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1. Inleiding.  
 
De gegevens die ten grondslag liggen aan deze familie historie, zijn het resultaat van vele 
jaren speuren in archieven. Zelf ben ik er in 1985 aan begonnen, na een cursus Genealogie 
voor beginners bij het gemeente archief van Apeldoorn. Niet lang daarna kwam alles in een 
stroomversnelling toen ik in contact kwam met Leo Westerweel.  Hij was ook ongeveer in 
dezelfde tijd begonnen met onderzoek naar zijn roots. Samen zijn we regelmatig op pad 
geweest naar de Zeeuwse archieven, maar al snel kon ik het tempo waarmee Leo er tegen 
aanging niet meer bijbenen, het was voor hem wat makkelijker, hij werkte toen niet meer. 
Hij deed dus het veldwerk en ik verwerkte alles op de pc, eerst in een programma van de 
mormonen, daarna in gensdata en later, toen Leo zelf ook een pc had met Progen. 
Helaas is Leo in 2000 overleden en kwam een en ander stil te liggen, hij was net begonnen 
een opzet te maken van het familieverhaal in boekvorm.  
De draad is nu weer opgepakt, er zijn wat aanvullingen gemaakt en samen met Barry 
Westerweel, wordt de familie historie vormgegeven. Een boek wordt het niet, de gegevens 
worden wel in boekvorm opgemaakt, maar daarna in PDF beschikbaar gesteld, zodat een 
ieder dit eventueel zelf kan uitprinten. Daarnaast zal mogelijk zijn om het verhaal op een cd 
of dvd krijgen.  
 
Zonder hulp van anderen waren we nog niet zover gekomen daarom ook dank aan: 
-Co de Wilde, die ons een vrij complete St. Maartendijkse tak ter beschikking stelde 
-de heer Delst, die als Zonnemaire kenner ons veel oude bronnen gewezen heeft 
-Alle andere genealogen die kleine of grote aanvullingen gegeven hebben 
-de familieleden die vrijwel zonder uitzondering bereid waren gegevens te verstrekken 
-de archief medewerkers in’t bijzonder die van Zierikzee en bovenal ’t Rijksarchief te 
Middelburg, waar ons soms de te zeer enthousiaste reacties op weer een mooie vondst steeds 
vriendelijk werden afgeremd. 
-en tenslotte de persoonlijke archief goeroe van Leo, Sander de Haan, die hem steeds ter 
zijde stond en de weg wees naar steeds nieuwe bronnen. 
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1.1 Waar gingen ze naar toe en waar zijn ze nu. 
 
Alle op dit moment levende Westerweelen en Westerweele’s hebben een gezamenlijke 
voorvader, Joos Laurusse. De oudste tak, de St. Maartensdijkse begint bij Claas Marinusse 
Westerweel (geb. 1678) , Leendert Westerweel (geb 1730) de eerste Zeeuws-Vlaamse tak, 
Bartel Westerweel (geb 1738) van de Brouwershavense tak, Iman Westerweel (geb 1753) 
van de tweede Noord-Bevelandse tak, Jan Westerweel (geb 1772) van de eerste 
Noord-Bevelandse tak en ten slotte Cornelis (geb 1773) die de eerste is van de 
Westerweele tak. 
Daarnaast zijn er 2 losse twijgjes, waarvan nog geen link gemaakt kan worden aan onze 
boom. Het gaat hier om: Westerweel die gevonden is in Burgh-Haamstede en 
Noordgouwe/Dirksland, deze worden apart beschreven. 
 

In schema ziet de stamboom er als volgt uit: 
                                               

 
In dit verhaal worden de verschillende takken afzonderlijk behandeld . Dat is overzichtelijker 
en bovendien kan ieder familielid zijn directe verwanten eenvoudig bij elkaar vinden.  
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Aantal naamdragers Westerweel bij de volkstelling van 1947 volgens het 
 Nederlands Repertorium van Familienamen: 

 
Aantal naamdragers Westerweele bij de volkstelling van 1947 volgens het Nederlands 
Repertorium van Familienamen: 
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Aantal naamdragers Westerweel in bestand 2007 (geboorteplaats): 
 

 
Aantal naamdragers Westerweele in bestand 2007 (geboorteplaats): 
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2. De naam. 
Het P.J.Meertens Instituut geeft de volgende verklaring voor de naam Westerweel: 

"De welen (kolken door een dijkbreuk ontstaan) gaven hun naam aan de families Van der 
Weel(e) en Van Weele, die overal in Zeeland voorkomen; verder aan de families Overweel, 
Westerweel en Zoutewele" [Meertens-1947, p 81]. 
De vraag blijft echter, waar kan dit toponiem Westerweel gelokaliseerd worden? Misschien 
kunnen we ons oriënteren ten opzichte van Oosterweel (= Austruweel), dat aan de Schelde 
boven Antwerpen ligt. Oude vormen van deze plaatsnaam laten overigens zien dat het 
richtingbepalende Ooster- een reïnterpretatie is van Otser- (1210 Otserwele), een 
persoonsnaam (de weel van Otser). Dat neemt niet weg dat een later ontstane westelijke 
weel toch Westerweel genoemd kan zijn. 

Het blijft dan de vraag waar heeft was deze weel gelegen en is het nog te achterhalen waar de 
Westerweelen gewoond hebben? Mogen we aannemen dat het in de buurt van Zonnemaire 
heeft gelegen? De eerste die zich Westerweel noemen komen daar immers vandaan.  

Op kaarten uit die tijd zijn wel welen (wielen) te vinden, maar er is er niet een met zekerheid 
aan te wijzen, of het moet het weel zijn die is ontstaan bij de stormvloed van 1682. M.H. 
Wilderom  zegt  in “Tussen Afsluitdammen en Deltadijken” pag 92 en 93: 

In de zuidoosthoek van Oud-Bommenede zien we het restant van een wiel, dat kennelijk een 
overschot moet zijn van de doorbraak van 1682, die via de oude Nataarspolder was 
ontstaan. Het lag voor de hand dat westelijk Bommenee spoedig werd drooggemaakt door 
het wiel binnendijks te omkaden zodat een “buitenwiel” onstond. Vanaf die tijd kunnen we 
dus spreken van oud-Bommenede in tegenstelling met de rest van Bommenede-land dat pas 
in 1705 (?) en 1716 werd herdijkt.  

Dit is nu nog zo en ook op de kaart te zien, dit wiel ligt te westen van Zonnemaire in 1706 als 
voor de eerste keer de naam Westerweel in een acte (zie figuur 3 en 4)  wordt genoemd. In 
dat jaar is vermoedelijk Lijsbeth Iemans Prince overleden en laat haar man, Jan Janse 
Goedhals een acte opmaken over de erfenis, in deze acte worden de kinderen “Westerweel” 
genoemd. Dit kan ook overeen komen met het gegeven dat Joos Laurusse in 1625 een huis 
aan de noord kant van Zonnemaire koopt en daar boer is, zijn oudste zoon Jan is daar ook 
boer. Ook woont een broer van Joos in 1655 in Bommenede. Het zou dus goed mogelijk 
geweest kunnen zijn dat de ouders van Joos in Bommenede woonden.  

Dit geldt voor de gevonden personen uit de omgeving van Zonnemaire, er wordt al eerder 
een Westerweel genoemd, nl in Haamstede: Tannetje Jorisdochter Westerweel, haar man 
was van 1689-1695 schepen van Haamstede. Er is echter nog geen veband gelegd met de 
Westerweelen uit Zonnemaire (zie hoofdstuk 7: ‘De Twijgjes”) 
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Figuur 1 Google map van de "Weel" 

 
Figuur 2 foto van de "Weel" 
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Figuur 3 1706: verandering van Goedhals in Westerweel, met rechts onderin de handmerken van Neeltje, 
Lyseb[eth] en Jan 

RA Eilanden invnr 4637, Weesboek 1658--- , Sonnemare Fol 1b (zie voor transcript bijlage 1) 
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Figuur 4 1706:  naam veranderd van Goedhals in Westerweel 

 

Figuur 5 1726: 1e tot nu toe gevonden handtekening van een Westerweel  

RA Eilanden invnr 4637, Weesboek 1658-  Sonnemare Fol 1A 

Transcript van de margetekst: 
 
Also Elisabeth Goethals van Westerweel 
heeft getuigt dat sij haar part van haar 
suster Anna heeft getrok[ken] dus voldaan, 
alsmede hare geheele moeder[lijke] 
successie, hetselve getuigd ook Neeltje 
Westerweel, alsmede Jan Westerweel, 
alsmede Geetruit van Westerweel sodat 
yder van ’t sijne is voldaan. Gesecludeerd 
Marinis en Yman van Westerweel. 

Transcript: 
 
Op huiden de 20 junij 1726 compareerde 
voor mij Govert Fierse secr[tari]s van 
Sonnemaar Jan van Westerwal 
(Westerweel?) met Coen Clynkerla welke 
bekende geaccordeert te sijn over 
moederlijke sucessie van Coen 
Clynkerlant en Chieltje Klynkerland yder 
3 ducatons Corssius 1726 te langsten te 
betalen en ot securuteit hebben wij dit 
beide onderteken 
 
Jan van Westerweel   
 mij present G.Fierse secr s 
 
 
Dit is het handmerk van Coen 
Clink[er]l[and] sig sterk makende voor sijn 
suster Chieltje Chielt Clynkerla[nd] 
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3. Het begin. 
Als onze vroegst bekende voorvader Joos Laurusse, zoon van Laurus en Jelinken,  geboren 
wordt, ergens tussen 1590 en 1600, is het een rumoerige tijd. 
 
Nederland is in die tijd een republiek, de republiek is nooit officieel uitgeroepen of 
afgekondigd, ze is min of meer ontstaan door het gezamenlijke verzet, van de noordelijke 
Protestantse gewesten van Holland en wat grote steden, tegen de overheersing door het 
Katholieke Spanje. 
Deze jonge republiek bevindt zich midden in de tachtigjarige oorlog. (1568-1648) 
De reformatie, die mede de oorzaak is van de oorlog, is nog lang geen voldongen feit in alle 
gewesten. En ieder jaar steekt de pest wel ergens de kop op.  
De landbouw, visserij en de zeevaart, de belangrijkste bronnen van bestaan, zijn uitermate 
afhankelijk van het weer. 
Al met al is het leven van onze voorvaders en moeders nogal onzeker. 
 
Een jonge Engelse jurist ‘Fynes Morison’1

                                                           
1 Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 136 
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die van oktober 1592 tot juli 1593 door Nederland reist, beschrijft 
diverse aspecten van de Nederlandse samenleving. 
Het klimaat vindt hij tamelijk extreem, de winters koud. 

The United Provinces of Netherland have a most intemperate 
Aire, the Winter cold being excessive, and the Summers heat farre 
exceeding the ordinary heate of the clime. 
The waters aswell runnig as standing, are almost all Winter frosen 
over with a thicke Ice, so as they will beare hundreths of young 
men and women, sliding upon them with pattins,  according to 
their custom. Yea, the arm of the Sea called Zwidersea, lying 
within land, betweene Holland and Freseland, though it be large 
and deepe, is many times in Winter so frosen over, as Victualers 
erect Tents in the middest of it, having Beers and Wine and Fire 
made upon iron furnaces, to refresh such as pass. 

    
Hij maakt ook interessante opmerkingen over de mode, 
gewoontes en voeding. 

They use very little lace, no imbroderye, yet the Hollanders, of old 
accounted the most rude of the other Provinces, at this day 
increased in wealth, and reputation of State, doe by little and little 
admit luxury, and their sonnes apply themselves both to the 
apparell and manners of the English and French. 

 
De Vlaamse en Brabantse vrouwen vindt hij moderner en beter 
gekleed, en mooier ‘more faire’ dan die uit de noordelijk 
provincies. 
 
Er zijn honderden brouwerijen, alleen in Delft zijn er , naar men 
zegt 300. Bier is in tegenstelling tot water een veilige drank. 

The Netherlanders use less excesse in  drinking then the Saxons, 
and more then other Germans. And if you aske a woman for her 
husband, she takes it for an honest excuse, to say he is drunken 
and sleeps. 
The Bawers (boeren) drink milke in stead of beer. 

Zuivel is van essentieel belang. 
Butter is the first and the last dish at the Table, whereof they make 
all sauces, especially for fish, and thereupon by strangers they are 
merrily called Butter-mouths. 

Het is ook heel gewoon voor burgers van goede komaf om voor 
hun deur te zitten met een  stuk beboterd brood en een stuk kaas 
waar ze van eten. 
Ze koken stukjes vlees in grote potten, met wortels of rapen en 
brokken vet; en dit koken ze steeds weer en zetten het bij iedere 
maaltijd van de week op tafel eventueel aangevuld met wortels of 
vet al naar behoefte, ze noemen het ‘Hutspot’. Voor het koken 
gebruiken ze regenwater dat in bakken opgevangen wordt. 
Er wordt ook vis  ( bij Dordrecht zwemt veel zalm), 
paddenstoelen, kikkerbilletjes en oesters gegeten. 
Tot zover Fynes. 
Er is een uitgave van Morisons verhalen uit 1918. 
 
Hoewel Schouwen alleen over water, per zeilboot, te bereiken 
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was moeten belangrijke gebeurtenissen, zij het met vertraging 
wel zijn doorgedrongen. 
Hier onder volgen een aantal belangrijke gebeurtenissen tussen 
1590 en 1600, die zeker op de Zeeuwse eilanden gehoord en 
besproken zullen zijn.    

 
1590. Het turfschip van Breda.ii 

 
Een van de eerste grote daden van Maurits van Oranje, 22 jaar 
oud en Opperbevelhebber van het leger, is de inname van Breda. 
Hij doet dat met een list. 
In het ruim van een schip dat turf naar Breda moet brengen voor 
de Italiaanse troepen die daar liggen verstopt hij 70 soldaten. 
De list lukt en hij neemt Breda in voor Holland.  
 
Op  20/21 oktober is het koud, het sneeuwt wel een steande voet 
dicke in Duinkerke.iii  
 

1591.   
Op 6 april worden 4 wolven gevangen zijn bij Schoonerwoerd en 
op 13 mei bij Culemborg 6 jonge wolven die worden gedood en 
tentoongesteld. Dit is kennelijk bijzonder, anders zou het niet 
vermeld zijn.iv 

  
1592.   

Er wordt een klopjacht op wolven georganiseerd op de Veluwe.v  
Maurits trekt met zijn leger, (voornamelijk Duitse, Engelse en 
Schotse   huurlingen) langs de IJssel. Hij verovert Deventer, 
Zutphen, Zwolle, Meppel en Delfzijl.  Het beleg van Groningen 
wordt gestaakt, daar de Spaanse troepen in het zuiden optrekken 
naar de Betuwe.vi 

 
1593. 

Nadat Steenwijk in 1592 door Maurits ingenomen is, staan de 
Hollanders en Zeeuwen er op, dat Geertruidenberg wordt 
uitgeschakeld, daar het een handels belemmering vormt. 
Op 28 maart begint Maurits het beleg. De Spanjaarden zij zwak 
en na vijf dagen valt het fort Steelvliet dat de enige weg naar de 
stad beheerst. 
Het beleg wordt ‘Romeins’ genoemd omdat er veel techniek aan 
te pas komt, de kanonnen staan op houten matten vanwege de 
drassige grond en Raamsdonk ligt vol bolwerken en schansen. 
Van heinde en ver stromen toeristen toe, zelfs Louis de Coligny 
komt voor deze attractie uit Den Haag. 

 Het weer wordt slecht, storm, regen, hagel en sneeuw gedurende 

                                                           
ii Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 117 
iii  Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 124 
iv Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 125 
v Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 130 
vi Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 126 
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de eerste helft van april, de loopgraven  zijn in  sloten veranderd. 
 De vesting valt op 25 juni.vii 

 
 In augustus is het mooi droog weer de Bourtange moren drogen 

uit en Willem Lodewijk trekt door het moeras van uit Duitsland. 
Hij verovert de vesting ‘Wedde’ op 18 augustus. En bouwt op een 
zandheuvel de sterkte Bourtange.viii 

  
 Het jaar eindigt met een ramp.ix 

Op Kerstavond, ligt bij Texel in het Marsdiep en het Vlie een 
vloot van rond de 150 schepen als er een storm opsteekt 

 Een verslag uit die tijd. 
“ soo is op den 24 Decembris savonts by doncker ten neghen uren 
eenen geweldighen storm opgheresen, door de welcken hier twee 
schepen van den ancker ghereackten, tot bederf van de heele Vlote: 
alsoo zy overmidts malkanderen niet en konden myden. Waer door 
vierenveertich groote Coopvaeders schepen versoncken, ende omtrent 
1050 Schippers ende Bootsghesellen verdroncken.” 
De schepen waren over het algemeen graan schepen, die graan uit 
de Oostzeelanden naar Frankrijk, Spanje en Italië moesten 
brengen. 
In Amsterdam, Hoorn en Delft dreigen kooplieden failliet te 
gaan. 
Op deze storm volgt een hoge vloed die onder andere in Oostende 
schade aanricht en dus ook op Schouwen niet onopgemerkt zal 
zijn gebleven. Bij Antwerpen spoelen veel doden aan en ook dat 
kan op Schouwen gebeurd zijn. 
 
Maria Tesselschade (Roemersdochter) Visscherx 
De beroemde letterkundige Roemer Visscher, wonend aan de 
Oudezijdskolk te Amsterdam, is ook gedupeerd. En als hem op 
25 maart 1594 (Maria-feestdag) een dochtertje wordt geboren, 
geeft hij haar de voornamen Maria Tesselschade. 
Zij wordt later dichteres en een lid van de Muiderkring. Als 
´Tesseltje’ in 1623 met Allard Crombalgh trouwt herinnert 
Vondel in een vernuftig epigram aan de ramp: 
 

Geeft Tessel-Schade baat. 
Sprak Adelaart, aan land 
Mijn schip is dan te laat 
In Tessels schoot gestrand 
 

1594. 
Maurits verovert Groningen op de Spanjaarden.xi 

Het Calvinisme wordt echter moeizaam aanvaard, nog ver in de 

                                                           
vii Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 134 
viii  Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 135 
ix Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 139 
x Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 140 
xi Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 145 
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17de eeuw zijn de katholieken in de meerderheid. 
Door de aanhoudende successen van de Staten van Holland 
getergd, geeft Philips II het bevel alle Hollandse en Zeeuwse 
schepen in Spaanse en Portugese havens aan de ketting te leggen, 
het zijn er 4 á 500, dat is 40% van de handelsvloot. Pas in het 
voorjaar van 1596 wordt het beslag, als verzoenend gebaar, 
opgeheven. ( Ook van Schouwen zullen er zeelieden bij zijn 
geweest.)  
De handel met Spanje ligt stil. Het graan dat naar Spanje verkocht 
wordt, financiert  voor een groot deel de oorlog.  
Maar ook de import van de specerijen uit de Oost valt weg.   
De handelaren bespreken de mogelijkheden om zelf de route naar 
Indië te gaan zoeken, derhalve richten zij de Compagnie van 
Verre op. 
 
Op 1 maart spoelt op het strand bij Sluis een vinvis aan van 80 
voet lang.xii 

 
1595.  

 In Oudewater wordt een heksen waag in gebruik genomen, tot 
1729 zal hij in bedrijf blijven.xiii  

 Leeghwater is 20 jaar oud, hij zal later een beroemd 
waterbouwkundige worden.xiv 

  
Het is in Europa een strenge winter geweest en als in de eerste 
dagen van maart in de alpen de dooi invalt kunnen de rivieren het 
smeltwater niet verwerken. Rond 12 maart beginnen ook bij ons 
de rivieren te wassen, met als gevolg dat de IJssel tot Kampen 
buiten zijn oevers treed, ook het stroomgebied van de Rijn tot 
Rotterdam, komt onder water te staan, het water staat zelfs tot aan 
de muren van Amersfoort.xv 
 
Op 2 april 1595 vertrekken vier schepen (een daar van is het jacht 
Duyfken) met totaal 249 koppen aan boord naar Indië. 
De scheepsjournaals zijn bewaard gebleven. Eind 1597 komen er 
drie terug, de Amsterdam is verloren gegaan. Er zijn nog 87 
zeelieden in leven. 
De tocht heeft geen winst op geleverd maar de route is gevonden. 
Het jaar daarop gaat een vloot van acht schepen op weg. Dat 
wordt een groot succes. 
 

1596.  
De  Magistraat van Amsterdam besluit Indië  om de Noord te 
zoeken. Ze rusten met financiering van Hella Guldenmond, twee 
schepen uit en op 10 mei 1596 vertrekken ze uit Amsterdam. De 
tocht mislukt, maar gaat de geschiedenis in als “De overwintering 

                                                           
xii Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 142 
xiii  Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 161 
xiv Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 159 
xv Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 155 
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op Nova Zembla” Gerrit de Veer heeft er een verslag van 
geschreven.xvi 
Na een winter vol ontberingen op Nova Zembla vertrekken ze als 
het ijs breekt in 1597 met roeiboten en worden op het eiland Kola 
gevonden door een Hollands schip.  Op 29 oktober 1597 komen 
ze in Rotterdam aan, twaalf van de zestien mannen, die van Nova 
Zembla vertrokken kwamen uiteindelijk op 29 oktober 1597 in 
Rotterdam aan.  
 
Als op 8 augustus 1596 de kruitopslag in Hulst de lucht in gaat, 
denkt men in Middelburg dat er een aardbeving plaatsvindt. 
Misschien is het ook op Schouwen gehoord.xvii 

 
1597. 

De oorlog gaat onverminderd voort. Maurits verovert eind 
januari 1597 het kasteel van Turnhout. Enschede, Ootmarsum en 
Oldenzaal vallen in oktober.   
In Duitsland, Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden is er pest. 
xviii 

 
1598. 

Op 2 februari strandt ten noorden van Scheveningen een potvis. 
Het dier maakt groot misbaar. Vissers trekken de 52 voet lange 
vis hoger op het strand, waar hij sterft en open barst. De traan 
wordt gewonnen en de kaak wordt naar Dillenburg gebracht als 
geschenk voor Jan van Nassau.xix 
 
In dit jaar studeert Hugo de Groot af in Leiden, een jaar later, als 
hij vijftien jaar is, promoveert hij in Orléans.xx 
 
In zeeland wordt het, bij stormen in 1530 en 1532, vergane 
Noord-Beveland terug gewonnen.xxi  
Op 6 mei draagt Philips het bestuur der Lage Landen over aan 
zijn lievelingsdochter Isabella Clara Eugenia. Zij is 31 jaar en 
trouwt hetzelfde jaar met aartshertog Albrecht van Oostenrijk, zij 
vestigen zich in Brussel.  
Op 13 september sterft Philips II hij is 71 jaar.xxii  
 
In de nazomer rukt Don Francesco de Mendoza met 250.000 man 
op. Hij verovert Wezel, Emmerich, Xanten en nog wat plaatsen. 
Op 19 november valt Doetichem en brandt af. 
De schrik is groot. Maurits heeft maar 8000 man onder de 
wapenen en kan weinig doen. Mendoza is zijn offensief echter te 

                                                           
xvi Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 165,173 
xvii Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 167 
xviii  Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 171,175,177 
xix Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 179 
xx Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 179 
xxi Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 175 
xxii Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 181 
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laat in het seizoen begonnen. Slecht herfstweer en wassende 
rivieren nopen hem zijn troepen naar de winterkwartieren te 
sturen.xxiii  

 
1599. 

Het voorjaar is zacht, in april gaan de koeien naar buiten. 
De zomer is heet en droog. 
Overal heerst de pest.xxiv 
 
In Brussel is men zeer opgetogen over het nieuwe vorstenpaar. 
Men hoopt op vrede en betere tijden.xxv 

 
 
De Staten hebben geld nodig voor de oorlog, De boeren in 
Brabant en Vlaanderen betalen niet genoeg. De ritmeesters Bax 
en Dubois moeten daar wat aan doen. Er is veel verzet, maar als 
op 29 november een paar boeren worden doodgeschoten, komt de 
rest over de brug met het geld.xxvi 
 
In december gaat het hard vriezen. De armen krijgen het moeilijk, 
maar men is van de pest af.xxvii  

1600. 
De winter is zeer koud, de Maas vriest dicht en ook de Zuiderzee, 
voor het eerst komen er ijszeilers, men is verbaasd over de 
snelheden die deze schepen op ijzers maken, tot 80 kilometer per 
uur, zoiets is nog nooit gezien. 
Tot eind maart blijft het erg koud.xxviii  
 
De handel lijdt zwaar onder de Duinkerkerkapers. Lands 
Advocaat Johan van Oldenbarnevelt adviseert de Staten om aan 
te vallen. Het leger moet over zee naar Oostende en dan 
Duinkerken aan vallen.xxix 
Maurits is tegen, hij vindt het risico te groot, maar moet toch 
gehoorzamen. 
Het leger gaat scheep op Walcheren, maar het weer is slecht en ze 
gaan aan de overkant van de Schelde weer aan land. 
Over land bereiken ze Oostende met veel problemen, vooral 
gebrek aan water. Ook de bevolking werkt tegen. 
Op 1 juli zijn ze bij Nieuwpoort. 
Bij laagwater trekt Maurits met tweederde van het leger door de 
IJzer. Ernst Casimir blijft met een derde achter. Dan horen ze dat 
het leger van Albrecht vanuit Brussel op Oostende trekt. Maurits 
stuurt bevel om een brug ten zuiden van Oostende op te blazen en 

                                                           
xxiii  Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 184 
xxiv Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 186 
xxv Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 187 
xxvi Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 187 
xxvii Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 188 
xxviii  Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 192 
xxix Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 194,195 
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stuurt Ernst Casimir terug naar Mariakerke om de vijand te 
stoppen. 
Het bevel voor het opblazen van de brug komt te laat en Casimir 
wordt overrompeld.  
Hij verliest 800 man en vlucht met het restant naar Oostende. 
Pas op 2 juli bij laagwater kan Maurits met zijn leger terug door 
het riviertje, dat is pas om acht uur in de morgen. 
Als Maurits door de rivier waadt ziet hij het leger van Albrecht al. 
Hij laat de bevoorradingsvloot zee kiezen, om vluchten van zijn 
mannen en verovering door de vijand te voorkomen, er is een 
groot te kort aan drinkwater. 
Albrecht begaat de fout om met zijn aanvoerders in beraad te 
gaan over de vraag of ze Maurits zullen aanvallen of isoleren.xxx 

 
 
Hierdoor krijgt Maurits 4 uur de tijd om zijn troepen op te stellen. 
In de middag wordt de slag geleverd, de Spanjaarden hebben 
wind en zon tegen. 
Dorst en uitputting zijn enorm. Tegen de avond zijn 5000 man 
Spaanse troepen en 2000 man Staatsen gesneuveld. Maurits heeft 
zijn ruiterij in reserve gehouden, en zet die nu in, de Spanjaarden 
slaan op de vlucht. 
Maurits verwijt van Oldenbarnevelt, die als waarnemer te velde 
mee was, dat hij het leger naar de slachtbank heeft geleid. En 
weigert in Vlaanderen te blijven.xxxi 
 
Maurits keert terug als held maar bereikt is er niets.  
De Duinkerkers vallen de vloot steeds harder aan en wagen zich 
tot voor Texel. 

 
   Roken en gezondheid. 

In onze tijd is veel te doen over de gevaren van het roken voor de 
gezondheid. De tabak kwam in de jaren zeventig van de 16de 
eeuw naar Europa. 
Het hierna volgende stukje, geschreven de  Nederlandse consul in 
Londen rond 1600, geeft een aardig beeld van hoe men er toen 
over dacht. 
Door dese verscheyden voyagien van diversche Natien, isser uyt 
West-Indiën van Brasilien ende Custen van Peru, ghebrocht een 
ghedroocht cruyt, dat men by ons Nicotiana noemt, ende in Indien 
Tabacco, ghedroocht inden roock, dat is nu in Europa eerst bekent 
gheworden  binnen dese 20 ofte 25 Jaren, ende comt in 
menichderhande fatsoen [vorm], opghewonden ende gherolt, dit 
gebruycken sy, ghedrockt tot poeder, met silver ofte steenen ghebacken 
Pijpken. 
De pijpjes zijn een vinger lang en hebben een bakje ter grootte 
van een halve hazelnoot. De rokers doen er poeder in en steken 
dat aan met een kooltje of een kaars.   

                                                           
xxx Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 195 
xxxi Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 196 
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Aan het andere eind zuigen zij de mond vol en blazen het door de 
neusgaten weer uit. 

 
Heel wat rokers zijn al behoorlijk verslaafd. 
Veel ghebruycken dat alle uren van den daghe, nae den eten ende voor 
den eten, smorghens vroech ende savonts spade [laat], ende deze 
menschen verleckeren soo daer aen, ghelyck de Dronckaerts aen Wijn 
ende Bier doen, ende connen dat hun niet ontwennen. 
De prijzen stijgen, eerst kostte een pond tabak 1 gulden, nu al 12 
gulden of meer. De Engelse koning heeft een belasting van 4 
gulden per pond opgelegd. 
De meest artsen keuren het roken af, daar de rook de hersens kan 
aantasten. 
Calvinistische dominees zijn tegen, maar de remonstrantse 
collega’s  zuigen er ook lustig op los. In herbergen gaat de pijp 
rond net als het glas. Men noemt het ‘tabak drinken’. 
De huisvrouwen zitten er maar mee. Of hun man gaat de deur uit, 
of hij zit thuis gehuld in ‘vuyle stancken’, uiteindelijk geven ze 
maar toe. Ja, sommigen beginnen zelf  ‘een soopje te drinken’. 
Jacob Cats meent dat je er vrolijk van wordt, maar noemt de 
gewoonte roker roekeloos. 

Aeltje, in de klucht van de Molenaar van Bredero 1613, verwijt 
haar man dat hij te veel ‘toeback’ rookt. Nu zullen er wel geen 
kinderen meer kunnen komen.xxxii  
 

Hier na volgt een beknopt overzicht van de levens van onze eerste 
voorouders, voor zover dat uit de diverse archieven naar voren is 
gekomen. Dat wil niet zeggen dat alle feiten hier vermeldt zijn er 
blijft altijd nog de mogelijkheid van verder onderzoek. 
 
Het eiland Schouwen zoals het er rond 1600 uitzag. 
 

                                                           
xxxii Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 182 
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Schouwen en Duivelandt zijn duidelijk twee aparte eilanden. 
Bommenede is het oude Bommenede voor dat het verzonk. 

Na 1634 ontstaat iets ten Noorden van Zonnemaire het nieuwe 
Bommenede. 
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4. De stamvaders  

4.1. Joos Laurusse xxxiii . (Louwerse) geboren voor 
1600, overleden december 1652 Zonnemaire. 
   
 
Van  Joos Laurusse weten we weinig en daarnaast betrekkelijk veel. 
Dat klinkt tegenstrijdig maar klopt wel. De DTB 
(doop-trouw-begraafboeken) uit die tijd zijn  er niet geweest, of zijn 
verloren gegaan. Wie Joos’ ouders waren is niet waarschijnlijk meer 
te achterhalen. Zijn vader heette Laureris, dat kan je zien aan het 
patroniemxxxiv van hem. Zijn moeder zal waarschijnlijk Janneke 
geheten hebben, gezien de naam van de eerste dochter uit het eerste 
en ook het tweede huwelijk , maar zeker is dat niet. 
Uit de rechterlijke archieven , RAZE (Rechterlijke Archieven 
Zeeuwse Eilanden) komen we wel iets meer te weten, allereerst uit 
een schepenakte van 13 februari 1641, waaruit blijkt dat Joos’ 
vrouw Catarina Jans even voor 13 februari 1641 is overledenen en 
hem met vijf kinderen achterlaat, hun leeftijden staan in de akte 
vermeld, zodat hun geboortejaar bij benadering te berekenen valt. 
In de rechterlijke archieven vind je verder genoemd een 
Lauwerijntje Louwers (15 november 1605) en een Vincent Lauwers 
(18 februari 1655) die hoogstwaarschijnlijk een zuster en een broer 
van Joos zijn. 
Over de exacte de geboorte data van onze eerste voorouders is 
weinig bekend. 
Hun eerste kind, Janneke, is op 13 februari 1641, 19 jaar, [dit blijkt 
uit een akte van die datum] Ze zal dus in 1621 geboren zijn. 

 
Aannemelijk is derhalve dat Joos ca 1620 trouwt. 
Over het algemeen werd er niet vroeg getrouwd, men moest een 
inkomen hebben! 
Uitgaande van het bovenstaande kunnen we aannemen dat Joos en 
Catharina in het laatste decennium van de 16de eeuw geboren zijn. 
 
Joos trouwt dus ca 1620, met de ca 25 jarige Catharina Jansdr. 

 
Heeft hun bruiloft er zo uit gezien? 

                                                           
xxxiii  Geen bronvermelding van:  
-Burgerlijke stand gegevens 
-Bevolkingsregister 
-DTB boeken 
-Gegevens van familie 
 
xxxiv Patroniem= achternaam ontleend aan de voornaam van de vader 
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1620 is het jaar dat de Pilgrim Fathers op 22 juli, vanuit 
Delfshaven vertrekken naar Amerika, waar ze na 60 dagen 
aankomen en nabij Cape Cod aan land gaan. 
  

Joos en Catharina krijgen vijf kinderen, Janneke ca 1621, 
Jelinken 1625 [zij wordt ook wel Lijnken genoemd], Jan ca 
1629, Lauweris 1634, Joos 1637. De geboortejaren kunnen 
herleid worden uit bovengenoemde akte. Zij hebben allen het 
patroniem Joosse, of Joosz. 
 

Op 8 maart 1625 is er springvloed, deze veroorzaakt grote 
overstromingen in heel Nederland, van Vlaanderen tot 
Emden. Ook van Walcheren en Zuid-Beveland lopen delen 
onder, het volgende wordt o.a. vermeld   “Thien polders sijn 
in Zuytbevelant geinnondeert,  …  Twee bij Broiwershaven, 
… ook Oresand [eiland Orizand ten noorden van 
Zuid-Beveland]… het water heeft tot Middelburch in veel 
straten geloopen”. 

  
Op 5 juni 1625 koopt Joos een huis met schuur, aan de 
Noordzijde van Zonnemaire voor 34 Vlaamse ponden, dit is 
gelijk aan 204 Karolus guldens. 
 

                        
 

Gouden Karolus Gulden                                             Zilveren Karolus Gulgen 

 
Mogelijk komen ze in juli 1625 naar Zonnemaire, vanuit 
Bommenede. Het plaatsje waar, in 1655 nog een broer van 
Joos woont, wordt in 1625 ook vast zeer zwaar getroffen. 
 

Zeker is dat het geval op dinsdag 1 november 1633 als een 
stormvloed  Bommenede geheel  doet onderlopen. Op 8 
maart 1634 besluit de Hollandse Rekenkamer het stadje 
drijvende te laten. 
Niet alle bewoners trekken weg. 
 

Op 15 november 1635 neemt Joos een hypotheek, groot 12 
pond, ten behoeve van Louwerijntje Louwers (zijn zus?). Zij 
heeft hem als voogd gekozen, daar haar tweede echtgenoot 
Adriaan Hendricks haar verlaten heeft. Zij moet nu alleen 
zorgen voor de wezen van Cornelis Thonis Smyt, dit is 
vermoedelijk haar overleden eerste echtgenoot. 
 

Het  roken neemt in deze tijd hand over hand toe. Ook 
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burgerjuffrouwen, boerinnen en dienstboden roken er lustig 
op los. Zelfs kinderen van 6 of 7 jaar ‘tabakken’ onder het 
spinnen en in de werkplaatsen. Soms ziet men een kind met 
een pijpje in de mond in de tafelstoel. [kinderstoel] 

 
Eind januari, begin februari 1641 overlijdt zijn vrouw 
Catharina Jansdr. Ca  46 jaar oud. Er is een schepenakte van 
13 februari van dat jaar waaruit blijkt dat Catharina 
overleden is 
. 

Aan de kust vooral bij brak water, heerst malaria, de 
derdendaagse koorts. Daar sterven veel mensen aan. Men 
schrijft de oorzaak al eeuwen toe aan de kille zeedampen. 
De ware oorzaak [de mug] kent men nog niet. 
   
In 1642 werkt Rembrant aan zijn ‘Nachtwacht”. 
 

Het is vermoedelijk ook in 1642 dat Joos met Adriaentje 
Marinusdr. Houtsagers trouwt. [zie geboorte datum eerste 
kind.] 
 
Zij krijgen vier kinderen, Jannetje in januari 1643, Marinus 
in mei 1644, Angenietken in mei 1648 en Maeijcken in 1650. 
Zij zijn geboren in Zonnemaire en noemen zich Joosse. 
 
Op 21 mei 1646 trouwt zijn dochter Jelinken [zij wordt nu 
Lijsbeth genoemd] met Huijch Wouters jongeman van 
Zonnemaire. 
 
 
 

Op 30 januari 1648 wordt in Münster de vrede met Spanje 
getekend. 
Op 5 juni wordt de vrede afgekondigd en op de 10e is er een 
dankdag. 
Zo komt er een eind aan de tachtigjarige oorlog. 
 
 
Stadhouder Willem I overlijdt op 6 november 1650, nog 
maar 24 jaar oud. 
 
In oktober was hij naar zijn jachthuis in Dieren gegaan, na 
een lange jachtpartij op de 17e wordt hij ziek, de 29ste brengt 
men hem naar Huis ten Bosch. Er wordt waterpokken 
geconstateerd, hij knapt wat op, maar op 6november sterft 
hij plotseling toch. 
 
8 dagen later op de 14de wordt zijn zoon geboren, Willem II. 
 
Op 4 en 5 maart 1651 is het weer raak, en beleeft men de 
zwaarste stormvloed sinds 80 jaar. Van Emden tot 
Antwerpen langs de kust en rond de Zuiderzee lopen weer 
veel gebieden onder water.   
 
Op 14 december 1651 vertrekt Van Riebeek uit Amsterdam, 
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om de Kaapkolonie te stichten. 
  
Joos overlijdt eind 1652. 

 
Uit een schepenakte van 27 december 1652, blijkt dat Joos 
dood is. De weduwe Houtsagers met voogd Borselaar tegen 
Huich Wouters en Lijnken Joos Lauwers, Jan en Lauris 
Joosse, het betreft de uitkoop van Joos Joosse de jongste 
zoon uit het eerste huwelijk van  Joos Laurusse.  Hij is dan 16 
jaar. 
 
Er worden maar drie wezen genoemd, Marinus, Angenietken 
en Maeijcken. 
Is Jannetje [oudste dochter 2de huwelijk] al overleden? 
 
 
Joos Joosse overlijdt december 1663 of januari 1664. Een 
akte uit januari 1664 geeft aan dat er meer schulden dan 
baten zijn. Hij is dan 27 jaar. 
 

De zomer is warm en droog. Het oude stadhuis op de Dam in 
Amsterdam brandt af     op  7 juli 1652. 

 
 
Het onderhoud van de minderjarige kinderen uit  het laatste 
huwelijk wordt geregeld, zie  Raze. 6401 19 maart 1653, 
waarbij Jan Joosse het onderhoud van Marinus 8 jaar en 
Maeijcke 2 jaar op zich neemt. 
Claes Pieterse Groenenboom neemt het onderhoud van 
Angenietken 5 jaar voor zijn rekening. [Is hij de weduwnaar 
van Joos zijn oudste dochter Janneke geboren in1621?] 

  
Adriaenken is al voor 18 februari 1655 overleden, want 
Mr.Vincent Laurusse woonende te Bommenede wordt 
administratief voogd voor de wezen van Adriaenken en Jan 
Joosse toeziend voogd. Op dezelfde dag wordt er een 
schepenschuld brief opgemaakt, t.l.v. Mr. Vincent Laurusse 
t.b.v. de wezen, groot 200 Karolusguldens 

 
 
Bijzondere Zeeuwen uit die tijd zijn: 
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Jacob Cats,  

 
geb. 10 november 1577 te 
Brouwershaven, dichter en 
raadpensionaris van Holland, 
overleden op12 september 1660 op zijn 
landgoed Zorgvliet even buiten  
s’Gravenhage, het huidige Catshuis. 

 
 
 

   
 Michiel Adriaanszoon de Ruyter, 

 
geb.24 maart te Vlissingen. Grootste Nederlandse zeeheld. 
Overleden op 29 april 1676 te Syracuse, na op 22 april dodelijk  

                                    gewond te zijn. Hij wordt op 18 maart 1677 in de Nieuwe 
Kerk  

                                    in Amsterdam begraven. 
                                    Hij was zo beroemd dat de Franse kustbatterijen, het 
transport van                       
                              zijn lichaam met saluut schoten begeleiden.                          
l 
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4.2. Jan Joosse 1628-1668 Zonnemaire 
 
Jan is vermoedelijk geboren tussen 13 februari 1628 en 13 februari 
1629, in de akte van 13 februari 1641, waaruit blijkt dat zijn 
moeder Catharina overleden is, wordt zijn naam genoemd met de 
vermelding dat hij 12 jaar is. Over zijn jeugd weten we niets. 

 
We kunnen er wel van uitgaan, dat hij in oktober 1639 hoort 
van de grote zeeslag bij Duins, waar de Hollandse en 
Zeeuwse vloot onder Tromp en Witte de With de Spaanse 
vloot verslaat. 

 
Een jaar later wordt Adriaentje zijn stiefmoeder. 

 
Een probleem uit die tijd zijn de veel voorkomende 
zandverstuivingen. Landerijen, dorpen en  huizen 
verdwijnen onder het zand. In Zoutelande op Walcheren 
wordt  een hele straat bedolven. Op schouwen is dit ook het 
geval. Hier weet men de oorzaak en ook wat te doen. Op 9 
januari 1647 worden instructies gegeven voor het planten 
van helm. 

 
Vermoedelijk werkt hij op de boerderij van zijn vader. 
 
Als zijn vader, Joos Laurusse, in december 1652 sterft is Jan ca 24 
jaar.  
 
Hij neemt op, 19 maart 1653, op zich twee kinderen uit het tweede 
huwelijk van zijn vader te onderhouden, te weten Marinus 9 jaar en 
Maeijcke 2 jaar. Het is aan te nemen dat Jan als oudste zoon de 
boerderij erft. 
De weduwe Adriaenken Houtsagers blijft dan vermoedelijk met de 
kinderen bij hem wonen. 
 
Op 27 april 1653 zal de erfenis afgehandeld zijn, op die datum 
geeft hij de weesmeester een schuldbekentenis voor 26 pond, dit 
zal het vaderlijk erfdeel zijn, als onderpand brengt hij paarden en 
koeien in. Hij is dus kennelijk zelfstandig boer. 

 
Jan doet op 5 juli 1654 belijdenis, waarna hij vermoedelijk in 
augustus 1654 trouwt met Lijsbeth Jansdr. Goedhals, dochter van 
Jan Goedhals, van Brouwershaven, en Barbara Gijs.  
 

Op  12 oktober 1654 ontploft in Delft de kruittoren, waarin 
90,000 pond buskruit lag opgeslagen. De klap is op Texel en 
op de Veluwe te horen, in Haarlem rammelen de deuren. We 
kunnen aannemen dat het op Schouwen ook wel gehoord zal 
zijn. 
Er zijn rond de 300 huizen verwoest, minstens 54 doden en 
honderden gewonden. 
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Na haar huwelijk komt Lijsbeth in Zonnemaire wonen. 
   
Zij krijgen vijf kinderen:  
1. Joos: gedoopt 07 maart 1655.  getuigen zijn Louwrens Joosz en 
Lijntje Joosdr. (Oom en Tante.)  
 

Het is in dit jaar 1655 dat het nieuwe raadhuis,het huidige 
Paleis, op de Dam in Amsterdam gereed komt. 

 
2. Barbeltje: gedoopt 04 maart 1657.  getuige is Barbeltje 
Goedhals. (Oma.)                  

. 
Het is een zeer koude winter in Nederland 
“Sedert den 20. December van het jaar 1657, tot den 20. 
February dear naer, heeft het in Vlaenderen een so felle 
koude gemaeckt dat het water omtrent eene halve ure in de 
zee bevrosen was.” 
Bronnen bevriezen, koeien vindt men dood in hun stal en op 
tal van plaatsen liggen dode hazen, vossen en herten voor 
het oprapen.  

 
3. Catharijnten: gedoopt 23 maart 1659.  getuigen zijn Huygen 
Wouters en Janneke Stoffels, aangetrouwde Oom en Tante 
( Janneke is in januari getrouwd en net in verwachting van haar 
eerste kind dat in september gebroren wordt.) 
 
Op 15 april 1661 komt Barbel Goedhals met attestatie naar 
Zonnemaire. 
[Uit de akten blijkt dat haar man Jan voor maart 1661 overleden, 
zij verhuist vermoedelijk daarom naar haar enige dochter, die dan 
met drie kinderen van resp. 6, 4 en 2 jaar best wat hulp kan 
gebruiken, daarbij heeft ze zelf geen inkomen en daar Jan, haar 
man, arbeider was zal er ook niet veel geld geweest zijn] 
  
4. Jan gedoopt 22 april 1663.  get. Joos Joosz en Wourerina 
Grijspeert. Jan overlijdt vermoedelijk voor 25-05-1665, dan wordt 
er immers weer een Jan gedoopt.          
 
Begin januari 1664 overlijdt Joos Joos. Er is een akte die aangeeft 
dat er meer lasten dan baten zijn, de broers Jan Lauris worden in 
deze akte vermeld. 
 
5. Jan gedoopt 25 mei 1665.  get. Wouterijne Wouters. (dit kan een 
zus zijn van Huich) 
[Hier zie je mooi de vernoeming zoals die gebruikelijk waren, Joos 
is opa van vaders kant, Barbeltje oma van moeders kant 
Catharijnten is oma van vaders kant en Jan opa van moeders kant.] 

  Jan neemt later de familienaam van zijn moeder aan. 
 
Dan overlijdt Lijsbeth in 1666.  
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Op 12 maart 1667 gaat Jan in ondertrouw met Noudijna [Dina] 
Machielse en op 03 april 1667 trouwen zij. Noudijna is weduwe 
van Adriaen Cornelis Cloote, met wie zij op 07 april 1657 in 
ondertrouw was gegaan en op 13 april 1657 getrouwd was.   
 
Op 28 april 1667 verkoopt Jan een huis in Zonnemaire.. (Het huis 
van Adriaan en Noudina?)  
[De akte zegt ‘als man en voogd van Dina Machiels. transport. Aan 
Pieter Harmanse een huis en erf te Zonnemaire voor ₤45-0-0.] 
 
Op 5 juli 1668 verkoopt Noudijna Machielse, weduwe van Jan 
Joosse, aan Marinus Joosse een huis, schuur, wagenschuur, 
bakkeet en 2 gemeten weiland waar het huis opstaat, in het 
Moerbevang te Zonnemaire voor 900 Carolus gulden [₤150-0-0.] 
Dit zou mogelijk de boerderij kunnen zijn van Joos Laurusse. 
[ Jan Joosse is dus dood. Dina verkoopt  het huis aan Marinus de 
halfbroer van Jan uit het tweede huwelijk van hun vader Joos, 
Marinus is 24 jaar.] 
 
Noudijna hertrouwt op 3 maart 1669 met Lieven Jan Buijsse, hij is 
weduwnaar van Adriaenken Cornelis en woont in Dreischor. Het is 
wel zeker dat Noudijna daarheen verhuist.  
 
 

4.3. Marinus Joosse 1644-1681 Zonnemaire  
Marinus was omngeveer 8 jaar oud toen zijn  vader overleed, zijn 
moeder overleed een jaar later. Hij is vanaf 1653 opgegroeid bij de  
broer van zijn vader, oom Jan Joosse. Hij koopt op 5 juli 1668 van de 
weduwe van zijn broer, Jan Joosse, haar huis, schuur, wagenhuis en 
bakkeet met 2 gemeten weiland in het Moerbevang te Zonnemaire 
voor 900 Car. Guldens (RAZE 4601). Hij overlijdt vermoedelijk 
begin 1681 (RAZE 4637 Zonnemaire 27 maart 1681). 
Marinus gaat op 1 december 1668 in Zonnemaire in ondertrouw en 
trouwt op 26 december 1668 in Dreischor met Dina Claasse 
Mechelman, dochter van Claas Leenderts Mechelman en Neeltje 
Daniels van ’t Hof. 
Zij krijgen 6 kinderen: Adriaen (1671), Neeltje Marinusse (1673), 
Joos Marinusse (1674), Marinus (1676) en de tweeling Claas 
Marinusse en Adriaentjen (1678). De kinderen en hun nazaten 
noemen zich overwegend Westerweel, ook: van de Weele (Bron: 
kwartiestaat J.M.G. Leune),  
RAZE 4637 04 mei 1671 Zonnemaire: Jan Janse , weeskind van Jan 
Joosse, wordt besteed bij Marinus Joosse. Het jongste weeskind is 
besteed bij Maeijck Joos.  (Dit moet wel Jan Janse (later Goedhals) 
zijn, zie ook Las 4637 ca 1667 Zm.) 
 
RAZE 4637 01 mei 1672, 19 april 1673, 1674, 1675, 1676 
Zonnemaire, Jan Janse, weeskind van Jan Joosse, besteed bij 
Marinus Joosse. 
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RAZE 4601 27 februari 1676 Zonnemaire. Hr Schout Trompert 
voor Joos Joosse en als opperweesmeester voor de onmondige 
wezen van wijlen Jan Joosse nl Jan Janse, rap. Aan Marinus Joosse 
als voogd van de voornoemde wees, 2 gemeten 37,5 roeden 
korenland in het sluisbevang, voor 36-0-0 vlaamse ponden per 
gemet. 
 
RAZE 4637 27 maart 1681 Zonnemaire.  
Dingetje Claes, weduwe van Marinus Joosse met Claes Claese 
Mechelmans als haar verkozen voogd. 
 
RAZE 4602 05 december 1686 Zonnemaire. 
Jan Janse Nelevaer gehuwd met Dina Claes transp. aan Claes Claese 
Mechelmans een huis, schuur, bakkeet met een weiland waar het 
huis op staat en 2 gemeten grond (dit is de boerderij die Marinus 
Joosse in 1668 van de weduwe van Jan Joosse overneemt).  
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4.4. Jan Goedhals ca. 1600 – ca. 1661 Brouwershaven . 

 
Jan is de vader van Elisabeth Jansdr. Goedhals. (zie Jan Joosse)  
 
Hij trouwt met Berbel (Barbara) Cornelisdr. Gijs ca. 1622. 
 

 
Het aantal inwoners van Nederland [binnen de huidige 
grenzen] bedraagt in dit jaar ca 1,6 miljoen. De helft woont 
in Holland 627.000, 190.000 boven het IJ, 482.000 ten 
zuiden. Amsterdam telt 105.000 inwoners, Leiden ca 55.000, 
Haarlem 45.000, Middelburg 30.000, evenals Rotterdam en 
Utrecht. Aan het eind van de eeuw is de bevolking van 
Amsterdam verdrievoudigd. 

 
Op 24 maart 1622 doet hij belijdenis, met zijn huisvrouw Barbara. 
 

Bergen op Zoom wordt door Spinola belegerd. Men zal 
zeker op Schouwen het verloop gevolgd hebben. In 
Duitsland wordt met geleend geld een leger op de been 
gebracht, dat Spinola tot de aftocht dwingt. 

      
  Zij krijgen vier kinderen, die allen te Brouwershaven worden 
geboren.  
 
1. Elysabeth: gedoopt 3 december 1623. 
 

Het is een mooie zomer als Barbara in verwachting is van 
Elysabeth, droog en zonnig. 

 
 

 
 
 

De kraamkamer door Esaias Bourse. De baker zit in de 
bakermat. 

 
Er is een asielzoekerprobleem in het jaar van Elysabeths  
geboorte. Nadat, in Duitsland net over de grens, de 
protestantse legers op 6 augustus 1623 zijn verslagen, komt 
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er een stroom vluchtelingen op gang en weldra trekken 
duizenden Gelderland en Overijsel binnen. Het zijn burgers, 
maar ook veel soldaten-vrouwen en -kinderen. 
 
We moeten aannemen dat tussen 1623 en 1627 nog wel één 
of  twee kinderen geboren zijn, maar die zullen voor de doop 
overleden zijn. Ook is het waarschijnlijk dat Elysabeth voor 
augustus 1628 overleden is, tenzij beide moeders 
Ely(i)sabeth geheten hebben, dat zou het verschil in spelling 
verklaren.   
 
Er heerst in die jaren ook veel pest, in oktober 1624 streven 
er in Amsterdam 569 mensen. 
En tussen 1617 en 1624 zouden er in die stad 32.500 mensen 
gestorven zijn. 
 
Op 23 april 1625 sterft Maurits aan leverkanker.   

 
 
 
 
2. Cornelis: gedoopt 27 januari 1627. 
 

Op 27 januari wordt er een nationale” biddach of 
vasteldach” gehouden om afwending  
De winters zijn vrij koud in deze jaren, de Zuiderzee vriest 
vaak dicht. 
van de grote gevaren voor de “platte landen” te vragen. Wat 
zijn die gevaren? Altijd deze twee: een vijandelijke inval 
over het ijs en ijsgang en hoogwater. 
 

3. Elisabeth: gedoopt 20 augustus 1628, zij trouwt  1654/1655 met 
Jan Joosse  
 

Het is een slechte koude zomer, pas eind augustus wordt de 
temperatuur zomers. 
 
De Vasa, het nieuwste Zweedse oorlogsschip, slaat op 10 
augustus 1628 tijdens zijn eerste reis, net buiten de haven 
om, 50 mensen verdrinken. Pas in 1961 zal het gelicht 
worden. Het is nu in Stockholm te bezichtigen 
 
Piet Hein Verovert op 8 september 1628 de Zilvervloot, een 
staaltje van piraterij, dat nog altijd bejubeld wordt. Het 
bracht dan ook 15 miljoen gulden in de schatkist. 

 
4. Adriaan: gedoopt 27 oktober 1630. getuigen zijn Jannetje 
Adriaen en  Maria Cornelis Gijs. [zuster van Berbel?] 
 

In 1630 vinden er in Zeeland enkele grondvallen plaats, in 
Veere storten op een mooie heldere nacht een kruittoren en 
een wachthuisje in zee.  
Ook bij Rengerskerke op Schouwen vind een grondval 
plaats. 
 
Op 12 september 1631 zal de bevolking van Schouwen in 
repen roer geweest zijn. Op die dag vaart een vloot van 88 
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schepen met 4500 soldaten aan boord, uit de Zuidelijke 
Nederlanden de Zeeuws wateren op. Ze blijken naar Tholen 
te willen. De boeren verzamelen zich op de dijken. 
Vandaar zien ze een Zeeuws eskader aan komen. Op het 
Slaeck tussen Duyvelandt en St. Annalandt wordt slag 
geleverd, het gaat de hele nacht door, slechts enkele schepen 
van de Zuidelijken ontkomen in de ochtendmist. De meeste 
stranden zwaar gehavend, 4000 man wordt gevangen 
genomen.    

 
Jan is hoogstwaarschijnlijk arbeider of hovenier, want in 1632 en 
1633 snoeit hij bomen voor de stad en in 1640 en 1641 snoeit hij de 
wijngaard voor de stad. [Deze feiten zijn terug te vinden in het 
stadsarchief van Brouwershaven.]  
 

In begin  november van 1632 is het zacht en droog, het is te 
hopen dat hij toen gesnoeid heeft want op de 21e vriest het en 
dat blijft het doen tot eind december.  
Galilei publiceert met kerkelijke goedkeuring zijn 
“Dialogo” hierin beschrijft hij het wereldbeeld zoals wij dat 
kennen, met om de zon draaien planeten, i.p.v. de wereld als 
middelpunt van het heelal. De discussies in het boek geven 
echter aanleiding tot een onderzoek en de Inquisitie 
veroordeelt hem op 22 juni 1633 tot het afzweren van zijn 
dwaalleer. Hij krijgt huis arrest in Florence Hij studeert 
daar verder, maar wordt blind in 1637, hij heeft te veel in de 
zon gekeken. 
Pas in de 19de eeuw zal het gelijk van Galilei onomstotelijk 
worden aangetoond. 
 
 
In 1633 loopt Jan Otzen in Amsterdam. Hij is een halfbloed, 
zijn moeder een indiaanse van de Cariben en zijn vader een 
Hollandse zeeman. Jan is als gevangene van de 
Spanjaarden op Curaçao geweest. In Nederland is door de 
oorlog met Spanje een gebrek aan zout en hij weet de heren 
van de W.I.C. te overtuigen van de mogelijkheden op 
Curaçao. In mei 1634 vertrekt een vloot van vier schepen 
onder Johan van Walbeeck met Otzen als gids. 
In begin  juli komen zij bij Bonaire aan, Van Walbeeck wil 
een verrassingsaanval op Curaçao doen en bezeilt het 
eiland in de nacht van 6 juli. Otzen ziet de ingang van de 
Annabaai te laat en de vloot zeilt voorbij. Door de heersende 
Noordoost passaat kunnen ze het eiland niet meer bezeilen 
en varen om de Noord via Hispaňola terug naar Bonaire. 
Op 29 juli doen ze weer een poging, nu bij dag en het lukt. 
Zonder enige weerstand nemen ze bezit van Curaçao. De 
Spanjaarden en, op 75 na, alle Indianen worden op 26 
augustus naar Coro overgevaren.         
 
 

   
Op 14 april 1637 koopt Jan een huis aan het noord-einde van de 
Noordstraat in Brouwerhaven. [thans mogelijk Noorddijkstraat 
56.] Het huis is nagelaten door Daniel Dirks van de Weele, “ten 
profijte van de schamele vrienden van Cornelis van Rije” [dit is het 
armenfonds.] Hij betaalt hiervoor 60 Vlaamse ponden. [360 
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Karolusgulden] 
 
Op 4 augustus 1642 koopt hij de schuur naast het in 1637 gekochte 
huis. 
 

In 1642 sterft Galilei en wordt Newton geboren. 
 

Zijn dochter Elisabeth [Lijsbeth] doet belijdenis op 29 april 1649. 
 

Het transport in deze tijd is aan gewezen op de diligence. De 
reis van Groningen naar Amsterdam duurt 42 uur, men komt 
geradbraakt aan. Daarbij zijn er veel struikrovers actief, als 
ze gepakt worden, worden ze ter plaatse opgehangen 
.   

Op 22 september 1650 verkoopt hij de schuur aan Jan Adriaan 
Tonisse. 
 
Op 13 maart 1661 verkopen de diakonie-armen het huis van Jan 
Goedhals aan Jan van der Biest. We nemen aan dat Jan dus in 
februari 1661 overleden is. 
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5. De Stam 
Zoals eerder aangegeven kunnen we zes aparte takken benoemen, 
deze takken komen voort uit de stam die begint met Laurus N.N.  In  
dit hoofdstuk wordt de stam beschreven, gevolgd door de 
hoofdstukken waarin de afzonderlijke takken beschreven worden. 
De stam beslaat de eerste vijf generaties. 
 
 
I.1 Laurus N.N. Geb. half 1500. 

Laurus N.N: vermoedelijk geboren begin 2e helft 16e eeuw; had 
ook zoon Vincent. bron : kw.st J.M.G.Leune. 

Kinderen: 
1. joos LAURUSSE, geb. voor 1600 (zie II.1). 
2. Vincent LAUWERS, zn. van Jelinken of Jannetje N.N. 

Vincent woonde in Bommenede en werd ook 
omschreven als meester Vincent Lauwers; deze titel 
werd toen gebruikt door schoolmeesters en chirugijns; 
Vincent werd in 1655 toeziend voogd van de wezen van 
Joos Lauwers en Adriaenken Marinus (Houtsager) 
(RAZE 4601, Zonnemaire 18-2-1655);. 

3. Louwerijntje N.N.  Dr. van Jelinken of Jannetje N.N. 
Louwerijntje wordt in 1653 door haar man Ariaen 
Hendricks in de steek gelaten (RAZE 4597, 
15-11-1635) bron : kw.st.J.M.G.Leune. 

 
II.1 joos LAURUSSE, geb. voor 1600, overl. zonnemaire (z) voor 

1653. 
 

Tr. (1) catharina JANSDR, tr. (2) adriaantje marinusdr 
HOUTSAGER, geb. ± 1615, overl. ± 3-1653. 

Geb, kort circa 1615 en overleden kort voor 19-03-1653 (RAZE 
4601, Zonnemaire) bron: kw.st J.M.G.Leune. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. janneke JOOSSE, geb. zonnemaire (z) ± 1622. 
2. jelinken JOOSSE, geb. zonnemaire (z) ± 1625 (zie III.3). 
3. jan JOOSSE, ged. zonnemaire (z) ± 1629 (zie III.4). 
4. lauweris JOOSSE, geb. zonnemaire (z) 1634 (zie III.7). 
5. joos JOOSSE, geb. zonnemaire (z) 1637, overl. ald. ± 

1664.  
Overleden tussen 22-04-1663 en 15-01-1664. 

RAZE 4601 27-12-1652 zonnemaire 
Comp. Adriaenken Marinus Houtsagers, wed. Joos 
Lauwers, met Adriaen Borselaar als haar verkozen 
voogd ten eenre, en Huijch Wouters x Lijnken Joosse , 
Jan Joosse en Lauris Joosse ten andere zijde. Betreft 
de uitkoop van Joos Joosse. 

Uit het tweede huwelijk: 
6. jannetje JOOSSE, ged. zonnemaire (z) 04-01-1643 (zie 

III.11). 
7. marinus JOOSSE, ged. zonnemaire (z) 05-1644 (zie 

III.12). 
8. angenietke JOOSSE, ged. zonnemaire (z) 17-05-1648. 
9. maeijcke JOOSSE, ged. zonnemaire (z) 1650 (zie 

III.16). 
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III.3 jelinken JOOSSE, geb. zonnemaire (z) ± 1625. 

Wordt Lijnken, Lijsbeth, Cathalijntje genoemd. 
Otr. zonnemaire (z) 21-04-1646, tr. zonnemaire  (z) 21-05-1646 
Huijch WOUTERS . 
Uit dit huwelijk: 
1. neelken HUIJCHE, ged. zonnemaire (z) 23-06-1655 

(get.: Wouter Huygen, Laurens Joosz en Aeghten 
Cornelisz). 

Volgens brief Delst heet kind Wouter. 
2. ariaen HUIJCHE , ged. zonnemaire (z) 14-04-1659 (get.: 

Jan Joosten,Janneke Stoffels). 
De moeder heet bij doop Cathalijntje. 

 
III.4 jan JOOSSE, ged. zonnemaire (z) ± 1629, overl. ald. ± 1668. 

Lidmatenregister zonnemaire 5-7-1654 
Jan Joosten, Ook onder deze datum : Laurens Joos en ......zijn 
huisvrouw, bij nacht zonder attestatie vertrokken. 
 
RAZE 4601 27-04-1653 zonnemaire. 
Schepenschuldbrief t.l.v. Jan Joosse en t.b.v. de weesmeesters 
van Zonnemaire groot 26-0-0 vlaamse ponden. Als onderpand 
paarden en koeien. 
 
RAZE 4637 15-01-1664 zonnemaire 
Jan Joos en Lauris Joos. Hun ongetrouwde broer Joos Joos is 
overleden. Er zijn meer schulden dan baten. Ze hebben drie 
zusters van halve bedde.Conclusie: dit zullen dan Jannetje, 
Agenietken en Maeijcke zijn.      Hoewel Jannetje niet genoemd 
wordt. 
 
RAZE 4637 ca 1667?? zonnemaire dit zal wel 1666 moet zijn. 
zie volgende bronvermeldingen. Jan Joosse weduwnaar van 
Lijsbeth Janse Goedhals. 
Wezen: Joos  12 jaar en Jan 2 jaar. 

Tr. (1) <1655 lijsbeth jansz GOEDHALS, ged. brouwershaven 
(z) 20-08-1628, overl. zonnemaire (z) ca 1666, dr. van jan 
GOETHALS  en berbel (barbara) cornelis GIJS, otr. (2) 
zonnemaire (z) 12-03-1667, tr. ald. 03-04-1667 noudijna 
MACHIELS . 

Noudijna is wed. van Adriaen Cornelis Cloote. otr. 07-04-1657 
te zonnemaire tr. 13-04-1657 te zonnemaire 
 
RAZE 4601 28-04-1667 zonnemaire 
Jan Joosse man en voogd Dina Machiels, transp. aan Pieter 
Hermanse een huis en erf te zonnemaire voor 45-0-0 vlaamse 
ponden. 
 
RAZE 4601 05-07-1668 
Noudijna Machiels weduwe van Jan Joosse transp. aan 
Marinus Joosse een huis, schuur, wagenhuis, bakkeet en 2 
gemeten weiland waar het huis op staat gelegen in het 
Moerbevang te Zonnemaire voor 900 Car. guldens. Jan Joosse 
is dus tussen 28-04-1667 en 05-07-1668 overleden, op de 
leeftijd van ong. 38 jaar. 
 
RAZE 4597 Schepenakte zonnemaire 14-11-1669 
Marinus Tromper, voor Leendert Tromper en die als 
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lasthebbende van de kinderen Jan Joosse en de erfgenamen van 
Noudijna Machiels, contra Pieter Hermans. 
 
RAZE 4601 04-04-1671 zonnemaire 
het jongste weeskind van Jan Joosse is besteed bij Maeijcke 
Joos. Dit moet wel Jan Janse (later Goedhals) zijn, zie ook Las 
4637 ca 1667 Zm. 
 
Tr Zonnemaire ot 03-03-1669 
Lieven Jansz Buijsse wedr van Adriaenken Cornelis, wonende 
te Dreischor. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. joos JANSE, geb. dreischor (z), ged. zonnemaire (z) 

07-03-1655 (get.: louwrens Joosz en lijntje Joosdr).  
In doopboek zonnemaire staat vermeld dat dit kind geboren is 
in Dreischor op duiveland en te zonnemaire te doop gebracht 
omdat in dreischor niet werd gepreekt. 

2. barbeltje JANSE, ged. zonnemaire (z) 04-03-1657 (get.: 
Barbeltje Goedhals). 

3. catharijnten JANSE, ged. zonnemaire (z) 23-04-1659 
(get.: huijgen Wouters en janneke Stoffels). 

4. jan JANSE, ged. zonnemaire (z) 22-04-1663 (get.: Joos 
Joos en Wouterina Grijspeert). 

5. jan janse GOEDHALS, geb. zonnemaire (z) (zie IV.7). 
 
IV.7 jan janse GOEDHALS, geb. zonnemaire (z), ged. ald. 

25-05-1665 (get.: wouterijne Wouters). 
Jan heeft belijdenis gedaan te Brouwershaven op maandag 14 
januari 1686 bron: kw.staat Cornelis Gast. 

Otr. (1) brouwershaven (z) 03-01-1686, tr. ald. 03-02-1686 
lijsbeth iemans PRINCE, geb. Brouwershaven ca1665, overl. < 
03-1706, dr. van eymant PRINCE en nn, otr. (2) zonnemaire (z) 
05-03-1706, tr. ald. 27-03-1706 bastiaantje PIETERS  
(SCHRIEK) , ged. nieuwerkerk duiv. (z) 16-08-1671, dr. van 
pieter BASTIAANSE en lijsabeth MICHIELSE . Eerder tr. 
cornelis pieterse KLIJNCKERLAND . 

Bastiaantje is weduwe van Cornelis Pieterse Klijnckerland. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. elisabeth GOEDHALS, ged. zonnemaire (z) 23-01-1687 

(zie V.2). 
2. adriana GOEDHALS, ged. zonnemaire (z) 14-08-1690 

(get.: Thonis Pleune van Waardenburg, Adriaenken 
Jacobs). 

3. neelken WESTERWEEL   (van), ged. zonnemaire (z) 
27-01-1692 (zie V.5). 

4. jan WESTERWEEL , geb. zonnemaire (z) (zie V.7). 
5. geetruijt WESTERWEEL   (van) , ged. zonnemaire (z) 

17-02-1697 (get.: jannetje Leenders). 
6. eymant janse WESTERWEEL , ged. zonnemaire (z) 

19-04-1699 (zie V.12). 
7. marinus janse WESTERWEEL, geb. zonnemaire (z) 

25-12-1701 (zie V.15). 
Uit het tweede huwelijk: 
8. lijsbeth GOEDHALS , ged. zonnemaire (z) 05-12-1706 

(get.: pieter Bastiaanse, bastiaan pieterse Schriek, lysbeth 
Machiels en anna janse Goedhals). 
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9. lisabeth jans WESTERWEEL , ged. zonnemaire (z) 
25-08-1709 (zie V.20). 

 
V.2 elisabeth GOEDHALS, ged. zonnemaire (z) 23-01-1687 (get.: 

Catrijntje Huijbregts), tr. ald. 03-08-1711,  
'Augustus, moet waarschijnlijk 'Mei' zijn volgens volgorde van 
trouwboek. bron: gen. afschr. 78/ tr zonnemaire 1636-1774 andries 
jansse KEUVELAAR . 

Andries komt van Dreischor. 
Uit dit huwelijk: 
1. geertruijt KEUVELAAR , ged. zonnemaire (z) 

13-11-1712 (get.: Jan Jansse Goedhals, Bastiaantje 
Willemse Schriek). 

2. jan KEUVELAAR , ged. zonnemaire (z) 11-08-1715 
(get.: Jan Jansse Goedhals, Neeltje Goedhals). 

3. lijsbeth KEUVELAAR , ged. zonnemaire (z) 08-11-1716 
(get.: Jan Jansse Goedhals, Bastiaantje Pieters Schriek). 

4. jan KEUVELAAR , ged. zonnemaire (z) 11-09-1718 
(get.: Job Jansse Broodman, Neeltje Jansse Goedhals). 

5. joos KEUVELAAR , ged. zonnemaire (z) 28-04-1720 
(get.: Jan Jansse Goedhals, Bastiaantje Pieterse Schriek). 

6. marije KEUVELAAR , ged. zonnemaire (z) 08-03-1722 
(get.: Jan Goedhals,Chieltje Klynckerlandt). 

 
V.5 neelken WESTERWEEL   (van), ged. zonnemaire (z) 

27-01-1692 (get.: Jan Arentse, Mary Jacobs). 
RAZE 4637, 22-01-1728, zonnemaire 
Op 22 januari 1728 wordt de boedel van van Neeltje getaxeerd. 
Het huis op £ 25-0-0, twee bedden met toebehoren op £ 4-0-0, 
een kast met inhoud (kleding en linnengoed) op £ 8-0-0, het 
huisraad op £ 5-0-0 en de voorraad turf op £ 0-17-0. Totaal op 
£ 42-17-0. Daar gaat nog een schuld van af van £ 19-10-0, 
zodat er £ 23-7-0 resteert. 
Voor de twee wezen, Joppa Broodman, 7 jaar en Neeltje 
Broodman, 6 jaar is er (per kind) een bedrag van " elft part 
dertien en ses groote Vlaams" als vaderlijke successie 
beschikbaar. De moeder belooft de kinderen voor dit bedrag 
twee jaar te onderhouden, "siek en gesont en behoorlijk school 
te gaan soo als een deugsaam moeder met haar kinderen 
behoord te doen. Edog de goude stukken en die goude bellen 
moete de selve in eigendom blijven en soo de selve bij de 
moeder quaamen te sterven sal het zelfde gout wederom aan de 
moeder komen". 
Neeltje Westerweel belooft het bovenstaande onder ede. 

Otr. (1) zonnemaire (z) 24-11-1713, tr. ald. 10-12-1713 tonis 
jansse SLUITER, ged. dreischor (z) 27-11-1678, zn. van jan 
hermans SLUIJTER en willemijntje CLAES , otr. (2) 
zonnemaire (z) 12-06-1718, tr. ald. 26-06-1718 job 
BROODMAN , overl. ± 1723. 

Job is weduwnaar van Janna Vergouwen. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. wilhelmina tonisse SLUITER, ged. zonnemaire (z) 

05-01-1716. 
Uit het tweede huwelijk: 
2. joppa BROODMAN , ged. zonnemaire (z) 17-03-1720 

(get.: Jan Jansse Goedhals, Mary Slikmans). 
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3. neelie BROODMAN, ged. zonnemaire  (z) 22-05-1721 
(get.: Hubrecht Bouwman, Tannetje Doelemans). 

4. job BROODMAN , ged. zonnemaire (z) 08-08-1723 
(get.: Jan van Westerweel, Iman Jansse van Westerweel, 
Crielje Coensse Klynckerlandt, Willemijntje Broodman), 
overl. voor 1728. 

Vader Job is overleden (posthumus). 
 
V.7 jan WESTERWEEL , geb. zonnemaire (z), ged. ald. 13-01-1695 

(get.: Pieter Gabriels, Dine Mechelmans), overl. kats (z) 1762.  
GA 202 aantek. betr. Kats pag 17. 
15-03-1762 arrest van de goederen van wijlen Jan Westerweele tot 
verhaal van achterstalige landpacht tot en over 1762. 
De schuld bedraagt VL.P 1760/10/6 driekwart 
Catelijntje Bakker, weduwe en Nicolaas de Wilt, oom van de twee 
voorkinderen consenteren in het arrest eveneens Govert Boone 
ouderling en Jan Wante diaken. 
 
pag 23. 
17-09-1762 comp. voor de weeskamer Catelientje Bakker wed. Jan 
Westerweele voor haar kind Iman Jansz Westerweel oud 9 jaar. Otr. (1) 
> 1741 cornelia de WITTE, otr. (2) kats (z) 28-01-1741 dina de 
WILT , geb. colijnsplaat (z), ged. ald. 29-04-1709, dr. van jacob 
dingemansz de WILT en cornelia pietersdr van SANDIJCK, 
otr. (3) kats (z) 21-10-1752, tr. ald. 20-11-1752 cathalina 
BAKKER , geb. colijnsplaat (z), ged. ald. 02-02-1728, overl. 
maart 1804.  
Weduwe van Jan Glas, dr. van jacobus BAKKER  (KEMPE)  en 
helena HOOGERHEIDE. Hertr. jan lievense GLAS. 
Uit het tweede huwelijk: 
1. jan WESTERWEEL , geb. ca 1741.  

Naamlijst van de voor dienstplicht of contributie in aanmerking 
komende personen van de plaasten op Noord- en 
Zuid-Beveland 1797-1798 (uit Archief Gewestelijke Besturen 
van Zeeland inv. nr 257) In Gen Afschriften no 510. Vermeld 
staat: Westerweele Jan, gehuwd, 57 jaar, arbeider, 
Colijnsplaat, otr. colijnsplaat (z) 20-04-1771 adriana 
cornelisse van STELLE, ged. colijnsplaat  (z) 
26-07-1741 (get.: jan van der Heijde, maertje de Lange), 
dr. van cornelis van STELLE en lijntje BOOGERTS . 

1771, 'Jan Westerweel en sijn vrouw Adriana 
Cornelisse van Stelle in july aangekomen van 
Colijnsplaat'. 

2. jacob WESTERWEEL, geb. kats (z) 24-01-1746, ged. 
ald. 30-01-1746 (get.: Jacob omerse Kijboom, Pieter 
adriaansz Dag, Bastiaantie Kijboom), overl. colijnsplaat 
(z), huisnr. E.. 16-12-1817 03.00 u. 

Jacob wordt genoemd in Gen.Afschr. 510 Naamlijst 
van de voor dienstplicht of contributie in aanmerking 
komende personen van de plaatsen op Noord- en 
Zuid-Beveland 1797-1798 (uit archief Gewestelijke 
Besturen van Zeeland inv. nr 257) Vermeld staat: 
Westerweele, Jacob, 52 jaar geb. colijnsplaat. 

Uit het derde huwelijk: 
3. iman jansz WESTERWEEL, geb. kats (z) ± 1753,  

pag 23. 17-09-1762 comp. voor de weeskamer Catelientje 
Bakker wed Jan Westerweele voor haar kind Iman Jansz 
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Westerweel oud 9 jaar. Overl. kortgene (z), huisnr. 60 
29-10-1811 21.00 u. Aangevers: Abraham Tilroe 30 jaar, 
tuinman en Pieter Bouwense 27 jaar  buren. 

Belijdenis Kortgene 11-06-1789. 
Tr. (1) ± 01-1779 jacoba lievense van der WEELE, geb. 
wissenkerke (z) 30-08-1752, ged. ald. 03-09-1752, overl. 
kortgene (z) < 11-1796, dr. van lieven marinusse van 
der WEEL  en geertruid simonse 
SCHOOLMEESTER , otr. (2) kortgene (z) 04-11-1796, 
tr. ald. 20-11-1796 pieternella (pieta) BROUWER, geb. 
wolphaartsdijk (z) <>1762, arbeidster, overl. kortgene (z), 
huisnr. 15 02-01-1818 17.30 u.  
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). 

 
V.12 eymant janse WESTERWEEL , ged. zonnemaire (z) 19-04-1699 

(get.: jannetje Leenders). 
Vermoedelijk komt Eymant met attestatie van Ka(t)s te 
Nieuwerkerk op 1-10-1723. (Bron: J.L. Braber, Dreischor). 

Otr. (1) 07-07-1724 cornelia lijns van de BERGE, ged. 
nieuwerkerk, duiveland, (z) 08-09-1699, dr. van lijns cornelisz 
van den BERGE en sara MEEUWES. 

Eymant komt van Sonnemaare (Zonnemaire) en Cornelia van 
Nieuwerkerk. 

Otr. (2) zierikzee (z) 18-10-1731 plona KEYSERS. 
Iman is weduwnaar als hij trouwt met plona. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. lisabeth WESTERWEEL, ged. nieuwerkerk, duiveland, 

(z) 04-01-1726. 
2. elisabeth WESTERWEEL, ged. nieuwerkerk, 

duiveland, (z) 19-01-1727 (get.: Lijn van den Berge, 
Pieternelle Leunis), overl. sint maartensdijk (z) 
27-02-1789. 

Lijsabeth doet belijdenis in Sint Maartensdijk 
27-03-1755. 

Tr. (1) sint maartensdijk (z) 04-06-1748 bartel 
DEKKER , ged. stavenisse (z) 18-05-1704, overl. sint 
maartensdijk (z) 07-06-1761, zn. van cornelis marinusse 
DEKKER  en leentje meeuwis EYK. 

Lidmatenboek Sint Maartensdijk: Bartelt Decker 
ingekomen met attestatie van Serooskerke 1738. 
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Er worden vier kinderen van Bartel begraven t.w. 
tussen 01-10-1754 en 01-10-1755; tussen 01-10-1755 
en 01-10-1756; tussen 01-10-1756 en 01-10-1757; 
tussen 01-10-1761 en 01-10-1762 (Bartel is dan al 
overleden).   We weten niet welk kind wanneer 
gestorven is. 

Tr. (2) nn. Eerder tr. elisabeth cornelia de 
JONG-KLERKX . 

3. johannes WESTERWEEL, ged. zierikzee (z) 
02-10-1729. 

4. leendert WESTERWEEL, ged. zierikzee (z) 
12-11-1730, overl. biervliet (z) 15-10-1783.  
Laat geen goederen na, Bron: Collaterale successie, Biervliet. 

Buitenleden: Leendert en zijn huisvrouw Maria 
Allaard beide met attestatie van Renesse dd 
19-04-1767, wederom vertrokken met attestatie naar 
Biervliet dd 26-06-1768. (Bron: IJzendijke L 
1751-1801). 
Het is vermoedelijk deze Leendert die op op 
20-04-1753 belijdenis doet te Sint Maartensdijk 
(Bron: Lidmatenregister Sint Maartensdijk} en op 
O5-10-1753 aankomt in Renesse van Sint 
Maartensdijk. (Bron: J.L. Braber, Dreischor) 
Leendert verkoopt aan Cornelis Blaauwkamer een 
woonhuis met schuur. 
Erf: noord, west de molenwal, zuid: wed.Maarten 
Aalbregtse (molenaar) oost: de kerk. kosten: vl.pond 
150.0.0 (900,--) datum: 22-02-1779. (Bron: RAZE 
1025). Dit huis is nog terug te vinden en is verbouwd 
tot magazijn. 

Otr. serooskerke/noordwelle, schouwen, (z) 05-04-1755 
maria ALLAART , ged. axel (z) 11-10-1733, overl. 
biervliet (z) 02-12-1804 05.00 u.,  
11 frimaire XIII 
Aangegeven door: Isaak de Kramer, gareelmaker, oud 34 jaar 
en Valenteijn Schilleman, koopman, oud 39 jaar, dr. van 
jacob ALLAART (ALLART)  en cornelia HERMANS. 

Uit het tweede huwelijk: 
5. johannes WESTERWEEL, ged. zierikzee (z) 

26-08-1732. 
Van Zeeuwse Stam 1-20 1971/77 blz 209 
Plaatselijke armen Sonnemaire. 
In het rekeningenboek van de plaatselijke Armen van 
Sonnemaire, berustend in het Gemeentearchief van 
Brouwershaven, wordt in de jaren 1708-1720 de huur 
betaald voor het gebruik van het doodskleed. Later 
werd alleen het aantal overledenen vermeld. 
"1747 Johannis Westerweel". 
 
Hoogstwaarschijnlijk is de hierboven genoemde 
Johannes dezelfde als deze zoon van Iman en Plona. 

6. bartel (leenderse) WESTERWEEL, ged. zonnemaire 
(z) 02-02-1738 (get.: neeltje Westerweel), overl. 
brouwershaven (z) 04-11-1776, begr. brouwershaven (z), 
op 't kerkhof 06-11-1776. 

Het patroniem Leenderse is in feite onjuist, had 
natuurlijk Imanse moeten zijn. Maar in het trouwboek 
staat het wel. 
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Otr. brouwershaven (z), tr. zonnemaire (z) 09-05-1761 
elisabeth leendertse VIJVERBERG, ged. bruinisse (z) 
30-08-1742 (get.: Jan Dingemanse Dekkers en Elisabeth 
Verseput), overl. brouwershaven (z) 19-01-1823, dr. van 
leendert klaasze VIJVERBERG en jannetje jans 
DEKKERS . Hertr. cornelis FATSOEN. 

 
V.15 marinus janse WESTERWEEL, geb. zonnemaire (z) 

25-12-1701 (get.: Neeltje Marinus). 
Bron: Heerebout Brouwershaven Poorters 1650-1809 pag 71 
Marinus Janse Westerweel geb. Zonnemaire 
ten stave van de baljuw L.v. Have, mitsgaders E.van Kampen en 
C. v. Herrebroek burg. 8-7-1727. 

Otr. (1) 1729 grietje DIRKS , ged. (NH) brouwershaven (z) 
04-01-1703 (get.: janneken Karels), dr. van dirk pieters 
FELTEN  en elisabeth heijndrickse LALEIN , otr. (2) 
brouwershaven (z) 13-09-1731, tr. ald. 03-10-1731 neeltje 
TONIS, ged. (NH) brouwershaven (z) 30-01-1698 (get.: grietje 
Leenderts), dr. van tonis leendertse [VERDONCK] en neeltje 
DOMUS. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. elisabeth WESTERWEEL, ged. brouwershaven (z) 

10-02-1729, begr. zierikzee (z) 26-01-1809. 
Op maandag 21 november 1785 met attestatie 
vertrokken naar Zierikzee (bron: kwartierstaat 
Cornelis Gast. 

Otr. brouwershaven (z) 10-09-1750, tr. ald. 06-10-1750 
leunis jacobse FRANSMAN, ged. brouwershaven (z) 
22-10-1724, overl. ald. 05-07-1785, begr. ald. 
08-07-1785, zn. van jacob pieterzn FRANSMAN en 
susanna leunis STOKKE. 

Poorterboek Brouwershaven: Leunis Fransman de 
eed als burger en poorter gedaan ten stave van 
Cornelis Donkan, baljuw en ter presentatie van 
Anthoni Mascqeu en Adriaan Parre, burgemeesters, 
20-12-1758. 
 
Krijgt op 24-06-1760 van de Baljuw, burgemeester en 
Schepenen van Brouwershaven een vergunning tot het 
verkopen (binnen de stad) van theee, koffie, chocolade, 
koffiebonen en cacao. 
Bron: Register van Acten van Commissie an Admissie 
de Stede Brouwershaven, Streekarchief 
Schouwen-Duiveland, lokatie Brouwershaven, 
inventaris nr 86. 

 
V.20 lisabeth jans WESTERWEEL , ged. zonnemaire (z) 25-08-1709 

(get.: neeltje jansse Goedhals), otr. ald. 01-04-1733.  
Aan datum is geknoeid! Echtgenoot is johannes BOGERMAN. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelis BOGERMAN, ged. zonnemaire (z) 10-01-1734 

(get.: kaatje Arnoud). 
2. basteiaenje BOGERMAN, ged. zonnemaire (z) 

12-05-1736 (get.: neeltje Westerweel). 
3. catje BOGERMAN, ged. (NH) ouwerkerk (z) 

22-06-1743 (get.: catje Koolpit?). 
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III.7 lauweris JOOSSE, geb. zonnemaire (z) 1634, overl. ca 1665. 

RAZE 4601 04-02-1655 zonnemaire 
Jan Verdict transp. Lauwers Joosz een huis, schuur, erf en 
boomgaard, groot 2 gemeten 50 roeden te zonnemaire 
 
RAZE 4601 11-04-1655 zonnemaire 
Jan Verdict transp. Hr Johan Verburght een s.s.b tbv Lauwers 
Joosz. 
 
RAZE 4601 03-09-1655 zonnemaire 
Leendert van de Velde transp. aan Louris Joosz een huis en 
schuur aan de Ring van zonnemaire O. en Z. de straat, W. en N. 
het kerkhof, voor 200 Car. gulden. 
 
RAZE 4601 08-05-1661 zonnemaire 
Het kosterschap van de kerk is voor 20 Car gulden besteed aan 
Laurus Joosz. 
 
RAZE 4637 01-04-1661 zonnemaire 
Laurus Joosz is geld schuldig aan de wezen van Joos Laurusz. 
 
RAZE 4637 16-11-1665 zonnemaire 
Schepenschuldbrief tlv Laurus Joossz gehuwd met Janneke 
Stoffels en tbv de wezen van Joos Laurisse, groot 40-0-0 
vlaamse ponden 
 
RAZE 4637 ca 1665 zonnemaire 
Janneke Stoffels wed van Lauris Joosse. Er is sprake van een 
huis en een schuur aan de dijk van Zonnemaire 
 
RAZE 4597 Schepenakte zonnemaire september 1666 
Betreft verkoop tvv Marinus Copmoeijert (geldschieter) van het 
huis en de schuur waar Laurus Joosse laatst gewoond heeft. 

Otr. brouwershaven (z) 12-12-1658, tr. zonnemaire (z) 
12-01-1659 janneke STOFFELS, dr. van stoffel CORNELISSE 
en rachel willemse adriaanz GOEREE. 

J.D. van Dreischor, wonende te Brouwershaven. 
Uit dit huwelijk: 
1. rachel LAURUSSE, ged. zonnemaire (z) 21-09-1659 

(get.: jan Cornelisz, maetje Jansz en .... Arens). 
2. stoffel LAURUSSE, ged. zonnemaire (z) 02-10-1664 

(get.: jan Joosz, pieter Stoffels, lijsbeth Jansz en dyelje? 
Stoffels). 

3. josijnken LAURUSSE, ged. zonnemaire (z) 02-10-1664 
(get.: Jan Joosz, Pieter Stoffels, Lijsbeth Jansz, Dyelje? 
Stoffels). 

 
III.11 jannetje JOOSSE, ged. zonnemaire (z) 04-01-1643 (get.: lijntje 

Joos). 
Kinderen: 
1. joos PIETERSE, ged. zonnemaire (z) 25-10-1665 (get.: 

lijsbeth Joos). 
2. marij PIETERSE , ged. zonnemaire (z) 03-10-1666 

(get.: tanneke Joosz). 
3. marij PIETERSE , ged. zonnemaire (z) 24-04-1668 

(get.: lijsbeth Joosz). 
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4. catharijnke PIETERSE, ged. zonnemaire (z) 
09-02-1670 (get.: neelken Joosz). 

 
III.12 marinus JOOSSE, ged. zonnemaire (z) 05-1644 (get.: severijne 

Marinus), overl. ± 1681. 
 Zijn vader overleed toen hij ca 8 jaar oud was, zijn moeder 
toen hij ca 9 jaar was; hij is vanaf 1653 opgegroeid bij zijn oom 
Jan Joosse, broer van zijn vader,; kocht 5-7-1668 van de 
weduwe van zijn broer Jan Josse haar huis, schuur, wagenhuis 
en bakkeet met 2 gemeten weiland in het Moerbevang  te 
Zonemaire voor 90 Car. guldens (RAZE 4601); verm overleden 
begin 1681 (RZAE 4637 Zonemaire 27-3-1681); otr 
Zonnemaire 1-12-1668;tr Dreischor 26-12-1668 (te 
Zonnemaire ged zes kinderen w.o. een tweeling Adriaen (1671); 
Neelken(1673); Joos (1674), Marinus (1676) en de tweeling 
Claes en Adriaentje (1678); de kinderen en hun nazaten 
noemen zich overwegend Westerweel, ook : van der Weele 
Bron: kw.st Johannes Marinus Gommert Leune 
RAZE 4637 04-05-1671 zonnemaire 
Joos Janse, weeskind van Jan Joosse wordt besteed bij Marinus 
Joosse Het jongste weeskind is besteed bij Maeijcke Joos (lw. 
mi. Jan Janse) 
 
RAZE 4637 01-05-1672, 19-04-1673, 1674,1675,1676 
zonnemaire Jan Janse, wees van Jan Joosse, besteed bij 
Marinus Joosse 
 
RAZE 4601 27-02-1676 zonnemaire 
Hr.Schout Trompert voor Joos Joosse en als opperweesmeester 
voor de onmondige wezen van wijlen Jan Joosse nl Jan Janse, 
transp. aan Marinus Joosse als voogd van de voornoemde wees, 
2  gemeten 37,5 roeden korenland in het Sluisbevang, voor 
36-0-0 vlaamse ponden per gemet. 
 
RAZE 4637 27-03-1681 zonnemaire 
Dingetje Claes, weduwe van Marinus Joosse met Claes Claese 
Mechelmans als haar verkozen voogd. 
 
RAZE 4602 05-12-1686 zonnemaire 
Jan Janse Nelevaer gehuwd met Dina Claes transp. aan Claes 
Claese Mechelmans een huis, schuur, bakkeet met een weiland 
waar het huis op staat en 2 gemeten grond (dit is de boerderij 
die Marinus Joosse in 1668 van de weduwe van Jan Joosse 
overneemt). 

Otr. zonnemaire (z) 07-12-1668, tr. dreischor (z) 26-12-1668 dina 
claasse MECHELMAN, geb. na 04-1640, ged. Dreischor 
15-09-1647, dr. van claas leenderts MECHELMAN en neeltje 
daniels van 't HOF. Hertr. Jan Janse NELEVAER. 

Voogd van haar kinderen werd na het overlijden van Marinus 
Joosse haar broer Claes Claesse Mechelman (geb Dreischor 
1656); deze was van 1700-1724 schepen van Dreischor 
(J.J.Klompe, reischor, 1949,p.97); Dina tr. (2) voor 5-12-1686 
Jan Janse Nelevaer, deze verkocht in 1686 de boerderij van 
Marinus Joosse en Dina Mechelman aan haar broer Claes 
(RAZE 4602) 
bron: kw st J.M.G.Leune 
 
Bij overlijden is Neelken 8 , Joos 6, Marius 4, Claes 2 en 
Adriaenke 1 
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bron: kw.st. Triest de Jonge. 
Uit dit huwelijk: 
1. adriaen MARINUSSE, ged. zonnemaire (z) 11-01-1671 

(get.: willemijntje Claes, joos Hubrechts). 
2. neeltje marinusse WESTERWEEL, ged. zonnemaire  

(z) 29-01-1673 (zie IV.19). 
3. joos marinusse WESTERWEEL, ged. zonnemaire (z) 

27-01-1674 (get.: joos Hubrechts, maijken Joosz). 
In RAZE 4452, Bommenede 17-2-1728 wordt gewag 
gemaakt van een testament van Joos Marinusse 
Westerweel, zie 1251. 

4. marinus MARINUSSE, ged. zonnemaire (z) 10-05-1676 
(get.: maijken ....). 

5. claas marinusse WESTERWEEL, ged. zonnemaire (z) 
22-05-1678 (zie IV.23). 

6. adriaentjen WESTERWEEL , ged. zonnemaire (z) 
08-10-1678 (get.: clara Claes).  
Haar broer is gedoopt op 22-05-1678, dit is vreemd, maar het 
kan een uitstel van doop zijn geweest wegens de lichamelijke 
toestand van het kind. 

 
IV.19 neeltje marinusse WESTERWEEL, ged. zonnemaire  (z) 

29-01-1673 (get.: willemken Claes, leendert Claes), overl. 1731.  
Neeltje overlijdt tussen 21-11-1731 en 18-12-1731. Op de eerste datum 
is een testament gemaakt, op de tweede wordt de erfenis verdeeld. Bron: 
RAZE 4127 Minuten akten notaris Johan Erkelens, Zierikzee, fol. 128r, 
18-12-1731. 

In het begin van de 18e eeuw woonde op een, thans niet meer 
bestaande, boerderij in de polder Bloois onder Zonnemaire 
Marinus van der Wiele getrouwd met Neeltje Marinusse van der 
Weel. Zij werd regelmatig Westerweel genoemd (Bron o.a. 
Doopboek Zonnemaire, 18-11-1716, Lidmatenlijst 1710). 
 
RAZE 4452, 16-11-1718, zonnemaire 
Jacob van der Wielen is overleden. Er zijn 3 wezen. 
 
RAZE 4452, 19-02-1728, bommenede 
Rekening van Neeltje Marinusse Westerweel weduwe van Jacob 
van der Wiele. Wezen: Dina, Maria en Marinus van der Wielen. 
Zij verkoopt in 1718 aan Andries Scherpink een huis, schuur en 
gevolgen , staande aan de Bommeneese dijk voor 55 vlaamse 
ponden (RAZE 4438/13-7-1718. 
bron: kw.st.Triest de Jonge. 

Otr. (1) zonnemaire (z) 29-08-1705.  
T. zonnemaire ot 22-12-1719/tr 11-01-1720 
Cornelis Jacobse Blase, jm van Noordgouwe. Neeltje Marinnusse van 
der Weel, weduwe van Jacob van der Wiele, van Zonnemaire 
, tr. zonnemaire (z) 14-09-1705 jacob van der WIELE, overl. 
Bommenede ±11-1718, zn. van Johannes Jacobusz van der 
WIELE  en Dina DINGEMANS . 

RAZE 4451 16-11-1718 vermeldt de boedelinventaris met een 
saldo van 508.6.4 Vlmse ponden en een weesbrief betreffende 
drie minderjarige kinderen 
bron: kw.st. Triest de Jonge. 

Otr. (2) zonnemaire (z) 22-12-1719, tr. ald. 11-01-1720 cornelis 
jacobse BLASE, geb. noordgouwe (z), overl. voor 1731. 
Uit het eerste huwelijk: 
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1. dina van der WIELE , ged. zonnemaire (z) 11-12-1707. 
Trouwt met Hubregt Stoutjesdijk. 

2. maria van der WIELE . 
Trouwt met Gerrit Gerritse Wolfhagen. 

3. marinus van der WIELE . 
 
IV.23 claas marinusse WESTERWEEL, ged. zonnemaire (z) 

22-05-1678 (get.: judith de Vogel), overl. sint maartensdijk (z) 
02-1730. 

In 1708 staat in het doopboek van Elkerzee voor het eerst 
'WESTERWEEL'. 

Otr. elkerzee (z) 22-05-1706, tr. ald. 10-06-1706 dirkje jacobse 
LOKKER , geb. nieuwerkerke (schouwen) (z) 1677, begr. sint 
maartensdijk (z) 1748.  
Begraven tussen 1-10 en 31-12-1748, dr. van jacob LOKKER  en 
neeltje JACOBS. 

Weduwe, was eerder getrouwd met Arend Janse de Boer 
(10-05-1697). 

Uit dit huwelijk: 
1. marij WESTERWEEL , ged. elkerzee (z) 20-03-1707 

(get.: neeltje Marinus, joos Marinusse). 
2. dina WESTERWEEL , ged. elkerzee (z) 06-05-1708 

(get.: dina Klaas, hendrik Klaas). 
3. jakomijntje WESTERWEEL , ged. elkerzee (z) 

26-05-1709 (get.: willemijntje jacobs Lokker). 
4. jakomijntje WESTERWEEL , ged. elkerzee (z) 

05-10-1710 (get.: anna Lokker). 
5. dana WESTERWEEL, ged. elkerzee (z) 14-10-1713 

(get.: anna? Jacobs), begr. sint maartensdijk (z) 07-1738. 
Dana kreeg vermoedelijk een onwettig kind, geb. 1734 
en begr. sept. 1734 Sint Maartensdijk. 

Otr. sint maartensdijk (z) 11-10-1737, tr. ald. 05-11-1737 
pieter janse SLOTMAKER , geb. sint maartensdijk (z) 
20-11-1695, begr. ald. 05-1740, zn. van jan 
SLOOTMAKER  en paulyntje MANNEKE . 

Pieter hertrouwt Grietje Tintelaar in 1738 te Sint 
Maartensdijk. 

6. marinus WESTERWEEL , geb. elkerzee (z) 1714-1715, 
ged. ald. 30-12-1714 (get.: neeltje marinusse 
Westerweel,johannis van der Wiele), otr. (1) sint 
annaland (z) 01-02-1743, tr. ald. 24-02-1743 janna 
abrahamse EGGEBEEN, ged. sint annaland (z) 
25-01-1705, overl. ald. 08-1748, dr. van abraham 
cornelisse EGGEBEEN en aarjaantje crijnse de VOS, 
tr. (2) 1749-1750 cornelia GEBRAAT , ged. 
oud-vossemeer (z) 11-05-1704, begr. poortvliet (z) 
27-12-1755, dr. van jacobus GEBRAAT en josyntje 
BAMISSE, otr. (3) poortvliet (z) 04-02-1757, tr. ald. 
02-03-1757 geertruy SNEEP, geb. willemstad (nb), ged. 
ald. 25-10-1711 (get.: jan ariens Boertie en maijke 
Visser), overl. 13-01-1768, dr. van ijsbrant SNEEP en 
barbara ariens BOERTIE. 

7. jacob WESTERWEEL, ged. elkerzee (z) 25-07-1716 
(get.: anna? Jacobs). 

8. jacobus WESTERWEEL, ged. sint maartensdijk (z) 
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13-11-1718. 
9. jacobus WESTERWEEL, geb. sint maartensdijk (z) 

19-10-1721 (zie V.36). 
 
V.36 jacobus WESTERWEEL, geb. sint maartensdijk (z) 

19-10-1721, landman, overl. ald. 07-05-1785, tr. ald. 11-02-1749 
jannetje PAPE, geb. sint maartensdijk (z) 07-03-1728, overl. ald. 
25-06-1803, dr. van willem jacobs PAPE en maatje willems 
HAGE . 

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 , geb. sint maartensdijk (z) 

1750-1751, huisvrouw, overl. ald. 27-04-1810. 
Dirkje doet belijdenis op 07-02-1771. 

Tr. sint maartensdijk (z) 27-05-1776.  
RAZE 5353, 121 18-04-1776 Huwelijkse Voorwaarden 
johannes OUDESLUIS, geb. sint maartensdijk (z) 1733, 
landbouwer, overl. sint maartensdijk (z), huisnr. 137 
12-10-1812 05.00 u.  
Aangegeven door: Johannes Post, koopman, 51 jaar en 
François Was, schoolmeester, 29 jaar. Zn. van johannes 
OUDESLUIS, landbouwer in de noordpolder ald 
Schepen ald, en cornelia HEYBOER. 

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. 
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). 

2. willem WESTERWEEL , geb. sint maartensdijk (z) 
25-02-1753, landman, overl. ald. 21-04-1823, tr. ald. 
26-10-1778 helena catharina MEIJER, geb. sint 
maartensdijk (z) 1756-1757, overl. sint maartensdijk (z), 
huisnr. 167 12-04-1821 11.00 u.  
Aangegeven door: Leendert van Splunter, 54 jaar, schilder en 
Hendrik Snouck, 23 jaar, timmerman. Dr. van jannes 
MEYER  en alida MAATJES . 

3. maatje WESTERWEEL , geb. sint maartensdijk (z) 
11-12-1757, overl. ald. 28-10-1842. 

Ze deed haar belijdenis op 02-04-1779 in Sint 
Maartensdijk. 

Tr. (1) sint maartensdijk (z) 11-04-1786.  
Op 23-03-1786 werd te Scherpenisse trouwgeld betaald. 
Echtgenoot is abraham KNULST, kuiper, overl. sint 
maartensdijk (z) 25-03-1800, zn. van willem KNULST  
en pieternella EWOUTS. 

De genoemde ouders zijn niet geheel zeker zijn vader 
en moeder. Abraham was eerder gehuwd met Cornelia 
van Klinken. Uit dit huwelijk zijn tenminste drie 
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kinderen bekend ( bron: mormonen), dat zijn: Pieter 
geb. 03-12-1775, Jacoba geb. 26-01-1777, Adriaan 
geb. 19-09-1779. 
Daarnaast vinden we nog: Kornelia geb. 07-01-1759, 
vader genoemd: Adriaan?, Johannes geb. 22-03-1761, 
vader genoemd: Adriaan?,De moeder is in alle vijf 
gevallen een Cornelia van Klinken. 
Waarschijnlijk is dat we hier met twee verschillende 
huwelijken te maken hebben. 
Abraham deed zijn belijdenis 14-04-1775 te Sint 
Maartensdijk. 
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. 

Tr. (2) st maartensdijk (z) 02-04-1802, volgens ISIS is dit 
1801 josephus wilhelmus van STRATEN, geb. bergen 
op zoom (nb), ged. (RK) ald. 16-03-1770 (get.: 
Guilhelmus Josephus Rekier en Joanna Praester?).  
Bij de doop zijn de voornamen Guilhelmus Josephus, bij het 
trouwen is de volgorde van de namen omgekeerd. 
Tonnelier/kuiper, overl. sint maartensdijk (z) 20-10-1857, 
zn. van cornelis van STRAETEN en agnes 
VERHAGEN . 

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. 

4. clasijntje WESTERWEEL , geb. sint maartensdijk (z) 
17-11-1762. 

5. jacobus WESTERWEEL, geb. sint maartensdijk (z) 
23-11-1766, boerenkecht, overl. ald. 14-11-1799, tr. 
st.maartensdijk (z) 22-09-1791 maria clasina DOUW, 
geb. sint maartensdijk (z) 23-01-1768, overl. scherpenisse 
(z) 25-04-1853 04.00 u.  
Aangegeven door: Anthonij Duijnhouwer, schoonzoon, 58 jaar, 
herbergier en Adriaan Sebastiaan Suurland, 54 jaar, 
gemeentebode. Dr. van gerard DOUW, landbouwer, en 
lena TUK. Hertr. jan jacobse van OOST. 

Zij hertrouwt 23-05-1806 (otr) met Jan Jobse van 
Oost. 

 
III.16 maeijcke JOOSSE, ged. zonnemaire (z) 1650, otr. ald. 

14-04-1671 tonis CORNELIS. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelis TONIS, ged. noordgouwe (z) 01-05-1672 (get.: 

marinus Joosse, aegtje Cornelisse). 
2. cornelis TONIS, ged. noordgouwe (z) 25-06-1673 (get.: 

cornelis Raijers, rachel Centse). 
3. jacob TONIS, ged. noordgouwe (z) 13-10-1675 (get.: 

lijntje Joos). 
4. jan TONIS, ged. noordgouwe (z) 01-03-1677. 
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6. De takken 
 

6.1. St. Maartensdijkse tak 
De St. Maartensdijkse tak begint bij Claas Marinusse Westerweel 
(geboren in 1678)  
 
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 
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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  . 38). 
 
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  . 38). 
2. willem WESTERWEEL  (zie III.3  . 38). 
3. maatje WESTERWEEL  (zie III.5  . 54). 
4. clasijntje WESTERWEEL , geboren op 17-11-1762 te 

sint maartensdijk (z). 
5. jacobus WESTERWEEL (zie III.8  . 54). 

 
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 
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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  . 39). 
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  . 53). 
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 
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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  . 41). 
4. leendert WESTERWEEL (zie V.5  . 41). 
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 
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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  . 42). 
8. jacobus jwzn WESTERWEEL (zie V.12  . 51). 

 
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 



Rob Westerweel Pagina 42 3-2-2009 

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  . 43). 
3. gerard WESTERWEEL  (zie VI.6  . 45). 
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  . 47). 



Rob Westerweel Pagina 43 3-2-2009 

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  . 43). 
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  . 44). 
5. helena elizabeth WESTERWEEL (zie VII.8  . 44). 
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 
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(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 
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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  . 46). 
2. françoise cornelia WESTERWEEL (zie VII.13  . 46). 
3. johannes cornelis WESTERWEEL (zie VII.14  . 47). 
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.  
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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).  
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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: 



Rob Westerweel Pagina 48 3-2-2009 

1. johannes cornelis WESTERWEEL (zie VII.23  . 49). 
2. pieternella cornelia WESTERWEEL (zie VII.26  . 49). 
3. cornelia johanna WESTERWEEL (zie VII.28  . 50). 
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  . 50). 
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 
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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 
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(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, 
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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  . 51). 
2. abraham maarten WESTERWEEL (zie VI.16  . 52). 

 
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 
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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. 
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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. 
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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) 
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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  . 55). 
3. jacobus WESTERWEEL (zie IV.19  . 56). 

 
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, 
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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  . 57). 
2. abraham WESTERWEEL (zie V.35  . 58). 
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. 
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4. lena WESTERWEEL (zie V.39  . 58). 
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 
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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 
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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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6.2. Zeeuws-Vlaamse tak  
 
De  Zeeuws-Vlaamse tak begint bij Leendert Westerweel (geboren 
in 1730)  
 
I.1 leendert WESTERWEEL, gedoopt op 12-11-1730 te zierikzee 

(z), overleden op 15-10-1783 te biervliet (z) op 52-jarige leeftijd.  
Laat geen goederen na, Bron: Collaterale successie, Biervliet.  
Buitenleden: Leendert en zijn huisvrouw Maria Allaard beide met 
attestatie van Renesse dd 19-04-1767, wederom vertrokken met 
attestatie naar Biervliet dd 26-06-1768. (Bron: IJzendijke L 1751-1801). 
Het is vermoedelijk deze Leendert die op op 20-04-1753 belijdenis doet 
te Sint Maartensdijk (Bron: Lidmatenregister Sint Maartensdijk} en op 
O5-10-1753 aankomt in Renesse van Sint Maartensdijk. (Bron: J.L. 
Braber, Dreischor) 
Leendert verkoopt aan Cornelis Blaauwkamer een woonhuis met schuur. 
Erf: noord, west de molenwal, zuid: wed.Maarten Aalbregtse (molenaar) 
oost: de kerk. kosten: vl.pond 150.0.0 (900,--) datum: 22-02-1779. 
(Bron: RAZE 1025). Dit huis is nog terug te vinden en is verbouwd tot 
magazijn. 
Ondertrouwd op 05-04-1755 te serooskerke/noordwelle, 
schouwen, (z) met maria ALLAART , 21 jaar oud, gedoopt op 
11-10-1733 te axel (z), overleden op 02-12-1804 om 05.00 uur te 
biervliet (z) op 71-jarige leeftijd,  
11 frimaire XIII 
Aangegeven door: Isaak de Kramer, gareelmaker, oud 34 jaar en 
Valenteijn Schilleman, koopman, oud 39 jaar, dochter van jacob 
ALLAART (ALLART) . 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelia WESTERWEEL (zie II.2  . 60). 
2. iman WESTERWEEL  (zie II.3  . 61). 
3. johanna WESTERWEEL (zie II.6  . 92). 
4. maria WESTERWEEL , geboren op 18-10-1770 te 

biervliet  (z), gedoopt op 21-10-1770 te biervliet    (z) 
(getuige(n): cornelia Allaart, clara Zeegers), overleden op 
16-12-1795 te oostburg (z) op 25-jarige leeftijd, begraven 
op 21-12-1795 te oostburg (z), op het kerkhof. 

 
II.2 cornelia WESTERWEEL, geboren op 23-01-1756 te 

noordwelle (z), gedoopt op 29-01-1756 te serooskerke (z), 
overleden op 07-03-1802 te biervliet (z) op 46-jarige leeftijd,  
16 ventôse X. 
 
volgens volksteling van 1798 woont het gezin in Oostburg, Adriaan 
Simons is dan 48 jaar en dagloner, Cornelia Westerweel 40 jaar,Maria 
18 , Johanna 14 jaar en Maria Allart 64 jaar 
, ondertrouwd op 02-04-1774 te biervliet (z), gehuwd op 18-jarige 
leeftijd op 17-04-1774 te biervliet (z) met adriaan SYMOENSE, 
26 jaar oud, gedoopt op 23-02-1748 te biervliet (z) (getuige(n): 
Jacobus Versluijs, Jacobus de Vogelaar, Janna Leijs).  
Adriaan legt zijn poorterseed af op 2-10-1780 te Oostburg. 
Uit dit huwelijk: 
1. jan SYMOENSEN, geboren op 06-10-1775 te biervliet 

(z), gedoopt op 08-10-1775 te biervliet (z) (getuige(n): 
Leendert Westerweelt, Mathijs Sijmoensen, Maria 
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Allaart). 
2. levenloos kind SYMOENSE, geboren op 08-07-1780 te 

oostburg (z), overleden op 08-07-1780 te oostburg (z), 0 
dagen oud, begraven op 11-07-1780 te oostburg (z), op 
het kerkhof. 

3. leendert SYMOENSE, geboren 12-1782 te oostburg (z), 
overleden op 14-04-1783 te oostburg (z), begraven op 
17-04-1783 te oostburg (z), op het kerkhof. 

 
II.3 iman WESTERWEEL , geboren ± 1761 te serooskerke, 

schouwen, (z).  
Bij aangifte overlijden van zijn zoon Josias in 1801 wordt voor Iman de 
leeftijd van 40 jaar opgegeven, bij zijn eigen overlijden in 1804 echter 
wordt als leeftijd 32 jaar genoemd. Overleden op 17-05-1804 om 
08.00 uur te biervliet (z),  
29 florial XII. Aangegeven door Frederijk Bade, timmerman, 51 jaar en 
Henderijk van Hanegem, arbeider, 39 jaar.  
Op 26-03-1792 verkoopt Jacob Breton aan Iman Westerweel uit 
Biervliet voor 300 Vlaamse ponden(= ƒ 1800,00) een 
arbeidershofstedeke (huis + schuur)  van 4 gemeten, 120 roe (=ruim 
1ha) (Bron: RAZE inv. nr. 1025a). 
Op 03-08-1793 koopt Iman van zijn moeder Maria Allaart een huis met 
inboedel (Bron: RAZE inv. nr. 1025a). 
Gehuwd met catharina de KRAKER , geboren op 07-11-1769 te 
biervliet (z), gedoopt op 12-11-1769 te biervliet (z) (getuige(n): 
Daneel van Houte, Caatie Koene), overleden op 02-02-1825 om 
10.30 uur te biervliet (z) op 55-jarige leeftijd.  
Catharina van Oostburg vertrokken met attestatie naar Biervliet 
15-01-1792, dochter van jezias de KRAKER en martina 
BAART . 
Uit dit huwelijk: 
1. leendert josias WESTERWEEL (zie III.4  . 62). 
2. martina (maria) WESTERWEEL , geboren op 

17-10-1794 te biervliet (z), gedoopt op 26-10-1794 te 
biervliet (z) (getuige(n): cornelis Vervate, willem de 
Kraker, maria Allaarts), overleden op 28-03-1821 om 
13.30 uur te biervliet (z) op 26-jarige leeftijd,  
9 prairial VIII. 
Aangegeven door Isaak Schijve, broodbakker, 49 jaar en Janus 
Goethals, arbeider, 44 jaar. 

3. cornelia WESTERWEEL, geboren op 13-07-1796 te 
biervliet (z), gedoopt op 17-07-1796 te biervliet (z) 
(getuige(n): adriaan Simens, cornelia Westerweel), 
overleden op 12-08-1796 te biervliet (z), 30 dagen oud. 

4. catrina WESTERWEEL  (zie III.9  . 91). 
5. josias WESTERWEEL, geboren op 30-05-1801 om 

04.00 uur te biervliet (z),  
10 priarial IX (zaterdag) 
 
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
Adam Reijchaart, 43 jaar, kleermaker en Pieter Stokman, 31 
jaar, arbeider. Overleden op 23-06-1801 om 08.30 uur te 
biervliet (z), 24 dagen oud,  
4 messidor IX 
 
Bij de aangifte was getuige: Adam Reijchart, 43 jaar, 



Rob Westerweel Pagina 62 3-2-2009 

kleermaker. 
 
III.4 leendert josias WESTERWEEL, landmansknecht, werkman, 

geboren op 06-01-1792 te biervliet (z), gedoopt (NH) op 
08-01-1792 te biervliet (z) (getuige(n): jan de Kraker, martijna 
Baart), overleden op 10-01-1845 om 11.00 uur te sluis (z) op 
53-jarige leeftijd.  
De aangifte werd gedaan door: Jacobus Philippus Westerweel, 23 jaar, 
koehouder, zoon en Johan Philip Hendrik Gelner, 39 jaar, kleermaker. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-11-1815 te sluis (z) 
(getuige(n): philip Krijger, 51 jaar, hovenier, oom van de man, 
jacob Aartsen, 59 jaar, werkman, vader van de vrouw,  jacob 
Aartsen, 28 jaar, boerenknecht, broer van de vrouw en cornelis 
van Aalst, 23 jaar, werkman, zwager van de vrouw).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. overl. Iman 
b. toestemming tot trouwen van catharina de Kraker. 
c. aankondigingen te Aardenburg op 19 en 26 november 1815. 
Echtgenote is suzanna catharina AARTSEN, werkvrouw, 
geboren ca 1793 te sluis (z), overleden op 29-12-1870 om 21.00 
uur te sluis (z).  
Aangegeven door: Jacobus Philippus Westerweel, 49 jaar, koehouder, 
zoon en Johan August Steinz, 66 jaar, organist, geen bloedverwant. 
Dochter van jacob AARTSEN, werkman, koehouder, en 
johanna den DEKKER. 
Uit dit huwelijk: 
1. leendert iman WESTERWEEL, geboren op 

08-01-1816 om 15.00 uur te sluis (z), huisnr. zuid 164.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
Jacob Aartsen, 59 jaar, dagloner en Philippus Krijger, 51 jaar, 
hovenier. Overleden op 21-12-1828 om 10.30 uur te sluis 
(z), huisnr. noord 185 op 12-jarige leeftijd.  
Aangegeven door de vader en Willem Civiel Wilfert, 26 jaar, 
kleermakersknecht. 

2. maria susanna WESTERWEEL, geboren op 
22-08-1817 om 23.00 uur te aardenburg (z), huisnr. west 
41.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
François Johannes Trapman, 34 jaar, schilder en Izak 
Goetland, 48 jaar, stadsdienaar. Overleden op 18-06-1818 
om 01.00 uur te sluis (z), huisnr. zuid 72, 300 dagen oud.  
Aangegeven door: Jacob Aartsen, 61 jaar, dagloner, haar 
grootvader en Philip Krijger, 53 jaar, hovenier, haar oom. 

3. maria susanna WESTERWEEL (zie IV.4  . 63). 
4. johanna WESTERWEEL, geboren op 12-06-1820 om 

17.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 21.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
Philip Godfried Gelner, kleermaker en Johannes Zegers, 
bakkersknecht. Overleden op 08-10-1820 om 06.00 uur te 
sluis (z), huisnr. noord 21, 118 dagen oud.  
Aangegeven door de vader en Leendert Krijger, 31 jaar, 
dagloner, neef. 

5. jacobus philippus WESTERWEEL (zie IV.6  . 65). 
6. pieter WESTERWEEL  (zie IV.9  . 81). 
7. cornelis WESTERWEEL, geboren op 10-02-1825 om 
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1700 uur te sluis (z), huisnr. noord 165.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: François Baas, 25 jaar, 
dagloner. Overleden op 11-02-1825 om 00.30 uur te sluis 
(z), huisnr. noord 165, 1 dag oud.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
François Baas, 25 jaar, dagloner en Johan Hendrik van Dale, 
22 jaar, broodbakker. 

8. johanna susanna WESTERWEEL (zie IV.12  . 84). 
9. cornelis WESTERWEEL (zie IV.14  . 85). 
10. abraham WESTERWEEL, geboren op 12-12-1832 om 

04.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 185.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
Adriaan Kaashoek, 75 jaar, beurtschipper en Adriaan 
Wissebachg?, 48 jaar, boodschaploper.  
Aangegeven door de vader en Josephus Wage, 37 jaar, 
koehouder en werkman. Overleden op 20-03-1834 om 09.00 
uur te sluis (z), huisnr. noord 185 op 1-jarige leeftijd. 

11. suzanna catharina WESTERWEEL, geboren op 
10-09-1834 om 04.30 uur te sluis (z), huisnr. noord 185.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
Johannis Du Burck, koehouder en Johan Cornelis Klein, 45 
jaar, kleedermaker. Overleden op 22-09-1834 om 11.30 uur 
te sluis (z), huisnr. noord 185, 12 dagen oud.  
Aangegeven door de vader en Johan Cornelis Keim, 45 jaar, 
kleermaker. 

12. cornelia WESTERWEEL, geboren op 10-09-1834 te 
sluis, overleden op 10-09-1834 te sluis, 0 dagen oud. 

13. cornelia WESTERWEEL (zie IV.20  . 91). 
 
IV.4 maria susanna WESTERWEEL, geboren op 09-11-1818 om 

14.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 157.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: Jacob 
Aartsen, 61 jaar, dagloner en Philippus Krijger, 53 jaar, hovenier. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-07-1843 te sluis (z) 
(getuige(n): aarnout Duininck, 32 jaar, sjouwer, broer van de man, 
josephus Wage, 46 jaar, koehouder, behuwdoom van de vrouw, 
michel pieter Verhoeve, 39 jaar, visser, behuwdneef van de vrouw 
en franciscus Huijgens, 29 jaar, schoorsteenveger, geen 
bloedverwant. De derde getuige was verhinderd en werd 
vervangen door johan willem Evers, 25 jaar, 
broodbakkersknecht.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. certificaat van onvermogen 
b. geb. abraham 
c. Certificaat Nat. Mil. signalement: lengte: 1.58m, aangez.: ovaal, 
voorh.: plat, ogen: donkerbruin, neus: klein, mond: idem, kin: rond, 
haar: donkerbruin, wenkbr.: idem, merkbare tekenen: vlekje in 
linkeroog. Vijf jaar gediend bij de 17e afdeling infanterie 
d. geb. maria susanna westerweel 
e. afkondigingen Sluis op 25 juni en 2 juli 1843. 
 Echtgenoot is abraham DUININCK , 30 jaar oud, geboren op 
09-11-1812 om 08.00 uur te sluis (z).  
Bij de aangifte waren getuige: Abraham van Dale, 35 jaar, bakker en 
Jacques Mélia, 37 jaar, cabaretier (kroegbaas/kastelein). Zoon van 
est(h)er maria BIELER, werkvrouw.  
In het lidmatenboek van Bruinisse 1762-1871 wordt op 04-03-1856 
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vermeld: Abraham Duizenok en Maria Westerweel, e.l. van Sluis in 
Zeeland. Vertrokken naar Sluis. 
 
Het gezin vertrekt in 1864 naar de V.S. (GA 810-2, Staten van 
Landverhuizers, pag. 103, staat van 1864). Het gezin bestaat dan uit 
man, vrouw en twee kinderen Jacob en Susanna. Zij behoren tot de 
behoeftigen, hebben geen geld, reden van vertrek: 'ter opsporing van 
beter bestaansmiddel'. 
Swieringa* vermeldt nog: vertrokken naar de U.S.A., ingescheept in 
Londen, op de tussendekken, met het schip "London", aangekomen: 
04-06-1864. 
Leeftijden: Abraham, 52 jaar, Maria, 44 jaar, Jacob, 11 jaar en 
Susanna, 8 jaar. De leeftijd van Jacob is onjuist, hij is geboren in 1851, 
dus 13 jaar oud. 
Bij de volkstelling 1870 (Swieringa: Dutch Households in US 1870) 
vinden het gezin weer terug. Ze wonen dan in Williamson, Wayne, New 
York. Abraham, 57 jaar, landarbeider, Mary, 51 jaar, huisvrouw, Jacob, 
19 jaar, timmermansknecht en Susan, 13 jaar schoolkind. Nu is de 
leeftijd van Jacob juist vermeld. 
Uit dit huwelijk: 
1. johannes jacob DUININCK, geboren op 07-04-1844 om 

13.30 uur te sluis (z), huisnr. zuid 74.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Jacobus Hebbeling, 29 
jaar, kroeghouder en Jacobus Verschoeven, 23 jaar, barbier. 

2. maria elisabeth DUININCK , geboren op 30-07-1845 
om 07.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 164.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Johan Hermanus Evers, 
45 jaar, broodbakker en François Baas, 46 jaar, hovenier. 
Overleden op 04-05-1862 om 17.00 uur te sluis (z) op 
16-jarige leeftijd.  
Aangegeven door de vader en Jacobus van Wuijckhuijse, 23 
jaar, metselaarsknecht. 

3. johanna cornelia DUININCK , geboren op 23-04-1848 
om 06.30 uur te sluis (z), huisnr. noord 174.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Pieter Johannes Flaman, 
30 jaar, werkman en Cornelis van Aalst, 28 jaar, hovenier. 
Overleden op 05-02-1849 om 08.00 uur te sluis (z), 288 
dagen oud.  
Aangegeven door de vader en Jacob Versprille, 33 jaar, 
particulier. 

4. cornelia johanna DUININCK , geboren op 07-02-1850 
om 11.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 174.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Anthonie Noest, 33 jaar, 
kleermaker en Arie Visser, 31 jaar, hoveniersknecht. 
Overleden op 29-12-1850 om 11.00 uur te sluis (z), 325 
dagen oud.  
Aangegeven door de vader en Abraham du Burck, 41 jaar, 
arbeider. 

5. jacob DUININCK , geboren op 15-06-1851 om 03.00 uur 
te sluis (z), huisnr. noord 174.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Jacobus Willems, 54 
jaar, timmerman en Jannis Maas, 36 jaar, metselaar. 

6. jannis DUININCK , geboren op 23-08-1852 om 02.30 
uur te sluis (z), huisnr. noord 174.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Willem Pieter Johannes 
Bogaard, 33 jaar, metselaar en Johannes Jacobus Ameele 
Maris, 33 jaar, plafonneur. Overleden op 29-11-1852 om 
06.30 uur te sluis (z), 98 dagen oud.  
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Aangegeven door de vader en Jannies Jacob Ameele Maris, 33 
jaar, plafonneur [=stucadoor lw]. 

7. jozina DUININCK , geboren op 14-10-1853 om 23.30 
uur te sluis (z), huisnr. noord 174.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Jannis Jacob Ameele 
Maris, 35 jaar, plafonneur en Jacob Philippus Westerweel, 32 
jaar, koehouder. Overleden op 27-06-1854 om 09.00 uur te 
sluis (z), 256 dagen oud.  
Aangegeven door de vader en Ari Visser, 35 jaar, werkman. 

8. cornelis DUININCK , geboren op 14-10-1853 om 23.30 
uur te sluis (z), huisnr. noord 174.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Jannis Jacob Ameele 
Maris, 35 jaar, plafonneur en Jacob Philippus Westerweel, 32 
jaar, koehouder. Overleden op 29-08-1854 om 04.00 uur te 
sluis (z), 319 dagen oud.  
Aangegeven door de vader en Ari Visser, 35 jaar, werkman. 

9. susanna DUININCK, geboren op 20-06-1856 te 
bruinisse (z), gedoopt op 27-07-1856 te bruinisse (z). 

10. willem DUININCK , geboren op 14-01-1858 te sint 
philipsland, overleden op 13-05-1859 te sint philipsland 
op 1-jarige leeftijd. 

11. cornelis DUININCK , geboren op 04-03-1859 te sint 
philipsland, overleden op 09-08-1859 te sint philipsland, 
158 dagen oud. 

12. abraham DUININCK , geboren op 11-04-1861 om 06.00 
uur te sluis (z), huisnr. noord 141.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Pieter Jacobus Nideck, 
54 jaar, kroeghouder en Petrus de Wind, 42 jaar, schoenmaker. 
Overleden op 08-12-1862 om 02.00 uur te sluis (z) op 
1-jarige leeftijd.  
Aangegeven door de vader en Pieter Braast, 52 jaar, 
huisschilder. 

 
IV.6 jacobus philippus WESTERWEEL, 

hoveniersknegt,koehouder,fabrieksarbeider, geboren op 
18-10-1821 om 21.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 21.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: Abraham van 
Dale, 44 jaar, binnenvader in het weeshuis en Pieter Bastinck, 36 jaar, 
dagloner. Overleden op 23-10-1881 om 23.45 uur te roeselare (B), 
wijk B op 60-jarige leeftijd.  
De aangifte werd gedaan door: Joannes Mantz, 29 jaar, schoenmaker en 
August Kijndt, 48 jaar, waker.  
Jacobus vertrekt 08-12-1880 met attestatie naar Roeselare samen met 
zijn vrouw Suzanna Sara de Smit. 
Jacobus heeft volgens verhalen zichzelf door middel van ophanging van 
het leven beroofd. 
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 05-06-1844 te sluis (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat. Mil. lichting 1840, lot 27, niet opgeroepen, tot geen 
dienst verplicht. Signalement: lengte: 1.571 m, aangezicht: smal, 
voorhoofd: laag, ogen: blauw, neus: gewoon, mond: groot, kin: rond, 
haar: blond, wenkbrauwen: idem, bijzondere kenmerken: geen. 
b. geb. jacobus philippus 
c. geb. josijna 
d. overl. cornelis van de Polder 
e. afkondigingen sluis 26-05 en 02-06-1844. 
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[Jacobus Philippus trouwt met zijn aangetrouwde tante. Haar eerste 
man, Jacobus Aartsen was een broer van zijn moeder. lw]  met jozina 
MASCLÉ , 44 jaar oud, baker,koehoudster, geboren op 
22-09-1799 om 06.00 uur te heille (z),  
( 5e jour complementair, jaar VIII), overleden op 16-04-1858 om 
16.00 uur te sluis (z) op 58-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Jacobus Philippus Westerweel, echtgenoot, 36 jaar, 
koehouder en Jacobus van Dijk, 53 jaar, gepensioneerd hovenier. 
Dochter van clara DEUNIJNCK . 
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 07-07-1858 te sluis (z) met 
suzanna sara de SMIT, 23 jaar oud, dienstbode, geboren op 
23-08-1834 om 11.30 uur te sluis (z), huisnr. zuid 82/83.  
Bij de aangifte waren getuige: Abraham van der Horst, 27 jaar, grof- en 
hoefsmid en Ulrich Kok, 23 jaar, grof- en hoefsmidsknecht. Overleden 
op 09-09-1920 om 16.30 uur te sluis (z) op 86-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Henricus Nepomucemus Mabesoone, landbouwer, 61 
jaar en Jan Albert Noest, 40 jaar, ambtenaar ter secretarie.  
Suzanna komt met attestatie uit Roeselare op 9-12-1882. Dochter van 
david de SMIT, koehouder, tapper en vrachtrijder, en susanna de 
RIDDER , naaister. 
Uit het tweede huwelijk: 
1. suzanna johanna cornelia WESTERWEEL (zie V.14  . 

66). 
2. jacobus philippus WESTERWEEL (zie V.16  . 67). 
3. david leendert WESTERWEEL (zie V.18  . 70). 
4. janneke johanna WESTERWEEL (zie V.21  . 74). 
5. cornelis pieter WESTERWEEL (zie V.22  . 75). 
6. samuel WESTERWEEL (zie V.24  . 77). 
7. johanna pieternella WESTERWEEL, geboren op 

05-09-1868 om 20.30 uur te sluis (z), huisnr. noord 126.  
Bij de aangifte waren getuige: Pieter du Bois van Dale, 48 jaar, 
banketbakker en Gregorius Nicolaas Praag, 38 jaar, 
kleermaker. Overleden op 22-09-1868 om 05.00 uur te 
sluis (z), 17 dagen oud.  
Aangifte door Jacobus Philippus, 46 jaar, koehouder, haar 
vader en Abraham van Wuijckhuijse, koehouder. 

8. daniël abraham WESTERWEEL (zie V.27  . 79). 
9. pieter abraham WESTERWEEL, geboren op 

22-09-1871 om 21.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 126.  
Bij de aangifte was getuige: Cornelis Westerweel, 40 jaar. 
Overleden op 14-07-1873 om 13.00 uur te sluis (z) op 
1-jarige leeftijd.  
Aangifte door Jacobus Philippus, 51 jaar, koehouder, zijn 
vader en George Cornelis Bauer, 31 jaar, vleeshouwer. 

10. maria johanna WESTERWEEL  (zie V.31  . 80). 
 
V.14 suzanna johanna cornelia WESTERWEEL, geboren op 

24-08-1859 om 09.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 126.  
Bij de aangifte waren getuige: David de Smit, 61 jaar, koehouder en 
Cornelis Westerweel, 28 jaar, koehouder. Overleden op 04-07-1925 
om 15.00 uur te sluis (z) op 65-jarige leeftijd.  
Aangifte door o.a. Henricus Nepomucenus Mabesoone.  
Suzanna wordt bevestigd te Sluis op 6-7-1879. Zij vertrekt naar 
Rousselaire op 26-3-1880 en komt op 5-4-1883 terug. 
Op 03-09-1902 wordt bij notaris Louis Gabriël James te Sluis op haar 
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naam een testament gemaakt (repertoirenr. 150). Op 18-06-1918 sluit ze 
bij de zelfde notaris een huwelijkscontract (repertoirnr. 4166), ze is dan 
weduwe van Jacob Boursin, en aanstaand echtgenoot van Henricus 
Nepomucemus Johannes Mabesoone. Ze is op dat moment 
herbergierster. 
Bron: Centraal Testamentenregister. 
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 21-04-1880 te sluis (z) 
(getuige(n): françois Bourson, 75 jaar, koehouder, vader van de 
man, jan françois Bourson, 45 jaar, landmansknecht, broer van de 
man, david de Smit dzn, 60 jaar, landbouwer en daniël de Smit, 47 
jaar, wagenmaker, ooms van de vrouw).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. suzanna johanna cornelia 
b. Certificaat Nat.Mil. lichting 1864, lot 13, uit hoofde van broederdienst 
vrijgesteld. 
c. geb. jacob. 
 Echtgenoot is jacob BOURSON, 36 jaar oud, 
landmansknecht,herbergier, geboren op 08-03-1844 om 19.00 uur 
te sluis (z).  
Huis nr. zuid 9, overleden op 30-06-1915 om 17.30 uur te sluis (z) 
op 71-jarige leeftijd.  
Aangifte door Cornelis Abraham Bauer, 34 jaar, timmerman, 
schoonzoon.  
Jacob vertrekt met attestatie naar Rousselaire op 20-04-1880 en komt 
terug op 5-4-1883. 
Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op 19-06-1918 te sluis met 
henricus nepomucenus johannes MABESOONE, geboren ca 
1859 te sint anna ter muiden, zoon van polycarpus 
MABESOONE. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. françois jacob BOURSON, geboren op 13-03-1883 om 

12.30 uur te sluis (z), huisnr. zuid 37.  
Bij de aangifte waren getuige: Medard François Henri Isabijl?, 
36 jaar, bierbrouwer en Daniël de Smit, 51 jaar, wagenmaker. 
Overleden op 12-12-1883 te sluis, 274 dagen oud. 

2. suzanna francina janneke BOURSON, geboren op 
14-10-1884 te sluis (z).  
Bij de aangifte waren getuige: Daniël de Smit, 52 jaar, 
wagenmaker en Jacob Josephus Wage, 38 jaar, kleermaker. 
Overleden op 14-10-1925 om 22.30 uur te sluis (z) op 
41-jarige leeftijd.  
Zij trouwt met Cornelis Abraham Bauer. 

 
V.16 jacobus philippus WESTERWEEL, los werkman, geboren op 

21-03-1861 om 11.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 126.  
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis Westerweel, 29 jaar, koehouder 
en David de Smit, 28 jaar, wagenmaker. Gedoopt te sluis (z), 
overleden op 26-02-1905 te rotterdam (zh) op 43-jarige leeftijd.  
Jacobus Phillipus komt 02-12-1882 uit Roeselare en vertrekt uit Sluis 
met bewijs van lidmaatschap op 26-08-189? naar Rotterdam. 
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 17-03-1897 te rotterdam (zh).  
 
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. armandus, amsterdam 
b. geb. jacobus philippus, maarseveen 
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c. Certificaat Nat. Mil. was geen ingezetene van Nederland ten tijde van 
zijn 20e jaar geen plicht ten aanzien van de Nationale Militie heeft gehad 
d. geb. jacobus philippus, sluis 
e. geb. folgerdina 
f. overl. harmanus 
g. toestemming tot het huwelijk van anje, 05-03-1897 
h. bewijs van onvermogen jacobus philippus 
i. bewijs van onvermogen folgerdina. 
 
De afkondigingen voor dit huwelijk werden reeds op 22 en 29 november 
1896 gedaan. De beide voorkinderen Jacobus Phillipus en Armandus 
werden met dit huwelijk geecht. Echtgenote is folgerdina van 
DIJKEN , 29 jaar oud, geboren op 08-02-1868 te spijk (fr), 
overleden op 16-04-1954 te rotterdam (zh) op 86-jarige leeftijd, 
begraven op 20-04-1954 te rotterdam (zh), NH begraafplaats "oud 
kralingen".  
Na het overlijden van Jacobus Phillipus hertrouwt Folgerdina met de 
heer van Hartevelt.  
Woonden reeds lang samen, laatste adres Westzeedijk 65, 3hoog. 
Uit dit huwelijk: 
1. jacobus philippus WESTERWEEL (zie VI.3  . 68). 
2. armandus WESTERWEEL (zie VI.5  . 69). 
3. david leendert WESTERWEEL, machinist mijnbouw, 

geboren op 20-02-1898 om 05.00 uur te rotterdam (zh), in 
een huis aan de westzeedijk.  
Aangegeven door: Stijntje Maria Sophia Iffinger, 25 jaar, 
verloskundige. Overleden op 10-06-1978 te rotterdam (zh) 
op 80-jarige leeftijd, begraven op 15-06-1978 te 
rotterdam NH begraafplaats"oud-kralingen".  
Bron: Adresboek Nederlands Indie 1938-3, DL Westerweel 
machinist Billiton maatschappij Manggar (GH Serry). 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-12-1923 te rotterdam 
(zh) met geertruida hendrika SERRY, 23 jaar oud, 
geboren op 01-12-1900 om 23.00 uur te rotterdam (zh), in 
een huis in de zwarte paardenstraat, de aktedatum 
10-12-1900!! Overleden op 11-09-1980 te rotterdam (zh) 
op 79-jarige leeftijd, begraven op 16-09-1980 te 
rotterdam (zh), NH begraafplaats "oud-kralingen". 

4. anje susanna WESTERWEEL, geboren op 25-03-1901 
om 21.00 uur te rotterdam (zh), in een huis aan de 
westzeedijk.  
Aangegeven door: Anne Maria Buijs, 30 jaar, verloskundige. 
Overleden op 29-03-1987 te rotterdam (zh) op 86-jarige 
leeftijd, begraven op 01-04-1987 te rotterdam alg 
zuiderbegraafplaats. 
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 12-11-1919 te rotterdam 
(zh) met adriaan TIGGELE VAN , 19 jaar oud, 
winkelier in aardappelen, geboren op 17-07-1900 te 
rotterdam (zh), overleden op 23-10-1943 te kassel (D) op 
43-jarige leeftijd. 

 
VI.3 jacobus philippus WESTERWEEL, 

Ijzerwerker/Pluimveehouder, geboren op 10-01-1891 te 
maarsseveen (u).  
Had bij zijn geboorte de naam van zijn moeder (van Dijken), bij het 
huwelijk van zijn ouders op 17-03-1897 te Rotterdam kreeg hij de naam 
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Westerweel. Overleden op 26-11-1966 te rotterdam (zh) op 
75-jarige leeftijd, begraven op 30-11-1966 te rotterdam, NH 
begraafplaats "oud-kralingen". 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-04-1914 te rotterdam (zh) met 
catharina johanna gijsberta SLIEKER, 22 jaar oud, geboren op 
16-04-1891 om 15.00 uur te rotterdam (zh).  
De aangifte werd gedaan door Hendrika Johanna Neitz, huisvrouw van 
Cornelis de Jong, 48 jaar, verloskundige. Bij de aangifte waren getuige: 
Gerardus Lineman, 43 jaar, klerk en Willem Diemkens, 25 jaar, klerk. 
(NB. De akte is slecht leesbaar, de namen zijn wellicht niet allemaal 
goed). Overleden op 14-01-1979 te rotterdam (zh) op 87-jarige 
leeftijd.  
In de periode 07-03-1928 tot 20-03-1931 woonde het gezin in 
Amsterdam, in de Sneeuwbalstraat 74. De vader was werkzaam als 
scheepsbouwer. In 1931 vertrokken ze weer naar Rotterdam waar ze in 
1928 ook vandaan gekomen waren. Ze gaan nu wonen Hillestraat 21 c. 
(Bron: Gezinskaarten GA Amsterdam). 
Uit dit huwelijk: 
1. jacobus philippus WESTERWEEL, grof-bankwerker 

GEB, geboren op 10-12-1914 te rotterdam (zh), overleden 
op 18-10-1970 te rotterdam (zh) op 55-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 13-11-1957 te rotterdam 
(zh) met johanna maria wilhelmina (jans) STATZ, 46 
jaar oud, geboren op 24-02-1911 te rotterdam (zh), 
johanna had uit haar eerder huwelijk met chris Jongenengel 
(een zoon van jengenengel en kee Slieker, zuster van 637) een 
dochter johanna maria wilhelmina Jongenengel geb. 
07-08-1946, rotterdam, dochter van jacobus philippus 
hubertus STATZ, steenhouwersknecht, en johanna 
maria wilhelmina WIGMORE . 

2. christoffel WESTERWEEL , instrumentmaker, geboren 
op 13-12-1916 te rotterdam (zh). 
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-10-1948 te rotterdam 
(zh). 

 
VI.5 armandus WESTERWEEL, scheepsbouwer, geboren op 

27-11-1892 te amsterdam (nh).  
Had bij zijn geboorte de naam van zijn moeder (van Dijken), bij het 
huwelijk van zijn ouders op 17-03-1897 te Rotterdam kreeg hij de naam 
Westerweel. Overleden op 30-07-1962 te rotterdam (zh) op 
69-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 17-09-1913 te rotterdam (zh) 
met hendrika cornelia wilhelmina NIEBEEK , 21 jaar oud, 
geboren op 02-11-1891 om 17.30 uur te gorinchem (zh), 
overleden op 21-03-1923 om 08.00 uur te rotterdam (zh), 
raampoortstraat 45 op 31-jarige leeftijd, dochter van elisabeth 
LAGERWEIJ . 
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 02-01-1924 te rotterdam (zh), 
gescheiden na 2 jaar op 24-06-1926 te rotterdam, advertentie in 
krant dd 07-10-1925: oproep van pleuntje aan armandus, zonder 
bekende wwon of verblijfplaats om opp 14-12-1925 om 10.00 voor de 
arrondissementsrechtbank te rotterdam te verschijnen om het huwleijk te 
doen ontbinden. Echtgenote is pleuntje adriana 
STRAASHEIJM , geboren op 18-08-1893 om 20.00 uur te 
charlois (zh), pleuntje wordt aangegevn door jacob Broeksmit, 
verloskundige, bij afwezigheid van de vader. Armandus scheidt van 
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Pleuntje op 24juni 1926. Pleuntje doet via advertentie oproep voor 
Armandus, die dan zonder bekende woon of verblijfplaats is. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. jacobus philippus (koos) WESTERWEEL , geboren op 

23-02-1914 te rotterdam (zh), overleden op 23-02-1997 te 
den helder (nh) op 83-jarige leeftijd, begraven op 
27-02-1997 te huisduinen (nh), alg. begraafplaats.  
Werd op 20-04-1925, (vanuit Rotterdam Oudedijk 297), 
ingeschreven in de gemeente Alphen aan den Rijn, verbleef in 
de Marthastichting. Vertrok op 30-12-1932 naar Katwijk 
Zuidstraat 99. Kwam bij een smid A.Schalker in huis. Kwam op 
07-07-1933 weer in Alphen terug en vertrok op 10-11-1933 
naar Apeldoorn, waar hij in Hotel-Pension Royal Hoofdstraat 
32 verbleef als knecht. Hij vertrok weer op 2 januari 1934 naar 
Rotterdam. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-02-1937 te rotterdam 
(zh) met wilhelmina johanna MATVELD , 19 jaar oud, 
geboren op 24-11-1917 te rotterdam (zh), overleden op 
03-02-1983 te rotterdam (zh) op 65-jarige leeftijd, dochter 
van wilhelmina KRUL . 

2. jan WESTERWEEL , bankwerker, geboren op 
10-09-1916 te rotterdam (zh), overleden op 06-06-1949 te 
rotterdam (zh) op 32-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-01-1939 te rotterdam 
(zh) met helena van der LAAN, 21 jaar oud, geboren op 
14-10-1917 te leiden (zh).  
Was van 12-11-1919 in de Marthastichting in Alphen aan den 
Rijn opgenomen met haar broer Hendrik Baltus en zus 
Geertruida. Haar ouders leefden gescheiden en haar moeder 
kon niet voor de kinderen zorgen. De diaconie van de 
Hervormde Kerk in Ouderkerk aan den Amstel had er voor 
gezorgd dat de kinderen in Alphen terecht konden. Het eerste 
kwartaal werd er per kind ƒ 50,-- per kwartaal betaald, per 
11-02-1920 per kind tot 14 jaar ƒ 300,-- per jaar en oudere 
kinderen ƒ 350,-- per jaar. Op 28-04-1936 vertrekt Helena 
naar Huis ter Heide waar ze als dienstbode bij de familie 
J.Mantel op de Rembrandtlaan 28 gaat werken. Bron: 
Opnameboek Marthastichting, dochter van gerrit van der 
LAAN , timmerman. 

 
V.18 david leendert WESTERWEEL, dagloner, geboren op 

01-10-1863 om 23.30 uur te sluis (z), huisnr. noord 126.  
Bij de aangifte waren getuige: Jacob Wage, 42 jaar, visser en Jannis 
Perduijn, 38 jaar, postrijder. Overleden op 26-03-1950 te apeldoorn 
(gld) op 86-jarige leeftijd.  
David Leendert doet belijdenis in Sluis op 7-1-1883 en ontvangt een 
bewijs van lidmaatschap op 23-11-1889. Hij woont dan in Apeldoorn. 
Op 18-08-1916 wordt bij notaris Johan Hendrik van de Poll te 
Apeldoorn een uiterste wil bij openbare akte opgemaakt repertoire nr. 
8030 (273392\1958) 
Bron: Centraal Testamentenregister. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-06-1887 te den haag (zh) 
(getuige(n): jacob van der Kaaij, 32 jaar, koetsier, ambrosius 
Rikkers, 60 jaar, barbier, johannes martinus Geneste, 70 jaar en 
pierre charles joseph Gérard, 68 jaar, bediende.) met berendina 
lubberta KERS, 23 jaar oud, geboren op 18-10-1863 om 06.00 
uur te beekbergen (gld), overleden op 22-10-1943 te apeldoorn 
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(gld) op 80-jarige leeftijd, dochter van johannes KERS, 
arbeider,papiermakersknecht, en gerritje ESSENSTAM.  
David Leendert wordt op 14-05-1887 in den Haag ingeschreven, 
Berendina Lubberta op 20-11-1884, zij komt dan uit Haarlem. Ze wonen 
achtereenvolgens Breedstraat 83, Geestbrugweg? 29 en Snoekstraat 14. 
Ze vertrekken 01-10-1889 naar Apeldoorn met dochter Johanna 
Geertruida. 
David's broer Samuel Westerweel, werkman woont van 22-05-1888 tot 
08-05?-1889 bij hen in huis. 
Uit dit huwelijk: 
1. jacobus johannes WESTERWEEL, geboren op 

16-06-1887 om 03.00 uur te den haag (zh).  
Bij de aangifte waren getuige: Anton van Bergen Henegouwen, 
27 jaar, huisschilder en Dirk van der Tas, 65 jaar. Overleden 
op 06-10-1887 om 22.30 uur te den haag (zh), 112 dagen 
oud.  
Aangegeven door: Willem Frederik Valentinus Nieuwenhuizen, 
35 jaar, ambtenaar Burgelijke Stand en Johannes Hendrikus 
Pattes, 41 jaar, bidder. 

2. johanna geertruida WESTERWEEL (zie VI.14  . 72). 
3. samuel kornelis WESTERWEEL (zie VI.15  . 73). 
4. johannes jacobus WESTERWEEL, horlogemaker, 

geboren op 20-03-1891 om 08.00 uur te apeldoorn (gld), 
brink en orden, overleden op 07-10-1974 te apeldoorn 
(gld) op 83-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-09-1918 te apeldoorn 
(gld) met jannetje grada ten HOVE, 23 jaar oud, 
geboren op 03-04-1895 om 04.00 uur te apeldoorn 
(gld),zevenhuizen. 

5. susanna berendina WESTERWEEL, geboren op 
02-07-1892 om 06.00 uur te apeldoorn (gld), brink en 
orden, overleden op 30-03-1899 om 11.00 uur te 
apeldoorn (gld) op 6-jarige leeftijd. 

6. gerritje berendina WESTERWEEL , geboren op 
11-04-1894 om 03.00 uur te apeldoorn (gld), brink en 
orden.  
Bij de aangifte was oom samuel, 27 jaar, koetsier, wonende te 
epe, getuige. Overleden op 05-08-1894 om 20.00 uur te 
apeldoorn (gld), 116 dagen oud. 

7. jacobus philippus WESTERWEEL, geboren op 
04-04-1895 om 01.00 uur te apeldoorn (gld), brink en 
orden, overleden op 16-05-1895 om 03.00 uur te 
apeldoorn (gld), 42 dagen oud. 

8. levenloos kind WESTERWEEL, geboren op 
12-07-1896 om 22.00 uur te apeldoorn (gld), brink en 
orden.  
In de akte is het geslacht niet aangegeven. Overleden op 
12-07-1896 om 22.00 uur te apeldoorn (gld), 0 dagen oud. 

9. daniël berend WESTERWEEL, geboren op 
24-08-1897 om 19.00 uur te apeldoorn (gld), brink en 
orden, overleden op 21-08-1947 te apeldoorn (gld) op 
49-jarige leeftijd, begraven op 23-08-1947 te apeldoorn 
(gld). 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-03-1920 te den haag 
(zh) (getuige(n): franciscus joseph Wesenaar, 51 jaar, 
gemeentebode te den haag en jan jacobus du Sart, 30 jaar, 
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zwager van de man, papierhandelaar, wonende te 
zutphen.) met hendrika WEENER, 23 jaar oud, geboren 
op 15-04-1896 om 17.00 uur te nijmegen (gld) (aangifte 
door: Cornerlis Bakker en Karel Grevenbrink), overleden 
op 22-04-1974 te apeldoorn (gld) op 78-jarige leeftijd.  
Hendrika hertrouwt Hendrik Evers. Dochter van jan 
WEENER, schipper, en aaltje HOOGEVEEN. 

10. herman pieter WESTERWEEL, geboren op 
10-12-1898 om 02.00 uur te apeldoorn (gld), brink en 
orden, overleden op 26-03-1909 om 16.30 uur te 
apeldoorn (gld) op 10-jarige leeftijd. 

11. marinus johannes WESTERWEEL, winkelier 
ijzerwaren, geboren op 08-01-1902 om 11.00 uur te 
apeldoorn (gld), overleden op 07-03-1962 te apeldoorn 
(gld) op 60-jarige leeftijd, begraven op 10-03-1962 te 
apeldoorn wenum alg. begraafplaats. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-04-1930 te apeldoorn 
(gld) met hedwig EISFELD, 24 jaar oud, geboren op 
07-05-1905 te gerresheim (D), overleden op 18-06-1987 
te apeldoorn (gld) op 82-jarige leeftijd. 

12. berendina susanna WESTERWEEL, geboren op 
05-03-1904 te apeldoorn (gld), overleden op 12-01-1998 
te amersfoort (u) op 93-jarige leeftijd, begraven op 
16-01-1998 te amersfoort (u), begraafplaats Rusthof. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-07-1931 te apeldoorn 
(gld) met frederik hendrik EILAND , 28 jaar oud, 
geboren op 17-12-1902 te apeldoorn (gld), overleden op 
14-03-1944 te amersfoort (u) op 41-jarige leeftijd. 

13. susanna berendina WESTERWEEL, geboren op 
09-06-1906 te apeldoorn (gld), overleden op 12-07-1907 
om 18.30 uur te apeldoorn (gld) op 1-jarige leeftijd. 

 
VI.14 johanna geertruida WESTERWEEL, geboren op 18-09-1888 

om 01.30 uur te den haag (zh).  
Aangifte door: Anna Elisabeth Diehl geb. Couvee, 50 jaar, vroedvrouw. 
Bij de aangifte waren getuige: Johannes Martinus Geneste, 73 jaar en 
Engelbertus Heilbron, 45 jaar. Overleden op 24-11-1953 te zutphen 
(gld) op 65-jarige leeftijd.  
Johanna Geertruida is waarschijnlijk vernoemd naar de beste vriendin 
van haar moeder, Geertruida Johanna Mulder, die later met een jongere 
broer van haar vader, Samuel trouwde. 
 
Op 10-09-1910 wordt door notaris Wilhelm Walter te Apeldoorn een 
openbaar testament opgemaakt repertoire nr. 16443 ( 132327 no.1080). 
OP 25-02-1916 wordt door notaris Jan Otto Kat te Arnhem wederom een 
openbaar testament opgemaakt repertoire nr. 36 (935) 
Bron: Centraal Testamentenregister. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-09-1910 te apeldoorn (gld).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. jan jacobus 
b. Certificaat Nat.Mil.lichting 1910 apeldoorn, lotnr 84 tot op heden 
   buiten oproeping 
c. overl. antonie du Sart (Dusart) 
d. overl. jaapje Kater 
e. overl. jan jacobus du Sart, kamerik, 11-02-1884 
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f. overl. cornelis Kater, monnickendam, 16-12-1857 
g. overl. jansje Elskamp, kamerik, 25-06-1878 
h. overl. trijntje Bouwes, linschoten, 07-07-1893 
i. geb. johanna geertruida Westerweel 
j. apeldoorn, 19-01-1910 Een verslag van de benoeming tot voogd voor 
jan jacobus.   
Aanwezig de toeziend voogd: dirk nicolaas jan Molenaar, 
commissionair in effecten te amsterdam en de verwanten: van 
vaderszijde: berend Elskamp te hilversum, zonder beroep, antonie 
Elskamp te hilversum, zonder beroep, achterneven. Van moederszijde: 
cornelis Bouwes te leersum, zonder beroep, oudoom, jan de Vries te 
marken, zeilmaker, aangehuwd achterneef. 
Als voogd wordt aangewezen: gerrit johannes Treffers te apeldoorn, 
zonder beroep. De bezittingen van de minderjarige zijn:  
1e een hypotheek ter grootte van f 15.000 
2e een bedrag van f 16.000 aan effecten, waarvan f 6000 in bloot 
eigendom. 
k. apeldoorn, 07-05-1902. Verslag van de benoeming tot toeziend voogd. 
   Aanwezig van vaderszijde: 
   berend Elskamp te hilversum, zonder beroep 
   antonie Elskamp te amsterdam, zonder beroep, achterneven. 
   van moederszijde: 
   cornelis Bouwes te leersum, zonder beroep, oudoom. 
   Benoemd als toeziend voogd: dirk nicolaas jan Molenaar, 
commissionair in    effecten te amsterdam, achterneef van moederszijde. 
l. 25-08-1910 Toestemming van de toeziend voogd om te trouwen. dirk 
nicolaas jan Molenaar, commissionair in efecten wonende Singel 281 
amsterdam aan jan jacobus verblijfhoudende te apeldoorn, 
gedomiliceerd te woerden. 
m. afkondigingen te woerden 28-08 en 04-09-1910. Echtgenoot is jan 
jacobus du SART, 20 jaar oud, papierhandelaar, geboren op 
15-02-1890 te linschoten (u), huisnr. B 26, overleden op 
19-09-1971 te zutphen (gld) op 81-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. anthonie du SART, geboren op 27-05-1914 te arnhem 

(gld). 
2. jaapje du SART, geboren op 22-04-1917 te arnhem 

(gld). 
3. berendina lubberta du SART, geboren 1919 te arnhem, 

overleden op 19-04-1919 te arnhem. 
 
VI.15 samuel kornelis WESTERWEEL, employé PTT, geboren op 

19-11-1889 om 06.30 uur te apeldoorn (gld), 't loo, overleden op 
15-09-1965 te den bosch (nb) op 75-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-12-1915 te apeldoorn (gld) 
met bertha PUT, 25 jaar oud, geboren op 22-11-1890 om 01.00 
uur te apeldoorn (gld), overleden op 19-01-1967 te den bosch (nb) 
op 76-jarige leeftijd, dochter van frederik PUT , dagloner, en 
geertrui KOLDENHOVEN .  
Het gezin Westerweel- Put vestigt zich in 1920 in den Bosch. Dat wil 
zeggen Samuel Cornelis wordt ingeschreven op 20-01-1920 (uit 
Doetinchem) en Bertha op 24-06-1920 (uit Apeldoorn). Er zijn dan al 
twee dochters, in den Bosch worden de drie anderen geboren. Ze wonen 
achtereenvolgens Vughterstraat 97, Nemiusstraat 5 (van voor 1928), 
Maastrichtseweg 87 (van voor 1937). De functie van Samuel bij de 
posterijen wordt in het begin steeds anders aangeduid, assistent in 1922, 
kantoorknecht in 1928, weer assistent in 1934 en vanaf 1937 
adjunctcommies. In 1943 worden ook drie kinderen met beroep 
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genoemd, Berendina en Bertha als kantoorbediende, Geertruida als 
kantoorjuffrouw. 
(Bron: Bevolkingsregister 1920-1930, Adresboekje 'sHertogenbosch 
1922, 1928, 1934, 1937, 1943 en 1950). 
Uit dit huwelijk: 
1. levenloos kind WESTERWEEL, geboren op 

21-09-1916 om 13.00 uur te apeldoorn (gld).  
Het geslacht van het kind is in de akte niet vermeld. geboren in 
het ziekenhuis, het echtpaar woonde toen in Deventer. Samuel 
Cornelis was toen brievenbesteller. Overleden op 
21-09-1916 om 13.00 uur te apeldoorn (gld), 0 dagen oud. 

2. berendina lubberta (dien) WESTERWEEL , geboren 
op 08-02-1918 te doetinchem (gld), overleden op 
01-11-2000 te den bosch (nb) op 82-jarige leeftijd, 
begraven op 06-11-2000 te vugt (nb), begraafplaats 
Ouwerkerk. 
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 05-08-1952 te den bosch 
(nb) met gerhardus hendrikus (gerard) van 
STALBORCH , 47 jaar oud, fabrikant 
houtwolcementplaten, geboren op 15-05-1905 te helmond 
(nb), overleden op 13-12-1982 te vugt (nb) op 77-jarige 
leeftijd. 

3. geertruida WESTERWEEL , geboren op 02-05-1919 te 
doetinchem (gld). 
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-12-1948 te den bosch 
(nb) met george justinus van EVERDINGEN, 31 jaar 
oud, mr en griffier hof van justitie in den Haag, geboren 
op 04-11-1917 te padang (IND), zoon van angenissa 
gerdina hendrika de KRUIJFF. 

 
V.21 janneke johanna WESTERWEEL, geboren op 19-01-1865 om 

21.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 126.  
Bij de aangifte waren getuige: Franciscus Bernardus van den Bussche, 
35 jaar, werkman en Jacobuis van Wuijckhuijse, 25 jaar, metselaar. 
Overleden op 25-02-1953 te sluis (z) op 88-jarige leeftijd.  
Janneke Johanna komt 3-12-1882 uit Roeselare en vertrekt met attestatie 
naar den Haag 21-5-1888. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-05-1890 te sluis (z) 
(getuige(n): jacob Bourson, 46 jaar, herbergier, zwager van de 
vrouw, david de Smit, 69 jaar, landbouwer, daniël de Smit, 
wagenmaker, de laatste twee ooms van de vrouw en abraham 
hofman, 69 jaar, omroeper, geen bloedverwant. (Op 01-10-1890 
werd deze abraham Hofman de stiefvader van janneke johanna, 
dus nog geen vijf maanden na dit huwelijk, lw)).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. toestemming elisabeth le Grand 
b. geb. pieter 
c. geb. janneke johanna 
d. overl.jacobus versluijs 
e. overl. jacobus philippus 
f. Certificaat Nat. Mil. lichting 1882, lot 14, buiten oproeping tot geen 
dienst verplicht. 
 
Johanna woonde vroeger te den Haag, daarom ook afkondigingen 
aldaar op 27 april en 4 mei met pieter VERSLUIJS, 27 jaar oud, 
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broodbakker, geboren op 23-06-1862 om 02.00 uur te sluis (z), 
huisnr. zuid 29.  
Bij de aangifte waren getuige: Pieter Jacobus Gijzels, 53 jaar, winkelier 
en Willem Riethof, 54 jaar, agent van politie. Overleden op 
02-09-1918 om 18.00 uur te sluis (z) op 56-jarige leeftijd.  
De aangifte werd gedaan door: Jan Versluijs, 52 jaar, 
gemeenteontvanger en Daniël Abraham de Kramer, 35 jaar, 
broodbakker. 
Uit dit huwelijk: 
1. janneke pieternella VERSLUIJS, geboren op 

26-02-1890 om 12.30 uur te sluis (z).  
Bij de aangifte waren getuige: Jacob Hendrik La Grand, 56 
jaar, werkman en Jan Versluijs, 26 jaar, kantoorbediende. 

2. levina cornelia VERSLUIJS, geboren op 02-08-1892 
om 11.00 uur te sluis (z), huisnr. zuid 57.  
Bij de aangifte waren getuige: Jacobus Versluijs, 33 jaar, 
kantoorbediende en Jan Versluijs, 26 jaar, kantoorbediende. 
Overleden op 10-09-1892 om 03.30 uur te sluis (z), 39 
dagen oud.  
De aangifte werd gedaan door: Jan Versluijs, 26 jaar, 
kantoorbediende, oom en Johannes Noest, 32 jaar. 

 
V.22 cornelis pieter WESTERWEEL, Weverijchef zeildoekweverij, 

geboren op 18-07-1866 om 06.30 uur te sluis (z), huisnr. noord 
126.  
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis Westerweel, 35 jaar, koehouder 
en Hermanus Evers, 33 jaar, broodbakker. Overleden op 13-01-1945 
te zwolle (o) op 78-jarige leeftijd, begraven op 17-01-1945 te alg. 
begr. plaats zwolle. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-10-1888 te roeselare (B), 
gehuwd voor de kerk op 07-10-1888 te roeselare (B) met eugenia 
silvia DEBRUIJNE, 21 jaar oud, geboren op 01-08-1867 te 
roeselare (B), overleden op 05-04-1931 om 19.00 uur te zwolle 
(o), Sophiaziekenhuis,Rhijnvis Feithlaan op 63-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Johannes Oostindien 54 jaar, begrafenisondernemer 
en Willem Meijer, 63 jaar, aanspreker. 
Uit dit huwelijk: 
1. julianus daniël WESTERWEEL , dir. zeildoekweverij, 

geboren op 28-12-1888 om 18.00 uur te roeselare (B), 
dixmudesteenweg, gedoopt op 17-02-1889 te roeselare 
(B), geuzentempel,  
door ds J.J.Schuurmans Stekhoven, overleden op 24-10-1957 
te zwolle (o) op 68-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 12-01-1923 te bergen 
(nh) met margaretha STAVENGA, 28 jaar oud, geboren 
op 28-11-1894 te roeselare (B), overleden op 10-03-1977 
te zwolle (o) op 82-jarige leeftijd, dochter van harmen 
STAVENGA  en maria WARENGA . 

2. suzanna sara WESTERWEEL, geboren op 15-05-1896 
te roeselare (B), gedoopt op 31-05-1896 te roeselare (B), 
geuzentempel.  
Doop door ds.Stavenga. Overleden op 08-08-1974 te 
nijmegen (gld) op 78-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Hendricus Petrus Klaassen, 42 jaar, 
uitvaartverzorger te Nijmegen. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-07-1919 te zwolle (o) 
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(getuige(n): dirk Renes, 28 jaar, machinist te heerlen, 
broer van de man en julianus daniël Westerweel, 
handelsreiziger te zwolle, broer van de vrouw.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. hendrik 
b. toestemming van jannigje Kuus 
c. geb. susanna sara 
d. aankondiging arnhem 21 juni 
 met hendrik RENES, 25 jaar oud, machinist 
spoorwegen, geboren op 28-12-1893 te arnhem (gld), 
overleden op 21-04-1979 te caracas (VEN) op 85-jarige 
leeftijd, zoon van jannigje KUUS. 

3. jacobus philippus WESTERWEEL, geboren op 
04-03-1898 te roeselare (B), gedoopt op 08-05-1898 te 
kortrijk (B), kerk aan de doorniksesteenweg,  
door ds. A.Faure, overleden op 22-08-1988 te zwolle (o) op 
90-jarige leeftijd. 
 
Verloofd op 19-3-1919. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 
31-10-1925 te bathmen (o) met elisabeth catharina van 
VUGT , 26 jaar oud, geboren op 12-11-1898 te velsen 
(nh), overleden op 06-04-1986 te zwolle (o) op 87-jarige 
leeftijd. 

4. maria romania WESTERWEEL , geboren op 
09-05-1899 te roeselare (B), overleden op 29-06-1980 te 
amsterdam (nh) op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 
03-07-1980 te amsterdam  (nh), westgaarde. 
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-05-1930 te 
amsterdam (nh), gescheiden na 16 jaar op 17-07-1946 te 
amsterdam (nh) van klaas KOSTER, geboren op 
31-12-1890 om 10.00 uur te midwoud (nh), overleden op 
19-12-1966 te wieringerwerf (nh) op 75-jarige leeftijd, 
begraven op 23-12-1966 te middenmeer (nh), algemene 
begraafplaats, zoon van jan KOSTER. 

5. joanna juliana WESTERWEEL , geboren op 
24-06-1902 te roeselare (B), overleden op 19-05-1996 te 
darfield (NZ) op 93-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-08-1922 te zwolle (o) 
(getuige(n): lambertus Visscher, 49 jaar, boekbinder, oom 
van de man en julianus daniël Westerweel, 33 jaar, 
fabrikant, broer van de vrouw.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. derk jan 
b. geb. joanna juliana 
 met derk jan van SCHREVEN, 24 jaar oud, 
bankdirecteur, geboren op 26-07-1898 om 19.00 uur te 
zwolle (o), in een huis aan de Molenweg.  
Bij de aangifte waren getuige: dirk Visscher, 68 jaar, 
pakhuisknecht en lambertus Visscher, 25 jaar, boekbinder. 
Overleden op 25-07-1973 te hattem (gld) op 74-jarige 
leeftijd, zoon van jan van SCHREVEN, aannemer, en 
hendrikje VISSCHER. 

 



Rob Westerweel Pagina 77 3-2-2009 

V.24 samuel WESTERWEEL, colporteur/uitgever, geboren op 
10-08-1867 om 07.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 126.  
Bij de aangifte waren getuige: Willem Riethof, 59 jaar, agent van politie 
en Cornelis Westerweel, 36 jaar, koehouder. Overleden op 
23-10-1933 te oudenrijn (u) op 66-jarige leeftijd, begraven op 
27-10-1933 te zutphen (gld), algemene begraafplaats.  
Samuel is bevestigd op 22-03-1887, met attestatie naar Roeselare 
27-03-1889. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-08-1896 te apeldoorn (gld) 
met geertruida johanna MULDER , 30 jaar oud, geboren op 
19-02-1866 om 02.00 uur te apeldoorn (gld).  
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis Johannes Buurman, 60 jaar, 
afslager en Peter Bakker, 61 jaar, arbeider. Overleden op 02-08-1951 
te apeldoorn (gld) op 85-jarige leeftijd, begraven op 06-08-1951 te 
zutphen (gld), algemene begraafplaats, dochter van rut 
MULDER , papiermakersknecht, en geertje van de BRAAK.  
Zij leren elkaar kennen in den Haag, waar Samuel na zijn diensttijd bij 
zijn broer David Leendert inwoonde. De vrouw van David, Berendina 
Lubberta Kers was een vriendin van Geertruida Johanna Mulder. Toen 
de laatste in den Haag als dienstbode kwam werken (bij de gezusters 
Bouvier?, bron Bev. Reg. 1880-1895, deel 17, folio 219), kwam ze haar 
vriendin opzoeken en ontmoette zo Samuel.(Bron: Gemeenschapsbode 
voor de kinderen Gods, 15e jaargang, no 7- september 1935). 
Uit dit huwelijk: 
1. jacobus philippus WESTERWEEL, typograaf, geboren 

op 12-08-1897 om 09.00 uur te apeldoorn (gld), brink en 
orden, overleden op 03-09-1959 te edam (nh) op 62-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 27-01-1926 te 
zutphen (gld) met petronella jacoba MELCHIOR , 20 
jaar oud, geboren op 27-11-1905 te rotterdam (zh), 
overleden op 27-06-1939 om 07.15 uur te den haag (zh) 
op 33-jarige leeftijd.  
Aangegeven door Leendert Maat, 72 jaar, bedienaar. Dochter 
van theodore adolphe MELCHIOR en anna jantina 
VOS.  
Het gezin wordt op 05-05-1938 ingeschreven in den Haag, ze 
komen uit Monster, Pietersenstraat 23. Op 09-05-1938 
betrekken ze een woning aan de van Egmontstraat 142. 
(Bev.Reg. 1913-1939). 
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 15-01-1942 te 
zandvoort (nh), gescheiden na 13 jaar op 03-03-1955 te 
zandvoort van erna elisabeth HARTUNG, geboren op 
19-10-1908 te weitmar (D). 

2. levenloos kind WESTERWEEL, geboren op 
14-08-1897 om 09.30 uur te apeldoorn (gld).  
Het geslacht van het kind is in de akte niet aangegeven. 
Overleden op 14-08-1897 om 09.30 uur te apeldoorn 
(gld), 0 dagen oud. 

3. johan gerard (joop) WESTERWEEL , onderwijzer, 
hoofd van een Montesorischool, geboren op 25-01-1899 
te zutphen (gld), overleden op 11-08-1944 te vught (nb) 
op 45-jarige leeftijd,  
werd gefusileerd.  
Over Johan Gerard (Joop) is heel veel geschreven en 
gepubliceerd, er zijn straten en een school naar hem vernoemd. 
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Joop heeft dienst gedaan als onderwijzer in Batavia (Ned 
Indie), en krijgt op 1 januari 1925 : "op verzoek, wegens 
lichamelijke ongeschiktheid eervol onslag uit s'lands dienst de 
onderw. 2e kl. bij de 2e Europ. sch. te Batavia J.G. Westerweel  
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 27-10-1920 te 
zutphen (gld), gescheiden na 8 jaar op 11-01-1929 te 
amsterdam (nh).  
De scheiding is in Zutphen ingeschreven op 20-04-1929. 
Echtgenote is hendrika louisa wilhelmina KRAAN , 
geboren op 14-11-1899 om 18.00 uur te hengelo (o), in 
een huis aan de Telgenstraat.  
Bij de aangifte waren getuige: Sijbrand Lefers, 51 jaar, bakker 
en Gerrit Oldenboom, 45 jaar, gemeenteveldwachter.  
Hendrika hertrouwde 30-04-1929 in Londen met J.M.Holz, 
dochter van louis leonardus KRAAN, spoorbeambte, en 
wiebrigje KRANENDONK . 
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 07-09-1932 te 
amsterdam (nh) met wilhelmina dora BOSDRIESZ, 24 
jaar oud, onderwijzeres, geboren op 18-03-1908 te 
amsterdam (nh), gedoopt op 07-06-1908 te amsterdam 
(nh), overleden op 26-02-1999 om 18.15 uur te 
amersfoort (u) op 90-jarige leeftijd, gecremeerd op 
03-03-1999 te bilthoven (u), crematorium 'Den en Rust', 
dochter van jan hendrik olivier BOSDRIESZ , 
boekhouder, en johanna barendina van der LAAKEN. 

4. samuel WESTERWEEL, typograaf, geboren op 
04-05-1901 te zutphen (gld), overleden 09-1969 te terre 
haute (USA).  
Vertrok in mei 1930 naar de U.S.A. Hij wordt op 23-09-1930 
uitgeschreven in Zutphen. Hij ging in Chicago werken in een 
grote drukkerij. Zijn eerste vrouw werd ziek en ze besloten in 
Martinsville te gaan wonen. Samuel reisde toen op en neer. 
Maar dat bleek te vermoeiend. Hij heeft zijn baan opgezegd en 
is in Martinsville weer van onderen af aan in een drukkerij 
begonnen. 
Gehuwd (1) <  1957 te martinsville (ill.) USA. 
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 06-08-1957 te 
zutphen (gld) met wilhelmina geertruida maria (mimi) 
SCHAAPVELD , 38 jaar oud, geboren op 05-11-1918 te 
zutphen (gld), overleden op 08-09-2006 op 87-jarige 
leeftijd, gecremeerd op 13-09-2006 te doetinchem, 
crematorium De Slangenburg 
 
, dochter van anton christiaan SCHAAPVELD en 
maria geertruida antonetta ROSENDAAL. 

5. driesje WESTERWEEL , geboren op 25-09-1902 te 
zutphen (gld), overleden op 07-06-1942 te rotterdam (zh) 
op 39-jarige leeftijd.  
Ze overlijdt ten gevolge van een bloedvergiftiging.  
Vertrok op 11-05-1928 van Zutphen naar Amsterdam om in het 
Wilheminagasthuis haar opleiding te volgen.Ze woonde 
achtereenvolgens in de Bosboom Toussaintstraat 52'', bij de 
weduwe Draaijer, op 11-11-1933 naar Overtoom 523 huis, bij 
de familie van Raap, op 25-05-1934 naar Borgerstraat 225''en 
op 02-11-1934 naar Brederodestraat 9 huis? bij de familie 
Tobi. Op 20-11-1934 vetrekt ze naar Leiden naar het 
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Academisch Ziekenhuis (Bron: Gezinskaarten GA Amsterdam). 
 
V.27 daniël abraham WESTERWEEL, huisknecht, koetsier, 

veldwachter, geboren op 26-12-1869 om 22.00 uur te sluis (z), 
huisnr. noord 126.  
Bij de aangifte was getuige: Abraham van Wuijckhuijse, koehouder. 
Overleden op 12-02-1954 te twello (gld) op 84-jarige leeftijd.  
Daniel is bevestigd te Sluis 18-03-1888 en vertrekt september 1895 naar 
Apeldoorn. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-10-1895 te apeldoorn (gld).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. daniël abraham 
b. Certificaat Nat. Mil. sluis lichting 1889, lot 27, ter neuzen op 
10-05-1889 is ingelijfd en nog is dienende. 
c. Toestemming om te trouwen Regiment Veldartillerie utrecht 
d. geb. jansje 
e. overl. johannes Kers, natuurlijke, niet-erkende zoon van jannetje Kers, 
overleden. 
f. overl. gerritje Essenstam, dochter van lubbert Essenstam en peetje 
(=petronella) Greefhorst. 
g. overl. lubbert Essenstam, Apeldoorn 20-05-1864 
h. overl. petronella Greefhorst, Apeldoorn, 30-11-1870 met jansje 
KERS, 20 jaar oud, geboren op 10-11-1874 te apeldoorn (gld), 
overleden op 13-10-1957 te twello (gld) op 82-jarige leeftijd.  
Jansje verblijft na het overlijden van haar ouders 10 jaar in het weeshuis 
in Apeldoorn, dochter van johannes KERS, 
arbeider,papiermakersknecht, en gerritje ESSENSTAM,  
voogd van de bruid is Herm Pannekoek, toeziend voogd Arend 
Schuilenburg. 
Uit dit huwelijk: 
1. jacobus johannes WESTERWEEL, geboren op 

01-01-1896 om 12.30 uur te apeldoorn (gld), brink en 
orden, overleden op 02-06-1896 om 10.00 uur te 
apeldoorn (gld), 153 dagen oud. 

2. johanna sussanna jacoba (jo) WESTERWEEL , 
geboren op 02-05-1897 om 02.00 uur te apeldoorn (gld), 
brink en orden, overleden op 27-11-1987 te zwolle (o) op 
90-jarige leeftijd, begraven te zwolle (o), begraafplaats 
Kranenburg.  
Op grafsteen 'In Jezus ontslapen'. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-05-1922 te voorst 
(gld) met johannes albertus (hans) VERWEIJ , 28 jaar 
oud, boekhouder. procuratiehouder, geboren op 
22-12-1893 om 18.00 uur te heerde (gld), in de wijk 
veessen, overleden op 02-05-1973 te zwolle (o) op 
79-jarige leeftijd, begraven op 04-05-1973 te zwolle (o), 
begraafplaats Kranenburg.  
Op grafsteen: 'In Jezus ontslapen'.  
Was een groot natuurliefhebber. Schreef veertig jaar eenmaal 
per week in de Zwolse Courant een artikel over de natuur. 
Bron: "In memoriam" in Zwolse Courant dd.04-05-1973. Zoon 
van tonia van OMMEN . 

3. suzanna maria WESTERWEEL, geboren op 
20-05-1899 om 23.00 uur te apeldoorn oosterhuizen (gld), 
overleden op 20-01-1977 te nijmegen (gld) op 77-jarige 
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leeftijd, gecremeerd op 25-01-1977 te dieren (gld). 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-11-1922 te voorst 
(gld) met hendrik jan NIJHOF , 26 jaar oud, hoofd der 
lagere school te brummen, geboren op 08-06-1896 om 
04.00 uur te voorst, terwolde (gld), overleden op 
10-07-1962 te brummen (gld) op 66-jarige leeftijd, 
gecremeerd op 13-07-1962 te dieren (gld). 

4. jacobus johannes WESTERWEEL, procuratiehouder 
Nederl.Handelsmij. directeur bijkantoor Nationale 
Boeren Onafhankelijke, geboren op 10-05-1901 om 10.00 
uur te apeldoorn (gld), oosterhuizen, overleden op 
17-03-1987 te deventer (o) op 85-jarige leeftijd, 
gecremeerd op 20-03-1987 te dieren. 
Ondertrouwd op 12-07-1928, gehuwd op 27-jarige 
leeftijd op 26-07-1928 te deventer (o) met wilhelmina 
ZWIJNENBERG , 23 jaar oud, geboren op 15-08-1904 
te deventer (o).  
Jacobus en Wilhelmina verhuizen in 1958 naar Alkmaar. 

5. johannes gerard (johan) WESTERWEEL  (De man van 
de knakworst), kruidenier, geboren op 02-10-1904 te 
voorst (gld), overleden op 19-04-1978 te blokzijl (o) op 
73-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd (1) op 16-05-1928 te zutphen (gld) met 
johanna jacoba aleida WEIJENBERG, 31 jaar oud, 
geboren op 07-06-1896 te zutphen (gld), overleden op 
11-05-1968 te eefde (gld) op 71-jarige leeftijd. 
Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 12-03-1974 te 
zutphen (gld). 

6. gerritdina petronella (nel) WESTERWEEL , geboren 
op 11-11-1914 te voorst (gld), overleden op 20-05-2007 
te Diepenveen op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 
24-05-2007 te diepenveen. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1940 te twello (o), 
gehuwd voor de kerk op 11-05-1940 te twello (o), ds. A. 
Steenbeek (NH) met jan BEST, 25 jaar oud, 
hoofdopzichter gemeente, geboren op 12-10-1914 te 
deventer (o). 

 
V.31 maria johanna WESTERWEEL , geboren op 19-12-1874 om 

23.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 126.  
Bij de aangifte waren getuige: Nicolaas Klaasse, 46 jaar, postbode en 
Jannis Faas, 40 jaar, broodbakker. Overleden op 05-10-1950 te 
zwolle (o) op 75-jarige leeftijd, begraven op 09-10-1950 te zwolle 
(o), Algemene Begraafplaats.  
Maria johanna is bevestigd 19-03-1893 en vertrekt naar Middelburg 
5-7-1897. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-05-1897 te sluis (z) 
(getuige(n): jacob Bourson, herbergier te Sluis, jacobus philippus 
Westerweel, 36 jaar, heimeester in rotterdam, david leendert 
Westerweel, 33 jaar, brievenbesteller te apeldoorn en samuel 
Westerweel, 26 jaar, colporteur te apeldoorn).  
Huwelijkse bijlagen: 
a. geb. jan 
b. geb. maria johanna 
c. overl. jacobus philippus 
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d. Certificaat Nat. Mil. deventer, lichting 1887, lot 35, op 13-05-1887 in 
dienst, op 12-10-1892 vrijwillige verbintenis, naar het 8e regiment 
infanterie 
e. afkondigingen middelburg 09-05 en 16-05-1897 
f. afkondigingen hontenisse 09-05 en 16-05-1997. 
 Echtgenoot is jan TEKELENBURG , 29 jaar oud, agent van 
politie, geboren op 23-07-1867 om 05.00 uur te steenwijk (o), 
buiten de woldpoort.  
Bij de aangifte waren getuige: Harm Wagter, 36 jaar, arbeider en Roelof 
Smit, 50 jaar, arbeider. Overleden op 02-02-1942 om 23.00 uur te 
zwolle (o) op 74-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Albertus Jacobus Smit, 64 jaar, aanspreker. 
Begraven op 06-02-1942 te zwolle (o), Algemene begraafplaats, 
zoon van roelof TEKELENBURG , leerlooiersknecht, en antje 
roelofs KORTESCHIEL .  
In Apeldoorn gevestigd uit Dordrecht 1-7-1919, vertrekt naar Zwolle 
19-10-1926. 
Uit dit huwelijk: 
1. suzanna antje TEKELENBURG, geboren op 

24-02-1899 te middelburg (z), overleden op 08-02-1950 
te steenwijk (o) op 50-jarige leeftijd, begraven op 
11-02-1950 te steenwijk (o).  
Getrouwd met H.F. Nak. 

2. antje regina TEKELENBURG , huishoudster, geboren 
op 24-03-1902 te middelburg (z), overleden op 
03-02-1931 te zwolle (o) op 28-jarige leeftijd. 

3. janneke maria TEKELENBURG , geboren jan 1906 te 
's-heerenhoek, overleden op 10-04-1906 te 's-heerenhoek. 

4. janneke maria TEKELENBURG , kleuteronderwijzeres 
te Hattem en Zwolle, geboren op 19-10-1908 te 
's-heerenhoek (z), overleden op 20-01-1993 te sluis (z) op 
84-jarige leeftijd. 

5. levenloos TEKELENBURG, geboren op 02-03-1910 te 
's-heerenhoek, overleden op 02-03-1910 te 's-heerenhoek, 
0 dagen oud. 

6. johan rudolf jacobus TEKELENBURG , 
loonadministrateur Heidemij Zwolle, geboren op 
14-08-1911 te 's-heerenhoek (z), overleden op 
16-04-1971 te zwolle (o) op 59-jarige leeftijd. 

7. jacob gerard TEKELENBURG , medewerker Ned. 
zeilweverij Zwolle, geboren op 21-01-1913 te 
's-heerenhoek (z), overleden op 03-02-1996 te zwolle (o) 
op 83-jarige leeftijd, begraven op 08-02-1996 te zwolle 
(o), begraafplaats 'kranenburg'. 

8. maria johanna TEKELENBURG , geboren op 
11-11-1915 te 's-heerenhoek (z). 

 
IV.9 pieter WESTERWEEL , geboren op 16-10-1823 om 02.30 uur te 

sluis (z), huisnr. noord 113.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: Jacob Melis, 
kuiper en Jacob Maes, dagloner. Overleden op 27-03-1857 om 20.00 
uur te sluis (z) op 33-jarige leeftijd.  
Aangifte door: Jacobus Philippus, 35 jaar, koehouder en Cornelis, 26 
jaar, hovenier, beiden broers. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-06-1846 te sluis (z) 
(getuige(n): abraham Duininck, zwager van de man, 33 jaar, 
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jacobus Wage, neef van de man, 26 jaar, cornelis van Aalst, neef 
van de man en pieter van Wuijckhuijsse, 33 jaar) met elisabeth de 
KRAMER , 26 jaar oud, dienstbode, schuurster, geboren op 
04-09-1819 om 22.00 uur te aardenburg (z).  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Jam Zwemer, 49 jaar, herbergier 
en Andriews Schriek, 34 jaar, onderwijzer der Jeugd. Overleden op 
25-02-1885 om 17.00 uur te sluis (z) op 65-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Pieter Elias, echtgenoot, 68 jaar, werkman en Johan 
Frederik Bauer, 39 jaar, timmerman. Dochter van abraham de 
KRAMER  en sara du RIE. 
Uit dit huwelijk: 
1. sara suzanna WESTERWEEL, geboren op 21-12-1846 

om 14.30 uur te sluis (z), huisnr. zuid 48.  
Aangegeven door de vader. Getuigen bij deze aangifte door: 
Frederik van Houte, 39 jaar, mandenmaker en Johannes 
Jacobus Ossewaarde, 25 jaar, huisschildersknecht. 

2. jacob jacobus WESTERWEEL, geboren op 
05-07-1848 om 11.30 uur te sluis (z), huisnr. noord 137.  
Aangegeven door de vader. Getuigen bij deze aangifte: Joseph 
Matthijs Hermens, 37 jaar, schoenmaker en Abraham 
Duininck, 35 jaar, werkman. 
Het beroep van moeder Elisabeth wordt in deze akte voor het 
eerst 'schuurster" genoemd. Overleden op 17-11-1849 om 
02.00 uur te sluis (z) op 1-jarige leeftijd.  
Aangegeven door de vader en Cornelis van Aelst, 30 jaar, 
hovenier. 

3. cornelia WESTERWEEL (zie V.35  . 83). 
4. elisabeth WESTERWEEL, geboren op 14-04-1851 om 

02.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 5.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
Cornelis van Aalst, 31 jaar, werkman en Abraham van 
Wuijckhuijse, 27 jaar, hovenier. Overleden op 24-09-1852 
om 01.00 uur te sluis (z) op 1-jarige leeftijd.  
Aangegeven door de vader en Joseph Matthijs Hermans, 40 
jaar, schoenmaker. 

5. johanna susanna WESTERWEEL, geboren op 
22-08-1852 om 12.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 4.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
Josephus Franciscus van Winsberghe, 52 jaar, grof- en 
hoefsmid en Abraham van Wuijckhuijse, 28 jaar, koehouder. 
Overleden op 05-10-1853 om 08.30 uur te sluis (z) op 
1-jarige leeftijd.  
Aangegeven door de vader en Abraham van Wuijckhuijzen, 29 
jaar, koehouder. 

6. leendert WESTERWEEL, geboren op 28-10-1853 om 
06.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 4.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
Lodewijk Grahame, 44 jaar, banketbakker en Jacobus 
Philippus Westerweel, 32 jaar, koehouder. Overleden op 
25-01-1857 om 02.00 uur te sluis (z) op 3-jarige leeftijd.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte was getuige: 
Anthonij Jacobus Hansen, 32 jaar, werkman. 

7. elisabeth WESTERWEEL, geboren op 22-11-1855 om 
12.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 5.  
Bij de aangifte waren getuige: Isaak Naije, 51 jaar, werkman en 
Anthonie Jacobus Hansen, 31 jaar, werkman. Overleden op 
20-02-1876 om 08.00 uur te sluis (z) op 20-jarige leeftijd.  
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Aangegeven door Johannes Blindenbach Daansen, 47 jaar, 
binnenvader van het gasthuis en Pieter Jacobus Niedek, 69 
jaar, tapper. 

8. pieter WESTERWEEL , geboren op 23-09-1857 om 
01.30 uur te sluis (z), huisnr. noord 5.  
Het kind wordt aangegeven door Pieter Renier, heel- en 
vroedmeester. Vader Pieter is in maart overleden. De getuigen 
bij de aangifte waren: Jacobus Philippus Westerweel, 34 jaar, 
koehouder en Cornelis Westerweel, 26 jaar, hovenier. 
Overleden op 04-12-1857 om 07.30 uur te sluis (z), 72 
dagen oud.  
Aangifte door: Cornelis Westerweel, 27 jaar, werkman, oom en 
Izaak van Aalst, 33 jaar, werkman, neef. 

 
V.35 cornelia WESTERWEEL , kantkloster, geboren op 25-01-1850 

om 04.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 257.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: Philip 
Jacobus Laschot, 28 jaar, kleermaker en Izaak van Aalst, 25 jaar, 
werkman. Overleden op 05-03-1924 om 18.00 uur te sluis (z) op 
74-jarige leeftijd.  
Aangegeven door Hans de Jong, 38 jaar, binnenvader en Daniël 
Abraham de Kramer, 40 jaar, gemeentebode.  
Cornelia is kantwerkster geweest tot op hoge leeftijd. Zij heeft 
meegewerkt aan een kanten sprei voor koningin Wilhelmina, een foto 
daarvan bestaat nog. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-01-1874 te sluis (z) 
(getuige(n): mattheus Merk, 23 jaar, werkman, broer van de man, 
willem Merk, 55 jaar, werkman, neef van de man, jacobus 
philippus Westerweel, 52 jaar, koehouder, oom van de vrouw en 
pieter de Kramer, 56 jaar, werkman, oom van de vrouw.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat. Mil. lichting 1868, lot nr. 1, in dienst van 06-05-1868 
tot 05-05-1873 
b. geb. adriaan 
c. geb. cornelia 
d. overl. johannes Merk 
e. overl. pieter Westerweel 
f. afkondigingen Aardenburg 18-01 en 25-01-1874 
g. bewijs van onvermogen met adriaan MERK , 25 jaar oud, 
landmansknecht, geboren op 14-07-1848 om 20.00 uur te eede (z), 
huisnr. O 209.  
Bij de aangifte waren getuige: Carolus Dhont, 29 jaar, hoefsmid en 
Daniël Baart, 36 jaar, veldwachter. Overleden op 20-01-1884 om 
13.00 uur te sluis (z) op 35-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Johannes Blindenbach Daansen, 55 jaar, 
binnenvader en Jacobus Josephus Verschoor, 62 jaar, kleermaker. 
Uit dit huwelijk: 
1. johannes pieter MERK, geboren juni 1874 te sluis, 

overleden op 06-08-1874 te sluis. 
2. johannes pieter MERK, geboren juli 1875 te sluis, 

overleden op 28-02-1876 te sluis. 
3. pieter johannes MERK, geboren op 19-08-1876 om 

08.30 uur te sluis (z), huis zuid 132.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Pieter Johannes Niedek, 
69 jaar, tapper en George Cornelis Bauer, 34 jaar, 
vleeschhouwer. Overleden op 08-05-1936 te oostburg op 
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59-jarige leeftijd. 
4. elisabeth johanna MERK, geboren op 29-10-1877 om 

09.30 uur te sluis (z), huis zuid 132.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Joseph Matthijs 
Hermans, 65 jaar, schoenmaker en Alphonse Maria Wilhelmus 
Tilleman, 35 jaar, grof- en hoefsmid. 

5. levenloos zoon MERK, geboren op 16-02-1879, 
overleden op 16-02-1879 te sluis, 0 dagen oud. 

6. adriaan mattheus MERK, geboren op 24-02-1880 om 
19.30 uur te sluis (z), huis noord 120.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Franciscus Josephus 
Verschore, 56 jaar, barbier en Willem Marinussen, 27 jaar, 
werkman. 

7. louiza magdalena MERK, geboren op 12-04-1882 om 
22.00 uur te sluis (z), huis noord 121.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Josephus Matthijs 
Hermans, 70 jaar, schoenmaker en Pieter de Roo, 55 jaar, 
timmerman. 

8. janna johanna MERK , geboren op 14-12-1883 om 
11.00 uur te sluis (z), huis noord 121.  
Aangegeven door Henricus Marinus Hennequin, 43 jaar, 
genees-, heel-en verloskundige. Getuigen: Jacobus Marinus 
Bollaar, 30 jaar, gemeentesecretaris en Lodewijk Johannes 
Verscho(o)re, 29 jaar, barbier. 
 
De vader is verhinderd 'door het verblijven in het ziekenhuis' de 
aangifte in persoon te doen. Het kind is tegenwoordigheid van 
de aangever geboren. 
[Op 20-01-1884 overleed de vader lw]. 

 
IV.12 johanna susanna WESTERWEEL, geboren op 24-05-1826 om 

18.30 uur te sluis (z), huisnr. noord 163.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: Jacob 
Aartsen, 38 jaar, dagloner en Josephus Wage, 29 jaar, koehouder. 
Overleden op 25-07-1917 om 22.30 uur te sluis (z) op 91-jarige 
leeftijd.  
Aangegeven door Falentijn Mattheus Hemhuizen, 63 jaar, makelaar en 
Adam ter Wiel, 48 jaar, binnenvader. 
Samenwonend (1) vóór 1851. 
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 05-11-1874 te 
sint-anna-ter-muiden (z) (getuige(n): jacobus Bodderij, 48 jaar, 
tapper, broer van de man, isaak van Cruiningen, 57 jaar, smid, 
geen bloedverwant, jacobus philippus Westerweel, 53 jaar, 
koehouder, broer van de vrouw en jan Petit Louwens, 48 jaar, 
geen bloedverwant.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. isaac 
b. geb. johanna suzanna 
c. afkondigingen sluis 25-10 en 01-11-1816. Echtgenoot is isaac 
BODDERIJ , 58 jaar oud, geboren op 17-10-1816 om 15.00 uur te 
sint-anna-ter-muiden (z).  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Jeremias Lansen, 42 jaar, 
hovenier en Abraham van Dale, 39 jaar, bakker. Overleden op 
25-01-1891 om 13.00 uur te sluis (z) op 74-jarige leeftijd.  
Aangegeven door Jacob Bodderij, 63 jaar, broer, bierhuishouder en 
Abraham vanm Wuijckhuijse, 66 jaar, koperslager. Zoon van pieter 
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BODDERIJ , dagloner, en maria SOMMEIJER . 
Uit de eerste relatie: 
1. jacobus philippus WESTERWEEL, geboren op 

06-08-1851 om 16.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 170, 
overleden op 13-08-1851 om 05.30 uur te sluis (z), 7 
dagen oud.  
Het overlijden wordt aangegeven door Jacobus Philippus , 
koehouder, 29 jaar 
oom van de overledene. 

 
IV.14 cornelis WESTERWEEL, geboren op 26-03-1831 om 01.00 uur 

te sluis (z), huisnr. noord 185.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: Joannes 
Jacobus Boerjan, werkman en Jozias Jansen, werkman. Overleden op 
14-09-1873 om 00.30 uur te sluis (z) op 42-jarige leeftijd.  
Aangegeven door Jacobus Philippus 51 jaar, koehouder, zijn broer en 
Johannes Cornelis Keim, 39 jaar, hovenier. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-09-1858 te 
sint-anna-ter-muiden (z) (getuige(n): jacob Westerweel, 33 jaar, 
koehouder, broer van de man, pieter Crince, 25 jaar, 
landbouwersknecht, broer van de vrouw, jannis la Gasse, 28 jaar, 
arbeider, zwager van de vrouw en johannes Tack, 51 jaar, smid, 
zwager van de vrouw).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. overl. leendert 
b.  Certificaat Nat. Mil. lot 9, niet opgeroepen. Signalement: lengte: 
1.625, aangezicht: smal, voorhoofd: hoog, ogen: blauw, neus: gewoon, 
mond: idem, kin: rond, haar: bruin, 
c. geb. maria pieternella 
d. geb. cornelis 
e. aankondigingen sluis, 05-09 en 12-09-1858 
f. aankondigingen sint anna ter muiden 05-09 en 12-09-1858 
 met maria pieternella CRINCE, 29 jaar oud, dienstbode, 
geboren op 20-03-1829 om 09.00 uur te sint-anna-ter-muiden (z), 
huisnr. 38.  
Bij de aangifte waren getuige: Jozias Janse, 33 jaar, marschdrager en 
Michiel Pieter Verhoeve, 24 jaar, visser. Overleden op 25-07-1901 
om 06.30 uur te sluis (z) op 72-jarige leeftijd.  
Dit overlijden wordt aangegeven door Jacobus Philippus Westerweel, 
36 jaar, 
brigadier der marchaussee te Drachten en Pieter Westerweel, 35 jaar, 
koehouder te Sluis. 
Uit dit huwelijk: 
1. daniël jacob WESTERWEEL (zie V.42  . 87). 
2. suzanna maria WESTERWEEL (zie V.45  . 88). 
3. maria WESTERWEEL  (zie V.47  . 89). 
4. jacobus philippus WESTERWEEL, brigadier der 

marechaussee, geboren op 16-09-1864 om 20.00 uur te 
sluis (z), huisnr. noord 126.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
Franciscus Bernardus Murijn, 37 jaar, wagenmaker en Piter 
van Overbeeke, 26 jaar, vleeschhouwer. Overleden op 
20-11-1918 te winschoten (g) op 54-jarige leeftijd.  
Op 22-07-1907 wordt bij notaris Arnold Hendrik Koning te 
Finsterwolde een testament gemaakt (repertorium nr. 215), dat 
op 4 december 1918( datun der regie) wordt voorgelezen. 



Rob Westerweel Pagina 86 3-2-2009 

Bron: Centraal Testamentenregister. 
persoonbeschrijving: lengte 1,69 mtr, aangezigt 
ovaal;voorhoofd gewwon;oogen blauw; neus gewoon; mond 
gewoon, kin rond, haar bruin. 
In 1901 was Jacobus brigade commandant van de marechausse 
te Drachten Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-02-1895 te 
emmen (d).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. jacob philippus 
b. geb. jantina 
c. Certificaat Nat.Mil. Lichting 1884, sluis, door 
nummerverwisseling nr. 5    van serooskerke, Walcheren, in 
dienst 06-05-1884 en nog dienende, woont     te Rosmalen, is 
brigadier van de Kon. Marechaussee 
d. Toestemming van de kolonel, commandant van de 4e divisie 
van de Kon.        Marechausse te leeuwarden om te trouwen, 
jacobus blijkt brigadier te        paard te zijn, Jantina woont te 
Nieuw-Amsterdam 
e. Aankondigingen te Sluis op 10 en 17 februari met jantina 
BRINKS , 29 jaar oud, geboren op 31-05-1865 te borger 
(d), overleden op 02-10-1945 te emmen (d) op 80-jarige 
leeftijd, dochter van geert BRINKS, timmerman, en 
ebeltien van der VEEN.  
Bij het huwelijk waren getuigen: IJnxe van der Klei, 38 jaar, 
veldwachter, Hans ter Brugge, 30 jaar, politiebeambte, Jacob 
Dijkstra, politiebediende en Harm Brink, 25 jaar, 
politiebediende. 
 
 

5. pieter WESTERWEEL  (zie V.50  . 90). 
6. johanna WESTERWEEL, geboren op 30-08-1868 om 

04.30 uur te sluis (z), huisnr. noord 196.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
Pieter du Bois van Dale, 18 jaar, banketbakker enn George 
Cornelis Bauer, 26 jaar, vleeschhouwer. Gedoopt (NH) op 
31-08-1868 te sluis (z).  
Johanna wordt bevestigd te Sluis 13-10-1886. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-04-1892 te sluis (z) 
(getuige(n): marinus johannes Cense, 32 jaar, postbode te 
terneuzen, franciscus van der Bussche, 29 jaar, beide 
zwagers van de man, pieter Westerweel, 26 jaar, 
werkman, broer van de vrouw en pieter david johan de 
Smit, 37 jaar, winkelier, zwager van de vrouw.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. abraham 
b. geb. johanna 
c. overl. cornelis 
d. Certificaat Nat.Mil. lichting 1889, lot 16, wegens 
broederdienst vrijgesteld van dienst. 
 
 Echtgenoot is abraham LACO, 22 jaar oud, geboren op 
25-09-1869 om 23.30 uur te sluis (z), huis nr. zuid 40.  
De aangifte werd gedaan door: Pieter Renier, 
gemeentegeneesheer en vroedmeester. 
Bij de aangifte waren getuige: Daniël de Smit, 36 jaar, 
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wagenmaker en Johannes Gerardus Massen, 37 jaar, 
koehouder. Zoon van johannes LACO.  
Vertrekken met attestatie naar Kalamgon, Noord-Amerika 
28-10-1902.(Bron: Lidmatenboek Sluis, zie: brief van de heer 
W.J.Visser koster NH gemeente Sluis). 
Kalamgon is vermoedelijk Kalamazoo ten zuiden van Grand 
Rapids 
Zij had in Amerika een dochter Susan die trouwde met een heer 
Pidgeon (volgens mededeling van 669) Hij vertelde daarbij dat 
Susan een kind was van tante JO (zijn oud tante) en oom BRAM 
Tol, waarschijnlijk is dit Abraham LACO waar Johanna mee 
trouwde op 06-04-1892 te Sluis. Zie ook tekst bij 667. 

 
V.42 daniël jacob WESTERWEEL, geboren op 12-08-1859 om 

06.00 uur te sluis (z), huisnr. zuid 191.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: Jacobus 
Philippus Westerweel, 38 jaar, koehouder en Isaac van Aalst, 35 jaar, 
werkman.  
Daniël bevestigd 18-03-1888 Sluis. 
Daniël emigreert in 1891 naar de Verenigde Staten, betaalt ƒ400 naar 
inkomen. Vertrekt alleen , wegens schulden. Bron: emigrantenlijsten 
1879-1902. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-02-1882 te sluis (z) 
(getuige(n): pieter david johan de Smit, landbouwer, 27 jaar, isaak 
le Roij, 24 jaar, werkman, pieter jacobus Soiron, 37 jaar, 
werkman, oom van de vrouw en isaak Nieskens, 38 jaar, 
werkman).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. rosalie 
b. geb. daniël jacob 
c. overl. cornelis 
d.  Certificaat Nat. Mil. lichting 1879, lot 19, op 18-05-1889 in dienst en 
nog dienende 
e. toestemming kolonel 3e regiment infanterie om te trouwen. 
 
De vader van Rosalie is niet bij het huwelijk aanwezig, woonplaats 
onbekend, men weet niet of hij dood of levend is. 
Rosalie en Daniel erkennen een kind dat in het register van geboorte van 
de gemeente Sluis op 19-03-1881 is geboren onder de naam Stephanie 
Euphrasia; maken tevens melding dat als naam van de moeder van het 
kind verkeerdelijk is aangeven Sophia Franscisca de Witte en dat deze 
vrouw en Rosalie de Witte een en dezelfde persoon zijn. Echtgenote is 
rosalia de WITTE, 21 jaar oud, geboren op 19-09-1860 om 09.00 
uur te sluis (z), huisnr. zuid 113.  
Rosalie (Westerweel) volgt Daniël Jacob in 1892 naar de VS met 2 
kinderen. 
Uit dit huwelijk: 
1. stephanie euphrasie WESTERWEEL, geboren op 

19-03-1881 om 01.00 uur te sluis (z).  
Wordt als 'de Witte' ingeschreven. 
Volgens de geboorteakte heet de moeder Sophia Francisca, dit 
wordt op de trouwakte gecorrigeerd. Stephanie wordt bij het 
huwelijk met Daniël gewettigd. Overleden op 14-07-1883 
om 08.00 uur te sluis (z) op 2-jarige leeftijd. 

2. cornelis philippus WESTERWEEL, geboren op 
23-06-1882 om 02.00 uur te sluis (z), huisnr. zuid 153, 
overleden op 26-08-1882 om 07.30 uur te sluis (z), 64 
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dagen oud. 
3. pieter cornelis WESTERWEEL, geboren op 

06-11-1883 om 18.30 uur te sluis (z), huisnr. zuid 152.  
Bij de aangifte waren getuige: Johannes Hugo de Meerseman, 
32 jaar, timmerman en Leonardus Werrebroeck, 26 jaar, 
werkman. 

4. jacobus johannes WESTERWEEL, geboren op 
28-11-1885 om 15.00 uur te sluis (z), huisnr. zuid 133.  
Bij de aangifte waren getuige: Jacobus Johannes Ghijsels, 35 
jaar, smid en Ary Bril, 27 jaar, herbergier. Overleden op 
31-12-1885 om 09.00 uur te sluis (z), 33 dagen oud. 

5. maria sophia WESTERWEEL, geboren op 29-01-1888 
om 08.30 uur te sluis (z), huisnr. noord 150.  
Bij de aangifte waren getuige: Jacobus Johannes Ghijsels, 37 
jaar, smid en Johannes Hugo de Meerseman, 37 jaar, 
timmerman. 

 
V.45 suzanna maria WESTERWEEL, geboren op 03-01-1861 om 

11.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 196.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: Jacobus 
Philippus Westerweel, 39 jaar, koehouder en Isaac van Aalst, 36 jaar, 
werkman. Overleden op 24-04-1941 te breskens (z) op 80-jarige 
leeftijd.  
Suzanna bevestigd te Sluis 6-7-1879, zij vertrekt naar Breskens met 
attestatie op 20-3-1912. 
Op 01-08-1904 wordt bij notaris Louis Gabriël James te Sluis een 
testament opgemaakt. Repertoire nr. 338. 
Bron: Centraal Testamentenregister. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-05-1882 te sluis (z) 
(getuige(n): izaak de Bruijne, 32 jaar, landbouwer, emilianus 
josephus Buijsse, 32 jaar, logementhouder, beiden zwagers van de 
man, pieter Crince, 49 jaar, werkman en jacobus Bodderij, 56 jaar, 
tuinier, beiden ooms van de vrouw).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. pieter david johan 
b. overl. johanna pieternella de Bruijne 
c. geb. suzanna maria 
d. overl. cornelis 
e. Certificaat Nat. Mil. lichting 1874, lot 18, tot geen dienst verplicht. 
Echtgenoot is pieter david johan de SMIT, 27 jaar oud, 
winkelier, geboren op 22-06-1854 om 22.00 uur te sluis (z), 
huisnr. zuid 87.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: Charles Vate, 
64 jaar, particulier en Adriaan Mattheus de Bruijne, 40 jaar, koehouder. 
Overleden op 27-07-1933 om 06.15 uur te breskens (z) op 
79-jarige leeftijd.  
Aangegeven door Daniël Abraham Crince, 54 jaar, commissionair, 
schoonzoon en Daniël Johan Pieter de Smit, 37 jaar, typograaf, zoon. 
Zoon van david davidsz de SMIT, landbouwer te Sluis, en 
johanna pieternella de BRUIJNE. 
Uit dit huwelijk: 
1. maria johanna suzanna de SMIT, geboren op 

21-07-1883 om 17.30 uur te sluis (z), huisnr. noord 141.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
David de Smit, 62 jaar, landbouwer en Isaak de Bruijne, 32 
jaar, landbouwer. 
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2. johanna maria suzanna de SMIT, geboren op 
26-11-1885 om 05.00 uur te sluis (z), huisnr. zuid 123.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
David de Smit, 64 jaar, landbouwer en Merkus Peticeon?, 26 
jaar, banketbakker. 

3. david cornelis pieter de SMIT, geboren op 04-09-1887 
om 15.00 uur te sluis (z), huisnr. zuid 123.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
David de Smit, 66 jaar, landbouwer en Abraham Zonnewijk, 28 
jaar, werkman. Overleden op 09-01-1942 te breskens op 
54-jarige leeftijd. 

4. suzanna maria johanna de SMIT, geboren op 
20-07-1889 om 14.00 uur te sluis (z), huisnr. zuid 123.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
David de Smit, 68 jaar, landbouwer en Daniël Jacob 
Westerweel, 29 jaar, werkman. 

5. daniel johannes pieter de SMIT, geboren op 
08-11-1896 om 13.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 141.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
David de Smit, 33 jaar, timmerman en Constant du Fossé, 26 
jaar, winkelier. 

 
V.47 maria WESTERWEEL , geboren op 31-12-1862 om 06.00 uur te 

sluis (z), huisnr. noord 126.  
Bij de aangifte waren getuige: Franciscus van Rie, 48 jaar, winkelier en 
Jacobus Philippus Westerweel, 40 jaar, koehouder.  
Maria bevestigd te Sluis 8-1-1882, vertrekt met attestatie naar 
Dordrecht 21-8-1884. 
Op 27-10-1893 wordt bij notaris Dirk Willem Strop te Dordrecht een 
testament opgemaakt repertoire nr. 4623. 
Bron: Centraal Testamentenregister. 
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-10-1893 te dordrecht (zh).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. jacob gerardus 
b. Certificaat Nat.Mil. dordrecht, lichting 1884, lot 98, plaatsvervanger 
op 15 mei 1884 in dienst, 3e regiment infanterie, op 30 april 1891 de 
dienst verlaten 
c. overl. adriana van der Braak, dordrecht 09-02-1891 
d. geb. maria met jacob gerardus BREUR, 29 jaar oud, schipper, 
geboren op 06-08-1864 om 17.00 uur te dordrecht (zh), huisnr. C 
1276, aan de nieuwstraat.  
Aangegeven door Willem Breur, 62 jaar, loods (veercommissaris), 
Frederik de Vries 38 jaar, schipper. Overleden op 03-09-1912 te 
dordrecht (zh) op 48-jarige leeftijd.  
Jacob is weduwnaar van Adriana van der Braak, ze hadden drie 
kinderen, Jacob Willem, Gijsbertus en Maria. 
Uit dit huwelijk: 
1. maria BREUR, geboren op 16-05-1894 te dordrecht 

(zh). 
2. maagje BREUR, geboren op 14-09-1895 te dordrecht 

(zh). 
3. jacoba maria BREUR, geboren op 05-02-1900 te 

dordrecht (zh). 
4. cornelis jacob BREUR, geboren op 13-08-1901 te 

dordrecht (zh). 
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V.50 pieter WESTERWEEL , landbouwer, geboren op 22-01-1866 
om 13.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 196.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: Daniël 
Crince, 66 jaar, landman, Sint Anna-ter-Muiden en Johannes Jacobus de 
Marée, vleeschhouwer. Overleden op 28-03-1951 te terneuzen (z) 
op 85-jarige leeftijd.  
Pieter wordt bevestigd op 22-3-1887 in Sluis, heeft zijn lidmaatschap 
opgezegd op 10-3-1923. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-05-1891 te sluis (z) 
(getuige(n): daniël jacob Westerweel, 32 jaar, koopman, broer van 
de man, pieter david johan de Smit, 36 jaar, winkelier, zwager van 
de man, abraham Tellier, 23 jaar, werkman, zwager van de vrouw 
en hermanus franciscus Kroon, 27 jaar, rijksambtenaar, geen 
bloedverwant.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. pieter 
b. geb. rachel maria 
c. overl. cornelis 
d. overl. rachel van Overstraten 
e. Certificaat Nat. Mil. lichting 1886, lot 1, wegens broederdienst 
vrijgesteld. Echtgenote is rachel maria HENDERIKX , 24 jaar 
oud, geboren op 18-07-1866 om 08.00 uur te westkapelle (z), 
huisnr. 280bis.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: Pieter de la 
Lijs, 37 jaar, brigadier bij de marechaussee, Gijsbertus van Rosweijde, 
25 jaar, marechaussee. Overleden op 06-02-1949 te sluis (z) op 
82-jarige leeftijd, dochter van rachel van OVERSTRATEN. 
Uit dit huwelijk: 
1. jacobus cornelis WESTERWEEL (zie VI.94  . 90). 

 
VI.94 jacobus cornelis WESTERWEEL, adj. commies 

rijksbelastingen, geboren op 15-02-1892 om 12.30 uur te sluis (z), 
huisnr. zuid 139.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: Pieter David 
Johan de Smit, 36 jaar, winkelier en David de Smit, 29 jaar, timmerman. 
Overleden op 04-12-1952 te terneuzen (z) op 60-jarige leeftijd.  
Jacobus Cornelis is bevestigd 20-03-1910 te Sluis met attestatie naar 
Budel op 8-6-1910. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-07-1914 te sluis (z) 
(getuige(n): pieter david johan de Smit, 60 jaar, winkelier te 
breskens, abraham tellier, 46 jaar, voerman te schoondijke, beiden 
ooms van de man, pieter johannes Hol, 43 jaar, slager te 
aardenburg en jacobus Hol, 39 jaar, grossier te oostburg, beiden 
ooms van de vrouw.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. jacobus cornelis 
b. geb. maria magdalena, uitreksel gedateerd 20-01-1906 !!!! 
Echtgenote is maria magdalena HOL, 20 jaar oud, naaister, 
geboren op 23-11-1893 om 08.45 uur te hoek (z), huisnr. A 156.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: Jacob op 't 
Hoff, 24 jaar, broodbakker en Marinus Abraham Wolfers, 24 jaar, 
zonder beroep. Dochter van daniël cornelis HOL, 
slachter,veehandelaar,rietdekker, en maria sara van HOUTE. 
Uit dit huwelijk: 
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1. levenloos zoon WESTERWEEL, geboren op 
20-08-1914 te sluis (z), overleden op 20-08-1914 om 
14.30 uur te sluis (z), 0 dagen oud.  
Aangifte door Daniël Cornelis Hol, de grootvader, 46 jaar, 
slager. 

 
IV.20 cornelia WESTERWEEL, dienstbode, geboren op 21-05-1836 

om 02.00 uur te sluis (z), huisnr. zuid 128.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: Johannes Du 
Burck, koehouder en Johannes Du Burck, zoon, 24 jaar, werkman. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-05-1864 te sluis (z) 
(getuige(n): abraham van Wuijckhuijse, 40 jaar, koehouder, isaak 
van Wuijckhuijse, 27 jaar, timmermansknecht, beiden broer van 
de man, jacobus philippus Westerweel, 41 jaar, koehouder en 
cornelis Westerweel, 32 jaar, koehouder, beiden broer van de 
vrouw.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat. Mil. lichting 1858, lot 26, niet opgeroepen 
b. geb. jacobus 
c. geb. cornelia 
d. overl. johanna Rosier 
e. overl. leendert Westerweel 
f. afkondigingen sluis, 17 en 24 april 
 met jacobus van WUIJCKHUIJSE, 25 jaar oud, 
metselaarsknecht, metselaar, geboren op 18-04-1839 om 02.00 
uur te sluis (z), huisnr. noord 137.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Alexander Franciscus Maes, 35 
jaar, timmerman en Hermanus Levinus Bal, 33 jaar, broodbakker.  
Het gezin vertrekt in 1871 naar Noord Amerika met vrouw en drie 
kinderen. Ned. Hervormd, behoeftigen, hoop op 
levensverbetering.(Bron: Staten van Landverhuizers 1871, X, 144). 
Uit dit huwelijk: 
1. johannes leendert van WUIJCKHUIJSE, geboren op 

12-02-1865 om 13.00 uur te sluis (z), huisnr. zuid 155.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
Jacobus Philippus Westerweel, 42 jaar, koehouder en Cornelis 
Westerweel, 33 jaar, koehouder. 

2. cornelis van WUIJCKHUIJSE , geboren op 20-01-1868 
om 09.30 uur te sluis (z), huisnr. noord 195.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
Johannes van Wuijckhuijse, 36 jaar, hovenier en Cornelis 
Westerweel, 36 jaar, koehouder. 

3. adriaan van WUIJCKHUIJSE , geboren op 02-04-1870 
om 18.30 uur te sluis (z), huisnr. noord 117.  
Aangegeven door de vader. Bij de aangifte waren getuige: 
Johannes Barend van Wuijckhuijse, 27 jaar, hovenier en 
Cornelis Westerweel, 39 jaar, koehouder. 

 
III.9 catrina WESTERWEEL , geboren op 29-05-1800 om 02.00 uur 

te biervliet (z),  
9 priarial VIII  
 
Bij de aangifte waren getuige: Isaak Schijve, 49 jaar, broodbakker en 
Janus Goethals, 44 jaar, arbeider. Overleden op 19-12-1881 om 
14.30 uur te biervliet (z) op 81-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 05-05-1837 te biervliet (z) 
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(getuige(n): isaac de Nijs, 26 jaar, wagenmaker, johannes marinus 
Maas, 42 jaar, werkman, marinus johannes Schestel?, 43 jaar, 
smidsknecht en willem Faro, 36 jaar, timmerman).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. toestemming van de commandant, cornelis is fuselier 1e comp. 1e 
bataljon, 2e afdeling van de lichting 1830 
b. geb. cornelis 
c. overl. jan van Hoeven 
d. Certificaat Nat.Mil. 
e. certificaat van onvermogen: 'dat cornelis van Hoeven, dagloner, 
wegens deszelfs behoeftigheid volstrekt buiten staat is aan de kosten op 
het ligten zijner papieren tot het aangaan van een huwelijk benoodigd of 
te dragen of te kunnen betalen.' 
f. geb. catrina 
g. overl. iman Westerweel 
h. overl. catharina de Kraker 
i. certificaat van onvermogen voor catrina met cornelis van 
HOEVE , 26 jaar oud, werkman, geboren op 12-04-1811 om 
22.00 uur te biervliet (z).  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Cornelis Vinke, 57 jaar, werkman 
en François Wilhelmus Kornelis, 40 jaar, herbergier. Overleden op 
24-12-1874 om 16.00 uur te biervliet (z) op 63-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. catharina cornelia van HOEVE, geboren op 

13-09-1839 om 17.00 uur te biervliet (z), huisnr. 19.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Izak van der Linde, 43 
jaar, grofsmid en Abraham Clarisse, 36 jaar, schoenmaker. 
Als moeder wordt op de akte vermeld: Catharina de Kraker. 

 
II.6 johanna WESTERWEEL, geboren op 31-07-1761 te 

noordwelle (z).  
Deze geboortedatum is berekend uit de leeftijd die ze had bij haar 
overlijden, namelijk 63 jaar, 10 maanden en 19 dagen. Bron: 
overlijdensakte. Overleden op 18-06-1825 om 07.00 uur te sluis (z), 
huisnr. noord 175 op 63-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Philip Krijger, 60 jaar, hovenier, haar man en 
Leendert Krijger, 36 jaar, dagloner, zoon.  
IJzendijke ref L 1751-1801 : Johanna Westerweelt met attestatie van 
Biervliet dd 07-05-1780, wedergekeerd met attestatie naar Biervliet dd. 
03-12-1780. Biervliet, Lidmaten 1771-1810 : Johanna Westerweel 
vertrokken naar Isendijk. 
Ondertrouwd op 17-05-1788 te biervliet (z), gehuwd op 26-jarige 
leeftijd op 08-06-1788 te biervliet (z) met philip KRIJGER , 
geboren 09-1764 te oudelande (z).  
Deze maand en het jaar van geboorte is berekend uit de leeftijd die bij 
het overlijden werd opgegeven, namelijk 67 jaar en 9 maanden. Bron: 
overlijdensakte. Overleden op 02-06-1832 om 15.30 uur te sluis (z), 
huisnr. noord 175.  
Aangegeven door: Jeremias Lansen, 57 jaar, landbouwer en Willem 
Joseph Crohin, 30 jaar, geregtsdienaar.  
Philippus komt met attestatie van de Polder???, vertrekt met attestatie 
naar Sluis 27-04-1794, (Bron lidm lijst Biervliet 1771-1810). 
De doop van Philippus is niet te vinden, de boeken van Oudelande zijn 
grotendeels verloren gegaan, toch zijn vrijwel zeker Cornelis Krijger en 
Jacoba Janse de Klerk zijn ouders. Op het CBG worden op de fiche 
"Oudelande" ref. D 1701-1763 in het gezin Krijger-de Klerk 5 dopen 
genoemd tot 1759. Het is het enig genoemde gezin Krijger. De kinderen 
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van Philippus zijn Leendert, CORNELIS en JACOBA. De laatste twee 
namen geven m.i. de doorslag: Philip is een zoon van Cornelis en 
Jacoba. Bovendien wordt in de overlijdensakte de naam van de vader 
genoemd: "Cornelis Krijger, naam moeder onbekend". 
In het archief van de Weeskamer van Oudelande 1635-1810 (RAZE 
3409,  afschrift in G.A. 833) is op 27-09-1783 vermeld: Kornelis Krijger, 
Jacoba de Klerk, kinderen: Philippus, 19 jaar, Kornelis, 17 jaar. Voogd: 
Jan Krijger, schoolmeester in Vrouwenpolder. 
Ook eerder wordt het echtpaar genoemd. Op 18-04-1782, echter zonder 
vermelding van kinderen, wel is er een kopie ven een testament van 
14-09-1758. 
Nog eenmaal later wordt vader Kornelis genoemd op 12-09-1789, nu 
zonder zijn vrouw en als kind is vermeld, Kornelis, 21 jaar met als 
bijzonderheid, rekening voor zoon. Zoon van cornelis KRIJGER. 
Uit dit huwelijk: 
1. leendert KRIJGER, hovenier, geboren op 09-03-1789 te 

biervliet (z), gedoopt op 15-03-1789 te biervliet (z) 
(getuige(n): iman Westerweel, maria Allaart), overleden 
op 14-06-1831 om 05.00 uur te sluis (z), aan boord van 
een zoeven aangekomen Schouwschuit op 42-jarige 
leeftijd. 

2. cornelis KRIJGER, geboren op 12-06-1790 te biervliet 
(z), gedoopt op 20-06-1790 te biervliet (z) (getuige(n): jan 
Krijger, suzanna Ector), overleden op 26-08-1790 te 
biervliet (z), 75 dagen oud. 

3. jacoba KRIJGER , geboren op 30-03-1792 te biervliet 
(z), gedoopt op 08-04-1792 te biervliet (z) (getuige(n): jan 
Krijger, suzanna Hector), overleden op 14-01-1793 te 
biervliet (z), 290 dagen oud. 

4. jacoba KRIJGER , geboren 1796 te sluis, overleden op 
17-09-1803 te sluis. 

5. cornelis KRIJGER, geboren op 24-06-1798 te sluis, 
overleden op 28-08-1798 te sluis, 65 dagen oud. 

6. maria KRIJGER , geboren mrt 1800 te sluis, overleden 
op 18-06-1800 te sluis. 

7. Cornelia KRIJGER , geboren 1801 te sluis, overleden op 
06-08-1884 te vlissingen. 

8. johanna KRIJGER , geboren 1803 te sluis, overleden op 
12-05-1803 te sluis. 
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6.3. Brouwershavense tak  
De Brouwershavense tak begint bij  Bartel Westerweel (geboren in 
1738) 

 
I.1 bartel (leenderse) WESTERWEEL, gedoopt op 02-02-1738 te 

zonnemaire (z) (getuige(n): neeltje Westerweel), overleden op 
04-11-1776 te brouwershaven (z) op 38-jarige leeftijd, begraven 
op 06-11-1776 te brouwershaven (z), op 't kerkhof.  
Het patroniem Leenderse is in feite onjuist, had natuurlijk Imanse 
moeten zijn. Maar in het trouwboek staat het wel. 
Ondertrouwd te brouwershaven (z), gehuwd op 23-jarige leeftijd 
op 09-05-1761 te zonnemaire (z) met elisabeth leendertse 
VIJVERBERG , 18 jaar oud, gedoopt op 30-08-1742 te bruinisse 
(z) (getuige(n): Jan Dingemanse Dekkers en Elisabeth Verseput), 
overleden op 19-01-1823 te brouwershaven (z) op 80-jarige 
leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. aploontje WESTERWEEL (zie II.2  . 95). 
2. jannetje WESTERWEEL  (zie II.4  . 96). 
3. iman bartelse WESTERWEEL (zie II.5  . 97). 
4. lena WESTERWEEL, gedoopt op 26-11-1767 te 

brouwershaven (z) (getuige(n): Janna van Gulden), 
overleden op 02-07-1768 te brouwershaven (z), 219 
dagen oud, begraven op 05-07-1768 te brouwershaven 
(z), op 't kerkhof. 

5. leendert WESTERWEEL, broodbakker, geboren op 
31-08-1773 te brouwershaven (z), gedoopt op 05-09-1773 
te brouwershaven (z) (getuige(n): Lena Leenderts 
Vijverberg), overleden op 03-01-1857 om 14.00 uur te 
hellevoetsluis (zh) op 83-jarige leeftijd,  
'Betaling aan Leendert Westerweel voor geleverd brood aan in 
de poort gedetineerd geweest zijnde persoonen in 1800' Bron: 
pag 90, voorlopig inv.nr. 536, Stadsarchief Zierikzee. 
Ondertrouwd (1) op 02-01-1799 te zierikzee (z), gehuwd 
op 25-jarige leeftijd op 23-01-1799 te zierikzee (z).  
Uit deze relatie wordt heel waarschijnlijk een kind Elisabeth 
Cornelia geboren, gedoopt in Zierikzee op 03-04-1799 als 
Westerwaal (bron: Dopen NH kerk Zierikzee 1790-1800), dit 
kind van Leendert Westerweel, zoals het in het Begraafboek van 
Brouwershaven staat vermeld, overlijdt op 01-11-1803, 4 jaar 
oud, en wordt op 05-11-1803 begraven. 
Ondertrouwd (2) op 15-04-1800 te zierikzee (z), gehuwd 
op 26-jarige leeftijd op 07-05-1800 te zierikzee (z) met 
anna elisabeth KOOIMAN, geboren ca1770.  
Vermoedelijk in 't kraambed gestorven. Begraven op 
25-01-1802 te zierikzee (z).  
Uit deze relatie is waarschijnlijk een kind geboren. In de 
alphabetische lijst begraafregisters Zierikzee 1800-1810 
(R.A.Z. D.T.B. 10 E), is vermeld: 11 juni 1802, een kind van 
Leendert Westerweel. Het kind zou wel eens Jacobus kunnen 
zijn die op 13-08-1800 in Zierikzee gedoopt wordt (bron: dopen 
NH kerk Zierikzee 1800-1810). 
Gehuwd (3) op 48-jarige leeftijd op 11-04-1822 te 
hellevoetsluis (zh) (getuige(n): corstiaan Peereboom, 62 
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jaar, kleermaker, woont huis nr. 125 in de Kerkstraat, 
behuwdvader van de vrouw, jan Peereboom, 52 jaar, 
timmerman, woont huis nr. 168 op de Oostkade, jacob de 
Heer, 39 jaar, commandeur der klokmakers bij de marine, 
woont huis nr. 99 in de Molenstraat, behuwdbroeder van 
de vrouw en cornelis Peereboom, 31 jaar, bakkersknecht, 
woont huis nr. 69 op de Westzanddijk.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. leendert 
b. overl. bartel 
c. toestemming om te trouwen van moeder elisabeth 
d. overl. anna elisabeth Kooiman 
e. geb. johanna maria 
f. overl. fredrik hendrik 
 met johanna maria van der HORST, 40 jaar oud, 
naaister, geboren op 13-12-1781 te puttershoek (zh), 
gedoopt op 16-12-1781 te puttershoek (zh), overleden op 
17-10-1851 om 06.00 uur te hellevoetsluis (zh) op 
69-jarige leeftijd. 

 
II.2 aploontje WESTERWEEL, geboren op 16-08-1761 te 

brouwershaven (z), gedoopt op 20-08-1761 te brouwershaven (z) 
(getuige(n): Jannetje Jans Dekker), overleden op 04-02-1829 om 
19.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 50 op 67-jarige leeftijd.  
Op 26-09-1824 laat Apolonia bij notaris Pieter Cornelis de Winter uit 
Zierikzee een testament opmaken. Zij is zeer ziekelijk, maar wel gezomd 
van verstand en 'hebbende hare volkomene uitspraak, onverward" in het 
bijzijn van vier getuigen Herman Kroon, meesterbroodbakker, Andreas 
Figgen, orlogémaker, Leendert de Jonge, stadbode en Iman de Jonge, 
gereelmakersbaas. Allen wonend te Brouwershaven. In het testament 
wordt Pieter de enige erfgenaam. 
Ondertrouwd op 27-04-1786 te brouwershaven (z), gehuwd op 
24-jarige leeftijd op 18-05-1786 te brouwershaven (z) met pieter 
STEENSELMAN , 27 jaar oud, geboren op 15-11-1758 te 
brouwershaven (z), gedoopt op 19-11-1758 te brouwershaven (z) 
(getuige(n): Janna Pieters Neelevaart(s)), overleden op 
28-01-1833 te Brouwershaven op 74-jarige leeftijd.  
Aplonia onlangs gewoond hebbende te Nieuw-Vossemeer. 
Uit dit huwelijk: 
1. elisabeth STEENSELMAN, geboren op 03-09-1787 te 

brouwershaven (z), gedoopt op 09-09-1787 te 
brouwershaven (z) (getuige(n): Jozina van der Veere 
(grootmoeder Pieter?)), overleden op 07-01-1803 te 
brouwershaven (z) op 15-jarige leeftijd, begraven op 
11-01-1803 te brouwershaven (z). 

2. bartelina STEENSELMAN , geboren op 19-03-1789 te 
brouwershaven (z), gedoopt op 22-03-1789 te 
brouwershaven (z) (getuige(n): Elisabeth Vijverberg). 

3. jacob STEENSELMAN, geboren op 07-01-1791 te 
brouwershaven (z), gedoopt op 09-01-1791 te 
brouwershaven (z) (getuige(n): Jozina Westerweel). 

4. jannetje STEENSELMAN, geboren op 18-02-1792 te 
brouwershaven (z), gedoopt op 26-02-1792 te 
brouwershaven (z) (getuige(n): Elisabeth Vijverberg). 

5. jacob STEENSELMAN, geboren op 02-01-1794 te 
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brouwershaven (z), gedoopt op 05-01-1794 te 
brouwershaven (z) (getuige(n): Janna Kale), overleden op 
17-09-1869 te brouwershaven op 75-jarige leeftijd. 

6. jannetje STEENSELMAN, geboren op 23-12-1795 te 
brouwershaven (z), gedoopt op 24-12-1795 te 
brouwershaven (z) (getuige(n): Lisabeth Vijverberg), 
overleden op 09-04-1873 te brouwershaven op 77-jarige 
leeftijd. 

7. dina STEENSELMAN , geboren op 21-01-1798 te 
brouwershaven (z), gedoopt op 04-02-1798 te 
brouwershaven (z) (getuige(n): Dina Bukaart), overleden 
op 28-05-1842 te brouwershaven op 44-jarige leeftijd. 

8. anthony STEENSELMAN, geboren op 12-10-1802 te 
brouwershaven (z), gedoopt op 17-10-1802 te 
brouwershaven (z) (getuige(n): Dina Dukaart), overleden 
op 13-03-1805 te brouwershaven (z) op 2-jarige leeftijd, 
begraven op 16-03-1805 te brouwershaven (z). 

 
II.4 jannetje WESTERWEEL , geboren op 26-01-1764 te 

brouwershaven (z), gedoopt op 28-01-1764 te brouwershaven (z) 
(getuige(n): Cornelia Caspers), overleden op 22-07-1833 te 
rotterdam (zh) op 69-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 07-01-1787 te rotterdam (zh), gehuwd op 
22-jarige leeftijd op 23-01-1787 te rotterdam (zh).  
Op 27 januari 1819 testeren Jacob Ringlever, meestertimmerman en 
Jannetje Westerweel, wonende Stinksloot op Nieuw Vogelenzang wijk  I 
nr 223, Jannetje woont daar nog in 1829 (zie ook kinderen.) met 
johann jacob (jacobus) RINGLEVER , 26 jaar oud, 
meestertimmerman en stovenmaker, gedoopt (evang. luth.) op 
27-03-1760 te maastricht (l), overleden op 23-05-1826 te 
rotterdam (zh) op 66-jarige leeftijd.  
Jacobus is drie keer gekozen tot hoofdman van het houtkramersgilde (op 
24-12-1796, 28-12-1808 en 28-12-1809) woont Stinksloot (1787), 
Nieuwe Vogelenzang (1816,1817,1833) Poorter van Rotterdam 
3-3-1788. Zoon van johann reichard RINGLEBEN , kleermaker 
in hollandsche dienst, soldaat in het regiment van Acronius (1764, 
komt niet voor in de stamboeken van Acronius), en anna 
elisabeth JUNGIN. 
Uit dit huwelijk: 
1. maria RINGLEVER , gedoopt op 06-05-1787 te 

rotterdam (zh) (getuige(n): Maria Ringlever), overleden 
op 26-05-1789 te rotterdam (zh) op 2-jarige leeftijd. 

2. simon RINGLEVER , metselaar, geboren op 29-01-1789 
te rotterdam (zh), gedoopt op 03-02-1789 te rotterdam 
(zh) (getuige(n): Maria ringlever), overleden op 
04-12-1839 te rotterdam op 50-jarige leeftijd. 

3. johannis jacobus RINGLEVER, 
sjouwer,sleper,timmerman, gedoopt op 29-06-1790 te 
rotterdam (zh) (getuige(n): johanna potappel), overleden 
op 12-05-1858 te rotterdam (zh) op 67-jarige leeftijd. 

4. bart RINGLEVER , geboren op 14-11-1792 te rotterdam 
(zh), gedoopt op 18-11-1792 te rotterdam (zh) 
(getuige(n): Elisabet Vijverberg), overleden op 
16-12-1792 te rotterdam (zh), 32 dagen oud, begraven op 
19-12-1792 te rotterdam (zh). 
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5. elisabeth RINGLEVER, geboren op 08-12-1793 te 
rotterdam (zh), gedoopt op 15-12-1793 te rotterdam (zh) 
(getuige(n): Maria Ringlever), overleden op 12-05-1868 
te rotterdam (zh) op 74-jarige leeftijd. 

6. johanna RINGLEVER , geboren op 19-09-1796 te 
rotterdam (zh), gedoopt op 02-10-1796 te rotterdam (zh), 
overleden op 24-08-1797 te rotterdam (zh), 339 dagen 
oud, begraven op 26-08-1797 te rotterdam (zh). 

7. johanna RINGLEVER , geboren op 07-10-1798 te 
rotterdam (zh), gedoopt op 18-10-1798 te rotterdam (zh) 
(getuige(n): Trijntje van der Burgh), overleden op 
19-03-1801 te rotterdam (zh) op 2-jarige leeftijd, 
begraven op 23-03-1801 te rotterdam (zh). 

8. agatha (haagje) RINGLEVER , geboren op 16-09-1800 
te rotterdam (zh), gedoopt op 30-09-1800 te rotterdam 
(zh), overleden op 07-05-1882 te rotterdam (zh) op 
81-jarige leeftijd. 

9. bartholomeus RINGLEVER, timmerman/winkelier, 
geboren op 16-06-1803 te rotterdam (zh), gedoopt op 
03-07-1803 te rotterdam (zh), overleden op 23-12-1871 te 
rotterdam (zh) op 68-jarige leeftijd. 

10. johannis jurrien RINGLEVER , geboren op 30-10-1805 
te rotterdam (zh), gedoopt op 14-11-1805 te rotterdam 
(zh). 

11. maria johanna RINGLEVER , geboren op 20-07-1808 
te rotterdam (zh), gedoopt op 31-07-1808 te rotterdam 
(zh) (getuige(n): Maria Ringlever), overleden op 
19-11-1880 te rotterdam (zh) op 72-jarige leeftijd. 

 
II.5 iman bartelse WESTERWEEL, dagloner, gedoopt op 

27-06-1765 te brouwershaven (z), overleden op 04-11-1822 om 
09.00 uur te zierikzee (z) op 57-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Bartel Westerweel, 35 jaar, arbeider, zoon en Johan 
Marcelius Schock, 33 jaar, schoenmaker. op 16 maart 1797 woont Iman 
in Brouwershaven op adres A44. 
Ondertrouwd (1) op 20-04-1786 te brouwershaven (z), gehuwd op 
20-jarige leeftijd op 04-05-1786 te brouwershaven (z) met maria 
machielse van der WIELE(N), 20 jaar oud, gedoopt op 
12-09-1765 te brouwershaven  (z) (getuige(n): Imanse, caatje 
cornelisse), overleden op 21-06-1808 te brouwershaven (z) op 
42-jarige leeftijd. 
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 07-11-1811 te brouwershaven 
(z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. iman Westerweel 
b. overl. jan Christelein 
c. overl. bartel Westerweel 
d. overl. maria van der Wielen 
 
Aan het begin van de huwelijksakte staat: adriaantje Christelein 
 met adriaantje maartense HANSE, 45 jaar oud, geboren op 
02-03-1766 te rengerskerke (z), overleden op 11-03-1829 om 
11.00 uur te zierikzee (z), huisnr. B 370 op 63-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Cornelis Maartense Hanse, 47 jaar, landbouwer te 



Rob Westerweel Pagina 98 3-2-2009 

Rengerskerke, broer en Jan Pieterse Kloet, 43 jaar, arbeider te 
Zierikzee, schoonzoon.  
Was gehuwd met Jan Christelein, overleden brouwershaven 8-9-1804. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. bartel WESTERWEEL  (zie III.20  . 98). 
2. cornelia WESTERWEEL (zie III.23  . 126). 

 
III.20 bartel WESTERWEEL , melkboer (veehouder die melk 

verkoopt), geboren op 22-03-1787 te brouwershaven (z), gedoopt 
op 25-03-1787 te brouwershaven (z) (getuige(n): Ploontje 
Westerweel, zijn tante), overleden op 27-05-1855 om 01.00 uur te 
brouwershaven (z) op 68-jarige leeftijd.  
Wordt op 1-8-1816 door de burgemeester van Brouwershaven benoemd 
tot lid van het genootschap der arbeiders, voorheen genaamd Sint Jan of 
arbeidersgilde. Bron: Register van Acten van Commissie em Admissie de 
Stede Brouwershaven, streekarchief Schouwen-Duiveland, lokatie 
Brouwershaven inventaris nr 87. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-12-1812 te brouwershaven (z) 
(getuige(n): willem Gast, 47 jaar, cultivateur (landbouwer), daniël 
Viergever, 29 jaar, duivendijke, abraham Douw, 64 jaar, 
boutiquier (winkelier) en adriaan van Donge, 42 jaar, 
veldwachter.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. overl. adriaantje Dubbeldam 
b. geb. maria van Nieuwenhuizen 
c. overl. maria van der Wielen 
d. geb. bartel westerweel 
e. toestemming iman Westerweel tot dit huwelijk 
f. toestemming olivier van Nieuwenhuizen 
g. bewijs eerste proclamatie 
h. bewijs tweede proclamatie 
NB De bijlagen zijn in het Frans en het Nederlands met maria van 
NIEUWENHUIJSEN , 19 jaar oud, geboren op 16-05-1793 te 
brouwershaven (z), gedoopt op 26-05-1793 te brouwershaven (z) 
(getuige(n): Maria Dubbeldam), overleden op 06-06-1835 te 
brouwershaven (z), huisnr. B 10, thans Markt 36 op 42-jarige 
leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. iman WESTERWEEL , geboren op 26-03-1813 om 

03.00 uur te brouwershaven (z), gedoopt op 04-04-1813 te 
brouwershaven (z) (getuige(n): Adriaantje Hansen, zijn 
stiefmoeder), overleden op 26-05-1813 om 07.00 uur te 
brouwershaven (z), 61 dagen oud. 

2. adriana cornelia WESTERWEEL (zie IV.3  . 99). 
3. catharina WESTERWEEL , geboren op 29-12-1815 om 

05.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. B 10, gedoopt op 
15-01-1816 te brouwershaven (z) (getuige(n): Phillipina 
Hageman), overleden op 23-06-1894 om 22.00 uur te 
brouwershaven (z) op 78-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Job van den Hoek, 54 jaar, lijkdienaar en 
Jan Bolkenbaas, 31 jaar, arbeider.  
In het dienstbodenregister Brouwershaven 1820-1875 wordt zij 
op drie verschillende adressen vermeld nl. Nieuwstraat C 14, 
Zuiddijk C 11 en Zuiddijk C 25. 

4. olivier WESTERWEEL  (zie IV.5  . 100). 



Rob Westerweel Pagina 99 3-2-2009 

5. cornelia de jonge WESTERWEEL, geboren op 
15-10-1818 te brouwershaven (z), huisnr. B 10, gedoopt 
op 27-12-1818 te brouwershaven (z) (getuige(n): Cornelia 
de Jonge), overleden op 26-07-1819 om 10.00 uur te 
brouwershaven (z), huisnr. B 10, 284 dagen oud. 

6. stoffel WESTERWEEL (zie IV.9  . 102). 
7. cornelia de jonge WESTERWEEL, geboren op 

03-02-1822 om 03.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. B 
10.  
Aangegeven door: Pieter Vink, 41 jaar, deurwaarder en Jan 
van den Hamer, 35 jaar, metselaar. Gedoopt op 26-02-1822 
te brouwershaven (z) (getuige(n): Cornelia de Jonge), 
overleden op 03-04-1888 om 05.00 uur te brouwershaven 
(z) op 66-jarige leeftijd.  
In het dienstbodenregister Brouwershaven 1820-1875 wordt 
vermeld dat Cornelia op 01-05-1868 uit Noordgouwe in 
Brouwershaven aankwam en daar woonde op de Zuiddijk C 20. 

8. iman WESTERWEEL , geboren op 03-06-1823 om 
22.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. B 10, gedoopt op 
29-06-1823 te brouwershaven (z), overleden op 
23-08-1823 om 17.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. B 
10, 81 dagen oud. 

9. bartelina WESTERWEEL  (zie IV.14  . 112). 
10. iman WESTERWEEL  (zie IV.15  . 113). 
11. cornelis WESTERWEEL, geboren op 21-04-1831 om 

23.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. B 9, gedoopt op 
26-06-1831 te brouwershaven (z), overleden op 
13-12-1831 om 23.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. B 
10, 236 dagen oud. 

12. Bartel WESTERWEEL , geboren op 29-05-1835 te 
Brouwershaven, overleden op 29-05-1835 te 
Brouwershaven, 0 dagen oud.  
Bartel is levenloos geboren. 

 
IV.3 adriana cornelia WESTERWEEL, geboren op 17-04-1814 om 

23.00 uur te brouwershaven (z), gedoopt op 24-04-1814 te 
brouwershaven (z) (getuige(n): Cornelia de Jonge, haar 
stiefgrootmoeder), overleden op 06-05-1898 om 05.00 uur te 
brouwershaven (z) op 84-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-02-1844 te brouwershaven 
(z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. cornelis 
b. geb. adriana cornelia 
c. overl. maria van Nieuwenhuijzen 
d. certificaat aankondigingen Brouwershaven 
e. Certificaat Nationale Militie, lichting 1836, lot nr 8 ingedeeld bij de     
17e afdeling van de infanterie, lengte 1,545m 
f. toestemming tot trouwen van de commandant 
g. certificaat van onvermogen 
h. geb. van onwettige zoon marinus met cornelis van der VELDE, 
27 jaar oud, nachtwaker, geboren op 14-01-1817 om 23.00 uur te 
brouwershaven (z), huisnr. E 18, overleden op 18-01-1900 te 
brouwershaven (z) op 83-jarige leeftijd.  
Bij dit huwelijk wordt het kind Marinus (554), dat op 23-08-1842 te 
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Brouwershaven geboren is, gewettigd. 
 
 
Uit dit huwelijk: 
1. marinus van der VELDE, geboren op 23-08-1842 om 

07.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. 24?  
Hij is een voorkind, krijgt bij geboorte de naam Westerweel, 
wordt bij het huwelijk van zijn ouders gewettigd. Gedoopt op 
31-03-1844 te brouwershaven (z), overleden op 
01-09-1920 te brouwershaven (z) op 78-jarige leeftijd. 
Gehuwd. 

2. bartelina van der VELDE, geboren op 02-09-1844 om 
20.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D 76 (getuige(n): 
bartel Westerweel), overleden op 26-09-1844 te 
brouwershaven (z), 24 dagen oud. 

3. lena van der VELDE, geboren op 08-09-1845 om 04.00 
uur te brouwershaven (z), huisnr. D 76, overleden op 
11-12-1935 te terneuzen op 90-jarige leeftijd. 

4. maria van der VELDE, geboren op 06-11-1846 om 
20.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D 76, gedoopt op 
29-11-1846 te brouwershaven (z), overleden op 
27-08-1847 te brouwershaven (z), 294 dagen oud. 

5. maria van der VELDE, geboren op 04-05-1848 om 
17.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D 82, gedoopt op 
30-07-1848 te brouwershaven (z), overleden op 
17-08-1879 te cadzand op 31-jarige leeftijd. 

6. bartel van der VELDE, geboren op 22-09-1849 om 
23.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D 82, overleden 
op 04-07-1866 te brouwershaven (z) op 16-jarige leeftijd. 

7. levenloos zoon van der VELDE, geboren op 10-10-1851 
te brouwershaven (z), overleden op 10-10-1851 te 
brouwershaven, 0 dagen oud. 

8. iman van der VELDE, geboren op 22-12-1852 te 
brouwershaven (z),  huisnr. 2.  
Aangeg. Olivier en Iman Westerweel, overleden op 
08-02-1853 te brouwershaven (z), 48 dagen oud. 

 
IV.5 olivier WESTERWEEL , arbeider, geboren op 17-05-1817 om 

23.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. B 10, gedoopt op 
25-05-1817 te brouwershaven (z) (getuige(n): Cornelia de Jonge), 
overleden op 24-07-1873 om 02.00 uur te brouwershaven (z) op 
56-jarige leeftijd.  
Zierikzeesche Nieuwsbode 26-07-1873: 
24-7 overleden, Olivier Westerweel 52 jaar 2mnd en 7 dagen (zou dus 
geboren zijn 19-05-1821, dat klopt niet!) gehuwd met Jannetje Vis. Hij 
was tijdens grote hitte, sloten aan het delven bij de landbouwer N.van 
Sluis, bevangen door de warmte en bewusteloos door van Sluis per 
wagen naar huis gebracht. De volgende nacht is hij overleden. 
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 08-06-1842 te brouwershaven 
(z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. olivier 
b. geb. neeltje 
c. overl. maria van Nieuwenhuijsen 
d. overl. leendert Dijkgraaf, zoon van jacob Dijkgraaf en anna Jacobs 
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e. bewijs van proclamaties 
f. Certificaat Nationale Militie, in Signalement lengte 157,5, lichting 
1836, no.10, ingedeeld 17e afdeling infanterie, 5 jaar gediend. 
Echtgenote is neeltje DIJKGRAAF , 26 jaar oud, dienstmeid, 
geboren op 04-12-1815 om 21.00 uur te burgh (z), huisnr. 46, 
overleden op 01-05-1847 te brouwershaven (z) op 31-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 16-04-1848 te brouwershaven 
(z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. olivier 
b. geb. jannetje 
c. overl. neeltje Dijkgraaf 
d. bewijs van proclamaties te Brouwershaven 
e. Certificaat Nat.Mil. (zie huw.1) 
f. certificaat van onvermogen met jannetje VISSER, 37 jaar oud, 
geboren op 06-11-1810 te brouwershaven (z), gedoopt op 
11-11-1810 te brouwershaven (z), overleden op 16-08-1876 te 
brouwershaven (z) op 65-jarige leeftijd.  
Jannetje doet belijdenis in 1852 
Jannetje is er een van een tweeling, het andere kind, een jongen wordt 
Willem gedoopt, deze overlijdt, twee jaar oud, Brouwershaven 
02-08-1812, aktenr. 39. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. bartel WESTERWEEL , kleermakersknecht, geboren op 

08-10-1842 om 00.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 
72, gedoopt op 30-10-1842 te brouwershaven (z), 
overleden op 12-05-1861 te brouwershaven (z) op 
18-jarige leeftijd.  
Bartel was tussen 1856 en 1860 kleermakersknecht bij Adriaan 
van der Berge te Bommenede. 

2. leendert WESTERWEEL, geboren op 12-12-1844 om 
20.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. E 82? Overleden 
op 25-12-1844 om 13.00 uur te brouwershaven (z), 13 
dagen oud. 

3. willemina WESTERWEEL , geboren op 16-12-1845 te 
brouwershaven (z), gedoopt op 01-02-1846 te 
brouwershaven (z).  
Zij verlaat op 02-11-1867 Brouwershaven om in den Haag haar 
geluk te beproeven. Bron: Bev.Reg. Brouwershaven 1861-1890. 
Ze wordt hier Maria Wilhelmina genoemd. 
 
Heel waarschijnlijk vertrekt zij in 1875 naar Chicago. In 
Swieringa-'Dutch emigrants to the US 1835-1880' staat   333: 
Westerweel W., dienstbode vrouw, 30 jaar, Ned. Herv., 
mingegoeden, bestemming: Chicago, vertrekt in 1875 vanuit 
Rotterdam. 
 
Op de "Staten van Landverhuizers" 1875, III, nr. 117 vinden we 
haar als: W. Westerweel, dienstbode, 30 jaar, mingegoede, 
Ned. Hervormd, van Rotterdam op avontuur naar New York. 

Uit het tweede huwelijk: 
4. janna katharina WESTERWEEL , geboren op 

13-05-1850 om 18.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D 
62, overleden op 08-07-1850 om 03.00 uur te 
brouwershaven (z), 56 dagen oud. 
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5. levenloos zoon WESTERWEEL, geboren op 
17-09-1851 om 21.00 uur te brouwershaven (z).  
Deze akte is een speciale 'levenloze' akte. Overleden op 
17-09-1851 te brouwershaven (z), 0 dagen oud. 

6. janna WESTERWEEL  (zie V.15  . 102). 
 
V.15 janna WESTERWEEL , geboren op 03-10-1852 om 06.00 uur te 

brouwershaven (z), gedoopt op 28-11-1852 te brouwershaven (z), 
overleden op 09-01-1928 te bruinisse (z) op 75-jarige leeftijd.  
Janna laat op 16-02-1907 door notaris Jasper Fransse te Zierikzee een 
testament opmaken. (nr. repertoire 4773). Ze woont dan in Bruinisse. 
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27-07-1872 te brouwershaven 
(z).  
Huwelijkse bijlagen zijn  er niet meer. Volgens de akte bestonden de 
bijlagen uit: de geboortenakten van de beide partners, een bewijs van de 
afkondigingen op 14 en 21 juli en een certificaat dat johannis aan de 
dienstplicht van de Nationale Militie heeft voldaan. 
 Echtgenoot is johannis van ZUIDLAND , 33 jaar oud, arbeider, 
geboren op 01-11-1838 om 01.00 uur te bruinisse (z), huisnr. A 
79, overleden op 07-06-1915 te bruinisse (z) op 76-jarige leeftijd.  
Het echtpaar woont in Brouwershaven op de Straatweg B 45. Ze 
vertrekken op 05-05-1875 met een kind Olivier (dochter Adriana is in 
1874 overleden) naar Zonnemaire. Bron: Bev. Reg. Brouwershaven 
1861-1890. 
Uit dit huwelijk: 
1. adriana van ZUIDLAND , geboren op 29-07-1873 te 

brouwershaven (z), overleden op 15-04-1874 te 
brouwershaven (z), 260 dagen oud. 

2. olivier van ZUIDLAND , geboren op 16-03-1875 te 
brouwershaven (z). 

3. philippus marinus van ZUIDLAND , voerman, geboren 
op 01-09-1876 te zonnemaire (z), overleden op 
10-03-1953 te rotterdam (zh) op 76-jarige leeftijd.  
Trouwt op 18-01-1907 te Zierikzee met Willemijntje Uil, 
dochter van Joost Uil en Pieternella Hage, zij werd geboren op 
20-11-1884 te Bruinisse en overleed op 23-10-79 te Zierikzee. 
(Bron: De Zeeuwse familie Uil/ Uijl, H.Uil en L.Uijl, 
Zierikzee/Goes 1985). 

4. hendrik van ZUIDLAND , landbouwer, geboren op 
20-11-1884 te bruinisse  (z), overleden op 27-05-1981 te 
zierikzee (z) op 96-jarige leeftijd. 

5. marinus barthel van ZUIDLAND , geboren ca 1887 te 
bruinisse. 

 
IV.9 stoffel WESTERWEEL, arbeider, geboren op 05-01-1820 om 

22.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. B 10.  
Belijdenis 1841. 
In Zierikzeesche Nieuwsbode datum: 04-01-1820, gedoopt op 
30-01-1820 te brouwershaven (z), overleden op 14-01-1870 om 
01.00 uur te brouwershaven (z) op 50-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-04-1846 te brouwershaven 
(z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. stoffel 
b. geb. anna 
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c. overl. maria van Nieuwenhuijsen 
d. overl. johannes Hilleman 
e. certificaat van aankondigingen brouwershaven 
f. Certificaat Nationale Militie, lot nr 11, lichting 1839, vrijgesteld van 
dienst wegens de volbrachte dienst van een broer 
g. bewijs van onvermogen, brouwershaven met anna HILLEMAN , 
23 jaar oud, geboren op 22-09-1822 om ... uur te 
bommenede/blois (z), huisnr. 46.  
Anna is s'avonds geboren. Overleden op 13-10-1876 om 04.00 uur te 
brouwershaven (z) op 54-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Bartel Westerweel, 27 jaar, arbeider, zoon en 
Gerrardus Johannes Sevenhuijsen, 53 jaar, secretaris.  
Belijdenis 1849. Dochter van johannes HILLEMAN , landbouwer, 
en neeltje van der WEKKEN. 
Uit dit huwelijk: 
1. bartel WESTERWEEL , geboren op 08-01-1847 om 

09.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. A 13, gedoopt op 
28-02-1847 te brouwershaven (z), overleden op 
10-10-1847 om 17.00 uur te brouwershaven (z), 275 
dagen oud.  
Aangegeven door: Willem van Eibergen, 77 jaar, winkelier en 
Gerardus van Eibergen, 37 jaar. 

2. maria WESTERWEEL  (zie V.18  . 104). 
3. bartel WESTERWEEL  (zie V.19  . 104). 
4. neeltje WESTERWEEL (zie V.23  . 111). 
5. olivier WESTERWEEL , geboren op 03-06-1852 om 

07.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 72, gedoopt op 
27-06-1852 te brouwershaven (z), overleden op 
14-10-1855 om 06.00 uur te brouwershaven (z) op 
3-jarige leeftijd. 

6. leendert WESTERWEEL, geboren op 12-11-1853 om 
22.00 uur te brouwershaven (z), huisnr, C 72, gedoopt op 
26-03-1854 te brouwershaven (z), overleden op 
30-08-1854 om 09.00 uur te brouwershaven (z), 291 
dagen oud. 

7. adriana WESTERWEEL , geboren op 14-10-1854 om 
01.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 50, overleden 
op 27-06-1855 om 05.00 uur te brouwershaven (z), 256 
dagen oud. 

8. levenloos dochter WESTERWEEL, geboren op 
15-07-1856 te brouwershaven (z).  
Aktenummer van een akte van aangifte van de geboorte van een 
levenloos kind. 

9. levenloos zoon WESTERWEEL, geboren op 
15-07-1856 te brouwershaven, overleden op 15-07-1856 
te brouwershaven, 0 dagen oud. 

10. cornelia WESTERWEEL, geboren 09-1857 om 11.00 
uur te brouwershaven (z), huisnr. C 35, overleden op 
08-04-1859 om 09.00 uur te brouwershaven (z). 

11. jannetje adriana WESTERWEEL , geboren op 
06-06-1859 om 11.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D 
54, overleden op 25-10-1859 om 04.00 uur te 
brouwershaven (z), 141 dagen oud. 

12. adriana WESTERWEEL  (zie V.32  . 112). 
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V.18 maria WESTERWEEL , geboren op 05-06-1848 om 20.00 uur te 
brouwershaven (z), huisnr. C 72, gedoopt op 30-07-1848 te 
brouwershaven (z), overleden op 14-12-1919 om 15.00 uur te 
rotterdam (zh), bergweg 81 op 71-jarige leeftijd, graf nr 3739. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-05-1871 te brouwershaven (z) 
(getuige(n): (oa) olivier Westerweel, oom, 53 jaar, cornelis 
hendrik Blaauw, aangetrouwde oom, 45 jaar, zonnemaire).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
Deze zijn niet meer aanwezig, volgens de akte: de akten van geboorte 
van beiden, de overlijdensakten van beide vaders, de afkondigingen te 
brouwershaven op 23 en 30 april 1871, Certificaat Nationale Militie dat 
marinus zijn dienst heeft voldaan. Echtgenoot is marinus 
DUVALOOIS , 24 jaar oud, geboren op 17-08-1846 om 02.00 uur 
te brouwershaven (z), huisnr. D 24, overleden op 02-06-1927 om 
22.00 uur te rotterdam (zh) op 80-jarige leeftijd.  
Grafnr. 1761. 
Deden aangifte: Hillebrand Mennema, 73 jaar en Herman Marie Hubert 
Klotz. 
Uit dit huwelijk: 
1. willem DUVALOOIS , geboren op 23-02-1872 om 19.00 

uur te brouwershaven (z), huisnr. C 14. 
2. anna stoffelina DUVALOOIS, geboren op 08-02-1874 

om 16.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D 63a. 
3. thona DUVALOOIS , geboren op 16-09-1875 om 21.30 

uur te brouwershaven (z), huisnr. A 18.  
Aangeg. o.a. Bartel Westerweel, 26 jaar. 

4. stoffelina DUVALOOIS , geboren op 11-05-1877 om 
02.30 uur te brouwershaven (z), huisnr. A 18.  
Aangegeven door o.a.: Pieter Duvalois, 25 jaar. Overleden op 
21-09-1877 te brouwershaven (z), 133 dagen oud. 

5. adriana cornelia DUVALOOIS , geboren op 22-11-1880 
om 23.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 31. 

6. stoffelina DUVALOOIS , geboren op 19-01-1882 om 
13.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 32.  
Aangegeven o.a. door: Dingeman van Gilst. 

7. johanna maria DUVALOOIS , geboren op 07-06-1884 
om 05.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 32, 
overleden op 10-09-1884 te brouwershaven (z), 95 dagen 
oud. 

8. johannes marinus DUVALOOIS, geboren op 
18-08-1885 om 12.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 
32, overleden op 12-09-1926 te delft (zh) op 41-jarige 
leeftijd.  
Woonde in Rotterdam. 

9. hendrika joahnna DUVALOOIS , geboren op 
06-11-1886 om 11.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 
32, overleden op 21-04-1888 te rotterdam op 1-jarige 
leeftijd. 

10. maria DUVALOOIS , geboren op 30-10-1889 te 
rotterdam (zh). 

 
V.19 bartel WESTERWEEL , arbeider, geboren op 20-08-1849 om 

18.00 uur te brouwershaven (z).  
Bij de aangifte waren getuige: Willem van Eibergen, 79 jaar en 
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Gerardus van Eibergen, 39 jaar. Gedoopt op 30-09-1849 te 
brouwershaven (z), overleden op 25-10-1928 om 20.00 uur te 
rotterdam (zh) op 79-jarige leeftijd, graf nr 2835.  
Bartel is de eerste Westerweel die een testament laat opmaken bij notaris 
Frans L u en Hartong te Rotterdam op 26-02-1912, nr. repertoire 801. 
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 07-05-1875 te brouwershaven  
(z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat.Mil., lichting 1869 no 3., uit hoofde van te zijn enig 
wettige zoon, van dienst vrijgesteld. 
b. certificaat van onvermogen 
c. overl. stoffel Westerweel 
d. geb. willemina 
e. geb. bartel 
 met willemina (wilhelmina) STOEL , 22 jaar oud, geboren op 
08-02-1853 om 19.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. B 41, 
gedoopt op 27-03-1853 te brouwershaven (z), overleden op 
13-04-1917 om 19.00 uur te rotterdam (zh), oostzeedijk 344 op 
64-jarige leeftijd.  
Grafnr. 1472 
Aangifte deden: Pieter Rotsteeg, 37 jaar, lijkbezorger en Martin 
Boonstra, 66 jaar, zonder beroep. Dochter van cornelis STOEL, 
arbeider, en elisabeth van der NOOD.  
In 1912 woont de familie op de Oostzeedijk 344c (Bron: Centraal 
Testamentenregister). 
Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 26-03-1919 te rotterdam (zh) 
met catharina LODDER, 58 jaar oud, geboren op 12-09-1860 
om 23.00 uur te nieuwe tonge (zh), huisnr. 2, overleden op 
01-01-1945 te rotterdam (zh) op 84-jarige leeftijd, dochter van 
johannes LODDER, kleermaker, en neeltje VISSER. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. johanna WESTERWEEL (zie VI.17  . 106). 
2. cornelis WESTERWEEL, geboren op 22-06-1877 om 

19.30 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 31, overleden 
op 03-08-1878 om 08.00 uur te brouwershaven (z) op 
1-jarige leeftijd. 

3. cornelis WESTERWEEL (zie VI.19  . 107). 
4. stoffel WESTERWEEL (zie VI.21  . 108). 
5. adriaan WESTERWEEL  (zie VI.23  . 109). 
6. liza WESTERWEEL , geboren op 07-02-1882 om 20.30 

uur te brouwershaven (z), huisnr B 47, overleden op 
12-02-1882 te brouwershaven (z), 5 dagen oud. 

7. elisabeth WESTERWEEL, geboren op 08-02-1883 om 
03.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. B 47, overleden 
op 18-12-1894 om 17.00 uur te rotterdam (zh) op 
11-jarige leeftijd. 

8. levenloos dochter WESTERWEEL, geboren op 
11-02-1884 te brouwershaven (z), overleden op 
11-02-1884 te brouwershaven (z), 0 dagen oud. 

9. levenloos dochter WESTERWEEL, geboren op 
11-02-1884 te brouwershaven (z), overleden op 
11-02-1884 te brouwershaven (z), 0 dagen oud. 

10. anna WESTERWEEL, geboren op 02-05-1885 om 
22.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. B 47, overleden 
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op 04-11-1960 te rotterdam (zh) op 75-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-04-1906 te rotterdam 
(zh).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. dirk johannes 
b. geb. anna 
c. toestemming antonia sophia van Gijselen 
d. Certificaat Nat.Mil. lichting 1905, lot 2725, geen dienst 
verplicht 
 met dirk johannes WULFFELE , 21 jaar oud, 
loodgietersknecht, geboren op 22-03-1885 om 13.00 uur 
te rotterdam (zh), in een huis aan de goudsche rijweg.  
Aangegeven door: Adriana van Vliet- Visser, 64 jaar, 
verloskundige.  
Dirk woont Bajonetstraat 94, anna Oostdijk 344a na het 
huwelijk gaan ze in de Josephstraat 57 wonen. 

11. bartelina WESTERWEEL  (zie VI.32  . 110). 
12. marinus WESTERWEEL  (zie VI.33  . 111). 
13. willemina WESTERWEEL , geboren op 31-05-1893 om 

06.00 uur te rotterdam (zh), in een huis aan de goudsche 
weg.  
Aangegeven door: Alida Duppe, 74 jaar, verloskundige, 
overleden op 06-01-1988 te amsterdam (nh) op 94-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-05-1918 te rotterdam 
(zh) met meeuwis GOUDSWAARD, 25 jaar oud, 
marconist, geboren op 12-07-1892 te culemborg (zh), 
overleden op 13-09-1966 te 's-graveland (nh) op 74-jarige 
leeftijd, zoon van jaapje PREESMAN. 

14. bertus WESTERWEEL, fruithandelaar, geboren op 
29-03-1896 om 11.00 uur te rotterdam (zh), in een huis 
aan het oosteinde.  
Aangegeven door: Alida Duppe, 77 jaar, verloskundige. 
Overleden op 07-07-1963 te poortugaal (zh) op 67-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-06-1921 te rotterdam 
(zh) (getuige(n): theodorus Kloeg, 47 jaar, bediende en 
dirk teunis Boef, 44 jaar, bediende) met dina wilhelmina 
maria VOORTMEIJER , 23 jaar oud, geboren op 
30-07-1897 om 23.00 uur te rotterdam (zh), huis in de 
hartmanslaan, overleden op 20-04-1971 te rotterdam (zh) 
op 73-jarige leeftijd, begraven op 23-04-1971 te 
rotterdam (zh). 

 
VI.17 johanna WESTERWEEL, geboren op 02-04-1876 te 

brouwershaven (z), huisnr. C 30, overleden op 16-09-1946 te 
rotterdam (zh) op 70-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-02-1900 te rotterdam (zh).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. toestemming trouwen commandant 3e regiment infanterie, Bergen op 
Zoom 
b. Certificaat Nat. Mil., lichting 1895, lot 8, ingelijfd 11-03-1895 en nog 
dienende 
c. geb. leendert 
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d. overl. leendert, zoon van lena klaasse Beije, Bruinisse 01-04-1897 
e. geb. johanna 
 met leendert BEIJE, 24 jaar oud, pakhuisknecht, geboren op 
29-11-1875 om 03.00 uur te bruinisse (z), huisnr. A 264.  
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis Wolfert Verhage, 52 jaar, 
kleermaker en Peter Zoeter, 48 jaar, gemeentesecretaris.  
Bij het huwelijk woont Leendert Slachtstraat 19 en Johanna Oosteinde 
64a, ze gaan na het huwelijk op Adelaarstraat 13 wonen. 
Uit dit huwelijk: 
1. marina BEIJE , geboren op 27-06-1900 te rotterdam. 
2. bartel BEIJE , geboren op 01-10-1902 te rotterdam. 

 
VI.19 cornelis WESTERWEEL, zadelmaker, geboren op 15-10-1878 

om 15.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 48, overleden op 
21-08-1959 te rotterdam (zh) op 80-jarige leeftijd, begraven op 
25-08-1959 te rotterdam (zh), alg. begraafplaats "Crooswijk" in 
het familiegraf. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-05-1899 te rotterdam (zh).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat.Mil., lichting 1898, lot 2158, tot geen dienst verplicht 
b. geb. cornelis 
c. geb. maria antoinette 
 met maria antoinetta STEENWIJK , 25 jaar oud, geboren op 
16-05-1873 om 02.00 uur te rotterdam (zh), in een huis aan de 
warmoezenstraat, overleden op 12-05-1949 te rotterdam (zh) op 
75-jarige leeftijd.  
Bij het huwelijk woont Cornelis Oosteinde 64a en Maria 
Meermansstraat 21, na het huwelijk gaan ze op Lange Warande 102 
wonen. 
Uit dit huwelijk: 
1. bartel WESTERWEEL , kantoorbediende, geboren op 

14-07-1899 om 14.00 uur te rotterdam (zh), in een huis 
aan de lange warande.  
Aangegeven door: Ida Louisa Rouvos, 34 jaar, verloskundige. 
Overleden op 13-02-1927 om 03.00 uur te rotterdam (zh) 
op 27-jarige leeftijd.  
Grafnr. 592.  
Bartel was verloofd met Adri Roos en zou op 14-02-1927 
trouwen, een dag dus na zijn overlijden. Hij kreeg een 
ontsteking in de neus, die overging naar de hersenen. Daaraan 
is hij overleden. 

2. jannetje WESTERWEEL , geboren op 14-04-1901 om 
20.00 uur te rotterdam (zh), in een huis aan de 
vredenoordstraat, overleden op 20-07-1990 te delft (zh) 
op 89-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-09-1927 te rotterdam 
(zh) met hendrik pieter abraham BRUS, 27 jaar oud, 
geboren op 31-01-1900 om 19.00 uur te rotterdam (zh), in 
een huis aan de hoogstraat.  
Aangegeven door Maria Dorothea van den Hoek, 
verloskundige. Overleden op 16-09-1985 te delft (zh) op 
85-jarige leeftijd, begraven op 20-09-1985 te pijnacker 
(zh). 

3. marinus WESTERWEEL , zadelmaker, geboren op 
16-09-1903 te rotterdam (zh), overleden op 16-01-1983 te 
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rotterdam (zh) op 79-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-08-1932 te rotterdam 
(zh) met johanna elisabeth van ES, 24 jaar oud, geboren 
op 20-02-1908 te rotterdam (zh), overleden op 
10-08-1999 te rotterdam (zh) op 91-jarige leeftijd, 
gecremeerd op 13-08-1999 te rotterdam (zh), 
crematorium Rotterdam Zuid. 

4. wilhelm WESTERWEEL , eigenaar meubelzaak en 
herenmodezaak, geboren op 25-09-1905 te rotterdam 
(zh), overleden op 22-07-1948 te rotterdam (zh) op 
42-jarige leeftijd, begraven te rotterdam (zh), alg. 
begraafplaats "Crooswijk", in het familiegraf.  
De zaak was gevestigd op de Westersingel 5, boven Teulings. 
Eesrt woonde de familie in Pijnacker. Later gingen ze boven de 
zaak wonen. Wilhelm was hartpatient. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-12-1931 te rotterdam 
(zh) met adriana johanna VISSER, 24 jaar oud, geboren 
op 18-01-1907 te rotterdam (zh).  
Na de dood van haar man begon Adriana een lingeriezaak op 
de Schieweg. 

 
VI.21 stoffel WESTERWEEL, koopman in groenten, geboren op 

30-09-1880 om 18.30 uur te brouwershaven (z), huisnr. B 46, 
overleden op 18-06-1936 om 06.00 uur te rotterdam (zh) op 
55-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-03-1905 te rotterdam (zh).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat.Mil., lichting 1900, lot 2456, uit hoofde van 
broederdienst vrijgesteld 
b. geb. stoffel 
c. geb. adriana 
 met adriana de GRAAF, 21 jaar oud, geboren op 20-09-1883 
om 22.00 uur te kralingen (zh), huis aan de warmoezierslaan A 31, 
overleden op 27-06-1970 te rotterdam (zh) op 86-jarige leeftijd.  
Stoffel woont Sionstr 19, Adriana ook, na het huwelijk gaan ze in de 
Gashouderstraat 13 wonen. 
Uit dit huwelijk: 
1. bartel WESTERWEEL , chauffeur, geboren op 

28-07-1905 te rotterdam (zh), overleden op 30-04-1991 te 
rotterdam (zh) op 85-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-08-1929 te rotterdam 
(zh) met geertruida adriana van NIEDEK, 23 jaar oud, 
geboren op 01-07-1906 te rotterdam (zh), overleden op 
21-04-1966 te rotterdam (zh) op 59-jarige leeftijd. 

2. aart WESTERWEEL , groente handelaar, geboren op 
21-01-1908 te rotterdam (zh), overleden op 17-01-1971 te 
rotterdam (zh) op 62-jarige leeftijd, begraven op 
20-01-1971 te rotterdam (zh), begraafplaats 'Oud 
Kralingen'.  
Op grafsteen 'Man vader opa'. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-12-1931 te rotterdam 
(zh) met drika KEMNA , 22 jaar oud, geboren op 
29-10-1909 te rotterdam (zh), dit zijn waarschijnlijk drika's 
ouders, volgens de advertenties (CBG) scheiden ze van tafel en 
bed rotterdam 22-01-1911 (1e aankondiging) en 01-03-1911 
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(2e aankondiging). 
3. willemina WESTERWEEL , geboren op 20-10-1910 te 

rotterdam (zh), overleden op 20-08-1959 te rotterdam (zh) 
op 48-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-04-1940 te rotterdam 
(zh) met augustinus franciscus ten BOSCH, 42 jaar 
oud, geboren op 14-08-1897 om 13.00 uur te rotterdam 
(zh), huis aan de aelbrechtskade. 

4. bertus WESTERWEEL, groentehandelaar, geboren op 
27-01-1919 te rotterdam (zh). 
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 22-04-1936 te rotterdam 
(zh) met antonia (tonia) van der MEER, 19 jaar oud, 
geboren op 06-05-1916 te rotterdam (zh). 

 
VI.23 adriaan WESTERWEEL , groente en fruithandelaar, geboren op 

30-09-1880 om 18.30 uur te brouwershaven (z), huisnr. B 46, 
overleden op 03-10-1919 te rotterdam (z), nassaukade 30b op 
39-jarige leeftijd,  
'overleden bevonden', graf nr 3172.  
Werd op 21-11-1899 opgenomen in de krankzinnigeninrichting 
'Endegeest' te Oegstgeest en op 04-03-1900 weer ontslagen. 
 
Verloor in 1912 in 2 maanden tijd zijn vrouw en twee dochters, raakte 
aan de drank, de zaak verliep (van vrachtauto naar bakfiets) ging 
uiteindelijk failliet, heeft daarna als havenarbeider gewerkt. Is met 
teveel drank op 
in een scheepsruim doodgevallen. 
Ondertrouwd op 06-07-1905 te rotterdam (zh), gehuwd op 
24-jarige leeftijd op 19-07-1905 te rotterdam (z), Crooswijkseweg 
201.  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat.Mil.lichting 1900, lot 1219, vrijgesteld uit hoofde van 
ziekelijke gesteldheid of gebreken 
 met huibertje dina van der NOORDT, 24 jaar oud, geboren op 
26-10-1880 om 11.00 uur te rotterdam (zh), huis in de 
frederikstraat, overleden op 11-02-1912 te rotterdam (zh) op 
31-jarige leeftijd,  
grafnr 525, overleden op coolsingel 63.  
Bij het huwelijk woonde Adriaan Oosteinde 64a, Huibertje 
Crooswijckseweg 201, ze gaan na het huwelijk op het Oosteinde 64a 
wonen. 
Uit dit huwelijk: 
1. bartel WESTERWEEL , werknemer Shell, geboren op 

23-10-1905 te rotterdam (zh), gedoopt (NH) op 
10-06-1906 te rotterdam (zh), grote kerk, overleden op 
02-11-1962 te 's-gravenhage (zh) op 57-jarige leeftijd, 
begraven op 05-11-1962 te rotterdam (z), crooswijk in het 
familiegraf. 
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 08-10-1931 te 
rotterdam (zh) met willemina van NAAMEN , 25 jaar 
oud, administratief medewerkster nat hulpbetoon, 
geboren op 19-07-1906 te rotterdam (zh), overleden op 
13-04-1944 te oldenzaal (o) op 37-jarige leeftijd.  
Het huis waarin de familie te Oldenzaal woonde werd getroffen 
door een verdwaalde (engelse )bom, hierbij is willemina 
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overleden. Begraven op 18-04-1944 te rotterdam 
crooswijk in het familiegraf. 
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 04-11-1947 te 
djakarta (RI), gescheiden op 18-10-1948 te djakarta (RI).  
Met de handschoen getrouwd en gescheiden.  De scheiding 
werd op 18 oktober 1948 in Djakarta uitgesproken. 
Gehuwd (3) op 43-jarige leeftijd op 09-11-1948 te 
djakarta (RI) met jeane EULDERINK , 43 jaar oud, 
geboren op 26-10-1905 te hengelo (o), overleden op 
01-10-1950 te djakarta (RI) op 44-jarige leeftijd.  
Jeanne is wel erg tragisch verongelukt.  Na het landen stapte 
Jeanne uit en liep in de nog draaiende propeller.  
Jeanne was eerder getrouwd te Semarang, 24-06-1931 met 
willem martinus Wensel en scheidde batavia 09-05-1946 van 
hem. Dochter van jan OELERING , hoteleigenaar, en 
elisabeth van WEZEL. 
Gehuwd (4) op 46-jarige leeftijd op 15-02-1952 te den 
haag (zh) met johanna adriana YBEMA , 38 jaar oud, 
medewerker Shell, vertaler, geboren op 28-12-1913 te 
wageningen (gld),  
was eerder getrouwd met adriaan Goudstikker, heeft bartel bij 
de Shell leren kennen. Dochter van tjeerd YBEMA  en 
saartje BROEKEMA . 

2. levenloos zoon WESTERWEEL, geboren op 
16-09-1906 te rotterdam (zh), overleden op 16-09-1906 te 
rotterdam (zh), 0 dagen oud.  
Grafnr 2787, overleden in het huis Pootstraat. 

3. levenloos zoon WESTERWEEL, geboren op 
23-07-1907 te rotterdam (zh), overleden op 23-07-1907 te 
rotterdam (zh), 0 dagen oud.  
Grafnr 2327, overleden in het huis oostzeedijk 253. 

4. johannes cornelis WESTERWEEL, geboren op 
09-07-1909 te rotterdam (zh), gedoopt (NH) op 
28-11-1909 te kralingen (zh), ned. herv. kerk, overleden 
op 31-05-1924 om 02.00 uur te rotterdam (zh) op 
14-jarige leeftijd.  
Bartel en Johannes werden na de dood van hun vader in 1919 
door grootmoeder? opgevoed. Op 31-05-1924 (zaterdag na 
hemelvaartsdag) gaat Bartel met zijn vriendin een dagje uit, 
Johannes gaat naar den Haag; daar was wat te doen, onderweg 
in Delft komt hij met zijn fiets te vallen. Hij kan nog naar huis 
rijden, maar overlijdt later aan zijn verwondingen. 
Dan is Bartel de laatstoverlevende van het gezin 
Westerweel-van der Noordt. 

5. willemina WESTERWEEL , geboren op 17-08-1910 te 
rotterdam (zh), gedoopt (NH) op 29-11-1910 te kralingen 
(zh), ned. herv. kerk, overleden op 17-04-1912 om 0800 
uur te rotterdam (zh) op 1-jarige leeftijd.  
Grafnr 1135, overleden op Nesserdijk 7. 

6. neeltje WESTERWEEL, geboren op 03-09-1911 te 
rotterdam (zh), gedoopt (NH) op 10-03-1912 te kralingen 
(zh), hoflaankerk, overleden op 19-03-1912 om 0700 uur 
te rotterdam (zh), 198 dagen oud.  
Grafnr R, adres langekade 322. 

 
VI.32 bartelina WESTERWEEL , geboren op 25-06-1886 om 17.30 
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uur te brouwershaven (z), huisnr. B 47.  
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis Stoel Marinuszoon, 35 jaar, 
arbeider en Gerrardus Johannes Sevenhuijsen, 63 jaar, secretaris. 
Overleden op 03-07-1921 om 1045 uur te portugaal (zh) op 
35-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 23-03-1904 te rotterdam (zh).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nationale Militie lichting 1905, lot nr 1076 tot dusver niet 
tot dienst verplicht 
b. geb. willem 
c. geb. bartelina met willem van der GRIEND, 19 jaar oud, 
meubelmakersknecht, geboren op 04-03-1885 om 14.00 uur te 
rotterdam (zh), in een huis aan de isaac hubertstraat.  
Aangegeven door: Maria Slijper- de Kemper, 69 jaar, verloskundige.  
Willem woont in de van Reijnstraat 54, Bartelina Oosteinde 64a, na het 
huwelijk gaan ze wonen in de Sionstraat 70. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. simon van der GRIEND, geboren 1904 te rotterdam. 
2. bartel van der GRIEND, geboren 1906 te rotterdam. 

 
VI.33 marinus WESTERWEEL , zadelmaker, geboren op 21-07-1889 

om 14.00 uur te rotterdam (zh), in een huis aan de groene laan.  
Aangegeven door: Alida Duppe, 70 jaar, verloskundige. Overleden op 
10-12-1949 te rotterdam (zh) op 60-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-08-1913 te rotterdam (zh) met 
johanna de JONG, 18 jaar oud, geboren op 30-08-1894 te 
alblasserdam (zh). 
Uit dit huwelijk: 
1. willemina WESTERWEEL , geboren op 07-01-1914 te 

rotterdam (zh), overleden op 08-12-1994 te rotterdam (zh) 
op 80-jarige leeftijd. 

 
V.23 neeltje WESTERWEEL, dienstbode, geboren op 10-09-1850 te 

brouwershaven (z), gedoopt op 27-10-1850 te brouwershaven (z), 
overleden op 15-07-1882 om 06.00 uur te brouwershaven (z) op 
31-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Dingeman van Gilst, 33 jaar, arbeider en Herman 
Kroon, 38 jaar. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-08-1874 te brouwershaven 
(z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nationale Militie, lichting 1869, no 2 van duivedijke in 
dienst van 03-05-1869 tot 02-05-1874 
b. geb. dingeman 
c. geb. neeltje 
d. overl. adriaan van Gilst 
e. overl. stoffel Westerweel 
f. certificaat van onvermogen dingeman met dingeman van GILST, 
24 jaar oud, varensgezel, urinoirreiniger, geboren op 22-08-1849 
om 17.00 uur te brouwershaven (z), overleden op 15-04-1914 te 
brouwershaven (z) op 64-jarige leeftijd, zoon van adriaan van 
GILST , schipper. 
Uit dit huwelijk: 
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1. maria adriana van GILST , geboren op 02-02-1875 om 
10.30 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 28, overleden 
op 28-03-1925 te oud-beijerland op 50-jarige leeftijd. 

2. levenloos zoon van GILST, geboren op 01-05-1877 te 
brouwershaven (z). 

3. anna stoffelina van GILST, geboren op 16-06-1878 om 
14.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 30, overleden 
op 25-04-1880 te brouwershaven (z) op 1-jarige leeftijd. 

4. levenloos ochter van GILST, geboren op 20-01-1880 te 
brouwershaven (z), overleden op 20-01-1880 te 
brouwershaven, 0 dagen oud. 

 
V.32 adriana WESTERWEEL , geboren op 29-12-1862 om 22.30 uur 

te brouwershaven (z), huisnr. C 35, overleden op 15-11-1882 om 
04.00 uur te brouwershaven (z) op 19-jarige leeftijd.  
Overleden in het kraambed van haar eerste kind.  
In het dienstbodenregister Brouwershaven 1820-1875 staat vermeld dat 
zij op 17-05-1880 uit Zonnemaire in Brouwershaven aankomt. 
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 15-07-1882 te brouwershaven 
(z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat.Mil., lichting 1880, lot 7, vrijgeloot 
b. certificaat van onvermogen marinus 
c. certificaat van onvermogen adriana 
d. geb. marinus 
e. geb. adriana 
f. overl cornelis Grootjans 
g. overl. clasina Meulmeester 
h. overl. marinus Grootjans (grootvader), arnemuiden, 23-10-1857 
i. overl. marinus lievense Meulmeester (grootvader), arnemuiden 
19-07-1843 
j. overl. maatje Cornelisse (grootmoeder), arnemuiden, 28-12-1856 
k. overl. grietje Klaasse (grootmoeder), arnemuiden, 28-12-1874 
l. overl. stoffel westerweel 
m. overl. anna Hilleman, nu echtgenote van johannes van Weele 
n. overl. bartel Westerweel (grootvader) 
o. overl. johannes Hilleman 
p. overl. maria van Nieuwenhuijsen (grootmoeder) 
q. overl. neeltje van der Wekken (grootmoeder) met marinus 
GROOTJANS, 21 jaar oud, visser, geboren op 18-12-1860 om 
07.30 uur te arnemuiden (z), huisnr. 50, overleden op 05-06-1949 
te noordgouwe op 88-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelis GROOTJANS, geboren op 29-11-1882 om 

03.00 uur te arnemuiden (z), huisnr. D 25 (getuige(n): 
bartel westerweel, 33jr koopman, broer), overleden op 
23-02-1947 te brouwershaven op 64-jarige leeftijd. 

 
IV.14 bartelina WESTERWEEL , geboren op 11-09-1824 om 17.00 

uur te brouwershaven (z), huisnr. B 10, gedoopt op 26-09-1824 te 
brouwershaven (z), overleden op 05-05-1856 te arnhrm op 
31-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-10-1846 te brouwershaven 
(z).  
Huwelijkse bijlagen: 
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a. geb. pieter 
b. geb. bartelina 
c. overl. maria van Nieuwenhuijsen 
d. certificaat van aankondigingen brouwershaven 
e. Certificaat Nat.Mil.lichting 1837, no 7, lengte 159,3 cm gediend 17e 
afd. infanterie 
f. bewijs van onvermogen met pieter BOUMAN , 28 jaar oud, 
melkboer, geboren op 27-08-1818 om 16.00 uur te brouwershaven 
(z), huisnr. D 76, overleden op 06-10-1847 om 06.00 uur te 
brouwershaven (z) op 29-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Willem van Eibergen, 77 jaar, winkelier en Gerardus 
van Eibergen, 37 jaar. 
Uit dit huwelijk: 
1. maria cornelia BOUMAN , geboren op 02-08-1847 om 

11.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. E 14, overleden 
op 02-10-1847 om 01.00 uur te brouwershaven (z), 61 
dagen oud.  
Aangegeven door: Willem van Eibergen, 77 jaar, winkelier en 
Gerardus van Eibergen, 37 jaar. 

 
IV.15 iman WESTERWEEL , vrachtrijder, geboren op 06-06-1829 om 

15.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. B 10, gedoopt op 
26-06-1829 te brouwershaven (z), overleden op 13-09-1908 om 
04.00 uur te brouwershaven (z) op 79-jarige leeftijd.  
Bron: register Stadsarbeiders en Zakkendragersgilde Brouwershaven 
Iman staat hierin vermeld in 1877 als deken van het gilde. 
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 07-05-1851 te brouwershaven 
(z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. iman 
b. geb. johanna 
c. overl. maria van Nieuwenhuijzen 
d. overl. johannes de Kok 
e. certificaat van afkondigingen brouwershaven 
f. certificaat van afkondigingen duivendijke 
g. Certificaat Nationale Militie no 4, lichting 1848 lot no 14 
Op 17-03-1848 vrijgesteld van dienst door de volbrachte dienst van een 
broer. In signalement lengte: 1,161m 
h. bewijs van onvermogen iman 
i. bewijs van onvermogen johanna met johanna de KOK, 22 jaar 
oud, geboren op 14-11-1828 om 13.00 uur te duivendijke (z), 
huisnr. L 1, overleden op 28-03-1865 te brouwershaven (z) op 
36-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Iman Westerweel, echtgenoot, 35 jaar, arbeider en 
Iman de Jonge, 68 jaar, lijkdienaar. Dochter van johannes de KOK. 
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 07-10-1865 te brouwershaven 
(z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nationale Militie, lichting 1848, lot nr 14. uit hoofde van 
broederdienst vrijgesteld. 
b. geb. iman 
c. geb. lena 
d. overl. johanna de Kok 
e. afkondigingen ellemeet 
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f. afkondigingen elkerzee 
g. afkondigingen brouwershaven 
h. bewijs van onvermogen iman 
i. bewijs van onvermogen lena met lena de VOOGD, 33 jaar oud, 
geboren op 23-03-1832 om 17.00 uur te elkerzee (z), huisnr 25, 
overleden op 18-10-1904 om 08.00 uur te brouwershaven (z) op 
72-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Olivier Westerweel, zoon, 30 jaar, spoorwegbeambte 
te Rotterdam en Leendert van der Klooster, 27 jaar, broodbakker. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. maria WESTERWEEL  (zie V.35  . 114). 
2. johannes WESTERWEEL (zie V.36  . 115). 
3. bartel WESTERWEEL , geboren op 23-06-1857 te 

brouwershaven (z),  
s'Avonds, huis ongenummerd in de Nieuwstad. Overleden op 
13-10-1858 om 04.00 uur te brouwershaven (z) op 
1-jarige leeftijd. 

4. bartel WESTERWEEL  (zie V.39  . 118). 
5. krina WESTERWEEL  (zie V.42  . 120). 
6. adriana WESTERWEEL , geboren op 10-12-1864 om 

13.00 uur te brouwershaven (z), overleden op 10-09-1877 
om 02.00 uur te brouwershaven (z) op 12-jarige leeftijd. 

Uit het tweede huwelijk: 
7. cornelia WESTERWEEL, geboren op 25-02-1867 om 

23.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 21? Overleden 
op 22-03-1870 om 18.00 uur te brouwershaven (z) op 
3-jarige leeftijd. 

8. marina WESTERWEEL  (zie V.46  . 121). 
9. levenloos dochter WESTERWEEL, geboren op 

23-05-1870 om 05.00 uur te brouwershaven (z), 
overleden op 23-05-1870 te brouwershaven (z), 0 dagen 
oud. 

10. levenloos dochter WESTERWEEL, geboren op 
23-05-1870 om 05.00 uur te brouwershaven (z), 
overleden op 23-05-1870 te brouwershaven (z), 0 dagen 
oud. 

11. cornelia lena WESTERWEEL (zie V.50  . 122). 
12. tona WESTERWEEL (zie V.52  . 122). 
13. olivier WESTERWEEL  (zie V.54  . 123). 
14. marinus WESTERWEEL  (zie V.57  . 125). 

 
V.35 maria WESTERWEEL , dienstbode, geboren op 18-07-1851 om 

11.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. A 41?1, overleden op 
24-01-1875 te dreischor (z) op 23-jarige leeftijd.  
Waarschijnlijk in 't kraambed overleden. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-05-1872 te dreischor (z) 
(getuige(n): marinus Berman, 72 jaar, broodbakker, hendrik 
Everwijn, 56 jaar, smid, joris cornelis Modderkreeke, 45 jaar, 
gemeenteveldwachter en dingeman van Bloois, 36 jaar, 
logementhouder.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. johannis cornelis 
b. geb. maria 
c. Certificaat Nat. Mil. lichting 1868, lot 42, tot geen dienst verplicht 
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d. overl. jan van den Berge 
e. overl. johanna de Kok 
f. afkondigingen brouwershaven 21 en 28 april. Echtgenoot is 
johannis cornelis van den BERGE, 23 jaar oud, arbeider, 
geboren op 18-11-1848 om 22.00 uur te dreischor (z), huisnr. 94.  
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis Tuijn, 51 jaar, herbergier en Jan 
Eijke, 48 jaar, geregtsbode. 
Uit dit huwelijk: 
1. pieternella johanna van den BERGE, geboren op 

26-10-1873 om 23.00 uur te dreischor (z).  
Bij de aangifte waren getuige: Joris Cornelis Modderkreeke, 47 
jaar, veldwachter en Leendert Lemsom, 67 jaar, vlasboer. 
Overleden op 10-02-1934 te brouwershaven op 60-jarige 
leeftijd. 

2. johannes van den BERGE, geboren op 16-12-1874 om 
04.00 uur te dreischor (z).  
Bij de aangifte waren getuige: Johannes van der Linde, 52 jaar, 
landbouwer en Anthonie Aalbrecht van der Linde, 23 jaar, 
landbouwer. 

 
V.36 johannes WESTERWEEL, arbeider, geboren op 03-12-1853 om 

13.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D 72, gedoopt op 
29-01-1854 te brouwershaven (z), overleden op 21-09-1891 om 
05.30 uur te brouwershaven (z) op 37-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1878 te brouwershaven 
(z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat.Mil., lichting 1875 lot nr. 10 gediend van 06-05-1873 
tot 05-05-1878 
b. geb. johannes 
c. geb. johanna 
d. overl. johanna de Kok 
e. overl. hubrecht van Klooster 
f. certificaat van onvermogen. Echtgenote is johanna van 
KLOOSTER , 23 jaar oud, geboren op 21-05-1854 om 14.00 uur 
te noordwelle (z), huisnr. 55, overleden op 22-03-1942 te 
brouwershaven (z) op 87-jarige leeftijd, begraven te 
brouwershaven (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Lieve moeder'. 
Uit dit huwelijk: 
1. johanna maria WESTERWEEL , geboren op 

30-11-1878 om 19.30 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 
3, overleden op 28-07-1882 om 18.00 uur te 
brouwershaven (z) op 3-jarige leeftijd. 

2. adriana WESTERWEEL , geboren op 23-09-1880 om 
16.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 3, overleden op 
19-03-1974 te veere (z) op 93-jarige leeftijd, begraven op 
22-03-1974 te brouwershaven (z), algemene 
begraafplaats.  
Op grafsteen 'Geliefde moeder behuwdmoeder en oma' (Eén 
graf met haar man). 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-05-1905 te 
brouwershaven (z).  
Huwelijkse bijlagen 
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a. geb. pieter 
b. geb. adriana 
c. overl. johannes Westerweel brouwershaven, 21-09-1891 
d. Certificaat Nat.Mil., lichting 1897, lot 12 geen dienst met 
pieter van DONGE, 28 jaar oud, geboren op 04-09-1876 
om 23.30 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 58.  
Bij de aangifte waren getuige: Arie van Donge, 38 jaar, 
arbeider en Gerrardus Johannes Sevenhuijsen, 53 jaar, 
secretaris. Overleden op 19-08-1965 te brouwershaven (z) 
op 88-jarige leeftijd, begraven te brouwershaven (z), 
algemene begraafplaats.  
Op grafsteen (samen met zijn vrouw) 'Lieve man vader en opa'. 

3. johanna maria WESTERWEEL  (zie VI.50  . 117). 
4. hubrecht WESTERWEEL , kraanmachinist, geboren op 

09-08-1884 om 03.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D 
68, overleden op 19-06-1962 te brouwershaven (z) op 
77-jarige leeftijd, begraven te brouwershaven (z).  
Op grafsteen 'Lieve man'. Het geboortejaar is onjuist op de 
steen, er staat '1864'. 
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 30-11-1921 te rotterdam 
(zh) met martina ADRIAANSEN , 23 jaar oud, geboren 
op 31-12-1897 om 18.00 uur te brouwershaven (z), 
huisnr. E 87.  
Bij de aangifte waren getuige: Bartel Matthijsse, 35 jaar, 
veldarbeider en Leendert Pieter Rooij, 24 jaar, klerk ter 
secretarie. Dochter van jacobus ADRIAANSEN, 
schoenmaker. 

5. ida WESTERWEEL , geboren op 13-02-1886 om 08.00 
uur te brouwershaven (z), huisnr. D 68, overleden op 
27-10-1968 te 's-gravenhage (zh) op 82-jarige leeftijd, 
begraven op 31-10-1968 te den haag , begraafplaats 
Nieuw Eykenduynen.  
Ida werd in den Haag ingeschreven op 12-03-1920 (Bev.Reg. 
1913-1939). 
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 06-05-1921 te den haag 
(zh) (getuige(n): antonie pieter Haasdonk, 48 jaar, broer 
van de man en arie antonie den Ouden, 23 jaar, 
trambeambte, beiden wonende te rotterdam.) met jacobus 
HAASDONK , 36 jaar oud, conducteur HTM, geboren op 
01-04-1885 om 18.45 uur te baarland (z), huisnr. A 40.  
Bij de aangifte waren getuige: Izak Bakker, 46 jaar, arbeider en 
Jan Hannewijk, 30 jaar, arbeider. 
 
Jacobus was er een van een tweeling, het tweede kind, Stoffel, 
werd om 19.00 uur geboren. Overleden op 18-09-1968 te 
's-gravenhage (zh) op 83-jarige leeftijd.  
Jacobus werd op 09-05-1908 ingeschreven in den Haag, hij 
woonde eerst in bij van Bommel in de Jacob Catsstraat 64 
vanaf 11-02-1912, daarna bij van Dijk Frans Halsstraat 9 
vanaf 11-03-1919. (Bev.Reg. 1913-1939), zoon van jacomina 
jacoba KOOLE .  
Op 06-05-1921 betrekken de jonggehuwden een woning aan de 
Frans Halsstraat 145, 1e etage (Bev.Reg. 1913-1939). 

6. lena WESTERWEEL (zie VI.56  . 117). 
7. iman johannes WESTERWEEL, winkelier, geboren op 

18-05-1889 om 16.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D 
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68, overleden op 29-04-1964 te rotterdam (zh) op 
74-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-04-1921 te rotterdam 
(zh) met adriana LEMSON, 29 jaar oud, geboren op 
24-03-1892 om 21.30 uur te nieuwerkerk (z), huisnr. A 
124.  
Bij de aangifte waren getuige: Johan Laurens van Oost, 67 
jaar, onderwijzer en Samuel Kornelis van Oost, 31 jaar. 
Overleden op 06-01-1964 te rotterdam (zh) op 71-jarige 
leeftijd. 

8. jan WESTERWEEL  (zie VI.59  . 118). 
 
VI.50 johanna maria WESTERWEEL , geboren op 12-11-1882 om 

09.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 3, overleden op 
09-04-1973 te rotterdam (zh) op 90-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-11-1903 te brouwershaven 
(z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. cornelis 
b. geb. johanna maria 
c. overl. johannes Westerweel 
d. Certificaat Nat.Mil., lichting 1897, lot 16, tot geen dienst verplicht. 
Echtgenoot is cornelis van de VELDE, 26 jaar oud, winkelier, 
geboren op 07-09-1877 om 11.00 uur te brouwershaven (z), 
huisnr. C 25.  
Bij de aangifte waren getuige: Gerrardus Johannes van Sevenhuijsen, 54 
jaar, secretaris en Willem van Putten, 39 jaar, arbeider. Overleden op 
19-09-1963 te rotterdam (zh) op 86-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. johannis marinus van de VELDE, geboren op 

23-09-1904 te brouwershaven (z), overleden op 
01-10-1904 te brouwershaven (z), 8 dagen oud. 

 
VI.56 lena WESTERWEEL, geboren op 08-03-1888 om 02.00 uur te 

brouwershaven (z), huisnr. D 68, overleden op 10-02-1969 te 
middelharnis (zh) op 80-jarige leeftijd, begraven te 
brouwershaven(z).  
Op grafsteen 'Zorgzame moeder' Graf samen met haar man. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-05-1915 te brouwershaven (z) 
(getuige(n): bastiaan van der Sluijs, 41 jaar, schilder, oom van de 
man en cornelis van de Velde johzn, 37 jaar, winkelier, zwager 
van de vrouw.) met johannes van der SLUIJS, 26 jaar oud, 
schippersknecht, geboren op 01-08-1888 om 02.00 uur te 
brouwershaven (z), huisnr. A 55.  
Aangegeven door Marinus Johannes Bijbau, 55 jaar, geneesheer, de 
vader was door afwezigheid verhinderd deze aangifte te doen. 
Bij de aangifte waren getuige: Johannes van Beveren, 49 jaar, schipper 
en Gerrardus Johannes Sevenhuijsen, 65 jaar, secretaris van 
Brouwershaven. Overleden op 05-03-1942 te brouwershaven (z) op 
53-jarige leeftijd, begraven te brouwershaven (z).  
Op grafsteen 'Man en vader' Graf samen met zijn vrouw. 
Uit dit huwelijk: 
1. jacoba johanna van der SLUIJS, geboren op 

25-10-1919 te brouwershaven (z). 
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VI.59 jan WESTERWEEL , kruidenier, schipper, geboren op 
04-11-1890 om 18.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D 86?  
Aangifte door de geneesheer Marinus Johannes Bijbau, daar de vader 
door afwezigheid verhinderd was aangifte te doen. Overleden op 
14-03-1972 te rotterdam (zh) op 81-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-02-1913 te bruinisse (z) 
(getuige(n): pieter van Dongen, 36 jaar, arbeider, cornelis van de 
Velde, 35 jaar, kermisreiziger, beiden zwagers van de man, 
leendert mattheus Elenbaas, 29 jaar, bootsman en wouter Okkerse, 
32 jaar, schippersknecht, beiden zwagers van de vrouw.) met 
cornelia VAANE, 22 jaar oud, geboren op 16-10-1890 om 15.30 
uur te bruinisse (z), huis nr. A 117. 
Uit dit huwelijk: 
1. johannes adriaan WESTERWEEL, kruidenier, 

geboren op 05-07-1913 te rotterdam (zh). 
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-06-1943 te rotterdam 
(zh). 

2. adriaan leendert WESTERWEEL, geboren op 
21-05-1916 om 19.30 uur te bruinisse (z), huisnr. A 198, 
overleden op 23-08-1997 te rotterdam (zh) op 81-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-08-1939 te rotterdam 
(zh). 

 
V.39 bartel WESTERWEEL , veldarbeider, geboren op 11-08-1859 

om 06.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D 95, overleden op 
08-07-1904 om 13.00 uur te brouwershaven (z) op 44-jarige 
leeftijd.  
Op 19 september 1902 wordt Bartel in het huis van bewaring te Zierikzee 
opgenomen om twee dagen hechtenis te ondergaan. Hij werd tot deze 
straf veroordeeld, de reden was: 'het als vader krachtens de wet belast 
met de verzorging van een bij hem inwonende leerpligtig kind geplaatst 
op een lagere school niet zorgen dat dat kind de school regelmatig 
bezoekt' 
 
Signalement: lengte: 1.70 m, haar: blond, wenkbrauwen: idem, 
voorhoofd: laag, ogen: grijs, neus: groot, mond: gewoon, kin: breed, 
baard: blond, aangezicht: lang, kleur: gezond, bijzondere kenmerken: 
scheve neus. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-07-1888 te ellemeet (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. afkondigingen elkerzee zo 06-07 en 13-07-1888 
b. overl. marinus Schietekatte, echtgenoot van adriaantje Koster, 
elkerzee, 27-07-1873 
c. geb. bartel 
d. geb. johanna adriana 
e. overl. johanna de Kok 
f. overl. martinus Tuijten 
g. overl. pieternella Schietekatte 
h. overl. nicolaas Tuijten, zierikzee, 21-05-1826 
i. overl. lowisa dorothea Buchtenkirch, zierikzee, 02-10-1854 
j. toestemming voogd willem van Strien te elkerzee 
k. Certificaat Nat.Mil. brouwershaven, lichting 1879, lot 7, wegens 
broederdienst vrijgesteld, maar op 04-05-1882 ingelijfd is als 
plaatsvervanger bij het 3e regiment infanterie 
N.B. herhaaldelijk vindt men in deze bijlagen aantekeningen omdat de 



Rob Westerweel Pagina 119 3-2-2009 

schrijfwijze van "Tuijten" en van "lowisa dorothea Buchtenkirch" door 
de ambtenaar foutief wordt geschreven, de correcties worden steeds 
door handtekeningen ge-echt. Echtgenote is johanna adriana 
TUIJTEN , 21 jaar oud, geboren op 02-01-1867 om 03.00 uur te 
duivendijke (z), huisnr. L 35, overleden op 14-05-1917 om 08.00 
uur te brouwershaven (z) op 50-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Iman Westerweel, zoon, 28 jaar, veldarbeider en 
David van den Hoek, 46 jaar, lijkdienaar. 
Uit dit huwelijk: 
1. iman WESTERWEEL , landarbeider, geboren op 

02-12-1888 om 05.00 uur te ellemeet (z), huisnr. 102, 
overleden op 29-07-1966 te brouwershaven (z) op 
77-jarige leeftijd, begraven te brouwershaven (z).  
Op grafsteen (samen met broer Martinus) 'Lieve broers'. 

2. martinus WESTERWEEL , landarbeider, geboren op 
04-05-1890 om 01.00 uur te ellemeet (z), huisnr. 104, 
overleden op 27-12-1959 om 21.15 uur te brouwershaven 
(z) op 69-jarige leeftijd, begraven te brouwershaven (z).  
Op grafsteen (samen met broer Iman) 'Lieve broers'. 

3. johanna WESTERWEEL, geboren op 08-05-1892 om 
09.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D 48, overleden 
op 02-07-1986 te rotterdam (zh) op 94-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-05-1923 te rotterdam 
(zh) met jan KOKJE , 29 jaar oud, geboren op 
24-07-1893 om 22.00 uur te rotterdam (zh), in een huis 
aan de crooswijksche weg.  
Aangifte door: Ida Louisa Roevers, 28 jaar, verloskundige. 
Bij de aangifte waren getuige: Gerardus Lurema, 45 jaar, 
gemeenteklerk en Rimmert Haasdijk, 23 jaar, gemeenteklerk. 
Overleden op 03-06-1982 te rotterdam (zh) op 88-jarige 
leeftijd, zoon van klaas johannes KOKJE, loodgieter. 

4. pieternella WESTERWEEL , geboren op 03-03-1895 
om 11.00 uur te ellemeet (z), huisnr. 95, overleden op 
01-11-1981 te zierikzee (z) op 86-jarige leeftijd, begraven 
te brouwershaven (z), algemene begraafplaats.  
Graf samen met haar man. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-07-1921 te 
brouwershaven (z) (getuige(n): cornelis Grootjans, 38 
jaar, visser en jan Grootjans, 30 jaar, visser, beiden broers 
van de man.) met johannes GROOTJANS, 28 jaar oud, 
geboren op 27-07-1892 om 16.00 uur te brouwershaven 
(z), huisnr. D 17.  
Aangegeven door:: Arie Vermaat, 57 jaar, vissersgezel en 
Gerrardus Johannes Sevenhuijsen, 69 jaar, secretaris van 
Brouwershaven. Overleden op 25-07-1952 om 17.15 uur te 
brouwershaven (z) op 59-jarige leeftijd, begraven te 
brouwershaven (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Lieve man vader en grootvader' Graf samen met 
zijn vrouw. 

5. adriana WESTERWEEL , geboren op 01-12-1896 om 
06.00 uur te ellemeet (z), huisnr. 95, overleden op 
18-01-1990 te zierikzee (z) op 93-jarige leeftijd, begraven 
op 22-01-1990 te rotterdam (zh). 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-09-1923 te rotterdam 
(zh) met willem van BEVEREN, 30 jaar oud, geboren op 
12-12-1892 om 06.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. 
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..96, overleden op 01-03-1983 te zierikzee (z) op 
90-jarige leeftijd. 

6. krina WESTERWEEL , dienstbode, geboren op 
22-03-1899 om 07.00 uur te ellemeet (z), huisnr. 100, 
overleden op 09-07-1969 te zierikzee (z) op 70-jarige 
leeftijd, begraven te brouwershaven (z), algemene 
begraafplaats.  
Op grafsteen 'Onze lieve zuster en tante'. 
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-04-1928 te rotterdam 
(zh) met jacob mattheus BOOGERD, 25 jaar oud, 
geboren op 07-04-1902 om 16.00 uur te zierikzee (z), 
huisnr. A 168.  
Bij de aangifte waren getuige: Jacob Mattheus Vijverberg, 62 
jaar en Thomas Leijdekkers, 63 jaar, schilder. Overleden op 
30-11-1928 te rotterdam (zh) op 26-jarige leeftijd. 

7. martina louisa WESTERWEEL , geboren op 
16-07-1901 om 13.00 uur te duivendijke (z), huisnr. B 26, 
overleden op 10-05-1985 te zierikzee (z) op 83-jarige 
leeftijd. 

8. johannis WESTERWEEL, geboren op 10-10-1902 om 
23.00 uur te duivendijke (z), huisnr. B 23, overleden op 
21-07-1904 om 04.00 uur te brouwershaven (z) op 
1-jarige leeftijd. 

9. levenloos zoon WESTERWEEL, geboren op 
24-06-1908 te brouwershaven. 

 
V.42 krina WESTERWEEL , geboren op 04-03-1861 om 22.00 uur te 

brouwershaven (z), huisnr. C 21, overleden op 02-04-1897 om 
15.00 uur te rotterdam (zh) op 36-jarige leeftijd.  
Overleden in een huis aan het Touwslagerspad. grafnr. 1001. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1884 te brouwershaven  (z) 
(getuige(n): o.a. johannes Westerweel, broer en cornelis van de 
Velde lenaszn, oom van de bruid).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat.Mil. lichting 1882, lot 17, wegens zijnde eenige wettige 
zoon van dienst vrijgesteld 
b. geb. cornelis 
c. geb. krina 
d. overl. johanna de Kok 
e. bewijs van onvermogen met cornelis van de VELDE, 21 jaar 
oud, geboren op 19-08-1862 om 23.00 uur te brouwershaven (z), 
huisnr. D 18, overleden op 19-06-1939 te rotterdam op 76-jarige 
leeftijd, zoon van willem van de VELDE en jacoba KOOLE. 
Uit dit huwelijk: 
1. jacoba johanna van de VELDE, geboren 1885 te 

brouwershaven. 
2. dochter van de VELDE, geboren op 11-09-1886 te 

brouwershaven. 
3. johanna jacoba van de VELDE, geboren 1887 te 

brouwershaven. 
4. lena van de VELDE, geboren op 03-09-1888 om 22.00 

uur te brouwershaven (z), huisnr. C 30.  
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis van der Vate, 42 jaar, 
arbeider en Gerrardus Johannes Sevenhuijsen, 65 jaar, 



Rob Westerweel Pagina 121 3-2-2009 

secretaris. Overleden op 06-10-1888 om 08.30 uur te 
brouwershaven (z), 33 dagen oud.  
Aangegeven door: Cornelis van de Velde, vader, 26 jaar, 
arbeider en Cornelis van de Velde Lena'szoon, 71 jaar, 
arbeider. 

5. lena wilhelmina van de VELDE, geboren 1890 te 
rotterdam-kralingen. 

6. willem van de VELDE, geboren 1891 te 
rotterdam-kralingen. 

7. iman johannes van de VELDE, geboren 1893 te 
rotterdam-kralingen. 

8. krina maria van de VELDE , geboren 1894 te 
rotterdam-kralingen. 

9. cornelis van de VELDE, geboren op 01-10-1896 te 
rotterdam. 

 
V.46 marina WESTERWEEL , kruidenierster, geboren op 

10-11-1868 om 11.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 21, 
overleden op 28-04-1950 te naaldwijk (zh) op 81-jarige leeftijd.  
Op 13-11-1934 laat Marina bij notaris Rudolf Herman Arentsen 
(kantoornr.422) een testament opmaken (repertorium nr. 203). Zij woont 
dan Hofstraat 37 te Honselersdijk (Naaldwijk). Op 12-05-1941 
hernieuwt zij dit testament, haar man Leendert is inmiddels overleden, 
bij dezelfde notaris (repertorium nr. 113). Zij woont nog steeds op 
hetzelfde adres. (Bron: Centraal Testamentenregister). 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-02-1889 te naaldwijk (zh).  
De huwelijkse bijlagen zijn met het bombardement op het Bezuidenhout 
in Den Haag verloren gegaan. Echtgenoot is leendert 
VINGERLING , 26 jaar oud, timmermansknecht, geboren op 
29-05-1862 om 07.00 uur te zuidland (zh), overleden op 
08-03-1937 te naaldwijk (zh) op 74-jarige leeftijd.  
Op dezelfde dag als Marina laat Leendert zijn testament opmaken, te 
weten op 13-11-1934 (repertorium nr. 202), ook bij notaris Rudolf 
Herman Arentsen te Naaldwijk. (Bron: Centraal Testamentenregister). 
Zoon van leendert VINGERLING , timmermansknecht, en 
hilletje LUIJMES . 
Uit dit huwelijk: 
1. leendert VINGERLING , geboren op 10-10-1889 te 

naaldwijk (zh), overleden op 02-07-1945 te naaldwijk op 
55-jarige leeftijd. 

2. lena ida VINGERLING , geboren op 07-04-1891 te 
naaldwijk (zh). 

3. hilletje VINGERLING , geboren op 01-03-1893 te 
naaldwijk (zh). 

4. iman johannes VINGERLING , geboren op 15-09-1894 
te naaldwijk, overleden op 25-04-1895 te naaldwijk, 222 
dagen oud. 

5. iman johannes VINGERLING , geboren op 16-03-1896 
te naaldwijk (zh). 

6. levenloos zoon VINGERLING, geboren op 11-05-1897 
te naaldwijk, overleden op 11-05-1897 te naaldwijk, 0 
dagen oud. 

7. willem VINGERLING , handelsemploijee, geboren op 
08-08-1904 te naaldwijk (zh), overleden op 24-10-1969 te 
den haag (zh) op 65-jarige leeftijd.  
Willem trouwde te Batavia op 15-01-1935 met Suzanna 



Rob Westerweel Pagina 122 3-2-2009 

Everdine van Slooten, geb. Batavia op 21-10-1905, zij was een 
commies bij de belastingen (Bron: De Indische Navorscher, 
jaargang 5, nr.4, april 1939. 

8. cornelis marinus VINGERLING , geboren op 
02-04-1906 te naaldwijk (zh). 

 
V.50 cornelia lena WESTERWEEL, geboren op 30-03-1871 te 

brouwershaven (z), huisnr. C 22, overleden op 09-01-1954 te 
rotterdam (zh) op 82-jarige leeftijd.  
Cornelia Lena wordt op 01-01-1890 in Leiden als dienstbode 
ingeschreven op het adres Hoogewoerd wijk 3, nr. 142, op 25-05-1891 
vertrekt ze weer naar Brouwershaven. 
Op 09-05-1884 vertrekt ze naar Kerkwerve. Bron Bev.Reg. 
Brouwershaven 1861-1890. 
In het dienstbodenregister Brouwershaven 1820-1875 staat vermeld dat 
zij op 02-09-1889 uit Zonnemaire in Brouwershaven aankomt. Ze gaat 
werken bij J.W.Gast, huis nr. A 15. Op 06-11-1889 vertrekt ze naar 
Leiden, ze komt weer terug op 25-05-1891. Ze werkt dan bij A. 
Constandse, daarna bij G.M. de Kater. Op 01-05-1895 vertrekt ze naar 
Rotterdam. 
 
Op 08-09-1925 laat ze haar testament opmaken bij notaris Evert 
Suermondt te Rotterdam (kantoornr. 386, repertorium nr. 231). Ze 
woont dan Eerste Jerichostraat 17a. (Bron: Centraal 
Testamentenregister). 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-11-1897 te rotterdam (zh).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. afkondigingen 31-10 en 07-11-1897 
b. Certificaat Nat. Mil. lot 68, tot geen dienst verplicht 
c. geb. adrianus 
d. overl. gommert (gommarius) 
e. geb. cornelia lena 
 met adrianus van der LINDE, 24 jaar oud, spoorwegbeambte, 
geboren op 24-12-1872 om 13.30 uur te zierikzee (z), huisnr. C 
616.  
Getuige bij aangifte: Laurens van de Linde, boekbinder te Zierikzee.  
Bij het huwelijk woonde Adrianus Slaakkade 59, Cornelia Lena 
Koningin Emmaplein 12, ze gaan na het huwelijk op de Slaakkade 
wonen. 
Uit dit huwelijk: 
1. gommarius van der LINDE, geboren op 12-11-1898 om 

13.00 uur te rotterdam (zh), in een huis aan de slaakkade.  
Aangifte door: Ida Louisa Roevos, 33 jaar, verloskundige.  
Getrouwd met W.S. Steenhauer, een kind, Lia. 

2. lena adriana van der LINDE, geboren op 02-02-1902 te 
rotterdam.  
Getrouwd met J. Plazier, een kind, Ineke. 

 
V.52 tona WESTERWEEL, geboren op 28-09-1872 om 01.00 uur te 

brouwershaven (z), huisnr. C 22, overleden op 03-04-1956 te 
rotterdam (zh) op 83-jarige leeftijd.  
Tona doet in 1894 belijdenis en vertrekt op 20-09-1896 naar Melick en 
Herkenbosch (nu gemeente Roerdalen) in Limburg. 
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 01-10-1896 te melick en 
herckenbosch met nicolaas OOST LIEVENSE, 40 jaar oud, 
kommies bij 's Rijksbelastingen, geboren op 01-09-1856 om 05.30 
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uur te middelburg (z), huisnr. F 24.  
Bij de aangifte waren getuige: Andreas Johan Pieter Martin, 56 jaar, 
ambtenaar en Willem Frans Theijsse, 44 jaar, ambtenaar. Overleden 
op 05-04-1917 om 06.00 uur te rotterdam (zh), Burg. 
Hoffmanplein 49 op 60-jarige leeftijd.  
Grafnr. 900= 
 
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis Suurland, 60 jaar, lijkbezorger 
en Johannes Adrianus van Leusden, 32 jaar, scheepsroeier. Zoon van 
jacob OOST LIEVENSE, koopman, en wilhelmina tona 
TERMON . 
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 21-12-1921 te rotterdam (zh) 
(getuige(n): johannes marinus van der Male, 62 jaar, zonder 
beroep en adriaan van der Linden, 49 jaar, ladingmeester.) met 
johannes GRAVESTEIN, 54 jaar oud, winkelier, geboren op 
22-09-1867 om 16.00 uur te broek (zh), huisnr. 16, overleden op 
13-10-1934 te rotterdam (zh) op 67-jarige leeftijd.  
Geboren in de voormalige gemeente Broek, thans gemeente 
Waddinxveen, weduwnaar van Jacomina Hoogendoorn. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. jacob nicolaas OOST LIEVENSE, kantoorbediende, 

geboren ± 1898 te melick en herkenbosch (l).  
Trouwt op 12-04-1922 te Rotterdam met Neeltje Brugmans, 
geboren ± 1898 te Amsterdam, dochter van Willem Fredrik 
Hendrik Brugmans, verificateur bij 'sRijksbelastingen en 
Hendrika Cornelia Platteel. Getuigen zijn: Leendert Antonie 
Jacobus van der Hammen, 24 jaar, kantoorbediende en 
Johannes Gravestijn, 54 jaar, winkelier, stiefvader van Jacob. 

2. lena martha OOST LIEVENSE, geboren op 
13-04-1902 om 01.30 uur te sint maartensdijk (z), 
huisnr.A 307.  
Bij de aangifte waren getuige: Dirk Jan Jansen, 29 jaar, 
rijksambtenaar en Gabriël Hage, 29 jaar, landbouwersknecht.  
Trouwt op 21-02-1923 te Rotterdam met M. Datema (B150). 

 
V.54 olivier WESTERWEEL , tuinder, geboren op 03-06-1874 om 

11.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 22, overleden op 
25-02-1953 te mijnsheerenland (zh) op 78-jarige leeftijd.  
In het boekje "De bel van de Greupkerk luidt nog..., 75 jaar kerk aan de 
Greup 1922- 1997" van Pleun R. Troost, uitgever: Bestuur van de 
Hulpkerk te Greup, Mijnsheerenland, januari 1997, wordt Olivier 
regelmatig genoemd. Vanaf het allereerste begin is hij betrokken bij de 
evangelisatie. In september 1922 werd op zijn voorstel de zondagsschool 
"Timotheüs" opgericht, die heden ten dage nog bestaat. Vele tientallen 
jaren is hij de bezielende kracht achter Timotheüs geweest. Ook was hij 
betrokken bij de oprichting van de naaikrans "Bidt en werkt". Hij stelde 
ƒ 10,00 als startkapitaal uit de pot van de zondagsschool ter 
beschikking. Op pagina 33 van bovengenoemd boekje vinden we een foto 
van "Bidt en werkt" waarop Olivier met zijn dochter Maartje. Van 
Olivier komen we verder nog te weten dat hij hardhorend was en zich 
bediende van een spreekhoorn. Van zijn kleindochter hoorde ik dat hij 
later gebruik maakte van een gehoorapparaat. 
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 02-05-1901 te oud-beijerland 
(zh).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. olivier 
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b. Certificaat Nat.Mil.lot nr 15 vrijgeloot 
c. geb. bastiaantje 
d. overl. teuntje ingetje van Rij 
e. afkondigingen te rotterdam zondagen 21 en 28 april 1901 
 
Advertentie in Zierikzeesche Nieuwsbode. Echtgenote is bastiaantje 
KONIJNENDIJK , 25 jaar oud, geboren op 22-03-1876 om 11.00 
uur te oud-beijerland (zh), overleden op 03-01-1903 om 16.00 uur 
te rotterdam (zh), huis aan de coolsingel op 26-jarige leeftijd.  
Grafnr. 37. 
 
Dit overlijden is ook vermeld in een advertentie in de Zierikzeesche 
Nieuwsbode.  
Bastiaantje vertrekt op 05-07-1894 naar Rotterdam (Bron: Bev.Reg. 
Oud Beijerland 1885-1894, deel 5, fol.55), dochter van arie 
KONIJNENDIJK  en teuntje ingetje van RIJ. 
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 02-11-1905 te oud-beijerland 
(zh).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. olivier 
b. overl. bastiaantje Konijnendijk 
c. Certificaat Nat. Mil. lot no 15, vrijgeloot 
d. geb. teuntje ingetje 
e. afkondigingen te brouwershaven op 22 en 29 oktober 1905 
f. afkondigingen te rotterdam met teuntje ingetje DOOLAARD , 25 
jaar oud, geboren op 24-05-1880 om 19.00 uur te oud-beijerland 
(zh), huisnr. C 38, overleden op 11-11-1946 te mijnsheerenland 
(zh) op 66-jarige leeftijd, dochter van pleun DOOLAARD , 
arbeider, en maartje van RIJ. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. lena WESTERWEEL, geboren op 16-08-1901 om 13.00 

uur te rotterdam (zh), in een huis aan de vlietsteeg.  
Aangegeven door: Ida Louisa Roevos, 36 jaar, verloskundige. 
Overleden op 06-01-1986 te comstrijen (zh) op 84-jarige 
leeftijd, begraven op 09-01-1986 te numansdorp (zh). 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-06-1924 te 
mijnsheerenland (zh) met jan van der VELDEN, 23 jaar 
oud, geboren op 16-02-1901 om 10.00 uur te numansdorp 
(zh), overleden op 06-12-1971 te numansdorp (zh) op 
70-jarige leeftijd, zoon van maartje POUWE. 

Uit het tweede huwelijk: 
2. pleun WESTERWEEL, geboren op 23-05-1901 om 

07.30 uur te oud-beijerland (zh), huisnr. B 373.  
Werd geboren als Doolaard, en bij het huwelijk erkend. 
Gehuwd 1925 met willempje DORST, geboren op 
29-06-1904, overleden op 08-06-1994 te mijnsherenland 
(zh) op 89-jarige leeftijd. 

3. iman WESTERWEEL , geboren op 08-10-1906 te 
rotterdam (zh), overleden op 29-11-1985 te 
oud-beijerland (zh) op 79-jarige leeftijd, begraven op 
03-12-1985 te mijnsheerenland (zh),  
stadsarchief Dordrecht toegangsnr 782, titel: older Het 
Westmaas-Nieuwland.1969 223, akte van aankoop van het 
recht van erfpaht rustende op het perceel gelegen aan de 
Westdijk, kadasraal bekend gemeente Mijnsheerenland, sectie 
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B no 778, alsmede van de volle eigendom van het perceel 
gelegen eveneens ade Westdijk, kadastraal bekend gemeente 
Mijnsheerenland, sectie B no 1112 vanOiman Westerweel en 
Aartje Pieternella Middelhoek te Mijnsheerenland. 
 
1945: 795: Verguning en stuk betreffende de vergunning 
veleend aan O. Westerweel, tot het leggen van een dam in de 
noordelijke Braberwegsloot, voor hwet perceel bekend 
gemeente Mijnsheerenland, sectie A no 939. 
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-01-1938 te 
mijnsheerenland (zh) met aartje pieternella 
MIDDELHOEK , 29 jaar oud, geboren op 11-02-1908 te 
mijnsherenland (zh). 

4. maartje (ma) WESTERWEEL , geboren op 20-12-1915 
te numansdorp (zh). 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-01-1939 te 
mijnsherenland (zh) met pieter (piet) LAGERWERF , 22 
jaar oud, eierhandel, kuikenexportbedrijf, geboren op 
13-04-1916 te mijnsherenland (zh), overleden op 
26-05-1990 te bladel (nb) op 74-jarige leeftijd, begraven 
te hilvarenbeek (nb), zoon van marinus LAGERWERF , 
kippenboer, kuikenbroeder. 

 
V.57 marinus WESTERWEEL , boer, winkelier, arbeider op een 

scheepswerf, geboren op 18-11-1876 te brouwershaven (z), 
huisnr. C 21, overleden op 30-07-1936 om 21.00 uur te 
nieuwerkerk op 59-jarige leeftijd.  
Marinus woont bij zijn overlijden in Nieuwerkerk Duiveland, ook daar is 
een overlijdensakte nr. 10. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-05-1903 te brouwershaven 
(z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. marinus 
b. geb. pieternella maria 
c. afkondigingen kerkwerve 10 en 17 mei 
d. Certificaat Nat.Mil. lichting 1896, lot 1, ingelijfd op O2-03-1896 en 
nog dienende met pieternella maria MATTHIJSSE , 23 jaar oud, 
geboren op 11-12-1879 om 02.30 uur te kerkwerve (z), huisnr. N 
30, overleden op 03-09-1965 te den haag (zh) op 85-jarige leeftijd.  
Na het overlijden van Marinus hertrouwde zij met een heer 'de Roo'. En 
ging in den Haag wonen. Dochter van maria KOOMAN . 
Uit dit huwelijk: 
1. lena maria WESTERWEEL, geboren op 11-12-1903 te 

brouwershaven (z), overleden op 28-09-1990 te dirksland 
(zh) op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 02-10-1990 te 
den haag (zh), crematorium "Nieuw Eykenduynen". 
Samenwonend (1) voor 1930. 
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 23-04-1930 te 
rotterdam (zh) met petrus stephanus van de SANDE, 24 
jaar oud, geboren op 21-12-1905 te schiedam (zh), 
overleden op 10-05-1992 te den haag (zh) op 86-jarige 
leeftijd, gecremeerd op 14-05-1992 te den haag (zh) , 
crematorium " Nieuw Eykenduynen", zoon van 
theodorus van de SANDE, metaalarbeider, en anna 
catharina van LINGEN . 
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III.23 cornelia WESTERWEEL, geboren op 18-06-1789 te 

brouwershaven (z), gedoopt op 24-06-1789 te brouwershaven (z) 
(getuige(n): Jannetje Cornelisse Imanse), overleden op 
07-03-1848 om 05.00 uur te bouwershaven (z) op 58-jarige 
leeftijd.  
Aangegeven door: Willem van Eibergen, 78 jaar, winkelier en Gerardus 
van Eibergen, 38 jaar, particulier. 
Op de Memorie van Successie (kantoor Zierikzee 687/909B, 1848) 
verklaart de Burgemeester van Brouwershaven dat Cornelia geen 
goederen heeft nagelaten, en in armoedige omstandigheden is overleden. 
Ondertrouwd op 27-09-1806 te brouwershaven (z), gehuwd op 
17-jarige leeftijd op 15-10-1806 te brouwershaven (z) met 
cornelis KRIJGER, 25 jaar oud, geboren op 19-09-1781 te 
brouwershaven (z), gedoopt op 23-09-1781 te brouwershaven (z) 
(getuige(n): neeltje willemse (Vaartje), zijn grootmoeder), 
overleden op 03-06-1847 om 20.00 uur te brouwershaven (z) op 
65-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Willem van Eibergen, 77 jaar, winkelier en Gerardus 
van Eibergen, 37 jaar, particulier.  
Zoon van nicolaas KRIJGER.  
De achternaam wordt in de doop- en overlijdensakten dan weer 
'Krijger', dan weer 'de Krijger" geschreven. 
Uit dit huwelijk: 
1. marijtje KRIJGER , geboren op 13-02-1810 te 

brouwershaven (z), gedoopt op 18-02-1810 te 
brouwershaven (z) (getuige(n): lena Fatsoen), overleden 
op 08-06-1877 te brouwershaven (z) op 67-jarige leeftijd,  
trouwt met Pieter de Swarte. 

2. nicolaas KRIJGER, geboren op 06-12-1811 om 04.00 
uur te brouwershaven (z).  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Iman Westerweel, 42 
jaar, dagloner en Jacob Kale, 42 jaar, dagloner. Overleden op 
13-12-1811 om 03.00 uur te brouwershaven (z), huis E 
(nummer niet vermeld), 7 dagen oud.  
Aangegeven door: Iman Westerweel en Jacob Kaale, buren. De 
achternaam van de moeder wordt in deze akte 'van der Wiele' 
genoemd. 

3. nikolaas KRIJGER, geboren op 16-02-1815 om 02.00 
uur te brouwershaven (z), huis E 58.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Willem Matthijsse, 
arbeider en Jacob Kale, arbeider. Gedoopt op 26-02-1815 te 
brouwershaven (z) (getuige(n): maria van 
Nieuwenhuizen), overleden op 15-02-1870 om 14.30 uur 
te brouwershaven (z) op 54-jarige leeftijd.  
Aangegeven door Daniel van Donge, 30 jaar, arbeider, zwager 
en Theunis van der Haven, 56 jaar, lijkdienaar.  
Trouwt met Jorina van der Werf. 

4. jan KRIJGER , geboren op 18-07-1820 om 15.00 uur te 
brouwershaven (z), huis D nr. 6.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Adriaan de Moor, 39 
jaar, arbeider en Johannes Duvalois, 37 jaar, arbeider. 
Gedoopt op 30-07-1820 te brouwershaven (z), overleden 
op 13-05-1822 om 13.00 uur te brouwershaven (z), huis B 
31 op 1-jarige leeftijd.  
Aangegeven door de vader en Johannis Duvalois, 38 jaar, 
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arbeider. 
5. johannis KRIJGER , geboren op 05-12-1821 om 08.00 

uur te brouwershaven (z), huis B 31.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Johannis Duvalois, 39 
jsaar, arbeider en Marinus de Krijger, 31 jaar, arbeider. 
Gedoopt op 30-12-1821 te brouwershaven (z), overleden 
op 11-09-1884 om 23.00 uur te brouwershaven (z) op 
62-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Cornelis de Krijger, 35 jaar, arbeider, zoon 
en Cornelis van 't Hof, 71 jaar, zonder beroep.  
Trouwt met Kaatje Thijssen. 

6. jannetje KRIJGER , geboren op 27-05-1826 om 23.00 
uur te brouwershaven (z), huis B 31.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Jacob Kaale, 55 jaar, 
arbeider en Bartel Westerweel, 39 jaar, arbeider. Overleden 
op 27-08-1897 om 20.00 uur te brouwershaven (z) op 
71-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Daniël van Donge, 58 jaar, veldarbeider en 
Willem Vlaander, 51 jaar, kleermaker.  
Trouwt met Daniël van Donge. 

7. cornelis KRIJGER, geboren op 17-08-1831 om 22.00 
uur te brouwershaven (z), huis B 31.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Daniel Brandenburg, 39 
jaar, blikslager en Johannis du Valois, 48 jaar, arbeider. 
Gedoopt op 25-09-1831 te brouwershaven (z), overleden 
op 19-05-1832 om 08.00 uur te brouwershaven (z), huis B 
31, 276 dagen oud.  
Aangegeven door de vader en Jacob Kaale, 59 jaar, arbeider. 

8. cornelis KRIJGER, sloeproeier, geboren op 16-02-1833 
om 08.00 uur te brouwershaven (z), huis B 31.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Daniel Brandenburg, 40 
jaar, blikslager en Jacob Kaale, 54 jaar, arbeider. Gedoopt op 
24-02-1833 te brouwershaven (z), overleden op 
08-05-1900 om 17.30 uur te brouwershaven (z) op 
67-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Pieter van der Weele, 39 jaar, dijkwerker en 
Bartel Geleijnse, 69 jaar, havenmeester. Trouwt 
achtereenvolgens met Kaatje de Oude en Cornelia Catharina 
van Reuven 
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6.4. Eerste Noord-Bevelandse tak 
De eerste Noord-Bevelandse tak begint bij   Jan Westerweel 
(geboren in 1772) 
 
I.1 jan WESTERWEEL , dagloner, boerenknecht, geboren op 

20-02-1772 te kats (z), gedoopt op 23-02-1772 te kats (z) 
(getuige(n): jacob janse Westerweel, catalijntje Bakker), 
overleden op 19-03-1837 om 02.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. 
E 199 op 65-jarige leeftijd.  
GA 306 aant. Kats pag. 20 239 
4-4-1795 comp voor Johannes Kole en Joris Fierse schepenen van Kats. 
Adriaan van Haver en Jan Westerweel beide meerderjarig. Zij verklaren 
op verzoek van Kaatje Kloosterman, vrouw van Cornelis Joossen 
wonende te Kats en Jan Tazelaar wonende te Wissenkerke, dat Adriaan 
van Haver in maart 1795 bij Cornelis Joossen is komen wonen. Joossen 
heeft meermalen in dronkenschap gedreigd zijn vrouw dood te schieten. 
Ook Jan Westerweel is knecht geweest bij Joossen van maart 1793 tot 
sint maarten 1794 en heeft meer dan eens de vrouw ontzet als haar man 
dronken was. 
Jan wordt ook genoemd in Gen.Afschr. 510 Naamlijst van de voor 
dienstplicht of contributie in aanmerking komende personen van de 
plaatsen op Noord- en Zuid-Beveland 1797-1798 (uit Arch. gewestelijke 
Besturen van Zeeland inv. nr 257) Vermeld staat: Westerweele jan, 
gehuwd, 26 jaar, boerenknecht geb. Kats. 
Ondertrouwd op 03-01-1795 te kats (z).  
Bron Gen. Afschr. 299/ Jan Janse geb. en wnd te Kats en Sara Fierze 
geb. en wnd gerechtelijk Colijnsplaat , kerkelijk Kats. Gehuwd op 
22-jarige leeftijd op 18-01-1795 te kats (z) met sara jorisse 
FIERZE , 26 jaar oud, arbeidster, geboren op 01-03-1768 te 
colijnsplaat (z), gedoopt op 06-03-1768 te colijnsplaat (z), 
overleden op 11-11-1835 om 05.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. 
E 199 op 67-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. adriana WESTERWEEL  (zie II.2  . 128). 
2. cornelia WESTERWEEL (zie II.4  . 129). 
3. jan WESTERWEEL  (zie II.5  . 130). 
4. cornelis WESTERWEEL (zie II.7  . 132). 
5. jantina WESTERWEEL  (zie II.10  . 147). 
6. dina WESTERWEEL  (zie II.12  . 147). 
7. sara WESTERWEEL, geboren op 13-06-1812 om 11.00 

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

8. joris WESTERWEEL  (zie II.14  . 148). 
 
II.2 adriana WESTERWEEL , geboren op 15-08-1795 te kats (z), 

gedoopt op 23-08-1795 te kats (z) (getuige(n): Jan 
Westerweel,Adriana van Stelle), overleden op 17-03-1883 om 
03.00 uur te colijnsplaat (z) op 87-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 25-03-1821 te colijnsplaat (z), gehuwd op 
25-jarige leeftijd op 06-04-1821 te colijnsplaat (z) (getuige(n): 
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leenderd Kabboord, 39 jaar, hoefsmid, johannis Jongejan, 26 jaar, 
broodbakker, teunis jan van Gilst, 54 jaar en jacobus van Velde, 
28 jaar, mandenmaker.).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. 
 Echtgenoot is cornelis BOUWMAN, 26 jaar oud, geboren op 
11-09-1794 te colijnsplaat (z), overleden op 28-02-1850 te 
colijnsplaat (z) op 55-jarige leeftijd, zoon van catharina 
POORTVLIET .  
In het huis C 115 te Colijnsplaat komt na het overlijden van haar man 
Omer Koster in 1847, zuster Dina met haar drie kinderen inwonen. 
Adriana is tenslotte de oudste van het gezin Westerweel/ Fierse en kent 
haar verantwoordelijkheden. Bev.Reg.Colijnsplaat 1845-1855,. 
Uit dit huwelijk: 
1. gijsbregt BOUWMAN , geboren op 02-02-1826 te 

colijnsplaat (z), overleden op 05-09-1890 te colijnsplaat 
op 64-jarige leeftijd. 

 
II.4 cornelia WESTERWEEL, geboren op 02-11-1797 te 

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

uur te 's-heer-arendskerke (z), huisnr. A 21.  
Gehuwd met Tramper, cornelis. Overleden op 16-07-1912 te 
heinkenszand op 88-jarige leeftijd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
II.5 jan WESTERWEEL , arbeider, geboren ca 1798 te colijnsplaat 

(z), overleden op 23-11-1830 om 02.00 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. E 250,  
 Aangegeven door zijn vader Jan Westerweel. 
Gehuwd op 17-08-1822 te colijnsplaat (z) (getuige(n): o.a. 
marinus Goudswaard, broer).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenote is 
wilhelmina GOUDSWAARD, 27 jaar oud, arbeidster, geboren 
op 10-08-1795 te colijnsplaat (z), overleden op 24-12-1862 om 
10.00 uur te colijnsplaat (z) op 67-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Jan Westerweel, zoon, 35 jaar, arbeider en Jacob 
Zwart, 65 jaar, barbier. 
Uit dit huwelijk: 
1. sara WESTERWEEL, geboren op 15-02-1823 om 02.00 

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

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

3. jan WESTERWEEL  (zie III.15  . 131). 
4. abraham WESTERWEEL, geboren op 09-05-1830 om 

09.30 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 205, overleden op 
08-03-1831 om 05.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 
205, 303 dagen oud.  
Bij de aangifte was getuige: Martinus Goudswaard, oom van de 
overledene. 
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III.15 jan WESTERWEEL , arbeider, geboren op 21-02-1827 om 11.00 
uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 171, overleden op 21-07-1892 om 
15.00 uur te colijnsplaat (z) op 65-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd (1) op 13-04-1851 te colijnsplaat (z), gehuwd op 
24-jarige leeftijd op 20-04-1851 te colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenote is 
magchelina DOUW, 25 jaar oud, geboren op 13-03-1826 om 
20.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 140.  
Bij de aangifte waren getuige: Jasper Mzn Kouwer, 50 jaar, arbeider en 
Marinus Rouzel, 46 jaar, arbeider. Overleden op 12-12-1862 om 
11.30 uur te colijnsplaat (z) op 36-jarige leeftijd.  
Bij de aangifte was getuige: Jacob Zwart, 65 jaar, bakker. 
Ondertrouwd (2) op 03-05-1863 te colijnsplaat (z), gehuwd op 
36-jarige leeftijd op 15-05-1863 te colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenote is lena 
HUIJSSOON, 39 jaar oud, arbeidster, geboren op 29-12-1823 om 
06.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. 157.  
Aangegeven door: Willem de Neeve, 36 jaar, vroedmeester. 'Als zijnde in 
onecht geboren" Bij de aangifte waren getuige: Adriaan de Smit, 40 jaar, 
arbeider en Gijsbregt de Smit, 36 jaar, arbeider. Gedoopt op 
18-01-1828 te wissenkerke (z), overleden op 12-08-1906 om 
23.00 uur te colijnsplaat (z) op 82-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Jozias Schipper, 37 jaar, kleermaker en Johannes 
Barbier, 59 jaar, gemeentebode.  
Weduwe van Maarten Wilderom. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. levenloos dochter WESTERWEEL, geboren op 

21-02-1852 te colijnsplaat, overleden op 21-02-1852 te 
colijnsplaat, 0 dagen oud. 

2. willemina WESTERWEEL , geboren op 25-04-1853 om 
16.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 152, overleden op 
05-11-1853 om 06.00 uur te colijnsplaat (z), 194 dagen 
oud. 

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

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

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

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

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

8. willemina WESTERWEEL , geboren op 29-05-1860 om 
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07.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 53, overleden op 
25-09-1860 om 11.00 uur te colijnsplaat (z), 119 dagen 
oud. 

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

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

Uit het tweede huwelijk: 
11. willem WESTERWEEL , geboren op 02-07-1864 om 

06.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 71, overleden op 
04-08-1864 om 11.00 uur te colijnsplaat (z), 33 dagen 
oud. 

12. maria WESTERWEEL , geboren op 25-09-1865 om 
23.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 71, overleden op 
20-02-1866 om 04.00 uur te colijnsplaat (z), 148 dagen 
oud. 

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

 
II.7 cornelis WESTERWEEL, boerenknecht, stalknecht, geboren op 

04-10-1802 te colijnsplaat (z), overleden op 11-04-1874 om 12.00 
uur te colijnsplaat (z) op 71-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 29-12-1833 te colijnsplaat (z), gehuwd op 
31-jarige leeftijd op 09-01-1834 te colijnsplaat (z) (getuige(n): oa 
Cornelis Bouman aangehuwde broer van de man) met t(h)ona 
davina OSSEWAARDE, 28 jaar oud, geboren op 01-11-1805 te 
colijnsplaat (z), overleden op 26-06-1885 om 01.30 uur te 
colijnsplaat (z) op 79-jarige leeftijd, dochter van jan 
OSSEWAARDE, kaailoper, matroos van de keizerlijke vloot, en 
jacomina davina HOGERHEIDE.  
Cornelis heeft 5 jaar gediend in de Nationale Militie., ontslagen 30 
december 1833, thans plaatsvervanger en toestemming van de 
luitenant/kolonel van de tweede afdeling artillerie, gedateerd 24 dec 
1833. 
Uit dit huwelijk: 
1. sara cornelia WESTERWEEL (zie III.20  . 132). 
2. jacomina johanna WESTERWEEL (zie III.22  . 133). 
3. jan WESTERWEEL  (zie III.23  . 134). 
4. johannis WESTERWEEL (zie III.26  . 136). 
5. cornelis WESTERWEEL, geboren op 07-03-1841 om 

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

6. ardewijnes jacobus WESTERWEEL (zie III.29  . 143). 
7. adriana WESTERWEEL  (zie III.32  . 146). 
8. tona WESTERWEEL (zie III.34  . 146). 

 
III.20 sara cornelia WESTERWEEL, geboren op 16-11-1833 om 

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

overleden op 25-03-1862 te 's-heer arendskerke. 
2. jannetje BOER, geboren op 02-05-1863 om 01.00 uur te 

's-heer-arendskerke (z), huisnr. 267, overleden op 
08-06-1867 te dordrecht op 4-jarige leeftijd,  
overleden aan boord van schip liggende in de Vuilpoort. 

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

4. sara cornelia BOER, geboren 1873 te goes. 
5. cornelia jannetje BOER, geboren 1876 te goes, 

overleden op 29-08-1948 te arnhem. 
Gehuwd. 

 
III.22 jacomina johanna WESTERWEEL, geboren op 29-01-1836 

om 01.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 199, overleden op 
01-06-1920 om 01.00 uur te colijnsplaat  (z) op 84-jarige leeftijd.  
Op 27-07-1899 wordt door notaris M. Noordijke te Colijnsplaat een 
testament opgemaakt (repertoire nr. 1197 no.212). 
Bron: Centraal Testamentenregister. 
Na haar overlijden wordt een Memorie van aangifte opgesteld door 
notaris H.M.Markusse te Kortgene (Goes, 7/6935, 1920). De tien 
kinderen kunnen elk 1/10e deel van haar nalatenschap erven, dat wil 
zeggen 5/8 van de nog ongedeelde boedel van haar en haar op 8 februari 
overleden man. Haar uiteindelijke nalatenschap bedraagt netto ƒ 
9091,84. In de memorie worden de belangen van de zes geemigreerde 
kinderen behartigd door Anthonie. Van die emigranten wordt het beroep 
en de woonplaats anno 1920 genoemd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-09-1857 te colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven, waren volgens akte: 
 
a. de geboorteakten 
b. Certificaat Nat.Mil. 
c. afkondigingen colijnsplaat zo 30-08 en 06-09-1857 
 
 met cornelis VERBURG, 25 jaar oud, geboren op 20-01-1832 
om 05.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. B 170a, overleden op 
08-02-1920 om 05.00 uur te colijnsplaat (z) op 88-jarige leeftijd.  
In de Memorie van Successie, oktober 1920, (Goes, 7/6935, 1920) laat 
Jacomina als langslevende ouder een bedrag van ƒ 9091,84 na, te 
verdelen over de tien kinderen, waarvan er zes in de Verenigde Staten 
wonen. 
Uit dit huwelijk: 
1. jan VERBURG, landbouwer, geboren op 26-09-1858 om 
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16.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr D 128.  
In deze geboorteakte wordt de achternaam van de moeder 
abusievelijk"Ossewaarde" genoemd.  
Deze Jan trouwt op 28 april 1886 met Leuntje van de Weele 
(geb Wissenkerke, 25-01-1862). Zij vertrekken in 1890 met twee 
kinderen naar Noord-Amerika (bron: Zeeuwse Emigranten 2 
(nov 1991). Volgens de Memorie van Successie, Goes 7/6935, 
1920, woont Jan dan in Grand Rapids, Michigan, USA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
III.23 jan WESTERWEEL , arbeider, geboren op 08-09-1838 om 04.00 

uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 199, overleden vóór 1920 te grand 
rapids (Mich. USA). 
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 15-06-1865 te colijnsplaat  
(z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenote is 
tannetje MARCUSSE, 24 jaar oud, geboren op 24-03-1841 om 
17.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 177.  
Bij de aangifte waren getuige: Bastiaan Bastiaanse, 48 jaar, arbeider en 
Hubrecht Daleboudt, 32 jaar, blikslager. Overleden op 27-09-1873 
om 22.30 uur te colijnsplaat (z) op 32-jarige leeftijd.  
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Aangegeven door: Adriaan de Waard, 48 jaar, lijkdienaar en Leendert 
Adriaan Vink, 25 jaar, bureaulist. 
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 14-03-1883 te colijnsplaat (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. jan 
b. geb. jacoba 
c. overl. tannetje Marcusse 
d. overl. frans Bolle, colijnsplaat 21-08-1880 
 met janna de WAARD, 50 jaar oud, geboren op 04-10-1832 om 
23.00 uur te kats (z), huisnr. 35.  
Bij de aangifte waren getuige: Gerard Meulenberg, 34 jaar, arbeider en 
Pieter Schrier, 59 jaar, arbeider.  
Janna was eerder gehuwd met Frans Bolle. 
 
In 1920 woont ze bij haar dochter Cornelia (Katie) Bolle in. Ze is dan 87 
jaar en weduwe. Nog steeds spreekt, schrijft of leest ze geen Engels. 
 
Cornelia is getrouwd met Jacob Buijs, 50 jaar, boer. Ze hebben vier 
kinderen Peter, geb. ± 1903, Jennie, geb. ± 1910, Jacob, geb. ± 1913 en 
Marie, geb. ± 1919, vermoedelijk allen te Grand Rapids (Mich. USA). De 
boerderij hebben ze met een hypotheek gekocht. 
(Bron: 14th Census of the US 1920).  
Jan vertrekt in 1892 met vrouw Janna en een kind, mét zijn nicht Lena 
(dochter van zijn tweelingbroer Johannes) naar Noord-Amerika. Hij 
betaalt naar inkomen ƒ300 voor de overtocht. (bron: Emigrantenlijst 
1879/1902). Volgens het bevolkingsregister van Colijnsplaat 1882-1900, 
folio 219, vertrekken zij op 27-12-1892 naar Grand Rapids, 
Noord-Amerika. Het kind dat meegaat is Cornelia Bolle, geb. 
Colijnsplaat, 15-04-1876, een kind uit het eerste huwelijk van Janna. 
 
In de 12th Census of the USA 1900 (07-06-1900) wonen Jan, arbeider en 
Janna in de Barendse Court 13. Zoon Cornelis woont bij ze in. Hij is 
weduwnaar en heeft drie kinderen. Jan spreekt, schrijft en leest dan 
Engels, Janna kan dat niet. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. cornelis WESTERWEEL (zie IV.29  . 135). 
2. marcus WESTERWEEL, geboren op 27-09-1869 om 

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

3. tona/tannetje WESTERWEEL, geboren op 05-10-1871 
om 03.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. C 32, overleden 
op 03-10-1872 te colijnsplaat (z), 364 dagen oud. 

4. abraham WESTERWEEL, geboren op 05-08-1873 om 
06.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. C 32, overleden op 
07-08-1873 om 05.00 uur te colijnsplaat (z), 2 dagen oud. 

 
IV.29 cornelis WESTERWEEL, geboren op 27-09-1865 om 16.00 uur 

te colijnsplaat (z), huisnr, E 16.  
Cornelis gaat in 1886/87 op 21-jarige leeftijd naar Noord-Amerika. 
Bron: Emigrantenlijst 1879/1902. Volgens het bevolkingsregister van 
Colijnsplaat 1882-1900, folio 219, vertrekt hij op 07-03-1887 naar 
Noord-Amerika. 
In de Michigan City Directories, Grand Rapids, 1889-1890 vinden we 
hem als polisher bij the Widdicomb funiture Company, 310 Alpine 
avenue. 
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Gehuwd (1) > 1889 met leada BLOK, geboren ca 1875, 
overleden 1907. 
Gehuwd (2) ± 1902 te grand rapids (Mich. USA) (getuige(n): 
Census USA 1910) met elisabeth, geboren ± 1863 te in nederland.  
Cornelus en Elisabeth trouwen beiden voor de tweede maal. Ze wonen in 
de Wealthy Avenue 853. Dat huis hebben ze met een hypotheek gekocht. 
Bij Elisabeth staat vermeld dat ze maar één kind heeft gebaard. Op het 
moment van telling 27-04-1910 hebben ze een kostganger in huis: Louis 
Lang, geboren in Nederland ± 1887, voerman. Bron: Census USA 1910. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. john WESTERWEEL  (zie V.1  . 136). 
2. tillie WESTERWEEL , geboren 05-1891 te grand rapids 

(Mich. USA). 
Gehuwd. 

3. alice WESTERWEEL, geboren 03-1892 te grand rapids 
(Mich. USA). 

4. cornelius j WESTERWEEL , geboren op 27-10-1894 te 
grand rapids (Mich. USA), overleden op 14-10-1947 op 
52-jarige leeftijd. CPL 59 inf 4 div WWI. 

Uit het tweede huwelijk: 
5. louis WESTERWEEL, geboren op 10-01-1902 te grand 

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

 
V.1 john WESTERWEEL , verkoper in een drankenhandel (1910), 

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

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

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

 
III.26 johannis WESTERWEEL, arbeider, geboren op 08-09-1838 om 

08.30 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 199.  
Johannes is er een van een tweeling, het tweede kind, ook een jongen, 
Jan, wordt ingeschreven met akte 67. Hij is eerder geboren, om 04.00 
uur. Overleden op 19-07-1927 te grand rapids (mi, USA) op 
88-jarige leeftijd.  
Johannes woont als weduwnaar in 1920 bij zijn dochter Lena. Die woont 
met haar man in de Boston Street. Johannes spreekt dan nog steeds geen 
Engels. 
Bron: Census USA 1920 (03-01-1920). 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-05-1862 te wissenkerke (z) 
met jannetje CLEMENT , 32 jaar oud, arbeidster, geboren op 
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20-03-1830 om 06.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. A 167 
geersdijk, overleden op 08-11-1911 te grand rapids (Mich. USA) 
op 81-jarige leeftijd.  
Bij dit huwelijk wordt een kind erkend, dat ruim zes jaar eerder werd 
geboren. Er kan gerede twijfel zijn of dit kind wel door Johannes is 
verwekt. 
 
Johannes gaat in 1891 naar Noord-Amerika met vrouw en een kind, dat 
zou Thona kunnen zijn. Hij betaalt naar inkomen ƒ300 voor de 
overtocht. Zijn dochter Lena gaat een jaar later met oom Jan. (Bron: 
Zeeuwse Emigranten no 1, febr. 1990). 
Uit het bevolkingsregister van Colijnsplaat 1882-1900, folio 220, blijkt 
dat Johannes, Jannetje en inderdaad Thona op 08-04-1891 vertrekken 
naar Grand Rapids. Dochter Maatje was al in september 1888 naar 
Noord-Amerika vertrokken. (Er staat 9.  1888). Ze is dan al getrouwd 
met Adriaan Bouterse. 
 
Volgens gegevens in de 12th Census of the USA (08-06-1900) wonen 
Johannes, arbeider en Jannetje in  de Van Dine Court 40. Ze hebben zes 
kinderen gehad, waarvan vier in leven. Ze zijn nog vreemdeling, hoewel 
in 1920 staat vermeld dat Johannes, dan weduwnaar, genaturaliseerd is 
in 1894. 
Uit dit huwelijk: 
1. jan WESTERWEEL  (zie IV.35  . 137). 
2. cornelis WESTERWEEL, geboren op 28-01-1864 om 

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

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

4. maatje WESTERWEEL  (zie IV.40  . 141). 
5. tona WESTERWEEL (zie IV.42  . 142). 
6. lena WESTERWEEL, geboren op 08-05-1871 om 16.30 

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

 
IV.35 jan WESTERWEEL , werkman, geboren op 28-02-1856 om 

20.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. C 15.  
Wordt aangegeven als Jan Clement door Adriaan van Damme, 23 jaar, 
broodbakker, die verklaart dat het kind in zijn vertegenwoordigheid 
geboren is en waaraan hij de naam Jan geeft (zie kopie akte). Wellicht is 
deze Adriaan de natuurlijke vader. Overleden op 22-07-1927 om 
19.00 uur te rotterdam (zh) op 71-jarige leeftijd,  
vertrk naar Grand rapids, Kent County op 16-05-1907 
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bron: emigranten schouwen D en Nrd Beveland 1901-1920. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-12-1883 te colijnsplaat (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. jan 
b. geb. anne maria 
c. Certificaat Nat. Mil. lichting 1876, bij nummerverwisseling lot 17 van 
sint maartensdijk, op 23-06-1876 ingelijfd, op 22-06-1881 uit dienst 
ontslagen. 
d. overl. jan Verpoorte 
e. procesverbaal kantonrechter te goes dd. 21-12-1883. Vader johannes 
woont in bij jacobus Huibregtse te scheveningen, hij wordt opgeroepen 
om zijn toestemming tot dit huwelijk te geven, hij reageert niet. De 
kantonrechter gaat dan accoord met het huwelijk, zonder de vaderlijke 
toestemming. 
 Echtgenote is anna maria VERPOORTE, 24 jaar oud, geboren 
op 16-10-1859 om 00.30 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 222.  
Bij de aangifte waren getuige: Jacobus Vink, 46 jaar, secretaris en 
Adriaan Harinck, 42 jaar, veldwachter. Overleden op 21-08-1905 om 
06.00 uur te colijnsplaat (z) op 45-jarige leeftijd, dochter van 
maria sara de FOUW,  
(Staten van Landverhuizers, RAZ, Gen. Afschr. 811). Na het overlijden 
van Anna Maria in 1905, vertrekken Jan en zijn dochters Maria Janna en 
Anna op 16-05-1907 naar Grand Rapids, kennelijk voor een bezoek. De 
beide meisjes trouwen in Nederland, alle drie overlijden ze in Nederland. 
Uit dit huwelijk: 
1. janna maria WESTERWEEL  (zie V.7  . 139). 
2. levenloos WESTERWEEL, geboren op 24-05-1885 te 

colijnsplaat, overleden op 24-05-1885 te colijnsplaat, 0 
dagen oud. 

3. jan marinus WESTERWEEL  (zie V.9  . 139). 
4. maria anna WESTERWEEL, geboren op 13-09-1888 

om 16.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 35, overleden 
op 26-09-1888 om 20.30 uur te colijnsplaat (z), 13 dagen 
oud. 

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

6. maria janna WESTERWEEL  (zie V.14  . 140). 
7. johannis WESTERWEEL, geboren op 29-09-1892 om 

08.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 63, overleden op 
19-10-1892 om 07.00 uur te colijnsplaat (z), 20 dagen 
oud. 

8. maatje anna WESTERWEEL, geboren op 30-12-1893 
om 13.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 63, overleden 
op 03-05-1894 om 14.00 uur te colijnsplaat (z), 124 dagen 
oud. 

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

10. anna WESTERWEEL (zie V.19  . 140). 
11. johannis WESTERWEEL, geboren op 01-10-1897 om 

23.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 138, overleden op 
01-10-1898 om 06.00 uur te colijnsplaat (z) op 1-jarige 
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leeftijd. 
12. johannis WESTERWEEL, geboren op 08-01-1900 om 

01.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 138, overleden op 
04-02-1900 om 10.00 uur te colijnsplaat (z), 27 dagen 
oud. 

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

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

 
V.7 janna maria WESTERWEEL , geboren op 22-02-1884 om 

01.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. C 25, overleden op 
20-09-1965 te goes (z) op 81-jarige leeftijd, begraven op 
22-09-1965 te middelburg (z), algemene begraafplaats.  
Graf A 1132. 
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 03-11-1903 te middelburg (z) 
(getuige(n): o.a. adriaan Remijn, werkman, 30 jaar, zwager van de 
man en frans Priester, werkman, 29 jaar, broer van de man.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat. Mil. lot 24, wegens broederdienst vrijgeloot 
b. geb. jan 
c. geb. janna maria 
d. overl. anna maria Verpoorte 
e. afkondigingen colijnsplaat 15 en 22 oktober 
 
In ISIS staat 1905 als datum!? Echtgenoot is jan PRIESTER, 20 
jaar oud, spoorwegbeambte, geboren op 02-01-1883 om 04.00 uur 
te wissenkerke (z), huisnr. A 50.  
Bij de aangifte waren getuige: Jacobus van Haver, 33 jaar, arbeider en 
Johannes Broekhoven, 60 jaar, schoenmaker. Overleden op 
24-08-1947 te middelburg (z) op 64-jarige leeftijd, zoon van 
cornelis PRIESTER, werkman. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelis jan PRIESTER, geboren op 13-10-1906 te 

middelburg (z). 
2. anna maria hendrika PRIESTER, geboren op 

02-12-1907 te middelburg (z). 
3. hendrik jan PRIESTER , geboren op 20-03-1909 te 

middelburg (z). 
4. willem jan PRIESTER, geboren op 21-06-1913 te 

middelburg (z). 
5. wilhelmina PRIESTER, geboren op 23-06-1917 te 

middelburg (z). 
 
V.9 jan marinus WESTERWEEL , fabrieksarbeider/messingwalser, 

geboren op 12-09-1887 om 01.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 
62, overleden op 24-11-1975 te middelburg (z) op 88-jarige 
leeftijd, begraven op 28-11-1975 te middelburg (z), algemene 
begraafplaats.  
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Vak A 983. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-10-1913 te middelburg (z) 
(getuige(n): jan Priester, 30 jaar, beambte bij Staatsspoor, zwager 
van de man en jacobus lucas Roose, 29 jaar, sjouwerman, broer 
van de vrouw.) met elisabeth ROOSE, 21 jaar oud, geboren op 
02-04-1892 om 13.00 uur te middelburg (z), huisnr. Q 31.  
Bij de aangifte waren getuige: Isaac Beckers, 43 jaar, timmerman en 
Anton Geijp, 40 jaar, smid, overleden op 19-01-1959 te middelburg 
(z) op 66-jarige leeftijd, dochter van matthijs cornelis ROOSE, 
werkman, machinist, en johanna GERNLER. 
Uit dit huwelijk: 
1. jan marinus WESTERWEEL , chauffeur, geboren op 

26-07-1914 te koudekerke (z), overleden op 03-10-1990 
te middelburg (z) op 76-jarige leeftijd, gecremeerd op 
08-10-1990 te middelburg (z). 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-04-1939 te 
koudekerke (z) met anna WONDERGEM, 24 jaar oud, 
geboren op 08-11-1914 te oostkapelle (z), dochter van 
adriaan WONDERGEM  en maatje adriana de 
LANGE . 

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

 
V.14 maria janna WESTERWEEL , geboren op 07-04-1891 om 

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

west-souburg, overleden op 27-07-1914 te oost- en 
west-souburg. 

 
V.19 anna WESTERWEEL, geboren op 24-08-1896 om 10.00 uur te 

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

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

 
IV.40 maatje WESTERWEEL , geboren op 02-12-1866 om 00.00 uur 

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

uur te colijnsplaat (z), huisnr. B 24. 
2. jennie (janette) BOUTERSE, geboren 10-1889 te grand 

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

3. lena BOUTERSE, arbeidster, geboren 07-1892 te grand 
rapids (Mich. USA). 

4. tilla (mathilda) BOUTERSE , naaister, geboren 09-1894 
te grand rapids (Mich. USA). 

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

6. ada BOUTERSE, geboren 03-1899 te grand rapids 
(Mich. USA). 

7. johans (joseph) BOUTERSE, herler ? Geboren ± 1901 
te grand rapids (Mich. USA). 

8. lennard (leonard) BOUTERSE, drukker, geboren ± 
1904 te grand rapids (Mich. USA). 

9. cora BOUTERSE, geboren ± 1906 te grand rapids 
(Mich. USA). 

10. martha BOUTERSE, geboren ± 1908 te grand rapids 
(Mich. USA). 

11. ruth BOUTERSE , geboren ± 1915 te grand rapids 
(Mich. USA). 

 
IV.42 tona WESTERWEEL, geboren op 05-03-1870 om 03.30 uur te 

colijnsplaat (z), huisnr. A 28.  
Tona is de dochter die Johannes meeneemt als hij in 1891 naar 
Noord-Amerika vertrekt. Overleden op 31-01-1935 te grand rapids 
(MI,USA) op 64-jarige leeftijd, begraven te grand rapids 
(MI,USA). 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-08-1892 te grand rapids (MI 
USA) met john VERBURG, 26 jaar oud, geboren op 21-09-1865, 
overleden op 11-11-1947 te grand rapids (MI USA) op 82-jarige 
leeftijd, begraven te grand rapids (MI USA), zoon van aart 
VERBURG en maria SCHIPPERS. 
Uit dit huwelijk: 
1. mary VERBURG, geboren op 13-01-1894 te grand 

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

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

3. artje VERBURG , geboren op 19-12-1902 te grand 
rapids (MI,USA), overleden op 06-08-1903 te grand 
rapids (MI,USA), 230 dagen oud, begraven te grand 
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rapids (MI,USA). 
 
III.29 ardewijnes jacobus WESTERWEEL, dijkwerker, geboren op 

04-03-1842 om 16.30 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 199, 
gedoopt op 06-03-1842 te colijnsplaat (z), overleden op 
23-04-1900 om 18.30 uur te colijnsplaat (z) op 58-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 07-06-1868 te colijnsplaat (z), gehuwd op 
26-jarige leeftijd op 18-06-1868 te colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. Echtgenote is lena 
MUNTER , 26 jaar oud, geboren op 12-06-1842 om 07.30 uur te 
colijnsplaat (z), huisnr. A 26.  
Bij de aangifte waren getuige: Marinus Bouterse, 54 jaar, arbeider en 
Christiaan Kragt, 51 jaar, arbeider. Gedoopt op 05-07-1842 te 
colijnsplaat (z), overleden op 08-03-1905 om 10.00 uur te 
colijnsplaat (z) op 62-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Jan de Waal, 39 jaar, tuinman en Cornelis Kornelis, 
54 jaar, gemeenteveldwachter. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelis WESTERWEEL (zie IV.45  . 143). 
2. jacob WESTERWEEL, geboren op 11-12-1869 om 

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

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

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

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

6. davina WESTERWEEL  (zie IV.52  . 145). 
7. tona WESTERWEEL (zie IV.54  . 145). 

 
IV.45 cornelis WESTERWEEL , schoenmaker, geboren op 

21-09-1868 om 14.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 18a, 
overleden op 17-02-1960 te kortgene (z) op 91-jarige leeftijd.  
Cornelis heeft voor zijn trouwen buiten Zeeland leerschool als 
schoenmakersleerling gehad. Zo vinden we hem in het 
bevolkingsregister van Rotterdam (803-23) in het huis A 188 
(IJsselmonde), hij was daar op 02-03-1891 uit 's Gravendeel ingetrokken 
en vertrok weer op 25-11-1892 naar Ridderkerk. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-10-1894 te kats (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. cornelis 
b. geb. saartje 
c. overl. pieter Eversdijk 
d. Certificaat Nat.Mil. colijnsplaat lichting 1888, lot 3, zijnde eenige 
wettige zoon, van dienst vrijgesteld. Echtgenote is saartje 
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EVERSDIJK , 25 jaar oud, geboren op 26-11-1868 om 14.00 uur 
te kats (z), huisnr. 8, overleden op 14-03-1949 te kortgene (z) op 
80-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. lena adriana WESTERWEEL, geboren op 16-08-1895 

om 07.00 uur te kats (z), huisnr. 3, overleden op 
26-03-1990 te colijnsplaat (z) op 94-jarige leeftijd, 
begraven op 30-03-1990 te colijnsplaat (z), algemene 
begraafplaats.  
Graf samen met haar man. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-11-1920 te 
colijnsplaat (z) (getuige(n): jacobus Kramer, broer van de 
man, 28 jaar, veldarbeider en jan Verhulst, zwager van de 
man, 31 jaar, landbouwersknecht.) met marinus 
KRAMER , 25 jaar oud, landbouwersknecht, geboren op 
30-05-1895 om 17.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 1, 
overleden op 13-07-1988 te goes (z) op 93-jarige leeftijd, 
begraven te colijnsplaat (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Lieve man en vader groot- en overgrootvader. 
Graf samen met zijn vrouw. Zoon van gijsbregt KRAMER , 
arbeider, en pieternella GOULOOZE . 

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

3. adriana WESTERWEEL , geboren op 31-08-1899 om 
06.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr A 20a, overleden op 
12-05-1978 te goes (z) op 78-jarige leeftijd, begraven te 
colijnsplaat (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Geliefde vrouw'. Graf samen met haar man. 
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 26-10-1933 te 
colijnsplaat (z) met pieter de REGT, 43 jaar oud, 
geboren op 25-03-1890 om 11.30 uur te colijnsplaat (z), 
huisnr. G 42, overleden op 22-11-1944 te kortgene (z) op 
54-jarige leeftijd.  
Pieter had uit een eerder huwelijk twee kinderen, te weten 
Cornelia Wilhelmina en Marinus Willem. 
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 21-01-1948 te 
kortgene (z) met cornelis marinus DOUW, 39 jaar oud, 
chauffeur, landarbeider, polderwerker, kantonnier, 
geboren op 23-05-1908 te colijnsplaat (z), overleden op 
04-07-1989 te goes (z) op 81-jarige leeftijd, begraven te 
colijnsplaat (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'onze oom'. Graf samen met zijn vrouw.  
Was eerder getrouwd, op 23-04-1931 te Colijnsplaat met Dina 
Maria Visser, geboren 13-06-1903 te Colijnsplaat, en daar 
overleden op 23-04-1931. Zoon van jan DOUW en 
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tannetje BASTIAANSE. 
4. Ardewijnes Jacobus WESTERWEEL, geboren 1903 te 

Colijnsplaat, overleden op 09-06-1904 te colijnsplaat. 
5. Johanna WESTERWEEL, geboren 06-1903 te 

Colijnslaat, overleden op 11-08-1903 te Colijnsplaat. 
6. johanna everarda WESTERWEEL, geboren op 

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

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

 
IV.52 davina WESTERWEEL , geboren op 09-04-1878 om 11.30 uur 

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

23-05-1905 te delft (zh), gedoopt (NH) op 06-08-1905 te 
delft (zh), nieuwe kerk.  
Trouwt op 11-04-1934 met Albertus Roelofsen, 
Hoofdbrandmeester (met de rang van Hoofd-Inspecteur van 
Politie), geboren Amsterdam, 30-12-1907, wonende Delft, 
Westvest 12b (later 35), zoon van Jacobus Bernardus Roelofsen 
en Wilhelmina Hendrika Hoogland. (Voor meer bijzonderheden 
zie: Vragenlijst= niet-Joodverklaring dd.01-12-1941). 

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

 
IV.54 tona WESTERWEEL, geboren op 05-11-1881 om 04.30 uur te 

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

24-05-1914 te den haag (zh). 
2. ardewijnes jacobus van der KOOIJ, geboren op 

24-11-1915 te den haag (zh). 
 
III.32 adriana WESTERWEEL , geboren op 23-01-1845 om 15.00 uur 

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

colijnsplaat (z), overleden op 17-10-1948 te goes op 
80-jarige leeftijd. 

2. tona van der WEELE, geboren op 02-05-1870 te 
colijnsplaat (z). 

3. cornelis van der WEELE, geboren op 25-11-1871 te 
colijnsplaat (z). 

4. catholina van der WEELE, geboren 1873 te colijsplaat, 
overleden op 07-11-1950 te kortgene. 

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

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

 
III.34 tona WESTERWEEL, geboren op 19-09-1848 om 06.00 uur te 

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

colijnsplaat (z). 
2. cornelia CLEMENT , geboren op 25-01-1873 te 

colijnsplaat (z). 
3. jacoba hendrika CLEMENT , geboren op 04-09-1875 te 

colijnsplaat (z). 
4. tona davina CLEMENT , geboren op 16-04-1878 te 

colijnsplaat (z), overleden op 10-02-1949 te kortgene op 
70-jarige leeftijd. 

5. jan CLEMENT , geboren op 18-02-1882 te colijnsplaat 
(z). 

6. johannis CLEMENT , geboren juni 1888 te colijnsplaat, 
overleden op 02-12-1888 te colijnsplaat. 

 
II.10 jantina WESTERWEEL , dienstmeid/arbeidster, geboren ca 

1804 te colijnsplaat (z), overleden op 04-03-1871 om 04.00 uur te 
goes (z). 
Gehuwd op 15-03-1838 te goes (z).  
Huwelijkse bijlagen niet meer voorhanden, in akte wordt vermeld: 
overlegt Certificaat Nat.Mil. Ouders jantina beiden overleden, ze weet 
niet de plaats van overlijden of de laatste woonplaats van haar 
grootouders. Echtgenoot is joos(t) NOUT, 24 jaar oud, schilder, 
geboren op 17-07-1813 om 03.00 uur te goes (z), overleden op 
29-06-1878 te goes op 64-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. jolina NOUT , geboren op 30-09-1838 om 21.00 uur te 

goes (z), huisnr. C 141, overleden op 09-02-1885 te goes 
op 46-jarige leeftijd. 

2. sara NOUT, geboren op 07-02-1841 om 23.00 uur te 
goes (z), huisnr. C 192, overleden op 23-03-1841 te goes, 
44 dagen oud. 

3. jan NOUT, geboren op 23-01-1842 om 00.00 uur te goes 
(z), huisnr. C 113, overleden op 24-01-1842 te goes, 1 dag 
oud. 

4. sara NOUT, geboren op 15-04-1843 om 10.00 uur te 
goes (z), huisnr. D 77. 

5. joost NOUT, geboren op 15-12-1845 om 12.00 uur te 
goes (z), huisnr. D 149, overleden op 13-03-1849 te goes 
op 3-jarige leeftijd. 

 
II.12 dina WESTERWEEL , geboren op 17-07-1808 te colijnsplaat 

(z), overleden op 22-10-1884 om 20.00 uur te colijnsplaat (z) op 
76-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 27-03-1836 te colijnsplaat (z), gehuwd op 
27-jarige leeftijd op 08-04-1836 te colijnsplaat (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. 
 Echtgenoot is omer KOSTER, 27 jaar oud, arbeider, geboren op 
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27-07-1808 te colijnsplaat (z), overleden op 29-10-1847 om 08.00 
uur te colijnsplaat (z) op 39-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Cornelis Westerweel, 46 jaar, stalknecht en Pieter 
Christiaan Boukerk, 38 jaar, veldwachter. Zoon van cornelis 
willemse KOSTER en jannetje omerse KOUWER.  
Omer is als milicien ingelijfd bij de 2e afd. infanterie en heeft verlof 
gekregen om dit huwelijk aan te gaan. 
Uit dit huwelijk: 
1. doodgeboren zoon KOSTER, geboren op 29-09-1836 te 

Colijnsplaat, overleden op 29-09-1836 te Colijnsplaat, 0 
dagen oud. 

2. jannetje KOSTER, geboren op 06-09-1837 te 
colijnsplaat (z).  
Aangegeven door Cornelis Westerweel en Jacob Munster. 
Overleden op 07-09-1837 te Colijnsplaat, 1 dag oud. 

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

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

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

 
II.14 joris WESTERWEEL , schoenmaker, geboren op 11-06-1814 

om 06.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. 199, overleden op 
09-12-1894 om 11.00 uur te nieuw- en sint joosland (z) op 
80-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-11-1843 te middelburg (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat. Mil. lichting 1833, lot 23, tot geen dienst verplicht 
b. geb.joris 
c. overl.jan Westerweel 
d. overl. sara Fierse 
e. geb. cornelia frederika 
f. afkondigingen middelburg 
g. afkondigingen arnemuiden met cornelia frederika KLAASSE , 
27 jaar oud, geboren op 26-03-1816 om 19.00 uur te middelburg 
(z), huisnr. M 8, overleden op 10-12-1901 om 07.30 uur te 
nieuw- en sint joosland (z) op 85-jarige leeftijd, dochter van 
adriana PIKAART . 
Uit dit huwelijk: 
1. jan franciscus WESTERWEEL (zie III.45  . 149). 
2. adriana maria WESTERWEEL  (zie III.48  . 155). 
3. sara WESTERWEEL (zie III.50  . 155). 
4. franciscus WESTERWEEL, geboren op 12-12-1850 

om 09.00 uur te arnemuiden (z), huisnr. A 66, overleden 
op 10-10-1851 om 11.30 uur te arnemuiden (z), 302 
dagen oud. 

5. cornelis WESTERWEEL, geboren op 15-12-1852 om 
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23.30 uur te arnemuiden (z), huisnr. D 36.  
Bij de aangifte waren getuige: Jan Oversluijs, 45 jaar, heel- en 
vroedmeester en Paulus Joosse, 34 jaar, schoenmaker. 
Overleden op 23-07-1853 om 12.30 uur te  arnemuiden 
(z), 220 dagen oud. 

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

 
III.45 jan franciscus WESTERWEEL, boerenkecht, 

landbouwopzichter, geboren op 25-04-1845 om 23.00 uur te 
arnemuiden (z), huisnr. B 47, overleden op 28-08-1927 om 18.30 
uur te wolphaartsdijk (z), huisnr A 82 op 82-jarige leeftijd.  
Aangegeven door zoon Joris.  
Op 06-01-1911 wordt bij notaris Johannes Pilaar te Goes een openbaar 
testament opgemaakt repertoire nr. 3315 (no. 437). 
Bron: Centraal Testamentenregister. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-07-1870 te wolphaartsdijk (z).  
De huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven. 
 
Volgens de akte bestonden ze uit: 
a. geboorteakten van beiden 
b. overl. ouders en grootouders van de vrouw 
c. mondelinge toestemming van de ouders van de man 
d. mondelinge toestemming van de voogd van de vrouw, bartel Blok, 
arbeider     te wolphaartsdijk en van de toeziend voogd joos Blok, 
landbouwer te         arnemuiden 
e. afkondigingen op 10 en 17 juli 
f. Certificaat Nat. Mil. 
g. mondelinge verklaring onder ede dat de moeder van de man catharina 
   cornelia Klaasse genaamd dezelfde is als cornelia frederika Klaasse. 
Echtgenote is jannetje BLOK , 20 jaar oud, geboren op 
09-12-1849 om 11.30 uur te kleverskerke (z), huisnr. A 9, 
overleden op 11-12-1925 om 09.00 uur te wolphaartsdijk (z), 
huisnr. A 82 op 76-jarige leeftijd, dochter van ingel BLOK  en 
catharina la SOE. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelia WESTERWEEL (zie IV.68  . 150). 
2. catharina WESTERWEEL , geboren op 24-11-1872 om 

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

3. joris WESTERWEEL  (zie IV.71  . 151). 
4. wilhelmina WESTERWEEL  (zie IV.74  . 153). 
5. adriana WESTERWEEL , geboren op 04-06-1880 om 

16.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr A 27, overleden op 
16-03-1969 te haarlem (nh) op 88-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-09-1905 te goes (z) 
(getuige(n): anton marinus Verdonk, 32jr, broodbakker, 
goes, zwager van de man, theodoor jan van der Peijl, 32 jr, 
directeur ener fabriek te roosendaal, zwager van de man, 
pieter Marcusse, 31jr, schoenmaker, wolphaartsdijk, 
zwager van de vrouw, joris Westerweel, 31 jr, 
landbouwer, wolphaartsdijk, broer van de vrouw.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. jacobus isaak 
b. geb. adriana 
c. overl. anthonij van Huët 
d. overl. johanna catharina van de Vijver 
e. overl. dirk jan van Huët,'s Gravenhage 21-06-1842 
f. overl. maria catharina Brand, 's Gravenhage 08-10-1849 
g. overl. jannis van de Vijver, IJzendijke 20-12-1848 
h. overl. elisabeth Pattist, Waterlandkerkje, 29-01-1882, wed 
van jannis van de Vijver, echtgenoot van jacobus simon Faro 
i. Certificaat Nat.Mil. Gelderland jacobus izaak van Huët voor 
het jaar 1903 voor de gemeente winterswijk, lot 103, tot geen 
dienst verplicht. 
j. uittreksel uit de minuten berustende ter griffie van het 
kantongerecht Goes 16-11-1897, waarin anthonij van Huët, 
slachter te Goes,broer tot voogd is benoemd 
k. afschrift kantongerecht Helmond 13-07-1894, waarin jan van 
de Vijver, 62 jaar, landbouwer te Waterlandkerkje tot toeziend 
voogd is benoemd. 
l. afkondigingen Haarlem 17-09 en 24-09-1905 met jacobus 
izaak van HUëT, 22 jaar oud, timmerman, geboren op 
03-04-1883 om 03.30 uur te kruiningen (z), huisnr. A 51, 
overleden op 27-01-1966 te bloemendaal (nh) op 
82-jarige leeftijd, zoon van anthonij van HUëT, 
commies. 

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

7. bartel franciscus WESTERWEEL (zie IV.78  . 153). 
8. sara WESTERWEEL (zie IV.81  . 154). 
9. laurina WESTERWEEL  (zie IV.83  . 155). 

 
IV.68 cornelia WESTERWEEL, geboren op 06-12-1870 om 23.00 uur 
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te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 47, overleden op 28-04-1962 te 
apeldoorn (gld) op 91-jarige leeftijd, begraven op 03-05-1962 te 
ugchelen (gld), begraafplaats 'Heidehof'. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-07-1895 te wolphaartsdijk (z) 
met joos van STRIEN, 30 jaar oud, boerenknecht, geboren op 
17-04-1865 om 02.30 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. D 18, 
overleden op 02-03-1921 te apeldoorn (gld) op 55-jarige leeftijd.  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. certificaat Nat.Mil. lichting 1885 lot 21, wegens broederdienst 
vrijgesteld 
b. geb joos 
c. geb cornelia. 
Uit dit huwelijk: 
1. stoffelina van STRIEN, geboren 1896 te 's heer 

arendskerke, overleden op 18-03-1920 te apeldoorn. 
2. adriana van STRIEN, geboren op 05-04-1902 om 16.00 

uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. B 5. 
3. jannetje van STRIEN, geboren op 22-10-1904 te 

wolphaartsdijk (z). 
4. cornelis van STRIEN, geboren op 19-07-1906 te 

wolphaartsdijk (z). 
5. joris van STRIEN, geboren op 22-07-1908 te 

wolphaartsdijk (z). 
6. geertruijda van STRIEN, geboren op 06-11-1909 te 

wolphaartsdijk, overleden op 25-11-1909 te 
wolphaartsdijk, 19 dagen oud. 

7. catharina van STRIEN, geboren op 15-10-1910 te 
apeldoorn (gld). 

8. adriaan van STRIEN, geboren op 01-10-1913 te 
apeldoorn (gld). 

 
IV.71 joris WESTERWEEL , geboren op 14-02-1874 om 03.00 uur te 

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

10-12-1900 om 19.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 
52, overleden op 06-08-1901 om 23.00 uur te 
wolphaartsdijk (z), 239 dagen oud. 

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

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

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

5. jannetje jacoba WESTERWEEL, geboren op 
11-09-1907 te wolphaartsdijk (z), overleden op 
26-01-1984 te goes (z) op 76-jarige leeftijd, begraven op 
31-01-1984 te kruiningen (z), alg. begraafplaats. 
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Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-07-1929 te 
wolphaartsdijk (z).  
Op de persoonskaart staat dat het huwelijk in juni voltrokken is, 
maar in de advertentie voor het 40-jarig huwlijksfeest wordt 
juli genoemd. Die maand is aangehouden. Echtgenoot is jan 
cornelis HAMELINK , 24 jaar oud, timmerman, 
uitvoerder, geboren op 29-07-1904 te kruiningen (z), 
overleden op 17-02-1978 te reimerswaal (z) op 73-jarige 
leeftijd, begraven op 20-02-1978 te kruiningen (z), alg. 
begraafplaats, zoon van nicolaas HAMELINK  en 
maatje de JONGE. 

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

 
IV.74 wilhelmina WESTERWEEL , geboren op 14-01-1877 om 10.00 

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

te wolphaartsdijk (z), huisnr. B 14.  
Aangegeven door daniël en machiel Zandee, kleermaker. 

 
IV.78 bartel franciscus WESTERWEEL, tweede luitenant 

kwartiermeester, reserve majoor, geboren op 10-10-1885 om 
01.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. D 27, overleden op 
09-06-1968 te arnhem (gld) op 82-jarige leeftijd, begraven op 
13-06-1968 te arnhem (gld), alg. begraafplaats "Moscowa".  
Van zijn militaire loopbaan is een volledig verslag gemaakt, gekopieerd 
uit een tweetal stamboeken. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-09-1910 te wolphaartsdijk (z) 
(getuige(n): joris Westerweel, 36 jr , boerenknecht, 
wolphaartsdijk, broer van de man, daniël Zandee, 35 jr, 
landbouwer, wolphaartsdijk, zwager van de man, leonard Nierse, 
26 jr, kleermaker, vlissingen, broer van de vrouw en adriaan 
Krijger, 39 jr, bakker, middelburg, zwager van de vrouw).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. bartel franciscus 
b. geb. catharina 
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c. overl. christiaan Nierse 
d. Certificaat Nat.Mil. lichting 1905, lot 5, uit hoofde van eigen dienst en 
broederdienst vrijgesteld 
e. afkondigingen middelburg 11-09 en 18-09-1910 
f. afkondigingen bergen op zoom zelfde data 
 met catharina NIERSE, 23 jaar oud, geboren op 10-05-1887 om 
12.00 uur te middelburg (z), huisnr. E 114, overleden op 
25-01-1965 te arnhem (gld) op 77-jarige leeftijd, begraven op 
28-01-1965 te arnhem (gld), alg. begraafplaats "Moscowa", 
dochter van catharina KRIJGER .  
Op 24-04-1922 komt het gezin uit Haarlem in den Haag wonen. Op 
04-05-1922 betrekken ze de woning Sneeuwbalstraat 200, op 
03-06-1927 verhuizen ze naar de Vogelkersstraat 66 en op 08-12-1933 
naar Amersfoort, Utrechtseweg 282. Bron: Bev.Reg.1913-1939, Den 
Haag. 
Uit dit huwelijk: 
1. jan franciscus christiaan WESTERWEEL, kolonel der 

art. Geboren op 14-02-1914 te willemstad (nb), overleden 
op 15-04-1996 te amersfoort (u) op 82-jarige leeftijd, 
gecremeerd op 20-04-1996 te bilthoven (u), 'den en rust'. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-04-1935 te den haag 
(zh) met susanne elisabeth maria (suus) DORMAAR , 
19 jaar oud, geboren op 20-10-1915 te loosduinen (zh), 
dochter van willem johannes DORMAAR en susanna 
petronella SMITH . 

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

 
IV.81 sara WESTERWEEL, geboren op 21-06-1888 om 20.30 uur te 

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

goes (z), overleden op 24-11-1976 te krimpen aan den 
ijssel (zh) op 61-jarige leeftijd.  
Op bezoek bij haar zuster aan een hartaanval overleden. 
Begraven op 27-11-1976 te wemeldinge (z), alg. 
begraafplaats.  
Was getrouwd met Pieter Dingenis Paauwe, overleden 
wemeldinge (z), 21-12-1979, begraven wemeldinge (z), 
algemene begraafplaats, 24-12-1979 . Ze hadden een zoon 
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Pieter Paauwe. 
2. jannetje leuntje REIJERSE, geboren op 21-12-1917 te 

goes (z), overleden op 25-03-1981 te rotterdam (zh) op 
63-jarige leeftijd.  
Was getrouwd met Abraham Cornelis de Smit. Ze hadden 
kinderen. 

 
IV.83 laurina WESTERWEEL , geboren op 20-10-1890 om 12.00 uur 

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

06-02-1919 te den haag (zh). 
 
III.48 adriana maria WESTERWEEL , geboren op 01-01-1847 om 

22.30 uur te arnemuiden (z), huisnr. B 47, overleden op 
10-12-1893 om 11.00 uur te nieuw- en sint joosland (z) op 
46-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-03-1867 te nieuw- en sint 
joosland (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. gilles 
b. geb. adriana maria 
c. Certificaat Nat. Mil lichting 1863 lot 5, tot geen dienst verplicht 
d. overl. jan de hamer 
e. afkondigingen arnemuiden zon. 10 en 17 maart 1867 met gilles de 
HAMER , 23 jaar oud, landmansknecht, geboren op 22-06-1843 
om 18.00 uur te nieuw- en sint joosland (z), huisnr. B 27, 
overleden op 30-06-1870 te nieuw en sint joosland op 27-jarige 
leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. wilhelmina de HAMER , geboren op 11-08-1867 om 

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

 
III.50 sara WESTERWEEL, winkelierster, geboren op 28-06-1849 om 

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

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

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

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

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

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

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

Uit het tweede huwelijk 
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7.  isaak CATSMAN, geboren op 03-09-1893 om 16.00 uur 
te nieuw- en sint joosland (z),     huisnr. A 87, overleden op 
28-03-1917 te nieuw- en sint joosland (z) op 23-jarige 
leeftijd. 
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6.5. Tweede Noord-Bevelandse tak 
De tweede Noord-Bevelandse tak begint bij   Iman Jansz 
Westerweel (geboren in 1753) 
 
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  . 159). 
4. catalina WESTERWEEL , gedoopt op 06-06-1784 te 

kortgene (z) (getuige(n): Jan Glas, Catalina Bakker, 
echtelieden). 

5. geertruid WESTERWEEL  (zie II.6  . 172). 
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, 
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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  . 172). 
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  . 159). 
3. jacoba WESTERWEEL (zie III.6  . 160). 
4. jan WESTERWEEL  (zie III.7  . 161). 
5. iman WESTERWEEL  (zie III.9  . 167). 

 
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.  
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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. 
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Uit dit huwelijk: 
1. johannis CLEMENT  (zie IV.10  . 161). 
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  . 162). 
2. pieternella WESTERWEEL , geboren op 05-12-1846 

om 21.00 uur te colijnsplaat (z), huisnr. D 153, overleden 
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op 11-12-1846 te colijnsplaat (z), 6 dagen oud. 
3. pieternella WESTERWEEL  (zie IV.17  . 163). 
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  . 163). 
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  . 164). 
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  . 166). 
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 
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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  . 163). 

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. 
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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  . 162). 

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 
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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  . 165). 
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. 
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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: 
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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  . 168). 
4. maria WESTERWEEL  (zie IV.33  . 169). 
5. hendrika WESTERWEEL  (zie IV.36  . 169). 
6. joost cornelis WESTERWEEL (zie IV.37  . 171). 
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. 
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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. 
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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 
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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  . 170). 
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. 
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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 
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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.  
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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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6.6. Westerweele tak  
De Westerweele tak begint bij  Cornelis (geboren in 1773)  
I.1 cornelis WESTERWEEL, schaapsherder, geboren op 

23-11-1773 te colijnsplaat (z), gedoopt op 28-11-1773 te 
colijnsplaat (z) (getuige(n): Heijnderik van Stelle, Dina Bouterse), 
overleden op 23-03-1845 om 20.00 uur te wolphaartsdijk (z) op 
71-jarige leeftijd.  
In 1813 woont Cornelis in Kats op huisn. 48 als herdersknecht. Cornelis 
is daar in 1810 gekomen. 
 
Hij wordt genoemd in Gen. Afschr. 510 "Naamlijst van de voor de 
dienstplicht of contributie in aanmerking komende personen van de 
plaatsen op Noord- en Zuid-Beveland 1797-1798" (uit Archief 
Gewestelijke Besturen van Zeeland inv. nr 257). Vermeld staat: 
Westerweele, cornelis, ongehuwd, 23 jaar geb. Colijnsplaat 
 
Lidmatenlijst Wolphaartsdijk 1799-1825: Cornelis Janse Westerweele 
met attestatie 09-11-1817 van Colijnsplaat. 
Gehuwd (1) ca 1814 met anna p BREÄS, geboren op 26-12-1779 
te colijnsplaat (z), gedoopt op 02-01-1780 te colijnsplaat (z), 
overleden ca 1814 te colijnsplaat (z). 
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 11-04-1814 te kats (z).  
De akte is gedateerd 27-07-1814, omdat "op dien tijd bij de voltrekking 
van het gemelde Huwelijk geene Registers ter inschrijving der acten voor 
den Burgelijke Stand waaren voorhanden". Echtgenote is (jo)zina 
ZUURVELD , 24 jaar oud, dienstmeid, geboren op 18-10-1789 te 
kortgene (z), overleden op 09-11-1856 te wolphaartsdijk op 
67-jarige leeftijd. 
Uit het tweede huwelijk: 
1. jan WESTERWEELE  (zie II.1  . 174). 
2. adriaan WESTERWEEL , geboren op 25-08-1819 om 

04.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. 156, overleden op 
19-11-1819 om 15.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. 
156, 86 dagen oud.  
Dit overlijden is ook te vinden in een Memorie van successie 
Goes 2/1442, 1819. 

 
II.1 jan WESTERWEELE , arbeider, geboren op 07-01-1818 om 

22.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. 156.  
Op de geboorte akte wordt de familienaam door de ambtenaar genoteerd 
als "Westerweele", vader Cornelis tekent steeds "Westerweel", ook bij de 
akte van geboorte en overlijden van broer Adriaan. Jan is de stamvader 
van alle Westerweele's. Overleden op 11-10-1878 om 19.30 uur te 
wolphaartsdijk (z) op 60-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd (1) op 27-02-1842 te wolphaartsdijk (z), gehuwd op 
24-jarige leeftijd op 10-03-1842 te wolphaartsdijk (z).  
Huwelijkse bijlagen zijn er niet meer, bestonden volgens de akte uit: 
 
1e. de geboorteakten 
2e. de overlijdensakte van elisabeth Kloosterman 
3e. afkondigingen huwelijk op zo 27-02 en 06-03 
4e. certificaat Nat. Mil. aan de dienst voldaan. Echtgenote is eva de 
JONGE, 25 jaar oud, arbeidster, geboren op 19-05-1816 om 
08.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 103, overleden op 
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03-01-1864 om 01.30 uur te wolphaartsdijk (z) op 47-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 20-04-1865 te wolphaartsdijk 
(z) met laurina KOOMAN , 49 jaar oud, geboren op 02-06-1815 
om 19.00 uur te oostkerke= wolphaartsdijk (z), huisnr. A 28.  
Bij de aangifte waren getuige: Leendert Arnoijs, 48 jaar, landman en 
Adriaan van Strien, 30 jaar, arbeider. Overleden op 28-05-1884 te 
wolphaartsdijk (z) op 68-jarige leeftijd, dochter van isaac 
KOOMAN , arbeider, en jannetje DERTO. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. jozina WESTERWEELE  (zie III.2  . 175). 
2. elisabeth WESTERWEELE, geboren op 22-01-1844 

om 22.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 156, 
overleden op 16-11-1861 om 12.00 uur te wolphaartsdijk 
(z) op 17-jarige leeftijd. 

3. cornelia WESTERWEELE  (zie III.5  . 176). 
4. marinus/marcus WESTERWEELE, geboren op 

22-04-1846 om 02.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 
156, overleden op 08-08-1847 te wolphaartsdijk (z) op 
1-jarige leeftijd. 

5. cornelis WESTERWEELE, geboren op 31-03-1847 om 
06.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 156, overleden 
op 17-08-1847 om 01.00 uur te wolphaartsdijk (z), 139 
dagen oud. 

6. maatje WESTERWEELE, geboren op 01-04-1848 om 
23.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 156.  
Maatje vertrekt in 1872, 24 jaar oud naar Noord-Amerika, 
Bron: Staten van landverhuizers (gen.afschr. 222/3). 
Bijzonderh.: Haar vader Jan wordt in haar geboorteakte voor 
het eerst schaapherder genoemd. 

7. cornelis WESTERWEELE (zie III.9  . 177). 
8. adriana WESTERWEELE , geboren op 23-01-1852 om 

05.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 156, overleden 
op 21-10-1852 om 02.00 uur te wolphaartsdijk (z), 272 
dagen oud. 

9. adriana WESTERWEELE , geboren op 09-11-1853 om 
06.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 156, overleden 
op 16-12-1853 om 07.00 uur te wolphaartsdijk (z), 37 
dagen oud. 

10. marcus WESTERWEELE (zie III.13  . 186). 
11. dina WESTERWEELE , geboren op 30-05-1856 om 

08.30 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 156, overleden 
op 15-06-1856 om 05.00 uur te wolphaartsdijk (z), 16 
dagen oud. 

12. adriana WESTERWEELE , geboren op 01-09-1857 om 
08.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 156, overleden 
op 05-10-1857 om 16.00 uur te wolphaartsdijk (z), 34 
dagen oud. 

 
III.2 jozina WESTERWEELE , geboren op 13-09-1842 om 09.00 uur 

te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 156, overleden op 08-03-1870 om 
11.00 uur te wolphaartsdijk (z) op 27-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-12-1862 te wolphaartsdijk (z) 
met janus KORSTANJE, 21 jaar oud, arbeider, koopman, 
leurder, geboren op 14-08-1841 om 02.00 uur te wolphaartsdijk 
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(z), huisnr. A 145.  
Janus hertrouwt op 02-02-1871 met Neeltje de Jonge, zoon van 
nicolaas KORSTANJE, herbergier. 
Uit dit huwelijk: 
1. nicolaas KORSTANJE, geboren op 22-03-1863 om 

18.30 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. D 23. 
2. jan KORSTANJE , geboren op 04-06-1864 om 15.00 uur 

te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 40. 
3. jannetje KORSTANJE, geboren op 06-10-1865 om 

23.30 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 40. 
4. cornelis KORSTANJE, geboren op 30-12-1866 om 

09.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 97a, overleden 
op 19-08-1867 te wolphaartsdijk, 232 dagen oud. 

5. jacobus KORSTANJE, geboren op 28-04-1868 om 
18.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. D 8, overleden op 
01-08-1868 te wolphaartsdijk, 95 dagen oud. 

6. elisabeth KORSTANJE, geboren op 11-06-1869 om 
22.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 4, overleden op 
05-08-1869 te wolphaartsdijk, 55 dagen oud. 

7. jacobus KORSTANJE, geboren op 11-06-1869 om 
22.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 4, overleden op 
13-06-1869 te wolphaartsdijk, 2 dagen oud. 

 
III.5 cornelia WESTERWEELE , geboren op 17-03-1845 om 07.00 

uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 156, overleden op 27-02-1881 
om 03.00 uur te wolphaartsdijk (z) op 35-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-03-1869 te wolphaartsdijk (z).  
Huwelijkse bijlagen zijn er niet meer, zij bestonden volgens de akte uit: 
 
1e. de geboortenakten 
2e. de overlijdensakte van eva de Jonge en marinus Bliek 
3e. afkondigingen huwelijk op zo 14-03 en 21-03 
4e. Certificaat Nat.Mil met izaak BLIEK , 20 jaar oud, geboren op 
14-07-1848 om 19.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 149.  
Bij de aangifte waren getuige: Marinus Adriaanse, 31 jaar, smid en 
Willem Men(t)s, 33 jaar, wagenmakersknecht. Overleden op 
06-04-1881 te wolphaartsdijk op 32-jarige leeftijd, zoon van 
laurina KOOMAN . 
Uit dit huwelijk: 
1. laurina BLIEK , geboren op 05-08-1869 om 04.00 uur te 

wolphaartsdijk (z), huisnr. D 19. 
2. jan BLIEK , geboren op 01-09-1870 om 22.00 uur te 

wolphaartsdijk (z), huisnr. C 36a, overleden op 
09-10-1887 te wissenkerke op 17-jarige leeftijd. 

3. maria BLIEK , geboren op 12-01-1872 om 02.00 uur te 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 36a, overleden op 
27-03-1872 te wolphaartsdijk, 75 dagen oud. 

4. eva BLIEK , geboren op 19-12-1872 om 11.30 uur te 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 9, overleden op 09-06-1873 
te wolphaartsdijk, 172 dagen oud. 

5. maria BLIEK , geboren op 01-02-1874 om 10.00 uur te 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 9, overleden op 21-01-1907 
te wolphaartsdijk op 32-jarige leeftijd. 

6. marinus BLIEK , geboren op 25-05-1875 om 20.00 uur 
te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 9, overleden op 



Rob Westerweel Pagina 177 3-2-2009 

10-10-1884 te wolphaartsdijk op 9-jarige leeftijd. 
7. eva BLIEK , geboren op 16-07-1876 om 01.00 uur te 

wolphaartsdijk (z), huisnr. C 9, overleden op 31-07-1876 
te wolphaartsdijk, 15 dagen oud. 

8. maatje BLIEK , geboren op 08-03-1878 om 22.00 uur te 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 9, overleden op 27-01-1883 
te wolphaartsdijk op 4-jarige leeftijd. 

 
III.9 cornelis WESTERWEELE, schaapherder, geboren op 

09-09-1850 om 19.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 156, 
overleden op 11-07-1904 om 20.00 uur te kortgene (z) op 
53-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd op 13-06-1870 te wolphaartsdijk (z), gehuwd op 
19-jarige leeftijd op 30-06-1870 te wolphaartsdijk (z).  
Huwelijkse bijlagen niet meer aanwezig, bestonden volgens akte uit: 
 
1e. akten van geboorte 
2e. akten van overlijden van de moeders 
3e. afkondigingen zo 19-06 en 26-06 
Na de voltrekking van het huwelijk erkent het echtpaar Jannetje die op 
11-10-1869 geboren werd. 
 Echtgenote is tannetje VENTEVOGEL , 25 jaar oud, geboren 
op 16-05-1845 om 17.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 135, 
overleden op 03-01-1900 om 15.30 uur te 's-heerenhoek (z) op 
54-jarige leeftijd, dochter van willem VENTEVOGEL , 
boerenknecht.  
In het bev.reg. van 's-Heerenhoek 1870-1880, folio 306 wordt het gezin 
op 02-05-1889 ingeschreven  als 'WESTERWEEL'. Er zijn dan acht 
kinderen. Ze wonen in huis nr. 177. 
 
In het bev.reg. 's-Heerenhoek 1890-1915, folio 400 woont het gezin als 
'WESTERWEELE' `in huis no B 58. De kinderen verlaten een voor een 
het huis. Op 14-03-1904 vertrekken als laatsten uit 's-Heerenhoek  vader 
Cornelis met Hendrika en Cornelia naar Kortgene. 
Uit dit huwelijk: 
1. jannetje WESTERWEELE , geboren op 11-10-1869 om 

07.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 51, overleden 
op 23-11-1871 om 07.00 uur te wolphaartsdijk (z) op 
2-jarige leeftijd.  
Jannetje werd geboren als Ventevogel. Door huwelijk 
30-06-1870 erkend. In marge akte: Dit kind is door Cornelis 
Westerweele met zijn echtgenoot Tannetje Ventevogel voor 
wettig kind erkend bij huwelijksakte van 30 juni 1870, Goes, 1 
juli 1871. 

2. jozina WESTERWEELE , geboren op 24-02-1871 om 
07.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 36, overleden 
op 24-11-1871 om 04.00 uur te wolphaartsdijk (z), 273 
dagen oud. 

3. elisabeth WESTERWEELE (zie IV.19  . 178). 
4. jan WESTERWEELE , geboren op 23-05-1874 om 

10.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 36, overleden 
op 30-05-1875 om 10.00 uur te kortgene (z) op 1-jarige 
leeftijd.  
Aangegeven door de vader en Pieter Hendrik van Lis, 51 jaar, 
gemeentesecretaris. 
Jan overlijdt vóór de verhuizing van het gezin van 
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Wolphaartsdijk naar 's Heer Arendskerke. 
5. willem WESTERWEELE  (zie IV.21  . 178). 
6. jozina WESTERWEELE  (zie IV.24  . 179). 
7. jan WESTERWEELE  (zie IV.25  . 180). 
8. jannetje WESTERWEELE  (zie IV.28  . 182). 
9. cornelis WESTERWEELE (zie IV.29  . 182). 
10. hendrika WESTERWEELE  (zie IV.32  . 185). 
11. cornelia WESTERWEELE  (zie IV.34  . 185). 

 
IV.19 elisabeth WESTERWEELE, geboren op 15-05-1872 om 01.00 

uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 51. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-05-1900 te middelburg (z) 
(getuige(n): lourens Moens, 32 jaar, winkelier, broer van de man, 
adriaan mattheus Groenenberg, 27 jaar, timmerman, zwager van 
de man, marinus Braamse, 26 jaar, koetsier, zwager van de vrouw 
en jan Westerweele, 21 jaar, gehuwd, werkman, broer van de 
vrouw.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat.Mil. middelburg lichting 1896, lot 119, wegens 
broederdienst vrijgesteld 
b. geb. abraham 
c. geb. elisabeth 
d. overl. tannetje Ventevogel 
 met abraham MOENS, 24 jaar oud, werkman, geboren op 
10-02-1876 om 05.00 uur te vrouwenpolder (z), huisnr. A 30.  
Aangegeven door de vader. Getuigen: Hendrik de Priester, 30 jaar, 
arbeider en Willem Louwerse, 49 jaar, landbouwer. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelis MOENS, geboren op 19-03-1909. 

 
IV.21 willem WESTERWEELE , klein landbouwer, geboren op 

08-03-1876 om 16.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 1, 
overleden op 19-04-1948 te 's-heer-arendskerke (z) op 72-jarige 
leeftijd, begraven op 22-04-1948 te 's-heerenhoek (z). 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-04-1900 te 's-heerenhoek (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. van de commandant toestemming om te trouwen 
b. Certificaat Nat.Mil. lichting 1896, lot 5, op 04-03-1896 in dienst en 
nog dienende 
c. geb. jozina 
d. overl. tannetje Ventevogel 
e. geb. willem met jozina BOONMAN , 20 jaar oud, geboren op 
26-06-1879 om 12.00 uur te 's-heerenhoek (z), huisnr. A 66, 
overleden op 25-04-1930 te 's-heerenhoek (z) op 50-jarige leeftijd, 
dochter van jan BOONMAN , vrachtrijder, en janna van 
ZWEEDEN , dienstmeid. 
Uit dit huwelijk: 
1. tannetje WESTERWEELE , geboren op 11-04-1901 om 

10.00 uur te 's-heerenhoek (z), huisnr. A 1 (aangifte door: 
Cornelis de jonge 50jr, smid en Jan Bal 49 jr, koopman), 
overleden op 24-12-1920 te 's-heerenhoek (z) op 19-jarige 
leeftijd. 

2. janna WESTERWEELE , geboren op 21-07-1902 om 
14.30 uur te 's-heerenhoek (z), huisnr. A 123 (aangifte 
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door: Cornelis de Jonge 51 jr, smid en Pieter Remijn 26 jr, 
particulier), overleden op 29-08-1952 te 
's-heer-arendskerke (z) op 50-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-03-1929 te 
's-heerenhoek (z) met cornelis ADAMSE, 26 jaar oud, 
geboren op 18-05-1902 om 19.00 uur te arnemuiden (z), 
zoon van cornelis ADAMSE. 

3. cornelia WESTERWEELE , geboren op 29-12-1903 om 
07.00 uur te 's-heerenhoek (z) wijk b nr 41 (aangifte door: 
Cornelis de Jonge 53 jr, smid en Jan Boonman 62 jr, 
arbeider), overleden op 07-01-1904 om 21.00 uur te 
's-heerenhoek (z), 9 dagen oud. 

4. jan WESTERWEELE , geboren op 07-06-1905 om 
11.30 uur te 's-heerenhoek (z) wijk b nr 41 (aangifte door: 
Anthonij van Zunderen, 42 jr mandenmaker en Laurus de 
Graag32 jr, koopman), overleden op 26-10-1945 te 
bergen op zoom (nb) op 40-jarige leeftijd. 

5. cornelia WESTERWEELE , geboren op 02-05-1909 te 
's-heerenhoek (z), overleden op 15-04-1993 te roosendaal 
(nb) op 83-jarige leeftijd, begraven op 19-04-1993 te 
bergen op zoom (nb). 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-05-1932 te 
's-heerenhoek (z) met pieter van SLUIJS, 24 jaar oud, 
geboren op 11-10-1907 te 's-heerenhoek (z), overleden op 
09-05-1977 te roosendaal (nb) op 69-jarige leeftijd, 
begraven te roosendaal (nb). 

6. joost WESTERWEELE, geboren op 04-04-1913 te 
's-heerenhoek (z), overleden op 22-04-1914 te 
's-heerenhoek (z) op 1-jarige leeftijd. 

7. cornelis WESTERWEELE, geboren op 26-07-1915 te 
's-heerenhoek (z), overleden op 23-01-1916 te 
's-heerenhoek (z), 181 dagen oud. 

8. cornelis WESTERWEELE, geboren op 31-08-1918 om 
17.30 uur te 's-heerenhoek (z), huisnr. B 41.  
Bij de aangifte waren getuige: Jan Westerweele, 39 jaar, 
koopman en Petrus Jacobus van den Bulck, 36 jaar, 
rijwielhandelaar. Overleden op 28-06-2002 te St.Anna ter  
Muiden op 83-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-12-1938 te borssele 
(z) met catharina WALHOUT , 20 jaar oud, geboren op 
30-11-1918 om 09.00 uur te borssele (z), huisnr. 222.  
Bij de aangifte waren getuige: Frans Walhout, 26 jaar, 
arbeider en Johannes van der Ende, 27 jaar, arbeider. 
Overleden op 16-10-1971 te sint-anna-ter-muiden (z) op 
52-jarige leeftijd.  
Bij het huwelijk waren getuige: Cornelis Adamse, 36 jaar, 
landarbeider, zwager van de man en Jan Westerweele, 33 jaar, 
landarbeider, broer van de man. 

 
IV.24 jozina WESTERWEELE , geboren op 23-07-1877 om 23.00 uur 

te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 13c, overleden op 03-05-1953 te 
wolphaartsdijk (z) op 75-jarige leeftijd, begraven te 
wolphaartsdijk (z).  
Op grafsteen 'Lieve moeder'. 
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 23-09-1896 te 's-heerenhoek (z).  
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Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. marinus adriaan 
b. geb. jozina 
c. Certificaat Nat.Mil. 's-heerenhoek, lichting 1893, lot 2, wegens 
broederdienst vrijgesteld 
d. overl. adriaan Braamse 
e. overl. janna Nijsse met marinus adriaan BRAAMSE, 23 jaar 
oud, huurkoetsier, vrachtrijder, boerenknecht, geboren op 
24-07-1873 om 20.00 uur te 's-heerenhoek (z), huisnr. S 145, 
overleden op 03-05-1935 om 09.30 uur te 's-heer-arendskerke (z) 
op 61-jarige leeftijd.  
Ook aktenr 6, wolphaartsdijk, aktedatum 04-03-1935. 
Uit dit huwelijk: 
1. adriaan BRAAMSE, geboren op 28-01-1897 om 21.30 

uur te 's-heerenhoek (z), huisnr. A 2, overleden op 
27-06-1924 te 's-heer abtskerke op 27-jarige leeftijd. 

2. cornelis BRAAMSE, geboren op 23-03-1898 om 02.30 
uur te 's-heerenhoek (z), huisnr. A 8. 

3. janna BRAAMSE, geboren op 13-05-1899 om 08.30 uur 
te 's-heerenhoek (z), huisnr. A 8. 

4. tannetje BRAAMSE, geboren op 02-07-1900 om 20.00 
uur te 's-heerenhoek (z), huisnr. A 8. 

5. pieter BRAAMSE, geboren op 24-07-1901 om 03.00 uur 
te 's-heerenhoek (z), huisnr. A 8. 

6. elizabeth BRAAMSE, geboren op 27-07-1902 om 06.30 
uur te 's-heerenhoek (z), huisnr. A 8. 

7. jannetje BRAAMSE, geboren op 07-04-1905 te 
's-heerenhoek (z), overleden op 06-12-1930 te goes op 
25-jarige leeftijd. 

8. rika BRAAMSE , geboren op 23-07-1906 te 
's-heerenhoek (z). 

9. jozina BRAAMSE, geboren op 30-05-1911 te 
's-heerenhoek (z), overleden op 10-09-1911 om 23.30 uur 
te 's-heerenhoek (z), 103 dagen oud. 

10. willem BRAAMSE , geboren 11-1912 te 's-heerenhoek 
(z), overleden op 06-02-1913 om 14.00 uur te 
's-heerenhoek (z). 

11. jacobus BRAAMSE, geboren op 07-10-1914 te 
's-heerenhoek (z). 

12. cornelia BRAAMSE, geboren op 17-11-1918 te 
's-heerenhoek (z). 

 
IV.25 jan WESTERWEELE , meubelkoopman, geboren op 

09-01-1879 om 02.30 uur te 's-heer-arendskerke (z), huisnr. H 
105, overleden op 26-10-1944 te goes (z) op 65-jarige leeftijd.  
Jan Westerweele echtgenoot van Tannetje Wondergem en zijn dochter 
Tannetje Maria zijn allebei gestorven door een granaat op 26 oktober 
1944 (ze zaten in de schuilkelder), ze zijn tesamen op Borsele begraven. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-05-1900 te 's-heerenhoek (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat.Mil. lichting 1899, lot 11, wegens broederdienst 
vrijgesteld 
b. overl. maria Goetheer 
c. overl. tannetje Ventevogel 
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d. geb. tannetje 
e. geb. jan 
 met tannetje WONDERGEM, 28 jaar oud, 
leurster/winkelierster, geboren op 03-10-1871 om 23.00 uur te 
's-heerenhoek (z), huisnr. ..25, overleden op 04-12-1932 om 21.30 
uur te goes (z) op 61-jarige leeftijd, begraven op 07-12-1932 te 
'sheerenhoek, alg.begraafplaats, dochter van pieter 
WONDERGEM , onderwijzer, en maria GOETHEER .  
In het bev.reg. van 'sHeerenhoek 1890-1915 folio 401, staat dit gezin met 
vier kinderen ingeschreven  onder de volgende huisnummers: 173, 123, 
104 en 139. Alleen Pieter Cornelis is niet vermeld. Zuster Cornelia 
Westerweele woont perioden bij hen in huis. 
Uit dit huwelijk: 
1. tannetje maria WESTERWEELE , verkoopster in 

manufacturen, geboren op 19-09-1902 om 08.30 uur te 
's-heerenhoek (z), huisnr. A 104 (aangifte door: Jan Derto 
65 jr,arbeider en Marinus Braamse 29 jr, huurkoetsier), 
overleden op 26-10-1944 te borssele (z) op 42-jarige 
leeftijd.  
Jan Westerweele echtgenoot van Tannetje Wondergem en zijn 
dochter Tannetje Maria zijn allebei gestorven door een granaat 
op 26 oktober 1944 (ze zaten in de schuilkelder), ze tesamen op 
Borsele begraven. 

2. pieter cornelis WESTERWEELE, klein landbouwer, 
geboren op 28-05-1905 om 19.30 uur te 's-heerenhoek (z) 
wijk a nr 104 (aangifte door: Jan Paree 44 jr, 
gemeente-ontvanger en Laurus Wirtz 64 jr 
brievenvergaarder), overleden op 09-10-1990 te goes (z) 
op 85-jarige leeftijd, begraven op 12-10-1990 te goes (z), 
algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Man en vader'. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-05-1928 te 
's-heer-arendskerke (z) met dina SCHIPPER, 26 jaar 
oud, geboren op 15-09-1901 om 15.00 uur te 
's-heer-arendskerke (z), huisnr. E 105, overleden op 
15-08-1992 te goes (z) op 90-jarige leeftijd, begraven op 
19-08-1992 te goes  (z), algemene begraafplaats.  
Op 10-01-1988 vierden zij hun 60-jarig huwelijk in 't Trefpunt 
te 's-Heer- arendskerke. 

3. cornelis joannes WESTERWEELE, koopman in 
manufacturen, geboren op 08-06-1906 om 06.00 uur te 
's-heerenhoek (z) wijk a nr 104 (aangifte door: Jan Derto, 
69 jr arbeider en Laurus Wirtz, 65 jr brievenvergaarder), 
overleden op 02-12-1990 te goes (z) op 84-jarige leeftijd, 
begraven op 06-12-1990 te kloetinge (z), alg 
begraafplaats. 
Ondertrouwd op 25-02-1933 te 's-gravenpolder  (z), 
gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-03-1933 te 
's-gravenpolder (z) met elisabeth paulina 
WALRAVEN , 22 jaar oud, geboren op 18-01-1911 te 
rilland-bath (z), overleden op 04-09-1979 te goes (z) op 
68-jarige leeftijd, begraven op 07-09-1979 te kloetinge 
(z), alg.begraafplaats, dochter van jan willem 
WALRAVEN  en cornelia van KRUININGEN . 

4. maria martina WESTERWEELE , geboren op 
25-03-1908 te 's-heerenhoek (z), overleden op 
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28-03-1908 te 's-heerenhoek (z), 3 dagen oud. 
5. willem cornelis WESTERWEELE, geboren op 

25-03-1908 te 's-heerenhoek (z), overleden op 
27-03-1908 om 06.00 uur te 's-heerenhoek (z), 2 dagen 
oud. 

 
IV.28 jannetje WESTERWEELE , geboren op 21-02-1880 om 23.30 

uur te 's-heer-arendskerke (z), huisnr. H 105, overleden op 
24-10-1957 te heinkenszand (z) op 77-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-10-1900 te 's-heerenhoek (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. toestemming van officier om te trouwen 
b. geb. jannetje 
c. overl. tannetje Ventevogel 
d. afkondigingen heinkenszand 
e. geb. benjamin 
f. Certificaat Nat.Mil. lichting 1899, lot 5, in dienst 4 april 1899 en nog    
dienende. Echtgenoot is benjamin PAAUWE , 21 jaar oud, 
geboren op 04-02-1879 om 20.30 uur te heinkenszand (z), huisnr. 
B 71, zoon van geerard PAAUWE. 
Uit dit huwelijk: 
1. geerard PAAUWE, geboren op 04-02-1901 om 22.00 

uur te heinkenszand (z), huisnr. B 127, overleden op 
26-01-1902 te heinkenszand, 356 dagen oud. 

2. tannetje PAAUWE, geboren op 27-03-1902 om 11.30 
uur te heinkenszand (z), huisnr B 127. 

3. geerard PAAUWE, geboren op 27-02-1905 om 22.00 
uur te Heinkenszand wijk b nr 124. 

 
IV.29 cornelis WESTERWEELE, geboren op 21-05-1881 om 23.00 

uur te 's-heer-arendskerke (z), huisnr. H 105, overleden op 
08-03-1933 om 22.00 uur te 's-heerenhoek (z), nassauweg 13a op 
51-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-10-1902 te ovezande (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat.Mil. 's-heerenhoek, lichting 1901, lot 5, wegens 
broederdienst vrijgesteld 
b. geb. cornelis 
c. geb. cathalina 
d. overl. tannetje Ventevogel 
e. afkondigingen 's-heerenhoek zo 19-10 en 26-10-1902 met cathalina 
HOOGENBOOM , 23 jaar oud, geboren op 25-03-1879 om 22.30 
uur te ovezande (z), huisnr. D 25, overleden op 23-06-1950 te 
's-heerenhoek (z) op 71-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelis WESTERWEELE, landbouwer, geboren op 

07-03-1903 om 19.00 uur te ovezande (z) wijk d nr 17 
(aangifte door: Izaak Vermeulen, 43 jr rijksveldwachteren 
Jan Jobsen 34 jr, gemeente-veldwachter), overleden op 
09-07-1967 te goes (z) op 64-jarige leeftijd, begraven op 
12-07-1967 te 's-heerenhoek (z), r.k.kerkhof. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-07-1926 te 
's-heerenhoek (z), gehuwd voor de kerk op 11-08-1926 te 
's-heerenhoek (z) (sint willebrorduskerk, RK) met 
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cornelia MOISON, 23 jaar oud, geboren op 24-04-1903 
te 's-heerenhoek (z), overleden op 08-08-1969 te goes (z) 
op 66-jarige leeftijd, begraven op 12-08-1969 te 
's-heerenhoek, r.k.kerkhof. 

2. pieternella WESTERWEELE, geboren op 24-07-1904 
om 02.00 uur te ovezande (z)wijk d nr 5 (aangifte door: 
Joos Dekker 60jr,winkelier en Adriaan Uitterhoeve 33 jr, 
wagenmaker), overleden op 29-03-1995 te middelburg (z) 
op 90-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-04-1995 te 
middelburg (z). 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-04-1932 te 
koudekerke (z) met jan ROOSE, 33 jaar oud, geboren op 
01-04-1899 om 12.00 uur te koudekerke (z), huisnr. B 17.  
Bij de aangifte waren getuige: Jan Roose, 55 jaar, 
wagenmaker, Lein Jongepier, 59 jaar, landbouwer. Overleden 
op 02-08-1987 te middelburg (z) op 88-jarige leeftijd. 

3. willem WESTERWEELE , landbouwersknecht, geboren 
op 10-05-1906 om 13.00 uur te ovezande (z) wijk d nr 5 
(aangifte door: Jan van Liere, 53 jr landbouwer en 
Adriaan Uitterhoeve, 35 jr wagenmaker), overleden op 
31-03-1983 te goes (z) op 76-jarige leeftijd, begraven op 
02-04-1983 te goes (z), alg. begraafplaats. 
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 08-08-1946 te driewegen 
(z) met neeltje KOOLE, 46 jaar oud, geboren op 
04-07-1900 om 06.00 uur te driewegen (z), huisnr. 18, 
overleden op 04-01-1986 te 's-heer-arendskerke (z) op 
85-jarige leeftijd, begraven op 08-01-1986 te driewegen 
(z), alg. begraafplaats.  
Zij was eerder getrouwd met Johannes Spruijt, uit dit huwelijk 2 
zoons: J.P.Spruijt en P.J.Spruijt, beiden zijn  getrouwd. 
Dochter van pieter KOOLE . 

4. janna anthonia WESTERWEELE, geboren op 
22-10-1907 te ovezande (z), overleden op 18-03-1997 te 
koudekerke (z) op 89-jarige leeftijd, begraven op 
22-03-1997 te oost-souburg (z), alg. begraafplaats. 
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-09-1927 met 
johannes SCHEFFERS, 27 jaar oud, geboren op 
09-05-1900 om 20.00 uur te goes (z), huisnr. D 195.  
Bij de aangifte waren getuige: Johannes Franciscus Borgs, 29 
jaar, arbeider en Anthonie Pieter Bodbijl, 27 jaar, visser. 
Overleden op 11-05-1983 te middelburg (z) op 83-jarige 
leeftijd. 

5. tannetje WESTERWEELE , geboren op 04-08-1909 te 
moordrecht (zh), overleden op 26-10-1989 te kortgene (z) 
op 80-jarige leeftijd, begraven op 30-10-1989 te kortgene 
(z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Moeder en oma'. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-05-1930 te 
's-heerenhoek (z) met jacob adriaan van BOVEN, 25 
jaar oud, landarbeider, tractorchauffeur, geboren op 
03-09-1904 te kortgene (z), overleden op 06-06-1978 te 
vlissingen (z) op 73-jarige leeftijd, zoon van jacob van 
BOVEN, landarbeider, en hendrika van SLUIJS. 

6. anthonia WESTERWEELE, geboren op 29-10-1910 te 
ovezande (z), overleden op 30-09-1911 om 03.30 uur te 
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ovezande (z), 336 dagen oud.  
Aangegeven door: Cornelis Westerweele, vader, 30 jaar, 
arbeider en Marinus Simon Vermue, 32 jaar, landbouwer. 

7. anthonia elizabeth WESTERWEELE, geboren op 
22-02-1912 om 15.00 uur te ovezande (z), huisnr. D 5.  
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis Otte, 56 jaar, 
molenaarsknecht en Johannes Kribbe, 34 jaar, arbeider. 
Overleden op 26-01-1963 te borssele (z) op 50-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-05-1934 te 
's-heerenhoek (z) met jan de BUE, 21 jaar oud, geboren 
op 07-02-1913 om 09.00 uur te borssele (z), huisnr. 135.  
Bij de aangifte waren getuige: Jacobus de Bue, 29 jaar, 
arbeider en Jan van Duyne, 47 jaar, gemeenteontvanger. 
Overleden op 27-11-1975 te halsteren (nb) op 62-jarige 
leeftijd.  
Bij het huwelijk waren getuige: Jacobus de Bue, 24 jaar, 
landarbeider, broer van de man, Willem Westerweele, 27 jaar, 
landbouwersknecht, broer van de vrouw. 

8. jan WESTERWEELE , bankwerker, geboren op 
01-10-1913 te ovezande (z), overleden op 25-01-1990 te 
beverwijk (nh) op 76-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-04-1939 te 
's-heer-arendskerke (z) met elizabeth BLIEK , 26 jaar 
oud, geboren op 09-04-1913 te 's-heer-arendskerke (z), 
overleden op 14-03-1988 te beverwijk (nh) op 74-jarige 
leeftijd, gecremeerd op 17-03-1988 te velsen (z), 
crematorium driehuis/westerveld, dochter van johannes 
BLIEK  en neeltje de FOUW. 

9. jacobus WESTERWEELE, landarbeider, geboren op 
27-05-1915 te bergen (nh), overleden op 13-11-1992 te 
vlissingen (z) op 77-jarige leeftijd. 

10. abraham WESTERWEELE , landarbeider, geboren op 
28-03-1917 te harenkarspel (nh), overleden op 
30-12-1979 te goes (z) op 62-jarige leeftijd, begraven op 
03-01-1980 te 's-heer-arendskerke (z), algemene 
begraafplaats.  
Op grafsteen 'Man vader opa'. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-02-1942 te ovezande 
(z) met neeltje de KUNDER, 24 jaar oud, geboren op 
11-11-1917 om 15.00 uur te ovezande (z), huisnr. D 3.  
Bij de aangifte waren getuige: Adriaan Uitterhoeve, 46 jaar, 
wagenmaker en Marinus Sommeijer, 34 jaar, smid, dochter 
van pieter de KUNDER, koopman, landbouwer.  
Bij het huwelijk waren getuigen: Willem Westerweele, 35 jaar, 
landarbeider, broer van de man, en Nicolaas de Kunder, 35 
jaar, fruitkweker, broer van de vrouw. 

11. janetje WESTERWEELE , dienstbode, geboren op 
20-06-1918 te bergen (nh).  
Op 14-11-1938 wordt Janetje in de gemeente Dirksland 
ingeschreven op het adres Julianalaan A 786, ze komt van 
's-Gravenpolder. Overleden op 22-10-2005 te middelburg 
op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 27-10-2005 te 
middelburg. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-08-1939 te dirksland 
(zh) (getuige(n): oa willem Westerweele, broer van de 
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bruid.).  
In het bev. reg. van Dirksland  -1940 fol 1167 worden  de 
echtelieden ingeschreven op 18-08-1939. Ze wonen dan in huis 
nr. A786. Echtgenoot is leendert SLUITER, 23 jaar oud, 
landarbeider, geboren op 13-03-1916 te ouddorp (zh). 

 
IV.32 hendrika WESTERWEELE , geboren op 23-06-1882 om 09.30 

uur te 's-heer-arendskerke (z), huisnr. H 105, overleden op 
11-02-1964 te 's-heer-arendskerke (z) op 81-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-03-1904 te 
's-heer-arendskerke (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. hubrecht 
b. geb. hendrika 
c. overl. tannetje Ventevogel 
d. Certificaat Nat.Mil. lichting 1896, lot 30, wegens broederdienst    
vrijgesteld 
e. afkondigingen kortgene, 03-04 en 10-04-1904 
f. afkondigingen 's-heerenhoek, idem met hubrecht MURRE , 28 jaar 
oud, veldarbeider, geboren op 22-01-1876 om 19.30 uur te 
's-heer-arendskerke (z), huisnr. A 46bis, overleden op 25-03-1942 
te 's-heer-arendskerke (z) op 66-jarige leeftijd, zoon van elizabeth 
OTTE . 
Uit dit huwelijk: 
1. jan MURRE , geboren op 13-02-1905 te 

's-heer-arendskerke (z). 
2. tannetje MURRE, geboren op 10-09-1906 te 

's-heer-arendskerke (z). 
3. cornelis MURRE, geboren op 03-11-1907 te 

's-heer-arendskerke (z). 
4. gerard MURRE, geboren op 22-01-1909 te 

's-heer-arendskerke (z), overleden op 31-03-1909 te 
's-heer-arendskerke (z), 68 dagen oud. 

5. elisabeth MURRE, geboren op 27-12-1909 te 
's-heer-arendskerke (z). 

6. willem MURRE , geboren op 06-07-1911 te 
's-heer-arendskerke (z). 

7. suzanna MURRE, geboren op 21-09-1912 te 
's-heer-arendskerke (z). 

8. johannis MURRE, geboren op 27-03-1914 te 
's-heer-arendskerke (z), overleden op 15-07-1914 te 
's-heer-arendskerke (z), 110 dagen oud. 

9. leuntje MURRE, geboren op 29-07-1915 te 
's-heer-arendskerke (z). 

10. gerard MURRE, geboren op 20-04-1917 te 
's-heer-arendskerke (z). 

11. jozina MURRE, geboren op 05-11-1918 te 
's-heer-arendskerke (z), overleden op 01-06-1919 te 
's-heer-arendskerke (z), 208 dagen oud. 

 
IV.34 cornelia WESTERWEELE , geboren op 25-01-1886 om 16.30 

uur te 's-heer-arendskerke (z), huisnr. H 105, overleden op 
16-08-1923 om 12.00 uur te colijnsplaat (z) op 37-jarige leeftijd.  
In de Memorie van Successie, april 1924 (Goes 7/9133, 1923), laat 
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Cornelia aan haar man en de vijf minderjarige kinderen ƒ 123,32 na, 
waar ieder een zesde van erft.  
Bev.reg. 'sHeerenhoek 1890-=1915, folio 401. Cornelia woont in 1906 
steeds enkele maanden bij haar broer Jan. Bij haar overlijden wordt een 
memorie van successie opgemaakt. Kortgene, 2/6599-1923. Het zuiver 
saldo der nalatenschap bedraagt ƒ 123,32. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-11-1906 te 's-heerenhoek (z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. pieter 
b. geb. cornelia 
c. overl. cornelis Westerweele 
d. overl. tannetje Ventevogel 
e. overl. jan Westerweele N.B. op extract staat: "is geboren" i.p.v. "is 
overleden" 
f. overl. eva de Jonge 
g. overl. willem Ventevogel 
h. overl. jannetje van Dijke 
i. Certificaat Nat.Mil. lichting 1904, lot 4, wegens broederdienst 
vrijgesteld 
j. afkondigingen kortgene zo 04-11 en 11-11-1906 
 
cornelia trouwt met toestemming van willem Westerweele, voogd en jan 
Westerweele, toeziend voogd met pieter KLEPPE, 22 jaar oud, 
veldarbeider, geboren op 08-02-1884 om 01.00 uur te kortgene 
(z), huisnr. 95.  
Bij de aangifte waren getuige: Adriaan Bouwense, 32 jaar, koopman en 
Pieter Hendrik van Dis, 59 jaar, gemeentesecretaris. 
Uit dit huwelijk: 
1. cornelis jan KLEPPE, geboren 1910 te kortgene. 

 
III.13 marcus WESTERWEELE, arbeider, geboren op 26-11-1854 om 

21.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 156, overleden op 
21-03-1943 te wissenkerke (z) op 88-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 10-10-1877 te wissenkerke (z) 
met lientje BEGTHEL , 29 jaar oud, dienstmeid, geboren op 
04-02-1848 om 23.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. E 5, gedoopt 
(NH) op 13-02-1848 te wissenkerke (z), overleden op 15-02-1883 
om 01.00 uur te wissenkerke (z) op 35-jarige leeftijd.  
In het kraambed (van Janna Cornelia) overleden.  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb marcus 
b. toestemming tot trouwen van de commandant van het 3e regiment 
infanterie 
c. certificaat Nat.Mil. wolphaartsdijk 1874, lot 7, in dienst 7 mei 1874 en 
nog dienende 
d. geb lientje 
e. overl eva de Jonge 
f. overl leuntje Clement 
g. afkondigingen wolphaartsdijk. 
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 11-04-1883 te wissenkerke 
(z).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat.Mil. wolphaartsdijk 1874, lot 7, in dienst 7 mei 1874 
en 6 mei 1879 ontslagen 
b. geb. marcus 
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c. overl. jan Westerweele 
d. overl. eva de Jonge 
e. overl. lientje Begthel 
f. geb. maatje 
g. overl. janus Imanse 
h. bewijs van onvermogen met maatje IMANSE, 26 jaar oud, 
geboren op 24-03-1857 om 22.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. E 
8, overleden op 16-05-1926 om 08.00 uur te wissenkerke (z) op 
69-jarige leeftijd.  
Aangegeven door: Hendrik Bouterse, 41 jaar, lijkdienaar en Marinus de 
Bart, 36 jaar, gemeenteveldwachter. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. hendrika WESTERWEELE  (zie IV.36  . 188). 
2. elisabeth WESTERWEELE (zie IV.38  . 189). 
3. leuntje WESTERWEELE  (zie IV.40  . 189). 
4. janna cornelia WESTERWEELE, geboren op 

09-02-1883 om 14.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 10, 
overleden op 11-04-1883 om 01.30 uur te wissenkerke 
(z), 61 dagen oud.  
Janna Cornelia overlijdt op de dag dat haar vader hertrouwt. 

Uit het tweede huwelijk: 
5. jan janus WESTERWEELE  (zie IV.42  . 190). 
6. maatje WESTERWEELE, geboren op 12-03-1885 om 

02.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 12, overleden op 
20-01-1888 om 22.00 uur te wissenkerke (z) op 2-jarige 
leeftijd. 

7. cornelis WESTERWEELE, geboren op 20-03-1886 om 
05.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 12, overleden op 
09-02-1887 om 07.00 uur te wissenkerke (z), 326 dagen 
oud. 

8. johanna WESTERWEELE , geboren op 23-06-1887 om 
10.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 30, overleden op 
07-08-1887 om 09.30 uur te wissenkerke (z), 45 dagen 
oud. 

9. cornelis WESTERWEELE (zie IV.47  . 191). 
10. janus WESTERWEELE , geboren op 08-10-1889 om 

01.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 2, overleden op 
24-11-1890 om 09.30 uur te wissenkerke (z) op 1-jarige 
leeftijd. 

11. marcus WESTERWEELE, landarbeider, geboren op 
16-10-1890 om 23.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 2, 
overleden op 09-04-1937 om 04.00 uur te wissenkerke (z) 
op 46-jarige leeftijd. 

12. janus WESTERWEELE  (zie IV.51  . 192). 
13. maatje jozina WESTERWEELE (zie IV.54  . 192). 
14. jozias WESTERWEELE, landarbeider, geboren op 

12-09-1894 om 18.30 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 28, 
overleden op 24-08-1965 te amsterdam (nh) op 70-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-10-1920 te 
wissenkerke (z) (getuige(n): cornelis Westerweele, 32 
jaar, veldarbeider, broer van de man en antheunis 
Lootens, 61 jaar, gemeentebode.) met janna LUCASSE, 
19 jaar oud, geboren op 03-11-1900 om 06.00 uur te 
hontenisse (z), huisnr. A 126, overleden op 17-02-1989 te 
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amsterdam (nh) op 88-jarige leeftijd, begraven op 
22-02-1989 te amsterdam (nh), nieuwe 
oosterbegraafplaats. 

15. cornelia WESTERWEELE , geboren op 15-09-1895 om 
06.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 28, overleden op 
16-02-1966 te wissenkerke (z) op 70-jarige leeftijd, 
begraven te kamperland (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Vrouw moeder'. 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-05-1924 te 
wissenkerke (z) met pieter VERSLUIS, 29 jaar oud, 
geboren op 26-02-1895 om 15.30 uur te wissenkerke (z), 
huisnr. F 153, overleden op 15-03-1978 op 83-jarige 
leeftijd, begraven te kamperland (z), algemene 
begraafplaats.  
Op grafsteen 'Vader opa'. 

16. willem WESTERWEELE , geboren op 12-09-1899 om 
09.30 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 28, overleden op 
06-07-1977 te goes (z) op 77-jarige leeftijd, begraven te 
kamperland (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Vader en opa'. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-04-1927 te kortgene 
(z) met stoffelina doortje van BOVEN, 20 jaar oud, 
geboren op 24-08-1906 te kortgene (z), overleden op 
01-02-1953 te kortgene (z) op 46-jarige leeftijd.  
Zij is volgens onze gegevens in de familie het enige slachtoffer 
van de watersnood, de familie woonde destijds Torendijk 368 
Kortgene. Bron: Volledige lijst van Slachtoffers 
overstromingsramp 1 februari 1953 (op de 6e lijst van Rode 
Kruis), dochter van jacob van BOVEN, landarbeider, en 
hendrika van SLUIJS. 

 
IV.36 hendrika WESTERWEELE , geboren op 22-01-1875 om 15.30 

uur te wissenkerke (z), huisnr. B 14.  
Hendrika wordt aangegevn door haar grootvader Hendrik Beghtel, zij 
wordt in 1877 bij het huwelijk van haar ouders erkend. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-06-1898 te wissenkerke (z) 
(getuige(n): o.a. Janus de Looff, 71 jaar grootvader van de man).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. Certificaat Nat.Mil. lichting 1895, lot 30, uit hoofde van gebreken van 
dienst vrijgesteld 
b. geb janus jacob 
c. geb. hendrika 
d. overl. clasina maria Marcusse 
e. overl. lientje Begthel met janus jacob de LOOFF, 22 jaar oud, 
landmansknecht, geboren op 08-11-1875 om 06.30 uur te 
wissenkerke (z), huisnr. A 167. 
Uit dit huwelijk: 
1. jacobus marcus de LOOFF, geboren op 10-10-1898 om 

01.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. A 75, overleden april 
1986 te Kalamazoo, Michigan USA. 

2. lientje clazina de LOOFF, geboren op 28-08-1899 om 
06.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. A 75. 

3. clazina elisabeth de LOOFF, geboren op 15-07-1901 
om 05.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. C 23, overleden 
op 17-07-1901 te wissenkerke, 2 dagen oud. 
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4. marcus jacobus de LOOFF, geboren op 23-06-1902 om 
03.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. C 23, overleden op 
21-02-1904 te wissenkerke op 1-jarige leeftijd. 

5. clasina lientje de LOOFF, geboren aug 1904 te 
wissenkerke, overleden op 13-11-1904 te wissenkerke. 

6. clazina de LOOFF, geboren april 1906 te wissenkerke, 
overleden op 01-05-1906 te wissenkerke. 

7. marcus de LOOFF, geboren op 13-04-1907 te 
wissenkerke, overleden op 21-04-1907 te wissenkerke, 8 
dagen oud. 

8. marcus de LOOFF, geboren op 10-05-1910, overleden 
op 03-04-1992 op 81-jarige leeftijd. 

 
IV.38 elisabeth WESTERWEELE, geboren op 11-12-1877 om 07.30 

uur te wissenkerke (z), huisnr. F 25, overleden op 02-10-1964 te 
kruiningen (z) op 86-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-05-1900 te kruiningen (z) 
(getuige(n): jacob Jansen, 30 jaar, politieagent te breda, gerard 
Slabbekoorn, 59 jaar, koopman te krabbendijke, oom van de man, 
cornelis Zuurvelt, 54 jaar, boerenkecht te wolphaartsdijk en 
roeland Keukelaar, 28 jaar, boerenknecht, de laatste twee neven 
van de man.).  
Huwelijkse bijlagen: 
a. geb. pieter 
b. geb. elisabeth 
c. overl. maatje Slabbekoorn 
d. overl. lientje Begthel 
e. Certificaat Nat. Mil. lot 26, vrijgeloot 
f. afkondigingen wissenkerke 6 en 13 mei 
 met pieter JANSEN, 27 jaar oud, veldarbeider, geboren op 
10-09-1872 om 17.30 uur te kruiningen (z), huisnr. B 19, 
overleden op 22-06-1918 om 23.00 uur te schore (z) op 45-jarige 
leeftijd.  
Aangegeven door: Jacob Jansen, broer, 48 jaar, gemeenteveldwachter 
en Marinus Hemmuham?, 43 jaar, gemeenteveldwachter. 
Uit dit huwelijk: 
1. abraham marcus JANSEN, geboren op 18-07-1900 om 

21.00 uur te kruiningen (z), huisnr. B 95. 
2. marcus abraham JANSEN, geboren op 20-02-1909 te 

kruiningen (z). 
3. maatje lientje JANSEN, geboren op 28-02-1910 te 

kruiningen (z). 
4. lientje maatje JANSEN, geboren op 30-04-1911 te 

kruiningen (z). 
5. jacob hendrik JANSEN, geboren op 17-09-1914 te 

kruiningen (z). 
 
IV.40 leuntje WESTERWEELE , arbeidster, geboren op 02-02-1879 

om 05.30 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 25, overleden op 
21-09-1962 te wissenkerke (z) op 83-jarige leeftijd, begraven te 
wissenkerke (z).  
Op grafsteen 'Lieve moeder'. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-03-1903 te wissenkerke (z) 
(getuige(n): frans Molbroek, 59 jaar, gemeentebode, marinus 
pieter de Vos, 49 jaar, postbode, cornelis Loossens, 40 jaar, 
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kleermaker en machiel frans van den Berge, 32 jaar, 
brievenbesteller.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. dingenus 
b. geb. leuntje 
c. Certificaat Nat.Mil. wissenkerke, lot 12, wegens broederdienst 
vrijgesteld 
d. overl. lientje Begthel met dingenus BOUTERSE, 23 jaar oud, 
arbeider, geboren op 21-01-1880 om 19.00 uur te wissenkerke (z), 
huisnr. F 130, overleden op 10-04-1935 om 17.30 uur te goes (z) 
op 55-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. susanna lientje BOUTERSE, geboren op 21-01-1904 te 

wissenkerke (z). 
2. lientje susanna BOUTERSE, geboren op 12-03-1905 te 

wissenkerke (z). 
3. janna marcurina BOUTERSE, geboren op 30-09-1906 

te wissenkerke (z). 
4. maatje catharina BOUTERSE, geboren op 12-09-1908 

te wissenkerke (z). 
5. jan marcus BOUTERSE, geboren op 27-07-1911 te 

wissenkerke (z). 
6. johanna BOUTERSE, geboren op 18-04-1915 te 

wissenkerke (z). 
7. marcus BOUTERSE, geboren op 18-04-1915 te 

wissenkerke (z). 
8. hendrik BOUTERSE, geboren op 18-06-1916 te 

wissenkerke (z). 
9. david adriaan BOUTERSE, geboren op 31-03-1918 te 

wissenkerke (z). 
 
IV.42 jan janus WESTERWEELE , landmansknecht, winkelier, 

geboren op 08-01-1884 om 12.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 
10, overleden op 22-11-1922 te wissenkerke (z) op 38-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-06-1911 te wissenkerke (z) 
(getuige(n): willem Barentsen, 47 jaar, timmermansknecht, broer 
van de vrouw en janus jacob de Looff, 35 jaar arbeider, zwager 
van de man.).  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. geb. jan janus 
b. geb. adriena jacolina 
c. Certificaat Nat.Mil. wissenkerke lichting 1904, lot 8, vrijgesteld van 
dienst met adrina jacoba BARENTSEN, 29 jaar oud, naaister, 
geboren op 10-08-1881 om 12.30 uur te colijnsplaat (z), huisnr. E 
22.  
Bij de aangifte waren getuige: Jacobus Vink, 68 jaar, secretaris en 
Leendert Adriaan Vink, 33 jaar, bureaulist. Overleden op 11-03-1961 
op 79-jarige leeftijd, begraven te kamperland (z), algemene 
begraafplaats.  
Op grafsteen 'Lieve moeder behuwd- en grootmoeder', dochter van 
adriana pieternella de KOSTER. 
Uit dit huwelijk: 
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1. maatje adriana WESTERWEELE, geboren op 
23-09-1911 te wissenkerke (z). 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-06-1936 te 
wissenkerke (z), gehuwd voor de kerk te kamperland (z) 
(Ger. Kerk) met jan BOUTERSE, 29 jaar oud, 
landarbeider, arbeider op een scheepswerf, geboren op 
23-06-1906 te wissenkerke (z), overleden op 19-03-1980 
te capelle a/d/ ijssel (zh) op 73-jarige leeftijd. 

2. adriana maatje WESTERWEELE, geboren op 
23-10-1913 te wissenkerke (z), overleden op 06-10-1996 
te goes (z) op 82-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-06-1939 te 
wissenkerke (z) met jasper TAZELAAR , 32 jaar oud, 
geboren op 06-04-1907 te colijnsplaat (z), overleden op 
01-04-1990 te goes (z) op 82-jarige leeftijd, zoon van 
pieter hendrik TAZELAAR , landarbeider, en maria 
KOSTER. 

3. markus hendrik WESTERWEELE , geboren op 
22-09-1917 te wissenkerke (z). 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-10-1945 te kortgene 
(z) met maatje HUIBREGTSE, 28 jaar oud, geboren op 
14-03-1917 te colijnsplaat (z). 

4. pieternella cornelia WESTERWEELE, geboren op 
09-05-1919 te wissenkerke (z), overleden op 31-07-2006 
te kamperland op 87-jarige leeftijd, begraven op 
04-08-2006 te kamperland. 
Gehuwd met adriaan KLAP , geboren op 16-06-1917, 
overleden op 01-11-1987 op 70-jarige leeftijd. 

 
IV.47 cornelis WESTERWEELE, arbeider, geboren op 29-08-1888 

om 01.30 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 30, overleden op 
22-04-1969 te goes (z) op 80-jarige leeftijd, begraven te 
kamperland (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Behuwd- groot- en overgrootvader'. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-12-1913 te wissenkerke (z) 
(getuige(n): lieven Goulooze, 22 jaar, arbeider, broer van de 
vrouw en janus Westerweele, 21 jaar, arbeider, broer van de man.) 
met tannetje geertruida GOULOOZE, 21 jaar oud, geboren op 
01-11-1892 om 13.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 158, 
overleden op 25-07-1963 te wissenkerke (z) op 70-jarige leeftijd, 
begraven te kamperland (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Moeder behuwd- groot- en overgrootmoeder'. 
Uit dit huwelijk: 
1. marcus adriaan WESTERWEELE, pakhuisknecht, 

geboren op 21-06-1914 te wissenkerke (z), overleden op 
21-06-1987 te goes (z) op 73-jarige leeftijd, begraven op 
24-06-1987 te kamperland (z), alg. begraafplaats.  
Op grafsteen ' Man-vader-opa'. 
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 05-05-1953 te 
koudekerke (z). 

2. adriaan marcus WESTERWEELE, geboren op 
02-09-1916 te wissenkerke (z), overleden op 08-05-1997 
te wissenkerke (z) op 80-jarige leeftijd, begraven op 
12-05-1997 te kamperland (z), algemene begraafplaats. 
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Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-12-1939 te kats (z) 
met johanna jacoba MIERAS, 21 jaar oud, geboren op 
14-05-1918 te kats (z),  
gegevens van Mieras, breezand, 0223-522463, dochter van 
jan MIERAS , chef fruitkwekerij. 

 
IV.51 janus WESTERWEELE , landarbeider, geboren op 01-01-1892 

om 02.30 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 2, overleden op 
15-04-1978 te wissenkerke (z) op 86-jarige leeftijd, begraven op 
19-04-1978 te kamperland (z), alg. begraafplaats.  
Op grafsteen 'ouders opa-oma'. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-06-1917 te wissenkerke (z) 
(getuige(n): jozias Westerweele, 22 jaar, veldarbeider, broer van 
de man en olivier pieter de Smit, 30 jaar, veldarbeider, zwager van 
de man.) met jacoba adriana GOULOOZE, 23 jaar oud, 
geboren op 24-03-1894 om 03.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 
158, overleden op 05-03-1979 te kamperland (z) op 84-jarige 
leeftijd, begraven op 09-03-1979 te kamperland (z), alg. 
begraafplaats.  
Op grafsteen 'Ouders opa-oma'. 
Uit dit huwelijk: 
1. marcus adriaan (mek) WESTERWEELE , 

landarbeider, geboren op 16-02-1918 te wissenkerke (z), 
overleden op 11-09-1971 te goes (z) op 53-jarige leeftijd, 
begraven te kamperland (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen 'Man vader opa'. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-02-1942 te 
wissenkerke (z) met maria pieternella van 
GOUDSWAARD, 26 jaar oud, geboren op 20-10-1915 te 
wissenkerke (z), overleden op 28-01-1998 te goes (z) op 
82-jarige leeftijd, begraven op 31-01-1998 te kamperland 
(z), algemene begraafplaats. 

2. adriaan marcus WESTERWEELE, geboren op 
14-05-1919 te wissenkerke (z), overleden op 02-08-2006 
te middelburg op 87-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-08-1945 te 
wissenkerke (z), gehuwd voor de kerk op 01-08-1945 te 
wissenkerke (z) (ned. herv. kerk, door ds. Six Dijkstra). 

 
IV.54 maatje jozina WESTERWEELE, geboren op 03-06-1893 om 

01.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 28, overleden op 
02-02-1968 te wissenkerke (z) op 74-jarige leeftijd, begraven te 
kamperland (z), algemene begraafplaats.  
Op grafsteen ' Moeder behuwd- groot- en overgrootmoeder'. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-09-1913 te wissenkerke (z) 
(getuige(n): antheunis Lootens, 54 jaar, gemeentebode en cornelis 
Lootens, 50 jaar, kleermaker.) met olivier pieter de SMIT, 27 
jaar oud, geboren op 14-08-1886 om 02.00 uur te wissenkerke (z), 
huisnr. C 50, overleden op 28-05-1966 te wissenkerke (z) op 
79-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. gerard marcus de SMIT, geboren op 27-10-1913 te 

wissenkerke (z). 
2. marcus gerard de SMIT, geboren op 11-10-1915 te 
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wissenkerke (z). 
3. pieter jan de SMIT, geboren op 24-01-1917 te 

wissenkerke (z), overleden op 25-01-1917 te wissenkerke 
(z), 1 dag oud. 
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7. De twijgjes 
Er 2 losse twijgjes, waarvan nog geen link gemaakt kan worden 
aan onze boom. Het gaat hier om: Westerweel die gevonden is in 
Noordgouwe/Dirksland en Burgh-Haamstede, deze worden 
hieronder beschreven. 
 

7.1 Noordgouwe/Dirksland 
 
I.1 joannes GABRIELSE, tr. stoffelijntje simonse van DOEK. 

Geen Westerweel maar gezien de voornamen zijn dit z'n ouders; 
w.s is Willem Gabrielse Westerweel op 26-04-1775 in 
ondertrouw met Joanna Wadde wed Jan   Berman (bron : 
weeskamer Dreischor) een broer van Joannes Gabrielse. 

Uit dit huwelijk: 
1. neeltje JOHANNESSE, geb. noordgouwe (z) 

24-02-1764, ged. ald. 26-02-1765 (get.: Maria Janse de 
Bruine). 

2. gabriel johannesse WESTERWEEL, geb. noordgouwe 
(z) 06-12-1766 (zie II.2). 

3. neeltje JOHANNESSE, geb. noordgouwe (z) 
31-01-1768, ged. ald. 07-02-1768 (get.: Lena Jacobse 
Kouwen). 

4. simon JOHANNESSE, ged. noordgouwe (z) 05-02-1769 
(get.: Leena Kauwe). 

 
II.2 gabriel johannesse WESTERWEEL, geb. noordgouwe (z) 

06-12-1766, ged. ald. 07-12-1766 (get.: jannetje dingemanse 
Keer), overl. dirksland (zh) 31-03-1829 23.00 u. 

In trouwboek Dirksland, jm van Noordgouwe. 
Otr. dirksland (zh) 29-10-1795, tr. ald. 19-11-1795.  
Gabriel Westerweel jongman gebooren te Noordgouw en wonende te 
Dirksland, en Arentje Nagtegaal jongedogter geboren en wonende 
meede alhier zijn van meeninge na het eindigen der 
huwelijksproclamatien zig in huwelijken staat te laten bevestigen. 
Iemand iets ten lasten van gemelden persoonen hebbende, waaromme 
hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, adresseeren zig 
tijdig daar en zoo't behoordop peene van een eeuwige stilzwijgen. Het 
eerste gebod den 1e november 1795 geaff. 2e Het tweede gebod de 8ste 
november 1795 geaff. de 9e Het derde gebod den 15e november 1795 
geaff. de 16e arentje NAGTEGAAL , ged. dirksland (zh) 
05-04-1778, overl. ald. 02-12-1822 13.00 u., dr. van jacob 
NAGTEGAAL  en abera leenderts GESTEL. 

Na het overlijden van Gabriël en Arendje worden de kinderen 
Jacob en Johannes in augustus 1830 naar Norg overgeplaatst. 

Uit dit huwelijk: 
1. abra WESTERWEEL , geb. dirksland (zh) 09-12-1795 

(zie III.2). 
2. stoffelijntje WESTERWEEL , geb. dirksland (zh) 

20-04-1797, ged. ald. 30-04-1797 (get.: Jocomijntje 
Visbeen), overl. ald. 12-10-1810. 

3. willemina WESTERWEEL , geb. dirksland (zh) 
26-06-1798, ged. 03-07-1798 (get.: Barbara van 
Oostende), overl. ald. 12-05-1821 20.00 u. 
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4. kind WESTERWEEL , geb. dirksland (zh) <1802, overl. 
ald. 19-01-1802. 

Overleden kind van gabriel johanessen Westerweel. 
Dit is de enige maal dat gabriel het patroniem 
"johanessen" krijgt. Bron Gaardersboek. 

5. johannes WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 
11-02-1803, ged. ald. 27-02-1803 (get.: Dyna 
Broodshoofd), overl. ald. 28-10-1810. 

6. jacob WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 13-08-1806, 
ged. ald. 21-09-1806 (get.: Leentje van der Mast), overl. 
ald. 05-12-1810. 

7. cornelia WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 
02-05-1810 (zie III.9). 

8. jacob WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 31-10-1813 
21.00 u., ged. (NH) ald. 18-11-1813 (get.: jannetje van de 
Gevel), overl. norg (d) 09-06-1830 06.00 u.  
Bij de aangifte waren getuige: Laurens Frieze, 41 jaar en Arie 
Danens, 33 jaar, beide zaalopzieners in het eerste 
etablissement der Maatschappij van Weldadigheid te 
Veenhuizen (gemeente Norg). 

Op 15-08-1829 wordt Jacob, tesamen met broer 
Johannes, ingeschreven in Veenhuizen I, het jeugdhuis 
van de Maatschappij van Weldadigheid. Hij wordt 
ingeschreven onder nummer 863. Bron Archief 
Maatschappij van Weldadigheid, (op fiche) 110, fiche 
3. (n.b. vermeldt een nog niet te verklaren nummer 
151/3). 

9. johannes WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 
22-08-1817 15.00 u., ged. (NH) ald. 31-08-1817 (get.: 
laurensje Koman).  
In doopboek voornaam: Joännes, overl. dirksland (zh), 
huisnr 239 22-09-1818 21.00 u. 

10. paulus WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 
22-08-1817 15.00 u., ged. (NH) ald. 31-08-1817 (get.: 
lena van der Weel). 

Paulus vinden we bij de volkstelling van 1839 terug in 
Dirksland bij het gezin van Arend Melissant en zijn 
zuster Abra. Hij is dan 22 jaar. 

11. johannes WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 
19-03-1819 11.00 u.  
Bij de aangifte waren getuige: Paulus van den Gevel, 55 jaar, 
winkelier en Jan Roodzand, 62 jaar, timmerman. Ged. (NH) 
dirksland (zh) 01-04-1819 (get.: abra Westerweel).  
In doopboek voornaam: Joännes, overl. norg (d) 16-01-1830 
11.00 u.  
Bij de aangifte waren getuige: Laurens Frieze, 41 jaar en Arie 
Danens, 33 jaar, beide zaalopzieners in het eerste 
etablissement der Maatschappij van Weldadigheid te 
Veenhuizen (gemeente Norg). 

Op 15-08-1829 wordt Johannes, tesamen met broer 
Jacob, ingeschreven in Veenhuizen I, het jeugdhuis 
van de Maatschappij van Weldadigheid. Hij wordt 
ingeschreven onder nummer 563. Bron Archief 
Maatschappij van Weldadigheid, (op fiche) 110, fiche 
2. (n.b. vermeldt een nog niet te verklaren nummer 
151/4). 
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III.2 abra WESTERWEEL , geb. dirksland (zh) 09-12-1795, ged. ald. 
20-12-1795 (get.: Cornelia van Eeuwen), overl. dirksland (zh), 
huisnr 292 16-12-1847 16.00 u.  
Aangegeven door: Leendert van Driel, 44 jaar, gerechtsdienaar en 
Jacob Hartman, 31 jaar, houtkopersbediende. Tr. dirksland (zh) 
09-11-1822.  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. doop aren 
b. overl. maria kamerling 
c. overl. maria van dijk, dochter van simon van Dijk en jannetje Bliek 
   nieuwe tonge/klinkerland, 08-10-1819, 23.30 uur, 34 jaar, akte 17 
d. doop abra 
e. afkondigingen herkingen 
f. certificaat nat.Mil, lengte aren: 164,8 cm. 
 Echtgenoot is aren MELISSANT , geb. herkingen (zh) 
28-10-1794, ged. ald. 02-11-1794, arbeider, overl. herkingen, 
(zh), huisnr. 134 17-03-1873 10.00 u., zn. van jan MELISSANT  
en maria KAMERLING . 

Aren was eerder gehuwd met Maria van Dijk. 
Bij de volkstelling van 1839 bestond het gezin uit: 
de ouders: aren en abra, de kinderen: aren, jan, johannis, 
arentje          en cornelis en zwager paulus Westerweel dan 22 
jaar. 
 
Bij de volkstelling van 1848 bestond het gezin uit: 
de ouders: aren en abra, de kinderen: aren, jan, johannis,                  
cornelis en marinus 
 
In het bev. reg. van dirksland 1846-1848 (niet geklapperd), 
woont           het gezin in huis nr 296. 
 
In bev, reg 1850, fol. 412, (moeder abra is overleden, woont 
aren           met de kinderen in huis nr 240a. 
 
In bev. reg. 1862-1879 wonen op Oude Dijk 240, vader aren die 
op 15-03-1871 naar herkingen vertrekt, de kinderen arentje en 
cornelis. deze laatste overlijdt in 1864. 
 
In het bev. reg. van herkingen 1861-1880 vinden we in huis nr 
149, vader aren(die in 1873 overlijdt), de kinderen arentje en 
marinus, die trouwt met geertje Bouwens. 

Uit dit huwelijk: 
1. aren MELISSANT , geb. dirksland (zh) 18-04-1824 

19.00 u., overl. dirksland (zh), huisnr. 152 31-01-1878 
13.00 u. 

Eerst gehuwd met Grieta Karron, geb. 16-02-1826, 
Herkingen, overl. 21-01-1871, uit dit huwelijk geen 
kinderen. Daarna met Cornelia van de Ham, geb. 
10-03-1845, Dirksland, uit dit huwelijk, Aren geb. 
19-03-1877, overl. 21-03-1877. 

2. jan MELISSANT , geb. dirksland (zh) 29-12-1826 06.00 
u. 

3. gabriel MELISSANT , geb. dirksland (zh) 15-02-1827 
05.30 u., overl. ald. 19-10-1828 02.00 u. 

4. johannes MELISSANT, geb. dirksland (zh) 04-04-1828 
11.00 u. 
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5. cornelis MELISSANT, geb. dirksland (zh) 25-02-1831 
16.00 u., overl. ald. 30-01-1834 18.00 u. 

6. arentje MELISSANT , geb. dirksland (zh) 11-02-1833 
16.00 u. 

7. cornelis MELISSANT, geb. dirksland (zh) 28-03-1836 
09.00 u. 

8. cornelis MELISSANT, geb. dirksland (zh) 26-09-1838 
16.00 u., overl. dirksland (zh), huisnr. 240 03-04-1864 
12.00 u. 

9. marinus MELISSANT , geb. dirksland (zh), huisnr. 354 
16-05-1843 11.00 u. 

Trouwt met Geertje Bouwens, geb. 21-11-1845, 
Herkingen. Ze krijgen drie kinderen, wonen van 
31-01-1863 op de Oudendijk 240 NK en vertrekken op 
15-03-1871 weer naar Herkingen. Bron: Bevolking 
Dirksland 1860-1880, folio 504. 

 
III.9 cornelia WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 02-05-1810, ged. 

ald. 13-05-1810 (get.: Cornelia Langstraat), overl. dirksland (zh), 
huisnr 138 20-03-1892 17.00 u.  
In het bevolkingsregister van Dirksland 1880-1899, fol 242, woont 
Cornelia in het huis Molendijk 138. Tr. (1) <1838 nn, tr. (2) dirksland 
(zh) 16-11-1838.  
Huwelijkse bijlagen: 
 
a. afkondigingen zondag 26 okt en 4 nov 
b. ged. pieter 
c. ged. cornelia 
d. geb. zoon jacob, bij huwelijk erkend. 
e. overl. gabriel 
f. overl. arentje 
 pieter BOT(H), geb. dirksland (zh) 01-08-1793, inlands kramer, 
overl. ald. 22-12-1864 22.00 u., zn. van cornelis BOT(H) en 
teuntje ZOON. 

Woonde omstreeks 1847 in huis nr 19. Bron bev.reg dirksland 
1846-1848 (niet geklapperd). 
In 1830 vinden we zowel Cornelia als Pieter in het 
gezinshoofdenregister van Melissant genoemd. 
 
Bij de volkstelling van 1839 bestond het gezin uit: 
de ouders: Pieter en Cornelia en hun zoon Jacob. 
 
Bij de volkstelling van 1845 bestond het gezin uit: 
de ouders: Pieter en Cornelia, de kinderen Jacob, Gabriël en 
Teuntje. 
 
Bij de volkstelling van 1848 bestond het gezin uit: 
de ouders: Pieter en Cornelia, de kinderen: Jacob, Gabriël, 
Teuntje en Arentje. 
 
In het bev. reg. van Dirksland 1846-1848, fol, 579 (niet 
geklapperd) woont het gezin in huis nr 212, maar verhuisd naar 
nr 255. 
 
In het bev. reg. van 1850 fol 297 wonen ze op nr 180b. zoon 
Jacob verlaat het huis op 06-11-1861 het huis en gaat naar 
Melissant. 
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In het bev. reg. van 1860, fol. 318 wonen ze Holendijk 138k. 
Daar overlijdt Pieter. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. arendje WESTERWEEL , geb. dirksland (zh) 

15-11-1832 00.00 u.  
Aangegeven door Helena Rutges, dorpsvroedvrouw. De naam 
van de moeder in deze akte is vermeld als: Keetje, overl. 
dirksland (zh) 18-12-1832 09.00 u. 

2. arendje WESTERWEEL , geb. dirksland (zh) 
05-01-1836 20.00 u.  
Aangegeven door Helena Rutges, 34 jaar, dorpsvroedvrouw. 
Bij de aangifte waren aanwezig: Arie de Jong, 36 jaar, 
rietdekker en Jacob van Klink, 26 jaar, timmerman. Overl. 
dirksland (zh) 27-10-1837 06.00 u.  
Aangegeven door: Willem Johannes Moll, 36 jaar, stalknecht 
en Jan van Loo, 30 jaar, winkelier. 

Uit het tweede huwelijk: 
3. jacob BOT(H), geb. dirksland (zh), huisnr 35 06-11-1838 

21.00 u.  
Jacob wordt bij het huwelijk dd 16-11-1838 erkend. 

4. gabriel BOT(H) , geb. dirksland (zh), huisnr 152 
03-03-1842 23.00 u.  
Het beroep van vader Pieter wordt in deze akte "avonturier" 
genoemd, in die tijd betekende dat "venter, marskramer". 

Gabriël trouwt met Grietje Tamboer, geb. 29-01-1844, 
Dirksland. Zij wonen op de Molendijk nr. 157k.  Zij 
krijgen vier kinderen, Grietje overlijdt op 05-10-1868. 
Gabriël vertrekt met de kinderen op 14-11-1871 naar 
Amerika. Met de vader van Grietje, Cornelis Tamboer. 
Bron: Dirksland bevolking 1860-1880, blad 317 en 
269. 

5. teuntje BOT(H), geb. dirksland (zh), huisnr. 211 
23-01-1845 21.00 u. 

6. arentje BOT(H), geb. dirksland (zh), huisnr 255 
11-12-1847 05.00 u., overl. dirksland (zh) 07-08-1849 
06.00 u. 

7. arentje BOT(H), geb. dirksland (zh), huisnr 203 
26-12-1850 01.00 u. 
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7.2 Burgh-Haamstede 
 
I.1 joris JANSSEN (USENSSE), tr. tanneken JANS. 

Uit dit huwelijk: 
1. jan jorisse van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 

14-04-1607 (zie II.1). 
2. maeijke jorisse (USENSSE), ged. haamstede (z) 

22-11-1612. 
3. cornelis jorisse (USENSSE), ged. haamstede (z) 

09-03-1616. 
4. joris jorisse van HUIJSSEN, geb. haamstede (z) 

02-01-1619 (zie II.5). 
 
II.1 jan jorisse van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 14-04-1607. 

Deze Jan is vermoedelijk de zoon van Joris Jansse Usense. 
Maar wellicht zijn er nog andere, latere, Jannen in het gezin 
geboren. 

Tr. t(h)oontje (thoonken) LIERS (FIERS?). 
Uit dit huwelijk: 
1. maijken van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 

17-03-1643 (get.: joris jorissen van Huijssen). 
2. maijken van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 

25-02-1646 (get.: joris van Huijssen). 
3. jannetje van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 

11-08-1647. 
4. jannetje van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 

20-05-1650. 
 
II.5 joris jorisse van HUIJSSEN, geb. haamstede (z) 02-01-1619, tr. 

(1) voor 1651 maijken (matje) JANS, overl. voor 1655, tr. (2) 
haamstede (z) 07-09-1655 arjaentje JANS. 

Weduwe van Marijnus Marijnusz. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. tannetje jorisdr van HUIJSSEN [WESTERWEEL] , 

ged. haamstede (z) 06-05-1651 (zie III.6). 
2. leentie joris van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 

24-08-1653 (zie III.8). 
Uit het tweede huwelijk: 
3. jan van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 02-07-1656 

(get.: Simon Schottes, Herman Hermanse, Corneeltie van 
Huijssen). 

4. jan jorisse van HUIJSSEN [WESTERWEEL], ged. 
haamstede 09-12-1657 (zie III.10). 

 
III.6 tannetje jorisdr van HUIJSSEN [WESTERWEEL] , ged. 

haamstede (z) 06-05-1651 (get.: Cornelis Yemantsz, Simon Jansz, 
Toontie Liers), overl. ald. 17-09-1689, tr. ald. 01-06-1676 jan 
ADRIAANSZ [FOKKER] , ged. (NH) haamstede (z) 
07-04-1652, schepen van haamstede 1689-1695, zn. van adriaan 
DIRCKSEN [FOKKER]  en trijntje MEERTENS . Hertr. 
maria jans DAG. 

Jan Adriaansz wordt als lidmaat aangenomen op 26-03-1680. 
(Bron: Ledematenboek Haamstede 1655-1765). 

Uit dit huwelijk: 
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1. adriaen FOKKER , ged. haamstede (z) 02-03-1678 (get.: 
pieter leendertse Straijer, catharina Adriaens). 

2. adriaen FOKKER , geb. haamstede (z) 26-02-1679 (get.: 
Pieter Hendrikse Straaijer en Cathalina Adriaanse). 

3. adriaan FOKKER , ged. haamstede (z) 02-02-1681 (get.: 
pieter adriaense Fokker, catharina Fokkers). 

4. joris janse FOKKER , ged. haamstede (z) 31-10-1683 
(zie IV.4). 

5. catarijntje FOKKER , ged. haamstede (z) 28-10-1685 
(get.: catarijntie Adriaens). 

6. johannes FOKKER, ged. haamstede (z) 26-12-1686 
(get.: matie Dircks). 

7. maria FOKKER , ged. haamstede (z) 17-10-1688 (get.: 
leentie joris van Huijssen). 

 
IV.4 joris janse FOKKER , ged. haamstede (z) 31-10-1683 (get.: jan 

jan Marinisse, leentie joris van Huijsen), tr. ald. 01-02-1709 anna 
cathrina van MORCANT . 
Uit dit huwelijk: 
1. .... jorisse FOKKER, ged. haamstede (z) 09-03-1710. 
2. jacop jorisse FOKKER, ged. haamstede (z) 19-02-1713 

(get.: jacob van Morcant, pieternelle Clarisse sijn vrou). 
 
III.8 leentie joris van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 24-08-1653 

(get.: Jan Adriaanse Bolle en Neeltie Joris), tr. jan jan 
MARINISSE . 
Uit dit huwelijk: 
1. jan JANSSE, ged. haamstede (z) 27-11-1678 (get.: 

martijntje Jans). 
2. matie MARINISSE, ged. haamstede (z) 26-01-1686 

(get.: jan adriaense Fokker, jannetie Joris). 
3. joris JANSSE, ged. haamstede (z) 10-09-1686 (get.: jan 

adriaense [Fokker], tannetie Joris). 
 
III.10 jan jorisse van HUIJSSEN [WESTERWEEL], ged. haamstede 

09-12-1657 (get.: jacob Bollaerdt, herman Hermanse, josintie Jans 
en tannetje Jans). 

In 1687 wordt vermeld dat Jan Jorisse bevestigd is als lidmaat. 
In 1696 wordt hij weer vermeld (tesamen met Marij Thonis). 
Achter zijn naam is "obijt" geschreven (= overleden). In welk 
jaar dat gebeurde is niet vermeld. (Bron: Lidmatenboek 
Haamstede 1655-1765). 

Tr. (1) >1690 pieternelletje JANS, overl. > 1693, tr. (2) 
haamstede (z) 24-10-1693.  
Jan Jorisse is weduwnaar van Pieternelletie Jans en Marij komt van 
Elkerzee. Echtgenote is marij THONIS , ged. elkerzee (z) 
23-08-1671 (get.: ariaantje Cornelisdr), dr. van Thonis 
GILLISSE  en huijgje cornelisse van NEUREN. Hertr. domis 
kornelisse HEERDER. 

Marij wordt vermeld in 1696 in het lidmatenboek van 
Haamstede 1655-1765 tesamen met Jan Jorisse, haar man. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. jan WESTERWEEL , ged. haamstede (z) 13-08-1690 

(get.: Laurens Velde en Grietje Jans). 
2. susannetje WESTERWEEL, ged. haamstede (z) 
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13-08-1690 (zie IV.14). 
3. marij janse WESTERWEEL , ged. haamstede (z) 

04-05-1692 (get.: chatarina Willems, huijsvrou van 
willem Tonisse). 

Uit het tweede huwelijk: 
4. huigje WESTERWEEL , ged. haamstede (z) 28-11-1694 

(zie IV.17). 
5. lena WESTERWEEL, ged. haamstede (z) 29-04-1696 

(get.: cornelia Anthonis). 
6. martijntje WESTERWEEL , ged. haamstede (z) 

29-03-1699 (get.: Neeltje Joris). 
7. tannetje WESTERWEEL, ged. haamstede (z) 

19-12-1700 (get.: Neeltje Joris). 
 
IV.14 susannetje WESTERWEEL, ged. haamstede (z) 13-08-1690 

(get.: Marinus Bal en zijn vrouw Elisabeth Booth), otr. elkerzee 
(z) 08-1714, tr. ald. 13-09-1714 dingeman hubrechtse NATTE, 
geb. serooskerke (z). 
Uit dit huwelijk: 
1. ariaantje NATTE , ged. elkerzee (z) 23-09-1714 (get.: 

lena leendertse Gerregoet). 
2. jan NATTE , ged. elkerzee (z) 12-01-1716 (get.: huigje 

jans (halfzuster)). 
3. hubregt NATTE , ged. elkerzee (z) 04-07-1717 (get.: sara 

gers). 
4. hubregt NATTE , ged. elkerzee (z) 19-10-1721 (get.: 

jobje hendriks Straaijer). 
5. pieter NATTE , ged. elkerzee (z) 14-05-1724 (get.: joppa 

Aelbrechtsdr). 
6. pieter NATTE , ged. elkerzee (z) 22-10-1729 (get.: beelje 

Willems). 
 
IV.17 huigje WESTERWEEL , ged. haamstede (z) 28-11-1694 (get.: 

Gillis Tonisse en Lena Tonis), tr. jacob adriaanse de OUDE, 
geb. ca1700. 
Uit dit huwelijk: 
1. jan de OUDE, ged. elkerzee (z) 05-01-1721 (get.: 

adriaantje jans Westerweel). 
2. katrijna de OUDE , ged. elkerzee (z) 22-02-1722 (get.: 

lijsbeth Pieters). 
3. arjaen de OUDE, ged. elkerzee (z) 14-05-1724 (get.: 

toontje adriaanse de Oude). 
4. marinus de OUDE, ged. elkerzee (z) 14-10-1725 (get.: 

huigje janse Longerdam). 
5. lena de OUDE, ged. elkerzee (z) 06-07-1727 (get.: janna 

adriaensdr). 
6. cornelis de OUDE, ged. elkerzee (z) 02-01-1729 (get.: 

toontje adriaanse de Oude). 
7. adriaan de OUDE, ged. elkerzee (z) 25-05-1732 (get.: 

Toontje de Oude). 
8. lena de OUDE, ged. elkerzee (z) 25-05-1732 (get.: 

adriaantje jans). 
9. cornelia de OUDE, ged. elkerzee (z) 22-08-1734 (get.: 

cornelia Imans). 
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10. cornelia de OUDE, ged. elkerzee (z) 30-10-1735 (get.: 
ariaantje dingemanse Natte (nichtje)). 
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8. Afkortingen 
DTB: Doop-,Trouw-,Begraafboek 
RAZE: Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden 
Ged.: gedoopt 
Geb: geboren 
Get: getuige(n) 
Tr: trouwt 
Ald: aldaar 
(z): (zeeland) 
(zh): (zuid-holland) 
overl: (overleden) 
kw.st: kwartierstaat 
t.b.v.: ten behoeve van 
t.l.v.: ten laste van 
Zm: Zonnemaire 
Las: Lasonder 
Dr: dochter 
Zn: zoon 
VL.P: Vlaamsche Pond 
Otr: ondertrouw 
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9. Geraadpleegde literatuur 
Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen, J Buisman 
Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, H Wilderom 
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10 Bijlagen 
Bijlage 1: 
Transcript RAZE, RA Eilanden  invnr 637, Weesboek 1658--- 
Sonnemare Fol 1b 
 
Op huyden de 5 maart 1706 compareerde voor  
Weesm[eeste]ren van Sonnemare Jan Goedhals 
 als vader en vooghd van sijn 7 weesen 
 geprocree[e]rt bij Lysebeth Imans, ten eenre, 
 e[nde] Weesm[eeste]r[en] van Sonnemare v[oor]s[eyt],  
 ten andere sijde, en v[er]clearde den v[oor]n[oemde] Jan 
 met ge[melde] heeren v[er]accordeert te zijn  
over de moeder[lijke] successie van de v[oor]s[eyde]  
weesen; op dese volgende conditiën, te weten: 
De v[oor]n[oemde] Jan Goethals sal een ieder van de 
 v[oor]s[eyde] weesen een silveren ducaton moeten 
 geven als deselve tot hare mondige of troudagen 
 sullen gecomen zijn; het ene kind comende te 
 sterven sal het selve van ’t eene op ’t andere 
 kind comen; en alle comende t’overlijden sullen 
 de vrienden ab intestato van de v[oor]s[eyde] weesen 
de v[oor]s[eyde] ducatons genieten. Verders is 
 conditie dat den v[oor]n[oemde] Jan Goethals de 
 v[oor]s[eyde] kinderen sal moeten houden den tijd  
van twaalf maenden, sieck e[nde] gesond, op en 
 onderkleden en reden, niets uytgesondert. 
Tot naercominge van ’t gene v[oor]s[eyt] staet 
 v[er]bind hijcompar[an]t sijn huys en erve  
waerin hij nu is wonende en voorts sijn 
 persoon e[nde] goederen als naer reghte. 
Actum Sonnemare   datum ut supra 
 
geprocree[e]rt: verwekt 
vrienden ab intestato: familie bij ontbreken van testament  
datum ut supra: datum als boven 
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.......................................... 124 
brouwershaven (z), huisnr. D 86?

.......................................... 147 
brouwershaven (z), huisnr. D 95

.......................................... 148 
brouwershaven (z), huisnr. E 14

.......................................... 141 
brouwershaven (z), huisnr. E 18

.......................................... 123 
brouwershaven (z), huisnr. E 82?

.......................................... 125 
brouwershaven (z), huisnr. E 87

.......................................... 145 
brouwershaven (z), op 't kerkhof

.......................................... 115 
brouwershaven(z) ................. 147 
bruinisse................................ 127 
bruinisse  (z) ......................... 127 
bruinisse (z) .....77, 115, 126, 147 
bruinisse (z), huis nr. A 117.. 148 
bruinisse (z), huisnr. A 198... 148 
bruinisse (z), huisnr. A 264... 133 
bruinisse (z), huisnr. A 79..... 126 
brummen (gld) ........................ 97 
buitenzorg (NOI) .......... 210, 211 
burgh (z), huisnr. 46 ............. 124 
bussum (nh) .......................... 207 
cadzand................................. 124 
capelle a/d/ ijssel (zh) ........... 230 
caracas (VEN) ........................ 91 
charlois (zh) ............................ 83 
coijnsplaat............................. 202 
Colijnslaat............................. 184 
colijnsplaat....162, 165, 168, 175, 
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184, 185, 186, 187, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 206, 208, 
209, 212 

Colijnsplaat .. 184, 187, 199, 201, 
202, 212 

colijnsplaat  (z)..... 168, 170, 176, 
202 

colijnsplaat (z) 49, 161, 162, 164, 
165, 166, 167, 169, 170, 171, 
173, 174, 175, 176, 179, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 
198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 208, 209, 211, 
212, 213, 224, 230 

colijnsplaat (z), algemene 
begraafplaats49, 182, 183, 184, 
205 

colijnsplaat (z), huis C 30......170 
colijnsplaat (z), huisnr A 20a 183 
colijnsplaat (z), huisnr D 128 169 
colijnsplaat (z), huisnr, E 16 .171 
colijnsplaat (z), huisnr. ?32 ...210 
colijnsplaat (z), huisnr. 161...198 
colijnsplaat (z), huisnr. 185..207, 

208 
colijnsplaat (z), huisnr. 199..161, 

187 
colijnsplaat (z), huisnr. 205...198 
colijnsplaat (z), huisnr. 23.....204 
colijnsplaat (z), huisnr. A 16?168 
colijnsplaat (z), huisnr. A 17 .198 
colijnsplaat (z), huisnr. A 19 .201 
colijnsplaat (z), huisnr. A 23 .173 
colijnsplaat (z), huisnr. A 24 .205 
colijnsplaat (z), huisnr. A 26 .181 
colijnsplaat (z), huisnr. A 28 174, 

179, 180 
colijnsplaat (z), huisnr. A 3 ...212 
colijnsplaat (z), huisnr. A 34 .206 
colijnsplaat (z), huisnr. A 4 ...199 
colijnsplaat (z), huisnr. A 43 .206 
colijnsplaat (z), huisnr. A 7 ..198, 

211 
colijnsplaat (z), huisnr. A 82a212 
colijnsplaat (z), huisnr. B 170a

..........................................169 
colijnsplaat (z), huisnr. B 20 .200 
colijnsplaat (z), huisnr. B 24 .179 
colijnsplaat (z), huisnr. B 52 .200 
colijnsplaat (z), huisnr. B 59 .203 
colijnsplaat (z), huisnr. B 64 .209 
colijnsplaat (z), huisnr. C 23 170, 

204 
colijnsplaat (z), huisnr. C 25 .176 
colijnsplaat (z), huisnr. C 32 .171 
colijnsplaat (z), huisnr. C 66 .199 
colijnsplaat (z), huisnr. C 82a212 
colijnsplaat (z), huisnr. D 140165 
colijnsplaat (z), huisnr. D 142206 
colijnsplaat (z), huisnr. D 143

...........................201, 202, 203 
colijnsplaat (z), huisnr. D 152

...........................166, 202, 206 
colijnsplaat (z), huisnr. D 153200 
colijnsplaat (z), huisnr. D 155201 
colijnsplaat (z), huisnr. D 159206 
colijnsplaat (z), huisnr. D 161

.................................. 199, 200 
colijnsplaat (z), huisnr. D 169208 
colijnsplaat (z), huisnr. D 18 181, 

204 
colijnsplaat (z), huisnr. D 18a182 
colijnsplaat (z), huisnr. D 18b182 
colijnsplaat (z), huisnr. D 18c184 
colijnsplaat (z), huisnr. D 22 201, 

203, 205 
colijnsplaat (z), huisnr. D 35. 175 
colijnsplaat (z), huisnr. D 37 166, 

204 
colijnsplaat (z), huisnr. D 53. 166 
colijnsplaat (z), huisnr. D 60. 208 
colijnsplaat (z), huisnr. D 62 177, 

208 
colijnsplaat (z), huisnr. D 63 175, 

178 
colijnsplaat (z), huisnr. E ?18 175 
colijnsplaat (z), huisnr. E 1 ... 183 
colijnsplaat (z), huisnr. E 138

...........................175, 176, 178 
colijnsplaat (z), huisnr. E 171

.................................. 164, 165 
colijnsplaat (z), huisnr. E 173

.................................. 164, 199 
colijnsplaat (z), huisnr. E 177170 
colijnsplaat (z), huisnr. E 18 . 176 
colijnsplaat (z), huisnr. E 186

...................185, 199, 200, 208 
colijnsplaat (z), huisnr. E 199

..161, 162, 167, 168, 170, 173, 
181, 185, 200 

colijnsplaat (z), huisnr. E 205165 
colijnsplaat (z), huisnr. E 212164 
colijnsplaat (z), huisnr. E 22 . 229 
colijnsplaat (z), huisnr. E 222174 
colijnsplaat (z), huisnr. E 23 . 204 
colijnsplaat (z), huisnr. E 250164 
colijnsplaat (z), huisnr. E 26 . 206 
colijnsplaat (z), huisnr. E 30 . 204 
colijnsplaat (z), huisnr. E 34 . 169 
colijnsplaat (z), huisnr. E 51 169, 

170 
colijnsplaat (z), huisnr. E 58a 183 
colijnsplaat (z), huisnr. E 62 . 208 
colijnsplaat (z), huisnr. E 71 . 167 
colijnsplaat (z), huisnr. E 72 . 166 
colijnsplaat (z), huisnr. E 74 . 169 
colijnsplaat (z), huisnr. F 164 206 
colijnsplaat (z), huisnr. G 42. 183 
colijsplaat.............................. 185 
comstrijen (zh)...................... 156 
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crematorium Westerveld, 
Driehuis...............................57 

culemborg (zh) ......................132 
darfield (NZ) ...........................92 
delft (zh).......... 59, 130, 134, 184 
delft (zh), huisnr. fortuinstraat 66, 

wijk 6 ................................184 
delft (zh), nieuwe kerk ..........184 
delft (zh), oude kerk ..............184 
den bosch (nb)...................88, 89 
den haag (zh).. 84, 85, 86, 87, 93, 

137, 145, 153, 157, 158, 185, 
193, 194 

den haag (zh) , crematorium " 
Nieuw Eykenduynen" .......158 

den haag (zh), crematorium 
"Nieuw Eykenduynen"......158 

den haag , begraafplaats Nieuw 
Eykenduynen.....................145 

den helder (nh) ........................83 
deventer (o) .......................97, 98 
diepenveen ..............................97 
Diepenveen .............................97 
dieren.......................................97 
dieren (gld)..............................97 
diever (d)...............................207 
dinteloord (nb).........................60 
dinteloord (nb), huisnr. D1......60 
dirksland (zh) ................158, 223 
djakarta (RI) ..........................137 
doetinchem..............................95 
doetinchem (gld) .....................89 
domburg (z).....................62, 178 
dordrecht ...............................168 
dordrecht (zh)................109, 191 
dordrecht (zh), huisnr. C 1276, 

aan de nieuwstraat .............109 
dreischor (z) ..................143, 144 
dreischor (z), huisnr. 94 ........143 
driewegen (z).........................222 
driewegen (z), alg. begraafplaats

..........................................222 
driewegen (z), huisnr. 18.......222 
duivendijke (z), huisnr. B 23.150 
duivendijke (z), huisnr. B 26.150 
duivendijke (z), huisnr. L 1 ...142 
duivendijke (z), huisnr. L 35 .149 
edam (nh) ................................93 
eede (z), huisnr. O 209 ..........102 
eefde (gld) ...............................97 
eindhoven (nb) ........................53 
elburg ....................................177 
elkerzee (z)........................40, 41 
elkerzee (z), huisnr 25 ...........142 
ellemeet (z)............................148 
ellemeet (z), huisnr. 100........150 
ellemeet (z), huisnr. 102........149 
ellemeet (z), huisnr. 104........149 
ellemeet (z), huisnr. 95..149, 150 
emmen (d) .....................104, 105 

garoet (NOI) ......................... 210 
gerresheim (D)........................ 86 
goes................168, 185, 186, 219 
goes  (z), algemene begraafplaats

.......................................... 220 
goes (z) .....49, 57, 162, 168, 176, 

183, 184, 186, 189, 192, 193, 
194, 219, 220, 221, 222, 223, 
227, 229, 230, 231 

goes (z), alg. begraafplaats .. 193, 
222 

goes (z), algemene begraafplaats
.................................. 193, 220 

goes (z), huisnr A 53............. 193 
goes (z), huisnr. C 113.......... 186 
goes (z), huisnr. C 141.......... 186 
goes (z), huisnr. C 192.......... 186 
goes (z), huisnr. D 149.......... 186 
goes (z), huisnr. D 195.......... 222 
goes (z), huisnr. D 77............ 186 
goes (z), huisnr. D 86............ 168 
goes (z), huisnr. E 101 .......... 164 
goes (z), ziekenhuis de 

Bevelanden Zuid................. 57 
gorinchem (zh)........................ 83 
grand rapids (Kent MI USA) 174 
grand rapids (Kent, USA) ..... 174 
grand rapids (MI USA)......... 180 
grand rapids (mi, USA) 173, 179 
grand rapids (MI, USA)172, 173, 

180, 181 
grand rapids (MI, USA), 

Washington Park Cemetry, 
Walker Township ............. 172 

grand rapids (MI,USA). 180, 181 
grand rapids (Mich. USA) ... 170, 

172, 173, 179, 180 
grand rapids, woodlawn cementry 

(MI,USA).......................... 180 
grijpskerke ............................ 199 
haarlem ................................... 57 
haarlem (nh).............57, 189, 191 
haarlem (nh), 

noorderbegraafplaats .......... 57 
halsteren (nb) ........................ 223 
harenkarspel (nh) .................. 223 
haskerland (fr) ...................... 207 
hattem (gld) ............................ 93 
heer arendskerke (z)................ 49 
heerde (gld), in de wijk veessen

............................................ 96 
heerlen .................................. 208 
heille (z).................................. 78 
heinkenszand ................ 163, 221 
heinkenszand (z) ................... 221 
heinkenszand (z), huisnr B 127

.......................................... 221 
heinkenszand (z), huisnr. B 127

.......................................... 221 
heinkenszand (z), huisnr. B 71
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..........................................221 
Heinkenszand wijk b nr 124..221 
hellevoetsluis (zh) .........115, 116 
helmond (nb) ...........................89 
hengelo (o) ............................137 
hengelo (o), in een huis aan de 

Telgenstraat.........................94 
hilvarenbeek (nb) ..................157 
hilversum (nh) ...............207, 208 
hoedekenskerke (z), huisnr. C 13

..........................................192 
hoek (z), huisnr. A 156..........110 
hontenisse (z), huisnr. A 126.226 
huisduinen (nh), alg. 

begraafplaats .......................83 
hummelo (gld).........................54 
in nederland...........................172 
in Nederland..........................174 
Kalamazoo, Michigan USA ..227 
kamperland............................230 
kamperland (z) ..............230, 231 
kamperland (z), alg. 

begraafplaats .............230, 231 
kamperland (z), algemene 

begraafplaats .... 227, 229, 230, 
231 

kapelle (z)......................163, 191 
kassel (D) ................................82 
kats (z).. 161, 162, 182, 197, 213, 

231 
kats (z), huisnr. 23.................183 
kats (z), huisnr. 3...................182 
kats (z), huisnr. 35.................171 
kats (z), huisnr. 8...................182 
kerkwerve (z), huisnr. N 30...157 
kleverskerke (z), huisnr. A 9 .188 
kloetinge (z), alg begraafplaats

..........................................220 
kloetinge (z), alg.begraafplaats

..........................................220 
klundert (nb)............................48 
korgene..................................208 
kortgene 169, 185, 186, 200, 202, 

203, 209, 225 
Kortgene........................197, 198 
kortgene (z) .... 49, 182, 183, 197, 

198, 205, 211, 213, 216, 222, 
227, 230 

kortgene (z), algemene 
begraafplaats .....................222 

kortgene (z), huisnr. 13 .........211 
kortgene (z), huisnr. 14 .........211 
kortgene (z), huisnr. 15 .197, 211 
kortgene (z), huisnr. 22 .........185 
kortgene (z), huisnr. 60 .........197 
kortgene (z), huisnr. 95 .........225 
kortgene (z), huisnr. B 57......203 
kortrijk (B), kerk aan de 

doorniksesteenweg ..............92 
koudekerke (z)177, 204, 222, 230 

koudekerke (z), huisnr. B 17. 222 
krabbendijke (z).................... 191 
kralingen (zh), hoflaankerk... 138 
kralingen (zh), huis aan de 

warmoezierslaan A 31 ...... 135 
kralingen (zh), ned. herv. kerk

.......................................... 138 
krimpen aan den ijssel (zh) ... 193 
kruiningen (z) ............... 192, 228 
kruiningen (z), alg. begraafplaats

.......................................... 192 
kruiningen (z), huisnr. A 51.. 189 
kruiningen (z), huisnr. B 19.. 228 
kruiningen (z), huisnr. B 95.. 228 
laren (nh) .............................. 207 
leiden (zh)......................... 49, 84 
linschoten (u), huisnr. B 26..... 88 
loosduinen (zh) ..................... 193 
maarsseveen (u) ...................... 82 
maassluis (zh) aan de noordvliet, 

wijk G. .............................. 185 
maastricht (l)......................... 118 
martinsville (ill.) USA ............ 95 
melick en herckenbosch........ 154 
melick en herkenbosch (l)..... 154 
middelburg....191, 195, 209, 223, 

231 
middelburg (z) ..98, 99, 162, 176, 

177, 178, 184, 187, 191, 193, 
196, 204, 205, 217, 222 

middelburg (z), algemene 
begraafplaats.....176, 177, 191, 
204 

middelburg (z), huisnr. E 114193 
middelburg (z), huisnr. F 24 . 154 
middelburg (z), huisnr. J 171 178 
middelburg (z), huisnr. K 133178 
middelburg (z), huisnr. M 8.. 187 
middelburg (z), huisnr. O100 205 
middelburg (z), huisnr. O102 205 
middelburg (z), huisnr. O98.. 203 
middelburg (z), huisnr. Q 31. 177 
middelburg (z), huisnr. W 262

.......................................... 204 
middelharnis (zh).................. 147 
middenmeer (nh), algemene 

begraafplaats....................... 92 
midwoud (nh) ......................... 92 
mijnsheerenland (zh) ....155, 156, 

157 
mijnsherenland (zh) ...... 156, 157 
moordrecht (zh) .................... 222 
muiden (nh) .......................... 208 
naaldwijk ...................... 152, 153 
naaldwijk (zh) ............... 152, 153 
naarden (nh), R.K.begraafplaats

.......................................... 207 
naarden (nh), rk kerkhof ....... 207 
newbury, luce (MI, USA) ..... 181 
niddelburg (z), algemene 
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begraafplaats .....................204 
nieuw en sint joosland...194, 195 
nieuw- en sint joosland (z) ...187, 

188, 194, 195, 196 
nieuw- en sint joosland (z), 

huisnr. A 101.....................195 
nieuw- en sint joosland (z), 

huisnr. A 133.............195, 196 
nieuw- en sint joosland (z), 

huisnr. A 32.......................188 
nieuw- en sint joosland (z), 

huisnr. A 59.......................194 
nieuw- en sint joosland (z), 

huisnr. A 87.......................196 
nieuw- en sint joosland (z), 

huisnr. A 95.......................195 
nieuw- en sint joosland (z), 

huisnr. B 2.........................195 
nieuw- en sint joosland (z), 

huisnr. B 27.......................194 
nieuw loosdrecht (u)................49 
nieuwe tonge (zh), huisnr. 2 ..130 
nieuwerkerk...........................157 
nieuwerkerk (z), huisnr. A 124

..........................................146 
nieuwerkerke (schouwen) (z) ..40 
nieuw-loosdrecht (u) ...............50 
nigtevecht (u) ........................207 
nijmegen (gld) ..... 86, 91, 97, 210 
noordgouwe...........................140 
noordwelle (z) .................71, 112 
noordwelle (z), huisnr. 55 .....144 
numansdorp (zh) ...........156, 157 
oldenzaal (o)..........................137 
oost en west souburg .............191 
oost- en west-souburg ...........178 
oost- en west-souburg (z) ......191 
oostburg.................................102 
oostburg (z) .......................71, 72 
oostburg (z), op het kerkhof ...71, 

72 
oostkapelle (z) .......................177 
oostkerke= wolphaartsdijk (z), 

huisnr. A 28.......................214 
oost-souburg (z), alg. 

begraafplaats .....................222 
osnabrück (D)..........................55 
osnabrück (D), johanneskerkhof

............................................55 
oud-beijerland .......................140 
oud-beijerland (zh)........155, 156 
oud-beijerland (zh), huisnr. B 373

..........................................156 
oud-beijerland (zh), huisnr. C 38

..........................................156 
ouddorp (zh)..........................224 
oudelande (z).........................112 
oudenrijn (u)............................93 
oud-vossemeer ........................66 
oud-vossemeer (z) ...................41 

ovezande (z)...........221, 222, 223 
ovezande (z) wijk d nr 17 ..... 221 
ovezande (z) wijk d nr 5 ....... 222 
ovezande (z), huisnr. D 25.... 221 
ovezande (z), huisnr. D 3...... 223 
ovezande (z), huisnr. D 5...... 223 
ovezande (z)wijk d nr 5 ........ 222 
padang (IND).......................... 89 
pijnacker (zh)........................ 134 
poerwakarta (NOI)................ 210 
poortugaal (zh)...................... 132 
poortvliet (z) ........................... 41 
portugaal (zh)........................ 138 
purmerend (nh) ..................... 210 
puttershoek (zh) .................... 116 
raalte (o).................................. 59 
reimerswaal (z) ..................... 192 
rengerskerke (z) .................... 120 
rilland-bath (z) ...................... 220 
roeselare (B) ................90, 91, 92 
roeselare (B), dixmudesteenweg

............................................ 91 
roeselare (B), geuzentempel ... 91 
roeselare (B), wijk B............... 78 
roosendaal (nb) ..................... 218 
rotterdam.83, 118, 130, 133, 139, 

151, 152, 154, 209, 210 
rotterdam (z) ......................... 178 
rotterdam (z), alg.begraafplaats 

crooswijk ............................ 55 
rotterdam (z), crooswijk in het 

familiegraf ........................ 137 
rotterdam (z), Crooswijkseweg 

201.................................... 136 
rotterdam (z), nassaukade 30b

.......................................... 136 
rotterdam (zh) .55, 80, 81, 82, 83, 

84, 93, 95, 118, 119, 120, 126, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 
153, 154, 156, 158, 174, 191, 
194 

rotterdam (zh), alg. begr.pl 
Crooswijk ........................... 55 

rotterdam (zh), alg. begraafplaats 
"Crooswijk" in het familiegraf
.......................................... 133 

rotterdam (zh), alg. begraafplaats 
"Crooswijk", in het familiegraf
.......................................... 134 

rotterdam (zh), begraafplaats 
'Oud Kralingen'................. 135 

rotterdam (zh), bergweg 81... 129 
rotterdam (zh), Burg. 

Hoffmanplein 49............... 154 
rotterdam (zh), crematorium 

Rotterdam Zuid................. 134 
rotterdam (zh), grote kerk ..... 137 
rotterdam (zh), huis aan de 
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aelbrechtskade...................136 
rotterdam (zh), huis aan de 

coolsingel ..........................155 
rotterdam (zh), huis in de 

frederikstraat .....................136 
rotterdam (zh), huis in de 

hartmanslaan .....................132 
rotterdam (zh), in een huis aan de 

crooswijksche weg ............149 
rotterdam (zh), in een huis aan de 

goudsche rijweg ................132 
rotterdam (zh), in een huis aan de 

goudsche weg....................132 
rotterdam (zh), in een huis aan de 

groene laan ........................139 
rotterdam (zh), in een huis aan de 

hoogstraat ..........................134 
rotterdam (zh), in een huis aan de 

isaac hubertstraat...............138 
rotterdam (zh), in een huis aan de 

lange warande ...................133 
rotterdam (zh), in een huis aan de 

slaakkade...........................154 
rotterdam (zh), in een huis aan de 

vlietsteeg ...........................156 
rotterdam (zh), in een huis aan de 

vredenoordstraat................134 
rotterdam (zh), in een huis aan de 

warmoezenstraat................133 
rotterdam (zh), in een huis aan de 

westzeedijk....................81, 82 
rotterdam (zh), in een huis aan het 

oosteinde ...........................132 
rotterdam (zh), in een huis in de 

zwarte paardenstraat............81 
rotterdam (zh), NH begraafplaats 

"oud kralingen" ...................81 
rotterdam (zh), NH begraafplaats 

"oud-kralingen" ...................81 
rotterdam (zh), oostzeedijk 344

..........................................130 
rotterdam (zh), raampoortstraat 

45 ........................................83 
rotterdam alg zuiderbegraafplaats

............................................82 
rotterdam crooswijk in het 

familiegraf.........................137 
rotterdam NH 

begraafplaats"oud-kralingen"
............................................81 

rotterdam, NH begraafplaats 
"oud-kralingen" ...................82 

rotterdam-kralingen.......151, 152 
's heer arendskerke ................190 
scherpenisse ............................68 
scherpenisse (z)55, 56, 64, 65, 66 
scherpenisse (z) huis nr. 74 .....65 
scherpenisse (z), huis nr. 141 ..65 
scherpenisse (z), huis nr. 58 ...65, 

66 

scherpenisse (z), huis nr. 74... 65, 
66 

scherpenisse (z), huis nr. 91.... 65 
scherpenisse (z), huis nr.58..... 66 
scherpenisse (z), huisnr. 246... 56 
schiedam............................... 209 
schiedam (zh)................ 158, 178 
schoonhoven (zh).................. 191 
schore (z) .............................. 228 
serooskerke (z)........................ 71 
serooskerke, schouwen, (z)..... 72 
serooskerke/noordwelle, 

schouwen, (z)...................... 71 
's-graveland (nh) ................... 132 
's-gravenhage (zh)..137, 145, 146 
's-gravenpolder  (z) ............... 220 
's-gravenpolder (z) ................ 220 
's-heer abtskerke ................... 219 
'sheer arendskerke................. 164 
's-heer arendskerke ............... 168 
's-heer arendskerke ............... 168 
's-heer-arendskerke (z)..162, 164, 

168, 217, 218, 219, 220, 222, 
223, 224 

's-heer-arendskerke (z), algemene 
begraafplaats..................... 223 

's-heer-arendskerke (z), huisnr. 
267.................................... 168 

's-heer-arendskerke (z), huisnr. A 
21...................................... 163 

's-heer-arendskerke (z), huisnr. A 
46bis ................................. 224 

's-heer-arendskerke (z), huisnr. A 
7................................ 163, 164 

's-heer-arendskerke (z), huisnr. E 
105.................................... 220 

's-heer-arendskerke (z), huisnr. H 
105.....................219, 221, 224 

's-heer-arendskerke (z),huisnr. A 
7........................................ 163 

's-heer-arendskerke (z). huisnr. A 
7........................................ 164 

's-heerenhoek .......................... 99 
's-heerenhoek (z).....99, 216, 217, 

218, 219, 220, 221, 222, 223, 
225 

's-heerenhoek (z) wijk a nr 104
.......................................... 220 

's-heerenhoek (z) wijk b nr 41
.......................................... 218 

's-heerenhoek (z), huisnr. ..25220 
's-heerenhoek (z), huisnr. A 1217 
's-heerenhoek (z), huisnr. A 104

.......................................... 220 
's-heerenhoek (z), huisnr. A 123

.......................................... 217 
's-heerenhoek (z), huisnr. A 2219 
's-heerenhoek (z), huisnr. A 66

.......................................... 217 
's-heerenhoek (z), huisnr. A 8219 
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's-heerenhoek (z), huisnr. B 41
..........................................218 

's-heerenhoek (z), huisnr. S 145
..........................................219 

's-heerenhoek (z), nassauweg 13a
..........................................221 

's-heerenhoek (z), r.k.kerkhof221 
'sheerenhoek, alg.begraafplaats

..........................................220 
's-heerenhoek, r.k.kerkhof .....222 
sint anna ter muiden ................80 
sint annaland (z) ......................41 
sint maartensdijk .. 42, 50, 57, 62, 

63, 64, 70 
sint maartensdijk (z)... 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 
69, 70 

sint maartensdijk (z) ???..........43 
sint maartensdijk (z) ????........43 
sint maartensdijk (z), ???.........43 
sint maartensdijk (z), huis 178 H

............................................70 
sint maartensdijk (z), huis 68 .67, 

69 
sint maartensdijk (z), huis B 54

......................................68, 69 
sint maartensdijk (z), huis B 58

............................................70 
sint maartensdijk (z), huis nr, A 

45b ......................................58 
sint maartensdijk (z), huis nr.  68

............................................67 
sint maartensdijk (z), huis nr. 121

............................................69 
sint maartensdijk (z), huis nr. 152

............................................54 
sint maartensdijk (z), huis nr. 155

............................................69 
sint maartensdijk (z), huis nr. 178 

H..........................................69 
sint maartensdijk (z), huis nr. 183

............................................68 
sint maartensdijk (z), huis nr. 279

............................................54 
sint maartensdijk (z), huis nr. 29

............................................59 
sint maartensdijk (z), huis nr. 68

............................................69 
sint maartensdijk (z), huis nr. 84

......................................67, 69 
sint maartensdijk (z), huis nr. A 

181 ................................59, 61 
sint maartensdijk (z), huis nr. A 

244 ......................................60 
sint maartensdijk (z), huis nr. A 

277 ......................................55 
sint maartensdijk (z), huis nr. A 

301 ......................................57 

sint maartensdijk (z), huis nr. A 
313...................................... 56 

sint maartensdijk (z), huis nr. A 
45b................................ 55, 58 

sint maartensdijk (z), huis nr. A 
46........................................ 55 

sint maartensdijk (z), huis nr. B 
55........................................ 68 

sint maartensdijk (z), huis nr. B 
71........................................ 60 

sint maartensdijk (z), huis nr. B 
91........................................ 61 

sint maartensdijk (z), huisnr. 107
...................................... 45, 46 

sint maartensdijk (z), huisnr. 112
............................................ 69 

sint maartensdijk (z), huisnr. 114
............................................ 48 

sint maartensdijk (z), huisnr. 115
...................................... 47, 48 

sint maartensdijk (z), huisnr. 126
...................................... 47, 51 

sint maartensdijk (z), huisnr. 127
............................................ 59 

sint maartensdijk (z), huisnr. 135
............................................ 46 

sint maartensdijk (z), huisnr. 137
............................................ 42 

sint maartensdijk (z), huisnr. 167
............................................ 42 

sint maartensdijk (z), huisnr. 194?
............................................ 45 

sint maartensdijk (z), huisnr. 208
............................................ 47 

sint maartensdijk (z), huisnr. 78
............................................ 46 

sint maartensdijk (z), huisnr. A 11
............................................ 58 

sint maartensdijk (z), huisnr. A 
193...................................... 56 

sint maartensdijk (z), huisnr. A 
197...................................... 56 

sint maartensdijk (z), huisnr. A 
228...................................... 57 

sint maartensdijk (z), huisnr. A 
307...........................48, 49, 50 

sint maartensdijk (z), huisnr. B 
130...................................... 50 

sint maartensdijk (z), huisnr. B 
131...................................... 49 

sint maartensdijk (z), huisnr. B 53
............................................ 50 

sint maartensdijk (z), huisnr.A 
307.................................... 155 

sint maartensdijk (z), oude 
begraafplaats49, 50, 51, 53, 54, 
56 

sint maartensdijk scherpenisse (z)
............................................ 57 

sint philipsland........................ 77 
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sint-anna-ter-muiden (z)103, 104, 
218 

sint-anna-ter-muiden (z), huisnr. 
38 ......................................104 

sluis ........... 75, 80, 102, 113, 114 
sluis (z)73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 89, 90, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 
109, 110, 111 

sluis (z), aan boord van een 
zoeven aangekomen 
Schouwschuit ....................113 

sluis (z), huis noord 120........102 
sluis (z), huis noord 121........102 
sluis (z), huis nr. zuid 40 .......105 
sluis (z), huis zuid 132 ..........102 
sluis (z), huisnr. noord 113......99 
sluis (z), huisnr. noord 117....111 
sluis (z), huisnr. noord 12679, 80, 

84, 89, 90, 93, 95, 98, 104, 108 
sluis (z), huisnr. noord 137...100, 

111 
sluis (z), huisnr. noord 141.....77, 

108 
sluis (z), huisnr. noord 150....107 
sluis (z), huisnr. noord 157......75 
sluis (z), huisnr. noord 163....103 
sluis (z), huisnr. noord 164......76 
sluis (z), huisnr. noord 165......74 
sluis (z), huisnr. noord 170....103 
sluis (z), huisnr. noord 174 76, 77 
sluis (z), huisnr. noord 175...112, 

113 
sluis (z), huisnr. noord 18574, 75, 

103 
sluis (z), huisnr. noord 195....111 
sluis (z), huisnr. noord 196...105, 

107, 109 
sluis (z), huisnr. noord 21..74, 78 
sluis (z), huisnr. noord 257....101 
sluis (z), huisnr. noord 4 100, 101 
sluis (z), huisnr. noord 5 100, 101 
sluis (z), huisnr. zuid 113 ......106 
sluis (z), huisnr. zuid 123 ......108 
sluis (z), huisnr. zuid 128 ......111 
sluis (z), huisnr. zuid 133 ......107 
sluis (z), huisnr. zuid 139 ......110 
sluis (z), huisnr. zuid 152 ......107 
sluis (z), huisnr. zuid 153 ......107 
sluis (z), huisnr. zuid 155 ......111 
sluis (z), huisnr. zuid 164 ........74 
sluis (z), huisnr. zuid 191 ......106 
sluis (z), huisnr. zuid 29 ..........90 
sluis (z), huisnr. zuid 37 ..........80 
sluis (z), huisnr. zuid 48 ........100 
sluis (z), huisnr. zuid 57 ..........90 
sluis (z), huisnr. zuid 72 ..........74 
sluis (z), huisnr. zuid 74 ..........76 
sluis (z), huisnr. zuid 82/83.....78 
sluis (z), huisnr. zuid 87 ........108 

spijk (fr) .................................. 81 
st maartensdijk (z) .................. 63 
St.Anna ter  Muiden.............. 218 
st.maartensdijk (z) ............ 59, 64 
stad aan 't haringvliet (zh)....... 58 
stavenisse................................ 64 
steenwijk (o) ..................... 98, 99 
steenwijk (o), buiten de 

woldpoort............................ 98 
st-maartensdijk ............51, 54, 56 
streefkerk (zh)................... 57, 59 
terneuzen............................... 123 
terneuzen (z) ......52, 53, 109, 110 
terneuzen (z), huisnr. B 251.... 53 
terre haute (USA).................... 95 
thambuzyth (birma) ................ 56 
tholen ...........................42, 66, 68 
Tholen..................................... 68 
tholen (z)................................. 49 
tjibadak (soekaboemi) (NOI) 210 
twello (gld) ....................... 95, 96 
twello (o) ................................ 98 
twello (o), ds. A. Steenbeek.... 98 
ugchelen (gld), begraafplaats 

'Heidehof'.......................... 190 
utrecht (u) ............................... 61 
veere (z) ................................ 144 
velsen (nh) .............................. 92 
velsen (z), crematorium 

driehuis/westerveld........... 223 
vinkeveen (u) ........................ 207 
vlaardingen (zh).................... 178 
vlissingen........................ 69, 114 
vlissingen (z) .........189, 222, 223 
voorst (gld) ....................... 96, 97 
voorst, terwolde (gld) ............. 97 
vreeland ................................ 207 
vrouwenpolder (z), huisnr. A 30

.......................................... 217 
vught (nb) ............................... 94 
vugt (nb) ................................. 89 
vugt (nb), begraafplaats 

Ouwerkerk .......................... 89 
wageningen (gld) .................. 137 
weesperkarspel (nh).............. 207 
weesperkarspel (nh), huis aan de 

stammerdijk ...................... 207 
weesperkarspel (nh), in het huis 

staande in het gein oostzijde
.......................................... 207 

weitmar (D) ............................ 94 
wemeldinge (z), alg. 

begraafplaats..................... 194 
westkapelle (z), huisnr. 280bis

.......................................... 110 
westkerke (z) .................... 45, 62 
westmaas (zh) ....................... 193 
wieringerwerf (nh).................. 92 
willemstad (nb) ............... 41, 193 
winschoten (g) ...................... 104 
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winterswijk (gld) .....................52 
wissenkerke..... 57, 215, 227, 228 
wissenkerke (z) 54, 57, 165, 173, 

184, 197, 211, 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 231, 232 

wissenkerke (z), alg. begr. pl ..57 
wissenkerke (z), alg. begraafpl.

............................................57 
wissenkerke (z), alg. 

begraafplaats .......................57 
wissenkerke (z), huisnr. 157..165 
wissenkerke (z), huisnr. A 126

..........................................179 
wissenkerke (z), huisnr. A 167

..........................................227 
wissenkerke (z), huisnr. A 167 

geersdijk............................173 
wissenkerke (z), huisnr. A 50 176 
wissenkerke (z), huisnr. A 75 227 
wissenkerke (z), huisnr. B 14 227 
wissenkerke (z), huisnr. C 15 174 
wissenkerke (z), huisnr. C 23227, 

228 
wissenkerke (z), huisnr. C 50 231 
wissenkerke (z), huisnr. E 5 ..225 
wissenkerke (z), huisnr. E 8 ..226 
wissenkerke (z), huisnr. F 10226, 

229 
wissenkerke (z), huisnr. F 12 226 
wissenkerke (z), huisnr. F 130

..........................................229 
wissenkerke (z), huisnr. F 153

..........................................227 
wissenkerke (z), huisnr. F 158

..................................230, 231 
wissenkerke (z), huisnr. F 2 .226, 

231 
wissenkerke (z), huisnr. F 25 228 
wissenkerke (z), huisnr. F 28226, 

227, 231 
wissenkerke (z), huisnr. F 30226, 

230 
wissenkerke (z), huisnr. geersdijk 

182 ....................................199 
wolphaartdijk (z) ...................190 
wolphaartsdijk190, 213, 215, 216 
wolphaartsdijk (z) 188, 189, 190, 

191, 192, 193, 197, 213, 214, 
215, 216, 218 

wolphaartsdijk (z), alg. 
begraafplaats .............189, 191 

wolphaartsdijk (z), huisnr A 27
..........................................189 

wolphaartsdijk (z), huisnr A 82
..........................................188 

wolphaartsdijk (z), huisnr. 156
..........................................213 

wolphaartsdijk (z), huisnr. A 103
..........................................213 

wolphaartsdijk (z), huisnr. A 135

.......................................... 216 
wolphaartsdijk (z), huisnr. A 145

.......................................... 215 
wolphaartsdijk (z), huisnr. A 149

.......................................... 215 
wolphaartsdijk (z), huisnr. A 156

...................214, 215, 216, 225 
wolphaartsdijk (z), huisnr. A 157

.......................................... 194 
wolphaartsdijk (z), huisnr. A 65

.......................................... 189 
wolphaartsdijk (z), huisnr. A 82

.......................................... 188 
wolphaartsdijk (z), huisnr. A 97

.......................................... 190 
wolphaartsdijk (z), huisnr. A 97a

.......................................... 215 
wolphaartsdijk (z), huisnr. B 14

.......................................... 192 
wolphaartsdijk (z), huisnr. B 34

.......................................... 192 
wolphaartsdijk (z), huisnr. B 5

.......................................... 190 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 1

.......................................... 217 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 13c

.......................................... 218 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 25

.......................................... 190 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 36

.......................................... 216 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 36a

.......................................... 215 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 37

.................................. 188, 190 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 4

.......................................... 215 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 40

.......................................... 215 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 47

.......................................... 190 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 51

.................................. 216, 217 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 52

.......................................... 191 
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 9

.................................. 215, 216 
wolphaartsdijk (z), huisnr. D 14

.......................................... 192 
wolphaartsdijk (z), huisnr. D 18

.......................................... 190 
wolphaartsdijk (z), huisnr. D 19

.......................................... 215 
wolphaartsdijk (z), huisnr. D 23

.......................................... 215 
wolphaartsdijk (z), huisnr. D 27

...........................189, 192, 193 
wolphaartsdijk (z), huisnr. D 7

.......................................... 194 
wolphaartsdijk (z), huisnr. D 8
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..........................................215 
wolpharrtsdijk .......................209 
zaamslag (z) ................ 51, 52, 53 
zaamslag (z), huis nr. C 25......58 
zaamslag (z), huisnr. A 104.....54 
zaamslag (z), huisnr. A 159.....53 
zaamslag (z), huisnr. A 1851, 52, 

53 
zaamslag (z), huisnr. A 23.......52 
zaamslag (z), huisnr. B 95.......52 
zaamslag (z), huisnr. D 88.......51 
zandvoort.................................94 
zandvoort (nh) .........................94 
zierikzee ................................199 
zierikzee (z).... 71, 115, 116, 120, 

127, 149, 150, 198, 199 
zierikzee (z), huisnr. A 168...150 
zierikzee (z), huisnr. B 370 ...120 
zierikzee (z), huisnr. C 616 ...153 
zonnemaire (z)......... 40, 115, 126 
zuidland (zh) .........................152 
zutphen (gld) .. 87, 88, 93, 94, 95, 

97 
zutphen (gld), algemene 

begraafplaats .......................93 
zwolle....................................177 
zwolle (o) . 58, 90, 91, 92, 96, 98, 

99 
zwolle (o), Algemene 

begraafplaats .......................98 
zwolle (o), Algemene 

Begraafplaats.......................98 
zwolle (o), begraafplaats 

kranenburg ..........................58 
zwolle (o), begraafplaats 

Kranenburg .........................96 
zwolle (o), begraafplaats 

'kranenburg' .........................99 
zwolle (o), crematorium 

'Kranenburg" .......................59 
zwolle (o), in een huis aan de 

Molenweg ...........................92 
zwolle (o), 

Sophiaziekenhuis,Rhijnvis 
Feithlaan..............................91 

zwolle (z), begraafplaats 
kranenburg ..........................58 

[Verdonck] 
tonis leendertse........................31 

Aaldijk 
adrianus ...................................57 

Aartsen 
jacob........................................74 
suzanna catharina ....................74 

Adamse 
cornelis..................................218 

Adriaansen 
jacobus ..................................145 
martina ..................................145 

Adriaansz [Fokker] 

jan ......................................... 238 
Allaart 

maria ................................. 30, 71 
Allaart (Allart) 

jacob ................................. 30, 71 
As, van 

maria adriana .......................... 48 
Baart 

martina.................................... 72 
Bakker 

cathalina.................................. 28 
Bakker  (kempe) 

jacobus.................................... 28 
Bamisse 

josyntje ................................... 36 
Barentsen 

adrina jacoba......................... 229 
Bastiaanse 

pieter....................................... 25 
tannetje ................................. 184 

Bazen 
adriaan .................................... 69 
anna pieternella....................... 70 
elisabeth.................................. 69 
elizabeth.................................. 70 
jacobus cornelis ...................... 70 
jacobus marinus ................ 69, 70 
jan ........................................... 69 
janna ....................................... 70 
maria catharina ....................... 70 

Begthel 
lientje .................................... 225 

Beije 
bartel ..................................... 133 
leendert ................................. 133 
marina ................................... 133 

Berge, van de 
cornelia ................................... 29 

Berge, van den 
dingenus cornelis .................... 56 
johannes................................ 144 
johannis cornelis ................... 143 
lijns cornelisz.......................... 29 
pieternella johanna................ 144 

Berkeveld 
hendrik.................................. 194 
jacobus gerardus ................... 194 
wilhelmina jannetje............... 194 

Best 
jan ........................................... 98 

Beveren, van 
willem................................... 150 

Bieler 
est(h)er maria.......................... 76 

Bierens 
abraham willem ...................... 60 
alida pieternella ...................... 60 
cornelis willem ....................... 60 
jacomina lena cornelia ............ 60 

Blase 
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cornelis jacobse.......................35 
Bliek 

elizabeth ................................223 
eva.................................215, 216 
izaak ......................................215 
jan..........................................215 
johannes ................................223 
laurina ...................................215 
maatje....................................216 
maria .....................................215 
marinus..................................215 

Blok 
ingel ......................................188 
jannetje..................................188 
leada ......................................172 

Bodderij 
isaac ......................................103 
pieter .....................................103 

Boer 
cornelia jannetje ....................168 
cornelis..................................168 
dirk ........................................168 
jannetje..................................168 
sara cornelia ..........................168 
tona davina ............................168 

Boertie 
barbara ariens ..........................36 

Bogerman 
basteiaenje...............................32 
catje.........................................32 
cornelis....................................32 
johannes ..................................32 

Boogerd 
jacob mattheus.......................150 

Boogerts 
lijntje .......................................28 

Boonman 
jan..........................................217 
jozina.....................................217 

Bos 
anna maria .............................178 
willem jacobus ......................178 

Bosch, ten 
augustinus franciscus ............136 

Bosdriesz 
jan hendrik olivier ...................95 
wilhelmina dora.......................94 

Bosman 
elisabeth ................................184 

Bosselaar 
anna .......................................178 
jacobus ..................................178 

Bot(h) 
arentje....................................237 
cornelis..................................236 
gabriel ...................................237 
jacob......................................237 
pieter .....................................236 
teuntje....................................237 

Bouman 

maria cornelia ....................... 141 
pieter..................................... 141 

Bourson 
françois jacob.......................... 80 
jacob ....................................... 80 
suzanna francina janneke........ 80 

Bouterse 
ada ........................................ 180 
adriaan .................................. 179 
cora ....................................... 180 
david adriaan ........................ 229 
dingenus................................ 229 
hendrik.................................. 229 
jan ......................................... 230 
jan marcus............................. 229 
janna marcurina .................... 229 
jennie (janette) ...................... 179 
johanna ................................. 229 
johans (joseph)...................... 180 
josia (josephine).................... 180 
lena ....................................... 180 
lennard (leonard)................... 180 
lientje susanna ...................... 229 
maatje catharina.................... 229 
marcus .................................. 229 
martha ................................... 180 
pieter..................................... 179 
pieternella ............................. 200 
ruth........................................ 180 
susanna lientje ...................... 229 
tilla (mathilda) ...................... 180 

Bouwman 
cornelis ................................. 162 
gijsbregt ................................ 162 

Boven, van 
jacob ............................. 222, 227 
jacob adriaan......................... 222 
stoffelina doortje................... 227 

Braak, van de 
geertje ..................................... 93 

Braamse 
adriaan .................................. 219 
cornelia ................................. 219 
cornelis ................................. 219 
elizabeth................................ 219 
jacobus.................................. 219 
janna ..................................... 219 
jannetje ................................. 219 
jozina .................................... 219 
marinus adriaan .................... 219 
pieter..................................... 219 
rika........................................ 219 
tannetje ................................. 219 
willem................................... 219 

Breäs 
anna p ................................... 213 

Breur 
cornelis jacob........................ 109 
jacob gerardus....................... 109 
jacoba maria.......................... 109 
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maagje...................................109 
maria .....................................109 

Brinks 
geert ......................................105 
jantina....................................105 

Broekema 
saartje ....................................137 

Broodman 
job ...........................................27 
joppa........................................27 
neelie .......................................27 

Brouwer 
pieternella........................29, 197 

Bruijn, de 
johannes ................................193 

Bruijne, de 
johanna pieternella ................108 

Bruin, de 
jan..........................................191 
teuntje....................................191 

Brus 
hendrik pieter abraham..........134 

Bue, de 
jan..........................................223 

Catsman 
davit ......................................195 
isaak ......................................196 

Claes 
willemijntje .............................27 

Clement 
cornelia..........................186, 200 
hendrika.................................200 
jacoba hendrika .............186, 200 
jan..................................186, 200 
jannetje..................................173 
johannis ................. 185, 186, 200 
pieter ..................... 186, 199, 200 
tona davina ....................186, 200 

Coenraad 
frans jozef..............................211 
willem frederik hendrik.........210 

Cornelis 
tonis.........................................38 

Cornelisse 
stoffel ......................................33 

Crince 
maria pieternella....................104 

Dag 
maria jans ..............................238 

de Haan 
Sander .......................................3 

de Wilde 
Co..............................................3 

Debruijne 
eugenia silvia ..........................91 

Dekker 
bartel .......................................29 
cornelis marinusse...................30 

Dekker, den 
johanna....................................74 

Dekkers 
jannetje jans ............................ 31 

Derto 
jannetje ................................. 214 

Deunijnck 
clara ........................................ 78 

Deurwaarder 
jacoba...................................... 46 

Dieleman 
maatje johanna........................ 52 

Dijken, van 
folgerdina................................ 81 

Dijkgraaf 
neeltje ................................... 124 

Dingemans 
Dina ........................................ 35 

Dircksen [Fokker] 
adriaan .................................. 238 

Dirks 
grietje...................................... 31 

Doek, van 
stoffelijntje simonse.............. 233 

Domus 
neeltje ..................................... 31 

Donge, van 
pieter..................................... 145 

Doolaard 
pleun ..................................... 156 
teuntje ingetje ....................... 156 

Dormaar 
susanne elisabeth maria ........ 193 
willem johannes.................... 193 

Dorst 
willempje .............................. 156 

Douw 
cornelia gerardse..................... 44 
cornelis marinus.................... 183 
gerard...........................38, 44, 64 
jan ......................................... 184 
magchelina............................ 165 
maria clasina..................... 38, 64 

Drongelen, van 
elisabeth lena ........................ 184 
johannes pieter...................... 184 
levenloos............................... 184 
willem lodewijk .................... 184 

Duijnhouwer 
anthonij ................................... 65 
catharina maria ....................... 66 
jacob ....................................... 66 
jacoba...................................... 65 
jacobus.................................... 65 
jacomina pieternella................ 65 
jan ........................................... 66 
leena........................................ 66 
maaitje .................................... 65 
maria clazina........................... 66 
maria klazina .......................... 65 
marinus ................................... 65 

Duininck 
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abraham.............................76, 77 
cornelia johanna ......................76 
cornelis....................................77 
jacob........................................77 
jannis .......................................77 
johanna cornelia ......................76 
johannes jacob.........................76 
jozina.......................................77 
maria elisabeth ........................76 
susanna....................................77 
willem .....................................77 

Duvaloois 
adriana cornelia .....................129 
anna stoffelina .......................129 
hendrika joahnna ...................130 
johanna maria........................129 
johannes marinus...................130 
maria .....................................130 
marinus..................................129 
stoffelina ...............................129 
thona......................................129 
willem ...................................129 

Eggebeen 
abraham cornelisse..................36 
janna abrahamse................36, 41 

Eiland 
frederik hendrik.......................87 

Eisfeld 
hedwig.....................................86 

Es, van 
johanna elisabeth...................134 

Essenstam 
gerritje...............................85, 96 

Eulderink 
jeane ......................................137 

Everdingen, van 
george justinus ........................89 

Eversdijk 
saartje ....................................182 

Ewouts 
pieternella................................37 

Eyk 
leentje meeuwis.......................30 

Fatsoen 
cornelis....................................31 

Felten 
dirk pieters ..............................31 

Fierze 
sara jorisse.............................161 

Fokker 
.... jorisse ...............................239 
adriaan...................................239 
adriaen...................................239 
catarijntje...............................239 
jacop jorisse ..........................239 
johannes ................................239 
joris janse ..............................239 
maria .....................................239 

Fouw, de 
abraham...................................68 

anna pieternella....................... 68 
jacobus.................................... 68 
jannetje ................................... 68 
karel johannes......................... 68 
lena ......................................... 68 
levenloos zoon........................ 68 
maria sara.............................. 175 
marinus ................................... 67 
neeltje ................................... 223 
tona ......................................... 68 

Franse 
tannetje ................................. 205 

Fransman 
jacob pieterzn.......................... 31 
leunis jacobse.......................... 31 

Gabrielse 
joannes.................................. 233 

Gebraat 
cornelia ............................. 36, 41 
jacobus.................................... 36 

Geelhoedt 
jan cornelis.............................. 53 
piet .......................................... 53 
pieter marinus ......................... 53 

Geluk 
gerhard abraham ..................... 55 

Gernler 
johanna ................................. 177 

Gestel 
abera leenderts ...................... 233 

Gijs 
berbel (barbara) cornelis ......... 24 

Gillisse 
Thonis................................... 239 

Gilst, van 
adriaan .................................. 139 
anna stoffelina ...................... 140 
dingeman .............................. 139 
levenloos ochter.................... 140 
levenloos zoon...................... 140 
maria adriana ........................ 139 

Glas 
jan lievense ............................. 28 

Goedhals 
adriana .................................... 26 
elisabeth.................................. 26 
jan ........................................... 25 
lijsbeth .............................. 24, 26 

Goeree 
rachel willemse adriaanz......... 33 

Goethals 
jan ........................................... 24 

Goetheer 
maria ..................................... 220 

Goudswaard 
meeuwis................................ 132 
wilhelmina ............................ 164 

Goudswaard, van 
maria pieternella ................... 231 

Goulooze 
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adriana...................................202 
cornelis..................................202 
david..............................201, 202 
geertruid ................ 201, 202, 203 
geertruida ..............................201 
jacoba adriana .......................231 
jacobus ..................................202 
jan..........................................201 
levenloos ...............................202 
pieter .............................201, 203 
pieternella......................183, 202 
tannetje geertruida.................230 

Graaf, de 
aaltje........................................63 
adriaan.....................................62 
adriana...................................135 
berbera.....................................56 
cornelia jacoba willemina .......45 
helena catharina.......................63 
jacobus ....................................63 
johanna....................................62 
johannes ..................................62 
willem ......................... 45, 62, 63 

Gravestein 
johannes ................................154 

Griend, van der 
bartel .....................................139 
simon.....................................139 
willem ...................................138 

Grind, van der 
cornelis jacob ........................209 
hendrikus...............................210 
jacob hendrikus .....................209 
johannes ................................210 
martinus.................................209 
petrus.....................................210 

Groenewege 
dirkje helena............................61 

Grootjans 
cornelis..................................141 
johannes ................................149 
marinus..................................140 

Haan, de 
akke gerrits............................207 

Haasdonk 
jacobus ..................................146 

Hage 
adriaan cornelis .......................49 
jacoba ......................................49 
jacobus cornelis.......................49 
janna johanna ..........................49 
johanna maria..........................54 
maatje willems ........................37 
maria adriana...........................49 
pieternella marina....................60 
wilhelmina...............................51 

Hamelink 
jan cornelis ............................192 
nicolaas .................................192 

hamer, de 

wilhelmina ............................ 194 
Hamer, de 

gilles ..................................... 194 
Hanse 

adriaantje maartense ............. 120 
Hartung 

erna elisabeth .......................... 94 
Heerder 

domis kornelisse ................... 239 
Hemert, van 

helena...................................... 67 
Henderikx 

rachel maria .......................... 110 
Hermans 

cornelia ................................... 30 
Heyboer 

cornelia ............................. 37, 42 
Hilleman 

anna ...................................... 127 
johannes................................ 127 

Hoek 
elizabeth johanna .................... 57 
hubrecht .................................. 57 
levenloos................................. 57 

Hoek, van den 
tona louisa............................... 56 

Hoeve, van 
catharina cornelia.................. 112 
cornelis ................................. 112 

Hof, van 't 
neeltje daniels ......................... 34 

Hogerheide 
jacomina davina.................... 167 

Hol 
daniël cornelis....................... 110 
maria magdalena................... 110 

Hoogenboom 
cathalina................................ 221 

Hoogerheide 
adriana .................................. 209 
anna ...................................... 209 
cornelia ................................. 209 
dina ....................................... 209 
elisabeth................................ 209 
helena...................................... 28 
iman...................................... 209 
jacob ..................................... 209 
maria ..................................... 209 
marinus ................................. 209 
tannetje ................................. 209 

Hoogeveen 
aaltje ....................................... 86 

Horst, van der 
johanna maria ....................... 116 

Houte, van 
maria sara.............................. 110 

Houtsager 
adriaantje marinusdr ............... 23 

Hove, ten 
jannetje grada.......................... 85 
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Huët, van 
anthonij .................................189 
jacobus izaak.........................189 

Huibregtse 
maatje....................................230 

Huige 
christina.................................203 
gerard ....................................203 
hendrik ..........................202, 203 
jacob..............................202, 203 
jan..........................................203 
maatje pieternella ..................183 
pieternella..............................203 

Huijche 
ariaen.......................................24 
neelken ....................................24 

Huijssen [Westerweel], van 
jan jorisse ......................238, 239 
tannetje jorisdr.......................238 

Huijssen, van 
jan..........................................238 
jan jorisse ..............................238 
jannetje..................................238 
joris jorisse............................238 
leentie joris....................238, 239 
maijken..................................238 

Huijssoon 
lena........................................165 

Huissoon 
aarnout...................................212 
andries ...................................211 
doodgeboren zoon.................212 
hendrik ..................................212 
iman ......................................212 
johannes cornelis...................184 
levenloosdochter ...................212 
pieternella..............................212 

iemans 
lijsbeth.....................................25 

Imanse 
maatje....................................226 

Jacobs 
neeltje......................................35 

jans 
lisabeth ..............................26, 32 

Jans 
arjaentje.................................238 
maijken (matje) .....................238 
pieternelletje..........................239 
tanneken ................................238 

Jansdr 
catharina..................................23 

janse 
eymant...............................26, 29 
jan............................................25 

Janse 
barbeltje...................................25 
catharijnten..............................25 
jan............................................25 
joos..........................................25 

Jansen 
abraham marcus.................... 228 
jacob hendrik ........................ 228 
lientje maatje ........................ 228 
maatje lientje ........................ 228 
marcus abraham.................... 228 
pieter..................................... 228 

Jansse 
jan ......................................... 239 
joris....................................... 239 

Janssen (Usensse) 
joris....................................... 238 

jansz 
lijsbeth .................................... 24 

Jeras 
jannetje ................................. 188 

johannesse 
neeltje ................................... 233 
simon .................................... 233 

Johannesse 
neeltje ................................... 233 

Jong, de 
johanna ................................. 139 

Jonge, de 
eva ........................................ 213 
johanna janna.......................... 59 
maatje ................................... 192 

Jong-Klerkx, de 
elisabeth cornelia .................... 30 

Joosse 
angenietke............................... 24 
jan ..................................... 23, 24 
janneke.................................... 23 
jannetje ............................. 24, 33 
jelinken ............................. 23, 24 
joos ......................................... 23 
lauweris............................. 23, 32 
maeijcke............................ 24, 38 
marinus ............................. 24, 33 

Jungin 
anna elisabeth ....................... 118 

Kamerling 
maria ..................................... 235 

Kasse 
johanna ................................. 191 

Kayser 
cornelis ................................... 53 
dirk willem frederik ................ 53 
janna wilhelmina..................... 53 

Kemna 
drika...................................... 135 

Kempe 
hendrika mozisse .................. 198 

Kers 
berendina lubberta .................. 84 
jansje....................................... 96 
johannes............................ 85, 96 

Keuvelaar 
andries jansse.......................... 26 
geertruijt ................................. 26 
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jan............................................26 
joos..........................................26 
lijsbeth.....................................26 
marije ......................................27 

Keysers 
plona........................................29 

Klaasse 
cornelia frederika ..................187 

Klaassen 
cornelis pieter........................205 
david cornelis ........................205 
david job................................205 
jacobus pieter ........................205 
tannie cornelia .......................205 

Klap 
adriaan...................................230 

Kleppe 
cornelis jan ............................225 
pieter .....................................225 

Klijnckerland 
cornelis pieterse.......................26 

Kloet 
willem .....................................47 

Klooster, van 
johanna..................................144 

Knulst 
abraham...................................37 
jacoba ......................................64 
jannetje....................................63 
johanna....................................64 
pieternella johanna ..................64 
willem ...............................37, 64 

Knyff 
elizabeth maria ........................54 
johannes ..................................54 

Kok, de 
johanna..................................142 
johannes ................................142 

Kokje 
jan..........................................149 
klaas johannes .......................149 

Koldenhoven 
geertrui ....................................88 

Kole 
adriana...................................205 

Konijnendijk 
arie ........................................155 
bastiaantje .............................155 

Kooij, van der 
ardewijnes jacobus ................185 
ary .........................................185 
jacob......................................185 
neeltje lena johanna...............185 

Kooiman 
anna elisabeth........................116 

Koole 
geertruida ..............................202 
jacoba ....................................151 
jacomina jacoba.....................146 
neeltje....................................222 

pieter..................................... 222 
Kooman 

isaac ...................................... 214 
laurina ........................... 214, 215 
maria ..................................... 157 

Kooyman 
neeltje ................................... 191 

Korstanje 
cornelis ................................. 215 
elisabeth................................ 215 
jacobus.................................. 215 
jan ......................................... 215 
jannetje ................................. 215 
janus...................................... 214 
nicolaas ................................. 215 

Korsuize 
catharina ............................... 208 
dina ....................................... 208 
elisabeth................................ 208 
elisabeth anna ....................... 208 
iman...................................... 208 
jannetje ................................. 208 
pieter..................................... 208 

Korteschiel 
antje roelofs ............................ 98 

Koster 
cornelis willemse .................. 187 
doodgeboren zoon................. 187 
jan ................................... 92, 187 
janna ..................................... 179 
jannetje ................................. 187 
klaas........................................ 92 
maria ..................................... 230 
omer...................................... 187 
sara........................................ 187 

Koster, de 
adriana pieternella................. 229 

Kouwer 
jannetje omerse ..................... 187 

Kraan 
hendrika louisa wilhelmina..... 94 
louis leonardus........................ 94 

Kraker, de 
catharina ................................. 72 
jezias....................................... 72 

Kramer 
gijsbregt ................................ 183 
marinus ................................. 183 

Kramer, de 
abraham ................................ 100 
elisabeth.................................. 99 

Kranendonk 
wiebrigje................................. 94 

Krijger 
catharina ............................... 193 
Cornelia ................................ 114 
cornelis ..................113, 158, 160 
jacoba.................................... 113 
jan ......................................... 159 
jannetje ................................. 159 
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johanna..................................114 
johannis .................................159 
leendert..................................113 
maria .....................................113 
marijtje ..................................158 
nicolaas .........................158, 159 
nikolaas .................................159 
philip .....................................112 

Kruijff, de 
angenissa gerdina hendrika .....89 

Kruiningen, van 
cornelia..................................220 

Krul 
wilhelmina...............................84 

Kunder, de 
neeltje....................................223 
pieter .....................................223 

Kunst 
neeltje....................................183 

Kuus 
jannigje....................................91 

Laaken, van der 
johanna barendina ...................95 

Laan, van der 
gerrit........................................84 
helena ......................................84 

Laco 
abraham.................................105 
johannes ................................106 

Lagerweij 
elisabeth ..................................83 

Lagerwerf 
marinus..................................157 
pieter .....................................157 

Lalein 
elisabeth heijndrickse ..............31 

Lange, de 
maatje adriana .......................177 

Laurusse 
joos..........................................23 
josijnken..................................33 
rachel.......................................33 
stoffel ......................................33 

Lauwers 
Vincent....................................23 

Legerstee 
jan..........................................202 
levenloos ...............................202 
pieternella..............................202 
theunis ...................................202 

Lemson 
adriana...................................146 

Liers (Fiers?) 
t(h)oontje (thoonken) ............238 

lijns 
cornelia....................................29 

Linde, van der 
adrianus .................................153 
gommarius.............................154 
lena adriana ...........................154 

Lingen, van 
anna catharina....................... 158 

Lodder 
catharina ............................... 130 
johannes................................ 131 

Lokker 
dirkje jacobse.................... 35, 40 
jacob ....................................... 35 

Looff, de 
clasina lientje ........................ 228 
clazina................................... 228 
clazina elisabeth.................... 227 
jacobus marcus ..................... 227 
janus jacob............................ 227 
lientje clazina........................ 227 
marcus .................................. 228 
marcus jacobus ..................... 228 

Lucasse 
janna ..................................... 226 

Luijmes 
hilletje ................................... 152 

Maatjes 
alida ........................................ 37 

Mabesoone 
henricus nepomucenus johannes

............................................ 80 
polycarpus............................... 80 

Machiels 
noudijna .................................. 24 

Mande, van der 
gerardus adrianus.................. 207 

Manneke 
paulyntje ................................. 36 

Marcusse 
tannetje ................................. 170 

Marinisse 
jan jan ................................... 239 
matie ..................................... 239 

Marinusse 
adriaen .................................... 34 
marinus ................................... 34 

Masclé 
jozina ...................................... 78 

Matthijsse 
pieternella maria ................... 157 

Matveld 
wilhelmina johanna................. 84 

Mauer 
andries .................................. 178 
jannetje ................................. 178 

Mechelman 
claas leenderts......................... 34 
dina claasse............................. 34 

Meer, van der 
antonia .................................. 136 

Meertens 
trijntje ................................... 238 

Meeuse 
pieter..................................... 189 

Meeuwes 
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sara ..........................................29 
Meijer 

helena catharina.................37, 42 
Mel, v d 

jan frans.................................164 
Mel, van der 

arie ........................................162 
barendina maria.....................163 
cornelis..................................164 
jan frans.................................163 
pieternella..............................164 
sara ........................................163 
sintje......................................163 

Melchior 
petronella jacoba .....................93 
theodore adolphe.....................93 

Melissant 
aren........................................235 
arentje....................................236 
cornelis..................................236 
gabriel ...................................235 
jan..........................................235 
johannes ................................235 
marinus..................................236 

Merk 
adriaan...................................102 
adriaan mattheus ...................102 
elisabeth johanna...................102 
janna johanna ........................102 
johannes pieter ......................102 
levenloos zoon.......................102 
louiza magdalena...................102 
pieter johannes ......................102 

Meyer 
jannes ......................................37 

Michielse 
lijsabeth...................................26 

Middelburg....................................3 
Middelhoek 

aartje pieternella....................157 
Mieras 

jan..........................................231 
johanna jacoba.......................231 

Moens 
abraham.................................217 
cornelis..................................217 

Moerland 
cornelia....................................47 

Moison 
cornelia..................................222 

Morcant, van 
anna cathrina .........................239 

Mul, de 
abraham...................................52 
levinus abraham ......................52 

Mulder 
geertruida johanna...................93 
rut ............................................93 

Munnik, de 
janna......................................198 

Munter 
lena ....................................... 181 

Murre 
cornelis ................................. 224 
elisabeth................................ 224 
gerard.................................... 224 
hubrecht ................................ 224 
jan ......................................... 224 
johannis................................. 224 
jozina .................................... 224 
leuntje ................................... 224 
suzanna ................................. 224 
tannetje ................................. 224 
willem................................... 224 

N.N. 
Jelinken of Jannetje ................ 23 
Laurus ..................................... 23 
Louwerijntje ........................... 23 

Naamen, van 
willemina .............................. 137 

Nagtegaal 
arentje ................................... 233 
jacob ..................................... 233 

Natte 
ariaantje ................................ 240 
dingeman hubrechtse ............ 240 
hubregt.................................. 240 
jan ......................................... 240 
pieter..................................... 240 

Nelevaer 
Jan Janse ................................. 34 

Neuren, van 
huijgje cornelisse .................. 239 

Niebeek 
hendrika cornelia wilhelmina . 83 

Niedek, van 
geertruida adriana ................. 135 

Nierse 
catharina ............................... 193 

Nieuwenhuijsen, van 
maria ..................................... 121 

Nijhof 
hendrik jan .............................. 97 

Nood, van der 
elisabeth................................ 130 

Noom 
cornelis ................................... 51 
cornelis willem ....................... 51 
marinus ................................... 50 

Noordt, van der 
huibertje dina........................ 136 

Nout 
jan ......................................... 186 
jolina..................................... 186 
joos(t).................................... 186 
joost ...................................... 186 
sara........................................ 186 

Oelering 
jan ......................................... 137 

Ommen, van 
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tonia ........................................97 
Oost Lievense 

jacob......................................154 
jacob nicolaas........................154 
lena martha............................155 
nicolaas .................................154 

Oost, van 
jan jacobse...............................38 

Oosten, van 
cornelis....................................59 
reinier ......................................59 

Ossewaarde 
jan..........................................167 
t(h)ona davina ...............167, 200 

Osté 
leuntje....................................191 

Otte 
elizabeth ................................224 

Oude, de 
adriaan...................................240 
arjaen.....................................240 
cornelia..........................240, 241 
cornelis..................................240 
jacob adriaanse......................240 
jan..........................................240 
katrijna ..................................240 
lena........................................240 
marinus..................................240 

Oudesluis 
johannes ............................37, 42 
marinus....................................42 

Overstraten, van 
rachel.....................................110 

Paauwe 
benjamin................................221 
geerard...................................221 
tannetje..................................221 

Pape 
jannetje..............................36, 41 
willem jacobs ....................37, 41 

Peters 
bertha maria ..........................207 
hendrikus azweer...................207 

Pieters  (Schriek) 
bastiaantje ...............................25 

Pieterse 
catharijnke...............................33 
joos..........................................33 
marij ........................................33 

Pikaart 
adriana...................................187 

Polderman 
tannetje....................................47 

Polman 
cornelia..................................207 

Poortvliet 
catharina................................162 

Poots 
elisabeth ..................................45 

Pouwe 

maartje .................................. 156 
Preesman 

jaapje .................................... 132 
Priester 

anna maria hendrika.............. 176 
cornelis ................................. 176 
cornelis jan............................ 176 
hendrik jan ............................ 177 
jan ......................................... 176 
wilhelmina ............................ 177 
willem jan ............................. 177 

Prince 
eymant .................................... 25 
lijsbeth .................................... 25 

Prinse 
cornelis ................................. 206 
elisabeth................................ 206 

Put 
bertha ...................................... 88 
frederik ................................... 88 

Quaak 
hendrik.................................... 56 
jozina ...................................... 56 

Quist 
anthony ................................... 46 
neeltje ..................................... 46 

Regt, de 
anthony ................................. 174 
pieter..................................... 183 

Reijerse 
cornelis anthony.................... 193 
jannetje leuntje...................... 194 
leuntje jannetje...................... 193 

Remijn 
anna adriana.......................... 206 

Renes 
hendrik.................................... 91 

Ridder, de 
susanna ................................... 79 

Rie, du 
sara........................................ 100 

Rij, van 
maartje .................................. 156 
teuntje ingetje ....................... 155 

Ringleben 
johann reichard ..................... 118 

Ringlever 
agatha.................................... 119 
bart........................................ 119 
bartholomeus ........................ 119 
elisabeth................................ 119 
johann jacob.......................... 118 
johanna ................................. 119 
johannis jacobus ................... 119 
johannis jurrien ..................... 119 
maria ..................................... 118 
maria johanna ....................... 120 
simon .................................... 118 

Roose 
elisabeth................................ 177 
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jan..........................................222 
matthijs cornelis ....................177 

Rosendaal 
maria geertruida antonetta.......95 

Sande, van de 
petrus stephanus ....................158 
theodorus...............................158 

Sandijck, van 
cornelia pietersdr.....................28 

Sart, du 
anthonie...................................88 
berendina lubberta...................88 
jaapje.......................................88 
jan jacobus ..............................88 

Schaapveld 
anton christiaan .......................95 
wilhelmina geertruida maria ...95 

Schaik, van 
gerard ....................................199 
johannes gerard .....................199 
lena........................................199 
lieven.....................................199 

Scheffers 
johannes ................................222 

Schieman 
franciscus jan ..........................58 
jan pieter franciscus ................58 
janna........................................53 

Schipper 
dina........................................220 
wilhelmina.............................194 

Schippers 
maria .....................................180 

Schoolmeester 
geertruid simonse ....................29 

Schreven, van 
derk jan....................................92 
jan............................................93 

Serier 
hendrika.................................199 
jacoba ....................................199 
johannis .................................199 
leendert..................................198 
levenloos dochter ..................199 
pieter .....................................199 

Serry 
geertruida hendrika .................81 

Sinke 
apollonia hendrika.................191 
engel......................................191 

Slieker 
catharina johanna gijsberta......82 

Slootmaker 
jan............................................36 

Slotmaker 
pieter janse ........................36, 40 

Sluijs, van 
hendrika.........................222, 227 
pieter .....................................218 

Sluijs, van der 

jacoba johanna ...................... 147 
johannes................................ 147 

Sluijter 
jan hermans............................. 27 

Sluiter 
leendert ................................. 224 
tonis jansse.............................. 27 
wilhelmina tonisse .................. 27 

Smit, de 
daniel johannes pieter ........... 108 
david ....................................... 78 
david cornelis pieter.............. 108 
david davidsz ........................ 108 
gerard marcus ....................... 231 
johanna maria suzanna.......... 108 
marcus gerard ....................... 231 
maria johanna suzanna.......... 108 
olivier pieter.......................... 231 
pieter david johan ................. 107 
pieter jan ............................... 232 
suzanna maria johanna.......... 108 
suzanna sara............................ 78 

Smith 
susanna petronella................. 193 

Sneep 
geertruy............................. 36, 41 
ijsbrant .................................... 36 

Snoep 
maria ..................................... 190 

Snouck 
cornelia jacoba adriana ........... 50 

Soe, la 
catharina ............................... 188 

Sommeijer 
maria ..................................... 103 

Splunter, van 
elizabeth anna ......................... 58 

St.Maartensdijk............................. 3 
Stalborch, van 

gerhardus hendrikus................ 89 
Statz 

jacobus philippus hubertus ..... 83 
johanna maria wilhelmina....... 83 

Stavenga 
harmen .................................... 91 
margaretha .............................. 91 

Steenselman 
anthony ................................. 118 
bartelina ................................ 117 
dina ....................................... 118 
elisabeth................................ 117 
jacob ..................................... 117 
jannetje ................................. 117 
pieter..................................... 117 

Steenwijk 
maria antoinetta .................... 133 

Stelle, van 
adriana cornelisse ................... 28 
cornelis ................................... 28 

Stoel 
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cornelis..................................130 
willemina (wilhelmina) .........130 

Stoffels 
janneke ....................................33 

Stokke 
susanna leunis .........................31 

Stols 
jacomina lena ..........................60 

Stouthamer 
cornelia..................................203 

Straasheijm 
pleuntje adriana .......................83 

Straeten, van 
cornelis....................................38 

Straten, van 
josephus wilhelmus ...........38, 63 

Strien, van 
adriaan...................................190 
adriana...................................190 
catharina................................190 
cornelis..................................190 
geertruijda .............................190 
jannetje..................................190 
joos........................................190 
joris .......................................190 
stoffelina ...............................190 

Symoense 
adriaan.....................................72 
leendert....................................72 
levenloos kind .........................72 

Symoensen 
jan............................................72 

Tazelaar 
jasper .....................................230 
pieter hendrik ........................230 

Tekelenburg 
antje regina..............................99 
jacob gerard.............................99 
jan............................................98 
janneke maria ..........................99 
johan rudolf jacobus................99 
levenloos .................................99 
maria johanna..........................99 
roelof .......................................98 
suzanna antje ...........................98 

Termon 
wilhelmina tona.....................154 

Thonis 
marij ......................................239 

Tiggele van 
adriaan.....................................82 

Tolhoek 
maatje....................................164 

Tonis 
cornelis..............................38, 39 
jacob........................................39 
jan............................................39 
neeltje......................................31 

Tricht, van 
jillezina margaretha.................59 

Tuijten 
johanna adriana..................... 148 

Tuk 
lena ..............................38, 44, 64 

Usensse), ( 
cornelis jorisse ...................... 238 
maeijke jorisse ...................... 238 

Vaane 
cornelia ................................. 147 

Veen, van der 
ebeltien ................................. 105 

Velde, van de 
cornelis ..................146, 151, 152 
dochter .................................. 151 
iman johannes....................... 152 
jacoba johanna ...................... 151 
johanna jacoba...................... 151 
johannis marinus................... 147 
krina maria............................ 152 
lena ....................................... 151 
lena wilhelmina .................... 151 
willem........................... 151, 152 

Velde, van der 
bartel ..................................... 124 
bartelina ................................ 123 
cornelis ................................. 123 
iman...................................... 124 
lena ....................................... 123 
levenloos zoon...................... 124 
maria ............................. 123, 124 
marinus ................................. 123 

Velden, van der 
jan ......................................... 156 

Ventevogel 
tannetje ................................. 216 
willem................................... 216 

Verburg 
aart ........................................ 180 
anthony ................................. 170 
ardewijnes............................. 169 
artje....................................... 181 
cornelis ................................. 169 
dingenis................................. 169 
jan ......................................... 169 
johannis................................. 169 
john....................................... 180 
joseph.................................... 181 
mary...................................... 180 
paulina .................................. 169 
pieter..................................... 170 
tona ....................................... 170 
willem................................... 170 

Verhagen 
agnes....................................... 38 

Verheule 
pieternella ............................. 191 

Vermeulen 
johannes................................ 209 

Vermoolen 
johannes laurentius ............... 207 
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Verpoorte 
anna maria .............................174 

Versluijs 
janneke pieternella ..................90 
levina cornelia .........................90 
pieter .......................................90 

Versluis 
pieter .....................................227 

Verstraate 
maria catharina martina...........60 

Verweij 
johannes albertus.....................96 

Vessem, van 
wilhelmina johanna .................51 

Vijverberg 
elisabeth leendertse .........31, 115 
leendert klaasze .......................31 

Vingerling 
cornelis marinus ....................153 
hilletje ...................................152 
iman johannes .......................152 
leendert..................................152 
lena ida ..................................152 
levenloos zoon.......................153 
willem ...................................153 

Visscher 
hendrikje .................................93 

Visser 
adriana johanna .....................134 
catharina................................184 
jannetje..................................125 
neeltje....................................131 

Visser, de 
and(e)ries...............................195 
frederika cornelia ..................195 
jan..........................................195 
jozina.....................................195 
maria .....................................195 
piternella ...............................196 

Vister (Visser), de 
jan............................................45 
pieter .......................................45 

Voogd, de 
lena........................................142 

Voortmeijer 
dina wilhelmina maria...........132 

Vos 
anna jantina .............................93 

Vos, de 
aarjaantje crijnse .....................36 
neeltje....................................198 

Vries, de 
elisabeth ................................207 

Vroonland 
jacomina................................204 
leendert..................................204 

Vugt, van 
elisabeth catharina...................92 

Waard, de 
adriana...................................204 

janna ..................................... 170 
Walhout 

catharina ............................... 218 
Walraven 

elisabeth paulina ................... 220 
jan willem ............................. 220 

Warenga 
maria ....................................... 91 

Warnars 
pauline hendrina maria ......... 211 

Weel, van der 
lieven marinusse ..................... 29 

Weele, van der 
catholina ............................... 185 
cornelis ................................. 185 
jacoba lievense................ 28, 197 
jacobus.................................. 185 
jan ......................................... 185 
pieter..................................... 185 
sara........................................ 185 
tona ....................................... 185 

Weener 
hendrika .................................. 86 
jan ........................................... 86 

Weijenberg 
johanna jacoba aleida.............. 97 

Wekken, van der 
neeltje ................................... 127 

Westerweel 
(he)lena ................................... 64 
aart ........................................ 135 
abra ............................... 233, 235 
abraham67, 69, 75, 164, 165, 171, 

206 
abraham maarten............... 59, 61 
adriaan ...131, 136, 203, 211, 213 
adriaan leendert .................... 148 
adriaentjen .............................. 34 
adriana ....43, 128, 140, 142, 144, 

150, 161, 162, 168, 183, 185, 
189, 201, 202, 205 

adriana cornelia ............ 121, 122 
adriana maria ................ 187, 194 
akke ...................................... 207 
alice ...................................... 172 
anje susanna............................ 82 
anna .......................131, 175, 178 
anna pieternella....................... 69 
aploontje ....................... 115, 116 
ardewijnes jacobus.167, 181, 184 
Ardewijnes Jacobus .............. 184 
arendje .................................. 237 
armandus........................... 81, 83 
Barry......................................... 3 
bartel .....120, 125, 127, 128, 130, 

133, 135, 136, 142, 148 
Bartel .................................... 122 
bartel (leenderse) ............ 31, 115 
bartel franciscus............ 189, 192 
bartelina .........122, 132, 138, 141 
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berendina lubberta...................89 
berendina susanna ...................86 
bertus.............................132, 136 
betsy louisa..............................57 
catalina ..................................197 
catelijna .................................197 
catharina............ 44, 45, 121, 188 
catharina jeannette.................193 
catharina pieternella jacoba.....62 
catrina..............................73, 111 
christoffel ................................83 
claas marinusse ........... 34, 35, 40 
clasijntje ............................38, 42 
cornelia71, 73, 75, 100, 101, 110, 

120, 128, 143, 158, 161, 162, 
166, 188, 190, 234, 236 

cornelia de jonge ...................122 
cornelia françoise ..............51, 52 
cornelia jacoba ..................46, 47 
cornelia jacoba wilhelmina .....47 
cornelia johanna .... 48, 49, 54, 58 
cornelia lena ..................143, 153 
cornelia willemina.................166 
cornelis. 55, 58, 74, 75, 103, 122, 

131, 133, 161, 167, 171, 173, 
181, 182, 188, 200, 201, 203, 
211, 213 

cornelis johannes...............51, 52 
cornelis philippus ..................107 
cornelis pieter....................79, 90 
cornelius................................172 
cornelius j..............................172 
dana...................................36, 40 
daniël abraham..................79, 95 
daniël berend...........................86 
daniël jacob ...................104, 106 
david leendert.............. 79, 81, 84 
davina............................182, 184 
dina.................... 36, 40, 161, 186 
dirkje ........................... 37, 41, 42 
driesje......................................95 
elisabet ..................................210 
elisabeth ... 29, 31, 100, 101, 131, 

207 
elizabeth helena.................48, 49 
engel......................................189 
eymant...............................26, 29 
franciscus ......................187, 188 
françoise cornelia ..............51, 53 
gabriel johannesse .................233 
geertruid ........................197, 211 
geertruida ................................89 
gerard .......................... 47, 51, 54 
gerard (marinus)......................44 
gerritdina petronella ................97 
gerritje berendina ....................85 
helena elizabeth.................48, 50 
hendrica.................................207 
hendrika. 200, 201, 203, 206, 208 
hendrika (catharina?).............204 

henrika .................................. 211 
herman pieter .......................... 86 
hubrecht ................................ 145 
huigje .................................... 240 
ida ......................................... 145 
iman..71, 72, 121, 122, 141, 149, 

156, 198, 206, 211, 212 
iman bartelse................. 115, 120 
iman jansz....................... 28, 197 
iman johannes....................... 146 
jacob ............28, 36, 41, 181, 234 
jacob jacobus ........................ 100 
jacoba.............186, 198, 199, 201 
jacoba cornelia........................ 52 
jacoba jannetje ...................... 192 
jacobus36, 38, 41, 42, 64, 66, 67, 

191, 206 
jacobus cornelis ...47, 59, 60, 110 
jacobus johan.......................... 62 
jacobus johannes..85, 96, 97, 107 
jacobus jwzn ..................... 45, 59 
jacobus marinus ...................... 55 
jacobus philippus ..74, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 85, 91, 93, 103, 104 
jacobus wilhelmus ............ 42, 44 
jacomina johanna.......... 167, 168 
jakomijntje........................ 36, 40 
jan ...26, 27, 28, 43, 84, 146, 147, 

161, 164, 165, 166, 167, 170, 
173, 174, 175, 181, 191, 197, 
198, 200, 204, 239 

jan franciscus ................ 187, 188 
jan franciscus christiaan........ 193 
jan marinus ................... 175, 177 
janet ...................................... 172 
janna ..............126, 198, 201, 206 
janna katharina...................... 126 
janna maria ................... 175, 176 
janneke johanna ................ 79, 89 
jannetje 43, 62, 64, 115, 118, 134 
jannetje adriana..................... 128 
jannetje jacoba.............. 190, 192 
jantina ........................... 161, 186 
joanna juliana.......................... 92 
johan gerard ............................ 94 
johanna44, 71, 74, 105, 112, 131, 

132, 149, 177, 198, 211 
Johanna ................................. 184 
johanna elizabeth .................... 56 
johanna everarda................... 184 
johanna geertruida ............ 85, 87 
johanna hillegonda.................. 58 
johanna maria ........144, 145, 146 
johanna pieternella.................. 79 
johanna susanna.......75, 100, 103 
johanna sussanna jacoba......... 96 
johannes 30, 43, 45, 46, 142, 144, 

234 
johannes adriaan ................... 148 
johannes cornelis ..48, 51, 53, 54, 
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56, 138 
johannes gerard .......................97 
johannes jacobus .....................85 
johannis 150, 167, 173, 175, 176, 

199, 208 
john .......................................172 
joos marinusse.........................34 
joost cornelis .................206, 210 
joris ............... 162, 187, 189, 190 
josias .......................................73 
julianus daniël .........................91 
katlijntje ................................198 
kind .......................................234 
krina ...................... 142, 150, 151 
laurina ...........................190, 194 
leendert. 30, 44, 45, 71, 100, 115, 

125, 128 
leendert iman...........................74 
leendert josias..........................73 
lena..... 45, 67, 69, 115, 146, 147, 

156, 174, 240 
lena adriana ...........................182 
lena maria..............................157 
Leo ............................................3 
levenloos ...............................175 
levenloos dochter ... 61, 128, 131, 

143, 165, 166, 204 
levenloos kind ............. 86, 89, 94 
levenloos zoon...... 47, 48, 60, 69, 

110, 126, 128, 137, 138, 151 
lieven..... 197, 198, 201, 206, 207 
lisabeth ........................ 26, 29, 32 
liza.........................................131 
louis.......................................172 
maartje...................................157 
maatje.......... 37, 42, 63, 174, 179 
maatje anna ...........................175 
machiel..................................166 
marcus ...................................171 
maria71, 104, 108, 128, 142, 143, 

167, 206, 207, 208, 211 
maria anna.............................175 
maria jacoba............................67 
maria janna....................175, 178 
maria johanna....................79, 98 
maria romania .........................92 
maria sophia ..........................107 
maria susanna....................74, 75 
marij ..................................36, 40 
marij janse.............................240 
marina ...........................143, 152 
marinus..... 36, 41, 132, 134, 139, 

143, 157, 191 
marinus janse ....................26, 31 
marinus johannes.....................86 
marinus pieter louis .................56 
martijntje ...............................240 
martina (maria)........................73 
martina louisa........................150 
martinus.................................149 

neeltje ....................128, 138, 139 
neeltje marinusse .................... 34 
olivier.....122, 124, 128, 143, 155 
paulus............................ 208, 234 
pieta ...................................... 198 
pieter.74, 99, 101, 105, 109, 166, 

208 
pieter abraham .............47, 54, 79 
pieter ardewijnes................... 183 
pieter cornelis ....................... 107 
pieternella .....149, 200, 201, 202, 

204 
pieternella cornelia ........... 54, 57 
pieternella mathilda ................ 52 
pleun ..................................... 156 
plona (toona)......................... 198 
samuel..........................79, 93, 95 
samuel kornelis ................. 85, 88 
sara.161, 164, 187, 190, 193, 195 
sara cornelia.................. 167, 168 
sara suzanna.......................... 100 
stephanie euphrasie............... 106 
stoffel.............122, 127, 131, 135 
stoffelijntje............................ 233 
susanna berendina............. 85, 87 
susannetje ..................... 239, 240 
suzanna catharina.................... 75 
suzanna johanna cornelia........ 79 
suzanna maria ..........97, 104, 107 
suzanna sara............................ 91 
tannetje ................................. 240 
tillie....................................... 172 
tona143, 154, 168, 174, 176, 180, 

182, 184, 185, 200 
tona/tannetje ......................... 171 
Toona.................................... 197 
wilhelm................................. 134 
wilhelmina .................... 189, 192 
willem..................37, 42, 44, 166 
willem cornelis ....................... 52 
willem frederikus.................. 207 
willemina ......125, 132, 135, 138, 

139, 165, 166, 167, 233 
willemina cornelia .................. 54 

Westerweel   (van) 
geetruijt................................... 26 
neelken.............................. 26, 27 

Westerweele 
abraham ................................ 223 
adriaan marcus.............. 230, 231 
adriana .................................. 214 
adriana maatje....................... 230 
anthonia ................................ 222 
anthonia elizabeth ................. 223 
cornelia .214, 215, 217, 218, 224, 

227 
cornelis .214, 216, 217, 218, 221, 

226, 230 
cornelis joannes .................... 220 
dina ....................................... 214 
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elisabeth 214, 216, 217, 226, 228 
hendrika......... 217, 224, 226, 227 
jacobus ..................................223 
jan.. 213, 216, 217, 218, 219, 223 
jan janus ........................226, 229 
janetje....................................223 
janna......................................217 
janna anthonia .......................222 
janna cornelia ........................226 
jannetje.................. 216, 217, 221 
janus ..............................226, 231 
johanna..................................226 
joost.......................................218 
jozias .....................................226 
jozina............. 214, 216, 217, 218 
leuntje............................226, 228 
maatje............................214, 226 
maatje adriana .......................230 
maatje jozina .................226, 231 
marcus ................... 214, 225, 226 
marcus adriaan ..............230, 231 
maria martina ........................220 
marinus/marcus .....................214 
markus hendrik......................230 
pieter cornelis........................220 
pieternella..............................222 
pieternella cornelia ................230 
tannetje..........................217, 222 
tannetje maria........................220 
willem ................... 217, 222, 227 
willem cornelis......................221 

Wezel, van 
elisabeth ................................137 

Wiele(n), van der 
maria machielse.....................120 

Wiele, van der 
dina..........................................35 
jacob........................................35 
Johannes Jacobusz...................35 
maria .......................................35 
marinus....................................35 

Wigmans 
gerardus johannes..................208 

Wigmore 
johanna maria wilhelmina .......83 

Wijck, van 
janneke ....................................53 

Wilde, de 
anna pieternella .......................67 
cornelia jacoba adriana............50 
dirk ..........................................50 
dirkje .......................................50 
jacobus cornelis.......................50 

maria adriana .......................... 50 
pieter marinus ......................... 50 

Wilderom 
adriaan .................................. 206 
pieter..................................... 205 
pieternella ............................. 206 

Wilt, de 
dina ......................................... 28 
jacob dingemansz ................... 28 

Witte, de 
cornelia ................................... 28 
rosalia ................................... 106 

Wondergem 
adriaan .................................. 177 
anna ...................................... 177 
pieter..................................... 220 
tannetje ................................. 220 

Wouters 
Huijch ..................................... 24 

Wuijckhuijse, van 
adriaan .................................. 111 
cornelis ................................. 111 
jacobus.................................. 111 
johannes leendert .................. 111 

Wulffele 
dirk johannes ........................ 131 

Ybema 
johanna adriana..................... 137 
tjeerd..................................... 137 

Zandee 
daniël .................................... 192 
jacoba.................................... 192 

Zierikzee....................................... 3 
Zonnemaire................................... 3 
Zoon 

teuntje ................................... 236 
Zuidland, van 

adriana .................................. 126 
hendrik.................................. 127 
johannis................................. 126 
marinus barthel ..................... 127 
olivier.................................... 126 
philippus marinus ................. 126 

Zuurveld 
(jo)zina.................................. 213 

Zweden, van 
jacob ..................................... 164 
tannetje ................................. 164 

Zweeden, van 
janna ..................................... 217 

Zwijnenberg 
wilhelmina .............................. 97 

 


