEREN, kwartiermeester en loods, geboren 1823 te 
Herkingen, overleden 1899. 

5. Cornelis BOSLOOPER, geboren op 18-07-1829 om 12:30 uur te 
Ouddorp, overleden op 28-07-1831 te Ouddorp op 2-jarige leeftijd. 

6. Cornelis BOSLOOPER (Bosloper), broeder ouderling, geboren op 
03-02-1832 te Ouddorp. Oorsprong Reg. vestiging en Vertrek Boek 225 Ouddorp 
(gezindte: Gereformeerd), overleden op 26-05-1911 te Ouddorp op 
79-jarige leeftijd. In adv. van overlijden ook Bosloper genoemd. 
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 18-07-1867 met Pieternella BOELAARS, 
33 jaar oud, geboren op 09-05-1834 te Ouddorp, dochter van Maartje 
RUIT. 

7. Hendrik BOSLOPER (Boslooper), kuipersknecht, geboren op 01-05-1834 
te Ouddorp. Oorsprong ook Reg. vestiging en vertrek boek 225 Oudorp, overleden 
op 17-09-1856 te Dirksland op 22-jarige leeftijd. De ouders waren al overleden. 

8. Aren BOSLOOPER, geboren op 28-06-1837 om 01.00 uur te Ouddorp. In 
10-jarige tafel akte 92 en 58? 

9. Adriaantje BOSLOOPER (Adriana), geboren op 06-10-1839 om 10.00 
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uur te Ouddorp. In 10-jarige tafel akte 94 en 69? 
 Overleden op 20-10-1907 te Serooskerke Schouwen op 68-jarige leeftijd. 

10. Pieter BOSLOOPER, geboren op 10-02-1842 om 6.00 uur te Ouddorp. In 
10-jarige tafel akte 95 R.A.G. 
In reg.vestiging en vertrek ook g.d. 14--2-1842 
In akte 18 staat geboorte datum 14-02-1842, overleden op 27-09-1916 te 
Ouddorp op 74-jarige leeftijd. 

11. Neeltje BOSLOPER, geboren op 25-06-1844 te Ouddorp, overleden op 
14-10-1925 te IJsselmonde op 81-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-05-1875 te Ouddorp met Jan Jacob van 
HOOIJDONK, metselaar, geboren 1848 te Nieuwe Tonge, overleden op 
25-12-1912 te Rotterdam. 

 
VII.37 Jacob BOSLOPER, Timmerman, geboren op 17-12-1819 te Ouddorp, overleden op 

08-02-1905 te Brouwershaven op 85-jarige leeftijd, zoon van Jacob BOSLOOPER 
(Bosloper) (zie VI.42 op blz. 9) en Maartje Pietersdr NEU (Nuy). 
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 20-03-1845 te Brouwershaven met Cornelia 
GORT, 26 jaar oud, Particuliere, geboren op 31-01-1819 te Brouwershaven, 
overleden op 09-02-1879 te Brouwershaven op 60-jarige leeftijd. 
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op 14-04-1880 te Brouwershaven met Sara HAVE 
van DER, 41 jaar oud, geboren op 28-11-1838 te Dreischor, overleden 1903. 
Huwelijk Geertruida Pieternelle met Roggenabd. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Maartje BOSLOPER, geboren op 15-11-1845 te Brouwershaven. 

Gehuwd met Jan de BOER, Koopman. 
2. Jakob BOSLOPER (Jacob), geboren op 31-10-1846 te Brouwershaven, 

overleden op 07-10-1847 te Brouwershaven, 341 dagen oud. 
3. Jacob BOSLOPER (zie VIII.92 11). 
4. Theunis BOSLOPER (Boslooper) (zie VIII.94 11). 
5. Jobbina BOSLOPER, Winkelierster, geboren op 27-10-1851 te 

Brouwershaven, overleden op 30-09-1908 te Brouwershaven op 56-jarige 
leeftijd. 

6. Cornelia BOSLOPER (Boslooper), geboren op 24-01-1855 te 
Brouwershaven (gezindte: Geref), overleden op 06-01-1930 te Essenhof, 
Dordrecht op 74-jarige leeftijd, begraven op 09-01-1930 te Algemene 
Begraafplaats Dordrecht. 
Ondertrouwd op 07-07-1881, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-07-1881 te 
Dordrecht met Jan FLIPSE (Flipse Azn), 24 jaar oud, geboren op 
23-01-1857 te Middelburg, overleden op 02-12-1935 te Dordrecht op 
78-jarige leeftijd. 

7. Hendrik BOSLOPER (zie VIII.99 11). 
8. Cornelis BOSLOPER, zonder, geboren 1858, overleden op 14-12-1875 te 

Ouddorp. 
Uit het tweede huwelijk: 
9. Sara Cornelia BOSLOPER, geboren op 28-09-1880 te Brouwershaven. 
10. Geertruida Pieternella BOSLOPER, geboren op 03-09-1882 te 

Brouwershaven. 
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Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 22-09-1915 te Brouwershaven met Willem 
ROGGEBAND, 30 jaar oud, Landbouwer, geboren op 03-09-1885 te 
Kerkwerve. Stamboom Peet van Dee, zoon van Frederik ROGGEBAND, 
Landbouwer, en Wilhelmina KLOET, Dienstbode. 

11. Cornelis Jacob BOSLOOPER, Winkelknecht, geboren op 17-10-1883 te 
Brouwershaven, overleden op 14-06-1917 te Brouwershaven op 33-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-10-1913 te Brouwershaven met 
Elisabeth Maria DUIJFETTER (Duijsetter), Dienstbode, geboren 1882 
te Hoorn. 

 
VIII.92 Jacob BOSLOPER, Commies Rijksbelastingen, geboren op 20-11-1848 te 

Brouwershaven, overleden op 24-10-1924 te Schiedam op 75-jarige leeftijd, zoon van 
Jacob BOSLOPER (zie VII.37 10) en Cornelia GORT, Particuliere. 
Gehuwd met Jacomina ADRIAANSE, geboren op 12-01-1852 te Zierikzee 
(gezindte: Ger). 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelia Dina BOSLOPER, muziekonderwijzeres, geboren op 

26-02-1883 te Maarheze (gezindte: Ger.). 
Gehuwd te Rotterdam met Fop LANS, geboren 00-00-1895 te Rotterdam. 

 
VIII.94 Theunis BOSLOPER (Boslooper), Hoofdonderwijzer, geboren op 08-08-1850 te 

Brouwershaven, overleden op 10-12-1884 te Leiden op 34-jarige leeftijd, zoon van 
Jacob BOSLOPER (zie VII.37 10) en Cornelia GORT, Particuliere. 
Ondertrouwd op 18-05-1880 te Leiden, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-05-1880 te 
Rotterdam met Johanna Theresia van VEEN, 19 jaar oud, geboren op 08-11-1860 
te Rotterdam, overleden op 07-04-1936 op 75-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jacob Cornelis Jan BOSLOPER, Magnetiseur, geboren op 14-04-1881 te 

Leiden, overleden op 09-02-1939 te Ginneken Bavel op 57-jarige leeftijd. 
Gehuwd met Elisabeth Joanna HEREIJGERS. 

2. Johanna Theresia Cornelia BOSLOPER, geboren op 19-10-1882 te 
Leiden, overleden op 08-02-1883 te Leiden, 112 dagen oud. 

3. Johannes Hendrik Maarten BOSLOPER (Jan), geboren op 20-12-1883 
te Leiden, overleden op 09-12-1927 te Arnhem op 43-jarige leeftijd. 

4. Theunis Johannes Jacob BOSLOPER (Boslooper), Magnetiseur, geboren 
op 14-11-1884 te Leiden, overleden op 11-08-1936 te Arnhem op 51-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 26-04-1916 te Dordrecht met Anna 
Cornelia van VEEN, 27 jaar oud, geboren op 21-03-1889 te Rotterdam, 
overleden op 11-04-1932 te Arnhem op 43-jarige leeftijd. 
Gehuwd (2) 1932 met Helena HARTING, geboren 1892, overleden 1965. 

 
VIII.99 Hendrik BOSLOPER, Rijksambtenaar, geboren op 06-11-1856 te Brouwershaven, 

zoon van Jacob BOSLOPER (zie VII.37 10) en Cornelia GORT, Particuliere. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-08-1885 te Rotterdam met Catharina Frederika 
ROERAARDEN, geboren 00-00-1857 te 's Gravenhage. 
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Uit dit huwelijk: 
1. Cornelia C. BOSLOPER, geboren in Amerika? 

 
V.33 Willem Corneliszoon BOSLOOPER (Bosloper), geboren op 02-04-1773 te 

Ouddorp (Polder 't Oudeland). In doopsgezinden Ouddorp 1709-1811 staat ook 
13-06-1773, gedoopt (Gereformeerd) op 18-04-1773 te Ouddorp. Getuige(n): Sonder 
getuygen & Geheft Ariaantje Cornelisse Bosloper). In doopsgezinden Ouddorp 1709-1811 
staat ook de datum 27-06-1773, overleden op 04-10-1833 te Ouddorp op 60-jarige 
leeftijd, zoon van Cornelis Janse BOSLOOPER (Cornelus, van den Bos, Bosloper) 
(zie IV.307) en Cornelia Corneletta (Cornelia) PELTEN VAN (Cornelisse). 
Ondertrouwd (1) op 11-12-1795 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk op 22-jarige 
leeftijd op 31-12-1795 te Ouddorp met Jacomijntje Willemsd ROON, gedoopt te 
Ouddorp, begraven op 26-08-1811 te Ouddorp. 
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 23-08-1816 te Ouddorp met Jannetje LAAUWE 
(Annetje), 40 jaar oud, herbergierster, geboren op 17-09-1775 te Middelharnis, 
overleden op 28-01-1840 te Ouddorp op 64-jarige leeftijd. {Zij was ook ooit gehuwd 
met Leendert van der WENDE.} 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Cornelia Willems BOSLOOPER, geboren 1796 te Ouddorp, gedoopt op 

12-06-1796 te Ouddorp, begraven op 09-02-1797 te Ouddorp, 242 dagen 
oud. 

2. Cornelis Willems BOSLOOPER (zie VI.45 12). 
3. Cornelia Willems BOSLOOPER (Bosloper), geboren 1801 te Ouddorp, 

overleden op 22-09-1873 te Dordrecht. 
Gehuwd op 11-09-1844 te Ouddorp met Johannes MEIJER, arbeider. 

4. Willem Willemsz BOSLOOPER, Arbeider, geboren op 04-01-1801 te 
Ouddorp (gezindte: Ned. Herv.), gedoopt 07-01-1801, overleden op 
26-11-1861 te Ouddorp op 60-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 20-04-1838 te Ouddorp met Catharina 
(Kaatje) BLOM, 29 jaar oud, geboren op 27-11-1808 (gezindte: Nederduits 
Gereformeerd), overleden op 17-01-1885 te Ouddorp op 76-jarige leeftijd. 

5. Cornelia Willems BOSLOOPER, geboren 1804 te Ouddorp, gedoopt op 
13-04-1804 te Ouddorp, overleden op 08-10-1807 te Ouddorp op 3-jarige 
leeftijd, begraven op 08-10-1807 te Ouddorp. 

6. Cornelia Willems BOSLOOPER, geboren 1807 te Ouddorp, gedoopt op 
24-09-1807 te Ouddorp, overleden op 22-09-1873 te Dordrecht op 65-jarige 
leeftijd. 

 
VI.45 Cornelis Willems BOSLOOPER, Arbeider, geboren op 04-04-1798 te Ouddorp, 

gedoopt (Doopsgezindt) op 07-01-1801 te Ouddorp, overleden op 02-05-1876 te 
Ouddorp op 78-jarige leeftijd, zoon van Willem Corneliszoon BOSLOOPER 
(Bosloper) (zie V.33 op blz. 12) en Jacomijntje Willemsd ROON. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 31-12-1818 te Ouddorp met Klaartje WITTE DE 
(Klaartje), 22 jaar oud, Dienstmeid, geboren op 17-01-1796 (gezindte: Ned. 
Hervormd), overleden op 11-12-1875 te Ouddorp op 79-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jacomijntje BOSLOOPER, geboren op 05-03-1820 te Ouddorp (gezindte: 
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Ned. Hervormd), overleden op 20-11-1898 te Ouddorp op 78-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 13-08-1862 te Ouddorp met Klaas 
WESTHOEVE, geboren ca 1827 te Ouddorp. 

2. Grietje BOSLOOPER, geboren op 29-01-1823 te Ouddorp (gezindte: 
Ned. Herv.), overleden op 21-03-1907 te Ouddorp op 84-jarige leeftijd. 
Gehuwd met Jan BOK van DEN, geboren op 24-10-1823 te Ouddorp. 

3. Jannetje BOSLOPER, geboren op 24-05-1826 om 14:00 uur te Ouddorp, 
overleden op 04-12-1828 te Ouddorp op 2-jarige leeftijd. 

4. Cornelis Corneliszn BOSLOOPER (zie VII.58 13). 
5. Jannetje BOSLOPER, geboren op 09-08-1832 te Ouddorp, overleden op 

27-06-1833 te Ouddorp, 322 dagen oud. 
6. Willem (Willemtje) BOSLOOPER (William) (zie VII.61 13). 
7. Willemtje BOSLOOPER, geboren op 28-12-1834 om 22.00 uur te 

Ouddorp. In Register vestiging en vertrek boek 225 Ouddorp staat geboortedatum 
28-12-1836. akte 111 nr. 27 (gezindte: Doopsgezind), overleden op 
03-01-1901 te Ouddorp op 66-jarige leeftijd. 
Gehuwd met Koenraad PETZINGER. 

 
VII.58 Cornelis Corneliszn BOSLOOPER, geboren op 17-11-1829 om 07.00 uur te 

Ouddorp (gezindte: Doopsgezind). Cornelis is bij de Nationale militie 4e regiment infanterie 
geweest. Trekkingsnr 19. In 08-07-1854 ontslagen na 5 jaar dienst. Omschrijving: lengte 1 el 600 
str., aangezicht ovaal, voorhoofd ..., haar blond, neus klein, mond klein, kin ..., wenkbrauwen 
blond. Zoon van Cornelis Willems BOSLOOPER (zie VI.45 12) en Klaartje 
WITTE  (Klaartje), Dienstmeid. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-08-1854 te Ouddorp met Arentje 
HEERSCHAP, 21 jaar oud, geboren op 12-03-1833 te Ouddorp. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis BOSLOOPER, geboren op 16-09-1855 te Ouddorp. 
2. Klaas BOSLOOPER, geboren op 06-11-1857 te Ouddorp. 
3. Willem BOSLOPER (Boslooper), geboren op 14-04-1860 te Ouddorp. 
4. Levenloos BOSLOOPER, geboren op 07-11-1862 te Ouddorp, overleden 

op 07-11-1862 te Ouddorp, 0 dagen oud. 
5. Zacharias BOSLOOPER, geboren op 24-01-1864 te Ouddorp. 

 
VII.61 Willem BOSLOOPER (William), geboren op 09-05-1834 om 21.00 uur te 

Ouddorp. In akte 47 staat 10-05-1835, overleden 00-00-1880 te Op het schip, begraven 
te Paterson Amerika. Kort na aankomst zijn zij verhuisd naar Kalamazoo, Michigan.  
Nellie heeft Boslooper gewijzigd in Woodruff. Zoon van Cornelis Willems BOSLOOPER 
(zie VI.45 12) en Klaartje WITTE Klaartje), Dienstmeid. 
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-04-1865 te Ouddorp met Nellie HUISEN VAN 
(Neeltje van Huizen,), geboren 00-00-1845, overleden 00-00-1904. Echtgenoot overleden 
op de boot en begraven in Paterson. Familie is vertrokken naar Kalamazoo 
. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis (Cornelus) BOSLOOPER (Cornelius), geboren op 20-02-1866, 

overleden 00-00-1913. 
2. Krijn, Hendrik BOSLOOPER (Henry), geboren op 04-10-1867 te 
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Ouddorp, overleden 00-00-1939. 
3. Leendert (Leonard) BOSLOOPER/WOODRUFF (Woodruff) (zie 

VIII.114 op blz. 14). 
4. Jan BOSLOOPER (WOODRUFF) (John O.) (zie VIII.116 op blz. 14). 
5. Klaartje BOSLOOPER, geboren op 16-01-1875 om 20.00 uur te 

Ouddorp, overleden op 12-10-1876 te Ouddorp op 1-jarige leeftijd. 
6. Klaas BOSLOOPER, geboren op 20-08-1877 om 06.00 uur te Ouddorp. 
7. Klaartje BOSLOOPER (Clara), geboren op 21-03-1880 om 23.00 uur te 

Ouddorp, overleden 00-00-1940. Aankomst New York 24-05-1880. 
8. Klaas BOSLOOPER, overleden 00-00-1880 te Vermoedelijk aan boord. 

 
VIII.114 Leendert (Leonard) BOSLOOPER/WOODRUFF (Woodruff), geboren op 

03-03-1870 te Ouddorp, overleden 00-00-1931, zoon van Willem (Willemtje) 
BOSLOOPER (William) (zie VII.61 13) en Nellie HUISEN VAN (Neeltje van 
Huizen,). 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-03-1892 te Kalamazoo, Kalamazoo, Michigan met 
Sinnie van ECK (Minnie), geboren 1873 te Nederland, overleden 1940. 
Uit dit huwelijk: 
1. Nellie Irene BOSLOOPER/WOODRUFF (Nillie Woodruff), geboren 

1893. 
Gehuwd met Herbert de YOUNG. 

 
VIII.116 Jan BOSLOOPER (WOODRUFF) (John O.), geboren op 26-04-1872 te 

Ouddorp, overleden 00-00-1939, zoon van Willem (Willemtje) BOSLOOPER 
(William) (zie VII.61 13) en Nellie HUISEN VAN (Neeltje van Huizen,). 
Gehuwd. 
Kinderen: 
1. Bonnie BOSLOOPER, dochter van Jeanne FRASER. 
2. Barbara BOSLOOPER, dochter van Jeanne FRASER. 
3. Harry BOSLOOPER, zoon van Jeanne FRASER. 
4. John K. (Jack) BOSLOOPER (zie IX.123 14). 
5. Lee BOSLOOPER, dochter van Jeanne FRASER. 

 
IX.123 John K. (Jack) BOSLOOPER, zoon van Jan BOSLOOPER (WOODRUFF) 

(John O.) (zie VIII.116 14) en Jeanne FRASER. 
Gehuwd 1895 met Anna Maring MORGAN. 
Kinderen: 
1. Judy BOSLOOPER. 
2. Debbie BOSLOOPER. 
3. Teri BOSLOOPER. 
4. Jill BOSLOOPER. 
5. Susan BOSLOOPER. 
6. Jeff BOSLOOPER (zie X.6214). 
7. David BOSLOOPER (zie X.6315). 
8. John BOSLOOPER. 

 
X.62 Jeff BOSLOOPER, zoon van John K. (Jack) BOSLOOPER (zie IX.123 14). 
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Kinderen: 
1. Michael BOSLOOPER. 
2. James BOSLOOPER. 
3. Kathryn BOSLOOPER. 
4. Jon BOSLOOPER, overleden 1970-1980. 

 
X.63 David BOSLOOPER, zoon van John K. (Jack) BOSLOOPER (zie IX.123 14). 

Kinderen: 
1. Dylan BOSLOOPER. 
2. Dalton BOSLOOPER. 
3. Drew BOSLOOPER. 

 
Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BOSL2 
Datum : 04 12 2014 
Selectie : 'Personen in genealogie van Willem Maertense van den 
BOS(CH) [236]' 
Sortering : Per tak 

 
Reacties op deel 1 en 2 
 
1 Dhr.J.Bosloper vermeld in zijn generalogie op blz.11, dat Laurijntje 

Jacobdr.Kievit 
 ook zijn gehuwd met Aren Dimmenzn.Hofland. Volgens mij is dat haar zuster 
Ariaantje Jacobdr. ged.07-05-1747 te Ouddorp en gehuwd op 13-05-1770 te 
Ouddorp 
met Aren Dimmenzn.Hofland. 
 
mert vr.groeten Cor van den Tol te Putten. 

 
 
 
2  Opmerkingen naar aanleiding van de publikatie van de genealogie Bosloper 
gepubliceerd in Het Feyne Kwartier, 21e jaargang nrs. 1 en 2. 
 
Algemene opmerkingen. 
 
Bij overlijdensdata ten tijde van de burgerlijke stand moet men altijd opletten dat de 
klapper op de overlijdensregisters de datum van de akte weergeven. Soms is die gelijk 
aan de overlijdensdatum, maar vaak ook niet. 
 
Ten tijde van de Republiek is de datum van overlijden zelden overgeleverd. In 
Holland wordt gebruik gemaakt van de registers van de aangifte van een overlijden 
waarvoor impost (belasting) moest worden betaald. Deze registers vangen aan in 1695. 
De genoteerde data wijken vaak sterk af van de overlijdens- of begraafdata. Het is 
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verstandig om aan te geven dat men de datum van de aangifte voor de impost 
gebruikt. 
 
Ook voor het trouwen moest men sedert 1695 belasting betalen. De data in die 
registers genoemd zijn geen ondertrouwdata maar de data van aangifte voor de 
impost. De echte ondertrouwdata staan (soms) vemeld in de kerkelijke registers. 
N.B. Bij huwelijken voor schepenen, waarvan de registratie soms is bewaard gebleven 
zijn ook die registers voor ondertrouw en trouw leidend. 
 
Specifieke verbeteringen van de genealogie Bosloper. 
 
Het gebruik van achternamen bij de oudste generaties van de familie Boslo(o)per 
berust op interpretatie achteraf. Willem Maartens (in de genealogie II.10) komt zelf 
nooit voor met de achternaam Bosloper of van den Bosch. Pas zijn kinderen gaan die 
namen gebruiken. Voor het eerst gebeurt dat in 1719 wanneer  Jan Willems en Pieter 
Willems Bosloper hun aandeel in het huis dat ze van hun ouders hebben geerfd 
verkopen aan hun broer Pieter Willems Bosloper. 
De naam Bos(ch) of van den Bos(ch) verschijnt in de Ouddorpse archieven bij mijn 
weten nooit. Die komt slechts voor in Dirksland, Stad aan ’t Haringvliet en 
Prinsenland. 
 
De auteur heeft getracht Willem Maartens (nageslacht Bosloper) te plaatsen in het 
gezin van een andere Willem Maartens die ten eerste getrouwd was met Geertruid 
Rochusse Sandifort en ten tweede met Willemtje Jacobs. Deze Willem Maartens komt 
echter diverse malen voor met de achternaam Weltevree. Trouwens ook zijn broer 
Abraham Maartens, de stamvader van het Ouddorpse geslacht Westhoeve wordt één 
keer aangetroffen met de achternaam Weltevree. 
 
Het komt zelden voor dat een kind uit een gezin dezelfde voornaam draagt als de 
vader met daarachter ook nog eens diens patroniem. Het enige voorbeeld dat ik ken 
uit Ouddorp is Cornelis Jans Haymeetman, geboren in 1676 als postume zoon van 
Cornelis Jans Haymeetman en Adriaantje Commers. Hij is ongetwijfeld vernoemd 
naar zijn overleden vader met patroniem en al. 
 
De herkomst van Willem Maartens is niet te traceren. In het hele achief van Ouddorp 
en Goedereede, dat ik voorzover het de zevente eeuw betreft vrijwel volledig heb 
bewerkt,  is geen spoor van zijn afkomst te vinden. Dat is tot verdriet van menig 
genealoog vaker het geval. Zo betreur ik het zelf dat ik de herkomst niet kan vinden 
van Anthonij van der Linde die in 1738 in Ouddorp trouwt met de Ouddorpse 
Trijntje Leenderts Witte. 
De conclusie moet luiden dat de genealogie Bosloper aanvangt met Willem Maartens 
(nr. II.10) getrouwd met Maatje Jans en dat dus de oudste generatie moet vervallen. 
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Middelburg, 29 november 2016-11-29 
 
Mr. T.N. Schelhaas. t.n.schelhaas@zeelandnet.nl 
 

9 UIT DE ARCHIEVEN (1) 

 
Uit de archieven 
 
Verslag van een begrafenis 
door Eva Lassing 
 
In stukken van de familie Lette, door een particulier bewaard, vond ik 
onderstaand verhaal over de laatste dagen en begrafenis van Maria 
Brugman, weduwe van Joannes Lette. Het werd geschreven door haar zoon 
Joannes Arnoldus Lette. Diens dochter Maria trouwde met Sebastiaan 
Hendrik Anemaet, notaris en later burgemeester van Nieuwe-Tonge, tevens 
lid van de Tweede Kamer. De broer van Maria, Nicolaas, kwam op Voorne-
Putten terecht. Hij en zijn nageslacht vervulden daar vele functies, onder 
ander als burgemeester van Brielle. 
Het verhaal geeft ons een inkijkje hoe eind 18e eeuw in de gegoede kringen 
in de steden (hier betreft het Amsterdam en Leiden) een begrafenis werd 
beleefd en uitgevoerd. 
 
Nota van eenige bijzonderheden, wegens de ziekte, het afsterven en 
begraven van wijlen onze waarde moeder Maria Brugman, eerst weduwe 
van Arnoldus van den Berg en laast van Joannes Lette. 
 
Nadat onse gemelde moeder al in het voorjaar van dit jaar 1782 meer of 
min had beginnen te zukkelen, zoo begon het zelve in het laast der maand 
Maij van tijd tot tijd met irreguliere koortsen toe te nemen, egter zodanig 
dat haar Ed. tusschen beijden en wel in de maand Junij weder scheen tot 
eenige beterschap te komen, dan egter in het laast van de daar op volgend 
maand Julij, op zekere avond eene nog al aanmerkelijke bloedstorting door 
de keel gehad hebbende, begon haar Ed. van dien dag af aan, ook 
aanmerkelijk af te nemen, het geen haar Ed. zelve gevoelde en ook dikwils 
te kennen gaf, de koortsen schenen wel niet hevig, dog de drift in het bloed 
al van dag tot dag toe te nemen, de borstkwaal, daar haar Ed. nu meer dan 
dertig jaren mede had gezukkeld, verzwaarde, de etterstof ontlaste zich niet 

mailto:t.n.schelhaas@zeelandnet.nl
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dan met zeer veel moeijte, de benaauwdheid, zoo als haar Ed. te kennen gaf, 
kwam van dag tot dag hoger, en de etenslust verminderde sterk en hield 
eijndelijk geheel op, ja zelfs de dunste vogten konde haar Ed. zelfs niet dan 
met zeer veel moeijte door de keel krijgen; den toestand van haar Ed. geest 
betreffende, bleef meest al in het duijstere, echter doorgaans met een 
geduurig uijtzien op de algenoegzaame en eeuwige gerechtigheid van den 
Here Jezus Christus, als haren eenige zoenborg, in en door wien zij alleen 
het heijl voor haare ziele zogt en hoopte, haare verzugtingen waren gedurig 
tot Hem om eene schielijke toetreding en genadige ontbinding uijt dit 
ondermaansche. 
Eijndelijk na dat de benaauwdheden des lichaams al van dag tot dag 
toenamen, en na dat haar Ed. reeds zederd verscheijden dagen geheel 
bedlegerig was geweest, zoo begon men op zaturdag den 17e Augustus te 
bemerken, dat haar eijnde sterk naderde, het welk zij ook zelve gevoelde, dit 
gaf gelegenheid dat met haar Ed. toestemming op zondag den 18e dit door 
de heern predikanten Van Herwerden, De Haas en Smits, voor haar in de 
publique godsdienst den Heere plechtig wierd gebeden, in den namiddag 
van dienzelve dag, na het eijndigen der godsdienst, ons allen, uijtgezonderd 
mijn broeder Van den Berg, voor haar bedde bevindende, scheen zij zeer 
aanmerkelijk af te nemen en tusschen beijdden de doodstrekken te tekenen, 
voor zich zelve bleef haar Ed. al geduurig werkzaam met den Heere in den 
gebede, ook was haar Ed. ujtzien meer gelovig en vertrouwend op God in 
Christus, het welk haar Ed. onder anderen ook nu en dan door het 
uijtspreeken van deeze en geene verssen uijt de nieuw berijmde Psalmen, 
betrekkelijk op haar Ed. toestand en gemoedsbestaan, te kennen gaf, zonder 
dat het scheen dat zij eenigsints gekweld wierd door eenige aanvallen van 
den vorst der duisternisse, welke de Heere genadig opbond, zij betuijgde 
meer dan eens haare begeerte, om, indien het des Heere wil was, voor het 
aflopen van den dag der ruste, in de eeuwige ruste in te gaan. 
Eijndelijk des avonds om zeven uuren vatte zij het woord op tegens ons, die 
rondom haar bedsponde stonden, zij sprak ons plechtig aan, wenschten ons 
gezamentlijk toe den besten zegen van den Allerhoogsten, bad ons den 
voorspoed, die wij in deese wereld door zijne goedheid mochten genieten, 
nimmer te misbruijken, noch daar op hoogmoedig te worden, maar in 
tegendeel altoos in nedrigheid en in ootmoed voor Hem te leven, en ook 
alzo zijne zegeningen te gebruijken, haare smekinge was, dat God in 
Christus onse God, en zoo er noch nakomelingen uijt ons mogten 
voorkomen, ook de God van ons zaad mochte zijn, voor tijd en eeuwigheid, 
zij nam verder van ons afschied, en wenschte ons het laaste vaart wel tot in 
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eeuwigheid. Hoe zeer wij hier allen over waren aangedaan en zulks ook 
uijtwendig lieten blijken, scheen zulks haaren geest in het minste niet te 
beroeren, zij bleef in eene geruste bedaardheid en stille kalmte des gemoeds, 
en wenschte aanhoudend dat de Heere, indien het zijne wil was tot haare 
verlossing spoedig toe mogt treden. Zij verzocht ons een ogenblik daar na 
van haar Ed. kamer te vertrekken, dat wij gereed stonden te doen, wanneer 
mijn broeder Van den Berg, die intusschen was gehaalt, de kamer intrad, 
waar op haar ed. derselver genoegen over zijne komst betuijgde, en ook 
tevens direct van hem afscheid nam, in het zakelijke overeenkomstig met 
het hier vorengemelde, waarop wij allen, na dat zij ons nogmaals het laaste 
vaarwel had gezegt, kort daar na van haar Ed. kamer begaven, zij leijdde 
zich daar op eenige tijd daar na ter ruste, welke zij ook noch in dien nacht 
van tijd tot tijd mocht genieten, tot eijndelijk haar Ed. den daarop volgende 
maandag den 19e Augustus des morgens tusschen zeven en hal agt uuren, 
ten vollen bij haare vermogens zijnde, en dat zij even te voren zich nog met 
een kop coffij had ontnugtert, het tijdelijke met het eeuwige verwisselde in 
den ouderdom van drie en zeventig jaaren, agt maanden en veertien dagen. 
Zoo gaat de mensch na zijn eeuwig strijd en de levendige legt het in zijn 
herte. 
 
Wat nu de bezorging der begravenis van het lijk van wijlen onse moeder 
betreft, zoo hebben wij op dienzelve maandag morgen den 19e Augsutus 
direct ordre gested op het uijtkleden of afleggen van de overledene, hetwelk 
is uijtgevoerd door 
Anna Frielinck, dienstmeid bij A.H. van den Berg 
Ipke Heeres, 2e dienstmeid bij J.A. Lette 
Maria Budding, naaijster bij A.H. van den Berg 
Voorsts vijf aansprekers genomineerd, te weten 
Christoffel van Oijen 
Gerrit van Dijk 
Egbert van Dijk 
Hendrik Nieunaber 
Olke de Vries 
Daar na de sluijtceel opgemaakt bij 
Juffr. de wed. D.J. van der Vorm 
Juffr. van den Ende 
de heer Simon Donker 
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Wijders de rouwbrief opgesteld, volgens inleggend exemplaar, en laten 
drukken bij Laurens van Hulst tot een honderd tachtig stuks, waar onder 
veertig in blanco. 
 
Verder een tweeduijms eijken doodkist besteld bij Cornelis van der Sluijs 
mr. timmerman, en geordonneert dezelve met 6 ijzere ringen te voorzien, en 
de letters M.B. te spijkeren op de bovenplank; in den namiddag en avond 
met behulp van de heer N.J. van Baggen de loopcedullen aangehaald en lijst 
der brieven geformeert, en eijndelijk aan de heer Simon Prins te Leiden 
geschreven wegens de bezorging van het graf te Leijden in de Pieterskerk, 
alwaar de overledene had begeert begraven te worden. 
Vervolgens op dingsdag den 20e dito des namiddags en ’s avonds met 
behulp van gemelde heer Van Baggen de brieven buijten de stad geschreven 
en gedepecheert, volgens inleggende lijst, en daar tot verdere adsistentie 
gebruijkt Jan van der Spek, clercq bij J.A. Lette en Willem de Bruin de 
Neve, bediende bij de heer Van Baggen; en is op dienzelve avond om agt 
uuren het lijk gekist en in de zijkamer geplaast; zijnde daarvoor aan de twee 
timmermansknegts betaald f 2-16-0. 
Wijders op woensdag den 21e dito, rescriptie van de heer S. Prins bekomen, 
en zijn ed. nader aangeschreven, voorts nadere schikking op de begravenis 
gemaakt; het begravenisbriefje opgesteld, volgens inleggend exemplaar, en 
zestig stuks laten drukken, wijders voor de dragers, voorganger, koetziers, 
aansprekers, dienaars van de justtie etc. het geld verzegeld, en wel voor ieder 
drager, koetzier en voorganger tot zes guldens en een daalder drinkgeld, 
ieder aansprker tot veertien guldens een een daalder voor de rouw, ieder 
dienaar van de justitie een goude ducaat. 
Vervolgens een provisioneele schilling op het verzoeken der perzonen ter 
lijkstatie, en het disponeerenover de draagplaatsen gemaakt. 
 
Voorts op donderdag den 22e dito des namiddags en ’s avonds de briefjes 
ter bijwoning der lijkstaatsie geschreven, zoo voor de vrienden, als dragers 
en koetsen, mitsgaders voorganger, en wel ten opzichte der drie 
laastgemelde als volgt 
Ter dispositie van A.H. van den Berg  2 plaatse 
J.A. Lette 2 plaatsen 
de heer N.J. van Baggen 1 plaats 
de heer Petrus Oosterland  dito 
Juffr. de wed. van der Vorm 1 dito 
Juffr. van den Ende  1 dito 
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knecht van ’t Latijnsche school  1 dito 
knecht heer rector Verheijk  1 dito 
de heer Posthumus   1 dito 
de heeren de Neve en van der Spek  1 dito 
de heeren van der Spek en de Neve  1 dito 
de heer mr. Wigb. Slicher  1 dito 
Koetsen 
de paarden en koetsier van de heer Abr. van Ketwich tot het rijden der 
lijkkoets 
de koets van de heer van de Poll 
idem van de heer mr. J.F. Berwout 
idem van de heer P. van Winter N.S.Z. 
idem van de heer dr. Oosterdik 
de lijkkoets van Jan Tobias Kant 
Voorganger Hendrik Kroon 
Dienaars der justitie Huibert van Toorn en Harm. Hoppenstok 
 
Wijders ook nog dienzelven avond de rouw besteld van lamphers en 
handschoenen voor de dragers en koetziers, bij de jufvrouwen Perizonius 
en Mettengang. 
Verder op vrijdag den 23e dito, des avonds lijst van de ordre der begravenis 
en der kosten geschreven, jagt tot het transporteeren van het lijk na Leijden 
bij Jan Tobias Kanth besproken, finaal geresolveert op de bijzetting te 
Leijden, ordre deswegens aan de heer S. Prins aldaar gezonden, en het 
nodige geld daartoe afgepast en verzegeld, als 
voor t recht van t gemeneland  f 31-9-0 
drie boetens op t ontijdig begraven  36-0-0 
het graf bij avond   13-6-0 
zes dragers te zamen  f20-0-0 
de bidder voor gedane diensten  f 5-5-0 
verscheijden kleijnigheden  5-10-0 
 
Eijndelijk op zaturdag den 24e dito des morgens om half tien uuren de 
lijkstaatsie der overledene gehouden, en wel ten opzichte van de plaatsing 
der personen en koetsen op de volgende wijze: 
In de koets van de heer van de Poll Anthonius Hubertus van den Berg, 
Joannes Arnoldus Lette. 
IN de koets van de heer Berewout: de heer Nicolaas Jan van Baggen, de 
heer Petrus Oosterland. 
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In de koets van de heer Van Winter: de heer mr. Wigbold Slicher, de heer 
Herman Waller. 
In de koets van de heer Oosterdijk: de heer Joannes Dijlius, de heer 
Abraham van Ketwich 
Vervolgens gereden de Princegragt langs tot de Reguliersgragt, deeze 
opgeslagen tot de Keijzersgragt, verder de Keijzergragt langs tot den 
binnen-Amstel, alwaar het jacht voorbij laastgemelde gragt was leggende, 
aldaar gekomen zijne met de koetsen een halve maan om het jacht 
geformeert, tot zoo lange dat het lijk uijt de lijkkoets in het jacht was 
geporteert, als doen met de koetsen gekeert, en langs dienzelve weg zoo 
evengemeld weder na huijs geretourneert. 
 
Verder zij wj gezamentlijk om elf uuren van dienzelve morgen met een 
koets na de Berebeit gereden, alwaar het jacht met het lijk in dien tusschen 
tijd was gaan leggen, en als doen direct met het zelve na Leijden vertrokken, 
alwaar wij des avonds quartier over agt uuren zijn gearriveert, en door de 
goede voorzorge van gemelde heer Simon Prins alles in goede orde vonden, 
waarop wij ons des avonds ten negen uuren na het Rapenburg bij de 
Kloksteeg hebben begeven, daar het jacht met het lijk intusschen was 
gearriveert, en aldaar aan de dragers ten getale van zes personen 
geordonneert, het lijk uijt het jacht op de aldaar gereed staande baar te 
plaatsen, hetwelk geschied zijnde, is door gemelde zes dragers het lijk en de 
baar opgenomen, en de Kloksteeg door getransporteert na de St. 
Pieterskerk, alwaar het lijk van onze overleden moeder, in onse 
tegenwoordigheid, is geplaast in haar ed. grafstede, getekend no. 100 in de 
Middelkerke, opdat haar ed. stof met dat van haare voorouders aldaar mede 
in de groeven der verteeringe rustende, zoude worden verzameld, tot het 
aanblikken van ’s werelds jongsten morgenstond, om alsdan in 
volmaaktheid door haaren verheerlijkte Heijland te werden opgewekt. 
Laastelijk zijn wij gezamentlijk des zondags den 25e dito, des morgens om 
tien uuren met zelve jacht van Leijden vertrokken, en ’s avonds om half agt 
uuren weder te Amsteldam geretourneert, alwaar wij vervolgens aan 
bovengemelde Jan Tobias Kanth, voor het gebruijk van ’t jacht met 
verschot hebben betaald veertig gulden en tien stuijvers. 

 
 
10  KWARTIETSTAAT MARIA BRUGMAN 
 



 23 

I. Maria Brugman, ged. Leiden 6 dec. 1708, † Amsterdam 19 aug. 

1782, begr. Leiden 24 aug. 1782, dr. van Anthonij en Margrietha 

Blanjean (Blansjan, Blanjan), tr. 1e Leiden 1 juni 1730 Arnoldus 

van den Berg, apotheker, † vóór 1744; tr. 2e Leiden 28 mei 1744 

Joannis Lette, geb. Leiden, med.dr., † Leiden 1745, wedr. van 

Cornelia Helena Maiden.  

Uit het eerste huwelijk: 

1. Anthony Hubertus van den Berg, geb. Leiden 1731, tr. 

Amsterdam 5 april 1764 Susanna Johanna Prins.  

Uit het tweede huwelijk: 

2. Joannes Arnoldus, volgt II.  

 

II. Joannes Arnoldus Lette, geb. Leiden 4 sept. 1745, 

geheimschrijver banne van Westzaandam 1775-, † Koudekerk 7 

febr. 1820, tr. Amsterdam 9 juni 1775 Maria Anna van Baggen, 

geb. Voorhout 25 april 1756, † Brielle 13 okt. 1833, dr. van Nicolaas 

Jan en Cornelia van Oosterland; zij hertr. Koudekerk 3 mei 1821 

Simon Eland (zijn dochter uit eerder huwelijk trouwt met Cornelis 

Anemaet, burgemeester en notaris van Oude-Tonge)  

Uit dit huwelijk: 

1. Nicolaas Joannes Cornelis, volgt IIIa.  

2. Maria Johanna Arnoldina, volgt IIIb.  

. Petrus Joannes Lette, geb. Amsterdam, ged. Amsterdam 14 

nov. 1794, † Rusland nov. 1812.  

 

IIIa. Nicolaas Joannes Cornelis Lette, geb. Amsterdam 2 dec. 

1787, † Hellevoetsluis 3 febr. 1851, tr. Antoinette Schneither, 

geb. omstr. 1786, † Brielle 8 juni 1837.  

Uit dit huwelijk: 

1. Marie Jeanne Arnoldine, volgt IVa.  

2. Jeanne Charlotte Anne Lette, geb. Brielle 30 april 1817, † 

ald.  april 1856, tr. Brielle 23 okt. 1839 Abraham Mathieu de 

Rouville, geb. Brielle 13 mei 1812.  

3. Joannes Arnoldus Lette, geb. Brielle 9 okt. 1819, † Batavia  

okt. 1849.  

4. Sebastiaan Hendrik, volgt IVb.  

5. Nicolaas Joannes Cornelis Lette, geb. Brielle 16 april 1823, 

†  Concordia, Brazilie 9 okt. 1842.  

6. Antoinette Lette, geb. Brielle 18 okt. 1825, † Den Haag 26 

juli 1909, tr. Brielle 3 nov. 1854 Olke Arnoldus Uhlenbeck, 

geb. Ceylon 18 maart 1810, † Den Haag 26 maart 1888, wedr. 

van Marie Jeanne Arnoldine Lette (IVa).  

7. George Frederik, volgt IVc.  
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8. Charlotte Eleonore Louise Lette, geb. Brielle 15 febr. 1829, 

† Den Haag? 6 febr. 1866.  

 

IVa. Marie Jeanne Arnoldine Lette, geb. Brielle 22 febr. 1813, † 

Amsterdam 19 okt. 1852, tr. Brielle 25 april 1839 Olke Arnoldus 

Uhlenbeck, geb. Ceylon 18 maart 1810, † Den Haag 26 maart 1888; 

hij hertr. Brielle 3 nov. 1854 Antoinette Lette (IIIa,6).  

Uit dit huwelijk: 

1. Christiaan Eliza Uhlenbeck, geb. Voorburg 1840, marine-

officier, † 1897.  

2. Olke Marie Arnold Uhlenbeck, geb. 1843, † 1844.  

 

IVb. Sebastiaan Hendrik Lette, geb. Brielle 22 maart 1821, tr. Brielle 

25 nov. 1852 Fenna Hendrina Hoijer, geb. Brielle 25 nov. 1821.  

Uit dit huwelijk: 

7 kinderen Lette.  

 

IVc. George Frederik Lette, geb. Brielle 20 april 1827, burg. van 

Brielle, Oostvoorne, Rockanje 1850-1884, † Oostvoorne 29 juni 1884, 

begr. Brielle, tr. Nieuwe-Tonge 29 juni 1860 Maria Johanna Arnoldina 

Lette Anemaet (Vb).  

Uit dit huwelijk: 

1. Nicolaas Joannes Cornelis Sebastiaan Hendrik, volgt Va.  

2. Pieternella Jacomina Maria Aletta Lette, geb. Brielle 27 mei 

1862, † Naarden 10 febr. 1945, tr. Brielle 25 april 1883 Louis de 

Bruijn, geb. Zwolle omstr. 1853.  

3. Pieter Nicolaas Johannes Lette, geb. Brielle 2 aug. 1863, † 

ald. 19 aug. 1863.  

4. Charlotte Eleonore Louise Lette, geb. Brielle 12 sept. 1864, † 

Ubbergen 9 aug. 1948, tr. Brielle 28 april 1886 Johan Burchard 

Diederik Tulleken, geb. Nijmegen omstr. 1860.  

5. Pieter Nicolaas Joannes Lette, geb. Brielle 19 jan. 1866, 

wijnhandelaar (1903), † Zwolle 3 aug. 1939, tr. 1e Zwolle 22 april 

1903 Margaretha Aleida van Laer, geb. Zwolle omstr. 1875; tr. 2e 

na 1903 Anna Elisabeth Maria de Vos tot Nederveen Cappel, 

geb. Rheden omstr. 1881, † Zwolle 18 aug. 1954.  

6. George Frederik Lette, geb. Brielle 18 maart 1867, † 

Oostvoorne 12 sept. 1867.  

7. Levenloze zoon, geb. Oostvoorne 29 juli 1872.  

 

Va. Nicolaas Joannes Cornelis Sebastiaan Hendrik Lette, geb. 

Brielle 6 april 1861, † Baarn 21 dec. 1937, tr. Johanne Caroline 

Henriëtte van Walchren, geb. Amersfoort 6 jan. 1865.  
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Uit dit huwelijk: 

1. George Frederik Lette, geb. Brielle 11 mei 1887, tr. 

Amsterdam  nov. 1916 Louisa Johanna Bernadine Zohlandt, 

geb. Amsterdam 1889.  

2. Antoinette Henriëtte Lette, geb. Brielle 26 maart 1890, tr. 

Brielle 11 april 1912 Arnold Nicolaas Fabius, geb. Steenwijk 

omstr. 1884, officier van justitie, † Denekamp 13 juni 1947.  

 

IIIb. Maria Johanna Arnoldina Lette, geb. Amsterdam, ged. 

Amsterdam 27 febr. 1789, † Nieuwe-Tonge 9 jan. 1811, tr. Voorhout 

20 sept. 1808 Sebastiaan Hendrik Anemaet, geb. Nieuwe-Tonge 

28 jan. 1786, burgemeester, notaris, lid 2dekamer, † Nieuwe-Tonge 

21 jan. 1863, zn. van Pieter en Arendje van der Valk; hij hertr. 

Sommelsdijk 21 dec. 1812 Jacomina Maria Armstrong.  

Uit dit huwelijk: 

 

IVd. Pieter Nicolaas Johannes Lette Anemaet, geb. Nieuwe-

Tonge 16 juli 1809, † Brielle 22 jan. 1868, tr. Stavenisse 4 mei 1832 

Pieternella Hoogwerff de Clercq, geb. Stavenisse omstr. 1804, † 

Brielle 2 aug. 1880.  

Uit dit huwelijk: 

1. Maria Johanna Arnoldina Lette Anemaet, geb. Oude-Tonge 

19 nov. 1832, † ald. 11 maart 1834.  

2. Sebastiaan Hendrik Lette Anemaet, geb. Oude-Tonge 26 

aug. 1834, † ald. 30 aug. 1834.  

3. Maria Johanna Arnoldina, volgt Vb.  

4. Cornelia Johanna Lette Anemaet, geb. Oude-Tonge 15 juli 

1837, † ald. 8 maart 1846.  

5. Sebastiana Hendrika Jacomina Maria, volgt Vc.  

6. Levenloze zoon, geb. Oude-Tonge 17 jan. 1841.  

 

Vb. Maria Johanna Arnoldina Lette Anemaet, geb. Oude-Tonge 

25 april 1836, † Brielle 30 jan. 1912, tr. Nieuwe-Tonge 29 juni 1860 

George Frederik Lette (IVc).  

 

Vc. Sebastiana Hendrika Jacomina Maria Lette Anemaet, geb. 

Oude-Tonge 27 mei 1839, † Den Haag 5 maart 1896, tr. Nieuwe-

Tonge 17 mei 1864 Bernardus Johannes Frederik Prager, geb. 

Zutphen omstr. 1827, majoor infanterie, † Doesburg 1 febr. 1876.  

Uit dit huwelijk: 

1. Johanna Gerharda Jacomina Aletta, volgt VI.  

2. Pieternella Nicoletta Joanna Prager, geb. 1868, † 1898.  

3. Bernarda Johanna Frederica Prager, geb. 1873.  
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VI. Johanna Gerharda Jacomina Aletta Prager, geb. Veere 25 febr. 

1865, † Den Haag 7 aug. 1909, tr. Den Haag 22 april 1884 Johannes 

Eduard de Visser, geb. Utrecht omstr. 1855, 1ste luit. OI-leger 1884-, 

† Zeist 28 juli 1915.  

Uit dit huwelijk: 

Johan Edward Bernard de Visser, geb. Den Haag? omstr. 1888, † 

Ede 8 jan. 1940.  

 

11 RECHTERLIJK ARCHIEF MELISSANT 3 
  
Collectie  Zaaijer  
Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee 
De bronnen bevinden zich in het Streekarchief Goeree-Overflakkee. 
De originele spelling, soms wisselend qua schrijfwijze, is 
gehandhaafd. 

 
Rechterlijk Archief Melissant, nr. 3  
Betreffende de smitswinkel te Melissant 
 
Insolventie-onvermogen zijn schulden te betalen 
Abandonneren- afstand doen van 
Repudiëren-verwerpen 
Ad opus jus habentium-in het belang der rechtverkrijgenden 
 
3-4-1773 Comp. Pieter Doorn president schepen in wette alhier in 
qualiteit als armmeester van de armen dezer plaatse, de welcke verklaarde 
met een vrije gifte te cederen en over te dragen aan Mosis de Berg hoefsmit 
alhier een huis, schuurtje en erve staande op den dorpe van Melissant 
quohier van de verponding nr. 6 belend oost deze armen, west Johannis 
Joost Kreeft, voor 350 gld. 
 
3-4-1773 Comp. Mosis de Berg mr. hoeffsmit woonende alhier i.v.m. een 
schuld aan en t.b.v. de armen van Melissant een som van 350 gld spruitende 
van de koop en transport op heden met een vrije gifte ontvangen huis, 
schuurtje en erve staande op den dorpe van Melissant, quohier der 
verpondingen nr. 6, blend oost deze armen, west Johannis Joost Kreeft. 
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9-8-1773 Comp. Johannis Haijmeetman i.v.m. een vrije gifte te cederen, 
transporteren en in volle vrije eigendom over te dragen aan en t.b.v. 
Laurijntje Both, wed. van Mattheus Lokker een schuur en erve van dien 
staande op den dorpe van Melissant, gequoteert nr. 1, belast met een rente 
t.b.v. de armen van Melissant. 
 
11-3-1785 Comparerenvoor schout en secretaris Cornelis van der Valk en 
Leendert Zoldaat schepen in wette als curateuren in den solventen en 
gerepudieerden boedel van Hugo van Rumpt en zijne nagelaten weduwe 
Neeltjen Bakker gewoond hebbende op dezen dorpe i.v.m.de verkoping van 
een vrij transport aan en t.b.v. Andries Pinter woonende alhier van een huis 
en loos dienende tot een smitswinkel met den gevolge van alle gemaekte en 
ongemaekt ijzer en smitsgereetschappen, staende binnen desen dorpe 
quohier der verpondingen nr. 6, voor f. 452:1:--. 
 
23-4-1785 Compareert Andries Pinter i.v.m. een lening van de armen van 
Melissant groot f. 300:--:-- Tot securiteit van de lening diende de 
smitswinkel. 
 
8-8-1785 Compareert Lendert Mampers woonende te Herkingen i.v.m. 
de verkoop aan Andries Binter mr. Hoefsmit te Melissant een schuur 
staande op den dorpe van Melissant, quohier der verpondingen nr. 1, voor 
f. 260:--:-- 
 
5-10-1793 Andries Binter (Pinter) mr. Hoefsmit te Melissant koopt een 
huis gelegen op Melissant, belend zuid den kooper en noord Jacob Volwerk, 
bekend onder de nieuwgetimmertens, voor f. 560:--:-- 
 
31-3-1798 Overdracht door Moozes de Berg woonende binnen het dorp 
Melissant t.b.v. Huig Aartsz. Van Rumpt welke de koop heeft overgenomen 
van Huig van Rumpt present en acceptant van een huis en erve met een 
loos dienende tot een smitswinkel en verder gevolge staande op den dorpe 
van Melissant, quohier der verpondingen nr. 6, voor f. 600:--:-- belast met 
een hijpotheek van f. 325:--:-- per reste t.b.v. de Armen van Melissant. 
 
 
2-4-1803 Compaert Andries Binder (Pinter) woonende Melissant i.v.m. 
de verkoop aan Willem de Buijzer van een huis en schuur staande op den 
dorpe van Melissant, quohier der verpondingen nr. 6, voor f. 800:--:-- 
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2-4-1803 Compareert constant oudste nomine uxoris woonende te 
Melissant i.v.m. een vrije gifte over te dragen en cedeeren t.b.v. Andries 
Binter woonende Melissant het middelste gedeelte of vertrek van een half 
huijs staende te Melissant, ten quohiere der verponding gequoteerd op nr. 1, 
waarvan de wederhelft Cornelis Struijk competeert, voor f 160:--:--. 
 
Rechterlijk Archief Roxenisse, nr. 5 
 
Op huiden en 15e december 1704 compareerde voor Job van der Kers, 
schout, Cornelis Melissant en Willem de Graeff schepenen van Rocxenisse 
en Onwaert, Cornelis Jansz. Bouchouten woonende in Dircxlant van 
competenten ouderdom, dewelcke verklaerde met solemneelen eede in 
handen van de voorsr. schout gedaen ter requisitie en versoucke van 
Johannis Beenhouwer, molenaer van Dircxlant, waer en waeragtigh te 
wesen dat hij deposant ten tijde dat Gerrit van der Lat doenmaels pagter 
was van den impost op ’t gemael in den somer ofte jaere 1703, sonder den 
pertinenten tijt onthouden te hebben, is geweest ten huise van Sarel 
Gerritsz. van den Houck, herbergier te Dircxlant voornt. wesende twee a 
drie dagen nae dat voorsr. Van der Lat na hem deposant geregt is, een mate 
meel in de misput van den requirant hadt gevonden en doenmaels ten 
voorsr. huise mede present was, den voorsr. pagter Van der Lat en den 
knegt van den requirant, dat hij deposant ten selve tijde en plaets voorsr. 
knegt tegens den voorsr. pagter heeft hooren en sien seggen, dat hij niet en 
wist wij gemelte mate meel in den voorsr. misput hadde gebragt, maer dat 
den pagter moest weten wien het selve hadde gedaen en dat den pagter het 
loogh dat hij het in het in de voorsr. misput hadt gebragt. Eindigende hij 
deposant dese sijne depositie, gevende voor redenen van wel wetenschap als 
in den tecxt, dat ’t selve alsoo is geschiet, soo waerlijck moest hem deposant 
Godt almagtigh helpen, ’t oirconden desen geteickent datum uts. 
Cornelis Jans Melesant   Bij mij schout en secret. 
Willem de Graeff    J. van der Kers 
 
Rechterlijk Archief Roxenisse, nr. 5 
Tumult aan boord van de boot van marktschipper Dirck Cornelisz. Spaen 
 
Op huiden den 24en meij 1703 compareerde voor Job van der Kers schout, 
Willem de Graeff en Johannes Goutswaert schepenen van Rocxenisse en 
Onwaert, Teuntie Pieters Stedehouder huisvrou van Dirck Cornelissz. 
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Spaen marcktschipper van Dircxlant op Rotterdam, en Geertie Bastijaens 
van Roon, huisvrou van Bastijaen Maties, mede woonende in Dircxlant, 
welcke te samen en ijder in het bijsonder met solemneelen eede in handen 
van den voorsr. schoute gedaen verklaerden ter requisitie en versoucke van 
seurs Francois Groenendael en Cornelis Willemsz. Saeijer, beide voogden 
over het minderjarige naergelaten weeskint van wijlen juffr. Sara van der 
wis, geprocureert bij Pieter Pietersz. Voordijck met name Dirck Pietersz. 
Voordijck, waer en waerachtighte wesen, dat sij luiden in den somer 1702 
ontrent Rotterdamse kermis, sonder den pertinenten tijt onthouden te 
hebben, met den voorsr. schipper Spaen van Dircxlant sijn afgevaren naede 
voorsr. stadt Rotterdam in het gezelschap van voorsr.  weese Dirck 
Voordijck, en dat doenmaels op de reis den gemelten Pieter Voordijck op 
de schuit sijnde, is nae beneden in het vooronder in de schuit gekomen, 
daer sij deposanten op de schippers koeij laegen en geseide Marija Basers 
met het kint Dirck Voordijck aen de andere sijde op de laen ofte banck 
sittende, is den selven Pieter Voordijck met veel vlouckens en seggen tegens 
het kint, gij duivel duvelsen duvel, en met een op het kint vallende en 
continuerende met vloucken en dreigementen het kint aendoende en sij 
tweede deposante getuigt verder dat sij doenmaels hem Voordijck 
onderandere heeft hooren seggen, gij duvel en duvels moer die leit al in hel 
en brant, dat soodanigh continueerde dat den voorsr. schipper van achter de 
schuiit van sijn roer afquam om het quat dat geschapen stont daer uijt te 
volgen te beletten, compareerde mede voor schout en schepenen voorn. 
den voorsr. Dirck Cornelisz. Spaen dewelke ter requisitie en versoucke als 
voren mede met solemneelen eede verklaerde, dat hij de voorhaelde 
scheltwoorden op sijn schuit aen het roer staend heeft gehoort en daer op 
sijn roer naer vooren is gekomen om het quat te beletten en op het gaen nae 
vooren van de schuit, den gemelten Pieter Voordijck heeft hooren seggen, 
gij duvel ick sal u den hals breecken en daerop om laegh in het vooronder is 
gekomen en den voorsr. Voordijck van het quaet voornemen dat daer 
scheen te wesen heeft belet. Eindigende sij deposanten daer haere depositie, 
gevende ider in sijn requart voor redenen van wel en wetenschap als in den 
tecxt, dat hetselve op die ofte diergelijcke woorden en maniere in substantie 
is geschiet, soo waerlijck moest haer deposanten  Godt Almagtich helpen ’t 
oirconden desen bij schoute en schpenen voornoemt. Geteickent datum 
uts. 
Willem de Graeff    Bij mij schout en secretaris 
J Gouts waert    J. van der Kers 1704 
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Rechterlijk Archief Melissant nr. 17 
 
Rekening, bewijs en reliqua bij Cornelis van der Valk schout en secretaris en 
Leendert Soldaat president schepen alhier bij acte van 26-2-1785 gestelte 
curateuren in den insolventen en geabandonneerden boedel en goederen 
van Hugo van Rumpt, alhier gewoond hebbende en november 1784 
overleden en van zijn naegelaten weduwe Neeltje Bakker, nadat den selve 
boedel en goederen door de voornoemde Neeltje Bakker voor haar zelf 
weegens haere helft en door schout en schpenen alhier als weesmeesteren 
en voogden van svaders zijde over de minderjarige naegelaten kinderen van 
Hugo van Rumpt voor de weederhelft bij acte dato 26-2-1785 ad opus jus 
habentium was gerepudieert en geabandonneert en dat van de ontfangh en 
uitgaaff gehad en gedaan……… 
Bij de ontvangh is nog vermeld: 
Augustus 1785 hebben de rendanten verkocht en op 11-8-1785 
getransporteert aen Andries Pinter een huis en loos dienende tot een 
smitswinkel op den dorpe van Melissant ten quohier der verponding 
gequoteerd nr. 6 met het gemaekte en ongemaekt ijzer als meede alle de 
smitsgereedschappen waervan geproveneerd is een som van f. 451:--:--. 

 
 
Herkingen, Testamenten, periode 1661-1719 (1) 
 
3-1-1644 Compareren voor schout en schepenen van Herkingen Marijnis 
Cornelisz. Veerman en Engeltien Engelsdr. echte man en vrouw voor het 
opmaken van hun testament. 
 
19-1-1646 Compareren Abraham Cornelisz. Lodder en Arijaantje Jansdr. 
echte man en vrouw voor het opmaken van hun testament. Mutueel 
testament. 
 
12-3-1649 Compareren Michiel Leendertsz. en Pieter Leendertsz. 
Stehouwer beijde jongmans en volle broeders woonende alhier voor het 
opmaken van hun testament. Zij legateren aan Passchier en Leentge Gilles 
van Beeck, kinderen van Gilles Passchier van Beeck geprocureert bij 
Raghuel Leenderts Stehouwer haer testateurs halve suster, de somme van 
50. car. glds. Als de langstlevende van genoemde twee broeders komt te 
overlijden is Teuntge Dirks, sijne moeder, universeel erfgenaem. 
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25-3-1650 Comp. Aren Claesz. en Jannitgen Philips echte man en vrouw 
voor het opmakenvan hun testament. Mutueel testament. 
 
1-3-1651 Comp. Arijaentje Jans, wed. van Abram Cornelisz. Lodder 
i.v.m. hun testament, ten bijwesen van Leendert Cornelisz. Lodder, Willem 
Cornelisz. Lodder en Pieter Cornelisz. Lodder als ooms van de voorsr. 
testeuren kinderen, ten einde de verkochte onroerende goederen van den 
geheelen boedel voor de alimentatie gemaeckt somma als anders aen de 
kinderen te verbinden. 
 
27-4-1651 Comp. Cornelija Cornelis woonende alhier geeft te verstaen dat 
alle dese hare goederen die sij metter doodt geruijmt en achtergelaten sal 
werden, alle in ‘t geheel sullen werden bij schout en schepenen verkocht 
ende voort geleijt tot behoeff van haer wesen en dat Jacob de Bije en 
Dingene Cornelis belooften gelijck sij beloven mits desen als een moeder 
hare kinderen te houden en te alimenteren. En so ‘t gebeurde dat deze 
kinderen alle beijde quamen te overleiden sonder kinderen achter te laten, 
sal de geheele boedel comen aen Dingene Cornelis haer moeder oft aen 
Corstijaen haren broeder. 
 
24-6-1653 Comp. Jacob Jacobsz. Bleijcker en Daentgen Jacobsdr. echte 
man en vrouw voor het opmaken van hun testament. Mutueel testament. 
 
30-6-1653 Comp. Mensge Jacobsdr. voor het opmaken van haer 
testament. Zij nomineert en institueert tot haer unijverseel erfgenaam 
Daentge Jacobsdr. haer suster. Sij legateert aan Krijn Krijnsz. naergelaten 
weeskint van haer overleden suster Maertgen Jacobsdr. geprocureert bij 
Krijn Krijnsz. d’Jong, de somme van 2 gld 10 stv. 
 
10-12-1653 comp Aren Dingemansz. Verdijck en Hester Leunis echte man 
en vrouw voor het opmaken van hun testament. Mutueel testament. 
 
16-8-1658 Comp Cornelis Jacobsz. Seedijck en Willemken Jans Groenen 
dijck echte man en vrouw woonende in de jurisdictie van Middelharnis t.b.v. 
hun mutueel testament. 
 
5-6-1661 Comp Aren Jansz. de Lange en Marija Tobias echte man en 
vrouw voor het opmaken van hun testament. Mutueel testament. 
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29-6-1662 Comp. Jan Poulisz. en Jannetje Jans echte man en vrouw voor 
het opmaken van hun mutueel testament. 
 
4-2-1669 Comp. Truijtge Marijnus huijsvrouw van Dirck Leendersz. 
Krepelman schout van Herkinge. Haer testatrijces kintskinderen sullen 
erven ende genieten elck 700 gld te groten ’t stuck enda dat Krijn Cornelisz. 
Cirre haer testatrijces oudsten soon alle soodanige penningen als hij voor 
dato dese van sijn moeder ofte sijn stiefvader ter leen heeft gehadt ende 
voorts dat Leendert Dircxz. Krepelman haer testatrijces jongste soon sal 
hebben alle verdere roerende en onroerende goederen. 
 
4-6-1669 Comp. Jan Bastiaensz. Brederland en Jannetge Leendert 
Goereers echte man en vrouw. Zij benoemen tot voogden van vaders zijde 
Pieter Bastijaensz en Philip Bastiaensz. beijde sijn broers ende van moeders 
zijde Cornelis Leendersz. en Jacob Leendersz. Goereer beijde haer broeders. 
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