Zeeuwsvlaamse tak
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 op blz. 1).
2.
iman WESTERWEEL (zie II.3 op blz. 1).
3.
johanna WESTERWEEL (zie II.6 op blz. 26).
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 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 op blz. 2).
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.

4.
5.

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.
catrina WESTERWEEL (zie III.9 op blz. 25).
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, 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.
4.

maria susanna WESTERWEEL (zie IV.4 op blz. 3).
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.
6.
7.

jacobus philippus WESTERWEEL (zie IV.6 op blz. 5).
pieter WESTERWEEL (zie IV.9 op blz. 17).
cornelis WESTERWEEL, geboren op 10-02-1825 om 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.
9.
10.

johanna susanna WESTERWEEL (zie IV.12 op blz. 19).
cornelis WESTERWEEL (zie IV.14 op blz. 20).
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

11.

20-03-1834 om 09.00 uur te sluis (z), huisnr. noord 185 op 1-jarige leeftijd.
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.
13.
IV.4

cornelia WESTERWEEL, geboren op 10-09-1834 te sluis, overleden op 10-09-1834
te sluis, 0 dagen oud.
cornelia WESTERWEEL (zie IV.20 op blz. 25).

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 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.
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.
10.
11.
12.

susanna DUININCK, geboren op 20-06-1856 te bruinisse (z), gedoopt op
27-07-1856 te bruinisse (z).
willem DUININCK, geboren op 14-01-1858 te sint philipsland, overleden op
13-05-1859 te sint philipsland op 1-jarige leeftijd.
cornelis DUININCK, geboren op 04-03-1859 te sint philipsland, overleden op
09-08-1859 te sint philipsland, 158 dagen oud.
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.
[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 op blz. 6).
2.
jacobus philippus WESTERWEEL (zie V.16 op blz. 7).
3.
david leendert WESTERWEEL (zie V.18 op blz. 9).
4.
janneke johanna WESTERWEEL (zie V.21 op blz. 12).
5.
cornelis pieter WESTERWEEL (zie V.22 op blz. 12).
6.
samuel WESTERWEEL (zie V.24 op blz. 14).
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.
9.

daniël abraham WESTERWEEL (zie V.27 op blz. 15).
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.
V.14

maria johanna WESTERWEEL (zie V.31 op blz. 16).

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 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
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 op blz. 8).
2.
armandus WESTERWEEL (zie VI.5 op blz. 8).
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).

4.

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".
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 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

2.

VI.5

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

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
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.

2.

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.
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 (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.
3.
4.

5.

johanna geertruida WESTERWEEL (zie VI.14 op blz. 10).
samuel kornelis WESTERWEEL (zie VI.15 op blz. 11).
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.
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

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

(gld) op 6-jarige leeftijd.
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.
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.
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.
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,
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.
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.
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.
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.
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
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 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

2.

3.

V.21

21-09-1916 om 13.00 uur te apeldoorn (gld), 0 dagen oud.
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.
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.

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, 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) (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

3.

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.
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

4.

5.

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.
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.
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.
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).

2.

3.

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).
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.
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.
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

4.

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.
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

5.

, dochter van anton christiaan SCHAAPVELD en maria geertruida antonetta
ROSENDAAL.
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 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

3.

4.

van tonia van OMMEN.
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 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).
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.

6.

V.31

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).
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).

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
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.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
IV.9

antje regina TEKELENBURG, huishoudster, geboren op 24-03-1902 te middelburg
(z), overleden op 03-02-1931 te zwolle (o) op 28-jarige leeftijd.
janneke maria TEKELENBURG, geboren jan 1906 te 's-heerenhoek, overleden op
10-04-1906 te 's-heerenhoek.
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.
levenloos TEKELENBURG, geboren op 02-03-1910 te 's-heerenhoek, overleden op
02-03-1910 te 's-heerenhoek, 0 dagen oud.
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.
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'.
maria johanna TEKELENBURG, geboren op 11-11-1915 te 's-heerenhoek (z).

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, 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.
4.

cornelia WESTERWEEL (zie V.35 op blz. 18).
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.
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

4.

59-jarige leeftijd.
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.
6.

levenloos zoon MERK, geboren op 16-02-1879, overleden op 16-02-1879 te sluis, 0
dagen oud.
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 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 op blz. 21).
2.
suzanna maria WESTERWEEL (zie V.45 op blz. 22).
3.
maria WESTERWEEL (zie V.47 op blz. 23).
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.
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.
6.

pieter WESTERWEEL (zie V.50 op blz. 24).
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, 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

2.

3.

14-07-1883 om 08.00 uur te sluis (z) op 2-jarige leeftijd.
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 dagen
oud.
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.

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

4.

54-jarige leeftijd.
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).
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 op blz. 24).
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:
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) (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 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

6.
7.
8.

sluis, 65 dagen oud.
maria KRIJGER, geboren mrt 1800 te sluis, overleden op 18-06-1800 te sluis.
Cornelia KRIJGER, geboren 1801 te sluis, overleden op 06-08-1884 te vlissingen.
johanna KRIJGER, geboren 1803 te sluis, overleden op 12-05-1803 te sluis.
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Kraker, de
catharina, 2
jezias, 2

Kramer, de
abraham, 17
elisabeth, 17

Kranendonk
wiebrigje, 15

Krijger
Cornelia, 27
cornelis, 26
jacoba, 26
johanna, 27
leendert, 26
maria, 27
philip, 26

Kruijff, de
angenissa gerdina hendrika, 12

Krul
wilhelmina, 9

Kuus
jannigje, 13

Laaken, van der
johanna barendina, 15

Laan, van der
gerrit, 9
helena, 9

Laco
abraham, 21
johannes, 21

Lagerweij
elisabeth, 8

Mabesoone
henricus nepomucenus johannes, 6
polycarpus, 6

Masclé
jozina, 5

Matveld
wilhelmina johanna, 9

Melchior
petronella jacoba, 14

theodore adolphe, 14

Merk
adriaan, 19
adriaan mattheus, 19
elisabeth johanna, 19
janna johanna, 19
johannes pieter, 19
levenloos zoon, 19
louiza magdalena, 19
pieter johannes, 19

Mulder
geertruida johanna, 14
rut, 14

Niebeek
hendrika cornelia wilhelmina, 8

Nijhof
hendrik jan, 16

Ommen, van
tonia, 16

Overstraten, van
rachel, 24

Put
bertha, 11
frederik, 11

Renes
hendrik, 13

Ridder, de
susanna, 6

Rie, du
sara, 17

Rosendaal
maria geertruida antonetta, 15

Sart, du
anthonie, 11
berendina lubberta, 11
jaapje, 11
jan jacobus, 11

Schaapveld
anton christiaan, 15
wilhelmina geertruida maria, 15

Schreven, van
derk jan, 14
jan, 14

Serry
geertruida hendrika, 7

Slieker
catharina johanna gijsberta, 8

Smit, de
daniel johannes pieter, 23
david, 5
david cornelis pieter, 23
david davidsz, 23
johanna maria suzanna, 23
maria johanna suzanna, 23
pieter david johan, 23
suzanna maria johanna, 23
suzanna sara, 5

Sommeijer
maria, 20

Stalborch, van
gerhardus hendrikus, 12

Statz

jacobus philippus hubertus, 8
johanna maria wilhelmina, 8

Stavenga
harmen, 13
margaretha, 13

Straasheijm
pleuntje adriana, 8

Symoense
adriaan, 1
leendert, 1
levenloos kind, 1

Symoensen
jan, 1

Tekelenburg
antje regina, 17
jacob gerard, 17
jan, 17
janneke maria, 17
johan rudolf jacobus, 17
levenloos, 17
maria johanna, 17
roelof, 17
suzanna antje, 17

Tiggele van
adriaan, 8

Veen, van der
ebeltien, 21

Versluijs
janneke pieternella, 12
levina cornelia, 12
pieter, 12

Verweij
johannes albertus, 16

Visscher
hendrikje, 14

Vos
anna jantina, 14

Vugt, van
elisabeth catharina, 13

Warenga
maria, 13

Weener
hendrika, 10
jan, 10

Weijenberg
johanna jacoba aleida, 16

Westerweel
abraham, 3
anje susanna, 7
armandus, 7, 8
berendina lubberta, 12
berendina susanna, 10
catrina, 2, 25
christoffel, 8
cornelia, 1, 2, 3, 18, 25
cornelis, 3, 20
cornelis philippus, 22
cornelis pieter, 6, 12
daniël abraham, 6, 15
daniël berend, 10

daniël jacob, 20, 21
david leendert, 6, 7, 9
driesje, 15
elisabeth, 18
geertruida, 12
gerritdina petronella, 16
gerritje berendina, 10
herman pieter, 10
iman, 1
jacob jacobus, 18
jacobus cornelis, 24
jacobus johannes, 9, 16, 22
jacobus philippus, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 20
jan, 9
janneke johanna, 6, 12
joanna juliana, 13
johan gerard, 14
johanna, 1, 3, 21, 26
johanna geertruida, 9, 10
johanna pieternella, 6
johanna susanna, 3, 18, 19
johanna sussanna jacoba, 16
johannes gerard, 16
johannes jacobus, 9
josias, 2
julianus daniël, 13
leendert, 1, 18
leendert iman, 2
leendert josias, 2
levenloos kind, 10, 11, 14
levenloos zoon, 24
maria, 1, 20, 23
maria johanna, 6, 16
maria romania, 13
maria sophia, 22
maria susanna, 3
marinus johannes, 10
martina (maria), 2
pieter, 3, 17, 18, 21, 24
pieter abraham, 6
pieter cornelis, 22
samuel, 6, 14, 15
samuel kornelis, 9, 11
sara suzanna, 18
stephanie euphrasie, 22
susanna berendina, 9, 10
suzanna catharina, 3
suzanna johanna cornelia, 6
suzanna maria, 16, 20, 22
suzanna sara, 13

Wigmore
johanna maria wilhelmina, 8

Witte, de
rosalia, 22

Wuijckhuijse, van
adriaan, 25
cornelis, 25
jacobus, 25
johannes leendert, 25

Zwijnenberg
wilhelmina, 16

