
1e Noord-Bevelandse tak 
 
I.1 jan WESTERWEEL , dagloner, boerenknecht, geboren op 20-02-1772 te kats (z), gedoopt op 

23-02-1772 te kats (z) (getuige(n): jacob janse Westerweel, catalijntje Bakker), overleden op 
19-03-1837 om 02.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 199 op 65-jarige leeftijd.  
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4-4-1795 comp voor Johannes Kole en Joris Fierse schepenen van Kats. 
Adriaan van Haver en Jan Westerweel beide meerderjarig. Zij verklaren op verzoek van Kaatje 
Kloosterman, vrouw van Cornelis Joossen wonende te Kats en Jan Tazelaar wonende te Wissenkerke, 
dat Adriaan van Haver in maart 1795 bij Cornelis Joossen is komen wonen. Joossen heeft meermalen 
in dronkenschap gedreigd zijn vrouw dood te schieten. Ook Jan Westerweel is knecht geweest bij 
Joossen van maart 1793 tot sint maarten 1794 en heeft meer dan eens de vrouw ontzet als haar man 
dronken was. 
Jan wordt ook genoemd in Gen.Afschr. 510 Naamlijst van de voor dienstplicht of contributie in 
aanmerking komende personen van de plaatsen op Noord- en Zuid-Beveland 1797-1798 (uit Arch. 
gewestelijke Besturen van Zeeland inv. nr 257) Vermeld staat: Westerweele jan, gehuwd, 26 jaar, 
boerenknecht geb. Kats. 
Ondertrouwd op 03-01-1795 te kats (z).  
Bron Gen. Afschr. 299/ Jan Janse geb. en wnd te Kats en Sara Fierze geb. en wnd gerechtelijk 
Colijnsplaat , kerkelijk Kats. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-01-1795 te kats (z) met sara 
jorisse FIERZE, 26 jaar oud, arbeidster, geboren op 01-03-1768 te colijnsplaat (z), gedoopt 
op 06-03-1768 te colijnsplaat (z), overleden op 11-11-1835 om 05.00 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. E 199 op 67-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. adriana WESTERWEEL  (zie II.2 op blz. 1). 
2. cornelia WESTERWEEL (zie II.4 op blz. 2). 
3. jan WESTERWEEL  (zie II.5 op blz. 2). 
4. cornelis WESTERWEEL (zie II.7 op blz. 4). 
5. jantina WESTERWEEL  (zie II.10 op blz. 15). 
6. dina WESTERWEEL  (zie II.12 op blz. 16). 
7. sara WESTERWEEL, geboren op 13-06-1812 om 11.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. 199.  
Bij de aangifte waren getuige: Gillis de Fouw, landbouwer en Jacob de Swarte, dagloner. 
Overleden op 06-08-1813 om 08.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 199 op 1-jarige 
leeftijd.  
Aangegeven door: Gillis de Fouw, landbouwer en Jacob de Swarte, dagloner. 

8. joris WESTERWEEL  (zie II.14 op blz. 16). 
 
II.2 adriana WESTERWEEL , geboren op 15-08-1795 te kats (z), gedoopt op 23-08-1795 te kats 

(z) (getuige(n): Jan Westerweel,Adriana van Stelle), overleden op 17-03-1883 om 03.00 uur te 
colijnsplaat (z) op 87-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 25-03-1821 te colijnsplaat (z), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-04-1821 te 
colijnsplaat (z) (getuige(n): leenderd Kabboord, 39 jaar, hoefsmid, johannis Jongejan, 26 jaar, 
broodbakker, teunis jan van Gilst, 54 jaar en jacobus van Velde, 28 jaar, mandenmaker.).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. 
 Echtgenoot is cornelis BOUWMAN, 26 jaar oud, geboren op 11-09-1794 te colijnsplaat (z), 
overleden op 28-02-1850 te colijnsplaat (z) op 55-jarige leeftijd, zoon van catharina 
POORTVLIET .  
In het huis C 115 te Colijnsplaat komt na het overlijden van haar man Omer Koster in 1847, zuster 
Dina met haar drie kinderen inwonen. Adriana is tenslotte de oudste van het gezin Westerweel/ Fierse 
en kent haar verantwoordelijkheden. Bev.Reg.Colijnsplaat 1845-1855,. 
Uit dit huwelijk: 
1. gijsbregt BOUWMAN , geboren op 02-02-1826 te colijnsplaat (z), overleden op 

05-09-1890 te colijnsplaat op 64-jarige leeftijd. 
 



II.4 cornelia WESTERWEEL, geboren op 02-11-1797 te colijnsplaat (z), overleden op 
21-09-1869 om 04.00 uur te goes (z) op 71-jarige leeftijd.  
Ook in 's-Heer-Arendskerke wordt een akte opgemaakt van dit overlijden nl. aktenr 54 aan de hand van 
de verklaring gegeven door een ambtgenoot in Goes.  
Cornelia staat in 1813 ingeschreven in Kats op huisnr 45 als dienstmeid, zij is in 1813 vanuit 
Colijnsplaat naar Kats gegaan. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-11-1823 te 's-heer-arendskerke (z) met arie van der 
MEL , 28 jaar oud, schoenmaker, geboren op 28-03-1795 te middelburg (z), overleden op 
23-12-1863 om 01.00 uur te 's-heer-arendskerke (z) op 68-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Jan Frans van der Mel, zoon, 29 jaar, schoenmaker en Johannes Modderkreek, 27 
jaar, veldwachter.  
Op de akte is de datum niet ingevuld, 't is de eerste akte van november, akte no 14 is gedateerd 7 
november. 
Uit dit huwelijk: 
1. sintje van der MEL, geboren op 16-05-1824 om 16.00 uur te 's-heer-arendskerke (z), 

huisnr. A 21.  
Gehuwd met Tramper, cornelis. Overleden op 16-07-1912 te heinkenszand op 88-jarige 
leeftijd. 

2. jan frans van der MEL , geboren op 27-03-1826 om 21.00 uur te 's-heer-arendskerke 
(z), huisnr. A 7, overleden op 23-09-1828 om 02.00 uur te 's-heer-arendskerke (z), 
huisnr. A 7 op 2-jarige leeftijd. 

3. barendina maria van der MEL, geboren op 11-09-1827 om 23.00 uur te 
's-heer-arendskerke (z), huisnr. A 7, overleden op 01-09-1828 om 06.00 uur te 
's-heer-arendskerke (z), huisnr. A 7, 356 dagen oud. 

4. sara van der MEL, geboren op 23-08-1828 om 06.00 uur te 's-heer-arendskerke (z), 
huisnr. A 7, overleden op 11-09-1828 om 16.00 uur te 's-heer-arendskerke (z), huisnr. 
A 7, 19 dagen oud. 

5. barendina maria van der MEL, geboren op 07-11-1829 om 14.00 uur te 
's-heer-arendskerke (z), huisnr. A 7, overleden op 17-11-1831 om 11.00 uur te 
's-heer-arendskerke (z), huisnr. A 7 op 2-jarige leeftijd. 

6. sara van der MEL, boerenmeid, geboren op 14-03-1831 om 08.00 uur te 
's-heer-arendskerke (z), huisnr. A 7, overleden op 01-04-1854 te kapelle (z) op 
23-jarige leeftijd.  
Trouwt 16-09-1853 te Kapelle met Jacobus van Zweeden, koopman, geb. Kapelle, 26-01-1826, 
overl. Yerseke, 04-12-1894, zoon van Cornelis van Zweden en Jacomijna Pieternella Kriger. 

7. barendina maria van der MEL, geboren op 17-10-1832 om 07.00 uur te 
's-heer-arendskerke (z),huisnr. A 7.  
Gehuwd met Aalbregtse, adriaan. 

8. jan frans v d MEL , arbeider, schoenmaker na de dood van zijn vader, geboren op 
22-11-1834 om 17.00 uur te 's-heer-arendskerke (z), huisnr. A 7, overleden op 
21-01-1911 te 'sheer arendskerke op 76-jarige leeftijd. 

9. pieternella van der MEL, geboren op 30-12-1835 om 10.00 uur te 
's-heer-arendskerke (z), huisnr. A 7, overleden op 08-04-1838 om 11.00 uur te 
's-heer-arendskerke (z), huisnr. A 7 op 2-jarige leeftijd. 

10. cornelis van der MEL, geboren op 01-12-1837 om 07.00 uur te 's-heer-arendskerke 
(z). huisnr. A 7. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-11-1865 te 's-heer-arendskerke (z) met tannetje 
van ZWEDEN, 21 jaar oud, geboren op 03-09-1844 om 08.00 uur te goes (z), huisnr. 
E 101, dochter van jacob van ZWEDEN, arbeider, en maatje TOLHOEK , 
arbeidster. 

 
II.5 jan WESTERWEEL , arbeider, geboren ca 1798 te colijnsplaat (z), overleden op 23-11-1830 

om 02.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 250,  
 Aangegeven door zijn vader Jan Westerweel. 
Gehuwd op 17-08-1822 te colijnsplaat (z) (getuige(n): o.a. marinus Goudswaard, broer).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenote is wilhelmina GOUDSWAARD, 



27 jaar oud, arbeidster, geboren op 10-08-1795 te colijnsplaat (z), overleden op 24-12-1862 
om 10.00 uur te colijnsplaat (z) op 67-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Jan Westerweel, zoon, 35 jaar, arbeider en Jacob Zwart, 65 jaar, barbier. 
Uit dit huwelijk: 
1. sara WESTERWEEL, geboren op 15-02-1823 om 02.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. E 212, overleden op 14-11-1824 om 11.30 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 173 
op 1-jarige leeftijd. 

2. abraham WESTERWEEL, geboren op 15-02-1826 om 16.00 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. E 171, overleden op 28-07-1826 om 12.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 
171, 163 dagen oud. 

3. jan WESTERWEEL  (zie III.15 op blz. 3). 
4. abraham WESTERWEEL, geboren op 09-05-1830 om 09.30 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. E 205, overleden op 08-03-1831 om 05.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 
205, 303 dagen oud.  
Bij de aangifte was getuige: Martinus Goudswaard, oom van de overledene. 

 
III.15 jan WESTERWEEL , arbeider, geboren op 21-02-1827 om 11.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. E 171, overleden op 21-07-1892 om 15.00 uur te colijnsplaat (z) op 65-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd (1) op 13-04-1851 te colijnsplaat (z), gehuwd op 24-jarige leeftijd op 
20-04-1851 te colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenote is magchelina DOUW, 25 jaar 
oud, geboren op 13-03-1826 om 20.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 140.  
Bij de aangifte waren getuige: Jasper Mzn Kouwer, 50 jaar, arbeider en Marinus Rouzel, 46 jaar, 
arbeider. Overleden op 12-12-1862 om 11.30 uur te colijnsplaat (z) op 36-jarige leeftijd.  
Bij de aangifte was getuige: Jacob Zwart, 65 jaar, bakker. 
Ondertrouwd (2) op 03-05-1863 te colijnsplaat (z), gehuwd op 36-jarige leeftijd op 
15-05-1863 te colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenote is lena HUIJSSOON, 39 jaar oud, 
arbeidster, geboren op 29-12-1823 om 06.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. 157.  
Aangegeven door: Willem de Neeve, 36 jaar, vroedmeester. 'Als zijnde in onecht geboren" Bij de 
aangifte waren getuige: Adriaan de Smit, 40 jaar, arbeider en Gijsbregt de Smit, 36 jaar, arbeider. 
Gedoopt op 18-01-1828 te wissenkerke (z), overleden op 12-08-1906 om 23.00 uur te 
colijnsplaat (z) op 82-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Jozias Schipper, 37 jaar, kleermaker en Johannes Barbier, 59 jaar, gemeentebode.  
Weduwe van Maarten Wilderom. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. levenloos dochter WESTERWEEL, geboren op 21-02-1852 te colijnsplaat, 

overleden op 21-02-1852 te colijnsplaat, 0 dagen oud. 
2. willemina WESTERWEEL , geboren op 25-04-1853 om 16.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. D 152, overleden op 05-11-1853 om 06.00 uur te colijnsplaat (z), 194 dagen 
oud. 

3. cornelia willemina WESTERWEEL , geboren op 17-05-1854 om 23.00 uur te 
colijnsplaat (z), huisnr. D 152, overleden op 10-06-1856 om 20.00 uur te colijnsplaat 
(z) op 2-jarige leeftijd. 

4. jan WESTERWEEL , geboren op 08-11-1855 om 22.30 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. D 152, overleden op 19-06-1875 om 21.30 uur te colijnsplaat (z) op 19-jarige 
leeftijd. 

5. levenloos dochter WESTERWEEL, geboren op 09-10-1856 te colijnsplaat (z), 
overleden op 09-10-1856 om 07.00 uur te colijnsplaat (z), 0 dagen oud.  
Aangegeven door: Jan Westerweel en Jacob Zwart, 60 jaar, barbier. 

6. willemina WESTERWEEL , geboren op 25-01-1858 om 05.30 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. D 152, overleden op 15-07-1858 om 10.00 uur te colijnsplaat (z), 171 dagen 
oud. 

7. pieter WESTERWEEL , geboren op 19-02-1859 om 18.30 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. D 152, overleden op 20-03-1862 om 12.00 uur te colijnsplaat (z) op 3-jarige 



leeftijd. 
8. willemina WESTERWEEL , geboren op 29-05-1860 om 07.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. D 53, overleden op 25-09-1860 om 11.00 uur te colijnsplaat (z), 119 dagen 
oud. 

9. cornelia WESTERWEEL, geboren op 30-11-1861 om 08.00 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. D 37, overleden op 17-04-1862 om 03.00 uur te colijnsplaat (z), 138 dagen 
oud. 

10. machiel WESTERWEEL, geboren op 12-12-1862 om 11.30 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. E 72, overleden op 24-02-1866 om 14.00 uur te colijnsplaat (z) op 3-jarige 
leeftijd. 

Uit het tweede huwelijk: 
11. willem WESTERWEEL , geboren op 02-07-1864 om 06.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. E 71, overleden op 04-08-1864 om 11.00 uur te colijnsplaat (z), 33 dagen oud. 
12. maria WESTERWEEL , geboren op 25-09-1865 om 23.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. E 71, overleden op 20-02-1866 om 04.00 uur te colijnsplaat (z), 148 dagen 
oud. 

13. willemina WESTERWEEL , geboren op 02-12-1866 om 08.00 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. E 71, overleden op 14-01-1880 om 18.30 uur te colijnsplaat (z) op 13-jarige 
leeftijd. 

 
II.7 cornelis WESTERWEEL, boerenknecht, stalknecht, geboren op 04-10-1802 te colijnsplaat 

(z), overleden op 11-04-1874 om 12.00 uur te colijnsplaat (z) op 71-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 29-12-1833 te colijnsplaat (z), gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-01-1834 te 
colijnsplaat (z) (getuige(n): oa Cornelis Bouman aangehuwde broer van de man) met t(h)ona 
davina OSSEWAARDE, 28 jaar oud, geboren op 01-11-1805 te colijnsplaat (z), overleden 
op 26-06-1885 om 01.30 uur te colijnsplaat (z) op 79-jarige leeftijd, dochter van jan 
OSSEWAARDE, kaailoper, matroos van de keizerlijke vloot, en jacomina davina 
HOGERHEIDE .  
Cornelis heeft 5 jaar gediend in de Nationale Militie., ontslagen 30 december 1833, thans 
plaatsvervanger en toestemming van de luitenant/kolonel van de tweede afdeling artillerie, gedateerd 
24 dec 1833. 
Uit dit huwelijk: 
1. sara cornelia WESTERWEEL (zie III.20 op blz. 4). 
2. jacomina johanna WESTERWEEL (zie III.22 op blz. 5). 
3. jan WESTERWEEL  (zie III.23 op blz. 6). 
4. johannis WESTERWEEL (zie III.26 op blz. 7). 
5. cornelis WESTERWEEL, geboren op 07-03-1841 om 10.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. E 199, overleden op 23-03-1841 om 13.00 uur te colijnsplaat (z), 16 dagen 
oud. 

6. ardewijnes jacobus WESTERWEEL (zie III.29 op blz. 12). 
7. adriana WESTERWEEL  (zie III.32 op blz. 15). 
8. tona WESTERWEEL (zie III.34 op blz. 15). 

 
III.20 sara cornelia WESTERWEEL, geboren op 16-11-1833 om 12.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. A 16?  
Sara Cornelia is geboren als Ossewaarde, haar vader zat in dienst, bij het huwelijk is ze erkend. 
Aangeven door Bastiaan Birkefeld, heel-en vroedmeester, overleden op 13-03-1891 om 08.00 uur 
te goes (z) op 57-jarige leeftijd.  
Zij vertrekt op 16-11-1857 naar Sluis. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-10-1861 te 's-heer-arendskerke (z) met dirk BOER , 39 
jaar oud, schipper, geboren op 06-04-1822 om 11.00 uur te goes (z), huisnr. D 86, overleden 
op 28-04-1891 om 08.30 uur te goes (z) op 69-jarige leeftijd.  
Dirk was eerder weduwnaar van Elisabeth Maria Reijerse. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelis BOER, geboren feb 1862 te 's-heer arendskerke, overleden op 25-03-1862 te 



's-heer arendskerke. 
2. jannetje BOER, geboren op 02-05-1863 om 01.00 uur te 's-heer-arendskerke (z), 

huisnr. 267, overleden op 08-06-1867 te dordrecht op 4-jarige leeftijd,  
overleden aan boord van schip liggende in de Vuilpoort. 

3. tona davina BOER, geboren op 14-02-1866 om 07.30 uur te 's-heer-arendskerke (z), 
overleden op 20-04-1932 te colijnsplaat op 66-jarige leeftijd. 

4. sara cornelia BOER, geboren 1873 te goes. 
5. cornelia jannetje BOER, geboren 1876 te goes, overleden op 29-08-1948 te arnhem. 

Gehuwd. 
 
III.22 jacomina johanna WESTERWEEL, geboren op 29-01-1836 om 01.00 uur te colijnsplaat 

(z), huisnr. E 199, overleden op 01-06-1920 om 01.00 uur te colijnsplaat  (z) op 84-jarige 
leeftijd.  
Op 27-07-1899 wordt door notaris M. Noordijke te Colijnsplaat een testament opgemaakt (repertoire 
nr. 1197 no.212). 
Bron: Centraal Testamentenregister. 
Na haar overlijden wordt een Memorie van aangifte opgesteld door notaris H.M.Markusse te Kortgene 
(Goes, 7/6935, 1920). De tien kinderen kunnen elk 1/10e deel van haar nalatenschap erven, dat wil 
zeggen 5/8 van de nog ongedeelde boedel van haar en haar op 8 februari overleden man. Haar 
uiteindelijke nalatenschap bedraagt netto ƒ 9091,84. In de memorie worden de belangen van de zes 
geemigreerde kinderen behartigd door Anthonie. Van die emigranten wordt het beroep en de 
woonplaats anno 1920 genoemd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-09-1857 te colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven, waren volgens akte: 
 
a. de geboorteakten 
b. Certificaat Nat.Mil. 
c. afkondigingen colijnsplaat zo 30-08 en 06-09-1857 
 
 met cornelis VERBURG, 25 jaar oud, geboren op 20-01-1832 om 05.00 uur te colijnsplaat 
(z), huisnr. B 170a, overleden op 08-02-1920 om 05.00 uur te colijnsplaat (z) op 88-jarige 
leeftijd.  
In de Memorie van Successie, oktober 1920, (Goes, 7/6935, 1920) laat Jacomina als langslevende 
ouder een bedrag van ƒ 9091,84 na, te verdelen over de tien kinderen, waarvan er zes in de Verenigde 
Staten wonen. 
Uit dit huwelijk: 
1. jan VERBURG, landbouwer, geboren op 26-09-1858 om 16.00 uur te colijnsplaat 

(z), huisnr D 128.  
In deze geboorteakte wordt de achternaam van de moeder abusievelijk"Ossewaarde" 
genoemd.  
Deze Jan trouwt op 28 april 1886 met Leuntje van de Weele (geb Wissenkerke, 25-01-1862). 
Zij vertrekken in 1890 met twee kinderen naar Noord-Amerika (bron: Zeeuwse Emigranten 2 
(nov 1991). Volgens de Memorie van Successie, Goes 7/6935, 1920, woont Jan dan in Grand 
Rapids, Michigan, USA. 

2. cornelis VERBURG, fabrieksarbeider te cleveland (vermoedelijk ohio usa), geboren 
op 08-05-1860 om 11.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 74. 

3. paulina VERBURG, geboren op 07-03-1862 om 22.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. 
E 51, overleden op 21-02-1947 te kortgene op 84-jarige leeftijd.  
Trouwt met Jan de Waal, overleden voor 1920. 

4. johannis VERBURG, landbouwer, grand rapids, michigan usa, geboren op 
28-06-1864 om 12.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 51. 

5. dingenis VERBURG, werkman te grand rapids, michigan usa, geboren op 
08-09-1866 te colijnsplaat (z), huisnr. E 34. 

6. ardewijnes VERBURG, landbouwer, adelaïd river, vermoedelijk noord-austalië, 
geboren op 17-01-1869 om 00.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 51. 

7. pieter VERBURG, fabrieksarbeider te cleveland (vermoedelijk ohio usa), geboren op 
26-08-1871 om 03.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. C 23. 



8. anthony VERBURG, kleinlandbouwer, geboren op 02-10-1874 om 03.00 uur te 
colijnsplaat (z), huis C 30.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Jacobus Vink, 61 jaar, secretaris en Leendert Adriaan 
Vink, 26 jaar, bureaulist. 

9. tona VERBURG, geboren op 30-12-1877 om 03.00 uur te colijnsplaat (z), huis C 30.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Jacobus Vink, 64 jaar, secretaris en Leendert Adriaan 
Vink, 29 jaar, bureaulist.  
Trouwt met Jacob Corneliszoon Hoogerheide, kleinlandbouwer. 

10. willem VERBURG, kleinlandbouwer, geboren op 19-09-1880 om 23.00 uur te 
colijnsplaat (z), huis C 30.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Jacobus Vink, 67 jaar, secretaris en Leendert Adriaan 
Vink, 32 jaar, bureaulist. Overleden op 13-06-1929 te colijnsplaat (z) op 48-jarige 
leeftijd.  
Trouwt met Lena Ponse. 

 
III.23 jan WESTERWEEL , arbeider, geboren op 08-09-1838 om 04.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. E 199, overleden vóór 1920 te grand rapids (Mich. USA). 
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 15-06-1865 te colijnsplaat  (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenote is tannetje MARCUSSE, 24 jaar 
oud, geboren op 24-03-1841 om 17.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 177.  
Bij de aangifte waren getuige: Bastiaan Bastiaanse, 48 jaar, arbeider en Hubrecht Daleboudt, 32 jaar, 
blikslager. Overleden op 27-09-1873 om 22.30 uur te colijnsplaat (z) op 32-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Adriaan de Waard, 48 jaar, lijkdienaar en Leendert Adriaan Vink, 25 jaar, 
bureaulist. 
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 14-03-1883 te colijnsplaat (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. jan 
b. geb. jacoba 
c. overl. tannetje Marcusse 
d. overl. frans Bolle, colijnsplaat 21-08-1880 
 met janna de WAARD, 50 jaar oud, geboren op 04-10-1832 om 23.00 uur te kats (z), huisnr. 
35.  
Bij de aangifte waren getuige: Gerard Meulenberg, 34 jaar, arbeider en Pieter Schrier, 59 jaar, 
arbeider.  
Janna was eerder gehuwd met Frans Bolle. 
 
In 1920 woont ze bij haar dochter Cornelia (Katie) Bolle in. Ze is dan 87 jaar en weduwe. Nog steeds 
spreekt, schrijft of leest ze geen Engels. 
 
Cornelia is getrouwd met Jacob Buijs, 50 jaar, boer. Ze hebben vier kinderen Peter, geb. ± 1903, 
Jennie, geb. ± 1910, Jacob, geb. ± 1913 en Marie, geb. ± 1919, vermoedelijk allen te Grand Rapids 
(Mich. USA). De boerderij hebben ze met een hypotheek gekocht. 
(Bron: 14th Census of the US 1920).  
Jan vertrekt in 1892 met vrouw Janna en een kind, mét zijn nicht Lena (dochter van zijn tweelingbroer 
Johannes) naar Noord-Amerika. Hij betaalt naar inkomen ƒ300 voor de overtocht. (bron: 
Emigrantenlijst 1879/1902). Volgens het bevolkingsregister van Colijnsplaat 1882-1900, folio 219, 
vertrekken zij op 27-12-1892 naar Grand Rapids, Noord-Amerika. Het kind dat meegaat is Cornelia 
Bolle, geb. Colijnsplaat, 15-04-1876, een kind uit het eerste huwelijk van Janna. 
 
In de 12th Census of the USA 1900 (07-06-1900) wonen Jan, arbeider en Janna in de Barendse Court 
13. Zoon Cornelis woont bij ze in. Hij is weduwnaar en heeft drie kinderen. Jan spreekt, schrijft en leest 
dan Engels, Janna kan dat niet. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. cornelis WESTERWEEL (zie IV.29 op blz. 7). 
2. marcus WESTERWEEL, geboren op 27-09-1869 om 04.30 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. C 32, overleden op 27-08-1870 om 07.30 uur te colijnsplaat (z), 334 dagen 



oud. 
3. tona/tannetje WESTERWEEL, geboren op 05-10-1871 om 03.00 uur te colijnsplaat 

(z), huisnr. C 32, overleden op 03-10-1872 te colijnsplaat (z), 364 dagen oud. 
4. abraham WESTERWEEL, geboren op 05-08-1873 om 06.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. C 32, overleden op 07-08-1873 om 05.00 uur te colijnsplaat (z), 2 dagen oud. 
 
IV.29 cornelis WESTERWEEL, geboren op 27-09-1865 om 16.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr, E 

16.  
Cornelis gaat in 1886/87 op 21-jarige leeftijd naar Noord-Amerika. Bron: Emigrantenlijst 1879/1902. 
Volgens het bevolkingsregister van Colijnsplaat 1882-1900, folio 219, vertrekt hij op 07-03-1887 naar 
Noord-Amerika. 
In de Michigan City Directories, Grand Rapids, 1889-1890 vinden we hem als polisher bij the 
Widdicomb funiture Company, 310 Alpine avenue. 
Gehuwd (1) > 1889 met leada BLOK, geboren ca 1875, overleden 1907. 
Gehuwd (2) ± 1902 te grand rapids (Mich. USA) (getuige(n): Census USA 1910) met 
elisabeth, geboren ± 1863 te in nederland.  
Cornelus en Elisabeth trouwen beiden voor de tweede maal. Ze wonen in de Wealthy Avenue 853. Dat 
huis hebben ze met een hypotheek gekocht. Bij Elisabeth staat vermeld dat ze maar één kind heeft 
gebaard. Op het moment van telling 27-04-1910 hebben ze een kostganger in huis: Louis Lang, geboren 
in Nederland ± 1887, voerman. Bron: Census USA 1910. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. john WESTERWEEL  (zie V.1 op blz. 7). 
2. tillie WESTERWEEL , geboren 05-1891 te grand rapids (Mich. USA). 

Gehuwd. 
3. alice WESTERWEEL, geboren 03-1892 te grand rapids (Mich. USA). 
4. cornelius j WESTERWEEL , geboren op 27-10-1894 te grand rapids (Mich. USA), 

overleden op 14-10-1947 op 52-jarige leeftijd. CPL 59 inf 4 div WWI. 
Uit het tweede huwelijk: 
5. louis WESTERWEEL, geboren op 10-01-1902 te grand rapids (Mich. USA), 

overleden 07-1966 te grand rapids (Mich. USA).  
Louis had als Social Security nummer 372-18-2750. De postcode van zijn laatste adres was: 
49502. Bron: Kaart van Social Security. 

 
V.1 john WESTERWEEL , verkoper in een drankenhandel (1910), express clark (1920), geboren 

ca 1889, overleden ca 1944.  
In the 12th Census USA, 1900 woont John, 11 jaar oud, met zijn zusje Maria bij zijn grootmoeder 
Maria Blok in de Leonardstreet 351. 
Gehuwd.  
In the 13th Census USA, 1910 woont het echtpaar in Grand Rapids, Crosby Street 565, een huurhuis. In 
the 14th Census, 1920 wonen ze in Grand Rapids, Alpine Avenue 1532. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelius WESTERWEEL, geboren ± 1909 te grand rapids (MI, USA), overleden ± 

1912 te grand rapids (MI, USA), begraven 1912 te grand rapids (MI, USA), 
Washington Park Cemetry, Walker Township. 

2. janet WESTERWEEL , geboren ± 1915 te grand rapids (MI, USA). 
Gehuwd op 06-02-1937. 

 
III.26 johannis WESTERWEEL, arbeider, geboren op 08-09-1838 om 08.30 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. E 199.  
Johannes is er een van een tweeling, het tweede kind, ook een jongen, Jan, wordt ingeschreven met akte 
67. Hij is eerder geboren, om 04.00 uur. Overleden op 19-07-1927 te grand rapids (mi, USA) op 
88-jarige leeftijd.  
Johannes woont als weduwnaar in 1920 bij zijn dochter Lena. Die woont met haar man in de Boston 
Street. Johannes spreekt dan nog steeds geen Engels. 
Bron: Census USA 1920 (03-01-1920). 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-05-1862 te wissenkerke (z) met jannetje CLEMENT , 32 



jaar oud, arbeidster, geboren op 20-03-1830 om 06.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. A 167 
geersdijk, overleden op 08-11-1911 te grand rapids (Mich. USA) op 81-jarige leeftijd.  
Bij dit huwelijk wordt een kind erkend, dat ruim zes jaar eerder werd geboren. Er kan gerede twijfel 
zijn of dit kind wel door Johannes is verwekt. 
 
Johannes gaat in 1891 naar Noord-Amerika met vrouw en een kind, dat zou Thona kunnen zijn. Hij 
betaalt naar inkomen ƒ300 voor de overtocht. Zijn dochter Lena gaat een jaar later met oom Jan. 
(Bron: Zeeuwse Emigranten no 1, febr. 1990). 
Uit het bevolkingsregister van Colijnsplaat 1882-1900, folio 220, blijkt dat Johannes, Jannetje en 
inderdaad Thona op 08-04-1891 vertrekken naar Grand Rapids. Dochter Maatje was al in september 
1888 naar Noord-Amerika vertrokken. (Er staat 9.  1888). Ze is dan al getrouwd met Adriaan Bouterse. 
 
Volgens gegevens in de 12th Census of the USA (08-06-1900) wonen Johannes, arbeider en Jannetje in  
de Van Dine Court 40. Ze hebben zes kinderen gehad, waarvan vier in leven. Ze zijn nog vreemdeling, 
hoewel in 1920 staat vermeld dat Johannes, dan weduwnaar, genaturaliseerd is in 1894. 
Uit dit huwelijk: 
1. jan WESTERWEEL  (zie IV.35 op blz. 8). 
2. cornelis WESTERWEEL, geboren op 28-01-1864 om 04.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. A 23, overleden op 17-07-1864 om 17.30 uur te colijnsplaat (z), 171 dagen 
oud. 

3. cornelis WESTERWEEL, geboren op 01-05-1865 om 00.30 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. A 23, overleden op 14-08-1865 om 23.00 uur te colijnsplaat (z), 105 dagen 
oud. 

4. maatje WESTERWEEL (zie IV.40 op blz. 11). 
5. tona WESTERWEEL (zie IV.42 op blz. 12). 
6. lena WESTERWEEL, geboren op 08-05-1871 om 16.30 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. A 28.  
Lena vertrekt met haar oom Jan in 1892 naar Noord-Amerika. Overleden op 13-01-1931 te 
grand rapids (Kent MI USA) op 59-jarige leeftijd. 
Gehuwd met anthony de REGT, tuinman, geboren op 08-02-1869 te in Nederland, 
overleden op 16-11-1951 te grand rapids (Kent, USA) op 82-jarige leeftijd.  
Anthony emigreert in 1891 naar de U.S.A. Bron: 14th Census USA 1920.  
In de 14th Census of the USA (03-01-1920) woont het echtpaar in de Boston Street, geen 
kinderen, met Johannes Westerweel, de vader van Lena. Ze hebben een eigen huis, vrij van 
lasten. Anthony is eigen baas. Hij is in 1894 genaturaliseerd. 

 
IV.35 jan WESTERWEEL , werkman, geboren op 28-02-1856 om 20.00 uur te wissenkerke (z), 

huisnr. C 15.  
Wordt aangegeven als Jan Clement door Adriaan van Damme, 23 jaar, broodbakker, die verklaart dat 
het kind in zijn vertegenwoordigheid geboren is en waaraan hij de naam Jan geeft (zie kopie akte). 
Wellicht is deze Adriaan de natuurlijke vader. Overleden op 22-07-1927 om 19.00 uur te 
rotterdam (zh) op 71-jarige leeftijd,  
vertrk naar Grand rapids, Kent County op 16-05-1907 
bron: emigranten schouwen D en Nrd Beveland 1901-1920. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-12-1883 te colijnsplaat (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. jan 
b. geb. anne maria 
c. Certificaat Nat. Mil. lichting 1876, bij nummerverwisseling lot 17 van sint maartensdijk, op 
23-06-1876 ingelijfd, op 22-06-1881 uit dienst ontslagen. 
d. overl. jan Verpoorte 
e. procesverbaal kantonrechter te goes dd. 21-12-1883. Vader johannes woont in bij jacobus 
Huibregtse te scheveningen, hij wordt opgeroepen om zijn toestemming tot dit huwelijk te geven, hij 
reageert niet. De kantonrechter gaat dan accoord met het huwelijk, zonder de vaderlijke toestemming. 
 Echtgenote is anna maria VERPOORTE, 24 jaar oud, geboren op 16-10-1859 om 00.30 uur 
te colijnsplaat (z), huisnr. E 222.  



Bij de aangifte waren getuige: Jacobus Vink, 46 jaar, secretaris en Adriaan Harinck, 42 jaar, 
veldwachter. Overleden op 21-08-1905 om 06.00 uur te colijnsplaat (z) op 45-jarige leeftijd, 
dochter van maria sara de FOUW,  
(Staten van Landverhuizers, RAZ, Gen. Afschr. 811). Na het overlijden van Anna Maria in 1905, 
vertrekken Jan en zijn dochters Maria Janna en Anna op 16-05-1907 naar Grand Rapids, kennelijk 
voor een bezoek. De beide meisjes trouwen in Nederland, alle drie overlijden ze in Nederland. 
Uit dit huwelijk: 
1. janna maria WESTERWEEL  (zie V.7 op blz. 9). 
2. levenloos WESTERWEEL, geboren op 24-05-1885 te colijnsplaat, overleden op 

24-05-1885 te colijnsplaat, 0 dagen oud. 
3. jan marinus WESTERWEEL  (zie V.9 op blz. 10). 
4. maria anna WESTERWEEL, geboren op 13-09-1888 om 16.00 uur te colijnsplaat 

(z), huisnr. D 35, overleden op 26-09-1888 om 20.30 uur te colijnsplaat (z), 13 dagen 
oud. 

5. jan WESTERWEEL , geboren op 19-07-1890 om 18.00 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. E ?18, overleden op 09-01-1891 om 08.00 uur te colijnsplaat (z), 174 dagen 
oud. 

6. maria janna WESTERWEEL  (zie V.14 op blz. 10). 
7. johannis WESTERWEEL, geboren op 29-09-1892 om 08.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. D 63, overleden op 19-10-1892 om 07.00 uur te colijnsplaat (z), 20 dagen oud. 
8. maatje anna WESTERWEEL, geboren op 30-12-1893 om 13.00 uur te colijnsplaat 

(z), huisnr. D 63, overleden op 03-05-1894 om 14.00 uur te colijnsplaat (z), 124 dagen 
oud. 

9. maatje anna WESTERWEEL, geboren op 07-08-1895 om 15.30 uur te colijnsplaat 
(z), huisnr. D 63, overleden op 04-11-1895 om 03.00 uur te colijnsplaat (z), 89 dagen 
oud. 

10. anna WESTERWEEL (zie V.19 op blz. 10). 
11. johannis WESTERWEEL, geboren op 01-10-1897 om 23.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. E 138, overleden op 01-10-1898 om 06.00 uur te colijnsplaat (z) op 1-jarige 
leeftijd. 

12. johannis WESTERWEEL, geboren op 08-01-1900 om 01.00 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. E 138, overleden op 04-02-1900 om 10.00 uur te colijnsplaat (z), 27 dagen 
oud. 

13. johannis WESTERWEEL, geboren op 07-03-1902 om 20.00 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. E 18, overleden op 12-08-1902 om 10.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 138, 
158 dagen oud.  
Aangegeven door: Abraham Heijstek, 64 jaar, lijkdienaar en Leendert Adriaan Vink, 54 jaar, 
secretaris. 

14. tona WESTERWEEL, geboren 07-1903 te colijnsplaat  (z), overleden op 
19-09-1903 om 18.00 uur te colijnsplaat (z). 

 
V.7 janna maria WESTERWEEL , geboren op 22-02-1884 om 01.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. C 25, overleden op 20-09-1965 te goes (z) op 81-jarige leeftijd, begraven op 
22-09-1965 te middelburg (z), algemene begraafplaats.  
Graf A 1132. 
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 03-11-1903 te middelburg (z) (getuige(n): o.a. adriaan 
Remijn, werkman, 30 jaar, zwager van de man en frans Priester, werkman, 29 jaar, broer van 
de man.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat. Mil. lot 24, wegens broederdienst vrijgeloot 
b. geb. jan 
c. geb. janna maria 
d. overl. anna maria Verpoorte 
e. afkondigingen colijnsplaat 15 en 22 oktober 
 



In ISIS staat 1905 als datum!? Echtgenoot is jan PRIESTER, 20 jaar oud, spoorwegbeambte, 
geboren op 02-01-1883 om 04.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. A 50.  
Bij de aangifte waren getuige: Jacobus van Haver, 33 jaar, arbeider en Johannes Broekhoven, 60 jaar, 
schoenmaker. Overleden op 24-08-1947 te middelburg (z) op 64-jarige leeftijd, zoon van 
cornelis PRIESTER, werkman. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelis jan PRIESTER, geboren op 13-10-1906 te middelburg (z). 
2. anna maria hendrika PRIESTER, geboren op 02-12-1907 te middelburg (z). 
3. hendrik jan PRIESTER , geboren op 20-03-1909 te middelburg (z). 
4. willem jan PRIESTER, geboren op 21-06-1913 te middelburg (z). 
5. wilhelmina PRIESTER, geboren op 23-06-1917 te middelburg (z). 

 
V.9 jan marinus WESTERWEEL , fabrieksarbeider/messingwalser, geboren op 12-09-1887 om 

01.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 62, overleden op 24-11-1975 te middelburg (z) op 
88-jarige leeftijd, begraven op 28-11-1975 te middelburg (z), algemene begraafplaats.  
Vak A 983. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-10-1913 te middelburg (z) (getuige(n): jan Priester, 30 
jaar, beambte bij Staatsspoor, zwager van de man en jacobus lucas Roose, 29 jaar, 
sjouwerman, broer van de vrouw.) met elisabeth ROOSE, 21 jaar oud, geboren op 
02-04-1892 om 13.00 uur te middelburg (z), huisnr. Q 31.  
Bij de aangifte waren getuige: Isaac Beckers, 43 jaar, timmerman en Anton Geijp, 40 jaar, smid, 
overleden op 19-01-1959 te middelburg (z) op 66-jarige leeftijd, dochter van matthijs 
cornelis ROOSE, werkman, machinist, en johanna GERNLER. 
Uit dit huwelijk: 
1. jan marinus WESTERWEEL , chauffeur, geboren op 26-07-1914 te koudekerke (z), 

overleden op 03-10-1990 te middelburg (z) op 76-jarige leeftijd, gecremeerd op 
08-10-1990 te middelburg (z). 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-04-1939 te koudekerke (z) met anna 
WONDERGEM , 24 jaar oud, geboren op 08-11-1914 te oostkapelle (z), dochter van 
adriaan WONDERGEM  en maatje adriana de LANGE. 

2. johanna (annie) WESTERWEEL , geboren op 17-09-1916 te koudekerke (z), 
overleden op 18-03-2008 te elburg op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-03-2008 te 
zwolle. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-09-1941 te koudekerke (z) met andries MAUER, 
26 jaar oud, marechaussee, geboren op 14-10-1914 te domburg (z), zoon van jannetje 
MAUER . 

 
V.14 maria janna WESTERWEEL , geboren op 07-04-1891 om 23.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. D 63, overleden op 05-05-1959 te middelburg (z) op 68-jarige leeftijd,  
16-05-1907 vertrek naar Grand Rapids, Kent County USA 
bron: gen afshr., Emigranten Schouwen Duiveland en Nrd Beveland 1901-1920. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-10-1912 te middelburg (z) (getuige(n): oa jan marinus 
Westerweel, 25 jaar, boomkweker, broer vd vrouw en Jan Priester, 30 jaar, beambte 
Staatsspoor zwager vd vrouw).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. willen jacobus 
b. geb. maria janna 
c. overl. anna maria Verpoorte met willem jacobus BOS, 22 jaar oud, lampenist, geboren op 
10-09-1890 om 05.30 uur te middelburg (z), huisnr. K 133. 
Uit dit huwelijk: 
1. anna maria BOS, geboren juni 1914 te oost- en west-souburg, overleden op 

27-07-1914 te oost- en west-souburg. 
 
V.19 anna WESTERWEEL, geboren op 24-08-1896 om 10.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 



138, overleden op 10-11-1992 te vlaardingen (zh) op 96-jarige leeftijd,  
vertrek naar Grand rapids USA op 16-05-1907 
bron emigranten schouwen duiveland en Nrd Beveland 1901-1920 
. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-10-1920 te rotterdam (z).  
Bij het huwelijk wordt een kind: Anna, geboren Middelburg 10-01-1915, erkend. Echtgenoot is 
jacobus BOSSELAAR, 28 jaar oud, scheepsklinker, geboren op 10-01-1892 om 16.30 uur te 
middelburg (z), huisnr. J 171.  
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis Jacobus Wisse, 23 jaar, werkman en Marinus Schipper, 34 
jaar, werkman. Overleden op 02-10-1979 te schiedam (zh) op 87-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. anna BOSSELAAR, geboren op 10-01-1915 te middelburg (z).  

Anna werd vijf jaar voor het huwelijk van haar ouders geboren en bij het huwelijk erkend.  
Op 22-09-1937 getrouwd met G. de Bakker. 

 
IV.40 maatje WESTERWEEL, geboren op 02-12-1866 om 00.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. A 

28, overleden op 25-03-1934 te grand rapids (mi, USA) op 67-jarige leeftijd.  
Volgens het bevolkingsregister van Colijnsplaat 1882-1900, folio 220 vertrekt Maatje op 9.  1888 
(september) naar Noord-Amerika. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-09-1887 te colijnsplaat (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. maatje 
b. Certificaat Nat. Mil., lichting 1884, lot 32, uit hoofde van broederdienst van den dienst vrijgesteld. 
c. geb. adriaan 
d. afkondigingen kats 21-08 en 28-08-1887 
e. afkondigingen wissenkerke 04-09 en 11-09-1887. 
 Echtgenoot is adriaan BOUTERSE, 23 jaar oud, geboren op 19-08-1864 om 03.00 uur te 
wissenkerke (z), huisnr. A 126, overleden te grand rapids (mi, USA), zoon van janna 
KOSTER.  
Het gezin vertrekt in 1888 naar de Ver. Staten, als mingegoeden. (Staten van Landverhuizers, RAZ, 
Gen. Afschr. 810-4 blz. 54). 
Volgens de gegevens in de 12th Census of the US (14-05-1900) woont het gezin in de Doezemastraat 50 
Grand Rapids (Mich. USA). Adriaan is arbeider, er wordt vermeldt dat er zeven kinderen zijn geboren, 
waarvan zes in leven. Het lijkt erop dat het overleden kind er een van een tweeling geweest is, gezien de 
geboortedata van de kinderen, die nogal dicht op elkaar volgen. 
 
Volgens de gegevens in de 13th Census of the USA (09-05-1910) woont het gezin in een boerderij, die 
ze gehuurd hebben, een gemengd bedrijf. Pieter en Jennie hebben het gezin verlaten. Er zijn nog vier 
kinderen bij gekomen. 
Volgens de gegevens in de 14th Census of the USA 29-01-1920 woont het gezin in de Michigan street 
79, een boerderij, Adriaan is arbeider, er is nog één kind bij gekomen. De dochters Lena en Josephine 
hebben het gezin verlaten. Adriaan en Maatje zijn nog steeds niet genaturaliseerd, hoewel de papieren 
al in 1900 waren aangevraagd. 
Uit dit huwelijk: 
1. pieter BOUTERSE, geboren op 31-12-1887 om 10.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. 

B 24. 
2. jennie (janette) BOUTERSE, geboren 10-1889 te grand rapids (Mich. USA).  

Trouwt in 1909 met Frank P. Towne (geboren Maine U.S.A. ± 1856), een fotograaf, die al 
tweemaal eerder was getrouwd, ze krijgen tenminste een kind John M. dat eind 1909 of begin 
1910 in Grand Rapids City geboren wordt, ze wonen op 19 april 1910 (de teldatum) op de 
South Division street nr. 1260. Op die datum wonen er ook een broer van Jennie in huis, 
P(i)eter, 22 jaar, arbeider met zijn vrouw, Anna, 20 jaar, zonder beroep. Zij zijn net getrouwd. 
Bron: 13th Census of the U.S. 1910. 

3. lena BOUTERSE, arbeidster, geboren 07-1892 te grand rapids (Mich. USA). 
4. tilla (mathilda) BOUTERSE , naaister, geboren 09-1894 te grand rapids (Mich. 

USA). 



5. josia (josephine) BOUTERSE, layer? Geboren 12-1896 te grand rapids (Mich. 
USA). 

6. ada BOUTERSE, geboren 03-1899 te grand rapids (Mich. USA). 
7. johans (joseph) BOUTERSE, herler ? Geboren ± 1901 te grand rapids (Mich. USA). 
8. lennard (leonard) BOUTERSE, drukker, geboren ± 1904 te grand rapids (Mich. 

USA). 
9. cora BOUTERSE, geboren ± 1906 te grand rapids (Mich. USA). 
10. martha BOUTERSE, geboren ± 1908 te grand rapids (Mich. USA). 
11. ruth BOUTERSE, geboren ± 1915 te grand rapids (Mich. USA). 

 
IV.42 tona WESTERWEEL, geboren op 05-03-1870 om 03.30 uur te colijnsplaat (z), huisnr. A 28.  

Tona is de dochter die Johannes meeneemt als hij in 1891 naar Noord-Amerika vertrekt. Overleden op 
31-01-1935 te grand rapids (MI,USA) op 64-jarige leeftijd, begraven te grand rapids 
(MI,USA). 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-08-1892 te grand rapids (MI USA) met john VERBURG, 
26 jaar oud, geboren op 21-09-1865, overleden op 11-11-1947 te grand rapids (MI USA) op 
82-jarige leeftijd, begraven te grand rapids (MI USA), zoon van aart VERBURG en maria 
SCHIPPERS. 
Uit dit huwelijk: 
1. mary VERBURG, geboren op 13-01-1894 te grand rapids (MI, USA), overleden op 

18-04-1987 te grand rapids (MI, USA) op 93-jarige leeftijd, begraven te grand rapids, 
woodlawn cementry (MI,USA).  
Trouwt op 04-06-1914 met John Teunis Boshoven, geb. 10-12-1890, overl. 15-07-1982, begr. 
Woodlawn Cementry, alles in Grand Rapids, USA. Zoon van Teunis Boshoven en Lena Lucy 
Muste. 

2. joseph VERBURG, geboren op 11-02-1897 te grand rapids (MI, USA), overleden op 
22-11-1939 te newbury, luce (MI, USA) op 42-jarige leeftijd, begraven te grand 
rapids (MI, USA).  
Trouwt met Gezina Sevensma, geb. ± 1901, Grand Rapids, (MI, USA). 

3. artje VERBURG , geboren op 19-12-1902 te grand rapids (MI,USA), overleden op 
06-08-1903 te grand rapids (MI,USA), 230 dagen oud, begraven te grand rapids 
(MI,USA). 

 
III.29 ardewijnes jacobus WESTERWEEL, dijkwerker, geboren op 04-03-1842 om 16.30 uur te 

colijnsplaat (z), huisnr. E 199, gedoopt op 06-03-1842 te colijnsplaat (z), overleden op 
23-04-1900 om 18.30 uur te colijnsplaat (z) op 58-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 07-06-1868 te colijnsplaat (z), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-06-1868 te 
colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenote is lena MUNTER, 26 jaar oud, 
geboren op 12-06-1842 om 07.30 uur te colijnsplaat (z), huisnr. A 26.  
Bij de aangifte waren getuige: Marinus Bouterse, 54 jaar, arbeider en Christiaan Kragt, 51 jaar, 
arbeider. Gedoopt op 05-07-1842 te colijnsplaat (z), overleden op 08-03-1905 om 10.00 uur te 
colijnsplaat (z) op 62-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Jan de Waal, 39 jaar, tuinman en Cornelis Kornelis, 54 jaar, gemeenteveldwachter. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelis WESTERWEEL (zie IV.45 op blz. 13). 
2. jacob WESTERWEEL, geboren op 11-12-1869 om 18.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. D 18, overleden op 20-04-1871 om 18.00 uur te colijnsplaat (z) op 1-jarige 
leeftijd. 

3. jan WESTERWEEL , geboren op 22-09-1872 om 01.00 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. D 18, overleden op 04-12-1872 om 21.30 uur te colijnsplaat (z), 73 dagen oud. 

4. jacob WESTERWEEL, geboren op 19-04-1874 om 08.30 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. D 18a.  
Bij afwezigheid van de vader aangegeven door Bastiaan Birkefeld, geneesheer. Overleden op 
11-08-1874 om 12.00 uur te colijnsplaat (z), 114 dagen oud. 



5. tona WESTERWEEL, geboren op 11-05-1876 om 03.30 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. D 18b.  
Bij afwezigheid van de vader aangegeven door Tona Davina Ossewaarde, de grootmoeder. 
Overleden op 21-10-1876 om 07.00 uur te colijnsplaat (z), 163 dagen oud. 

6. davina WESTERWEEL (zie IV.52 op blz. 14). 
7. tona WESTERWEEL (zie IV.54 op blz. 14). 

 
IV.45 cornelis WESTERWEEL, schoenmaker, geboren op 21-09-1868 om 14.00 uur te colijnsplaat 

(z), huisnr. D 18a, overleden op 17-02-1960 te kortgene (z) op 91-jarige leeftijd.  
Cornelis heeft voor zijn trouwen buiten Zeeland leerschool als schoenmakersleerling gehad. Zo vinden 
we hem in het bevolkingsregister van Rotterdam (803-23) in het huis A 188 (IJsselmonde), hij was daar 
op 02-03-1891 uit 's Gravendeel ingetrokken en vertrok weer op 25-11-1892 naar Ridderkerk. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-10-1894 te kats (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. cornelis 
b. geb. saartje 
c. overl. pieter Eversdijk 
d. Certificaat Nat.Mil. colijnsplaat lichting 1888, lot 3, zijnde eenige wettige zoon, van dienst 
vrijgesteld. Echtgenote is saartje EVERSDIJK , 25 jaar oud, geboren op 26-11-1868 om 14.00 
uur te kats (z), huisnr. 8, overleden op 14-03-1949 te kortgene (z) op 80-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. lena adriana WESTERWEEL, geboren op 16-08-1895 om 07.00 uur te kats (z), 

huisnr. 3, overleden op 26-03-1990 te colijnsplaat (z) op 94-jarige leeftijd, begraven 
op 30-03-1990 te colijnsplaat (z), algemene begraafplaats.  
Graf samen met haar man. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-11-1920 te colijnsplaat (z) (getuige(n): jacobus 
Kramer, broer van de man, 28 jaar, veldarbeider en jan Verhulst, zwager van de man, 
31 jaar, landbouwersknecht.) met marinus KRAMER , 25 jaar oud, 
landbouwersknecht, geboren op 30-05-1895 om 17.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 
1, overleden op 13-07-1988 te goes (z) op 93-jarige leeftijd, begraven te colijnsplaat 
(z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Lieve man en vader groot- en overgrootvader. Graf samen met zijn vrouw. Zoon 
van gijsbregt KRAMER , arbeider, en pieternella GOULOOZE. 

2. pieter ardewijnes WESTERWEEL, landarbeider, geboren op 28-08-1897 om 00.30 
uur te kats (z), huisnr. 23, overleden op 26-07-1994 te kortgene (z) op 96-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-01-1920 te colijnsplaat (z).  
Getuigen: Marinus Kramer, 24 jaar, landbouwersknecht en Matthijs Wouter van As, 21 jaar, 
landbouwersknecht. Echtgenote is maatje pieternella HUIGE, 19 jaar oud, geboren op 
06-02-1900 om 02.30 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 58a, overleden op 05-02-1980 
te goes (z) op 79-jarige leeftijd, dochter van neeltje KUNST. 

3. adriana WESTERWEEL , geboren op 31-08-1899 om 06.00 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr A 20a, overleden op 12-05-1978 te goes (z) op 78-jarige leeftijd, begraven te 
colijnsplaat (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Geliefde vrouw'. Graf samen met haar man. 
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 26-10-1933 te colijnsplaat (z) met pieter de 
REGT, 43 jaar oud, geboren op 25-03-1890 om 11.30 uur te colijnsplaat (z), huisnr. 
G 42, overleden op 22-11-1944 te kortgene (z) op 54-jarige leeftijd.  
Pieter had uit een eerder huwelijk twee kinderen, te weten Cornelia Wilhelmina en Marinus 
Willem. 
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 21-01-1948 te kortgene (z) met cornelis marinus 
DOUW, 39 jaar oud, chauffeur, landarbeider, polderwerker, kantonnier, geboren op 
23-05-1908 te colijnsplaat (z), overleden op 04-07-1989 te goes (z) op 81-jarige 
leeftijd, begraven te colijnsplaat (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'onze oom'. Graf samen met zijn vrouw.  



Was eerder getrouwd, op 23-04-1931 te Colijnsplaat met Dina Maria Visser, geboren 
13-06-1903 te Colijnsplaat, en daar overleden op 23-04-1931. Zoon van jan DOUW en 
tannetje BASTIAANSE. 

4. Ardewijnes Jacobus WESTERWEEL, geboren 1903 te Colijnsplaat, overleden op 
09-06-1904 te colijnsplaat. 

5. Johanna WESTERWEEL, geboren 06-1903 te Colijnslaat, overleden op 11-08-1903 
te Colijnsplaat. 

6. johanna everarda WESTERWEEL, geboren op 21-01-1906 te colijnsplaat (z), 
overleden op 04-06-1982 te colijnsplaat (z) op 76-jarige leeftijd, begraven op 
07-06-1982 te colijnsplaat (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Lieve moeder en oma'. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-04-1929 te colijnsplaat (z) met johannes cornelis 
HUISSOON, 20 jaar oud, geboren op 06-07-1908 te colijnsplaat (z). 

7. ardewijnes jacobus WESTERWEEL, geboren op 14-02-1909 te colijnsplaat (z), 
overleden op 11-07-1983 te goes (z) op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 14-07-1983 
te middelburg (z). 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-03-1931 te wissenkerke (z) met catharina 
VISSER, 20 jaar oud, geboren op 07-01-1911 te wissenkerke (z). 

 
IV.52 davina WESTERWEEL, geboren op 09-04-1878 om 11.30 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 

18c, gedoopt (NH) op 09-06-1878 te colijnsplaat (z), overleden op 23-09-1945 te delft (zh) op 
67-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-04-1904 te delft (zh) met willem lodewijk van 
DRONGELEN , 25 jaar oud, wagenmaker, ambtenaar nijverheidsonderwijs, geboren op 
08-07-1878 om 08.00 uur te delft (zh), huisnr. fortuinstraat 66, wijk 6, gedoopt (NH) op 
28-07-1878 te delft (zh), oude kerk, overleden op 01-06-1904 op 25-jarige leeftijd.  
Op de kiezerslijst van Delft 1919-1920 is Willem Lodewijk vermeld. Hij woont dan Raamstraat 11, 
zoon van johannes pieter van DRONGELEN, schilder rijksconstructiewerkplaats, en 
elisabeth BOSMAN. 
Uit dit huwelijk: 
1. elisabeth lena van DRONGELEN, geboren op 23-05-1905 te delft (zh), gedoopt 

(NH) op 06-08-1905 te delft (zh), nieuwe kerk.  
Trouwt op 11-04-1934 met Albertus Roelofsen, Hoofdbrandmeester (met de rang van 
Hoofd-Inspecteur van Politie), geboren Amsterdam, 30-12-1907, wonende Delft, Westvest 12b 
(later 35), zoon van Jacobus Bernardus Roelofsen en Wilhelmina Hendrika Hoogland. (Voor 
meer bijzonderheden zie: Vragenlijst= niet-Joodverklaring dd.01-12-1941). 

2. levenloos van DRONGELEN, geboren op 09-02-1907 te delft (zh), overleden op 
09-02-1907 te delft (zh), 0 dagen oud. 

 
IV.54 tona WESTERWEEL, geboren op 05-11-1881 om 04.30 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 

18c, overleden op 10-03-1954 te den haag (zh) op 72-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-12-1907 te den haag (zh) (getuige(n): jacob antonie van 
der Kooij, 30 jaar, timmerman, den haag, marinus antonius van der Kooij, 22 jaar, 
schoenmaker, vlaardingen, broers van de man, jan Stigter, 41 jaar, landbouwer, maassluis en 
willem lodewijk van Drongelen, 29 jaar, wagenmaker, delft (NB.hij is een zwager van de 
vrouw)) met ary van der KOOIJ , 25 jaar oud, timmerman, lijnwerker Gem. telefoon, 
geboren op 03-12-1882 om 12.00 uur te maassluis (zh) aan de noordvliet, wijk G.  
Bij de aangifte waren getuige: Ary Spruijt, 63 jaar, particulier en Willem Ghislaan?, 58 jaar, 
kantoorbediende. Zoon van jacob van der KOOIJ, koetsier, stalhouder.  
Het gezin woont achtereenvolgens: Paul Krugerlaan 114, vanaf 23-06-1914 Ruysdaelstraat 93, vanaf 
19-05-1924 Ruysdaelstraat 97. (Bev.Reg. 1913-1939). 
Uit dit huwelijk: 
1. neeltje lena johanna van der KOOIJ, geboren op 24-05-1914 te den haag (zh). 
2. ardewijnes jacobus van der KOOIJ, geboren op 24-11-1915 te den haag (zh). 

 



III.32 adriana WESTERWEEL , geboren op 23-01-1845 om 15.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 
199, overleden op 13-01-1925 om 18.00 uur te colijnsplaat (z) op 79-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-05-1868 te colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenoot is pieter van der WEELE, 25 jaar 
oud, geboren op 10-11-1842 om 10.00 uur te kortgene (z), huisnr. 22.  
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis Rademaker, 41 jaar, schoenmaker en Johannes de Loof, 31 
jaar, arbeider. Overleden op 06-04-1894 om 19.00 uur te colijnsplaat (z) op 51-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. jacobus van der WEELE, geboren op 13-08-1868 te colijnsplaat (z), overleden op 

17-10-1948 te goes op 80-jarige leeftijd. 
2. tona van der WEELE, geboren op 02-05-1870 te colijnsplaat (z). 
3. cornelis van der WEELE, geboren op 25-11-1871 te colijnsplaat (z). 
4. catholina van der WEELE, geboren 1873 te colijsplaat, overleden op 07-11-1950 te 

kortgene. 
5. sara van der WEELE, geboren ca 1876 te colijnsplaat, overleden op 27-11-1934 te 

colijnsplaat. 
6. jan van der WEELE, geboren ca 1881 te colijnsplaat, overleden op 24-10-1927 te 

colijnsplaat. 
 
III.34 tona WESTERWEEL, geboren op 19-09-1848 om 06.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 

199, overleden op 01-04-1923 om 19.00 uur te colijnsplaat (z) op 74-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-11-1869 te colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenoot is johannis CLEMENT , 26 jaar 
oud, geboren op 28-02-1843 om 13.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 186.  
Aangegeven door zijn grootvader, Lieven Westerweel, op de geboorteakte staat bijgeschreven: 'dit kind 
is bij akte van huwelijksvoltrekking den vijfentwintigste maart achttienhonderd drie en veertig door 
Pieter Clement en Jacoba Westerweel voor hunne zoon erkend'. 
 
Bij de aangifte waren getuige: Joost Molhoek, 44 jaar, arbeider en Leendert Serier, 41 jaar, arbeider. 
Overleden op 30-10-1911 om 06.00 uur te colijnsplaat (z) op 68-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Jozias Schipper, 43 jaar, lijkdienaar en Johannes Barbier, 64 jaar, gemeentebode. 
Zoon van pieter CLEMENT , landmansknecht, en jacoba WESTERWEEL. 
Uit dit huwelijk: 
1. pieter CLEMENT , geboren op 28-04-1870 te colijnsplaat (z). 
2. cornelia CLEMENT , geboren op 25-01-1873 te colijnsplaat (z). 
3. jacoba hendrika CLEMENT , geboren op 04-09-1875 te colijnsplaat (z). 
4. tona davina CLEMENT , geboren op 16-04-1878 te colijnsplaat (z), overleden op 

10-02-1949 te kortgene op 70-jarige leeftijd. 
5. jan CLEMENT , geboren op 18-02-1882 te colijnsplaat (z). 
6. johannis CLEMENT , geboren juni 1888 te colijnsplaat, overleden op 02-12-1888 te 

colijnsplaat. 
 
II.10 jantina WESTERWEEL , dienstmeid/arbeidster, geboren ca 1804 te colijnsplaat (z), 

overleden op 04-03-1871 om 04.00 uur te goes (z). 
Gehuwd op 15-03-1838 te goes (z).  
Huwelijkse bijlagen niet meer voorhanden, in akte wordt vermeld: overlegt Certificaat Nat.Mil. Ouders 
jantina beiden overleden, ze weet niet de plaats van overlijden of de laatste woonplaats van haar 
grootouders. Echtgenoot is joos(t) NOUT, 24 jaar oud, schilder, geboren op 17-07-1813 om 
03.00 uur te goes (z), overleden op 29-06-1878 te goes op 64-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. jolina NOUT , geboren op 30-09-1838 om 21.00 uur te goes (z), huisnr. C 141, 

overleden op 09-02-1885 te goes op 46-jarige leeftijd. 
2. sara NOUT, geboren op 07-02-1841 om 23.00 uur te goes (z), huisnr. C 192, 

overleden op 23-03-1841 te goes, 44 dagen oud. 
3. jan NOUT, geboren op 23-01-1842 om 00.00 uur te goes (z), huisnr. C 113, 



overleden op 24-01-1842 te goes, 1 dag oud. 
4. sara NOUT, geboren op 15-04-1843 om 10.00 uur te goes (z), huisnr. D 77. 
5. joost NOUT, geboren op 15-12-1845 om 12.00 uur te goes (z), huisnr. D 149, 

overleden op 13-03-1849 te goes op 3-jarige leeftijd. 
 
II.12 dina WESTERWEEL , geboren op 17-07-1808 te colijnsplaat (z), overleden op 22-10-1884 

om 20.00 uur te colijnsplaat (z) op 76-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 27-03-1836 te colijnsplaat (z), gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-04-1836 te 
colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. 
 Echtgenoot is omer KOSTER, 27 jaar oud, arbeider, geboren op 27-07-1808 te colijnsplaat 
(z), overleden op 29-10-1847 om 08.00 uur te colijnsplaat (z) op 39-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Cornelis Westerweel, 46 jaar, stalknecht en Pieter Christiaan Boukerk, 38 jaar, 
veldwachter. Zoon van cornelis willemse KOSTER en jannetje omerse KOUWER.  
Omer is als milicien ingelijfd bij de 2e afd. infanterie en heeft verlof gekregen om dit huwelijk aan te 
gaan. 
Uit dit huwelijk: 
1. doodgeboren zoon KOSTER, geboren op 29-09-1836 te Colijnsplaat, overleden op 

29-09-1836 te Colijnsplaat, 0 dagen oud. 
2. jannetje KOSTER, geboren op 06-09-1837 te colijnsplaat (z).  

Aangegeven door Cornelis Westerweel en Jacob Munster. Overleden op 07-09-1837 te 
Colijnsplaat, 1 dag oud. 

3. sara KOSTER, geboren op 13-12-1838 te colijnsplaat (z).  
Aangegeven door Cornelis Westerweel en Jacob Munster, overleden op 30-09-1918 te 
colijnsplaat op 79-jarige leeftijd. 

4. jannetje KOSTER, geboren op 29-06-1842 te colijnsplaat (z).  
Zij trouwt Colijnsplaat, 26-09-1867 met Jan de Wit geboren Colijnsplaat (z), 25-04-1842. Zij 
vertrokken op 27-12-1892 naar Noord-Amerika, Grand Rapids. 

5. jan KOSTER, geboren op 13-02-1845 te colijnsplaat (z), overleden op 05-12-1928 te 
colijnsplaat op 83-jarige leeftijd. 

 
II.14 joris WESTERWEEL , schoenmaker, geboren op 11-06-1814 om 06.00 uur te colijnsplaat 

(z), huisnr. 199, overleden op 09-12-1894 om 11.00 uur te nieuw- en sint joosland (z) op 
80-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-11-1843 te middelburg (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat. Mil. lichting 1833, lot 23, tot geen dienst verplicht 
b. geb.joris 
c. overl.jan Westerweel 
d. overl. sara Fierse 
e. geb. cornelia frederika 
f. afkondigingen middelburg 
g. afkondigingen arnemuiden met cornelia frederika KLAASSE , 27 jaar oud, geboren op 
26-03-1816 om 19.00 uur te middelburg (z), huisnr. M 8, overleden op 10-12-1901 om 07.30 
uur te nieuw- en sint joosland (z) op 85-jarige leeftijd, dochter van adriana PIKAART . 
Uit dit huwelijk: 
1. jan franciscus WESTERWEEL (zie III.45 op blz. 17). 
2. adriana maria WESTERWEEL  (zie III.48 op blz. 21). 
3. sara WESTERWEEL (zie III.50 op blz. 22). 
4. franciscus WESTERWEEL, geboren op 12-12-1850 om 09.00 uur te arnemuiden 

(z), huisnr. A 66, overleden op 10-10-1851 om 11.30 uur te arnemuiden (z), 302 
dagen oud. 

5. cornelis WESTERWEEL, geboren op 15-12-1852 om 23.30 uur te arnemuiden (z), 
huisnr. D 36.  
Bij de aangifte waren getuige: Jan Oversluijs, 45 jaar, heel- en vroedmeester en Paulus 



Joosse, 34 jaar, schoenmaker. Overleden op 23-07-1853 om 12.30 uur te  arnemuiden 
(z), 220 dagen oud. 

6. franciscus WESTERWEEL, geboren op 16-12-1852 om 05.00 uur te arnemuiden 
(z), huisnr. A 66, overleden op 08-02-1882 om 18.30 uur te nieuw- en sint joosland (z) 
op 29-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1880 te nieuw- en sint joosland (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. franciscus 
b. geb. jannetje 
c. Certificaat Nat. Mil. lichting 1872, lot nr 6, afgekeurd, te KLEIN 
d. afkondigingen arnemuiden zo 25-04 en 02-05 met jannetje JERAS, 29 jaar oud, 
geboren op 28-09-1850 om 22.30 uur te nieuw- en sint joosland (z), huisnr. A 32. 

 
III.45 jan franciscus WESTERWEEL, boerenkecht, landbouwopzichter, geboren op 25-04-1845 

om 23.00 uur te arnemuiden (z), huisnr. B 47, overleden op 28-08-1927 om 18.30 uur te 
wolphaartsdijk (z), huisnr A 82 op 82-jarige leeftijd.  
Aangegeven door zoon Joris.  
Op 06-01-1911 wordt bij notaris Johannes Pilaar te Goes een openbaar testament opgemaakt 
repertoire nr. 3315 (no. 437). 
Bron: Centraal Testamentenregister. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-07-1870 te wolphaartsdijk (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. 
 
Volgens de akte bestonden ze uit: 
a. geboorteakten van beiden 
b. overl. ouders en grootouders van de vrouw 
c. mondelinge toestemming van de ouders van de man 
d. mondelinge toestemming van de voogd van de vrouw, bartel Blok, arbeider     te wolphaartsdijk en 
van de toeziend voogd joos Blok, landbouwer te         arnemuiden 
e. afkondigingen op 10 en 17 juli 
f. Certificaat Nat. Mil. 
g. mondelinge verklaring onder ede dat de moeder van de man catharina 
   cornelia Klaasse genaamd dezelfde is als cornelia frederika Klaasse. Echtgenote is jannetje 
BLOK , 20 jaar oud, geboren op 09-12-1849 om 11.30 uur te kleverskerke (z), huisnr. A 9, 
overleden op 11-12-1925 om 09.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 82 op 76-jarige 
leeftijd, dochter van ingel BLOK  en catharina la SOE. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelia WESTERWEEL (zie IV.68 op blz. 18). 
2. catharina WESTERWEEL , geboren op 24-11-1872 om 15.00 uur te wolphaartsdijk 

(z), huisnr. C 37, overleden op 18-09-1957 te vlissingen (z) op 84-jarige leeftijd, 
begraven op 21-09-1957 te wolphaartsdijk (z), alg. begraafplaats.  
Op grafsteen 'Lieve vrouw moeder oma'. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-09-1896 te wolphaartsdijk (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. pieter 
b. geb. catharina 
c. Certificaat Nat.Mil. lichting 1894, lot 18, wegens broederdienst vrijgesteld met pieter 
MEEUSE, 22 jaar oud, schoenmaker, geboren op 22-06-1874 om 01.00 uur te 
wolphaartsdijk (z), huisnr. A 65. 

3. joris WESTERWEEL  (zie IV.71 op blz. 19). 
4. wilhelmina WESTERWEEL  (zie IV.74 op blz. 20). 
5. adriana WESTERWEEL , geboren op 04-06-1880 om 16.00 uur te wolphaartsdijk 

(z), huisnr A 27, overleden op 16-03-1969 te haarlem (nh) op 88-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-09-1905 te goes (z) (getuige(n): anton marinus 



Verdonk, 32jr, broodbakker, goes, zwager van de man, theodoor jan van der Peijl, 32 
jr, directeur ener fabriek te roosendaal, zwager van de man, pieter Marcusse, 31jr, 
schoenmaker, wolphaartsdijk, zwager van de vrouw, joris Westerweel, 31 jr, 
landbouwer, wolphaartsdijk, broer van de vrouw.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. jacobus isaak 
b. geb. adriana 
c. overl. anthonij van Huët 
d. overl. johanna catharina van de Vijver 
e. overl. dirk jan van Huët,'s Gravenhage 21-06-1842 
f. overl. maria catharina Brand, 's Gravenhage 08-10-1849 
g. overl. jannis van de Vijver, IJzendijke 20-12-1848 
h. overl. elisabeth Pattist, Waterlandkerkje, 29-01-1882, wed van jannis van de Vijver, 
echtgenoot van jacobus simon Faro 
i. Certificaat Nat.Mil. Gelderland jacobus izaak van Huët voor het jaar 1903 voor de gemeente 
winterswijk, lot 103, tot geen dienst verplicht. 
j. uittreksel uit de minuten berustende ter griffie van het kantongerecht Goes 16-11-1897, 
waarin anthonij van Huët, slachter te Goes,broer tot voogd is benoemd 
k. afschrift kantongerecht Helmond 13-07-1894, waarin jan van de Vijver, 62 jaar, 
landbouwer te Waterlandkerkje tot toeziend voogd is benoemd. 
l. afkondigingen Haarlem 17-09 en 24-09-1905 met jacobus izaak van HUëT, 22 jaar 
oud, timmerman, geboren op 03-04-1883 om 03.30 uur te kruiningen (z), huisnr. A 
51, overleden op 27-01-1966 te bloemendaal (nh) op 82-jarige leeftijd, zoon van 
anthonij van HUëT, commies. 

6. engel WESTERWEEL, geboren op 29-05-1883 om 07.00 uur te wolphaartsdijk (z), 
huisnr. D 27, overleden op 17-02-1886 om 03.00 uur te wolphaartsdijk (z) op 2-jarige 
leeftijd. 

7. bartel franciscus WESTERWEEL (zie IV.78 op blz. 20). 
8. sara WESTERWEEL (zie IV.81 op blz. 21). 
9. laurina WESTERWEEL  (zie IV.83 op blz. 21). 

 
IV.68 cornelia WESTERWEEL, geboren op 06-12-1870 om 23.00 uur te wolphaartsdijk (z), 

huisnr. C 47, overleden op 28-04-1962 te apeldoorn (gld) op 91-jarige leeftijd, begraven op 
03-05-1962 te ugchelen (gld), begraafplaats 'Heidehof'. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-07-1895 te wolphaartsdijk (z) met joos van STRIEN, 30 
jaar oud, boerenknecht, geboren op 17-04-1865 om 02.30 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. D 
18, overleden op 02-03-1921 te apeldoorn (gld) op 55-jarige leeftijd.  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. certificaat Nat.Mil. lichting 1885 lot 21, wegens broederdienst vrijgesteld 
b. geb joos 
c. geb cornelia. 
Uit dit huwelijk: 
1. stoffelina van STRIEN, geboren 1896 te 's heer arendskerke, overleden op 

18-03-1920 te apeldoorn. 
2. adriana van STRIEN, geboren op 05-04-1902 om 16.00 uur te wolphaartsdijk (z), 

huisnr. B 5. 
3. jannetje van STRIEN, geboren op 22-10-1904 te wolphaartsdijk (z). 
4. cornelis van STRIEN, geboren op 19-07-1906 te wolphaartsdijk (z). 
5. joris van STRIEN, geboren op 22-07-1908 te wolphaartsdijk (z). 
6. geertruijda van STRIEN, geboren op 06-11-1909 te wolphaartsdijk, overleden op 

25-11-1909 te wolphaartsdijk, 19 dagen oud. 
7. catharina van STRIEN, geboren op 15-10-1910 te apeldoorn (gld). 
8. adriaan van STRIEN, geboren op 01-10-1913 te apeldoorn (gld). 

 



IV.71 joris WESTERWEEL , geboren op 14-02-1874 om 03.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 
37, overleden op 13-11-1934 om 01.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 97 op 60-jarige 
leeftijd, begraven te wolphaartdijk (z).  
Op grafsteen 'Lieve vader'. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-05-1900 te wolphaartsdijk (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. joris 
b. Certificaat Nat.Mil. lichting 1894, lot 5, op 07-03-1894 in dienst en nog dienende 
c. kolonel 3e regiment infanterie bergen op zoom toestemming huwelijk 
d. geb. maria 
e. overl. marinus Snoep met maria SNOEP, 24 jaar oud, geboren op 13-11-1875 om 03.00 uur 
te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 25, overleden op 13-05-1938 om 02.00 uur te wolphaartsdijk 
(z) op 62-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. jannetje jacoba WESTERWEEL, geboren op 10-12-1900 om 19.00 uur te 

wolphaartsdijk (z), huisnr. C 52, overleden op 06-08-1901 om 23.00 uur te 
wolphaartsdijk (z), 239 dagen oud. 

2. marinus WESTERWEEL , gymnastiekleraar, geboren op 28-01-1902 om 05.00 uur 
te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 52, overleden op 13-03-1984 te middelburg (z) op 
82-jarige leeftijd, begraven op 17-03-1984 te middelburg (z), algemene begraafplaats.  
Graf G 59.  
Op 21-01-1930 wordt Marinus in Den Haag ingeschreven. Hij komt uit Bergen op Zoom, hij is 
dan reserve wachtmeester bij de Veldartillerie. Hij woont vanaf 29-01-1930 in de 
Wenckebachstraat 5, op 29-05-1934 verhuist hij naar de Mauvestraat 54. Op 13-09-1934 
vertrekt hij naar Schoonhoven, Albr. Beijlinggracht. Bron: Bev. Reg. 1913-1939. 
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 17-05-1939 te schoonhoven (zh) met teuntje (truus) 
de BRUIN, 29 jaar oud, geboren op 31-03-1910 te dordrecht (zh), overleden op 
01-01-2008 te middelburg op 97-jarige leeftijd, begraven op 07-01-2008 te 
middelburg, dochter van jan de BRUIN, goudsmid, en neeltje KOOYMAN . 

3. jan WESTERWEEL , molenaar, geboren op 06-06-1903 te wolphaartsdijk (z), 
overleden op 30-12-1937 te alkmaar (nh) op 34-jarige leeftijd.  
In de maalderij in Alkmaar waar Jan werkte, vielen zakken meel naar beneden. Ze vielen 
bovenop Jan. Zijn rug was gebroken, hij was op slag dood. Begraven op 03-01-1938 te 
wolphaartsdijk (z), alg. begraafplaats.  
Op grafsteen 'Lieve man vader'.  
Jan was eerst molenaar op molens, op Wolphaarsdijk, Kruiningen en Souburg. Later werkte 
hij op een maalderij in Alkmaar. 
Gehuwd 1931 te oost en west souburg met johanna (janna) KASSE, geboren op 
18-02-1910 te oost- en west-souburg (z), dochter van leuntje OSTÉ. 

4. jacobus WESTERWEEL, landarbeider, geboren op 29-06-1905 te wolphaartsdijk 
(z), overleden op 07-10-1988 te rotterdam (zh) op 83-jarige leeftijd, begraven op 
12-10-1988 te wolphaartsdijk (z), alg. begraafplaats. 
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 14-11-1928 te rotterdam (zh), gescheiden voor 
1933 te rotterdam (zh) van apollonia hendrika SINKE, geboren op 22-01-1897 te 
kapelle (z), overleden op 15-01-1968 te krabbendijke (z) op 70-jarige leeftijd.  
Ze overleed in de trein tussen Kapelle en Kruiningen in de armen van haar broer. (Bron: De 
familie Sinke/Sijnke door Laurus M.Sinke), dochter van engel SINKE, landarbeider,  
(Bron: De familie Sinke/Sijnke door Laurus M.Sinke). 
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 11-05-1933 te wolphaartsdijk (z) met pieternella 
VERHEULE , 24 jaar oud, geboren op 14-11-1908 te rotterdam (zh), overleden op 
27-02-1973 te haarlem (nh) op 64-jarige leeftijd, begraven op 02-03-1973 te 
wolphaartsdijk (z), alg. begraafplaats.  
Op grafsteen 'Lieve vrouw en oma'. 

5. jannetje jacoba WESTERWEEL, geboren op 11-09-1907 te wolphaartsdijk (z), 
overleden op 26-01-1984 te goes (z) op 76-jarige leeftijd, begraven op 31-01-1984 te 



kruiningen (z), alg. begraafplaats. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-07-1929 te wolphaartsdijk (z).  
Op de persoonskaart staat dat het huwelijk in juni voltrokken is, maar in de advertentie voor 
het 40-jarig huwlijksfeest wordt juli genoemd. Die maand is aangehouden. Echtgenoot is jan 
cornelis HAMELINK , 24 jaar oud, timmerman, uitvoerder, geboren op 29-07-1904 
te kruiningen (z), overleden op 17-02-1978 te reimerswaal (z) op 73-jarige leeftijd, 
begraven op 20-02-1978 te kruiningen (z), alg. begraafplaats, zoon van nicolaas 
HAMELINK  en maatje de JONGE. 

6. jacoba jannetje WESTERWEEL, geboren op 16-05-1912 te wolphaartsdijk (z), 
overleden op 24-01-1913 om 05.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. B 34, 253 dagen 
oud.  
Aangegeven door: Joris Westerweel, vader, 38 jaar, boerenknecht en Pieter Meeuse, oom, 38 
jaar, schoenmaker. 

 
IV.74 wilhelmina WESTERWEEL , geboren op 14-01-1877 om 10.00 uur te wolphaartsdijk (z), 

huisnr. D 14, overleden op 18-03-1959 te wolphaartsdijk (z) op 82-jarige leeftijd, begraven te 
wolphaartsdijk (z). 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-11-1901 te wolphaartsdijk (z) (getuige(n): johannes 
Zandee, broer en joris Westerweel, broer).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. daniël 
b. geb. wilhelmina 
c. overl. jacob Zandee 
d. Certificaat Nat.Mil. lichting 1895, lot 19, tot geen dienst verplicht met daniël ZANDEE, 26 jaar 
oud, boerenknecht, geboren op 14-08-1875 om 00.30 uur te hoedekenskerke (z), huisnr. C 13, 
overleden op 07-04-1952 te wolphaartsdijk (z) op 76-jarige leeftijd, begraven te 
wolphaartsdijk (z). 
Uit dit huwelijk: 
1. jacoba ZANDEE, geboren op 15-03-1902 om 03.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. 

B 14.  
Aangegeven door daniël en machiel Zandee, kleermaker. 

 
IV.78 bartel franciscus WESTERWEEL, tweede luitenant kwartiermeester, reserve majoor, 

geboren op 10-10-1885 om 01.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. D 27, overleden op 
09-06-1968 te arnhem (gld) op 82-jarige leeftijd, begraven op 13-06-1968 te arnhem (gld), 
alg. begraafplaats "Moscowa".  
Van zijn militaire loopbaan is een volledig verslag gemaakt, gekopieerd uit een tweetal stamboeken. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-09-1910 te wolphaartsdijk (z) (getuige(n): joris 
Westerweel, 36 jr , boerenknecht, wolphaartsdijk, broer van de man, daniël Zandee, 35 jr, 
landbouwer, wolphaartsdijk, zwager van de man, leonard Nierse, 26 jr, kleermaker, vlissingen, 
broer van de vrouw en adriaan Krijger, 39 jr, bakker, middelburg, zwager van de vrouw).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. bartel franciscus 
b. geb. catharina 
c. overl. christiaan Nierse 
d. Certificaat Nat.Mil. lichting 1905, lot 5, uit hoofde van eigen dienst en broederdienst vrijgesteld 
e. afkondigingen middelburg 11-09 en 18-09-1910 
f. afkondigingen bergen op zoom zelfde data 
 met catharina NIERSE, 23 jaar oud, geboren op 10-05-1887 om 12.00 uur te middelburg 
(z), huisnr. E 114, overleden op 25-01-1965 te arnhem (gld) op 77-jarige leeftijd, begraven op 
28-01-1965 te arnhem (gld), alg. begraafplaats "Moscowa", dochter van catharina 
KRIJGER .  
Op 24-04-1922 komt het gezin uit Haarlem in den Haag wonen. Op 04-05-1922 betrekken ze de woning 
Sneeuwbalstraat 200, op 03-06-1927 verhuizen ze naar de Vogelkersstraat 66 en op 08-12-1933 naar 



Amersfoort, Utrechtseweg 282. Bron: Bev.Reg.1913-1939, Den Haag. 
Uit dit huwelijk: 
1. jan franciscus christiaan WESTERWEEL, kolonel der art. Geboren op 14-02-1914 

te willemstad (nb), overleden op 15-04-1996 te amersfoort (u) op 82-jarige leeftijd, 
gecremeerd op 20-04-1996 te bilthoven (u), 'den en rust'. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-04-1935 te den haag (zh) met susanne elisabeth 
maria (suus) DORMAAR , 19 jaar oud, geboren op 20-10-1915 te loosduinen (zh), 
dochter van willem johannes DORMAAR en susanna petronella SMITH. 

2. catharina jeannette WESTERWEEL, geboren op 24-12-1915 te willemstad (nb). 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-08-1942 te amersfoort (u) met johannes de 
BRUIJN , 27 jaar oud, geboren op 01-08-1915 te westmaas (zh). 

 
IV.81 sara WESTERWEEL, geboren op 21-06-1888 om 20.30 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. D 

27, overleden op 26-01-1959 te wolphaartsdijk (z) op 70-jarige leeftijd, begraven op 
29-01-1959 te goes (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Live vrouw moeder behuwd- en grootmoeder'. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-11-1913 te wolphaartsdijk (z) (getuige(n): jacob Reijerse, 
broer van de man, 23 jaar, bloemist te goes, jan Meijler, zwager van de man, 29 jaar, 
bankwerker te zwolle, joris Westerweel, broer van de vrouw, 39 jaar, boerenknecht en pieter 
Meeuse, zwager van de vrouw, 39 jaar, schoenmaker.) met cornelis anthony REIJERSE, 29 
jaar oud, bloemist, geboren op 10-08-1884 om 19.00 uur te goes (z), huisnr A 53, overleden 
op 11-03-1967 te middelburg (z) op 82-jarige leeftijd, begraven op 15-03-1967 te goes (z), 
alg. begraafplaats.  
Op grafsteen 'Vader behuwd- en grootvader'. 
Uit dit huwelijk: 
1. leuntje jannetje REIJERSE, geboren op 15-07-1915 te goes (z), overleden op 

24-11-1976 te krimpen aan den ijssel (zh) op 61-jarige leeftijd.  
Op bezoek bij haar zuster aan een hartaanval overleden. Begraven op 27-11-1976 te 
wemeldinge (z), alg. begraafplaats.  
Was getrouwd met Pieter Dingenis Paauwe, overleden wemeldinge (z), 21-12-1979, begraven 
wemeldinge (z), algemene begraafplaats, 24-12-1979 . Ze hadden een zoon Pieter Paauwe. 

2. jannetje leuntje REIJERSE, geboren op 21-12-1917 te goes (z), overleden op 
25-03-1981 te rotterdam (zh) op 63-jarige leeftijd.  
Was getrouwd met Abraham Cornelis de Smit. Ze hadden kinderen. 

 
IV.83 laurina WESTERWEEL , geboren op 20-10-1890 om 12.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. 

D 7, overleden op 30-04-1972 te den haag (zh) op 81-jarige leeftijd.  
Direct na de geboorte van haar eerste kind, Wilhemina Jannetje, wordt Laurina van 18-02-1919 tot 
04-08-1919 opgenomen in het gesticht Oud Rosenburgh te Loosduinen, een psychiatrische inrichting. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-05-1917 te den haag (zh) (getuige(n): hendrik Berkeveld, 
64 jaar, oom van de man en jan george Corino, 41 jaar, beiden zonder beroep.) met hendrik 
BERKEVELD , 26 jaar oud, trambestuurder H.T.M. Geboren op 18-04-1891 om 08.30 uur te 
wolphaartsdijk (z), huisnr. A 157, overleden op 27-08-1966 te den haag (zh) op 75-jarige 
leeftijd, zoon van jacobus gerardus BERKEVELD, tuinman, en wilhelmina SCHIPPER.  
Hendrik wordt op 28-02-1911 in den Haag ingeschreven en Laurina op 14-05-1913 (uit 
Wolphaartsdijk). In de eerste jaren wonen ze in bij Schulting, Middelburgstraat 4, op 23-05-1917 
verhuizen ze naar de Vaillantstraat 515, op 31-05-1919 naar de van der Helststraat 95 en op 
30-03-1927 naar de Hildebrandstraat 264. (Bron: Bev. Reg. 1913-1939, den Haag). 
Uit dit huwelijk: 
1. wilhelmina jannetje (wil)  BERKEVELD , geboren op 06-02-1919 te den haag (zh). 

 
III.48 adriana maria WESTERWEEL , geboren op 01-01-1847 om 22.30 uur te arnemuiden (z), 

huisnr. B 47, overleden op 10-12-1893 om 11.00 uur te nieuw- en sint joosland (z) op 
46-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-03-1867 te nieuw- en sint joosland (z).  
Huwelijkse bijlagen: 



 
a. geb. gilles 
b. geb. adriana maria 
c. Certificaat Nat. Mil lichting 1863 lot 5, tot geen dienst verplicht 
d. overl. jan de hamer 
e. afkondigingen arnemuiden zon. 10 en 17 maart 1867 met gilles de HAMER, 23 jaar oud, 
landmansknecht, geboren op 22-06-1843 om 18.00 uur te nieuw- en sint joosland (z), huisnr. 
B 27, overleden op 30-06-1870 te nieuw en sint joosland op 27-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. wilhelmina de HAMER , geboren op 11-08-1867 om 08.00 uur te nieuw- en sint 

joosland (z), huisnr. A 59, overleden op 07-08-1925 te middelburg op 57-jarige 
leeftijd. 

 
III.50 sara WESTERWEEL, winkelierster, geboren op 28-06-1849 om 01.00 uur te arnemuiden 

(z), huisnr. A 66, overleden op 26-10-1933 om 06.00 uur te nieuw- en sint joosland (z), huisnr. 
A 95 op 84-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 28-03-1877 te nieuw- en sint joosland (z) (getuige(n): 
franciscus Westerweel, 24 jaar, schoenmakersknecht, nieuw en st.joosland en jan franciscus 
Westerweel, landbouwersknecht wolphaartsdijk, beiden broers van de bruid).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. and(e)ries 
b. geb. sara 
c. overl. neeltje Francke met and(e)ries de VISSER, 44 jaar oud, landbouwer, geboren op 
01-10-1832 om 18.00 uur te aagtekerk (z), huisnr. 36.  
Bij de aangifte waren getuige: Jakob Jakobsen Corré, landman en Jan de Visser, 32 jaar, landman. 
Overleden op 12-02-1887 om 14.00 uur te nieuw- en sint joosland (z) op 54-jarige leeftijd.  
Andries is weduwnaar van neeltje Francke die op 04-03-1875 te nieuw en st.joosland overleed. Hij had 
uit dit huwelijk negen kinderen. 
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 29-11-1891 te nieuw- en sint joosland (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. davit 
b. geb. sara 
c. overl. jannetje Schoolmeester, nieuw en st.joosland, 08-07-1877 
d. overl. andries de Visser met davit CATSMAN , 56 jaar oud, geboren op 07-04-1835 om 21.00 
uur te nieuw- en sint joosland (z), huisnr. B 2, overleden op 28-03-1917 te nieuw en sint 
joosland op 81-jarige leeftijd.  
Davit is weduwnaar van Jannetje Schoolmeester. Hij trouwde met haar Nieuw en Sint Joosland 
26-10-1858. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. jozina de VISSER, geboren op 29-11-1877 om 18.30 uur te nieuw- en sint joosland 

(z), huisnr. A 101, overleden op 08-10-1935 te nieuw en sint joosland op 57-jarige 
leeftijd. 

2. maria de VISSER, geboren op 02-11-1878 om 13.30 uur te nieuw- en sint joosland 
(z), huisnr. A 101, overleden op 08-12-1878 om 06.00 uur te nieuw- en sint joosland 
(z), 36 dagen oud. 

3. jan de VISSER, onderwijzer, geboren op 30-09-1879 om 14.30 uur te nieuw- en sint 
joosland (z), huisnr. A 101.  
Jan, onderwijzer te den Haag geeft het overlijden van zijn moeder aan. 

4. maria de VISSER, geboren op 11-03-1881 om 17.00 uur te nieuw- en sint joosland 
(z), huisnr. A 133. 

5. frederika cornelia de VISSER, geboren op 12-02-1883 om 19.00 uur te nieuw- en 
sint joosland (z), huisnr. A 133.  
Trouwt op 14-11-1906, Nieuw- en Sint Joosland met Adriaan Bosschaart, geb.Middelburg, 
zoon van Izaak Bosschaart en Neeltje Tavenier. Akte 13. Bron: GenLias. 



6. piternella de VISSER, geboren op 21-03-1885 om 01.00 uur te nieuw- en sint 
joosland (z), huisnr. A 133, overleden op 04-06-1928 om 07.30 uur te middelburg (z) 
op 43-jarige leeftijd. 

Uit het tweede huwelijk: 
7. isaak CATSMAN, geboren op 03-09-1893 om 16.00 uur te nieuw- en sint joosland 

(z), huisnr. A 87, overleden op 28-03-1917 te nieuw- en sint joosland (z) op 23-jarige 
leeftijd. 
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aagtekerk (z), huisnr. 36, 22 
alkmaar (nh), 19 
amersfoort (u), 21 
apeldoorn, 18 
apeldoorn (gld), 18 
arnemuiden (z), 16, 17 
arnemuiden (z), huisnr. A 66, 16, 17, 22 
arnemuiden (z), huisnr. B 47, 17, 21 
arnemuiden (z), huisnr. D 36, 16 
arnhem, 5 
arnhem (gld), 20 
arnhem (gld), alg. begraafplaats "Moscowa", 20 
bilthoven (u), 'den en rust', 21 
bloemendaal (nh), 18 
Colijnslaat, 14 
colijnsplaat, 1, 3, 5, 9, 14, 15, 16 
Colijnsplaat, 14, 16 
colijnsplaat  (z), 5, 6, 9 
colijnsplaat (z), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 
colijnsplaat (z), algemene begraafplaats, 13, 14 
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colijnsplaat (z), huisnr. B 170a, 5 
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colijnsplaat (z), huisnr. C 23, 5 
colijnsplaat (z), huisnr. C 25, 9 
colijnsplaat (z), huisnr. C 32, 6, 7 
colijnsplaat (z), huisnr. D 140, 3 
colijnsplaat (z), huisnr. D 152, 3 
colijnsplaat (z), huisnr. D 18, 12 
colijnsplaat (z), huisnr. D 18a, 12, 13 
colijnsplaat (z), huisnr. D 18b, 13 
colijnsplaat (z), huisnr. D 18c, 14 
colijnsplaat (z), huisnr. D 35, 9 
colijnsplaat (z), huisnr. D 37, 4 
colijnsplaat (z), huisnr. D 53, 4 
colijnsplaat (z), huisnr. D 62, 10 
colijnsplaat (z), huisnr. D 63, 9, 10 
colijnsplaat (z), huisnr. E ?18, 9 
colijnsplaat (z), huisnr. E 1, 13 
colijnsplaat (z), huisnr. E 138, 9, 11 
colijnsplaat (z), huisnr. E 171, 3 
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colijnsplaat (z), huisnr. E 205, 3 
colijnsplaat (z), huisnr. E 212, 3 
colijnsplaat (z), huisnr. E 222, 8 
colijnsplaat (z), huisnr. E 250, 2 
colijnsplaat (z), huisnr. E 34, 5 
colijnsplaat (z), huisnr. E 51, 5 
colijnsplaat (z), huisnr. E 58a, 13 

colijnsplaat (z), huisnr. E 71, 4 
colijnsplaat (z), huisnr. E 72, 4 
colijnsplaat (z), huisnr. E 74, 5 
colijnsplaat (z), huisnr. G 42, 13 
colijsplaat, 15 
delft (zh), 14 
delft (zh), huisnr. fortuinstraat 66, wijk 6, 14 
delft (zh), nieuwe kerk, 14 
delft (zh), oude kerk, 14 
den haag (zh), 14, 21 
domburg (z), 10 
dordrecht, 5 
dordrecht (zh), 19 
elburg, 10 
goes, 5, 15, 16 
goes (z), 2, 4, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 21 
goes (z), alg. begraafplaats, 21 
goes (z), algemene begraafplaats, 21 
goes (z), huisnr A 53, 21 
goes (z), huisnr. C 113, 15 
goes (z), huisnr. C 141, 15 
goes (z), huisnr. C 192, 15 
goes (z), huisnr. D 149, 16 
goes (z), huisnr. D 77, 16 
goes (z), huisnr. D 86, 4 
goes (z), huisnr. E 101, 2 
grand rapids (Kent MI USA), 8 
grand rapids (Kent, USA), 8 
grand rapids (MI USA), 12 
grand rapids (mi, USA), 7, 11 
grand rapids (MI, USA), 7, 12 
grand rapids (MI, USA), Washington Park Cemetry, 

Walker Township, 7 
grand rapids (MI,USA), 12 
grand rapids (Mich. USA), 6, 7, 8, 11, 12 
grand rapids, woodlawn cementry (MI,USA), 12 
haarlem (nh), 17, 19 
heinkenszand, 2 
hoedekenskerke (z), huisnr. C 13, 20 
in nederland, 7 
in Nederland, 8 
kapelle (z), 2, 19 
kats (z), 1, 13 
kats (z), huisnr. 23, 13 
kats (z), huisnr. 3, 13 
kats (z), huisnr. 35, 6 
kats (z), huisnr. 8, 13 
kleverskerke (z), huisnr. A 9, 17 
kortgene, 5, 15 
kortgene (z), 13 
kortgene (z), huisnr. 22, 15 
koudekerke (z), 10 
krabbendijke (z), 19 
krimpen aan den ijssel (zh), 21 
kruiningen (z), 20 
kruiningen (z), alg. begraafplaats, 20 
kruiningen (z), huisnr. A 51, 18 
loosduinen (zh), 21 
maassluis (zh) aan de noordvliet, wijk G., 14 
middelburg, 19, 22 
middelburg (z), 2, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 23 
middelburg (z), algemene begraafplaats, 9, 10, 19 
middelburg (z), huisnr. E 114, 20 
middelburg (z), huisnr. J 171, 11 



middelburg (z), huisnr. K 133, 10 
middelburg (z), huisnr. M 8, 16 
middelburg (z), huisnr. Q 31, 10 
newbury, luce (MI, USA), 12 
nieuw en sint joosland, 22 
nieuw- en sint joosland (z), 16, 17, 21, 22, 23 
nieuw- en sint joosland (z), huisnr. A 101, 22 
nieuw- en sint joosland (z), huisnr. A 133, 22, 23 
nieuw- en sint joosland (z), huisnr. A 32, 17 
nieuw- en sint joosland (z), huisnr. A 59, 22 
nieuw- en sint joosland (z), huisnr. A 87, 23 
nieuw- en sint joosland (z), huisnr. A 95, 22 
nieuw- en sint joosland (z), huisnr. B 2, 22 
nieuw- en sint joosland (z), huisnr. B 27, 22 
oost en west souburg, 19 
oost- en west-souburg, 10 
oost- en west-souburg (z), 19 
oostkapelle (z), 10 
reimerswaal (z), 20 
rotterdam (z), 11 
rotterdam (zh), 8, 19, 21 
's heer arendskerke, 18 
schiedam (zh), 11 
schoonhoven (zh), 19 
'sheer arendskerke, 2 
's-heer arendskerke, 4 
's-heer arendskerke, 5 
's-heer-arendskerke (z), 2, 4, 5 
's-heer-arendskerke (z), huisnr. 267, 5 
's-heer-arendskerke (z), huisnr. A 21, 2 
's-heer-arendskerke (z), huisnr. A 7, 2 
's-heer-arendskerke (z),huisnr. A 7, 2 
's-heer-arendskerke (z). huisnr. A 7, 2 
ugchelen (gld), begraafplaats 'Heidehof', 18 
vlaardingen (zh), 11 
vlissingen (z), 17 
wemeldinge (z), alg. begraafplaats, 21 
westmaas (zh), 21 
willemstad (nb), 21 
wissenkerke (z), 3, 7, 14 
wissenkerke (z), huisnr. 157, 3 
wissenkerke (z), huisnr. A 126, 11 
wissenkerke (z), huisnr. A 167 geersdijk, 8 
wissenkerke (z), huisnr. A 50, 10 
wissenkerke (z), huisnr. C 15, 8 
wolphaartdijk (z), 19 
wolphaartsdijk, 18 
wolphaartsdijk (z), 17, 18, 19, 20, 21 
wolphaartsdijk (z), alg. begraafplaats, 17, 19 
wolphaartsdijk (z), huisnr A 27, 17 
wolphaartsdijk (z), huisnr A 82, 17 
wolphaartsdijk (z), huisnr. A 157, 21 
wolphaartsdijk (z), huisnr. A 65, 17 
wolphaartsdijk (z), huisnr. A 82, 17 
wolphaartsdijk (z), huisnr. A 97, 19 
wolphaartsdijk (z), huisnr. B 14, 20 
wolphaartsdijk (z), huisnr. B 34, 20 
wolphaartsdijk (z), huisnr. B 5, 18 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 25, 19 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 37, 17, 19 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 47, 18 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 52, 19 
wolphaartsdijk (z), huisnr. D 14, 20 
wolphaartsdijk (z), huisnr. D 18, 18 
wolphaartsdijk (z), huisnr. D 27, 18, 20, 21 
wolphaartsdijk (z), huisnr. D 7, 21 
zwolle, 10 

Bastiaanse 
tannetje, 14 

Berkeveld 
hendrik, 21 
jacobus gerardus, 21 
wilhelmina jannetje, 21 

Blok 
ingel, 17 
jannetje, 17 
leada, 7 

Boer 
cornelia jannetje, 5 
cornelis, 4 
dirk, 4 
jannetje, 5 
sara cornelia, 5 
tona davina, 5 

Bos 
anna maria, 10 
willem jacobus, 10 

Bosman 
elisabeth, 14 

Bosselaar 
anna, 11 
jacobus, 11 

Bouterse 
ada, 12 
adriaan, 11 
cora, 12 
jennie (janette), 11 
johans (joseph), 12 
josia (josephine), 12 
lena, 11 
lennard (leonard), 12 
martha, 12 
pieter, 11 
ruth, 12 
tilla (mathilda), 11 

Bouwman 
cornelis, 1 
gijsbregt, 1 

Bruijn, de 
johannes, 21 

Bruin, de 
jan, 19 
teuntje, 19 

Catsman 
davit, 22 
isaak, 23 

Clement 
cornelia, 15 
jacoba hendrika, 15 
jan, 15 
jannetje, 7 
johannis, 15 
pieter, 15 
tona davina, 15 

Dormaar 
susanne elisabeth maria, 21 
willem johannes, 21 

Douw 
cornelis marinus, 13 
jan, 14 
magchelina, 3 



Drongelen, van 
elisabeth lena, 14 
johannes pieter, 14 
levenloos, 14 
willem lodewijk, 14 

Eversdijk 
saartje, 13 

Fierze 
sara jorisse, 1 

Fouw, de 
maria sara, 9 

Gernler 
johanna, 10 

Goudswaard 
wilhelmina, 2 

Goulooze 
pieternella, 13 

Hamelink 
jan cornelis, 20 
nicolaas, 20 

hamer, de 
wilhelmina, 22 

Hamer, de 
gilles, 22 

Hogerheide 
jacomina davina, 4 

Huët, van 
anthonij, 18 
jacobus izaak, 18 

Huige 
maatje pieternella, 13 

Huijssoon 
lena, 3 

Huissoon 
johannes cornelis, 14 

Jeras 
jannetje, 17 

Jonge, de 
maatje, 20 

Kasse 
johanna, 19 

Klaasse 
cornelia frederika, 16 

Kooij, van der 
ardewijnes jacobus, 14 
ary, 14 
jacob, 14 
neeltje lena johanna, 14 

Kooyman 
neeltje, 19 

Koster 
cornelis willemse, 16 
doodgeboren zoon, 16 
jan, 16 
janna, 11 
jannetje, 16 
omer, 16 
sara, 16 

Kouwer 
jannetje omerse, 16 

Kramer 
gijsbregt, 13 

marinus, 13 
Krijger 

catharina, 20 
Kunst 

neeltje, 13 
Lange, de 

maatje adriana, 10 
Marcusse 

tannetje, 6 
Mauer 

andries, 10 
jannetje, 10 

Meeuse 
pieter, 17 

Mel, v d 
jan frans, 2 

Mel, van der 
arie, 2 
barendina maria, 2 
cornelis, 2 
jan frans, 2 
pieternella, 2 
sara, 2 
sintje, 2 

Munter 
lena, 12 

Nierse 
catharina, 20 

Nout 
jan, 15 
jolina, 15 
joos(t), 15 
joost, 16 
sara, 15, 16 

Ossewaarde 
jan, 4 
t(h)ona davina, 4 

Osté 
leuntje, 19 

Pikaart 
adriana, 16 

Poortvliet 
catharina, 1 

Priester 
anna maria hendrika, 10 
cornelis, 10 
cornelis jan, 10 
hendrik jan, 10 
jan, 10 
wilhelmina, 10 
willem jan, 10 

Regt, de 
anthony, 8 
pieter, 13 

Reijerse 
cornelis anthony, 21 
jannetje leuntje, 21 
leuntje jannetje, 21 

Roose 
elisabeth, 10 
matthijs cornelis, 10 

Schipper 



wilhelmina, 21 
Schippers 

maria, 12 
Sinke 

apollonia hendrika, 19 
engel, 19 

Smith 
susanna petronella, 21 

Snoep 
maria, 19 

Soe, la 
catharina, 17 

Strien, van 
adriaan, 18 
adriana, 18 
catharina, 18 
cornelis, 18 
geertruijda, 18 
jannetje, 18 
joos, 18 
joris, 18 
stoffelina, 18 

Tolhoek 
maatje, 2 

Verburg 
aart, 12 
anthony, 6 
ardewijnes, 5 
artje, 12 
cornelis, 5 
dingenis, 5 
jan, 5 
johannis, 5 
john, 12 
joseph, 12 
mary, 12 
paulina, 5 
pieter, 5 
tona, 6 
willem, 6 

Verheule 
pieternella, 19 

Verpoorte 
anna maria, 8 

Visser 
catharina, 14 

Visser, de 
and(e)ries, 22 
frederika cornelia, 22 
jan, 22 
jozina, 22 
maria, 22 
piternella, 23 

Waard, de 
janna, 6 

Weele, van der 
catholina, 15 
cornelis, 15 
jacobus, 15 
jan, 15 
pieter, 15 
sara, 15 
tona, 15 

Westerweel 

abraham, 3, 7 
adriana, 1, 4, 13, 15, 17 
adriana maria, 16, 21 
alice, 7 
anna, 9, 10 
ardewijnes jacobus, 4, 12, 14 
Ardewijnes Jacobus, 14 
bartel franciscus, 18, 20 
catharina, 17 
catharina jeannette, 21 
cornelia, 1, 2, 4, 17, 18 
cornelia willemina, 3 
cornelis, 1, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 16 
cornelius, 7 
cornelius j, 7 
davina, 13, 14 
dina, 1, 16 
engel, 18 
franciscus, 16, 17 
jacob, 12 
jacoba, 15 
jacoba jannetje, 20 
jacobus, 19 
jacomina johanna, 4, 5 
jan, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 19 
jan franciscus, 16, 17 
jan franciscus christiaan, 21 
jan marinus, 9, 10 
janet, 7 
janna maria, 9 
jannetje jacoba, 19 
jantina, 1, 15 
johanna, 10 
Johanna, 14 
johanna everarda, 14 
johannis, 4, 7, 9 
john, 7 
joris, 1, 16, 17, 19 
laurina, 18, 21 
lena, 8 
lena adriana, 13 
levenloos, 9 
levenloos dochter, 3 
louis, 7 
maatje, 8, 11 
maatje anna, 9 
machiel, 4 
marcus, 6 
maria, 4 
maria anna, 9 
maria janna, 9, 10 
marinus, 19 
pieter, 3 
pieter ardewijnes, 13 
sara, 1, 3, 16, 18, 21, 22 
sara cornelia, 4 
tillie, 7 
tona, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15 
tona/tannetje, 7 
wilhelmina, 17, 20 
willem, 4 
willemina, 3, 4 

Wondergem 
adriaan, 10 
anna, 10 

Zandee 



daniël, 20 
jacoba, 20 

Zweden, van 

jacob, 2 
tannetje, 2 

 



 


