
St. Maartensdijkse tak 
 
 
I.1 claas marinusse WESTERWEEL, gedoopt op 22-05-1678 te zonnemaire (z) (getuige(n): 

judith de Vogel), overleden 02-1730 te sint maartensdijk (z).  
In 1708 staat in het doopboek van Elkerzee voor het eerst 'WESTERWEEL'. 
Ondertrouwd op 22-05-1706 te elkerzee (z), gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-06-1706 te 
elkerzee (z) met dirkje jacobse LOKKER , geboren 1677 te nieuwerkerke (schouwen) (z), 
begraven 1748 te sint maartensdijk (z).  
Begraven tussen 1-10 en 31-12-1748.  
Weduwe, was eerder getrouwd met Arend Janse de Boer (10-05-1697). 
Uit dit huwelijk: 
1. marij WESTERWEEL , gedoopt op 20-03-1707 te elkerzee (z) (getuige(n): neeltje 

Marinus, joos Marinusse). 
2. dina WESTERWEEL , gedoopt op 06-05-1708 te elkerzee (z) (getuige(n): dina 

Klaas, hendrik Klaas). 
3. jakomijntje WESTERWEEL , gedoopt op 26-05-1709 te elkerzee (z) (getuige(n): 

willemijntje jacobs Lokker). 
4. jakomijntje WESTERWEEL , gedoopt op 05-10-1710 te elkerzee (z) (getuige(n): 

anna Lokker). 
5. dana WESTERWEEL, gedoopt op 14-10-1713 te elkerzee (z) (getuige(n): anna? 

Jacobs), begraven 07-1738 te sint maartensdijk (z).  
Dana kreeg vermoedelijk een onwettig kind, geb. 1734 en begr. sept. 1734 Sint Maartensdijk. 
Ondertrouwd op 11-10-1737 te sint maartensdijk (z), gehuwd op 24-jarige leeftijd op 
05-11-1737 te sint maartensdijk (z) met pieter janse SLOTMAKER , 41 jaar oud, 
geboren op 20-11-1695 te sint maartensdijk (z), begraven 05-1740 te sint maartensdijk 
(z).  
Pieter hertrouwt Grietje Tintelaar in 1738 te Sint Maartensdijk. 

6. marinus WESTERWEEL , geboren 1714-1715 te elkerzee (z), gedoopt op 
30-12-1714 te elkerzee (z) (getuige(n): neeltje marinusse Westerweel,johannis van der 
Wiele). 
Ondertrouwd (1) op 01-02-1743 te sint annaland (z), gehuwd op 24-02-1743 te sint 
annaland (z) met janna abrahamse EGGEBEEN, 38 jaar oud, gedoopt op 
25-01-1705 te sint annaland (z), overleden 08-1748 te sint annaland (z). 
Gehuwd (2) 1749-1750 met cornelia GEBRAAT, gedoopt op 11-05-1704 te 
oud-vossemeer (z), begraven op 27-12-1755 te poortvliet (z) op 51-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd (3) op 04-02-1757 te poortvliet (z), gehuwd op 02-03-1757 te poortvliet 
(z) met geertruy SNEEP, 45 jaar oud, geboren te willemstad (nb), gedoopt op 
25-10-1711 te willemstad (nb) (getuige(n): jan ariens Boertie en maijke Visser), 
overleden op 13-01-1768 op 56-jarige leeftijd. 

7. jacob WESTERWEEL, gedoopt op 25-07-1716 te elkerzee (z) (getuige(n): anna? 
Jacobs). 

8. jacobus WESTERWEEL, gedoopt op 13-11-1718 te sint maartensdijk (z). 
9. jacobus WESTERWEEL (zie II.13 op blz. 1). 

 
II.13 jacobus WESTERWEEL, landman, geboren op 19-10-1721 te sint maartensdijk (z), 

overleden op 07-05-1785 te sint maartensdijk (z) op 63-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-02-1749 te sint maartensdijk (z) met jannetje PAPE, 20 
jaar oud, geboren op 07-03-1728 te sint maartensdijk (z), overleden op 25-06-1803 te sint 
maartensdijk (z) op 75-jarige leeftijd, dochter van willem jacobs PAPE.  
In het register van het oorgeld voor paarden van St.Maartensdijk wordt Jacob voor twee paarden 
aangeslagen in 1761 en volgende jaren. De weduwe Jacob Westerweel ook voor twee in 1791, 1800 en 
1803. 
Uit dit huwelijk: 
1. dirkje WESTERWEEL  (zie III.2 op blz. 2). 



2. willem WESTERWEEL  (zie III.3 op blz. 2). 
3. maatje WESTERWEEL (zie III.5 op blz. 14). 
4. clasijntje WESTERWEEL , geboren op 17-11-1762 te sint maartensdijk (z). 
5. jacobus WESTERWEEL (zie III.8 op blz. 14). 

 
III.2 dirkje WESTERWEEL , huisvrouw, geboren 1750-1751 te sint maartensdijk (z), overleden 

op 27-04-1810 te sint maartensdijk (z).  
Dirkje doet belijdenis op 07-02-1771. 
Gehuwd op 27-05-1776 te sint maartensdijk (z).  
RAZE 5353, 121 18-04-1776 Huwelijkse Voorwaarden met johannes OUDESLUIS, landbouwer, 
geboren 1733 te sint maartensdijk (z), overleden op 12-10-1812 om 05.00 uur te sint 
maartensdijk (z), huisnr. 137.  
Aangegeven door: Johannes Post, koopman, 51 jaar en François Was, schoolmeester, 29 jaar.  
Johannes doet op 12-04-1754 belijdenis. Johannes is een belangrijk man geweest in de kerk: junior 
diaken 1767-...., junior diaken 1773-...., ouderling 1781-.... (Lidmatenboek). Ook in de gemeente 
speelde hij een grote rol. In het testament van 18-02-1793 (RAZE 5354, 37) wordt hij als burgemeester 
aangeduidt. In dat van 20-09-1805 (RAZE 5355, 225) als schepen. Zoon van johannes 
OUDESLUIS, landbouwer in de noordpolder ald Schepen ald, en cornelia HEYBOER.  
Er is tweemaal een testament opgemaakt door de echtelieden. 
De eerste keer op 18-02-1793 (RAZE 5354, 37), de tweede keer op 20-09-1805 RAZE 5355, 225). 
Uit dit huwelijk: 
1. marinus OUDESLUIS, geboren 1771 te sint maartensdijk, overleden op 26-11-1846 

te tholen. 
 
III.3 willem WESTERWEEL , landman, geboren op 25-02-1753 te sint maartensdijk (z), 

overleden op 21-04-1823 te sint maartensdijk (z) op 70-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-10-1778 te sint maartensdijk (z) met helena catharina 
MEIJER , geboren 1756-1757 te sint maartensdijk (z), overleden op 12-04-1821 om 11.00 uur 
te sint maartensdijk (z), huisnr. 167.  
Aangegeven door: Leendert van Splunter, 54 jaar, schilder en Hendrik Snouck, 23 jaar, timmerman. 
Uit dit huwelijk: 
1. jacobus wilhelmus WESTERWEEL (zie IV.2 op blz. 3). 
2. johannes WESTERWEEL, geboren op 30-01-1780 te sint maartensdijk (z), 

begraven op 23-09-1784 te sint maartensdijk (z) ???? op 4-jarige leeftijd. 
3. jannetje WESTERWEEL , geboren op 27-02-1785 te sint maartensdijk (z), begraven 

op 20-03-1785 te sint maartensdijk (z), ???, 21 dagen oud. 
4. jannetje WESTERWEEL  (zie IV.6 op blz. 13). 
5. johannes WESTERWEEL, geboren op 02-01-1791 te sint maartensdijk (z). 
6. adriana WESTERWEEL , geboren op 05-08-1792 te sint maartensdijk (z), begraven 

op 12-09-1794 te sint maartensdijk (z) ??? op 2-jarige leeftijd.  
De begraafdatum is onzeker. Die kan ook 07-10-1792 zijn (zie broer johannes [175] dan zou 
hij op de hier vermelde datum begraven zijn). 

7. jan WESTERWEEL , landbouwer, geboren 12-1796 te sint maartensdijk (z), 
overleden 1811-1813 te ?  
De Thoolse jongens die ingelijfd werden in het elitekorps van de 
Keyzerlijke Nationale Garde, waarvan geschreven staat: 
Van de 500 Nederlanders uit het elitekorps van de Keyzerlijke Garde 
keerden er maar 40 van de Russische veldtocht terug, zelden met alle 
ledematen intact. 
Bij dit korps waren de volgende Tholenaren ingelijfd: 
Jan Westerweel, 
Jan Cornelis Ave (Chirurgijn) z.v. Casparus- Maria Cornelia Steezo (Tholen) 
Frans Saal z.v. Cornelis- Lucretia Laban (Poortvliet) 
Jan Goudswaard z.v. Krijn- J.vd Slikke (Poortvliet) 
Pieter Wessel z.v. Jacobus - Elisabeth van Buuren (Tholen) 
Hendrik Snoek z.v. Antonie - Hendrika Buiser (Oud-Vossemeer) 
Cornelis Luiks z.v. Willem - Maria de Bakker (Tholen) 



 
Wat deze jongens allemaal moesten meemaken is onbeschrijfelijk. 
Of er Thoolse 'Conscrits' (lotelingen) uit die hel zijn teruggekeerd 
is niet bekend, mogelijk dat hierovber in het gemeente archief van de 
betreffende gemeente nog iets te vinden is. 
 
Bron : archief kapitein van recrutering 1810-1811 
2303 Jean Westerweel. 

 
IV.2 jacobus wilhelmus WESTERWEEL, landbouwer, winkelier, geboren op 08-11-1778 te sint 

maartensdijk (z), overleden op 27-06-1854 te sint maartensdijk (z) op 75-jarige leeftijd, op 14 
april 1797 woont Jacobus in St Maartensdijk op adres de Kaai en Keethil. 
Ondertrouwd op 17-12-1802 te sint maartensdijk (z) met cornelia gerardse DOUW, 24 jaar 
oud, geboren op 12-07-1778 te sint maartensdijk (z), overleden op 19-05-1856 te sint 
maartensdijk (z) op 77-jarige leeftijd, dochter van gerard DOUW, landbouwer, en lena TUK. 
Uit dit huwelijk: 
1. willem WESTERWEEL , landbouwer, geboren 1803 te sint maartensdijk (z), 

overleden op 26-10-1879 te sint maartensdijk (z).  
De handtekening van Willem vinden niet we op de lijst, waarmee de Aprilbeweging in 1853 
langs de kerkeraadsleden en mannelijke lidmaten van de Hervormde kerk in Sint Maartensdijk 
ging, hij kon niet schrijven. Maar hij was het wel met de strekking van de petitie eens. Bron: 
Aprilbeweging 1853 ARA toeg.nr. 2.02.04; inv.nr. 4242 Zeeland. 

2. gerard (marinus) WESTERWEEL , landbouwer, geboren op 11-03-1806 te sint 
maartensdijk (z), overleden op 23-09-1869 te sint maartensdijk (z) op 63-jarige 
leeftijd.  
Gerard was schutter en korporaal van de Zeeuwse Schutterij, 3e Bataljon. 
In GA 352 staat vermeld: "Westerweel Gerard Marinus schutter korporaal geb. Sint 
Maartensdijk, 11 maart 1806". De naam Marinus is welliswaar onjuist, maar er is in die 
periode geen andere Gerard Westerweel en bovendien komt het genoemde geboortejaar exact 
overeen met het jaartal dat al bekend was. 
 
De handtekening van Gerard Marinus vinden we op de lijst, waarmee de Aprilbeweging in 
1853 langs de kerkeraadsleden en mannelijke lidmaten van de Hervormde kerk in Sint 
Maartensdijk ging. 
Bron: Aprilbeweging 1853 ARA toeg.nr. 2.02.04; inv.nr. 4242 Zeeland. 

3. catharina WESTERWEEL  (zie V.4 op blz. 3). 
4. leendert WESTERWEEL (zie V.5 op blz. 4). 
5. johanna WESTERWEEL, geboren op 02-08-1814 om 08.00 uur te sint maartensdijk 

(z), overleden op 16-11-1872 te sint maartensdijk (z) op 58-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 18-09-1856 te sint maartensdijk (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. pieter 
b. geb. johanna 
c. Certificaat Nat. Mil. lot 23 nog tot geen dienst verplicht. Signalement: 
Lengte: 1.65, aangezicht: ovaal, voorhoofd: laag, ogen: blauw, neus: groot, Nond: gewoon, 
kin: rond, haar: blond. Echtgenoot is pieter de VISTER (VISSER), 33 jaar oud, 
arbeider, geboren op 17-10-1822 om 02.00 uur te sint maartensdijk (z), huisnr. 194?  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: Johan Laurents Müller en Marinus 
van As, 50 jaar, slagter. Overleden op 04-02-1864 te sint maartensdijk (z) op 41-jarige 
leeftijd, zoon van jan de VISTER (VISSER) en elisabeth POOTS. 

6. lena WESTERWEEL, geboren op 11-03-1817 om 13.00 uur te sint maartensdijk (z), 
huisnr. 107, overleden op 12-03-1817 te sint maartensdijk (z), 1 dag oud. 

7. johannes WESTERWEEL (zie V.10 op blz. 4). 
8. jacobus jwzn WESTERWEEL (zie V.12 op blz. 11). 

 
V.4 catharina WESTERWEEL , geboren 1808 te sint maartensdijk (z), overleden op 11-12-1896 



te sint maartensdijk (z).  
Catharina is een nicht van Jannetje Westerweel, de eerste vrouw van Willem de Graaf. 
Gehuwd op 16-03-1854 te sint maartensdijk (z) met willem de GRAAF, 59 jaar oud, 
landbouwer, geboren op 31-03-1794 te westkerke (z), gedoopt op 06-04-1794 te westkerke 
(z), overleden op 15-02-1863 te sint maartensdijk (z) op 68-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelia jacoba willemina de GRAAF, geboren op 17-02-1855 te sint maartensdijk 

(z), overleden op 15-02-1924 te sint maartensdijk (z) op 68-jarige leeftijd.  
Na het overlijden van haar moeder is Cornelia Jacoba Willemina de Graaf in huis gekomen bij 
haar neef Jacobus Cornelis Westerweel en zijn vrouw Maria Adriana van As, die toen in de 
Oudestraat te Sint Maartensdijk woonden. 

 
V.5 leendert WESTERWEEL, winkelier/kleermaker, geboren op 26-10-1811 om 07.00 uur te 

sint maartensdijk (z), overleden op 01-11-1891 te sint maartensdijk (z) op 80-jarige leeftijd.  
In de Mem. v. Succ. 6918 Sint Maartensdijk 1858-1875 wordt de nalatenschap van Johanna Helena 
Stoutjesdijk, die bij testament toekomt aan haar man Jacobus Pot, volledig vermeld. Onder de schulden 
een post: Aan Leendert Westerweel alhier geleverde winkelgoederen over 1864 ƒ 8,02½. 
 
Op de lijst van de Aprilbeweging 1853 staat ook van Leendert een handtekening. Bron: Aprilbeweging 
1853 ARA toeg.nr. 2.02.04; inv.nr. 4242 Zeeland. 
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 03-05-1849 te sint maartensdijk (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. leendert 
b. geb. neeltje 
c. Certificaat Nat. Mil. lot 10, tot geene dienst verplicht. Signalement: lengte: 1,588, aangezicht: rond, 
voorhoofd: idem, ogen: blauw, neus: ordinair, mond: idem, kin: rond, haar: blond, wenkbrauwen; 
idem. Echtgenote is neeltje QUIST, 30 jaar oud, geboren op 15-12-1818 om 03.00 uur te sint 
maartensdijk (z), huisnr. 135, overleden op 30-11-1894 te sint maartensdijk (z) op 75-jarige 
leeftijd, dochter van anthony QUIST, wagenmaker, en jacoba DEURWAARDER. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelia jacoba WESTERWEEL, geboren op 11-01-1850 om 09.30 uur te sint 

maartensdijk (z), huisnr. 78.  
Get: Abraham Seijs, Marinus Willem Slijters, overleden op 15-01-1850 te sint 
maartensdijk (z), 4 dagen oud. 

 
V.10 johannes WESTERWEEL, landbouwer, geboren op 28-08-1819 om 02.00 uur te sint 

maartensdijk (z), huisnr. 107, overleden op 04-02-1876 te sint maartensdijk (z) op 56-jarige 
leeftijd.  
De handtekening van Johannes vinden we op de lijst, waarmee de Aprilbeweging in 1853 langs de 
kerkeraadsleden en mannelijke lidmaten van de Hervormde kerk in Sint Maartensdijk ging. Bron: 
Aprilbeweging 1853 ARA toeg.nr. 2.02.04; inv.nr. 4242 Zeeland. 
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-05-1849 te sint maartensdijk (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. cornelia 
b. geb. johannes 
c. overl. gerard Moerland 
d. overl. tannetje Polderman 
e. Certificaat Nat. Mil. lot 14, aan de dienst voldaan door nummerverwisseling. Signalement: 
aangezicht: rond, voorhoofd: plat, ogen: bruin, mond: ordinair, kin: rond, haar: donkerbruin, 
wenkbrauwen: idem met cornelia MOERLAND , 28 jaar oud, geboren op 03-09-1820 te sint 
maartensdijk (z), overleden op 21-12-1903 te sint maartensdijk (z) op 83-jarige leeftijd, 
dochter van tannetje POLDERMAN . 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelia jacoba WESTERWEEL, geboren op 29-11-1849 om 22.30 uur te sint 

maartensdijk (z), huisnr. 115.  



Bij de aangifte waren getuige: Jacob Leeman, Abraham Seijs, overleden op 01-12-1849 te 
sint maartensdijk (z), 2 dagen oud. 

2. jacobus cornelis WESTERWEEL (zie VI.4 op blz. 5). 
3. gerard WESTERWEEL  (zie VI.6 op blz. 7). 
4. cornelia jacoba wilhelmina WESTERWEEL, geboren op 24-03-1856 om 05.30 uur 

te sint maartensdijk (z), huisnr. 126.  
Bij de aangifte waren getuige: Abraham Seijs, Johannes Leemans, overleden op 10-11-1930 
te sint maartensdijk (z) op 74-jarige leeftijd.  
Op 18-02-1915 wordt bij notaris Meulenberg te Sint Maartensdijk een openbaar testament 
opgemaakt repertoire nr. 1692 (91832 no.227) 
Bron: Centraal Testamentenregister. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-07-1881 te sint maartensdijk (z) (getuige(n): 
marinus Kloet, 45 jaar, landbouwer sint maartensdijk, andreas kloet, 43 jaar, 
landbouwer scherpenisse, broers van de man, gerard Westerweel, 27 jaar, bakker en 
jacobus cornelis Westerweel, 30 jaar, landbouwer, broers van de vrouw.) met willem 
KLOET , 39 jaar oud, landbouwer, geboren op 31-05-1842 om 12.00 uur te sint 
maartensdijk (z), huisnr. 208, overleden op 17-01-1915 om 06.30 uur te sint 
maartensdijk (z) op 72-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Hendrik Charpentier, 56 jaar, landbouwer en Izak Marinus Hage, 25 jaar, 
koopman in granen. 

5. pieter abraham WESTERWEEL (zie VI.10 op blz. 8). 
6. levenloos zoon WESTERWEEL, geboren op 29-06-1861 te sint maartensdijk (z), 

overleden op 29-06-1861 te sint maartensdijk (z), 0 dagen oud. 
 
VI.4 jacobus cornelis WESTERWEEL, landbouwer, geboren op 21-03-1851 om 04.30 uur te sint 

maartensdijk (z), huisnr. 115.  
Bij de aangifte waren getuige: Abraham Seijs, Jacob Leemans, overleden op 13-08-1936 om 11.30 
uur te bergen op zoom (nb) op 85-jarige leeftijd.  
Het nummer van de overlijdensakte is van de Sint Maartensdijkse akte (gedateerd 15-08-1936). Daar 
wordt het overlijden ingeschreven, aan de hand van een ontvangen uittreksel uit de Burgelijke Stand 
van Bergen op Zoom, begraven te sint maartensdijk (z).  
OP 03-11-1896 wordt door notaris van Seters te Sint Maartensdijk een openbaar testament opgemaakt 
repertoire nr. 91264 no 154. 
Bron: Centraal Testamentenregister. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-05-1878 te sint maartensdijk (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. jacobus cornelis 
b. geb. maria adriana 
c. overl. johannes Westerweel 
d. Certificaat Nat. Mil. lot 17, tot geen dienst verplicht met maria adriana van AS, 27 jaar oud, 
geboren op 05-02-1851 om 08.00 uur te sint maartensdijk (z), huisnr. 114, overleden op 
29-07-1935 te sint maartensdijk (z) op 84-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. johannes cornelis WESTERWEEL, geboren op 07-10-1879 om 23.30 uur te sint 

maartensdijk (z), huisnr. A 307.  
Bij de aangifte waren getuige: Gerard Westerweel, Marinus Cornelis van Strien, overleden 
op 15-11-1879 te sint maartensdijk (z), 39 dagen oud. 

2. elizabeth helena WESTERWEEL (zie VII.3 op blz. 6). 
3. johannes cornelis WESTERWEEL, landbouwer, geboren op 20-12-1881 om 01.00 

uur te sint maartensdijk (z), huisnr. A 307.  
Bij de aangifte waren getuige: Willem Kloet, Leendert van Splunter. Overleden op 
21-03-1963 te breda (nb) op 81-jarige leeftijd, begraven te klundert (nb).  
Woonde het laatste deel van zijn leven bij zijn nicht Jacoba Hage te Klundert. 

4. cornelia johanna WESTERWEEL (zie VII.6 op blz. 6). 
5. helena elizabeth WESTERWEEL (zie VII.8 op blz. 6). 



6. levenloos zoon WESTERWEEL, geboren op 10-04-1892 te sint maartensdijk (z), 
overleden op 10-04-1892 te sint maartensdijk (z), 0 dagen oud. 

 
VII.3 elizabeth helena WESTERWEEL, geboren op 17-01-1881 om 12.00 uur te sint 

maartensdijk (z), huisnr. A 307.  
Bij de aangifte waren getuige: Meeuwis van As, Andries van As, overleden op 02-03-1962 te goes 
(z) op 81-jarige leeftijd, begraven te colijnsplaat (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Lieve moeder' Graf samen met haar man. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-12-1904 te sint maartensdijk (z) met adriaan cornelis 
HAGE , 27 jaar oud, landbouwer, geboren op 28-03-1877 om 03.30 uur te sint maartensdijk 
(z), huisnr. B 131, overleden op 09-02-1958 te kortgene (z) op 80-jarige leeftijd, begraven te 
colijnsplaat (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Lieve man en vader'.  
In 1908 van Tholen vertrokken naar Colijnsplaat 'Hoeve Zuidvliet'. 
Uit dit huwelijk: 
1. janna johanna HAGE, geboren op 05-01-1906 te tholen (z), overleden op 

30-10-1944 te heer arendskerke (z) op 38-jarige leeftijd.  
Wonende op de boerderij "de Piet" onder Lewedorp. 
Door een ongeval met een landmijn, die haar zwager mee naar binnen 
had gebracht en is afgegaan, zijn hij en Janna met haar vriendin om  het 
leven gekomen. 

2. maria adriana HAGE , geboren op 02-02-1907 te tholen (z), overleden op 
03-08-1992 te nieuw loosdrecht (u) op 85-jarige leeftijd. 

3. jacoba HAGE, geboren op 27-01-1908 te tholen (z). 
4. jacobus cornelis HAGE, landbouwer, geboren op 26-11-1909 te colijnsplaat (z), 

overleden op 31-03-1993 te kortgene (z) op 83-jarige leeftijd. 
 
VII.6 cornelia johanna WESTERWEEL, geboren op 28-03-1884 om 21.00 uur te sint 

maartensdijk (z), huisnr. A 307.  
Bij de aangifte waren getuige: Willem Kloet en Jan Beaufort, overleden op 05-05-1973 te leiden 
(zh) op 89-jarige leeftijd, begraven op 09-05-1973 te sint maartensdijk (z), oude begraafplaats. 
Ondertrouwd op 13-06-1912 te sint maartensdijk, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-06-1912 
te sint maartensdijk (z) met pieter marinus de WILDE, 37 jaar oud, landbouwer, geboren op 
01-03-1875 om 23.30 uur te sint maartensdijk (z), huisnr. B 53, overleden op 06-09-1944 te 
nieuw-loosdrecht (u) op 69-jarige leeftijd.  
Herbegraven te Sint Maartensdijk, begraven te sint maartensdijk (z), oude begraafplaats, zoon 
van dirk de WILDE , landbouwer, en cornelia jacoba adriana SNOUCK. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelia jacoba adriana de WILDE, verpleegster, geboren op 01-01-1913 te sint 

maartensdijk (z). 
2. maria adriana de WILDE , verpleegster, geboren op 03-12-1913 te sint maartensdijk 

(z). 
3. dirkje de WILDE , geboren op 15-10-1915 te sint maartensdijk (z), overleden op 

12-03-1993 te bergen op zoom (nb) op 77-jarige leeftijd, begraven te sint maartensdijk 
(z). 

4. jacobus cornelis de WILDE, officier korps mariniers, geboren op 30-10-1917 te sint 
maartensdijk (z). 

 
VII.8 helena elizabeth WESTERWEEL, geboren op 19-06-1888 om 16.00 uur te sint 

maartensdijk (z), huisnr. A 307.  
Bij de aangifte waren getuige: Jacob Bout en Pieter Adriaan van Zetten, overleden op 21-12-1981 te 
sint maartensdijk (z) op 93-jarige leeftijd, begraven op 26-12-1981 te sint maartensdijk (z), 
oude begraafplaats. 
Ondertrouwd op 11-05-1916 te sint maartensdijk, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-05-1916 
te sint maartensdijk (z) (getuige(n): cornelis Noom, vader van de man, 70 jaar, johannes jan 



Noom, broer van de man, 27 jaar, buurmalsen, johannes cornelis Westerweel, broer van de 
vrouw, 34 jaar en adriaan cornelis Hage, zwager van de vrouw, 39 jaar, colijnsplaat. Alle 
getuigen zijn landbouwer.) met marinus NOOM, 35 jaar oud, landbouwer, geboren op 
25-06-1880 om 18.00 uur te sint maartensdijk (z), huisnr. B 130, overleden op 12-10-1966 te 
sint maartensdijk (z) op 86-jarige leeftijd, begraven te sint maartensdijk (z), oude 
begraafplaats, zoon van cornelis NOOM, landbouwer, en wilhelmina HAGE . 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelis willem NOOM, geboren op 09-05-1918 te sint maartensdijk (z), overleden 

op 16-05-1918 te sint maartensdijk (z), 7 dagen oud. 
 
VI.6 gerard WESTERWEEL , bakker, geboren op 19-11-1853 om 01.00 uur te sint maartensdijk 

(z), huisnr. 126.  
Bij de aangifte waren getuige: Johannes Leemans, Cornelis Rijnberg. Overleden op 24-07-1929 om 
13.00 uur te zaamslag (z) op 75-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Adriaan van de Velde, 68 jaar, lijkdienaar en Jan Cornelis Eijke, 34 jaar, ambtenaar 
ter secretarie. Begraven te zaamslag (z).  
Op 8 maart 1897 verzoekt Gerard aan burgemeester en wethouders van Zaamslag hem een vergunning 
te verlenen tot uitbreiding van zijn brood-, beschuit- en koekbakkerij. 
Ondertrouwd op 04-04-1882 te st-maartensdijk, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-04-1882 te 
zaamslag (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. gerard 
b. afkondigingen sint maartensdijk, 09 en 16-04-1882 
c. Certificaat Nat. Mil.lot 13, tot geen dienst verplicht, te klein 
d. overl. johannes Westerweel 
e. geb. wilhelmina johanna met wilhelmina johanna van VESSEM, 26 jaar oud, geboren op 
24-11-1855 om 21.00 uur te zaamslag (z), huisnr. D 88, overleden op 29-12-1937 te zaamslag 
(z) op 82-jarige leeftijd, begraven te zaamslag (z). 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelia françoise WESTERWEEL (zie VII.11 op blz. 8). 
2. françoise cornelia WESTERWEEL (zie VII.13 op blz. 8). 
3. johannes cornelis WESTERWEEL (zie VII.14 op blz. 8). 
4. cornelis johannes WESTERWEEL, geboren op 02-05-1888 om 16.00 uur te 

zaamslag (z), huisnr. A 18, overleden op 28-05-1888 om 04.00 uur te zaamslag (z), 26 
dagen oud.  
Aangegeven door: Cornelis Arij van Vessem, oom, 36 jaar, winkelier en Matthijs Emaar, oom, 
34 jaar. 

5. cornelis johannes WESTERWEEL, geboren op 22-05-1889 om 05.00 uur te 
zaamslag (z), huisnr. A 18, overleden op 09-06-1889 om 05.30 uur te zaamslag (z), 18 
dagen oud.  
Aangegeven door: Gerard Westerweel, vader, 34 jaar, broodbakker en Cornelis Arij van 
Vessem, oom, 37 jaar, winkelier. 

6. pieternella mathilda WESTERWEEL , geboren op 19-07-1890 om 10.30 uur te 
zaamslag (z), huisnr. A 18, overleden op 22-02-1965 te terneuzen (z) op 74-jarige 
leeftijd, begraven te zaamslag (z). 

7. jacoba cornelia WESTERWEEL, geboren op 27-12-1892 om 19.30 uur te zaamslag 
(z), huisnr. A 18, overleden op 18-02-1980 te winterswijk (gld) op 87-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-07-1920 te zaamslag (z) (getuige(n): salomon de 
Mul, oom van de man, 57 jaar, landbouwer en johannes cornelis Westerweel, broer 
van de vrouw, 34 jaar, broodbakker.) met abraham de MUL, 23 jaar oud, 
commisionair, vlashandelaar, geboren op 05-03-1897 om 05.00 uur te zaamslag (z), 
huisnr. B 95, overleden op 15-11-1948 te amsterdam (nh) op 51-jarige leeftijd, zoon 
van levinus abraham de MUL, landbouwer, koopman, en maatje johanna 
DIELEMAN . 

8. cornelis johannes WESTERWEEL, bakker/landbouwer, geboren op 20-10-1895 om 



24.00 uur te zaamslag (z), huisnr. A 23, overleden op 20-12-1968 te terneuzen (z) op 
73-jarige leeftijd, begraven te zaamslag (z). 

9. willem cornelis WESTERWEEL, bakker/landbouwer, geboren op 27-06-1899 om 
02.00 uur te zaamslag (z), huisnr. A 23, overleden op 15-08-1990 te terneuzen (z) op 
91-jarige leeftijd. 

 
VII.11 cornelia françoise WESTERWEEL, geboren op 16-09-1882 om 09.00 uur te zaamslag (z), 

huisnr. A 18, overleden op 26-10-1947 te zaamslag (z) op 65-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-04-1908 te zaamslag (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. jan cornelis 
b. geb. cornelia françoise 
c. Certificaat Nat. Mil. lot 35, tot geen dienst verplicht met jan cornelis GEELHOEDT , 28 jaar 
oud, bakker, geboren op 28-02-1880 om 08.30 uur te terneuzen (z), huisnr. B 251.  
Bij de aangifte waren getuige: Jan Lambertus van Vessem, 37 jaar, broodbakker en Abraham 
Lambertus van Vessem, 35 jaar, broodbakker. Overleden op 22-08-1960 te terneuzen (z) op 
80-jarige leeftijd, zoon van pieter marinus GEELHOEDT , broodbakkersknecht, en janneke 
van WIJCK . 
Uit dit huwelijk: 
1. piet GEELHOEDT , geboren op 12-09-1918 te zaamslag (z), overleden op 

09-12-1935 op 17-jarige leeftijd. 
 
VII.13 françoise cornelia WESTERWEEL, geboren op 31-08-1884 om 14.30 uur te zaamslag (z), 

huisnr. A 18, overleden op 13-12-1957 te eindhoven (nb) op 73-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-11-1906 te zaamslag (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. cornelis 
b. geb. françoise cornelia 
c. Certificaat Nat. Mil. lot 7a, uit hoofde van broederdienst tot geen dienst verplicht met cornelis 
KAYSER , 22 jaar oud, schilder, geboren op 28-04-1884 om 15.30 uur te zaamslag (z), huisnr. 
A 159, overleden op 21-10-1972 te asten (nb) op 88-jarige leeftijd, zoon van dirk willem 
frederik KAYSER , timmerman, en janna SCHIEMAN . 
Uit dit huwelijk: 
1. janna wilhelmina KAYSER , geboren op 30-03-1910 te zaamslag (z). 

Gehuwd. 
 
VII.14 johannes cornelis WESTERWEEL, brood en banketbakker, geboren op 03-04-1886 om 

06.30 uur te zaamslag (z), huisnr. A 18, overleden op 01-12-1953 te sint maartensdijk (z) op 
67-jarige leeftijd, begraven op 04-12-1953 te sint maartensdijk (z), oude begraafplaats. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-04-1913 te zaamslag (z) (getuige(n): jan cornelis 
Geelhoedt, 33 jaar, broodbakker, cornelis Kaijser, 28 jaar, schilder, zwagers van de man, 
philippus anthonius Knijff, 31 jaar, rijwielhandelaar, broer van de vrouw en  gijsbert Sligter, 
28 jaar, timmerman den haag, zwager van de vrouw.) met elizabeth maria KNYFF, 24 jaar 
oud, geboren op 25-11-1888 om 11.30 uur te zaamslag (z), huisnr. A 104, overleden op 
30-11-1972 te sint maartensdijk (z) op 84-jarige leeftijd, begraven te sint maartensdijk (z), 
oude begraafplaats, dochter van johannes KNYFF, koperslager. 
Uit dit huwelijk: 
1. gerard WESTERWEEL , bakker, geboren op 11-12-1917 te sint maartensdijk (z). 

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13-11-1950 te hummelo (gld). 
 
VI.10 pieter abraham WESTERWEEL, landbouwer, geboren op 27-08-1858 om 20.30 uur te sint 

maartensdijk (z), huis nr. 152.  
Get: Abraham Seijs, Johannes Leemans, overleden op 12-02-1951 te wissenkerke (z) op 92-jarige 



leeftijd.  
Op 06-05-1910 wordt bij noteris Nicolaas van Steenbergen te Tholen een testament opgemaakt. 
repertoire nr. 90 (171220 no 620). 
Bron: Centraal Testamentenregister. 
Ondertrouwd op 07-09-1882 te st-maartensdijk, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-09-1882 te 
sint maartensdijk (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. pieter abraham 
b. geb. johanna maria 
c. overl. johannes Westerweel 
d. Certificaat Nat. Mil. lot 3, hij heeft een nummerwisselaar gesteld, die op 8 mei 1878 is ingelijfd bij 
het corps Pontonniers en nog is dienende. 
 Echtgenote is johanna maria HAGE, 23 jaar oud, geboren op 23-11-1858 om 11.00 uur te 
sint maartensdijk (z), huis nr. 279, overleden op 21-01-1942 te wissenkerke (z) op 83-jarige 
leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. johannes cornelis WESTERWEEL (zie VII.23 op blz. 10). 
2. pieternella cornelia WESTERWEEL (zie VII.26 op blz. 10). 
3. cornelia johanna WESTERWEEL (zie VII.28 op blz. 10). 
4. willemina cornelia WESTERWEEL , geboren op 29-11-1891 om 23.45 uur te sint 

maartensdijk (z), huis nr. A 45b.  
Get: Adriaan Marinus Coomans, Johannes Polderman, overleden op 06-03-1955 te 
rotterdam (zh) op 63-jarige leeftijd, begraven op 10-03-1955 te rotterdam (zh), alg. 
begr.pl Crooswijk. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-05-1917 te sint maartensdijk (z) (getuige(n): pieter 
marinus Geluk, broer van de man, 23 jaar, metselaar en johannes cornelis Westerweel, 
broer van de vrouw, 34 jaar, landbouwer.) met gerhard abraham GELUK , 28 jaar 
oud, assistent rijksbelastingen, geboren op 29-04-1889 om 07.30 uur te sint 
maartensdijk (z), huis nr. A 277, overleden op 11-01-1968 te rotterdam (zh) op 
78-jarige leeftijd,  
12-01-1968 overleden volgens rouwkaart, begraven op 15-01-1968 te rotterdam (z), 
alg.begraafplaats crooswijk. 

5. cornelis WESTERWEEL (zie VII.31 op blz. 11). 
6. jacobus marinus WESTERWEEL, werkzaam in de landbouw/veeteelt, geboren op 

28-10-1898 om 14.30 uur te sint maartensdijk (z), huis nr. A 46, overleden op 
17-07-1939 om 16.15 uur te osnabrück (D) op 40-jarige leeftijd.  
Op 17 juli 's morgens ongeveer 9 uur werd uw broeder zwaar gewond hier binnengebracht. 
Voor zover wij weten had hem een stier naar boven geworpen, waardoor hij een 
schouderblad- en ribbenbreuk opgelopen had en bovendien ook inwendige kneuzingen. 's 
Namiddags verergerde zijn toestand. Op wens van Uw broeder werd een predikant geroepen, 
die hem voorzag van de troost van zijn godsdienst. Om 16 uur 15 is hij geheel rustig en vredig 
ingeslapen. Hier in Osnabrück op het Johanneskerkhof is hij begraven. 
Wij spreken onze hartelijke deelneming uit. 
(de vertaling van een brief juli 1939 van een verpleegster/zuster uit het ziekenhuis in 
Osnabrück. Deze brief is in het bezit van de familie). Begraven 07-1939 te osnabrück (D), 
johanneskerkhof.  
Ging,door schuldeisers achtervolgd, eerst door Nederland zwerven, kwam tenslotte in 
Osnabrück terecht. 
In Amsterdam heeft hij tussen 1930 en 1939 drie perioden gewoond. In 1939 (3 januari) wordt 
op zijn gezinskaart in de kolom 'waarheen' geschreven Borg, Kreis Bersenbrück, Dld. (Borg 
ligt ten noorden van Osnabrück, lw). 
(Bron: Gezinskaarten, GA Amsterdam). 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-04-1926 te scherpenisse (z), gescheiden na 11 jaar 
op 19-10-1937 te scherpenisse (z) van jozina QUAAK , geboren op 27-03-1901 om 
12.00 uur te scherpenisse (z), huisnr. 246.  
Aangegeven door: Adriaan Sebastiaan Suurland, 43 jaar, veldarbeider en Hubrecht Mol, 27 



jaar, veldarbeider. Overleden op 18-05-1991 te bergen op zoom (nb) op 90-jarige 
leeftijd, begraven op 22-05-1991 te scherpenisse (z), dochter van hendrik QUAAK , 
landbouwer, en berbera de GRAAF. 

 
VII.23 johannes cornelis WESTERWEEL, landbouwer, geboren op 30-04-1883 om 02.00 uur te 

sint maartensdijk (z), huis nr. A 313.  
Get. Jacobus Cornelis Westerweel, Abraham de Wilde, overleden op 23-02-1973 te bergen op 
zoom (nb) op 89-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 26-05-1908 te st-maartensdijk, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-06-1908 te 
sint maartensdijk (z) met tona louisa van den HOEK, 24 jaar oud, geboren op 31-07-1883 
om 21.30 uur te sint maartensdijk (z), huisnr. A 193.  
Bij de aangifte waren getuige: Adam Pikaar, 63 jaar, schipper en Krijn Goudswaard, 63 jaar, 
gemeentebode. Overleden op 21-12-1936 te sint maartensdijk (z) op 53-jarige leeftijd, begraven 
te sint maartensdijk (z), oude begraafplaats. 
Uit dit huwelijk: 
1. johanna elizabeth WESTERWEEL, geboren op 24-10-1908 te sint maartensdijk (z). 

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-04-1930 te sint maartensdijk (z).  
Ze trouwden met de handschoen. Hij was al in N.O.I., zij volgde enige maanden later. 
Echtgenoot is dingenus cornelis van den BERGE, 29 jaar oud, onder-luitenant 
K.N.I.L. Geboren op 21-10-1900 om 02.30 uur te sint maartensdijk (z), huisnr. A 197.  
Bij de aangifte waren getuige: Adriaan Cornelis van den Berge, 45 jaar, koopman en Jacob 
Nelewart Geluk, 31 jaar, landbouwer. Overleden op 21-07-1943 te thambuzyth (birma) 
op 42-jarige leeftijd. 

2. marinus pieter louis WESTERWEEL, geboren op 23-08-1911 te sint maartensdijk 
(z), overleden op 25-11-1911 te sint maartensdijk scherpenisse (z), 94 dagen oud. 

3. betsy louisa WESTERWEEL, geboren op 07-11-1918 te sint maartensdijk (z), 
overleden op 22-02-2006 te haarlem op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-02-2006 
te crematorium Westerveld, Driehuis. 
Ondertrouwd op 06-10-1938 te sint maartensdijk, gehuwd op 19-jarige leeftijd op 
20-10-1938 te sint maartensdijk (z) met adrianus AALDIJK , 24 jaar oud, 
vertegenwoordiger/houder van een reclamebureau, geboren op 17-06-1914 te 
streefkerk (zh), overleden op 28-10-1967 te haarlem (nh) op 53-jarige leeftijd, 
begraven op 01-11-1967 te haarlem (nh), noorderbegraafplaats. 

 
VII.26 pieternella cornelia WESTERWEEL, geboren op 23-01-1885 om 03.30 uur te sint 

maartensdijk (z), huis nr. A 301.  
Get: Johannes Cornelis Westerweel, Andreas van Damme, overleden op 02-03-1978 te goes (z), 
ziekenhuis de Bevelanden Zuid op 93-jarige leeftijd, begraven op 06-03-1978 te wissenkerke 
(z), alg. begraafpl. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-05-1911 te sint maartensdijk (z) met hubrecht HOEK , 27 
jaar oud, timmerman, had een klein aannemersbedrijf, geboren op 22-01-1884 om 06.00 uur te 
sint maartensdijk (z), huisnr. A 228, overleden op 27-04-1961 te goes (z) op 77-jarige leeftijd, 
begraven op 02-05-1961 te wissenkerke (z), alg. begraafplaats. 
Uit dit huwelijk: 
1. levenloos HOEK, geboren op 19-06-1913 te wissenkerke, overleden op 19-06-1913 

te wissenkerke, 0 dagen oud. 
2. elizabeth johanna HOEK, verpleegster, geboren op 10-02-1918 te wissenkerke (z), 

overleden op 30-09-1943 te wissenkerke (z) op 25-jarige leeftijd, begraven op 
01-10-1943 te wissenkerke (z), alg. begr. pl, overleed tgv een besmetting opgelopen in 
1940 in het Diaconessenziekenhuis te Breda. bron: de Wilde. 

 
VII.28 cornelia johanna WESTERWEEL, geboren op 10-02-1890 om 05.00 uur te sint 

maartensdijk (z), huis nr. A 45b.  
Get: Abraham Quilt, Johannes Polderman, overleden op 12-09-1982 te alkmaar (nh) op 92-jarige 
leeftijd, begraven op 16-09-1982 te alkmaar (nh), alg. begraafplaats. 



Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-02-1916 te sint maartensdijk (z) (getuige(n): johannes 
cornelis Westerweel, 36 jaar, landbouwer, cornelis Westerweel, 21 jaar, onderwijzer stad aan 
't haringvliet, beiden broers van de vrouw, jan franciscus Schieman, broer van de man, 26 jaar, 
zadelmaker zaamslag en gerhard abraham Geluk, 26 jaar, kommies Rijksbelastingen) met 
franciscus jan SCHIEMAN, 25 jaar oud, timmerman, geboren op 12-09-1890 om 00.30 uur 
te zaamslag (z), huis nr. C 25, overleden op 25-11-1970 te alkmaar (nh) op 80-jarige leeftijd, 
begraven op 30-11-1970 te alkmaar alg.begr.pl. 
Uit dit huwelijk: 
1. jan pieter franciscus SCHIEMAN, geboren op 12-09-1918 te sint maartensdijk (z), 

overleden op 09-12-1935 te alkmaar (nh) op 17-jarige leeftijd. 
 
VII.31 cornelis WESTERWEEL, onderwijzer, geboren op 26-08-1894 om 05.30 uur te sint 

maartensdijk (z), huis nr, A 45b, overleden op 12-09-1980 te zwolle (o) op 86-jarige leeftijd, 
begraven op 16-09-1980 te zwolle (z), begraafplaats kranenburg. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-12-1917 te sint maartensdijk (z) (getuige(n): johannes 
cornelis Westerweel, broer van de man, 34 jaar, landbouwer en jan leendert van Splunter, 
broer van de vrouw, 21 jaar, huis- en rijtuigschilder.) met elizabeth anna van SPLUNTER, 
22 jaar oud, geboren op 29-12-1894 om 12.00 uur te sint maartensdijk (z), huisnr. A 11.  
Bij de aangifte waren getuige: Gerard Cornelis de Wilde, 40 jaar, landbouwer en Dingenus Hage, 66 
jaar, gemeentebode. Overleden op 02-02-1971 te zwolle (o) op 76-jarige leeftijd, begraven op 
05-02-1971 te zwolle (o), begraafplaats kranenburg. 
Uit dit huwelijk: 
1. johanna hillegonda WESTERWEEL, onderwijzeres, geboren op 12-12-1918 te stad 

aan 't haringvliet (zh), overleden op 11-05-1999 te raalte (o) op 80-jarige leeftijd, 
gecremeerd op 15-05-1999 te zwolle (o), crematorium 'Kranenburg". 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-09-1945 te streefkerk (zh) met cornelis van 
OOSTEN, 28 jaar oud, accountant, geboren op 07-08-1917 te delft (zh), zoon van 
reinier van OOSTEN, smid, electrisch lasser, en jillezina margaretha van 
TRICHT . 

 
V.12 jacobus jwzn WESTERWEEL, broodbakker, geboren op 16-02-1822 om 12.00 uur te sint 

maartensdijk (z), huisnr. 127.  
Bij de aangifte waren getuige: B..... van Aalst, chirurgijn en Dingenus Smouck, 52 jaar, winkelier. 
Overleden op 29-04-1898 te sint maartensdijk (z) op 76-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 16-07-1867 te sint maartensdijk (z) met johanna janna de 
JONGE, 30 jaar oud, geboren op 10-04-1837 om 11.00 uur te sint maartensdijk (z), huis nr. 
29.  
Aangifte door Johannes Noom, logementhouder, 51 jaar, Johanna's grootvader. Ten tijde van haar 
geboorte woonde haar vader in Middelburg, haar moeder in Sint Maartensdijk. Overleden op 
21-10-1910 te sint maartensdijk (z) op 73-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. jacobus cornelis WESTERWEEL (zie VI.13 op blz. 11). 
2. abraham maarten WESTERWEEL (zie VI.16 op blz. 12). 

 
VI.13 jacobus cornelis WESTERWEEL, broodbakker, geboren op 05-05-1868 om 22.30 uur te 

sint maartensdijk (z), huis nr. A 181.  
Get: Pieter Seijs,Jacobus van Houdt, overleden op 07-05-1923 om 02.30 uur te bergen op zoom 
(nb) op 55-jarige leeftijd.  
Bij de aangifte waren getuige: Jacobus Cornelis Westerweel, 21 jaar, zonder beroep, wonende te 
Utrecht (was nog student LW) en Willem Abraham Bierens, 45 jaar, zonder beroep, wonende te 
Steenbergen.  
Op 07-01-1901 wordt bij notaris van Seters te Sint Maartensdijk een openbaar testament opgemaakt 
repertoire nr. 8 (91415 no. 305). 
Bron: Centraal Testamentenregister. 
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 03-08-1893 te st.maartensdijk (z).  



Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. jacobus cornelis 
b. geb. pieternella maria 
c. overl. marinus dirk Hage 
d. Certificaat Nat. Mil. lot 29, buiten oproeping gebleven met pieternella marina HAGE, 25 jaar 
oud, geboren op 29-11-1867 om 05.00 uur te sint maartensdijk (z), huis nr. B 71, overleden op 
21-07-1895 te sint maartensdijk (z) op 27-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd (2) op 05-02-1900 te sint maartensdijk (z), gehuwd op 31-jarige leeftijd op 
01-03-1900 te sint maartensdijk (z) met alida pieternella BIERENS, 29 jaar oud, geboren op 
21-03-1870 om 07.30 uur te dinteloord (nb), huisnr. D1.  
Bij de aangifte waren getuige: Arie van Nieuwenhuijzen, 69 jaar, tabakskerver en Johannis van 
Nieuwenhuijzen, 43 jaar, hoefsmid. Overleden op 22-05-1928 om 01.00 uur te bergen op zoom 
(nb) op 58-jarige leeftijd.  
Bij de aangifte waren getuige: Jacobus Cornelis Westerweel, 26 jaar, arts, zoon en Joseph Henri 
Eduard Keurs, 54 jaar, arts. Dochter van cornelis willem BIERENS, landbouwer, en jacomina 
lena STOLS. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. levenloos zoon WESTERWEEL, geboren op 07-07-1895 te sint maartensdijk (z), 

overleden op 07-07-1895 te sint maartensdijk (z), 0 dagen oud. 
Uit het tweede huwelijk: 
2. jacobus cornelis (co) WESTERWEEL , arts, geboren op 11-08-1901 om 14.30 uur te 

sint maartensdijk (z), huis nr. A 244.  
Get. Abraham Maarten Westerweel, broodbakker, overleden op 20-05-1961 te dinteloord 
(nb) op 59-jarige leeftijd, begraven te dinteloord (nb). 
Ondertrouwd op 01-08-1930 te dinteloord (nb), gehuwd op 29-jarige leeftijd op 
14-08-1930 te dinteloord (nb) met jacomina lena cornelia (mina) BIERENS, 23 jaar 
oud, geboren op 02-09-1906 te dinteloord (nb), overleden op 17-03-1997 te dinteloord 
(nb) op 90-jarige leeftijd, dochter van abraham willem (bram) BIERENS, 
landbouwer, en maria catharina martina  (maria) VERSTRAATE . 

3. levenloos dochter WESTERWEEL, geboren op 02-05-1902 te sint maartensdijk (z), 
overleden op 02-05-1902 te sint maartensdijk (z), 0 dagen oud.  
Aangegeven door: Johannes Jan de Jonge, 61 jaar en Dingenus Hage, 44 jaar, gemeentebode. 

 
VI.16 abraham maarten WESTERWEEL, koopman, broodbakker, geboren op 11-06-1873 om 

09.00 uur te sint maartensdijk (z), huis nr. A 181.  
Get: Johannes Westerweel, Johannes Noom, overleden op 19-07-1944 te utrecht (u) op 71-jarige 
leeftijd.  
Abraham Maarten wordt op 14-4-1908 onder curatele geplaatst. 
Tussen 02-02-1911 en 26-07-1943 worden er twaalf testamenten gemaakt: 
 
1e.  wonende te Sint Maartensdijk. 02-02-1911 bij notaris Nicolaas van           Steenbergen te Tholen 
repertoire nr. 16. Hij is dan van tafel en bed        gescheiden. 
2e.  wonende te Sint Maartensdijk. 10-02-1912 bij notaris B.J.Timmerman te       Sint Annaland 
repertoire nr. 25. 
3e.  wonende te Kortgene. 30-11-1912 bij notaris M.Noordijke te                  Colijnsplaat repertoire nr. 
3272. 
4e.  wonende te Kortgene. 21-04-1914 bij notaris Herman Roelof Stuve te          Middelburg repertoire 
nr. 2951. 
5e.  wonende te Vlissingen. 03-11-1917 bij notaris Herman Roelof Stuve te        Middelburg repertoire 
nr. 4121. 
6e.  wonende te Vlissingen. 15-12-1917 bij notaris J.C. Paap te Vlissingen,      uiterste wil bij openbare 
akte repertoire nr. 5346. 
7e.  wonende te Bergen op Zoom. 18-12-1917 bij notaris J.C. Paap te              Vlissingen, Akte van 
herroeping uiterste wil, repertoire nr. 5348. 
8e.  wonende te Tholen Oudelandsche straat 22. 09-02-1924 bij notaris 
     J. Willems te Haarlem, kantoornr. 625 repertoire nr. 17. 



9e.  wonende te Tholen Oudelandsche baan 22. Tijdelijk ..... 01-07-1924 bij      notaris B.M.Serné, 
kantoornr. 630 repertoire nr. 600. 
10e. wonende te Bergen op Zoom, Balsche Baan 16. 08-06-1931 bij notaris          George Herman te 
Ginneken en Bavel, kantoornr. 53 repertoire nr. 138. 
11e. wonende te Utrecht, Havenstraat 2. 08-08-1940 bij notaris David van de      Velde te te Tholen, 
kantoornr. 93 repertoire nr. 83. 
12e. wonende te Utrecht, Havenstraat 2. 26-07-1943 bij notaris Cornelis          Onnen te Utrecht, 
kantoornr. 818 repertoire nr. 7094. 
Bron: Algemeen Testamentenregister 
 
Op 04-06-1938 verhuist hij naar den Haag, Loosduinseweg 969. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-02-1902 te sint maartensdijk (z), gescheiden na 6 jaar op 
07-04-1908 van dirkje helena GROENEWEGE, geboren op 07-01-1879 om 16.30 uur te 
sint maartensdijk (z), huis nr. B 91, overleden op 05-05-1952 te sint maartensdijk (z) op 
73-jarige leeftijd.  
Zij gaat op 31-05-1938 met haar zoon in Naaldwijk, Duiventorenstraat 24 wonen. Haar man wordt op 
04-06-1938 opgenomen in een inrichting. Bron: Bev.Reg. den Haag 1913-1939. 
Uit dit huwelijk: 
1. jacobus johan WESTERWEEL, onderwijzer, docent chr. technische school 

'Veluweplein, den Haag, geboren op 16-05-1903 te sint maartensdijk (z), overleden op 
11-06-1974 te domburg (z) op 71-jarige leeftijd, begraven op 13-06-1974 te sint 
maartensdijk (z).  
Hij gaat met zijn moeder op 31-05-1938 in Naaldwijk, Duiventorenstraat 24 wonen. Bron: 
Bev.Reg. 1913-1939 den Haag. 

2. catharina pieternella jacoba WESTERWEEL, geboren op 11-12-1905 te sint 
maartensdijk (z), overleden op 26-10-1906 te sint maartensdijk (z), 319 dagen oud. 

 
IV.6 jannetje WESTERWEEL , geboren op 18-02-1787 te sint maartensdijk (z), gedoopt op 

18-02-1787 te sint maartensdijk (z) (getuige(n): jannetje Pape, haar grootmoeder), overleden 
op 17-07-1850 te sint maartensdijk (z) op 63-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-11-1815 te sint maartensdijk (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. overl. adriaan de Graaf 
b. overl. aaltje Geuze 
c. doop jannetje 
d. doop willem met willem de GRAAF, 21 jaar oud, landbouwer, geboren op 31-03-1794 te 
westkerke (z), gedoopt op 06-04-1794 te westkerke (z), overleden op 15-02-1863 te sint 
maartensdijk (z) op 68-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. adriaan de GRAAF, landbouwer, geboren op 26-05-1816 te sint maartensdijk, 

overleden op 11-12-1900 te sint maartensdijk (z) op 84-jarige leeftijd.  
Trouwt met Adriana Goedegebure. 

2. johanna de GRAAF, geboren op 29-04-1817 te sint maartensdijk, overleden op 
17-03-1887 te sint maartensdijk (z) op 69-jarige leeftijd.  
Trouwt met Adriaan Boogert. 

3. johannes de GRAAF, landbouwer, geboren 1819, overleden op 25-06-1886 te sint 
maartensdijk (z),  
trouwt met Izabella Pieternella Hage. 

4. willem de GRAAF, manufacturier, geboren op 13-11-1822 te sint maartensdijk, 
overleden op 20-06-1897 te sint maartensdijk (z) op 74-jarige leeftijd,  
trouwt Maria Boogaart. 

5. aaltje de GRAAF, geboren 1824 te sint maartensdijk (z), overleden op 26-04-1844 te 
sint maartensdijk (z). 

6. jacobus de GRAAF, geboren op 31-05-1826 te sint maartensdijk, overleden op 
30-04-1827 te sint maartensdijk (z), 334 dagen oud. 



7. helena catharina de GRAAF, geboren 1830, overleden op 26-11-1857 te sint 
maartensdijk (z),  
trouwt Andreas van Damme, timmerman. 

 
III.5 maatje WESTERWEEL, geboren op 11-12-1757 te sint maartensdijk (z), overleden op 

28-10-1842 te sint maartensdijk (z) op 84-jarige leeftijd.  
Ze deed haar belijdenis op 02-04-1779 in Sint Maartensdijk. 
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 11-04-1786 te sint maartensdijk (z).  
Op 23-03-1786 werd te Scherpenisse trouwgeld betaald.  
Er zijn drie overlijdens van kinderen van Abraham bekend t.w. op: 02-09-1787, 12-12-1793 en 
18-05-1795. Bij de volkstelling van 1814 worden twee kinderen vermeld t.w.: Johanna, 23 jaar en 
Jacoba, 18 jaar. 
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 02-04-1802 te st maartensdijk (z), volgens ISIS is dit 1801 
met josephus wilhelmus van STRATEN, 32 jaar oud, tonnelier/kuiper, geboren te bergen op 
zoom (nb), gedoopt (RK) op 16-03-1770 te bergen op zoom (nb) (getuige(n): Guilhelmus 
Josephus Rekier en Joanna Praester?).  
Bij de doop zijn de voornamen Guilhelmus Josephus, bij het trouwen is de volgorde van de namen 
omgekeerd. Overleden op 20-10-1857 te sint maartensdijk (z) op 87-jarige leeftijd.  
Op 02-04-1801 wordt te Stavenisse een testament opgemaakt tussen Josephus en Maatje, aanstaande 
bruidegom en bruid. Op 02-04-1801 wordt te Sint Maartensdijk trouwgeld betaald.Op de lijst van 
inwoners van 1811 van Sint Maartensdijk wordt het gezin vermeld: Josephus 42 jaar, Maatje 57 jaar en 
drie kinderen Knulst. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. jannetje KNULST , geboren op 30-07-1786 te sint maartensdijk (z), overleden op 

12-09-1869 te stavenisse op 83-jarige leeftijd. 
2. willem KNULST , geboren op 05-08-1787 te sint maartensdijk (z). 
3. pieternella johanna KNULST, landvrouw, gedoopt op 18-04-1790 te sint 

maartensdijk (z), overleden op 25-09-1838 te sint maartensdijk (z) op 48-jarige 
leeftijd.  
Bij haar overlijden wordt ze 'landvrouw' genoemd.  
trouwt met Jacob Hage, landman. 

4. johanna KNULST, geboren op 23-10-1791 te sint maartensdijk (z), overleden op 
05-02-1855 te sint maartensdijk op 63-jarige leeftijd. 

5. willem KNULST , geboren op 17-11-1793 te sint maartensdijk (z). 
6. jacoba KNULST, geboren 1794 te sint maartensdijk (z), overleden op 08-09-1830 te 

sint maartensdijk (z).  
Trouwt met Jan van Oost. 

 
III.8 jacobus WESTERWEEL, boerenkecht, geboren op 23-11-1766 te sint maartensdijk (z), 

overleden op 14-11-1799 te sint maartensdijk (z) op 32-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-09-1791 te st.maartensdijk (z) met maria clasina DOUW, 
23 jaar oud, geboren op 23-01-1768 te sint maartensdijk (z), overleden op 25-04-1853 om 
04.00 uur te scherpenisse (z) op 85-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Anthonij Duijnhouwer, schoonzoon, 58 jaar, herbergier en Adriaan Sebastiaan 
Suurland, 54 jaar, gemeentebode.  
Zij hertrouwt 23-05-1806 (otr) met Jan Jobse van Oost, dochter van gerard DOUW, landbouwer, 
en lena TUK. 
Uit dit huwelijk: 
1. jannetje WESTERWEEL , geboren op 20-11-1791 te sint maartensdijk (z). 
2. (he)lena WESTERWEEL (zie IV.18 op blz. 14). 
3. jacobus WESTERWEEL (zie IV.19 op blz. 15). 

 
IV.18 (he)lena WESTERWEEL, herbergierster, geboren 1794 te sint maartensdijk (z), overleden 

op 11-07-1855 om 14.30 uur te scherpenisse (z). 
Gehuwd op 03-03-1814 te scherpenisse (z).  
Bij het huwelijk waren de moeders aanwezig, de vaders waren reeds 



overleden. Echtgenoot is anthonij DUIJNHOUWER , 19 jaar oud, herbergier, geboren op 
26-07-1794 te scherpenisse (z), gedoopt op 10-08-1794 te scherpenisse (z), overleden op 
11-01-1854 te scherpenisse (z) op 59-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. marinus DUIJNHOUWER , geboren op 26-08-1814 om 08.00 uur te scherpenisse 

(z).  
Getuige: Cornelia Kaashoek.  
Trouwt op 02-09-1836 te Scherpenisse aktenummer 18 met Cornelia Kaashoek, van Sint 
Annaland, dochter van Kornelis Kaashoek en Janna Geluk. 

2. maria klazina DUIJNHOUWER , geboren op 23-09-1816 om 04.00 uur te 
scherpenisse (z), huis nr. 91, overleden op 12-03-1833 om 10.00 uur te scherpenisse 
(z), huis nr. 58 op 16-jarige leeftijd. 

3. jacoba DUIJNHOUWER, geboren op 19-12-1818 om 23.30 uur te scherpenisse (z), 
huis nr. 141, overleden op 22-04-1845 om 13.00 uur te scherpenisse (z) op 26-jarige 
leeftijd.  
Trouwt op 20-05-1842 te Scherpenisse aktenummer 2 met Hendrik Hage van Poortvliet, zoon 
van Izaak Izaakse Hage en Cornelia van der Stel. 

4. maaitje DUIJNHOUWER , geboren op 22-07-1820 om 19.00 uur te scherpenisse (z) 
huis nr. 74, overleden op 03-10-1822 om 07.00 uur te scherpenisse (z) huis nr. 74 op 
2-jarige leeftijd. 

5. jacobus DUIJNHOUWER, geboren op 29-11-1821 om 12.00 uur te scherpenisse (z), 
huis nr. 74, overleden op 08-04-1822 te scherpenisse (z), huis nr. 74, 130 dagen oud. 

6. jacomina pieternella DUIJNHOUWER, geboren op 30-07-1823 om 10.00 uur te 
scherpenisse (z), huis nr. 74, overleden op 05-02-1826 om 09.00 uur te scherpenisse 
(z), huis nr. 74 op 2-jarige leeftijd. 

7. jan DUIJNHOUWER , geboren op 11-10-1825 om 02.00 uur te scherpenisse (z), huis 
nr. 74, overleden op 25-10-1825 om 03.00 uur te scherpenisse (z), huis nr. 74, 14 
dagen oud. 

8. leena DUIJNHOUWER, geboren op 11-10-1825 om 03.00 uur te scherpenisse (z), 
huis nr. 74, overleden op 27-01-1911 om 05.30 uur te scherpenisse (z) op 85-jarige 
leeftijd.  
Trouwt op 02-04-1858 te Scherpenisse aktenummer 5 met Adriaan Deurloo van Scherpenisse, 
zoon van Adriaan Deurloo en Pieternella Lobbezoo. 

9. jan DUIJNHOUWER , geboren op 03-06-1827 om 17.00 uur te scherpenisse (z), huis 
nr. 58, overleden op 30-01-1901 te oud-vossemeer op 73-jarige leeftijd. 

10. jacob DUIJNHOUWER , geboren op 03-06-1829 om 01.00 uur te scherpenisse (z), 
huis nr.58, overleden op 22-08-1829 om 02.30 uur te scherpenisse (z), huis nr. 58, 80 
dagen oud. 

11. catharina maria DUIJNHOUWER , geboren op 28-01-1832 om 15.00 uur te 
scherpenisse (z), huis nr. 58, overleden op 04-08-1917 om 23.00 uur te scherpenisse 
(z) op 85-jarige leeftijd.  
Trouwt op 14-05-1852 te Scherpenisse aktenummer 6 met Cornelis van der Werf van 
Scherpenisse, zoon van Antoni Pieterse van der Werf en Adriana Kraak. 

12. maria clazina DUIJNHOUWER , geboren op 05-09-1836 te scherpenisse (z), huis 
nr. 58, overleden op 23-06-1907 te tholen op 70-jarige leeftijd. 

 
IV.19 jacobus WESTERWEEL, landman, geboren op 19-04-1798 te sint maartensdijk (z), gedoopt 

op 22-04-1798 te sint maartensdijk (z) (getuige(n): Jacobus Westerweel en Jannetje Pape, zijn 
grootouders), overleden op 26-08-1878 te sint maartensdijk (z) op 80-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-04-1823 te sint maartensdijk (z).  
Huwelijkse Bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat. Mil. lot 10, uit hoofde van enige zoon te zijn, vrijgesteld. Signalement: lengte: 1,775, 
aangezicht: ovaal, voorhoofd: ordinair, ogen: blauw, neus: ordinair, mond: idem, kin: rond, haar: 
blond, wenkbrauwen: idem, merkbare tekenen: pokdalig. 
(in dit stuk wordt de moeder timmermansvrouw genoemd). 



b. overl. jacobus Westerweel, 
c. doop. anna pieternella, 
d. overl. helena van Hemert, 
e. afkondigingen scherpenisse/ westkerke, 2 en 9 maart 1823, 
f. geb. jacobus. Echtgenote is anna pieternella de WILDE, 18 jaar oud, geboren op 
02-07-1804 te sint maartensdijk (z), gedoopt op 08-07-1804 te sint maartensdijk (z), overleden 
op 05-04-1881 om 09.00 uur te sint maartensdijk (z) op 76-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Izak Hage junior, 54 jaar en Abraham Moerland, 68 jaar. Dochter van helena 
van HEMERT . 
Uit dit huwelijk: 
1. maria jacoba WESTERWEEL (zie V.34 op blz. 16). 
2. abraham WESTERWEEL (zie V.35 op blz. 17). 
3. jacobus WESTERWEEL, geboren op 21-10-1827 om 16.00 uur te sint maartensdijk 

(z), huis nr.  68, overleden op 18-10-1828 te sint maartensdijk (z), 363 dagen oud. 
4. lena WESTERWEEL (zie V.39 op blz. 17). 
5. jacobus WESTERWEEL, geboren op 12-06-1832 om 17.00 uur te sint maartensdijk 

(z), huis 68, overleden op 01-10-1832 te sint maartensdijk (z), 111 dagen oud. 
 
V.34 maria jacoba WESTERWEEL, geboren op 20-01-1824 om 12.00 uur te sint maartensdijk 

(z), huis nr. 84, overleden op 22-01-1911 te sint maartensdijk (z) op 87-jarige leeftijd.  
Na haar overlijden wordt een memorie van successie opgemaakt. Sint Maartensdijk 3/3169-1911. Ieder 
kind heeft recht op ƒ 2953,82, maar de uitstaande leningen moeten daar nog van af worden getrokken. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-09-1845 te sint maartensdijk (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. afkondigingen sint maartensdijk 07 en 14-09-1845 
b. geb. marinus 
c. geb. maria jacoba 
d. Certificaat Nat. Mil. 17e afd. Infanterie. In dienst 15-05-1832, op 06-09-1832 behoorlijk uit dienst 
ontslagen. Signalement: lengte: 1.669, aangezicht: rond, voorhoofd: plat, ogen: blauw, neus: spits, 
mond: ordinair, kin: rond, haar: lichtbruin, wenkbrauwen: idem, merkbare tekenen: geen. Echtgenoot 
is marinus de FOUW, 31 jaar oud, molenaar, geboren op 21-11-1813 om 07.00 uur te sint 
maartensdijk (z), overleden op 15-05-1890 te sint maartensdijk (z) op 76-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. levenloos zoon de FOUW, geboren op 09-01-1848 te sint maartensdijk (z), overleden 

op 09-01-1848 te sint maartensdijk (z), 0 dagen oud. 
2. karel johannes de FOUW, watermolenaar, geboren op 09-08-1850 om 01.30 uur te 

sint maartensdijk (z), huis nr. 183.  
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis Rijnburg, Hubrecht van Nieuwenhuijsen. Overleden 
op 17-09-1919 te sint maartensdijk (z) op 69-jarige leeftijd.  
Trouwt met Katharina Hendrika van der Velde. 

3. jacobus de FOUW, schipper, koopman, geboren op 04-03-1853 om 14.00 uur te sint 
maartensdijk (z), huis nr. 183.  
Bij de aangifte waren getuige: Dingenus Hage, Abraham Seijs, overleden op 11-10-1919 te 
sint maartensdijk (z) op 66-jarige leeftijd.  
Trouwt met Alberdina Cornelia Quakkelaar, later met Anna Pieternella de Fouw. 

4. tona de FOUW, geboren op 09-12-1855 om 16.30 uur te sint maartensdijk (z), huis 
nr. 183.  
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis Rijnburg, Cornelis Verkerke. Overleden op 
29-03-1923 te tholen op 67-jarige leeftijd.  
Trouwt met Willem Moelker, oesterhandelaar, te Tholen. 

5. abraham de FOUW, geboren op 28-11-1858 om 10.00 uur te sint maartensdijk (z), 
huis nr. 183.  
Get: Abraham Seijs, Jacob Leeuwe, overleden op 16-12-1858 te sint maartensdijk (z), 18 
dagen oud. 

6. anna pieternella de FOUW, geboren op 18-06-1860 om 20.30 uur te sint 



maartensdijk (z), huis nr. B 55.  
Bij de aangifte waren getuige: Dingemans Hage, Johannes Bot. Overleden op 06-03-1950 
te scherpenisse op 89-jarige leeftijd.  
Trouwt met Daniël Anthonie Larooij, schipper, wonend te Scherpenisse.. 

7. jannetje de FOUW, geboren op 25-05-1863 om 09.00 uur te sint maartensdijk (z), 
huis B 54, overleden op 15-12-1950 te Tholen op 87-jarige leeftijd.  
Trouwt met Johannes Christiaanse, landbouwer, wonend te Tholen.. 

8. lena de FOUW, geboren op 25-03-1866 om 21.30 uur te sint maartensdijk (z), huis B 
54.  
Trouwt met Pieter Leendert de Wilde, landbouwer. 

 
V.35 abraham WESTERWEEL, arbeider, geboren op 11-09-1825 om 07.00 uur te sint 

maartensdijk (z), huis nr. 84, overleden op 16-07-1882 te sint maartensdijk (z) op 56-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-01-1856 te sint maartensdijk (z) met elisabeth BAZEN, 
19 jaar oud, geboren op 21-06-1836 om 11.30 uur te sint maartensdijk (z), huisnr. 112.  
Bij de aangifte waren getuige: Marinus Paulusse, 40 jaar, arbeider en Cornelis van der Graaf, 31 jaar, 
arbeider. Overleden op 09-10-1869 te sint maartensdijk (z) op 33-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. levenloos zoon WESTERWEEL, geboren op 10-02-1856 te sint maartensdijk (z), 

overleden op 10-02-1856 te sint maartensdijk (z), 0 dagen oud. 
2. anna pieternella WESTERWEEL, geboren op 16-01-1860 om 19.30 uur te sint 

maartensdijk (z), huis nr. 155.  
Get.: Jacobus van Houdt, Abraham Seijs, overleden op 04-03-1860 te sint maartensdijk 
(z), 48 dagen oud. 

 
V.39 lena WESTERWEEL, geboren op 26-09-1829 om 18.00 uur te sint maartensdijk (z), huis nr. 

68, overleden op 09-09-1868 te sint maartensdijk (z) op 38-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-07-1851 te sint maartensdijk (z) met adriaan BAZEN, 26 
jaar oud, arbeider/vlaswerker, geboren op 11-02-1825 om 02.00 uur te sint maartensdijk (z), 
huis nr. 121, overleden op 18-02-1913 te sint maartensdijk (z) op 88-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. jan BAZEN , geboren op 09-01-1852 om .30 uur te sint maartensdijk (z), huis 68, get: 

hubrecht van nieuwenhuijsen, abraham seijs, overleden op 15-02-1922 te vlissingen op 
70-jarige leeftijd. 

2. jacobus marinus BAZEN, geboren op 18-05-1854 om 23.00 uur te sint maartensdijk 
(z), huis nr. 178 H.  
Get: Cornelis Rijnsburg, Willem de Graaf, overleden op 15-01-1857 te sint maartensdijk 
(z) op 2-jarige leeftijd. 

3. janna BAZEN, geboren op 01-12-1856 om 14.00 uur te sint maartensdijk (z), huis 
178 H.  
Get: cornelis verkerke, cornelis rijsenburg. 

4. jacobus cornelis BAZEN, geboren 1861 te sint maartensdijk (z), overleden op 
21-01-1937 te sint maartensdijk (z).  
Trouwt met Johanna Gelok. 

5. jacobus marinus BAZEN, geboren op 06-01-1861 om 15.00 uur te sint maartensdijk 
(z), huis B 58, get: adriaan bout, jan adriaanse, overleden op 21-01-1937 te sint 
maartensdijk (z) op 76-jarige leeftijd. 

6. anna pieternella BAZEN, geboren op 14-06-1863 te sint maartensdijk. 
7. elizabeth BAZEN, geboren op 30-08-1865 te sint maartensdijk. 
8. maria catharina BAZEN , geboren op 25-12-1867 te sint maartensdijk. 
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