
2e Noord-Bevelandse tak 
 
I.1 iman jansz WESTERWEEL, geboren ± 1753 te kats (z),  

pag 23. 17-09-1762 comp. voor de weeskamer Catelientje Bakker wed Jan Westerweele voor haar kind 
Iman Jansz Westerweel oud 9 jaar. Overleden op 29-10-1811 om 21.00 uur te kortgene (z), 
huisnr. 60. Aangevers: Abraham Tilroe 30 jaar, tuinman en Pieter Bouwense 27 jaar  buren.  
 
Belijdenis Kortgene 11-06-1789. 
Gehuwd (1) ± 01-1779 met jacoba lievense van der WEELE, geboren op 30-08-1752 te 
wissenkerke (z), gedoopt op 03-09-1752 te wissenkerke (z), overleden < 11-1796 te kortgene 
(z). 
Ondertrouwd (2) op 04-11-1796 te kortgene (z), gehuwd op 20-11-1796 te kortgene (z) met 
pieternella (pieta) BROUWER, arbeidster, geboren <>1762 te wolphaartsdijk (z), overleden 
op 02-01-1818 om 17.30 uur te kortgene (z), huisnr. 15.  
Aangegeven door: Krijn van de Bergen, 62 jaar, arbeider en Hendrik van der Weele, 57 jaar, 
schuitevoerder. 
 
Memorie van successie Colijnsplaat 1/1 1818 
 
Op 2 jan 1818 te Cortgeen overleden Pieternella Brouwer, weduwe Iman Westerweele in leven arbeider 
aldaar, niets nagelaten, uit de armenkas onderhouden, geen andere erfgenamen dan twee minderjarige 
dochters Carolina en Janna 
Cortgene 31-5-1818.  
Bevolking 1813 Kortgene. 
huis nr 15: Arij de Moor 77 jaar dagloner. 
            Leuntje Barentse 74 jaar dagloner 
            Prinan de Moor 34 jaar naaister 
            Pieternella Brouwers 47 jaar dagloner geb Wolphaartsdijk in                 gemeente gekomen 
1790 
            Johanna Westerweel 13 jaar dagloner + 2 kinderen onder de 12                (meisjes). 
Uit het eerste huwelijk: 
1. jan WESTERWEEL, gedoopt op 26-09-1779 te kortgene (z) (getuige(n): Jan 

Lievens Glas, Catalina Bakker, echtelieden). 
2. geertruid WESTERWEEL, gedoopt op 31-12-1780 te kortgene (z) (getuige(n): 

Lieven  Marinusz van der Weele, Maria Lievens van der Weele). 
3. lieven WESTERWEEL (zie II.3 op blz. 2). 
4. catalina WESTERWEEL, gedoopt op 06-06-1784 te kortgene (z) (getuige(n): Jan 

Glas, Catalina Bakker, echtelieden). 
5. geertruid WESTERWEEL (zie II.6 op blz. 11). 
6. catelijna WESTERWEEL, gedoopt op 20-01-1789 te kortgene (z) (getuige(n): jan 

lievense Glas, catalijna Bakker, echtelieden). 
Uit het tweede huwelijk: 
7. Toona WESTERWEEL, geboren 1795 te Kortgene, overleden op 04-04-1814 te 

Kortgene. 
8. jan WESTERWEEL, gedoopt op 13-08-1797 te kortgene (z) (getuige(n): Jan 

Westerweel, Adriana van Stelle, echtelieden). 
9. johanna WESTERWEEL (zie II.10 op blz. 11). 
10. katlijntje WESTERWEEL, gedoopt op 21-11-1802 te kortgene (z), overleden op 

12-06-1832 om 19.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. A 7 op 29-jarige leeftijd.  
Aangegeven door Andries Huijssoon, en Tobias Meijaart. 

11. plona (toona) WESTERWEEL, gedoopt op 11-03-1804 te kortgene (z) (getuige(n): 
Toon Brouwer), overleden op 03-04-1814 om 16.00 uur te kortgene (z) op 10-jarige 
leeftijd.  
De akte is gedateerd 26-07-1814, de registers waren niet eerder voorhanden. Het kind wordt 



hier Toona genoemd en is 9 jaar bij overlijden. 
12. pieta WESTERWEEL, gedoopt op 06-10-1805 te kortgene (z). 

 
II.3 lieven WESTERWEEL, geboren op 15-02-1783 te kortgene (z), gedoopt op 16-02-1783 te 

kortgene (z) (getuige(n): Simon Lievensz van der Weele en Maria Lievense van der Weele), 
overleden op 17-01-1854 om 07.00 uur te colijnsplaat (z) op 70-jarige leeftijd.  
In Burgerlijke Stand staat: 'Westerweele'. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-03-1811 te colijnsplaat (z) (getuige(n): iman Westerweel, 
vader, simon van der Weele, oom, andries de Munnik, oom.).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenote is hendrika mozisse KEMPE, 21 
jaar oud, geboren op 18-06-1789 te colijnsplaat (z), overleden op 04-03-1854 om 13.00 uur te 
colijnsplaat (z) op 64-jarige leeftijd, dochter van janna de MUNNIK. 
Uit dit huwelijk: 
1. jacoba WESTERWEEL, geboren op 19-06-1811 om 04.45 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. 205, overleden op 10-11-1811 om 09.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. A 17, 
144 dagen oud. 

2. janna WESTERWEEL (zie III.3 op blz. 2). 
3. jacoba WESTERWEEL (zie III.6 op blz. 3). 
4. jan WESTERWEEL (zie III.7 op blz. 3). 
5. iman WESTERWEEL (zie III.9 op blz. 7). 

 
III.3 janna WESTERWEEL, arbeidster, geboren op 30-03-1813 om 14.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. 161, overleden op 22-03-1886 om 10.00 uur te zierikzee (z) op 72-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Philippus Roselet, 67 jaar, schoenmaker en Willem Buijterse, 61 jaar, kleermaker. 
Ondertrouwd (1) op 27-02-1836 te colijnsplaat (z), gehuwd op 22-jarige leeftijd op 
12-03-1836 te colijnsplaat (z) (getuige(n): o.a. Cornelis Serier, neef vd man) met leendert 
SERIER, 34 jaar oud, landmansknecht, geboren op 20-02-1802 te kortgene (z), gedoopt op 
21-02-1802 te kortgene (z) (getuige(n): jacob Schier, pieternella Imanse), overleden op 
28-03-1847 om 08.00 uur te colijnsplaat (z) op 45-jarige leeftijd, zoon van neeltje de VOS.  
Ten tijde van het huwelijk is Leendert schutter in de Zeeuwse mobiele Schutterij, 2e bataljon. Hij krijgt 
van de luitenant/kolonel toestemming tot het aangaan van dit huwelijk. (Ook te vinden in GA 352). 
Gehuwd (2) 04-1847. 
Ondertrouwd (3) op 12-03-1848 te colijnsplaat (z), gehuwd op 34-jarige leeftijd op 
24-03-1848 te colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenoot is gerard van SCHAIK, 51 jaar 
oud, timmerman, geboren op 08-03-1797 te colijnsplaat (z), overleden op 02-07-1869 te 
colijnsplaat (z) op 72-jarige leeftijd. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. levenloos dochter SERIER, geboren op 11-06-1836 te colijnsplaat, overleden op 

11-06-1836 te colijnsplaat, 0 dagen oud. 
2. hendrika SERIER, geboren op 29-12-1837 om 08.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. 

C 66, overleden op 20-11-1900 te zierikzee (z) op 62-jarige leeftijd.  
Trouwt met Cornelis Paterik, schoenmaker te Zierikzee. 

3. pieter SERIER, geboren op 24-09-1841 om 16.30 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 
186. 

4. jacoba SERIER, geboren op 03-01-1846 om 17.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. A 
4, overleden op 25-08-1846 te colijnsplaat, 234 dagen oud. 

5. johannis SERIER, geboren op 19-01-1847 om 09.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. A 
4.  
Aangegeven door gerard van Schaik, overleden op 24-01-1847 te colijnsplaat, 5 dagen 
oud. 

Uit het tweede huwelijk: 
6. johannis WESTERWEEL, geboren op 08-01-1848 om 13.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. E 173.  
Aangegeven door: Gerard van Schaik, timmerman en Andries van Schaik. Overleden op 



15-01-1848 om 01.00 uur te colijnsplaat (z), 7 dagen oud. 
Uit het derde huwelijk: 
7. lena van SCHAIK, geboren op 02-07-1849 te colijnsplaat (z), overleden op 

19-07-1929 te zierikzee op 80-jarige leeftijd. 
8. johannes gerard van SCHAIK, geboren op 24-02-1851 te colijnsplaat (z), overleden 

op 16-05-1929 te grijpskerke op 78-jarige leeftijd. 
9. lieven van SCHAIK, geboren jan 1853 te colijnsplaat, overleden op 16-02-1853 te 

colijnsplaat. 
 
III.6 jacoba WESTERWEEL, geboren op 17-02-1819 om 16.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 

161, overleden op 18-01-1889 om 20.00 uur te colijnsplaat (z) op 69-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 12-03-1843 te colijnsplaat (z), gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-03-1843 te 
colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenoot is pieter CLEMENT, 27 jaar oud, 
landmansknecht, geboren op 12-10-1815 om 01.30 uur te wissenkerke (z), huisnr. geersdijk 
182.  
Bij de aangifte waren getuige: Pieter de Neeve, 46 jaar, chirurgijn en vroedmeester en Willem de 
Neeve, chirurgijn. Overleden op 12-03-1874 te Colijnsplaat op 58-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. johannis CLEMENT (zie IV.10 op blz. 3). 
2. hendrika CLEMENT, geboren 1847 te colijnsplaat, overleden op 21-11-1850 te 

colijnsplaat. 
 
IV.10 johannis CLEMENT, 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. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-11-1869 te colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenote is tona WESTERWEEL, 21 jaar 
oud, 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, dochter van cornelis 
WESTERWEEL, boerenknecht, stalknecht, en t(h)ona davina OSSEWAARDE. 
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. 
 
III.7 jan WESTERWEEL, geboren op 26-11-1820 om 02.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 161, 

overleden op 24-09-1902 om 17.30 uur te colijnsplaat (z), huisnr. B 20 op 81-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 20-04-1845 te colijnsplaat (z), gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-05-1845 te 
colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenote is pieternella BOUTERSE, 23 
jaar oud, geboren op 30-08-1821 om 06.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. B 52.  
Bij de aangifte waren getuige: Jozias Belleman, 47 jaar, particulier en Barent van Beek, 28 jaar, 
kleermaker. Overleden op 03-02-1885 om 06.30 uur te colijnsplaat (z) op 63-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 



1. hendrika WESTERWEEL (zie IV.13 op blz. 4). 
2. pieternella WESTERWEEL, geboren op 05-12-1846 om 21.00 uur te colijnsplaat 

(z), huisnr. D 153, overleden op 11-12-1846 te colijnsplaat (z), 6 dagen oud. 
3. pieternella WESTERWEEL (zie IV.17 op blz. 5). 
4. janna WESTERWEEL, geboren op 19-09-1850 om 04.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. D 143, overleden op 21-10-1858 om 02.00 uur te colijnsplaat (z) op 8-jarige 
leeftijd. 

5. adriana WESTERWEEL (zie IV.19 op blz. 5). 
6. jacoba WESTERWEEL, geboren op 27-09-1855 om 23.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. D 143, overleden op 14-08-1856 om 11.30 uur te colijnsplaat (z), 322 dagen 
oud. 

7. cornelis WESTERWEEL (zie IV.22 op blz. 6). 
8. jacoba WESTERWEEL, geboren op 24-10-1859 om 10.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. D 143, overleden op 12-11-1860 om 11.00 uur te colijnsplaat (z) op 1-jarige 
leeftijd. 

9. lieven WESTERWEEL, geboren op 08-02-1862 om 23.00 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. D 22, overleden op 22-03-1862 om 04.30 uur te colijnsplaat (z), 42 dagen oud. 

10. adriana WESTERWEEL (zie IV.27 op blz. 7). 
11. lieven WESTERWEEL, geboren op 02-04-1866 om 04.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. D 22, overleden op 22-08-1866 om 14.30 uur te colijnsplaat (z), 142 dagen 
oud. 

 
IV.13 hendrika WESTERWEEL, geboren op 04-10-1845 om 03.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. 

D 155, overleden op 01-11-1934 om 22.00 uur te colijnsplaat (z) op 89-jarige leeftijd. 
Samenwonend (1) 1865. 
Ondertrouwd (2) op 21-03-1869 te colijnsplaat (z), gehuwd op 23-jarige leeftijd op 
02-04-1869 te colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenoot is pieter GOULOOZE, 26 jaar 
oud, geboren op 11-12-1842 om 20.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. A 19.  
Bij de aangifte waren getuige: Marinus de Regt, 39 jaar, arbeider en Frans Rijnberg, 25 jaar, 
timmerman. Overleden op 23-10-1908 te colijnsplaat op 65-jarige leeftijd. 
Uit de eerste relatie: 
1. hendrika WESTERWEEL, geboren op 20-12-1865 om 06.00 uur te colijnsplaat (z),  

aangegeven door geneesheer .... Johann Praag. Overleden op 20-02-1866 om 08.00 uur te 
colijnsplaat (z), 62 dagen oud. 

Uit het tweede huwelijk: 
2. geertruid GOULOOZE, geboren op 28-06-1870 te colijnsplaat (z), overleden op 

12-08-1870 te colijnsplaat, 45 dagen oud. 
3. jan GOULOOZE, geboren op 21-03-1872 te colijnsplaat (z), overleden op 

13-04-1939 te Colijnsplaat op 67-jarige leeftijd. 
4. david GOULOOZE, geboren op 01-05-1873 te colijnsplaat (z), overleden op 

07-08-1873 om 17.30 uur te colijnsplaat (z), 98 dagen oud. 
5. geertruida GOULOOZE, geboren op 27-07-1874 te colijnsplaat (z), overleden op 

01-08-1875 te colijnsplaat op 1-jarige leeftijd. 
6. pieternella GOULOOZE, geboren op 29-09-1875 te colijnsplaat (z), overleden op 

05-09-1936 te Colijnsplaat op 60-jarige leeftijd. 
7. david GOULOOZE, geboren op 26-01-1877 te colijnsplaat (z). 
8. jacobus GOULOOZE, geboren op 02-04-1878 te colijnsplaat  (z). 
9. cornelis GOULOOZE, geboren op 23-08-1879 te colijnsplaat (z). 
10. jacobus GOULOOZE, geboren op 05-03-1881 te colijnsplaat (z), overleden op 

24-12-1883 te colijnsplaat op 2-jarige leeftijd. 
11. geertruid GOULOOZE, geboren op 08-08-1882 te colijnsplaat (z). 

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-04-1915 te colijnsplaat met jacob HUIGE, 
geboren ca 1882 te colijnsplaat, overleden op 14-05-1946 te kortgene, zoon van 
hendrik HUIGE en adriana WESTERWEEL (zie IV.19 op blz. 5). 



12. adriana GOULOOZE, geboren jan 1884 te coijnsplaat, overleden op 05-07-1884 te 
colijnsplaat. 

13. levenloos GOULOOZE, geboren op 03-04-1885 te colijnsplaat, overleden op 
03-04-1885 te colijnsplaat, 0 dagen oud. 

 
IV.17 pieternella WESTERWEEL, arbeidster, geboren op 14-03-1848 om 20.00 uur te colijnsplaat 

(z), huisnr. D 143, overleden op 18-03-1886 om 1730 uur te colijnsplaat (z) op 38-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-11-1869 te colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenoot is jan LEGERSTEE, 24 jaar oud, 
geboren op 26-03-1845 om 15.30 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 152.  
Bij de aangifte waren getuige: Jacob de Wit, 42 jaar, arbeider en Cornelis Poortvliet, 24 jaar, arbeider. 
Zoon van geertruida KOOLE, arbeidster. 
Uit dit huwelijk: 
1. theunis LEGERSTEE, geboren op 25-04-1870 te colijnsplaat (z), overleden op 

28-10-1870 te colijnsplaat, 186 dagen oud. 
2. pieternella LEGERSTEE, geboren op 27-07-1871 te colijnsplaat (z), overleden op 

15-08-1880 te colijnsplaat op 9-jarige leeftijd. 
3. levenloos LEGERSTEE, geboren op 28-02-1886 te colijnsplaat, overleden op 

28-02-1886 te colijnsplaat, 0 dagen oud. 
4. pieternella LEGERSTEE, geboren op 01-03-1886 te colijnsplaat, overleden op 

10-03-1886 te colijnsplaat, 9 dagen oud. 
 
IV.19 adriana WESTERWEEL, dienstmeid, geboren op 16-11-1852 om 02.00 uur te colijnsplaat 

(z), huisnr. D 143, overleden op 08-10-1891 om 09.30 uur te colijnsplaat (z) op 38-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd (1) < 1875. 
Ondertrouwd (2) op 21-02-1875 te colijnsplaat (z), gehuwd op 22-jarige leeftijd op 
04-03-1875 te colijnsplaat (z) (getuige(n): o.a. cornelis Bouterse, grootvader) met hendrik 
HUIGE, 23 jaar oud, geboren op 24-04-1851 om 19.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. B 59.  
Bij de aangifte waren getuige: Jacobus Zwemer, 50 jaar, arbeider en Markus Karman, 33 jaar, 
arbeider. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. adriana, geboren dec 1872 te colijnsplaat, overleden op 18-07-1873 te colijnsplaat. 
2. adriaan WESTERWEEL, geboren op 18-12-1872 om 23.30 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. D 22. Aangegeven door Bastiaan Birkenfeld, geneesheer. Overleden op 18-07-1873 
om 05.30 uur te colijnsplaat (z), 212 dagen oud. 

Uit het tweede huwelijk: 
3. jacob HUIGE, geboren op 20-07-1875 te colijnsplaat (z), overleden op 12-08-1875 te 

colijnsplaat, 23 dagen oud. 
4. pieternella HUIGE, geboren op 25-01-1877 te colijnsplaat (z). 
5. jacob HUIGE, geboren op 21-01-1878 te colijnsplaat (z), overleden op 02-05-1878 te 

colijnsplaat, 101 dagen oud. 
6. christina HUIGE, geboren op 18-04-1879 te colijnsplaat (z), overleden op 

15-05-1879 te colijnsplaat, 27 dagen oud. 
7. christina HUIGE, geboren op 01-11-1880 te colijnsplaat (z), overleden op 

08-12-1880 te colijnsplaat, 37 dagen oud. 
8. jan HUIGE, geboren op 04-11-1881 te colijnsplaat (z), overleden op 01-01-1882 te 

colijnsplaat, 58 dagen oud. 
9. jacob HUIGE, geboren ca 1882 te colijnsplaat, overleden op 14-05-1946 te kortgene. 

Gehuwd op 28-04-1915 te colijnsplaat met geertruid GOULOOZE, 32 jaar oud, 
geboren op 08-08-1882 te colijnsplaat (z), dochter van pieter GOULOOZE en 
hendrika WESTERWEEL (zie IV.13 op blz. 4). 

10. jan HUIGE, geboren ca 1883 te colijnsplaat, overleden op 17-12-1944 te kortgene. 
11. christina HUIGE, geboren aug 1884 te colijnsplaat, overleden op 14-11-1884 te 



colijnsplaat. 
12. gerard HUIGE, geboren juli 1887 te colijnsplaat, overleden op 02-03-1889 te 

colijnsplaat. 
13. gerard HUIGE, geboren op 11-04-1889 te colijnsplaat, overleden op 16-04-1889 te 

colijnsplaat, 5 dagen oud. 
14. christina HUIGE, geboren ca 1890, overleden op 22-12-1949 te kortgene. 

 
IV.22 cornelis WESTERWEEL, los werkman, geboren op 11-02-1857 om 07.30 uur te colijnsplaat 

(z), huisnr. D 143, overleden op 29-06-1922 om 10.30 uur te middelburg (z), huisnr. O98 op 
65-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-09-1880 te colijnsplaat (z) met cornelia 
STOUTHAMER, 23 jaar oud, arbeidster, geboren op 25-12-1856 om 10.00 uur te kortgene 
(z), huisnr. B 57.  
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis van den Berge, 40 jaar en Jacobus Vink, 43 jaar, secretaris. 
Overleden op 07-02-1928 om 11.30 uur te middelburg (z), huisnr. W 262 op 71-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. pieternella WESTERWEEL, geboren op 06-08-1881 om 07.00 uur te colijnsplaat 

(z), huisnr. 23, overleden op 08-09-1881 om 04.00 uur te colijnsplaat (z), 33 dagen 
oud. 

2. pieternella WESTERWEEL (zie V.40 op blz. 6). 
3. jan WESTERWEEL, geboren op 29-11-1883 om 01.30 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. C 23, overleden op 10-08-1884 om 05.30 uur te colijnsplaat (z), 255 dagen 
oud. 

4. levenloos dochter WESTERWEEL, geboren op 29-11-1883 te colijnsplaat, 
overleden op 29-11-1883 te colijnsplaat, 0 dagen oud. 

5. hendrika (catharina?) WESTERWEEL, geboren op 21-07-1885 om 08.00 uur te 
colijnsplaat (z), huisnr. D 18, overleden op 25-08-1886 om 09.30 uur te colijnsplaat 
(z) op 1-jarige leeftijd. 

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

7. jan WESTERWEEL, metaalbewerker, geboren op 18-01-1893 om 04.00 uur te 
colijnsplaat (z), huisnr. D 37.  
Jan komt op 21-12-1911 van colijnsplaat in middelburg, hij wordt op 27-12-1911 
ingeschreven, als glasperser, hij trekt bij zijn zuster Pieternella in. Later als zij met haar gezin 
het huis in de Winterstraat hebben verlaten wordt hij gezinshoofd. Overleden op 30-07-1972 
te middelburg (z) op 79-jarige leeftijd, begraven op 02-08-1972 te middelburg (z), 
algemene begraafplaats.  
Graf A 510. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-07-1919 te middelburg (z) (getuige(n): jacobus 
pieter Klaassen, zwager van de man, 32 jaar, metaaldraaier te koudekerke en pieter 
Dingemans, 24 jaar, goudsmid te middelburg.) met jacomina VROONLAND, 25 jaar 
oud, geboren op 10-04-1894 om 19.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 30.  
Bij de aangifte waren getuige: Leendert Adriaan Vink, 45 jaar, secretaris en Gillis Adriaan 
Kesteloo, 23 jaar, bureaulist. Overleden op 27-01-1990 te middelburg (z) op 95-jarige 
leeftijd, begraven op 31-01-1990 te middelburg (z).  
Woont als wees bij familie van moederszijde en vertrekt op 13 juni 1914 uit Colijnsplaat, en 
gaat op 22-06-1914 als dienstbode bij de familie Hildernisse, Lange Noordstraat L 184 
werken. Bron: bev.reg. Middelburg deel 18, blz 264. Dochter van leendert 
VROONLAND, arbeider, en adriana de WAARD. 

 
V.40 pieternella WESTERWEEL, geboren op 22-12-1882 om 16.30 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. E 23, overleden op 11-03-1933 om 09.00 uur te koudekerke (z) op 50-jarige leeftijd.  
Overleden gevonden. Begraven op 15-03-1933 te niddelburg (z), algemene begraafplaats.  
Graf 612. 



Ondertrouwd op 28-10-1909 te middelburg (z), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-11-1909 te 
middelburg (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. jacobus pieter 
b. Certificaat Nat. Mil. lot 130, op 28-05-1907 ingelijfd en nog dienende 
c. geb. pieternella 
 
De ambtelijke kosten voor dit huwelijk bedroegen: boekje ƒ 0,10, aanvragen stukken ƒ 0,50, 
geboortenakten ƒ 2,10 en frankeerkosten ƒ 0,10. totaal: ƒ 2,80 met jacobus pieter KLAASSEN, 
22 jaar oud, smid, geboren op 12-03-1887 om 01.00 uur te middelburg (z), huisnr. O100.  
Het gezin woont achtereenvolgens: Winterstraat O102, Middelburg 23-06-1910, vertrek naar 
Koudekerke 07-12-1918, Bellingstraat G197, Middelburg, 29-06-1920, Rozenstraat 47 (W262), 
Middelburg, 05-09-1922, K. Geeren K327, Middelburg, bron: bev.reg.middelburg deel 27, blz 142. 
Zoon van david job KLAASSEN, stukadoor, en tannetje FRANSE. 
Uit dit huwelijk: 
1. david cornelis KLAASSEN, geboren op 07-09-1910 om 12.45 uur te middelburg (z), 

huisnr. O102,  
aangegeven door o.a. David Job Klaassen 53 jaar stukadoor en David Job Klaassen 22 jaar, 
rijwielhersteller resp. grootvader en oom van David Cornelis. 

2. cornelis pieter KLAASSEN, geboren op 01-06-1913 te middelburg (z). 
3. tannie cornelia KLAASSEN, geboren op 07-12-1917 te middelburg (z). 

 
IV.27 adriana WESTERWEEL, geboren op 02-05-1863 om 09.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 

22.  
In de memorie van successie (goes 4/6646 1885 wordt adriana de minderjarige JANNA genoemd. 
Overleden op 17-10-1944 om 58 uur te kortgene (z) op 81-jarige leeftijd, begraven te 
colijnsplaat (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Geliefde moeder'. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1886 te colijnsplaat (z).  
Huwelijkse Bijlagen: 
 
a. geb. pieter 
b. geb. adriana 
c. Certificaat Nat. Mil. lichting 1882, lot 9, op 01-05-1882 is ingelijfd en nog is dienende 
d. toestemming commandant 3e Regiment Infanterie tot het aangaan van een huwelijk 
e. overl. pieternella Bouterse. Echtgenoot is pieter WILDEROM, 24 jaar oud, geboren op 
17-03-1862 om 20.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. A 24.  
Bij de aangifte waren getuige: Jacobus Vink, 48 jaar, secretaris en Jacob Zwart, 65 jaar, barbier. 
Overleden op 24-06-1932 om 07.00 uur te colijnsplaat (z) op 70-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Abraham van Gilst, 50 jaar, lijkdienaar en Adriaan Arie Schut, 25 jaar, ambtenaar 
ter secretarie. Zoon van adriana KOLE. 
Uit dit huwelijk: 
1. pieternella WILDEROM, geboren jan 1888 te colijnsplaat, overleden op 03-03-1889 

te colijnsplaat. 
2. adriaan WILDEROM, geboren op 18-11-1901 te colijnsplaat (z). 

 
III.9 iman WESTERWEEL, geboren op 26-10-1822 om 23.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 

159, gedoopt op 28-10-1822 te colijnsplaat (z), overleden op 23-01-1888 om 10.00 uur te 
colijnsplaat (z) op 65-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd (1) op 27-10-1844 te colijnsplaat (z), gehuwd op 22-jarige leeftijd op 
09-11-1844 te colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenote is elisabeth PRINSE, 23 jaar oud, 
geboren op 15-04-1821 om 02.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. A 34.  
Bij de aangifte waren getuige: Jan Wzn van Gilst, 32 jaar, arbeider en Christiaan Moens, 28 jaar, 
arbeider. Overleden op 13-01-1881 om 12.00 uur te colijnsplaat (z) op 59-jarige leeftijd.  



Aangifte deden: Adriaan de Waard, 56 jaar, lijkdienier en Leendert Adriaan Vink, 32 jaar, bureaulist. 
Dochter van cornelis PRINSE, arbeider. 
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 27-04-1882 te colijnsplaat (z) met anna adriana 
REMIJN, 52 jaar oud, geboren op 10-09-1829 om 22.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 142.  
Bij de aangifte waren getuige: Jozias Noteboom, 70 jaar, winkelier en Marinus van Gilst, 68 jaar, 
nachtwaker. Overleden op 28-12-1919 te colijnsplaat op 90-jarige leeftijd.  
Elisabeth was eerder getrouwd met Anthony Bouterse, ze neemt naar het huwelijk met Iman drie 
kinderen mee, te weten: Lena, Anthonij en Maria Bouterse (bev.reg. colijnsplaat 1866, folio 209). 
Uit het eerste huwelijk: 
1. lieven WESTERWEEL, geboren op 05-01-1845 om 04.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. F 164, overleden op 26-03-1845 om 12.00 uur te colijnsplaat (z), 80 dagen 
oud. 

2. maria WESTERWEEL, geboren op 17-12-1846 om 03.00 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. D 152, overleden op 06-10-1850 om 01.00 uur te colijnsplaat (z) op 3-jarige 
leeftijd. 

3. lieven WESTERWEEL (zie IV.31 op blz. 8). 
4. maria WESTERWEEL (zie IV.33 op blz. 9). 
5. hendrika WESTERWEEL (zie IV.36 op blz. 9). 
6. joost cornelis WESTERWEEL (zie IV.37 op blz. 10). 
7. janna WESTERWEEL, geboren op 06-04-1860 om 08.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. A 43, overleden op 19-09-1860 om 19.00 uur te colijnsplaat (z), 166 dagen 
oud. 

8. abraham WESTERWEEL, geboren op 15-04-1862 om 06.00 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. E 26, overleden op 12-10-1862 om 07.00 uur te colijnsplaat (z), 180 dagen 
oud. 

9. jacobus WESTERWEEL, geboren op 16-05-1864 om 10.00 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. E 26, overleden op 23-08-1864 om 17.30 uur te colijnsplaat (z), 99 dagen oud. 

 
IV.31 lieven WESTERWEEL, geboren op 14-07-1849 om 06.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. 

185, overleden op 26-12-1908 te vreeland op 59-jarige leeftijd,  
lieven vertrekt uit colijnsplaat naar amsterdam 21-03-1880  (bev.reg. colijnsplaat 1866, folio 209). 
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-05-1879 te amsterdam (nh) met elisabeth de VRIES, 21 
jaar oud, geboren op 24-05-1857 te haskerland (fr), overleden op 08-11-1948 op 91-jarige 
leeftijd, dochter van akke gerrits de HAAN. 
Uit dit huwelijk: 
1. elisabeth WESTERWEEL, geboren op 25-07-1880 om 07.00 uur te amsterdam, 

(nh), groot hemelrijk nr. 32, overleden op 04-11-1882 om 7680 uur te amsterdam (nh), 
lindengracht 144a, kanton nr. 4 op 2-jarige leeftijd. 

2. akke WESTERWEEL, geboren op 13-03-1882 om 05.00 uur te amsterdam (nh), 
bloemstraat 83, overleden op 10-02-1884 te amsterdam (nh), 
oostenburgermiddenstraat 83 ,kanton 1 op 1-jarige leeftijd. 

3. elisabeth WESTERWEEL, geboren op 29-02-1884 om 05.00 uur te amsterdam (nh), 
oostenburgermiddenstraat 83, overleden op 06-12-1953 te weesperkarspel (nh) op 
69-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-05-1910 te weesperkarspel (nh) met gerardus 
adrianus van der MANDE, 24 jaar oud, geboren op 30-03-1886 om 04.00 uur te 
weesperkarspel (nh), in het huis staande in het gein oostzijde, overleden op 
25-03-1957 te weesperkarspel (nh) op 70-jarige leeftijd. 

4. akke WESTERWEEL, kousenherstelster, geboren op 27-02-1886 om 01.00 uur te 
amsterdam  (nh), in een ark liggend aan de nieuwe vaart zz, overleden op 02-03-1987 
te laren (nh) op 101-jarige leeftijd. 

5. hendrica WESTERWEEL, geboren op 24-11-1888 om 11.00 uur te amsterdam (nh), 
in een ark liggend aan de nieuwe vaart zz, overleden op 10-09-1979 te vinkeveen (u) 
op 90-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 17-06-1924 te abcoude proostdijk (u) met johannes 



laurentius VERMOOLEN, 42 jaar oud, geboren op 02-10-1881 om 08.00 uur te 
amsterdam (nh), noorderdwarsstraat 20, overleden op 06-09-1965 te abcoude (u) op 
83-jarige leeftijd. 

6. willem frederikus WESTERWEEL, rijksveldwachter, Dir. Honor, geboren op 
08-05-1891 om 16.00 uur te weesperkarspel (nh), huis aan de stammerdijk, overleden 
op 20-11-1973 te laren (nh) op 82-jarige leeftijd, begraven op 24-11-1973 te naarden 
(nh), rk kerkhof. 
Gehuwd met bertha maria PETERS, geboren op 01-07-1902 te diever (d), overleden 
op 29-10-1985 te bussum (nh) op 83-jarige leeftijd, begraven op 01-11-1985 te 
naarden (nh), R.K.begraafplaats, dochter van hendrikus azweer PETERS en 
cornelia POLMAN. 

7. maria WESTERWEEL, geboren op 02-02-1894 te nigtevecht (u), overleden op 
19-06-1968 te hilversum (nh) op 74-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 22-05-1935 te hilversum (nh) met gerardus 
johannes WIGMANS, 37 jaar oud, geboren op 13-12-1897 te muiden (nh). 

 
IV.33 maria WESTERWEEL, geboren op 19-09-1851 om 04.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. 

185, overleden op 05-12-1939 om 03.00 uur te colijnsplaat (z) op 88-jarige leeftijd. 
Samenwonend (1) < 1880. 
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 19-04-1881 te colijnsplaat (z) met pieter KORSUIZE, 24 
jaar oud, geboren op 19-04-1857 om 23.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 169.  
Bij de aangifte waren getuige: Jacobus Vink, 43 jaar secretaris en Jacob Zwart, 60 jaar, barbier. 
Overleden op 26-12-1944 te korgene op 87-jarige leeftijd, zoon van pieter KORSUIZE, 
arbeider. 
Uit de eerste relatie: 
1. paulus WESTERWEEL, geboren op 06-06-1873 om 08.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. E 62, overleden op 15-07-1873 om 19.30 uur te colijnsplaat (z), 39 dagen oud. 
2. johannis WESTERWEEL, geboren op 10-08-1876 om 04.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. D 62, overleden op 21-08-1876 om 03.00 uur te colijnsplaat (z), 11 dagen oud. 
3. pieter WESTERWEEL, geboren op 15-03-1878 om 07.00 uur te colijnsplaat (z), 

huisnr. D 60, overleden op 28-04-1878 om 09.00 uur te colijnsplaat (z), 44 dagen oud. 
Uit het tweede huwelijk: 
4. dina KORSUIZE, geboren op 21-05-1882 te colijnsplaat (z). 
5. elisabeth anna KORSUIZE, geboren op 04-09-1883 te colijnsplaat (z), overleden op 

02-10-1883 te colijnsplaat, 28 dagen oud. 
6. pieter KORSUIZE, geboren op 03-09-1884 te colijnsplaat (z), overleden op 

20-12-1885 te colijnsplaat op 1-jarige leeftijd. 
7. iman KORSUIZE, geboren op 04-06-1886 te colijnsplaat (z), overleden op 

13-09-1886 te colijnsplaat, 101 dagen oud. 
8. elisabeth KORSUIZE, geboren op 13-08-1887 te colijnsplaat (z). 
9. pieter KORSUIZE, geboren op 03-08-1888 te colijnsplaat (z), overleden op 

07-09-1888 te colijnsplaat, 35 dagen oud. 
10. pieter KORSUIZE, geboren op 31-07-1890 te colijnsplaat (z). 
11. catharina KORSUIZE, geboren op 28-07-1891 te colijnsplaat (z). 
12. jannetje KORSUIZE, geboren op 17-11-1892 te colijnsplaat (z), overleden op 

25-02-1952 te heerlen op 59-jarige leeftijd. 
Gehuwd. 

 
IV.36 hendrika WESTERWEEL, geboren op 28-10-1853 om 01.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. 

E 186, overleden op 15-03-1931 om 05.30 uur te colijnsplaat (z) op 77-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-11-1876 te colijnsplaat (z) met jacob HOOGERHEIDE, 
29 jaar oud, arbeider, geboren op 11-08-1847 om 20.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. B 64.  
Bij de aangifte waren getuige: Abraham Caljouw, 52 jaar, arbeider en Marinus de Visser, 49 jaar, 
arbeider. Overleden op 23-01-1930 om 22.00 uur te colijnsplaat (z) op 82-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 



1. maria HOOGERHEIDE (zie V.73 op blz. 10). 
2. elisabeth HOOGERHEIDE, dienstbode op boerderij De Hogewije, geboren op 

14-09-1878 te colijnsplaat (z),  
5 juli 1916 is ze berhuisd uit Middelburg naar Ellewoutsdijk en 7 oktober 1916 naar 
Arnemuiden, haar overlijden is daar niet gevonde, volgens directe familie was ze niet gehuwd. 

3. tannetje HOOGERHEIDE, geboren op 31-01-1880 te colijnsplaat (z). 
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-11-1910 te wolpharrtsdijk. 

4. dina HOOGERHEIDE, geboren op 19-12-1881 te colijnsplaat (z), overleden op 
23-09-1963 te amsterdam op 81-jarige leeftijd. 
Gehuwd. 

5. marinus HOOGERHEIDE, landarbeider, geboren op 11-11-1883 te colijnsplaat (z), 
overleden op 23-03-1945 te amsterdam op 61-jarige leeftijd. 

6. anna HOOGERHEIDE, geboren op 26-09-1886 te colijnsplaat (z). 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-05-1908 te colijnsplaat. 

7. cornelia (kee) HOOGERHEIDE, geboren op 03-12-1888 te colijnsplaat (z), 
overleden op 27-11-1968 te schiedam op 79-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 07-09-1932 te schiedam met johannes 
VERMEULEN, geboren 1895, overleden 1976. 

8. iman HOOGERHEIDE, geboren op 21-12-1893 te colijnsplaat (z), overleden op 
02-07-1961 te kortgene op 67-jarige leeftijd. 
Gehuwd met tannetje HOOGERHEIDE, geboren 1893, overleden 1961. 

9. adriana HOOGERHEIDE, melkverkoopster, geboren op 01-09-1894 te colijnsplaat 
(z), overleden op 17-09-1980 te middelburg op 86-jarige leeftijd. 

 
V.73 maria HOOGERHEIDE, geboren op 11-04-1877 te colijnsplaat (z), overleden op 

17-03-1943 te rotterdam op 65-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-07-1901 te rotterdam met martinus van der GRIND, 34 
jaar oud, schoenmaker, geboren op 27-07-1867 te rotterdam, overleden op 10-04-1943 te 
rotterdam op 75-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelis jacob van der GRIND, geboren op 20-01-1901 te rotterdam, overleden 1984 

te rotterdam. 
2. jacob hendrikus van der GRIND, geboren 1902, overleden 1983. 
3. hendrikus van der GRIND, geboren op 07-06-1905 te rotterdam, overleden op 

02-08-1907 te rotterdam op 2-jarige leeftijd. 
4. johannes van der GRIND, geboren op 14-11-1906 te rotterdam, overleden mei 1971. 
5. hendrikus van der GRIND, geboren 1910, overleden 1974. 
6. petrus (piet) van der GRIND, geboren op 04-04-1913 te rotterdam. 

 
IV.37 joost cornelis WESTERWEEL, korporaal, geboren op 29-03-1858 om 03.00 uur te 

colijnsplaat (z), huisnr. ?32. 
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 13-03-1907 te buitenzorg (NOI). 
Uit dit huwelijk: 
1. elisabet (lies) WESTERWEEL, kraamverpleegkundige, geboren op 18-04-1901 om 

04.00 uur te tjibadak (soekaboemi) (NOI).  
Bij de aangifte waren getuige: Johan Thomas Richardson Maidman, 49 jaar, adjudant- 
onderofficier en Emil Alfred Meissner, 54 jaar, onderofficier. 
Tjibadak is volgens persoonskaart, Soekeboemi volgens index BS oost-indie 1900-1909. 
Erkenning op 13-03-1907 bij het huwelijk vav haar ouders. Overleden op 18-04-1976 te 
nijmegen (gld) op 75-jarige leeftijd.  
Javasche Courant 1927-18: Wd verpleegster 1e kl bij den dienst der Volksgezondheid ter 
beschikking gesteld van den inspecteur van de dienst der kol. gezondheid van West Java 
Jav. Cour. 1928-63: Tijdelijk belast met de waarneming van de betrekking van verpleegster 1e 
kl. 
Jav. Cour. 1931-24: Ontheven op verzoek eervol v/d waarneming der betrekking van 
verpleegster 1e kl. b/d DVG m.i.v. 28 febr. 1931 



Jav. Cour. 1931-47: Tijd. belast met de waarneming der betrekking van verpleegster 1e kl bij 
de DVG. Ter beschikking gesteld van de inspecteur van den DVG voor West Java om te 
worden werkzaam gesteld in het belang van de opleiding tot vroedvrouw bij de ziekeninr. 
"Palang Doewa" 
In de marge: Verlof. Wegens gewichtige redenen een binnenlandsch verlof verleend bbvd voor 
den tijd van 3 maanden met ingang van 1 april 1928. [Zwangerschapsverlof i.v.m. de geboorte 
van haar dochter Gerardine Nancy] 
Jav.Cour. 1928-23. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-07-1926 te poerwakarta (NOI) (getuige(n): 
ferdinand benjamin Bletterman, 27 jaar, commies op het Residentiekantoor en gerard 
ferdinand alexander Driessan, 28 jaar, eerste klerk bij het belastingkantoor, beiden 
wonende te Poerwakarta.) met willem frederik hendrik COENRAAD, 24 jaar oud, 
employe bij de Nederlandsch-Indische Handelsbank, later employe bij de 
Nederlands-Indische Gas Maatschappij, geboren op 10-02-1902 om 01.30 uur te 
garoet (NOI).  
Bij de aangifte waren getuige: Christiaan Johannes Sebastiaan Antonius van der Kruk, 37 
jaar, commies voor de stationsdienst bij de Staatsspoorwegen op Java en Samuel Steven 
Townsend, 53 jaar, klerk op het assistent Residentiekantoor te Garoet, beiden wonende te 
Garoet. Overleden op 01-07-1986 te purmerend (nh) op 84-jarige leeftijd, zoon van 
frans jozef COENRAAD, onderopzichter der eerste klasse bij de Staatsspoorwegen,, 
en pauline hendrina maria WARNARS. 

2. henrika WESTERWEEL, geboren op 23-05-1905 te buitenzorg (NOI), erkenning. 
3. maria WESTERWEEL, geboren op 21-04-1911 te buitenzorg (NOI), overleden op 

06-06-1911 te buitenzorg (NOI), 46 dagen oud. 
 
II.6 geertruid WESTERWEEL, dienstmeid, gedoopt op 25-09-1785 te kortgene (z) (getuige(n): 

Anthonij Lievenszn van der Weele, Franscina Leendertse, echtelieden), overleden op 
24-04-1853 om 11.30 uur te wissenkerke (z) op 67-jarige leeftijd.  
Bron: gen. afschr. 325; in 1813 is Geertruijd woonachtig in kortgene op nr 67. 
Gehuwd. 
Uit dit huwelijk: 
1. adriaan WESTERWEEL, geboren op 01-04-1821 om 23.00 uur te kortgene (z), 

huisnr. 14.  
Aangegeven door Pieter Bouwense, het kind is geboren  ten huize van de aangever. 
Overleden op 15-05-1821 om 07.00 uur te kortgene (z), 44 dagen oud.  
Memorie van successie Colijnsplaat, deel 2, nr 219 1822: 
 
Negatieve memorie van aangifte van Adriaan Westerweel. 
'Ik Geertruid Westerweel, moeder over mijnen buiten huwelijk geboren zoon Adriaan, die 
overleed Cortgeen 5 mei 1822, 13 maanden oud', 
1 november 1822. 

 
II.10 johanna WESTERWEEL, dagloner, gedoopt op 23-06-1799 te kortgene (z) (getuige(n): 

marinus Brouwer, johanna Goudswaard), overleden op 13-07-1852 om 13.00 uur te 
colijnsplaat (z) op 53-jarige leeftijd.  
In 1813 woonachtig op huisnr 15 en is dan van beroep dagloner. 
Samenwonend (1) vóór 1826. 
Ondertrouwd (2) op 24-06-1832 te colijnsplaat (z), gehuwd op 33-jarige leeftijd op 
14-07-1832 te colijnsplaat (z) (getuige(n): tobias Moyaart, 55 jaar, gepens. schoolonderwijzer 
en gillis Zierveld, 58 jaar, stalknecht, aangehuwde broers van de man.).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. 
 Echtgenoot is andries HUISSOON, 28 jaar oud, slagtersknegt, geboren op 18-03-1804 te 
colijnsplaat (z), overleden op 15-05-1866 om 23.00 uur te colijnsplaat (z) op 62-jarige leeftijd. 
Uit de eerste relatie: 
1. cornelis WESTERWEEL, geboren op 25-12-1826 om 03.00 uur te kortgene (z), 

huisnr. 13.  



Aangegeven door Adriaan Bouwense. Overleden op 25-02-1827 om 17.00 uur te kortgene 
(z), huisnr. 15, 62 dagen oud. 

2. iman WESTERWEEL, geboren op 31-01-1830 om 12.00 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. A 7.  
Iman is een zoon van Johanna Westerweel oud 24 jaar, hij wordt aangegeven door Bastiaan 
Birkenfeld, arts en vroedmeester. Overleden op 02-02-1830 om 12.00 uur te colijnsplaat 
(z), huisnr. A 7, 2 dagen oud.  
Aangegeven door: Jasper Marinusse Kouwer, 58 jaar en Jacobus Strijd, 22 jaar. 

3. iman WESTERWEEL, geboren op 22-01-1831 om 21.30 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. A 82a.  
Iman is een zoon van Johanna Westerweel oud 25 jaar en wordt aangegeven door Bastiaan 
Berkenfeld, arts en vroedmeester. Overleden op 25-02-1831 om 06.00 uur te colijnsplaat 
(z), huisnr. C 82a, 34 dagen oud.  
Aangegeven door: Pieter de Lange, 48 jaar, veldwachter en Izaak Daniël Karreman, 36 jaar, 
schoenmaker. 

4. iman WESTERWEEL, geboren op 04-01-1832 om 08.00 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. A 3.  
Aangegeven door Andries Huijssoon. Bij de aangifte waren getuige: Leendert van den Berge, 
59 jaar, sjouwer en Christiaan Schrier, 36 jaar, sjouwer. Overleden op 06-01-1832 om 
12.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. A 3, 2 dagen oud.  
Aangegeven door: Andries Huijssoon, onechte vader, 27 jaar, slagtersknecht en Abraham 
Karreman, 32 jaar, sjouwer. 

Uit het tweede huwelijk: 
5. aarnout HUISSOON, geboren op 25-04-1828 te colijnsplaat (z), overleden op 

05-04-1853 te colijnsplaat op 24-jarige leeftijd. 
6. iman HUISSOON, geboren op 20-01-1834 te colijnsplaat (z).  

Aangegeven door o.a.: Tobias Meijaart, gepensioneerd onderwijzer, overleden op 
01-03-1834 te Colijnsplaat, 40 dagen oud. 

7. pieternella HUISSOON, geboren op 08-04-1835 te colijnsplaat (z).  
Aangegeven door: Leendert van den Berg en Johannis ??? Overleden op 15-11-1835 te 
Colijnsplaat, 221 dagen oud. 

8. doodgeboren zoon HUISSOON, geboren op 26-01-1840 te colijnsplaat, overleden 
op 26-01-1840 te colijnsplaat, 0 dagen oud. 

9. hendrik HUISSOON, geboren april 1841 te colijnsplaat, overleden op 13-10-1841 te 
colijnsplaat. 

10. levenloosdochter HUISSOON, geboren op 10-11-1843 te colijnsplaat, overleden op 
10-11-1843 te colijnsplaat, 0 dagen oud. 
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