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1 14e GENEALOGISCHE DAG 

 
Op zaterdag 8 maart 2016 is het weer zover: de Genealogische Dag.  We 
hebben als bestuur een leuk programma voor u opgezet.  
‘s Morgens is er een workshop Stamboom beginnen via internet van 10.30-
12.00 uur en een presentatie van foto’s van/over de Joodse gemeenschap van 
Flakkee, samengesteld door Piet de Man uit Dirksland.  
’s Middags is er een workshop Genealogie voor gevorderden van 13.30-14.00 
uur en een lezing door dr. W. Visser getiteld Burgers en kerk in Holland 
15674-1623 (een hoofdstuk uit de kerkelijke geschiedenis voor genealogen). De 
nadruk daarin zal liggen op deze streek. Deze lezing is net als andere jaren 
boven in de kantine. 

Voor de workshops moet u zich echt opgeven, want we kunnen niet meer 
dan tien plaatsen reserveren. Opgeven kan via het volgende mailadres: 
info@genealogieflakkee.nl 

  
Het is een hele verandering geworden in de leeszaal van het 
Streekarchief. De ruimte is beperkt. Op de Genealogische Dag 
kunnen we wel terecht in het grandcafé van Zuidwester. Dat is  
maar een tiental meters van de leeszaal vandaan. Het  
ruimteprobleem wordt op die manier wel opgelost. Bovendien zijn  
er boven nog ruimten genoeg om elkaar te spreken en om  
onderzoek te doen.  

mailto:info@genealogieflakkee.nl
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2 TOEKOMST GENEALOGISCH CENTRUM 
 

Volgend jaar zou voor ons een mijlpaal zijn: we bestaan dan 
25 jaar. Of het een moment wordt voor een feestje is de 
vraag. We zijn ons aan het bezinnen op de toekomst. Gaan 
we verder, willen we verder, kunnen we verder. Hebben we 
nog dezelfde missie als toen we begonnen ergens in de jaren 
tachtig, of zetten we er een punt achter. De respons die we 
krijgen van u als donateurs is minimaal. Dan vraag je je dus 
af: waar doen we het allemaal voor. Het donateursbestand 
slinkt door natuurlijk verloop en er komen niet of nauwelijks 
nieuwe bij. We willen dus heel graag uw stem horen.  

Wat vindt u? 
Wat wilt u? Wat verlangt u van ons? 
In welk opzicht kunnen we nog iets voor u 
betekenen?  
Maakt u gebruik van de informatie in de 
cloud? 
Moeten we een samenwerkingsverband 
aangaan met andere, genealogen, 
beheerders van grote bestanden? 
Bent u in staat om u actief in te zetten? 
Kunt u documenten/artikelen aanleveren 
voor de nieuwsbrief. 
Kortom, laat eens iets van u horen. Mail de 
redactie, of mail de secretaris en geef dan 
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antwoord op één of meerdere van de 
bovengestelde vragen. Spreek u uit!!! 

 
3 HERHAALDE OPROEP 1 

We zijn dringend op zoek naar nieuwe 
knippers/plakkers/verzamelaars. Het is best een 
interessante bezigheid, het levert heel veel contacten en 
gezelligheid op. Meldt u dus aan bij de secretaris, of stuur 
een mailtje naar de redactie. 
 
4 HERHAALDE OPROEP 2   
 
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. Misschien 
iets voor u. Neem contact op voor meer informatie en ook 
als u er belangstelling voor hebt. 
 
Cor Hameeteman 

 
5 Hidrive-informatie-inloggen 
 
Hidrive 
Van diverse donateurs hebben wij vernomen dat zij soms moeite hebben 
met het inloggen op de Hidrive of het bekijken van de informatie. De 
mogelijkheden om digitale informatie (ook) op andere wijze te ontsluiten 
worden onderzocht. Op korte termijn zullen we het met de Hi-drive 
moeten doen. Daarom nog even in het kort de toegangsgegevens en 
mogelijkheden. 
De Hidrive is opslagruimte “in the cloud” die wij huren bij Strato. Een deel 
van deze opslagruimte is toegankelijk voor u als donateur. Om informatie te 
bekijken, maar ook om uw gegevens op te plaatsen om te delen met 
mededonateurs! 
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De toegang tot de Hidrive kan op diverse manieren, zoals: 
1. Via de webbrowser op uw computer.  
2. Via de app op uw tablet of smartphone. 
Via de webbrowser 
Ga via uw webbrowser (als Internet Explorer of Mozilla Firefox) naar 
www.hidrive.strato.com en vul in: 
1. Gebruikersnaam: donateur2015 (alles klein) 
2. Wachtwoord: Goeree2015 (de G is een hoofdletter). 
Of kies voor: www.strato.nl.login en kies voor Online storage, waarna u 
kunt inloggen met bovenstaande gegevens. 
Via de app op tablet of smartphone 
Om informatie te bekijken adviseer ik om ook de app te installeren op uw 
tablet en smartphone. Zowel voor Apple als voor Android kan dit via de 
Appstore / Playstore door te zoeken op bijvoorbeeld “Strato Hidrive EN 
app”. Via de app wordt de informatie net weer anders gepresenteerd. 
Misschien vind u het op die manier prettiger dan via de computer. 
Na installatie hoeft u alleen maar op het app-icoontje te drukken om 
toegang te krijgen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Teun Koppenaal 

 
6 VAN DE PENNINGMEESTER 
 

De minimum donateursbijdrage is voor 2016 vastgesteld op 
€ 18,00. Een verhoging van slechts € 0,50. Wilt u dit bedrag 
van € 18,00 a.u.b. storten op: 
Bankrek.nr. NL46 RABO 0361332181 t.n.v. Penningmeester 
St. GCGO, Oude Tonge. 
Voor dit bedrag heeft u ook toegang tot alle gegevens die in 
de cloud zijn opgeslagen. En die hoevelheid groeit met de 
maand. Als u nog geen inlogcode hebt, kunt u die bij de 
secretaris aanvragen. 
 

7 WIE ZOEKT WAT? 
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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 
                                            
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 
  
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 (1) 
 

Genealogie van Willem Maertense van den BOS(CH) 
  

Door Jan Bosloper' 
 

I.1 Willem Maertense van den BOS(CH), geboren 1620?, gedoopt 1620?, 
heeft kind Willem Maertense geb. volgens Lenore 1664/1665. 

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
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Gehuwd voor de kerk (1) 1639 te Ouddorp met Pieternella DIRKX 
(Dirkxs). Willem zou geboren kunnen zijn omstreeks 1620. 

 
Gehuwd voor de kerk (2) op 14-12-1653 te Ouddorp (Nederduits 
Gereformeerd) (getuige(n): geen) met Geertruid ROOCHESSE. 
Gehuwd voor de kerk (3) op 02-02-1662 te Ouddorp (Nederduits 
gereformeerd) met Willemtje JACOBS, overleden voor 1695. {Zij is later 
ondertrouwd op 10-10-1668 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk op 17-11-
1668 te Ouddorp (Nederduits gereformeerd) met Bartelt JOOSTENS (Joost), 
Soldaat.  Zij is later gehuwd voor de kerk op 26-12-1682 te Ouddorp met 
Cornelis Woutersen ALEMAN.} 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Pietertie van den BOSCH, geboren 1639 te Ouddorp, gedoopt op 
13-11-1639 te Ouddorp (getuige(n): Lijntje Dirkx/Cornelis Dirkx). 
Uit het tweede huwelijk: 
2. Johannes van den BOS(CH), geboren 1654 te Ouddorp, gedoopt 
(Nederduits gereformeerd) op 01-02-1654 te Ouddorp (getuige(n): geen). 
3. Anneken van den BOS(CH), geboren op 09-05-1655 te Ouddorp, 
gedoopt (Nederduits gereformeerd) op 26-01-1659 te Ouddorp (getuige(n): 
Pieternella Cornelis/Neeltje Arents/Baaltje Jacobs).  
4. Maarten van den BOS(CH), geboren 1656 te Ouddorp, gedoopt 
(Nederduits geref.) op 16-04-1656 te Ouddorp (getuige(n): Maartje Heine, 
Abraham Maartens). Is hij naar Barendrecht vertrokken? 
5. Annetje van den BOS(CH), geboren 1657 te Ouddorp, gedoopt 
(Nederduits gereformeerd) op 11-11-1657 te Ouddorp (getuige(n): Baaltje 
Jacobs). 
6. Leentje van den BOS(CH), geboren te Ouddorp, gedoopt op 26-
01-1659 te Ouddorp (getuige(n): Pieternella Cornelis/Neeltje Arents/Baaltje 
Jacobs).  
Uit het derde huwelijk: 
7. Jacob van den BOS(CH), geboren 1662 te Ouddorp, gedoopt 
(Nederduits gereformeerd) op 12-11-1662 te Ouddorp (getuige(n): Cornelis 
Rousse/Maartje Hoine/Trijntje Willems). 
8. Crijn van den BOS(CH), geboren 1662 te Ouddorp, gedoopt 
(Nederduits gereformeerd) op 12 11 1662 te Ouddorp (getuige(n): Cornelia 
Rousse/Maartje Hoine/Trijntje Willems). 
9. Gillis van den BOS, geboren 1664 te Ouddorp, gedoopt 
(Nederduits gereformeerd) op 02 11 1664 te Ouddorp (getuige(n): Cornelia 
Cornelis/Martijntje Gillis). 
10. Willem Maertense (Maatje) van den BOS(CH) (zie II.10 op blz. ). 
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II.10 Willem Maertense van den BOS(CH), geboren 1664 te Ouddorp. 
Geboortedatum niet zeker, niet in DTB boek Ouddorp. Gedoopt (gereformeerd) te 
Ouddorp, overleden op 28-08-1751 te Dinteloord Princelant N.B. Begraven op 12-09-
1751 te Dinteloord, zoon van Willem Maertense van den BOS(CH) (zie I.1 ). 
Gehuwd voor de kerk op 27-04-1687 te Ouddorp. Op circa 22 jarige leeftijd met 
Marijtje Jans (Matje) JOOSTENS, geboren 1659 te Ouddorp. Gedoopt 
(Nederduits gerformeerd) op 14-04-1659 te Ouddorp (getuige(n): Beatris Joosten, 
Cornelis Jobsen), overleden op 30-05-1719 te Ouddorp. Zij is getuige geweest van de 
geboorte van het kind van Cornelis C(K)rijgersz. en Willemtje Maartens geheten 
Jacomijntje 18-03-1663, dochter van Jan JOOSTENS (Jooste(n)) en Neeltje JOBS. Zij 
kregen 7 kinderen waarvan 3 zeker jong zijn overleden. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Maarten van den BOS(CH), geboren 1687 te Ouddorp, gedoopt 
(Nederduits gereformeerd) op 29-06-1687 te Ouddorp (getuige(n): Neeltje Jans). 
2. Grietje (Gerritje) van den BOS, geboren 1690 te Ouddorp, gedoopt 
(Nederduits gereformeerd) op 29-01-1690 te Ouddorp (getuige(n): Adriaantje Jans). 
3. Maerten Willemse van den BOS(CH) (zie II.3). 
4. Pieter van den BOS(CH), geboren 1693 te Ouddorp, gedoopt (Nederduits 
gereformeerd) op 06-12-1693 te Ouddorp (getuige(n): Maatje Jans). 
5. Neeltje van den BOS(CH), geboren 1696 te Ouddorp, gedoopt (Nederduits 
gereformeerd) op 12-08-1696 te Ouddorp (getuige(n): Neeltje Jans). 
6. Pieter van den BOS(CH), geboren 1698 te Ouddorp, gedoopt (Nederduits 
Gerereformeerd) op 16-03-1698 te Ouddorp, overleden op 15-01-1758 te 
Steenbergen. 
Ondertrouwd op 19-06-1756 te Herkingen, gehuwd voor de kerk op 26-07-1756 te 
Herkingen met Cornelia VERHOEK. Hij was weduwnaar van Maria van der Molen. 
7. Jan Willemse BOSLOPER(zie III.10). 
 
III.3 Maerten Willemse van den BOS(CH), geboren op 03 02 1692 te Ouddorp, 
gedoopt (Nederduits gereformeerd) op 06 02 1692 te Ouddorp (getuige(n): Neeltje 
Jans), overleden op 03 01 1768 te Ouddorp op 75 jarige leeftijd. Wed. van Grietje 
Witte van Goeree (=Ouddorp) 137, zoon van Willem Maertense (Maatje) van den 
BOS(CH) (zie II.10 op blz. ) en Marijtje Jans (Matje) JOOSTENS (Maartje, Maatje). 
Gehuwd voor de kerk (1) op 23 jarige leeftijd op 12-12-1715 te Ouddorp met Grietje 
Leenderts WITTE, 19 jaar oud, gedoopt op 30 09 1696 te Ouddorp, overleden op 
06 03 1740 op 43 jarige leeftijd, dochter van Leendert Pietersz WITTE en Adriaantje 
Maartens WAAL van DER. 
Ondertrouwd (2) op 11 04 1744, gehuwd voor de kerk op 52 jarige leeftijd op 26 04 
1744 te Herkingen of Melissant met Cornelia Johannesse Geertruij DOOREN 
(van Doornheim, van Doorn, van Doren,), 30 jaar oud, geboren te Stad a/h 
Haringvliet, gedoopt op 25 03 1714 te Melisant. 
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Uit het eerste huwelijk: 
1. Willem Maertense van den BOS(CH) (zie IV.1). 
2. Ariaantje Maartens BOSLOPER (Adriaantje), geboren 1721 te 
Melisant, gedoopt (NH) op 07 12 1721 te Ouddorp (getuige(n): moeder geen 
naam genoemd), overleden op 04-10-1789 te St. Annaland, begraven op 04-
10-1789 te St. Annaland. In de acta van de kerkeraad uit Ouddorp werd in 
1759 opgetekend dat zij met haar echtegenoot een slechte huishouding 
voerde. In 1760 werd zij door de kerkeraad wegens aanhoudende 
dronkenschap onder censuur geplaatst. Test 22-02-1782, getoond voor 
weeskamer St. Annaland 1789 (RAZE5870, fol.32). Gehuwd voor de kerk (1) 
op 31-03-1743 te Ouddorp met Pieter Pieterse  
LEUNE, 29 jaar oud, wagenmaker te Ouddorp, geboren op 19-05-1713 te 
Brouwershaven, gedoopt op 19-05-1713 te Brouwershaven, overleden op 15-
08-1745 op 32 jarige leeftijd, info stamboom Leune. 
Ondertrouwd (2) op 04-02-1747 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk op 26-03-
1747 te Ouddorp (getuige(n): Jan Bunck wagenmaker, St. Annaland; 
Pieternella Ketelaars) met Bartel SEIS (Seys, Seijs), wagenmaker, geboren ca 
1718 te St. maartensdijk, overleden op 29-05-1800 te St. Annaland. In de acta 
van de kerk St. Annaland is in 1759 opgetekend dat zij met haar echtgenoot 
een slechte huishouding voerde. In 1760 werd zij door de kerkenraad onder 
censuur geplaatst wegens aanhoudende dronkenschap. Test. 22-12-1782, 
getoond door de weeskamer St. Annaland 1789 (RAZE 5870,fol.32). 
3. Leendert Maertense van den BOS(CH), geboren op 29-04-1725 te 
Ouddorp, gedoopt op 29-04-1725 te Ouddorp. Leendert Maertense heeft 
borg gestaan voor de overname van de hoeve in Dinteloord door zijn broer 
Willem Maertense van den Bosch (gedoopt 28-01-1717 te Ouddorp). 
4. Maeijtje BOSLOPER (Maatje van den Bosch), geboren op 23-03-
1727 te Ouddorp, gedoopt op 23-03-1727 te Ouddorp. 
5. Pieter Maartense BOSLOOPER (Pieter) (zie IV.8). 
6. Grietje van den BOS(CH), geboren op 13-03-1740 te Ouddorp, 
gedoopt (Nederduits gereformeerd) op 13-03-1740 te Ouddorp (getuige(n): 
Maria Leenderts). 
Uit het tweede huwelijk: 
7. Laurijntje BOSCHLOOPER (Laurientje), gedoopt op 27-06-1744 
te Dirksland. Bij het 1e huw. te Dirksland werd zij genoemd Laurijntje 
Maartensdijk JD geb. te Melissant. Volgens Geneanet van de fam. Setres 
hebben zij 5 kinderen gehad t.w. Maria, Adriana, Cornelia, Maarten, Maarten 
en Jacob. 
Ondertrouwd (1) op 06 10 1776 te Dirksland, gehuwd op 32 jarige leeftijd op 
10-10-1776 met Willem Cornelisz SETRES VAN (Seters, Seteren, Seeters), 
geboren 1740, overleden 1810. 
Gehuwd (2) met Cornelis MOSES.  
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8. Johannes van den BOS(CH), geboren op 11-12-1745 te Dirksland. 
9. Maria Maartensdr BOSLOOPER, geboren op 26-06-1747 te Stad a/h 
Haringvliet. 
Gehuwd op 32 jarige leeftijd op 04-07-1779 te Dirksland met Pieter VERHAGE(N), 
22 jaar oud, gedoopt op 12-02-1757 te Ouddorp. 
10. Johanna van den BOS(CH), geboren 1749 te Dinteloord, gedoopt (Ned 
Herv) op 29-06-1749 te Dinteloord. 
11. Johannes van den BOS(CH), geboren op 14 02 1751 te Dinteloord, 
gedoopt op 14 02 1751 te Dinteloord. 
12. Maria van den BOS(CH), geboren 1753 te Dinteloord, gedoopt (NH) op 
20-05-1753 te Dinteloord. 
 
IV.1 Willem Maertense van den BOS(CH), geboren 1717 te Ouddorp, gedoopt 
 (Nederduits gereformeerd) op 28-01-1717 te Ouddorp (getuige(n): Neeltje Willems), 
overleden op 14-01-1778 te St. Annaland, zoon van Maerten Willemse van den 
BOS(CH) en Grietje Leenderts WITTE. 
Ondertrouwd (1) op 28-08-1751 te Dinteloord, gehuwd te Dinteloord, gehuwd voor 
de kerk op 12-09-1751 te Dinteloord met Neeltje Janssen BOSLOPER, 19 jaar 
oud, geboren op 02-03-1732 te Ouddorp, gedoopt (Nederduits gereformeerd) op 02-
03-1732 te Ouddorp, overleden op 12-07-1759 te Steenbergen op 27 jarige leeftijd, 
dochter van Jan Willemse BOSLOPER (Boslooper, van den Bosch) (zie III.10 op blz. 
) en Lijsbeth Cornelia COMTEBEDDE VAN (Lijsbet Cornelisse Comptebedde,). 
Ondertrouwd (2) 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 op 23-01-1718 te St. Annaland, gedoopt op 23-01-1718 te St Annaland. {Zij 
was ook ooit gehuwd met Jan Jacobse OVERBEEK. Overleden voor het huwelijk 
met van den Bosch.} 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Grietje van den BOS(CH), geboren 1752 te Dinteloord, gedoopt op 02-01-
1752 te Dinteloord. 
2. Meerten van den BOS(CH), geboren 1753 te Dinteloord, gedoopt op 16-
09-1753 te Dinteloord. 
3. Meerten van den BOS(CH), geboren 1756 te Dinteloord, gedoopt op 04-
04-1756 te Dinteloord. 
4. Elisabeth van den BOS(CH), geboren 1757 te Steenbergen, gedoopt op 14-
07-1757 te Steenbergen. Moeder werd Neeltje van den Bosch genoemd. 
Uit het tweede huwelijk: 
5. Maarten van den BOS(CH), geboren 1761 te St. Annaland, gedoopt (NH) 
op 02-08-1761 te St. Annaland (getuige(n): Ariaantje van den Bos, Bartel Seijs). 
 
IV.8 Pieter Maartense BOSLOOPER, geboren op 09-03-1732 te Ouddorp, 

gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 09-03-1732 te Ouddorp, overleden 
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op 03 01 1788 te Ouddorp op 55 jarige leeftijd, begraven op 05-01-1788 te 
Ouddorp. In aangifte overlijden werd hij Pietter genoemd, zoon van Maerten 
Willemse van den BOS(CH) (Boslooper Meerten, Maarten) (zie III.3)) en 
Grietje Leenderts WITTE. 
Ondertrouwd (1) op 17 04 1760 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk op 28 
jarige leeftijd op 11 05 1760 met Lijntje Wouters HAYMEETMAN, 28 jaar 
oud, gedoopt op 17-02-1732 te Ouddorp, overleden op 25-04-1761 te  
Westnieuwland op 29 jarige leeftijd, begraven op 25-04-1761 te 
Westnieuwland. Geen kinderen. Geen kinderen. 
Ondertrouwd (2) op 04-03-1764 te Ouddorp. In trouwen Ouddorp staat 
ondertrouw 26-02-1774, gehuwd voor de kerk op 32 jarige leeftijd op 13-04-
1764 te Ouddorp met Laurijntje Jacobs KIEVIT (Ariaantie, Laurijntie 
Kievied), 23 jaar oud, gedoopt op 19-03-1741 te Ouddorp, begraven op  
15-04-1782 te Oude Nieuwland op 41 jarige leeftijd. Laurijntje heeft het 
moeilijk gehad met bevallen. Maaerten en Willemijntje zijn 5 dagen na elkaar 
geboren. Bovendien ook 6 maanden na Johannes. Dochter van Jacob 
Johannes KIEVIT en Claartje Jakobs WAARDE VAN, 2 x getrouwd. {Zij 
was ook ooit gehuwd met Arent Dimmense HOFLAND.} 
Ondertrouwd (3) op 04 12 1784 te Ouddorp, gehuwd op 52 jarige leeftijd op 
29-12-1784 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk op 29-12-1784 te Ouddorp 
met Johanna Tijsdr (Anna) HEERSCHAP, 16 jaar oud, geboren te 
Philipsland, gedoopt op 01-05-1768 te Ouddorp, begraven op 20-01-1802 te 
Ouddorp op 33 jarige leeftijd. {Zij is later gehuwd op 26 jarige leeftijd op 20-
03-1795 te Goedereede met Jan Jans NEDERVELD.  Zij was ook ooit 
gehuwd met Marcus COOLE, geboren te St. Philipsland.} 
Uit het tweede huwelijk: 
1. Maarten Pieterse BOSLOOPER, geboren op 24-02-1765 te 
Ouddorp, gedoopt (Nederduits gereformeerd) op 24-02-1765 te Ouddorp 
(getuige(n): vader en Maria Leenderts Witte). 
2. Grietje BOSLOOPER (Grietje Pieterse), geboren 1767 te Ouddorp, 
gedoopt (Nederdiuts gereformeerd) op 16- 08-1767 te Ouddorp. 
3. Jacob Pietersz. (Jacob) BOSLOOPER (Jacobus) (zie V.8 ). 
4. Clara BOSLOOPER (Klara Pieterse, Klaartie Pieters), geboren op 
23-02-1771 te Ouddorp, gedoopt op 17-03-1771 te Ouddorp (getuige(n): de 
moeder), overleden op 29-12-1781 te OudE Nieuwland op 10 jarige leeftijd. 
5. Ariaantje Pietersdr. BOSLOPER (Ariaantie), geboren op 12-09-
1772 te Ouddorp polder 't Oude Nieuwland, gedoopt op 04-10-1772 te 
Ouddorp (getuige(n): de moeder), overleden op 05-08-1798 te Ouddorp op 
25 jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 07-04-1797 te Ouddorp, gehuwd op 24 jarige leeftijd op 26-

04- 



 12 

1797 te Ouddorp met Johannes RUIJTER DE, geboren te Oude Tonge. {Hij is later 
ondertrouwd op 09-02-1802 te Ouddorp, gehuwd op 30-04-1802 te Ouddorp met 
Christina LETTELAAR.} 
6. Leendert Pieterszoon BOSLOOPER ((Hendrik) Leendert Pieterse 
Bosloper) (zie V.14 op blz. ). 
7. Johannes Pieterse BOSLOOPER, geboren op 26-08-1775 te Ouddorp, 
gedoopt op 17-09-1775 te Ouddorp, overleden op 22-11-1781 te Ouddorp op 6 jarige 
leeftijd, begraven op 22-11-1781 te Oude Nieuwland. 
8. Willemijntje Pietersd BOSLOPER (Boslooper), geboren op 01-03-1776 te 

Ouddorp, gedoopt op 23-03-1777 te Ouddorp, overleden op 26-12-1823 te 
Ouddorp op 47 jarige leeftijd. Dezelfde informatie staat ook in het R.A. Den 
Haag Tienjarige tafel 1823 1833 158.1 Ouddorp. 

9. Willem BOSLOOPER, geboren 1778 te Ouddorp, gedoopt op 06-11-1778 
te Ouddorp, overleden op 29-10-1781 te Oude Nieuwland, begraven op 29 10 1781 te 
Oude Nieuwland. 
10. Arend BOSLOOPER, gedoopt op 23-6-1781 te Ouddorp, begraven op 23-
11-1781 te Oude Nieuwland, 153 dagen oud. 
Uit het derde huwelijk: 
11. Tijs Pieterse (Tijs) BOSLOOPER (zie V.20). 
12. Maria Pietersdr BOSLOOPER, geboren 1787 in de Polder 
Oudenieuwland, gedoopt (Nederduits gereformeerd) op 24-06-1787 in Polder 
Oudenieuwland, overleden op 16-03-1850 te Ouddorp. 
Ondertrouwd op 18-03-1808 te Ouddorp, gehuwd op 08-04-1808 te Ouddorp met 
Paulus Abramse RUIT, geboren in de polder het Oudeland. {Hij is later 
ondertrouwd op 18-03-1808 te Ouddorp, gehuwd voor de kerk op 08-04-1808 te 
Ouddorp met Johanna Claesd, 30 jaar oud, geboren op 24-09-1777 in de polder 't 
Oudeland, gedoopt op 24- 09-1777.} 
 
V.8 Jacob Pietersz. (Jacob) BOSLOOPER (Jacobus), Journalier, geboren 1769 
te Ouddorp, gedoopt (Hervormd) op 26-03-1769 te Ouddorp (getuige(n): de vader en 
Willemijntje Jacobs Kievit), overleden op 02-07-1834 te  Cloetinge. In 1813 inwoner 
van Goes. bron: Bevolking Bevelanden Garde Nationale 1813 Archief: Bevolking 
Zeeuwsche Eilanden 1811 1813 Archief Prefectuur toeg. nr. 5 inv. nr. 1127, zoon van 
Pieter Maartense BOSLOOPER  (zie IV.8) en Laurijntje Jacobs KIEVIT (Ariaantie, 
Laurijntie Kievied). 
Ondertrouwd (1) op 29 08 1794 te Dirksland Z H. vermoedelijk kerkelijk huwelijk op 
30-08-1794, gehuwd op 30 08 1794 te Dirksland met Hendrina RIJSER (ALIAS 
REIJSER/RIJZENS (Henderina/Hendrika), 26 jaar oud, geboren te Stad aan het 
Haringvliet, gedoopt op 01-05-1768 te Stad aan het Haringvliet, overleden op 12-12-
1817 te Cloetinge op 49 jarige leeftijd. Overleden ca 1891. 
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Gehuwd (2) op 26-07-1820 te Zierikzee met Cornelia BREUR, geboren ca 
1874 te St. Philipsland, weduwnaar van Hendrika Reisder en bruid weduwe 
van Izak Batenburg. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Laurijntje BOSLOOPER (Lauwrientje), geboren op 01-03-1795 te 
Ouddorp (buiten), gedoopt (Nederduits gereformeerd) op 22-03-1795 te 
Ouddorp (getuige(n): Suzanna Adrianesse Molesteeg), overleden 1802, 
begraven op 27-09-1802 te Goeree. 
2. Ariaantje BOSLOOPER (Adriana), geboren op 09-10-1796 te Stad 
aan 't Haringvliet, gedoopt (Hervormd) op 22-10-1796 te Stad aan 't 
Haringvliet, overleden op 10-01-1820 te Zierikzee op 23 jarige leeftijd. 
3. Pieter BOSLOOPER, geboren op 06-10-1798 te Stad aan 't 
Haringvliet. Doop getuige Doophefster Zeitje Nattekaag, gedoopt 
(Hervormd) op 14-10-1798 te Stad aan 't Haringvliet. 
Gehuwd op 32 jarige leeftijd op 26 01 1831 te Zierikzee met Cornelia JUIJN, 
geboren 1795 te Zierikzee, overleden op 09-08-1883 te Bergen op Zoom. 
4. Laurintje BOSLOOPER, geboren op 02-05-1802 te Goederede. 
Doop getuige Maatje Berglander, gedoopt (Hervormd) op 09-05-1802 te 
Goederede. R.A. Den Haag. 
5. Jan BOSLOOPER (zie VI.6). 
6. Jan BOSLOOPER, geboren op 11-08-1806 te Stellendam, gedoopt 
(Hervormd) op 24-081806 te Stellendam. 
7. Jacob BOSLOOPER, geboren op 25-10-1808 te Sommelsdijk. R.A. 
Den Haag. 
8. Laurens BOSLOOPER, Matroos, gedoopt op 08-01-1814 te Goes, 
overleden op 09-11-1840 te Port Louis Mauritius Indische Oceaan op 26 
jarige leeftijd. 

 
VI.6 Jan BOSLOOPER, arbeider, geboren op 08-07-1805 te Stellendam, 
gedoopt (Hervormd) op 21-07-1805 te Stellendam, overleden op 24-01-1885 
te Elkerzee op 79 jarige leeftijd. Was in 1824 te Zierikzee niet bij de nat. 
militie gegaan.  
Op 11 juli 1834 ingelijfd bij de infanterie lichting 1826 treinsoldaat van de 1e 
compagnie van het Bataillon Transport Trein. In het certificaat staat dat "hij 
niet te kunnen schrijven of tekenen".     Beide ouders waren bij de inlijving al 
overleden. 
Omschrijving: lengte 1 elle, 6 palm, 3 duim, o streep. aangezicht rond, ogen 
blauw, neus ?, mond ?, kin rond, haar bruin, wenkbrauwen ?, merkbare 
tekenen geen. Zoon van Jacob Pietersz. (Jacob) BOSLOOPER (Jacobus) (zie 
V.8) en Hendrina RIJSER (ALIAS REIJSER/RIJZENS 
(Henderina/Hendrika). 
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Gehuwd op 29 jarige leeftijd op 27-03-1835 te Elkerzee. Getuigen:  Leendert Imanse 
& A. Gebraamd 29 j. Echtgenote is Willemina (Willemijntje) PATMOS (Padmos), 
24 jaar oud, Arbeidster, geboren op 16-07-1810 te Elkerzee, vader Leendert Patmos 
moeder Neeltje Jonker overleden 06-08-1810 te Elkerzee, gedoopt op 29-07-1810 te 
Elkerzee (getuige(n): Willemijntje Patmos), overleden op 08-06-1910 te Elkerzee op 
99 jarige leeftijd. De burgemeester van Elkerzee heeft een akte van onvermogen 
gegeven omdat zij de huwelijkse kosten niet betalen konden (10 juni 1834). Op dat 
moment was hij in dienst. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jakob BOSLOOPER, geboren op 26-12-1829 te Elkerzee, overleden op 26-
12-1829 te Elkerzee, 0 dagen oud. 
2. Leenderd BOSLOOPER (Leendert) (zie VII.2). 
3. Jacob BOSLOOPER (Patmos) (zie VII.5). 
4. Jacob BOSLOOPER, geboren op 18-12-1833 om 03:00 uur te Elkerzee. 
5. Nehemia BOSLOOPER, geboren op 14-10-1835 te Elkerzee, overleden op 
01-12-1859 te Elkerzee op 24 jarige leeftijd. 
6. Heinderina BOSLOOPER (Henderina/Heinderika), geboren op 11-03-
1836, overleden op 11-01-1918 te Elkerzee op 81 jarige leeftijd. 
Gehuwd op 25 jarige leeftijd op 26-12-1861 te Duivendijke met Leendert KLOET, 
geboren te Duivendijke, overleden op 16-01-1872 te Elkerzee. 
7. Pieter BOSLOOPER (zie VII.12). 
8. Neeltje BOSLOOPER, dienstbode, geboren op 09-12-1841 te Elkerzee, 
overleden op 09-03-1865 te Elkerzee op 23 jarige leeftijd. 
9. Kaatje BOSLOOPER, geboren op 01-03-1844 te Elkerzee, overleden op 07-
10-1923 te Elkerzee op 79 jarige leeftijd. 
Gehuwd op 21 jarige leeftijd op 16-06-1865 te Elkerzee met Johannes van 
WESTERVOORT, zonder, geboren 1834 te Elkerzee, overleden op 05-03-1909 te 
Elkerzee. 
10. Cornelia BOSLOOPER, geboren op 02-04-1846 te Elkerzee, gedoopt 
(Gereformeerd) op 15-02-1846 te Ouddorp (getuige(n): Adriaantje Jans Mastenbroek, 
Jannetje Meijer), overleden op 21-12-1849 te Elkerzee op 3 jarige leeftijd. 
11. Jan BOSLOOPER, geboren ca 1850, overleden op 18-03-1855 te Elkerzee. 
12. Winanda BOSLOPER, geboren op 16-12-1850 te Elkerzee. 
op 29 jarige leeftijd op 30-04-1880 met Leendert SPEIJER (EMIGR), arbeider, 
geboren 1843 te Dreischor. Zij hadden drie kinderen bij de emigratie. 
13. Cornelis BOSLOOPER, geboren op 16-03-1853 te Elkerzee, overleden op 
02-04-1856 te Elkerzee op 3 jarige leeftijd. 
 
VII.2 Leenderd BOSLOOPER, Dijkwerker, Kantonnier, geboren op 02-04-1831 
te Elkerzee, overleden op 26-01-1910 te Renesse op 78 jarige leeftijd, zoon van Jan 
BOSLOOPER (zie VI.6) en Willemina (Willemijntje) PATMOS (Padmos), Arbeidster. 
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Gehuwd (1) op 28 jarige leeftijd op 03-08-1859 te Renesse met Katharina 
ZIJTA, geboren 00 00 1833 te Burgh, overleden op 19-01-1892 te Renesse. 
Gehuwd (2) op 66 jarige leeftijd op 02-04-1897 te Renesse met Adriaantje 
FOKKER, geboren 1867 te Burgh, overleden op 25-04-1936 te 
Noordgouwe. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Willemina BOSLOOPER, geboren ca 1860 te Elkerzee, overleden 
op 25 03 1861 te Elkerzee. 
2. Willemina BOSLOPER, geboren op 13-02-1860 te Renesse, 
overleden op 13-06-1863 te Duivendijke op 3 jarige leeftijd. 
3. Janus BOSLOOPER (zie VIII.3). 
4. Hendrika BOSLOOPER, geboren ca 1864 te Duivendijke, 
overleden op 02-07-1938 te Oost en West Souburg. 
Gehuwd op 07-04-1884 te Renesse met Marinus KLOOSTER van DER, 
Schipper, geboren 1859 te Burgh. 
5. Willemina BOSLOOPER, geboren op 16-06-1865 te Renesse, 
overleden op 16-10-1867 te Renesse op 2 jarige leeftijd. 
6. Wienanda Willemina BOSLOOPER, geboren op 28-09-1875 te 
Renesse, overleden op 27-06-1955 te Vlissingen op 79 jarige leeftijd. 
Gehuwd op 20 jarige leeftijd op 28-03-1896 te Renesse met Dirk 
KLOOSTER van DER. 
Uit het tweede huwelijk: 
7. Jan BOSLOOPER, geboren op 14-06-1897 te Renesse, overleden 
op 25-2-1905 te Renesse op 7 jarige leeftijd. 
8. Marinus BOSLOOPER, geboren op 14-06-1897 te Renesse, 
overleden op 24-07-1897 te Renesse, 40 dagen oud. 
9. Johanna Wilhelmina BOSLOOPER, geboren op 26-08-1898 te 
Renesse, overleden op 21-09-1898 te Renesse, 26 dagen oud. 
10. Marinus BOSLOOPER (Marinius), geboren op 14-01-1900 te 
Renesse, overleden op 14-02-1954 te Rock Island op 54 jarige leeftijd. PFC 
US Army Air Forces  World War II. 
11. Leendert BOSLOOPER, Bakker, geboren op 22-12-1900 te 
Renesse. 
Gehuwd op 20 jarige leeftijd op 02-11-1921 te Wissenkerke N.B. Echtgenote 
is Adriana Maatje ELENBAAS, geboren te Wissekerke. 
 
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 
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9 UIT DE ARCHIEVEN  
 
Huizen in het dorp van Melissant (2) 
 
Gegevens uit het Rechterlijk Archief van Melissant nr. 1 en 2, verzameld 
door wijlen dhr. M. Zaaijer uit ’s-Gravenhage. 
 
19-6-1731 comp. Matteus Cornelisz. Lokker woonende alhier i.v.m. schuld 
aan Adreanus Alebeeq te Sommelsdijk groot 330 gld. i.v.m. geleend geld. 
 
31-10-1733 comp. Andries Ares Volwerk woonend alhier i.v.m.schuld aan 
Willem Pieter de Swarte, Stven Mijn Heer en Cornelia Arens Volwerk groot 
250 gld spruijtende uijt de koop van ¾ parten in een huijs, schuurtje en 
gevolge staande op den dorpe van Melissant tenden de Straat, west de 
Agterwegt, zuijd het kerkhof en noord Marinus Visbeen. 
 
20-4 1736 comp. Pieter van Dijke  woonend Melissant i.v.m. een 
schultbrief groot in capitaal 200 gld aan de vier minderjarige kinderen 
nagelaten bij Cornelis Tuijnebreijer met namen Maria, Cornelis, Trijntje en 
Barbera Tuijnebreijer. Tot meerdere securiteit verbind hij: 
- Zijn huijs, schuur, berg, wagenhuis en verder getimmerte staande op 

den dorpe van Melissant, belent oost de Straate, west de Agterweg, zuijd 
huijsingen en schuurtje van Willem Pieters de Swarte, noord den 
Dijksloot. (zie ook 29/1 1746, 31/12 1756) 

- Zijn huijsinge en schuur staande  mede op voorn. Dorpe, belent oost de 
Straate, west den Agterwegt, zuijd Marinus Visbeen en noord Teeuwis 
Lokker.(zie ook 2/2 1759) 

 
29-1-1746 comp. Pieter van Dijke  bouman jurisdictie Melissant i.v.m. 
transport aan Johannes Joost Kreeft van een huis, schuur en gevolge van 
dien staande op Melissant, quohier der verpndingen nr. 5, voor 300 gld. 
 
31-12-1756 comp. Johannes Joost Kreeft woonend alhier  i.v.m. een 
aschuld aan de Armen groot 175 gld. Ingevolge geleend geld. Ter meerder 
zekerheid verbindt hij een huis, schuurtje en verder gevolge staand binnen 
den dorpe ten quohiere der verpondingen nr. 5. 
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31-10-1756 comp. Abraham Hoekman woonend alhier i.v.m. zijn schuld 
aan Leendert Kooman bouman woonend Dirksland en aan desselfs vier 
minderjarige kinderen met namen Matthijs,, Beije, Commertje en Aren 
Kooman in eerder huwelijk verwekt bij Cornelia Swanhil te samen de 
somma van 300 gld spruijtende uit geleende gelden. Ter meerder zekerheid 
verbindt hij zijn huis, schuurtje staande binnen desen dorpe quohier der 
verpondingen nr.2. 
 
13-11-1756 Comp. Abram Gerbrants Breur woonend alhier i.v.m. het 
transport aan en t.b.v. Willem van der Harp meede wooonend alhier van 
een huijs en schuurtje staande binnen desen dorpe quohier der 
verpondingen nr. 3. ( zie ook 27-3-1762) 
 
2-2-1759 comp. Johannes Hamete als voogd van de minderjarige 
kinderen van Pieter van Dijke i.v.m. het transport t.b.v. Johannes 
Haijmeetman bouman woonend Roxenisse van een schuur staande binnen 
desen dorpe, belent oost de huijsing van voornoemde kinderen west de 
polders dijksloot en wateringen, voor 163 gld. 
 
27-3-1762 comp. Leendert Kooman gehuwd met Maria van der velde, 
Johannis Doorn gehuwd met Cornelia van der Harp en Grietje vander Harp 
te samen kinderen en erfgenamen van Klaasje Koning en nog de voorn. 
Cornelia vav der Harp en Grietje van der Harp kinderen en erfgenamen van 
Willem van der Harp dewelke met een vrije gifte cederen en transporteren 
wil t.b.v. Jan Lokker als uit hoofde van bloedverwantschap deze koop 
genadert hebbende van Joris Dutrois, een huis, schuur en erve staande op 
Melissant, ten quohiere der verponding gequoteerd nr. 3 oost Mattheus 
Lokker, west Floris Broekhuisen, voor de somme van 300 gld. 
 
29-7-1769 comp. Jacob Hamete mr. timmerman i.v.m. een schuld aan Jan 
Loijkens woond Dirksland groot 800 gld, spruijtende uit geleende gelden. 
Tot meerdere verzeeckertheijt verbindt hij een huis en erve staande binnen 
desen dorpe belend west de schuur van Johannes Haijmeetman en oost het 
huis van Abraham Hoekman, quohier der verpondingen nr.1. 
 
20-8-1771 comp. Jacob Hamete mr. timmerman woonend Dirksland i.v.m. 
een vrije gifte te cederen en transporteren t.b.v. Cornelis Gerritsz. Breur 
woonend te Middelharnis van een huis en erve staande binnen desen dorpe, 
belent west de schuur van Johannes Haijmeetmanen oost de schur van 
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Abraham Hoekman, quohier der verponding nr. 1, voor de somme van 800 
gld. 
 

Huijsinge De Stellegelegen tenden den Schenkeldijk van 
Roxenisse   
 
3-6-1706 Transport door de voogden van de minderjarige kinderen en 
erfgenamen van Davit Aartse Kolf aen en t.b.v. Marija Teunis Groenewegt 
weduwe van Aart Davitsz. Kolf en desselfs kinderen. 
Compareren Johannes Goutswaert testamentair voogd en Abraham Jansz. 
Houckman gesurrogeerd voogd over de minderjarige kinderen van David 
Kolff, item voorsr. Houckman gehuwd met Mettien Gerrits weduwe van 
voorsr. Davit Kolff en Wilm Kooman gehuwd met Jannetie Jans de Jonge, 
geweest weduwe van Wilm Davits Kolff, dewelke mede erfgenamen waren 
van Davit Kolff, dewelke bekenden aan Aart Davitsz. Kolff verkocht te 
hebben op 24-2-1702 en bij desen transporteren aan en t.b.v. Marija Teunis 
Groenewegt, weduwe van Aart Kolff en desselfs minderjarige kinderen van 
een seeckere huisinge en schuere van outs genaemt De Stelle staande op 
den dijck van de polder Roxenisse, voor 652 gld. 
 
30-3-1712 compareert Abram janse Hoeckmandewelcke bekende vercogt 
te hebben en dien volgende te cederen, transporteren en regtelijk over te 
dragen aen en t.b.v. Steven Janse Houckman, die mede compareerde, van 
een huijs en schuijre met sijn gevolge van outs genaemt DeStelle, staende op 
den Roucxenissendijk om de somme van 525 gld. 
 
6-7-1626 Wij IJeman van Gijblant schout, ijtem Cornelis Dusart en Jan 
Melissant schepenen van de Heerlijckheijt Roxenisse, oikonden en kennen 
dat op huijden den 6e julij 1726 voor ons gekomen en gecompareert is 
Jannetje Arens van Tuurenhout, weduwe van Steven Hoeckman, dewelke 
verklaarde verkocht te hebben en vervolgens bij desen te cederen, 
transporteren en in vollen vrijen eijgendom over te dragen aan en t.b.v. 
Abraham Hoekman, bouman in de polder Dirckslandt, een huijs en schuur 
en verdere timmeragie staande tenden den Schenkeldijk van Roxenisse 
genaamt De Stelle, en dat voor vrij en onbelast, mits daarop staande dan 
alleen de heer Sijn Regt, boven en behalve den geheelen 40e penning, 10e 
verhooginge, transportbriefsegels en alle verdere costen uijt sake van coop 
en overdragten, voor 500 gld. contant geldt.  
    Rechterlijk Archief Roxenisse nr. 1 
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De woninge genaamt Het Wolvennest gelegen in de polder Roxenisse. 
 
20-1-1717 compareert d’Heer Witte van Dam secretaris van Ooltgensplaet 
als last en procuratie hebbende van sijn moeder juffr. Jacomijna Wittens, 
weduwe van wijlen de Heer Hendrick van Dam, mede woonende tot 
Ooltgensplaat en verclaerde in die qualiteit verpagt te hebben aan Leendert 
Davitsz. Colff, bouwman in den polderRoxenisse ende verclaerde van den 
eersten comparant te hebben gepagt ende te accepteren bij desen 56 gem. 
16r. land en de woninge genaamt Het Wolvennest met verdere timmeragie 
en plantagie daarop staande, gelegen in  voorsr. Polder Roxenisse bij den 
comparant pagter bewoont en behout werdende daaromme onnodig 
verdere belendingen uijt te drucken, voor 569 gld. 9 st. 14 penn. Jaarlijcx. 
    Rechterlijk Archief Sommelsdijk nr. 62 
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