Brouwershavense tak
I.1

bartel (leenderse) WESTERWEEL, gedoopt op 02-02-1738 te zonnemaire (z) (getuige(n):
neeltje Westerweel), overleden op 04-11-1776 te brouwershaven (z) op 38-jarige leeftijd,
begraven op 06-11-1776 te brouwershaven (z), op 't kerkhof.
Het patroniem Leenderse is in feite onjuist, had natuurlijk Imanse moeten zijn. Maar in het trouwboek
staat het wel.

Ondertrouwd te brouwershaven (z), gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1761 te zonnemaire
(z) met elisabeth leendertse VIJVERBERG, 18 jaar oud, gedoopt op 30-08-1742 te
bruinisse (z) (getuige(n): Jan Dingemanse Dekkers en Elisabeth Verseput), overleden op
19-01-1823 te brouwershaven (z) op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
aploontje WESTERWEEL (zie II.2 op blz. 2).
2.
jannetje WESTERWEEL (zie II.4 op blz. 2).
3.
iman bartelse WESTERWEEL (zie II.5 op blz. 3).
4.
lena WESTERWEEL, gedoopt op 26-11-1767 te brouwershaven (z) (getuige(n):
Janna van Gulden), overleden op 02-07-1768 te brouwershaven (z), 219 dagen oud,
begraven op 05-07-1768 te brouwershaven (z), op 't kerkhof.
5.
leendert WESTERWEEL, broodbakker, geboren op 31-08-1773 te brouwershaven
(z), gedoopt op 05-09-1773 te brouwershaven (z) (getuige(n): Lena Leenderts
Vijverberg), overleden op 03-01-1857 om 14.00 uur te hellevoetsluis (zh) op 83-jarige
leeftijd,
'Betaling aan Leendert Westerweel voor geleverd brood aan in de poort gedetineerd geweest
zijnde persoonen in 1800' Bron: pag 90, voorlopig inv.nr. 536, Stadsarchief Zierikzee.

Ondertrouwd (1) op 02-01-1799 te zierikzee (z), gehuwd op 25-jarige leeftijd op
23-01-1799 te zierikzee (z).
Uit deze relatie wordt heel waarschijnlijk een kind Elisabeth Cornelia geboren, gedoopt in
Zierikzee op 03-04-1799 als Westerwaal (bron: Dopen NH kerk Zierikzee 1790-1800), dit kind
van Leendert Westerweel, zoals het in het Begraafboek van Brouwershaven staat vermeld,
overlijdt op 01-11-1803, 4 jaar oud, en wordt op 05-11-1803 begraven.

Ondertrouwd (2) op 15-04-1800 te zierikzee (z), gehuwd op 26-jarige leeftijd op
07-05-1800 te zierikzee (z) met anna elisabeth KOOIMAN, geboren ca1770.
Vermoedelijk in 't kraambed gestorven. Begraven op 25-01-1802 te zierikzee (z).
Uit deze relatie is waarschijnlijk een kind geboren. In de alphabetische lijst begraafregisters
Zierikzee 1800-1810 (R.A.Z. D.T.B. 10 E), is vermeld: 11 juni 1802, een kind van Leendert
Westerweel. Het kind zou wel eens Jacobus kunnen zijn die op 13-08-1800 in Zierikzee
gedoopt wordt (bron: dopen NH kerk Zierikzee 1800-1810).

Gehuwd (3) op 48-jarige leeftijd op 11-04-1822 te hellevoetsluis (zh) (getuige(n):
corstiaan Peereboom, 62 jaar, kleermaker, woont huis nr. 125 in de Kerkstraat,
behuwdvader van de vrouw, jan Peereboom, 52 jaar, timmerman, woont huis nr. 168
op de Oostkade, jacob de Heer, 39 jaar, commandeur der klokmakers bij de marine,
woont huis nr. 99 in de Molenstraat, behuwdbroeder van de vrouw en cornelis
Peereboom, 31 jaar, bakkersknecht, woont huis nr. 69 op de Westzanddijk.).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. leendert
b. overl. bartel
c. toestemming om te trouwen van moeder elisabeth
d. overl. anna elisabeth Kooiman
e. geb. johanna maria
f. overl. fredrik hendrik

met johanna maria van der HORST, 40 jaar oud, naaister, geboren op 13-12-1781
te puttershoek (zh), gedoopt op 16-12-1781 te puttershoek (zh), overleden op
17-10-1851 om 06.00 uur te hellevoetsluis (zh) op 69-jarige leeftijd.

II.2

aploontje WESTERWEEL, geboren op 16-08-1761 te brouwershaven (z), gedoopt op
20-08-1761 te brouwershaven (z) (getuige(n): Jannetje Jans Dekker), overleden op 04-02-1829
om 19.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 50 op 67-jarige leeftijd.
Op 26-09-1824 laat Apolonia bij notaris Pieter Cornelis de Winter uit Zierikzee een testament
opmaken. Zij is zeer ziekelijk, maar wel gezomd van verstand en 'hebbende hare volkomene uitspraak,
onverward" in het bijzijn van vier getuigen Herman Kroon, meesterbroodbakker, Andreas Figgen,
orlogémaker, Leendert de Jonge, stadbode en Iman de Jonge, gereelmakersbaas. Allen wonend te
Brouwershaven. In het testament wordt Pieter de enige erfgenaam.

Ondertrouwd op 27-04-1786 te brouwershaven (z), gehuwd op 24-jarige leeftijd op
18-05-1786 te brouwershaven (z) met pieter STEENSELMAN, 27 jaar oud, geboren op
15-11-1758 te brouwershaven (z), gedoopt op 19-11-1758 te brouwershaven (z) (getuige(n):
Janna Pieters Neelevaart(s)), overleden op 28-01-1833 te Brouwershaven op 74-jarige leeftijd.
Aplonia onlangs gewoond hebbende te Nieuw-Vossemeer.

Uit dit huwelijk:
1.
elisabeth STEENSELMAN, geboren op 03-09-1787 te brouwershaven (z), gedoopt
op 09-09-1787 te brouwershaven (z) (getuige(n): Jozina van der Veere (grootmoeder
Pieter?)), overleden op 07-01-1803 te brouwershaven (z) op 15-jarige leeftijd,
begraven op 11-01-1803 te brouwershaven (z).
2.
bartelina STEENSELMAN, geboren op 19-03-1789 te brouwershaven (z), gedoopt
op 22-03-1789 te brouwershaven (z) (getuige(n): Elisabeth Vijverberg).
3.
jacob STEENSELMAN, geboren op 07-01-1791 te brouwershaven (z), gedoopt op
09-01-1791 te brouwershaven (z) (getuige(n): Jozina Westerweel).
4.
jannetje STEENSELMAN, geboren op 18-02-1792 te brouwershaven (z), gedoopt
op 26-02-1792 te brouwershaven (z) (getuige(n): Elisabeth Vijverberg).
5.
jacob STEENSELMAN, geboren op 02-01-1794 te brouwershaven (z), gedoopt op
05-01-1794 te brouwershaven (z) (getuige(n): Janna Kale), overleden op 17-09-1869
te brouwershaven op 75-jarige leeftijd.
6.
jannetje STEENSELMAN, geboren op 23-12-1795 te brouwershaven (z), gedoopt
op 24-12-1795 te brouwershaven (z) (getuige(n): Lisabeth Vijverberg), overleden op
09-04-1873 te brouwershaven op 77-jarige leeftijd.
7.
dina STEENSELMAN, geboren op 21-01-1798 te brouwershaven (z), gedoopt op
04-02-1798 te brouwershaven (z) (getuige(n): Dina Bukaart), overleden op
28-05-1842 te brouwershaven op 44-jarige leeftijd.
8.
anthony STEENSELMAN, geboren op 12-10-1802 te brouwershaven (z), gedoopt
op 17-10-1802 te brouwershaven (z) (getuige(n): Dina Dukaart), overleden op
13-03-1805 te brouwershaven (z) op 2-jarige leeftijd, begraven op 16-03-1805 te
brouwershaven (z).
II.4

jannetje WESTERWEEL, geboren op 26-01-1764 te brouwershaven (z), gedoopt op
28-01-1764 te brouwershaven (z) (getuige(n): Cornelia Caspers), overleden op 22-07-1833 te
rotterdam (zh) op 69-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 07-01-1787 te rotterdam (zh), gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-01-1787 te
rotterdam (zh).
Op 27 januari 1819 testeren Jacob Ringlever, meestertimmerman en Jannetje Westerweel, wonende
Stinksloot op Nieuw Vogelenzang wijk I nr 223, Jannetje woont daar nog in 1829 (zie ook kinderen.)

met johann jacob (jacobus) RINGLEVER, 26 jaar oud, meestertimmerman en stovenmaker,
gedoopt (evang. luth.) op 27-03-1760 te maastricht (l), overleden op 23-05-1826 te rotterdam
(zh) op 66-jarige leeftijd.
Jacobus is drie keer gekozen tot hoofdman van het houtkramersgilde (op 24-12-1796, 28-12-1808 en
28-12-1809) woont Stinksloot (1787), Nieuwe Vogelenzang (1816,1817,1833) Poorter van Rotterdam
3-3-1788. Zoon van johann reichard RINGLEBEN, kleermaker in hollandsche dienst,

soldaat in het regiment van Acronius (1764, komt niet voor in de stamboeken van Acronius),
en anna elisabeth JUNGIN.
Uit dit huwelijk:
1.
maria RINGLEVER, gedoopt op 06-05-1787 te rotterdam (zh) (getuige(n): Maria
Ringlever), overleden op 26-05-1789 te rotterdam (zh) op 2-jarige leeftijd.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

II.5

simon RINGLEVER, metselaar, geboren op 29-01-1789 te rotterdam (zh), gedoopt
op 03-02-1789 te rotterdam (zh) (getuige(n): Maria ringlever), overleden op
04-12-1839 te rotterdam op 50-jarige leeftijd.
johannis jacobus RINGLEVER, sjouwer,sleper,timmerman, gedoopt op 29-06-1790
te rotterdam (zh) (getuige(n): johanna potappel), overleden op 12-05-1858 te
rotterdam (zh) op 67-jarige leeftijd.
bart RINGLEVER, geboren op 14-11-1792 te rotterdam (zh), gedoopt op
18-11-1792 te rotterdam (zh) (getuige(n): Elisabet Vijverberg), overleden op
16-12-1792 te rotterdam (zh), 32 dagen oud, begraven op 19-12-1792 te rotterdam
(zh).
elisabeth RINGLEVER, geboren op 08-12-1793 te rotterdam (zh), gedoopt op
15-12-1793 te rotterdam (zh) (getuige(n): Maria Ringlever), overleden op 12-05-1868
te rotterdam (zh) op 74-jarige leeftijd.
johanna RINGLEVER, geboren op 19-09-1796 te rotterdam (zh), gedoopt op
02-10-1796 te rotterdam (zh), overleden op 24-08-1797 te rotterdam (zh), 339 dagen
oud, begraven op 26-08-1797 te rotterdam (zh).
johanna RINGLEVER, geboren op 07-10-1798 te rotterdam (zh), gedoopt op
18-10-1798 te rotterdam (zh) (getuige(n): Trijntje van der Burgh), overleden op
19-03-1801 te rotterdam (zh) op 2-jarige leeftijd, begraven op 23-03-1801 te
rotterdam (zh).
agatha (haagje) RINGLEVER, geboren op 16-09-1800 te rotterdam (zh), gedoopt op
30-09-1800 te rotterdam (zh), overleden op 07-05-1882 te rotterdam (zh) op 81-jarige
leeftijd.
bartholomeus RINGLEVER, timmerman/winkelier, geboren op 16-06-1803 te
rotterdam (zh), gedoopt op 03-07-1803 te rotterdam (zh), overleden op 23-12-1871 te
rotterdam (zh) op 68-jarige leeftijd.
johannis jurrien RINGLEVER, geboren op 30-10-1805 te rotterdam (zh), gedoopt
op 14-11-1805 te rotterdam (zh).
maria johanna RINGLEVER, geboren op 20-07-1808 te rotterdam (zh), gedoopt op
31-07-1808 te rotterdam (zh) (getuige(n): Maria Ringlever), overleden op 19-11-1880
te rotterdam (zh) op 72-jarige leeftijd.

iman bartelse WESTERWEEL, dagloner, gedoopt op 27-06-1765 te brouwershaven (z),
overleden op 04-11-1822 om 09.00 uur te zierikzee (z) op 57-jarige leeftijd.
Aangegeven door: Bartel Westerweel, 35 jaar, arbeider, zoon en Johan Marcelius Schock, 33 jaar,
schoenmaker. op 16 maart 1797 woont Iman in Brouwershaven op adres A44.

Ondertrouwd (1) op 20-04-1786 te brouwershaven (z), gehuwd op 20-jarige leeftijd op
04-05-1786 te brouwershaven (z) met maria machielse van der WIELE(N), 20 jaar oud,
gedoopt op 12-09-1765 te brouwershaven (z) (getuige(n): Imanse, caatje cornelisse),
overleden op 21-06-1808 te brouwershaven (z) op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 07-11-1811 te brouwershaven (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. iman Westerweel
b. overl. jan Christelein
c. overl. bartel Westerweel
d. overl. maria van der Wielen
Aan het begin van de huwelijksakte staat: adriaantje Christelein

met adriaantje maartense HANSE, 45 jaar oud, geboren op 02-03-1766 te rengerskerke (z),
overleden op 11-03-1829 om 11.00 uur te zierikzee (z), huisnr. B 370 op 63-jarige leeftijd.
Aangegeven door: Cornelis Maartense Hanse, 47 jaar, landbouwer te Rengerskerke, broer en Jan
Pieterse Kloet, 43 jaar, arbeider te Zierikzee, schoonzoon.
Was gehuwd met Jan Christelein, overleden brouwershaven 8-9-1804.

Uit het eerste huwelijk:
1.
bartel WESTERWEEL (zie III.20 op blz. 4).

2.
III.20

cornelia WESTERWEEL (zie III.23 op blz. 25).

bartel WESTERWEEL, melkboer (veehouder die melk verkoopt), geboren op 22-03-1787 te
brouwershaven (z), gedoopt op 25-03-1787 te brouwershaven (z) (getuige(n): Ploontje
Westerweel, zijn tante), overleden op 27-05-1855 om 01.00 uur te brouwershaven (z) op
68-jarige leeftijd.
Wordt op 1-8-1816 door de burgemeester van Brouwershaven benoemd tot lid van het genootschap der
arbeiders, voorheen genaamd Sint Jan of arbeidersgilde. Bron: Register van Acten van Commissie em
Admissie de Stede Brouwershaven, streekarchief Schouwen-Duiveland, lokatie Brouwershaven
inventaris nr 87.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-12-1812 te brouwershaven (z) (getuige(n): willem Gast,
47 jaar, cultivateur (landbouwer), daniël Viergever, 29 jaar, duivendijke, abraham Douw, 64
jaar, boutiquier (winkelier) en adriaan van Donge, 42 jaar, veldwachter.).
Huwelijkse bijlagen:
a. overl. adriaantje Dubbeldam
b. geb. maria van Nieuwenhuizen
c. overl. maria van der Wielen
d. geb. bartel westerweel
e. toestemming iman Westerweel tot dit huwelijk
f. toestemming olivier van Nieuwenhuizen
g. bewijs eerste proclamatie
h. bewijs tweede proclamatie
NB De bijlagen zijn in het Frans en het Nederlands met maria van NIEUWENHUIJSEN, 19 jaar

oud, geboren op 16-05-1793 te brouwershaven (z), gedoopt op 26-05-1793 te brouwershaven
(z) (getuige(n): Maria Dubbeldam), overleden op 06-06-1835 te brouwershaven (z), huisnr. B
10, thans Markt 36 op 42-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
iman WESTERWEEL, geboren op 26-03-1813 om 03.00 uur te brouwershaven (z),
gedoopt op 04-04-1813 te brouwershaven (z) (getuige(n): Adriaantje Hansen, zijn
stiefmoeder), overleden op 26-05-1813 om 07.00 uur te brouwershaven (z), 61 dagen
oud.
2.
adriana cornelia WESTERWEEL (zie IV.3 op blz. 5).
3.
catharina WESTERWEEL, geboren op 29-12-1815 om 05.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. B 10, gedoopt op 15-01-1816 te brouwershaven (z) (getuige(n): Phillipina
Hageman), overleden op 23-06-1894 om 22.00 uur te brouwershaven (z) op 78-jarige
leeftijd.
Aangegeven door: Job van den Hoek, 54 jaar, lijkdienaar en Jan Bolkenbaas, 31 jaar,
arbeider.
In het dienstbodenregister Brouwershaven 1820-1875 wordt zij op drie verschillende adressen
vermeld nl. Nieuwstraat C 14, Zuiddijk C 11 en Zuiddijk C 25.

4.
5.

6.
7.

olivier WESTERWEEL (zie IV.5 op blz. 6).
cornelia de jonge WESTERWEEL, geboren op 15-10-1818 te brouwershaven (z),
huisnr. B 10, gedoopt op 27-12-1818 te brouwershaven (z) (getuige(n): Cornelia de
Jonge), overleden op 26-07-1819 om 10.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. B 10,
284 dagen oud.
stoffel WESTERWEEL (zie IV.9 op blz. 7).
cornelia de jonge WESTERWEEL, geboren op 03-02-1822 om 03.00 uur te
brouwershaven (z), huisnr. B 10.
Aangegeven door: Pieter Vink, 41 jaar, deurwaarder en Jan van den Hamer, 35 jaar,
metselaar. Gedoopt op 26-02-1822 te brouwershaven (z) (getuige(n): Cornelia de

Jonge), overleden op 03-04-1888 om 05.00 uur te brouwershaven (z) op 66-jarige
leeftijd.
In het dienstbodenregister Brouwershaven 1820-1875 wordt vermeld dat Cornelia op
01-05-1868 uit Noordgouwe in Brouwershaven aankwam en daar woonde op de Zuiddijk C 20.

8.

iman WESTERWEEL, geboren op 03-06-1823 om 22.00 uur te brouwershaven (z),

9.
10.
11.

12.

IV.3

huisnr. B 10, gedoopt op 29-06-1823 te brouwershaven (z), overleden op 23-08-1823
om 17.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. B 10, 81 dagen oud.
bartelina WESTERWEEL (zie IV.14 op blz. 15).
iman WESTERWEEL (zie IV.15 op blz. 15).
cornelis WESTERWEEL, geboren op 21-04-1831 om 23.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. B 9, gedoopt op 26-06-1831 te brouwershaven (z), overleden op
13-12-1831 om 23.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. B 10, 236 dagen oud.
Bartel WESTERWEEL, geboren op 29-05-1835 te Brouwershaven, overleden op
29-05-1835 te Brouwershaven, 0 dagen oud.
Bartel is levenloos geboren.

adriana cornelia WESTERWEEL, geboren op 17-04-1814 om 23.00 uur te brouwershaven
(z), gedoopt op 24-04-1814 te brouwershaven (z) (getuige(n): Cornelia de Jonge, haar
stiefgrootmoeder), overleden op 06-05-1898 om 05.00 uur te brouwershaven (z) op 84-jarige
leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-02-1844 te brouwershaven (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. cornelis
b. geb. adriana cornelia
c. overl. maria van Nieuwenhuijzen
d. certificaat aankondigingen Brouwershaven
e. Certificaat Nationale Militie, lichting 1836, lot nr 8 ingedeeld bij de 17e afdeling van de
infanterie, lengte 1,545m
f. toestemming tot trouwen van de commandant
g. certificaat van onvermogen
h. geb. van onwettige zoon marinus met cornelis van der VELDE, 27 jaar oud, nachtwaker,

geboren op 14-01-1817 om 23.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. E 18, overleden op
18-01-1900 te brouwershaven (z) op 83-jarige leeftijd.
Bij dit huwelijk wordt het kind Marinus (554), dat op 23-08-1842 te Brouwershaven geboren is,
gewettigd.

Uit dit huwelijk:
1.
marinus van der VELDE, geboren op 23-08-1842 om 07.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. 24?
Hij is een voorkind, krijgt bij geboorte de naam Westerweel, wordt bij het huwelijk van zijn
ouders gewettigd. Gedoopt op 31-03-1844 te brouwershaven (z), overleden op

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

01-09-1920 te brouwershaven (z) op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd.
bartelina van der VELDE, geboren op 02-09-1844 om 20.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. D 76 (getuige(n): bartel Westerweel), overleden op 26-09-1844 te
brouwershaven (z), 24 dagen oud.
lena van der VELDE, geboren op 08-09-1845 om 04.00 uur te brouwershaven (z),
huisnr. D 76, overleden op 11-12-1935 te terneuzen op 90-jarige leeftijd.
maria van der VELDE, geboren op 06-11-1846 om 20.00 uur te brouwershaven (z),
huisnr. D 76, gedoopt op 29-11-1846 te brouwershaven (z), overleden op 27-08-1847
te brouwershaven (z), 294 dagen oud.
maria van der VELDE, geboren op 04-05-1848 om 17.00 uur te brouwershaven (z),
huisnr. D 82, gedoopt op 30-07-1848 te brouwershaven (z), overleden op 17-08-1879
te cadzand op 31-jarige leeftijd.
bartel van der VELDE, geboren op 22-09-1849 om 23.00 uur te brouwershaven (z),
huisnr. D 82, overleden op 04-07-1866 te brouwershaven (z) op 16-jarige leeftijd.
levenloos zoon van der VELDE, geboren op 10-10-1851 te brouwershaven (z),
overleden op 10-10-1851 te brouwershaven, 0 dagen oud.
iman van der VELDE, geboren op 22-12-1852 te brouwershaven (z), huisnr. 2.

Aangeg. Olivier en Iman Westerweel, overleden op 08-02-1853 te brouwershaven (z), 48

dagen oud.
IV.5

olivier WESTERWEEL, arbeider, geboren op 17-05-1817 om 23.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. B 10, gedoopt op 25-05-1817 te brouwershaven (z) (getuige(n): Cornelia de
Jonge), overleden op 24-07-1873 om 02.00 uur te brouwershaven (z) op 56-jarige leeftijd.
Zierikzeesche Nieuwsbode 26-07-1873:
24-7 overleden, Olivier Westerweel 52 jaar 2mnd en 7 dagen (zou dus geboren zijn 19-05-1821, dat
klopt niet!) gehuwd met Jannetje Vis. Hij was tijdens grote hitte, sloten aan het delven bij de
landbouwer N.van Sluis, bevangen door de warmte en bewusteloos door van Sluis per wagen naar huis
gebracht. De volgende nacht is hij overleden.

Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 08-06-1842 te brouwershaven (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. olivier
b. geb. neeltje
c. overl. maria van Nieuwenhuijsen
d. overl. leendert Dijkgraaf, zoon van jacob Dijkgraaf en anna Jacobs
e. bewijs van proclamaties
f. Certificaat Nationale Militie, in Signalement lengte 157,5, lichting 1836, no.10, ingedeeld 17e
afdeling infanterie, 5 jaar gediend. Echtgenote is neeltje DIJKGRAAF, 26 jaar oud, dienstmeid,

geboren op 04-12-1815 om 21.00 uur te burgh (z), huisnr. 46, overleden op 01-05-1847 te
brouwershaven (z) op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 16-04-1848 te brouwershaven (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. olivier
b. geb. jannetje
c. overl. neeltje Dijkgraaf
d. bewijs van proclamaties te Brouwershaven
e. Certificaat Nat.Mil. (zie huw.1)
f. certificaat van onvermogen met jannetje VISSER, 37 jaar oud, geboren op 06-11-1810 te

brouwershaven (z), gedoopt op 11-11-1810 te brouwershaven (z), overleden op 16-08-1876 te
brouwershaven (z) op 65-jarige leeftijd.
Jannetje doet belijdenis in 1852
Jannetje is er een van een tweeling, het andere kind, een jongen wordt Willem gedoopt, deze overlijdt,
twee jaar oud, Brouwershaven 02-08-1812, aktenr. 39.

Uit het eerste huwelijk:
1.
bartel WESTERWEEL, kleermakersknecht, geboren op 08-10-1842 om 00.00 uur te
brouwershaven (z), huisnr. C 72, gedoopt op 30-10-1842 te brouwershaven (z),
overleden op 12-05-1861 te brouwershaven (z) op 18-jarige leeftijd.
Bartel was tussen 1856 en 1860 kleermakersknecht bij Adriaan van der Berge te Bommenede.

2.

3.

leendert WESTERWEEL, geboren op 12-12-1844 om 20.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. E 82? Overleden op 25-12-1844 om 13.00 uur te brouwershaven (z), 13
dagen oud.
willemina WESTERWEEL, geboren op 16-12-1845 te brouwershaven (z), gedoopt
op 01-02-1846 te brouwershaven (z).
Zij verlaat op 02-11-1867 Brouwershaven om in den Haag haar geluk te beproeven. Bron:
Bev.Reg. Brouwershaven 1861-1890. Ze wordt hier Maria Wilhelmina genoemd.
Heel waarschijnlijk vertrekt zij in 1875 naar Chicago. In Swieringa-'Dutch emigrants to the
US 1835-1880' staat op blz 333:
Westerweel W., dienstbode vrouw, 30 jaar, Ned. Herv., mingegoeden, bestemming: Chicago,
vertrekt in 1875 vanuit Rotterdam.
Op de "Staten van Landverhuizers" 1875, III, nr. 117 vinden we haar als: W. Westerweel,
dienstbode, 30 jaar, mingegoede, Ned. Hervormd, van Rotterdam op avontuur naar New York.

Uit het tweede huwelijk:
4.
janna katharina WESTERWEEL, geboren op 13-05-1850 om 18.00 uur te
brouwershaven (z), huisnr. D 62, overleden op 08-07-1850 om 03.00 uur te
brouwershaven (z), 56 dagen oud.
5.
levenloos zoon WESTERWEEL, geboren op 17-09-1851 om 21.00 uur te
brouwershaven (z).
Deze akte is een speciale 'levenloze' akte. Overleden op 17-09-1851 te brouwershaven (z),
0 dagen oud.
6.
janna WESTERWEEL (zie V.15 op blz. 7).
V.15

janna WESTERWEEL, geboren op 03-10-1852 om 06.00 uur te brouwershaven (z), gedoopt
op 28-11-1852 te brouwershaven (z), overleden op 09-01-1928 te bruinisse (z) op 75-jarige
leeftijd.
Janna laat op 16-02-1907 door notaris Jasper Fransse te Zierikzee een testament opmaken. (nr.
repertoire 4773). Ze woont dan in Bruinisse.

Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27-07-1872 te brouwershaven (z).
Huwelijkse bijlagen zijn er niet meer. Volgens de akte bestonden de bijlagen uit: de geboortenakten
van de beide partners, een bewijs van de afkondigingen op 14 en 21 juli en een certificaat dat johannis
aan de dienstplicht van de Nationale Militie heeft voldaan.

Echtgenoot is johannis van ZUIDLAND, 33 jaar oud, arbeider, geboren op 01-11-1838 om
01.00 uur te bruinisse (z), huisnr. A 79, overleden op 07-06-1915 te bruinisse (z) op 76-jarige
leeftijd.
Het echtpaar woont in Brouwershaven op de Straatweg B 45. Ze vertrekken op 05-05-1875 met een
kind Olivier (dochter Adriana is in 1874 overleden) naar Zonnemaire. Bron: Bev. Reg. Brouwershaven
1861-1890.

Uit dit huwelijk:
1.
adriana van ZUIDLAND, geboren op 29-07-1873 te brouwershaven (z), overleden
op 15-04-1874 te brouwershaven (z), 260 dagen oud.
2.
olivier van ZUIDLAND, geboren op 16-03-1875 te brouwershaven (z).
3.
philippus marinus van ZUIDLAND, voerman, geboren op 01-09-1876 te
zonnemaire (z), overleden op 10-03-1953 te rotterdam (zh) op 76-jarige leeftijd.
Trouwt op 18-01-1907 te Zierikzee met Willemijntje Uil, dochter van Joost Uil en Pieternella
Hage, zij werd geboren op 20-11-1884 te Bruinisse en overleed op 23-10-79 te Zierikzee.
(Bron: De Zeeuwse familie Uil/ Uijl, H.Uil en L.Uijl, Zierikzee/Goes 1985).

4.
5.
IV.9

hendrik van ZUIDLAND, landbouwer, geboren op 20-11-1884 te bruinisse (z),
overleden op 27-05-1981 te zierikzee (z) op 96-jarige leeftijd.
marinus barthel van ZUIDLAND, geboren ca 1887 te bruinisse.

stoffel WESTERWEEL, arbeider, geboren op 05-01-1820 om 22.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. B 10.
Belijdenis 1841.
In Zierikzeesche Nieuwsbode datum: 04-01-1820, gedoopt op 30-01-1820 te brouwershaven (z),

overleden op 14-01-1870 om 01.00 uur te brouwershaven (z) op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-04-1846 te brouwershaven (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. stoffel
b. geb. anna
c. overl. maria van Nieuwenhuijsen
d. overl. johannes Hilleman
e. certificaat van aankondigingen brouwershaven
f. Certificaat Nationale Militie, lot nr 11, lichting 1839, vrijgesteld van dienst wegens de volbrachte
dienst van een broer
g. bewijs van onvermogen, brouwershaven met anna HILLEMAN, 23 jaar oud, geboren op

22-09-1822 om ... uur te bommenede/blois (z), huisnr. 46.
Anna is s'avonds geboren. Overleden op 13-10-1876 om 04.00 uur te brouwershaven (z) op

54-jarige leeftijd.
Aangegeven door: Bartel Westerweel, 27 jaar, arbeider, zoon en Gerrardus Johannes Sevenhuijsen, 53
jaar, secretaris.
Belijdenis 1849. Dochter van johannes HILLEMAN, landbouwer, en neeltje van der

WEKKEN.
Uit dit huwelijk:
1.
bartel WESTERWEEL, geboren op 08-01-1847 om 09.00 uur te brouwershaven (z),
huisnr. A 13, gedoopt op 28-02-1847 te brouwershaven (z), overleden op 10-10-1847
om 17.00 uur te brouwershaven (z), 275 dagen oud.
Aangegeven door: Willem van Eibergen, 77 jaar, winkelier en Gerardus van Eibergen, 37
jaar.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

maria WESTERWEEL (zie V.18 op blz. 8).
bartel WESTERWEEL (zie V.19 op blz. 9).
neeltje WESTERWEEL (zie V.23 op blz. 14).
olivier WESTERWEEL, geboren op 03-06-1852 om 07.00 uur te brouwershaven (z),
huisnr. C 72, gedoopt op 27-06-1852 te brouwershaven (z), overleden op 14-10-1855
om 06.00 uur te brouwershaven (z) op 3-jarige leeftijd.
leendert WESTERWEEL, geboren op 12-11-1853 om 22.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr, C 72, gedoopt op 26-03-1854 te brouwershaven (z), overleden op
30-08-1854 om 09.00 uur te brouwershaven (z), 291 dagen oud.
adriana WESTERWEEL, geboren op 14-10-1854 om 01.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. C 50, overleden op 27-06-1855 om 05.00 uur te brouwershaven (z), 256
dagen oud.
levenloos dochter WESTERWEEL, geboren op 15-07-1856 te brouwershaven (z).
Aktenummer van een akte van aangifte van de geboorte van een levenloos kind.

9.
10.
11.

12.
V.18

levenloos zoon WESTERWEEL, geboren op 15-07-1856 te brouwershaven,
overleden op 15-07-1856 te brouwershaven, 0 dagen oud.
cornelia WESTERWEEL, geboren 09-1857 om 11.00 uur te brouwershaven (z),
huisnr. C 35, overleden op 08-04-1859 om 09.00 uur te brouwershaven (z).
jannetje adriana WESTERWEEL, geboren op 06-06-1859 om 11.00 uur te
brouwershaven (z), huisnr. D 54, overleden op 25-10-1859 om 04.00 uur te
brouwershaven (z), 141 dagen oud.
adriana WESTERWEEL (zie V.32 op blz. 14).

maria WESTERWEEL, geboren op 05-06-1848 om 20.00 uur te brouwershaven (z), huisnr.
C 72, gedoopt op 30-07-1848 te brouwershaven (z), overleden op 14-12-1919 om 15.00 uur te
rotterdam (zh), bergweg 81 op 71-jarige leeftijd, graf nr 3739.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-05-1871 te brouwershaven (z) (getuige(n): (oa) olivier
Westerweel, oom, 53 jaar, cornelis hendrik Blaauw, aangetrouwde oom, 45 jaar, zonnemaire).
Huwelijkse bijlagen:
Deze zijn niet meer aanwezig, volgens de akte: de akten van geboorte van beiden, de overlijdensakten
van beide vaders, de afkondigingen te brouwershaven op 23 en 30 april 1871, Certificaat Nationale
Militie dat marinus zijn dienst heeft voldaan. Echtgenoot is marinus DUVALOOIS, 24 jaar oud,

geboren op 17-08-1846 om 02.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D 24, overleden op
02-06-1927 om 22.00 uur te rotterdam (zh) op 80-jarige leeftijd.
Grafnr. 1761.
Deden aangifte: Hillebrand Mennema, 73 jaar en Herman Marie Hubert Klotz.

Uit dit huwelijk:
1.
willem DUVALOOIS, geboren op 23-02-1872 om 19.00 uur te brouwershaven (z),
huisnr. C 14.
2.
anna stoffelina DUVALOOIS, geboren op 08-02-1874 om 16.00 uur te
brouwershaven (z), huisnr. D 63a.
3.
thona DUVALOOIS, geboren op 16-09-1875 om 21.30 uur te brouwershaven (z),
huisnr. A 18.
Aangeg. o.a. Bartel Westerweel, 26 jaar.

4.

5.
6.

7.

8.

stoffelina DUVALOOIS, geboren op 11-05-1877 om 02.30 uur te brouwershaven (z),
huisnr. A 18.
Aangegeven door o.a.: Pieter Duvalois, 25 jaar. Overleden op 21-09-1877 te
brouwershaven (z), 133 dagen oud.
adriana cornelia DUVALOOIS, geboren op 22-11-1880 om 23.00 uur te
brouwershaven (z), huisnr. C 31.
stoffelina DUVALOOIS, geboren op 19-01-1882 om 13.00 uur te brouwershaven (z),
huisnr. C 32.
Aangegeven o.a. door: Dingeman van Gilst.
johanna maria DUVALOOIS, geboren op 07-06-1884 om 05.00 uur te
brouwershaven (z), huisnr. C 32, overleden op 10-09-1884 te brouwershaven (z), 95
dagen oud.
johannes marinus DUVALOOIS, geboren op 18-08-1885 om 12.00 uur te
brouwershaven (z), huisnr. C 32, overleden op 12-09-1926 te delft (zh) op 41-jarige
leeftijd.
Woonde in Rotterdam.

9.

10.
V.19

hendrika joahnna DUVALOOIS, geboren op 06-11-1886 om 11.00 uur te
brouwershaven (z), huisnr. C 32, overleden op 21-04-1888 te rotterdam op 1-jarige
leeftijd.
maria DUVALOOIS, geboren op 30-10-1889 te rotterdam (zh).

bartel WESTERWEEL, arbeider, geboren op 20-08-1849 om 18.00 uur te brouwershaven
(z).
Bij de aangifte waren getuige: Willem van Eibergen, 79 jaar en Gerardus van Eibergen, 39 jaar.

Gedoopt op 30-09-1849 te brouwershaven (z), overleden op 25-10-1928 om 20.00 uur te
rotterdam (zh) op 79-jarige leeftijd, graf nr 2835.
Bartel is de eerste Westerweel die een testament laat opmaken bij notaris Frans L u en Hartong te
Rotterdam op 26-02-1912, nr. repertoire 801.

Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 07-05-1875 te brouwershaven (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. Certificaat Nat.Mil., lichting 1869 no 3., uit hoofde van te zijn enig wettige zoon, van dienst
vrijgesteld.
b. certificaat van onvermogen
c. overl. stoffel Westerweel
d. geb. willemina
e. geb. bartel

met willemina (wilhelmina) STOEL, 22 jaar oud, geboren op 08-02-1853 om 19.00 uur te
brouwershaven (z), huisnr. B 41, gedoopt op 27-03-1853 te brouwershaven (z), overleden op
13-04-1917 om 19.00 uur te rotterdam (zh), oostzeedijk 344 op 64-jarige leeftijd.
Grafnr. 1472
Aangifte deden: Pieter Rotsteeg, 37 jaar, lijkbezorger en Martin Boonstra, 66 jaar, zonder beroep.

Dochter van cornelis STOEL, arbeider, en elisabeth van der NOOD.
In 1912 woont de familie op de Oostzeedijk 344c (Bron: Centraal Testamentenregister).

Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 26-03-1919 te rotterdam (zh) met catharina LODDER,
58 jaar oud, geboren op 12-09-1860 om 23.00 uur te nieuwe tonge (zh), huisnr. 2, overleden
op 01-01-1945 te rotterdam (zh) op 84-jarige leeftijd, dochter van johannes LODDER,
kleermaker, en neeltje VISSER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
johanna WESTERWEEL (zie VI.17 op blz. 10).
2.
cornelis WESTERWEEL, geboren op 22-06-1877 om 19.30 uur te brouwershaven
(z), huisnr. C 31, overleden op 03-08-1878 om 08.00 uur te brouwershaven (z) op
1-jarige leeftijd.
3.
cornelis WESTERWEEL (zie VI.19 op blz. 11).
4.
stoffel WESTERWEEL (zie VI.21 op blz. 11).
5.
adriaan WESTERWEEL (zie VI.23 op blz. 12).

6.
7.

8.
9.
10.

liza WESTERWEEL, geboren op 07-02-1882 om 20.30 uur te brouwershaven (z),
huisnr B 47, overleden op 12-02-1882 te brouwershaven (z), 5 dagen oud.
elisabeth WESTERWEEL, geboren op 08-02-1883 om 03.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. B 47, overleden op 18-12-1894 om 17.00 uur te rotterdam (zh) op
11-jarige leeftijd.
levenloos dochter WESTERWEEL, geboren op 11-02-1884 te brouwershaven (z),
overleden op 11-02-1884 te brouwershaven (z), 0 dagen oud.
levenloos dochter WESTERWEEL, geboren op 11-02-1884 te brouwershaven (z),
overleden op 11-02-1884 te brouwershaven (z), 0 dagen oud.
anna WESTERWEEL, geboren op 02-05-1885 om 22.00 uur te brouwershaven (z),
huisnr. B 47, overleden op 04-11-1960 te rotterdam (zh) op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-04-1906 te rotterdam (zh).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. dirk johannes
b. geb. anna
c. toestemming antonia sophia van Gijselen
d. Certificaat Nat.Mil. lichting 1905, lot 2725, geen dienst verplicht

met dirk johannes WULFFELE, 21 jaar oud, loodgietersknecht, geboren op
22-03-1885 om 13.00 uur te rotterdam (zh), in een huis aan de goudsche rijweg.
Aangegeven door: Adriana van Vliet- Visser, 64 jaar, verloskundige.
Dirk woont Bajonetstraat 94, anna Oostdijk 344a na het huwelijk gaan ze in de Josephstraat
57 wonen.

11.
12.
13.

14.

bartelina WESTERWEEL (zie VI.32 op blz. 13).
marinus WESTERWEEL (zie VI.33 op blz. 14).
willemina WESTERWEEL, geboren op 31-05-1893 om 06.00 uur te rotterdam (zh),
in een huis aan de goudsche weg.
Aangegeven door: Alida Duppe, 74 jaar, verloskundige, overleden op 06-01-1988 te
amsterdam (nh) op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-05-1918 te rotterdam (zh) met meeuwis
GOUDSWAARD, 25 jaar oud, marconist, geboren op 12-07-1892 te culemborg (zh),
overleden op 13-09-1966 te 's-graveland (nh) op 74-jarige leeftijd, zoon van jaapje
PREESMAN.
bertus WESTERWEEL, fruithandelaar, geboren op 29-03-1896 om 11.00 uur te
rotterdam (zh), in een huis aan het oosteinde.
Aangegeven door: Alida Duppe, 77 jaar, verloskundige. Overleden op 07-07-1963 te
poortugaal (zh) op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-06-1921 te rotterdam (zh) (getuige(n): theodorus
Kloeg, 47 jaar, bediende en dirk teunis Boef, 44 jaar, bediende) met dina wilhelmina
maria VOORTMEIJER, 23 jaar oud, geboren op 30-07-1897 om 23.00 uur te
rotterdam (zh), huis in de hartmanslaan, overleden op 20-04-1971 te rotterdam (zh) op
73-jarige leeftijd, begraven op 23-04-1971 te rotterdam (zh).

VI.17 johanna WESTERWEEL, geboren op 02-04-1876 te brouwershaven (z), huisnr. C 30,
overleden op 16-09-1946 te rotterdam (zh) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-02-1900 te rotterdam (zh).
Huwelijkse bijlagen:
a. toestemming trouwen commandant 3e regiment infanterie, Bergen op Zoom
b. Certificaat Nat. Mil., lichting 1895, lot 8, ingelijfd 11-03-1895 en nog dienende
c. geb. leendert
d. overl. leendert, zoon van lena klaasse Beije, Bruinisse 01-04-1897
e. geb. johanna

met leendert BEIJE, 24 jaar oud, pakhuisknecht, geboren op 29-11-1875 om 03.00 uur te
bruinisse (z), huisnr. A 264.
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis Wolfert Verhage, 52 jaar, kleermaker en Peter Zoeter, 48 jaar,

gemeentesecretaris.
Bij het huwelijk woont Leendert Slachtstraat 19 en Johanna Oosteinde 64a, ze gaan na het huwelijk op
Adelaarstraat 13 wonen.

Uit dit huwelijk:
1.
marina BEIJE, geboren op 27-06-1900 te rotterdam.
2.
bartel BEIJE, geboren op 01-10-1902 te rotterdam.
VI.19 cornelis WESTERWEEL, zadelmaker, geboren op 15-10-1878 om 15.00 uur te
brouwershaven (z), huisnr. C 48, overleden op 21-08-1959 te rotterdam (zh) op 80-jarige
leeftijd, begraven op 25-08-1959 te rotterdam (zh), alg. begraafplaats "Crooswijk" in het
familiegraf.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-05-1899 te rotterdam (zh).
Huwelijkse bijlagen:
a. Certificaat Nat.Mil., lichting 1898, lot 2158, tot geen dienst verplicht
b. geb. cornelis
c. geb. maria antoinette

met maria antoinetta STEENWIJK, 25 jaar oud, geboren op 16-05-1873 om 02.00 uur te
rotterdam (zh), in een huis aan de warmoezenstraat, overleden op 12-05-1949 te rotterdam
(zh) op 75-jarige leeftijd.
Bij het huwelijk woont Cornelis Oosteinde 64a en Maria Meermansstraat 21, na het huwelijk gaan ze
op Lange Warande 102 wonen.

Uit dit huwelijk:
1.
bartel WESTERWEEL, kantoorbediende, geboren op 14-07-1899 om 14.00 uur te
rotterdam (zh), in een huis aan de lange warande.
Aangegeven door: Ida Louisa Rouvos, 34 jaar, verloskundige. Overleden op 13-02-1927
om 03.00 uur te rotterdam (zh) op 27-jarige leeftijd.
Grafnr. 592.
Bartel was verloofd met Adri Roos en zou op 14-02-1927 trouwen, een dag dus na zijn
overlijden. Hij kreeg een ontsteking in de neus, die overging naar de hersenen. Daaraan is hij
overleden.

2.

3.

4.

jannetje WESTERWEEL, geboren op 14-04-1901 om 20.00 uur te rotterdam (zh),
in een huis aan de vredenoordstraat, overleden op 20-07-1990 te delft (zh) op
89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-09-1927 te rotterdam (zh) met hendrik pieter
abraham BRUS, 27 jaar oud, geboren op 31-01-1900 om 19.00 uur te rotterdam (zh),
in een huis aan de hoogstraat.
Aangegeven door Maria Dorothea van den Hoek, verloskundige. Overleden op 16-09-1985
te delft (zh) op 85-jarige leeftijd, begraven op 20-09-1985 te pijnacker (zh).
marinus WESTERWEEL, zadelmaker, geboren op 16-09-1903 te rotterdam (zh),
overleden op 16-01-1983 te rotterdam (zh) op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-08-1932 te rotterdam (zh) met johanna elisabeth
van ES, 24 jaar oud, geboren op 20-02-1908 te rotterdam (zh), overleden op
10-08-1999 te rotterdam (zh) op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-08-1999 te
rotterdam (zh), crematorium Rotterdam Zuid.
wilhelm WESTERWEEL, eigenaar meubelzaak en herenmodezaak, geboren op
25-09-1905 te rotterdam (zh), overleden op 22-07-1948 te rotterdam (zh) op 42-jarige
leeftijd, begraven te rotterdam (zh), alg. begraafplaats "Crooswijk", in het familiegraf.
De zaak was gevestigd op de Westersingel 5, boven Teulings. Eesrt woonde de familie in
Pijnacker. Later gingen ze boven de zaak wonen. Wilhelm was hartpatient.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-12-1931 te rotterdam (zh) met adriana johanna
VISSER, 24 jaar oud, geboren op 18-01-1907 te rotterdam (zh).
Na de dood van haar man begon Adriana een lingeriezaak op de Schieweg.

VI.21 stoffel WESTERWEEL, koopman in groenten, geboren op 30-09-1880 om 18.30 uur te
brouwershaven (z), huisnr. B 46, overleden op 18-06-1936 om 06.00 uur te rotterdam (zh) op

55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-03-1905 te rotterdam (zh).
Huwelijkse bijlagen:
a. Certificaat Nat.Mil., lichting 1900, lot 2456, uit hoofde van broederdienst vrijgesteld
b. geb. stoffel
c. geb. adriana

met adriana de GRAAF, 21 jaar oud, geboren op 20-09-1883 om 22.00 uur te kralingen
(zh), huis aan de warmoezierslaan A 31, overleden op 27-06-1970 te rotterdam (zh) op
86-jarige leeftijd.
Stoffel woont Sionstr 19, Adriana ook, na het huwelijk gaan ze in de Gashouderstraat 13 wonen.

Uit dit huwelijk:
1.
bartel WESTERWEEL, chauffeur, geboren op 28-07-1905 te rotterdam (zh),
overleden op 30-04-1991 te rotterdam (zh) op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-08-1929 te rotterdam (zh) met geertruida
adriana van NIEDEK, 23 jaar oud, geboren op 01-07-1906 te rotterdam (zh),
overleden op 21-04-1966 te rotterdam (zh) op 59-jarige leeftijd.
2.
aart WESTERWEEL, groente handelaar, geboren op 21-01-1908 te rotterdam (zh),
overleden op 17-01-1971 te rotterdam (zh) op 62-jarige leeftijd, begraven op
20-01-1971 te rotterdam (zh), begraafplaats 'Oud Kralingen'.
Op grafsteen 'Man vader opa'.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-12-1931 te rotterdam (zh) met drika KEMNA, 22
jaar oud, geboren op 29-10-1909 te rotterdam (zh), dit zijn waarschijnlijk drika's ouders,
volgens de advertenties (CBG) scheiden ze van tafel en bed rotterdam 22-01-1911 (1e
aankondiging) en 01-03-1911 (2e aankondiging).

3.

4.

willemina WESTERWEEL, geboren op 20-10-1910 te rotterdam (zh), overleden op
20-08-1959 te rotterdam (zh) op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-04-1940 te rotterdam (zh) met augustinus
franciscus ten BOSCH, 42 jaar oud, geboren op 14-08-1897 om 13.00 uur te
rotterdam (zh), huis aan de aelbrechtskade.
bertus WESTERWEEL, groentehandelaar, geboren op 27-01-1919 te rotterdam
(zh).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 22-04-1936 te rotterdam (zh) met antonia (tonia) van
der MEER, 19 jaar oud, geboren op 06-05-1916 te rotterdam (zh).

VI.23 adriaan WESTERWEEL, groente en fruithandelaar, geboren op 30-09-1880 om 18.30 uur te
brouwershaven (z), huisnr. B 46, overleden op 03-10-1919 te rotterdam (z), nassaukade 30b
op 39-jarige leeftijd,
'overleden bevonden', graf nr 3172.
Werd op 21-11-1899 opgenomen in de krankzinnigeninrichting 'Endegeest' te Oegstgeest en op
04-03-1900 weer ontslagen.
Verloor in 1912 in 2 maanden tijd zijn vrouw en twee dochters, raakte aan de drank, de zaak verliep
(van vrachtauto naar bakfiets) ging uiteindelijk failliet, heeft daarna als havenarbeider gewerkt. Is met
teveel drank op
in een scheepsruim doodgevallen.

Ondertrouwd op 06-07-1905 te rotterdam (zh), gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-07-1905 te
rotterdam (z), Crooswijkseweg 201.
Huwelijkse bijlagen:
a. Certificaat Nat.Mil.lichting 1900, lot 1219, vrijgesteld uit hoofde van ziekelijke gesteldheid of
gebreken

met huibertje dina van der NOORDT, 24 jaar oud, geboren op 26-10-1880 om 11.00 uur te
rotterdam (zh), huis in de frederikstraat, overleden op 11-02-1912 te rotterdam (zh) op
31-jarige leeftijd,
grafnr 525, overleden op coolsingel 63.

Bij het huwelijk woonde Adriaan Oosteinde 64a, Huibertje Crooswijckseweg 201, ze gaan na het
huwelijk op het Oosteinde 64a wonen.

Uit dit huwelijk:
1.
bartel WESTERWEEL, werknemer Shell, geboren op 23-10-1905 te rotterdam (zh),
gedoopt (NH) op 10-06-1906 te rotterdam (zh), grote kerk, overleden op 02-11-1962
te 's-gravenhage (zh) op 57-jarige leeftijd, begraven op 05-11-1962 te rotterdam (z),
crooswijk in het familiegraf.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 08-10-1931 te rotterdam (zh) met willemina van
NAAMEN, 25 jaar oud, administratief medewerkster nat hulpbetoon, geboren op
19-07-1906 te rotterdam (zh), overleden op 13-04-1944 te oldenzaal (o) op 37-jarige
leeftijd.
Het huis waarin de familie te Oldenzaal woonde werd getroffen door een verdwaalde (engelse
)bom, hierbij is willemina overleden. Begraven op 18-04-1944 te rotterdam crooswijk in

het familiegraf.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 04-11-1947 te djakarta (RI), gescheiden op
18-10-1948 te djakarta (RI).
Met de handschoen getrouwd en gescheiden. De scheiding werd op 18 oktober 1948 in
Djakarta uitgesproken.

Gehuwd (3) op 43-jarige leeftijd op 09-11-1948 te djakarta (RI) met jeane
EULDERINK, 43 jaar oud, geboren op 26-10-1905 te hengelo (o), overleden op
01-10-1950 te djakarta (RI) op 44-jarige leeftijd.
Jeanne is wel erg tragisch verongelukt. Na het landen stapte Jeanne uit en liep in de nog
draaiende propeller.
Jeanne was eerder getrouwd te Semarang, 24-06-1931 met willem martinus Wensel en
scheidde batavia 09-05-1946 van hem. Dochter van jan OELERING, hoteleigenaar, en

2.

elisabeth van WEZEL.
Gehuwd (4) op 46-jarige leeftijd op 15-02-1952 te den haag (zh) met johanna
adriana YBEMA, 38 jaar oud, medewerker Shell, vertaler, geboren op 28-12-1913 te
wageningen (gld),
was eerder getrouwd met adriaan Goudstikker, heeft bartel bij de Shell leren kennen. Dochter
van tjeerd YBEMA en saartje BROEKEMA.
levenloos zoon WESTERWEEL, geboren op 16-09-1906 te rotterdam (zh),
overleden op 16-09-1906 te rotterdam (zh), 0 dagen oud.
Grafnr 2787, overleden in het huis Pootstraat.

3.

levenloos zoon WESTERWEEL, geboren op 23-07-1907 te rotterdam (zh),
overleden op 23-07-1907 te rotterdam (zh), 0 dagen oud.

4.

johannes cornelis WESTERWEEL, geboren op 09-07-1909 te rotterdam (zh),
gedoopt (NH) op 28-11-1909 te kralingen (zh), ned. herv. kerk, overleden op
31-05-1924 om 02.00 uur te rotterdam (zh) op 14-jarige leeftijd.

Grafnr 2327, overleden in het huis oostzeedijk 253.

Bartel en Johannes werden na de dood van hun vader in 1919 door grootmoeder? opgevoed.
Op 31-05-1924 (zaterdag na hemelvaartsdag) gaat Bartel met zijn vriendin een dagje uit,
Johannes gaat naar den Haag; daar was wat te doen, onderweg in Delft komt hij met zijn fiets
te vallen. Hij kan nog naar huis rijden, maar overlijdt later aan zijn verwondingen.
Dan is Bartel de laatstoverlevende van het gezin Westerweel-van der Noordt.

5.

6.

willemina WESTERWEEL, geboren op 17-08-1910 te rotterdam (zh), gedoopt (NH)
op 29-11-1910 te kralingen (zh), ned. herv. kerk, overleden op 17-04-1912 om 0800
uur te rotterdam (zh) op 1-jarige leeftijd.
Grafnr 1135, overleden op Nesserdijk 7.
neeltje WESTERWEEL, geboren op 03-09-1911 te rotterdam (zh), gedoopt (NH) op
10-03-1912 te kralingen (zh), hoflaankerk, overleden op 19-03-1912 om 0700 uur te
rotterdam (zh), 198 dagen oud.
Grafnr R, adres langekade 322.

VI.32 bartelina WESTERWEEL, geboren op 25-06-1886 om 17.30 uur te brouwershaven (z),
huisnr. B 47.

Bij de aangifte waren getuige: Cornelis Stoel Marinuszoon, 35 jaar, arbeider en Gerrardus Johannes
Sevenhuijsen, 63 jaar, secretaris. Overleden op 03-07-1921 om 1045 uur te portugaal (zh) op

35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 23-03-1904 te rotterdam (zh).
Huwelijkse bijlagen:
a. Certificaat Nationale Militie lichting 1905, lot nr 1076 tot dusver niet tot dienst verplicht
b. geb. willem
c. geb. bartelina met willem van der GRIEND, 19 jaar oud, meubelmakersknecht, geboren op

04-03-1885 om 14.00 uur te rotterdam (zh), in een huis aan de isaac hubertstraat.
Aangegeven door: Maria Slijper- de Kemper, 69 jaar, verloskundige.
Willem woont in de van Reijnstraat 54, Bartelina Oosteinde 64a, na het huwelijk gaan ze wonen in de
Sionstraat 70.

Uit dit huwelijk:
1.
simon van der GRIEND, geboren 1904 te rotterdam.
2.
bartel van der GRIEND, geboren 1906 te rotterdam.
VI.33 marinus WESTERWEEL, zadelmaker, geboren op 21-07-1889 om 14.00 uur te rotterdam
(zh), in een huis aan de groene laan.
Aangegeven door: Alida Duppe, 70 jaar, verloskundige. Overleden op 10-12-1949 te rotterdam
(zh) op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-08-1913 te rotterdam (zh) met johanna de JONG, 18 jaar
oud, geboren op 30-08-1894 te alblasserdam (zh).
Uit dit huwelijk:
1.
willemina WESTERWEEL, geboren op 07-01-1914 te rotterdam (zh), overleden op
08-12-1994 te rotterdam (zh) op 80-jarige leeftijd.
V.23

neeltje WESTERWEEL, dienstbode, geboren op 10-09-1850 te brouwershaven (z), gedoopt
op 27-10-1850 te brouwershaven (z), overleden op 15-07-1882 om 06.00 uur te
brouwershaven (z) op 31-jarige leeftijd.
Aangegeven door: Dingeman van Gilst, 33 jaar, arbeider en Herman Kroon, 38 jaar.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-08-1874 te brouwershaven (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. Certificaat Nationale Militie, lichting 1869, no 2 van duivedijke in dienst van 03-05-1869 tot
02-05-1874
b. geb. dingeman
c. geb. neeltje
d. overl. adriaan van Gilst
e. overl. stoffel Westerweel
f. certificaat van onvermogen dingeman met dingeman van GILST, 24 jaar oud, varensgezel,

urinoirreiniger, geboren op 22-08-1849 om 17.00 uur te brouwershaven (z), overleden op
15-04-1914 te brouwershaven (z) op 64-jarige leeftijd, zoon van adriaan van GILST,
schipper.
Uit dit huwelijk:
1.
maria adriana van GILST, geboren op 02-02-1875 om 10.30 uur te brouwershaven
(z), huisnr. C 28, overleden op 28-03-1925 te oud-beijerland op 50-jarige leeftijd.
2.
levenloos zoon van GILST, geboren op 01-05-1877 te brouwershaven (z).
3.
anna stoffelina van GILST, geboren op 16-06-1878 om 14.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. C 30, overleden op 25-04-1880 te brouwershaven (z) op 1-jarige leeftijd.
4.
levenloos ochter van GILST, geboren op 20-01-1880 te brouwershaven (z),
overleden op 20-01-1880 te brouwershaven, 0 dagen oud.
V.32

adriana WESTERWEEL, geboren op 29-12-1862 om 22.30 uur te brouwershaven (z),
huisnr. C 35, overleden op 15-11-1882 om 04.00 uur te brouwershaven (z) op 19-jarige

leeftijd.
Overleden in het kraambed van haar eerste kind.
In het dienstbodenregister Brouwershaven 1820-1875 staat vermeld dat zij op 17-05-1880 uit
Zonnemaire in Brouwershaven aankomt.

Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 15-07-1882 te brouwershaven (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. Certificaat Nat.Mil., lichting 1880, lot 7, vrijgeloot
b. certificaat van onvermogen marinus
c. certificaat van onvermogen adriana
d. geb. marinus
e. geb. adriana
f. overl cornelis Grootjans
g. overl. clasina Meulmeester
h. overl. marinus Grootjans (grootvader), arnemuiden, 23-10-1857
i. overl. marinus lievense Meulmeester (grootvader), arnemuiden 19-07-1843
j. overl. maatje Cornelisse (grootmoeder), arnemuiden, 28-12-1856
k. overl. grietje Klaasse (grootmoeder), arnemuiden, 28-12-1874
l. overl. stoffel westerweel
m. overl. anna Hilleman, nu echtgenote van johannes van Weele
n. overl. bartel Westerweel (grootvader)
o. overl. johannes Hilleman
p. overl. maria van Nieuwenhuijsen (grootmoeder)
q. overl. neeltje van der Wekken (grootmoeder) met marinus GROOTJANS, 21 jaar oud, visser,

geboren op 18-12-1860 om 07.30 uur te arnemuiden (z), huisnr. 50, overleden op 05-06-1949
te noordgouwe op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
cornelis GROOTJANS, geboren op 29-11-1882 om 03.00 uur te arnemuiden (z),
huisnr. D 25 (getuige(n): bartel westerweel, 33jr koopman, broer), overleden op
23-02-1947 te brouwershaven op 64-jarige leeftijd.
IV.14 bartelina WESTERWEEL, geboren op 11-09-1824 om 17.00 uur te brouwershaven (z),
huisnr. B 10, gedoopt op 26-09-1824 te brouwershaven (z), overleden op 05-05-1856 te
arnhrm op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-10-1846 te brouwershaven (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. pieter
b. geb. bartelina
c. overl. maria van Nieuwenhuijsen
d. certificaat van aankondigingen brouwershaven
e. Certificaat Nat.Mil.lichting 1837, no 7, lengte 159,3 cm gediend 17e afd. infanterie
f. bewijs van onvermogen met pieter BOUMAN, 28 jaar oud, melkboer, geboren op 27-08-1818

om 16.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D 76, overleden op 06-10-1847 om 06.00 uur te
brouwershaven (z) op 29-jarige leeftijd.
Aangegeven door: Willem van Eibergen, 77 jaar, winkelier en Gerardus van Eibergen, 37 jaar.

Uit dit huwelijk:
1.
maria cornelia BOUMAN, geboren op 02-08-1847 om 11.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. E 14, overleden op 02-10-1847 om 01.00 uur te brouwershaven (z), 61
dagen oud.
Aangegeven door: Willem van Eibergen, 77 jaar, winkelier en Gerardus van Eibergen, 37
jaar.

IV.15 iman WESTERWEEL, vrachtrijder, geboren op 06-06-1829 om 15.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. B 10, gedoopt op 26-06-1829 te brouwershaven (z), overleden op 13-09-1908 om
04.00 uur te brouwershaven (z) op 79-jarige leeftijd.
Bron: register Stadsarbeiders en Zakkendragersgilde Brouwershaven

Iman staat hierin vermeld in 1877 als deken van het gilde.

Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 07-05-1851 te brouwershaven (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. iman
b. geb. johanna
c. overl. maria van Nieuwenhuijzen
d. overl. johannes de Kok
e. certificaat van afkondigingen brouwershaven
f. certificaat van afkondigingen duivendijke
g. Certificaat Nationale Militie no 4, lichting 1848 lot no 14
Op 17-03-1848 vrijgesteld van dienst door de volbrachte dienst van een broer. In signalement lengte:
1,161m
h. bewijs van onvermogen iman
i. bewijs van onvermogen johanna met johanna de KOK, 22 jaar oud, geboren op 14-11-1828

om 13.00 uur te duivendijke (z), huisnr. L 1, overleden op 28-03-1865 te brouwershaven (z)
op 36-jarige leeftijd.
Aangegeven door: Iman Westerweel, echtgenoot, 35 jaar, arbeider en Iman de Jonge, 68 jaar,
lijkdienaar. Dochter van johannes de KOK.

Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 07-10-1865 te brouwershaven (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. Certificaat Nationale Militie, lichting 1848, lot nr 14. uit hoofde van broederdienst vrijgesteld.
b. geb. iman
c. geb. lena
d. overl. johanna de Kok
e. afkondigingen ellemeet
f. afkondigingen elkerzee
g. afkondigingen brouwershaven
h. bewijs van onvermogen iman
i. bewijs van onvermogen lena met lena de VOOGD, 33 jaar oud, geboren op 23-03-1832 om

17.00 uur te elkerzee (z), huisnr 25, overleden op 18-10-1904 om 08.00 uur te brouwershaven
(z) op 72-jarige leeftijd.
Aangegeven door: Olivier Westerweel, zoon, 30 jaar, spoorwegbeambte te Rotterdam en Leendert van
der Klooster, 27 jaar, broodbakker.

Uit het eerste huwelijk:
1.
maria WESTERWEEL (zie V.35 op blz. 17).
2.
johannes WESTERWEEL (zie V.36 op blz. 17).
3.
bartel WESTERWEEL, geboren op 23-06-1857 te brouwershaven (z),
s'Avonds, huis ongenummerd in de Nieuwstad. Overleden op 13-10-1858 om 04.00 uur te
brouwershaven (z) op 1-jarige leeftijd.
4.
bartel WESTERWEEL (zie V.39 op blz. 19).
5.
krina WESTERWEEL (zie V.42 op blz. 21).
6.
adriana WESTERWEEL, geboren op 10-12-1864 om 13.00 uur te brouwershaven
(z), overleden op 10-09-1877 om 02.00 uur te brouwershaven (z) op 12-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
7.
cornelia WESTERWEEL, geboren op 25-02-1867 om 23.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. C 21? Overleden op 22-03-1870 om 18.00 uur te brouwershaven (z) op
3-jarige leeftijd.
8.
marina WESTERWEEL (zie V.46 op blz. 21).
9.
levenloos dochter WESTERWEEL, geboren op 23-05-1870 om 05.00 uur te
brouwershaven (z), overleden op 23-05-1870 te brouwershaven (z), 0 dagen oud.
10.
levenloos dochter WESTERWEEL, geboren op 23-05-1870 om 05.00 uur te
brouwershaven (z), overleden op 23-05-1870 te brouwershaven (z), 0 dagen oud.
11.
cornelia lena WESTERWEEL (zie V.50 op blz. 22).
12.
tona WESTERWEEL (zie V.52 op blz. 23).
13.
olivier WESTERWEEL (zie V.54 op blz. 23).

14.
V.35

marinus WESTERWEEL (zie V.57 op blz. 25).

maria WESTERWEEL, dienstbode, geboren op 18-07-1851 om 11.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. A 41?1, overleden op 24-01-1875 te dreischor (z) op 23-jarige leeftijd.
Waarschijnlijk in 't kraambed overleden.

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-05-1872 te dreischor (z) (getuige(n): marinus Berman, 72
jaar, broodbakker, hendrik Everwijn, 56 jaar, smid, joris cornelis Modderkreeke, 45 jaar,
gemeenteveldwachter en dingeman van Bloois, 36 jaar, logementhouder.).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. johannis cornelis
b. geb. maria
c. Certificaat Nat. Mil. lichting 1868, lot 42, tot geen dienst verplicht
d. overl. jan van den Berge
e. overl. johanna de Kok
f. afkondigingen brouwershaven 21 en 28 april. Echtgenoot is johannis cornelis van den

BERGE, 23 jaar oud, arbeider, geboren op 18-11-1848 om 22.00 uur te dreischor (z), huisnr.
94.
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis Tuijn, 51 jaar, herbergier en Jan Eijke, 48 jaar, geregtsbode.

Uit dit huwelijk:
1.
pieternella johanna van den BERGE, geboren op 26-10-1873 om 23.00 uur te
dreischor (z).
Bij de aangifte waren getuige: Joris Cornelis Modderkreeke, 47 jaar, veldwachter en Leendert
Lemsom, 67 jaar, vlasboer. Overleden op 10-02-1934 te brouwershaven op 60-jarige

2.

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

V.36

johannes WESTERWEEL, arbeider, geboren op 03-12-1853 om 13.00 uur te
brouwershaven (z), huisnr. D 72, gedoopt op 29-01-1854 te brouwershaven (z), overleden op
21-09-1891 om 05.30 uur te brouwershaven (z) op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1878 te brouwershaven (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. Certificaat Nat.Mil., lichting 1875 lot nr. 10 gediend van 06-05-1873 tot 05-05-1878
b. geb. johannes
c. geb. johanna
d. overl. johanna de Kok
e. overl. hubrecht van Klooster
f. certificaat van onvermogen. Echtgenote is johanna van KLOOSTER, 23 jaar oud, geboren

op 21-05-1854 om 14.00 uur te noordwelle (z), huisnr. 55, overleden op 22-03-1942 te
brouwershaven (z) op 87-jarige leeftijd, begraven te brouwershaven (z), algemene
begraafplaats.
Op grafsteen 'Lieve moeder'.
Uit dit huwelijk:
1.
johanna maria WESTERWEEL, geboren op 30-11-1878 om 19.30 uur te
brouwershaven (z), huisnr. C 3, overleden op 28-07-1882 om 18.00 uur te
brouwershaven (z) op 3-jarige leeftijd.
2.
adriana WESTERWEEL, geboren op 23-09-1880 om 16.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. C 3, overleden op 19-03-1974 te veere (z) op 93-jarige leeftijd, begraven
op 22-03-1974 te brouwershaven (z), algemene begraafplaats.
Op grafsteen 'Geliefde moeder behuwdmoeder en oma' (Eén graf met haar man).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-05-1905 te brouwershaven (z).
Huwelijkse bijlagen

a. geb. pieter
b. geb. adriana
c. overl. johannes Westerweel brouwershaven, 21-09-1891
d. Certificaat Nat.Mil., lichting 1897, lot 12 geen dienst met pieter van DONGE, 28 jaar

oud, geboren op 04-09-1876 om 23.30 uur te brouwershaven (z), huisnr. C 58.
Bij de aangifte waren getuige: Arie van Donge, 38 jaar, arbeider en Gerrardus Johannes
Sevenhuijsen, 53 jaar, secretaris. Overleden op 19-08-1965 te brouwershaven (z) op

3.
4.

88-jarige leeftijd, begraven te brouwershaven (z), algemene begraafplaats.
Op grafsteen (samen met zijn vrouw) 'Lieve man vader en opa'.
johanna maria WESTERWEEL (zie VI.50 op blz. 18).
hubrecht WESTERWEEL, kraanmachinist, geboren op 09-08-1884 om 03.00 uur te
brouwershaven (z), huisnr. D 68, overleden op 19-06-1962 te brouwershaven (z) op
77-jarige leeftijd, begraven te brouwershaven (z).
Op grafsteen 'Lieve man'. Het geboortejaar is onjuist op de steen, er staat '1864'.

Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 30-11-1921 te rotterdam (zh) met martina
ADRIAANSEN, 23 jaar oud, geboren op 31-12-1897 om 18.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. E 87.
Bij de aangifte waren getuige: Bartel Matthijsse, 35 jaar, veldarbeider en Leendert Pieter
Rooij, 24 jaar, klerk ter secretarie. Dochter van jacobus ADRIAANSEN, schoenmaker.

5.

ida WESTERWEEL, geboren op 13-02-1886 om 08.00 uur te brouwershaven (z),
huisnr. D 68, overleden op 27-10-1968 te 's-gravenhage (zh) op 82-jarige leeftijd,
begraven op 31-10-1968 te den haag , begraafplaats Nieuw Eykenduynen.
Ida werd in den Haag ingeschreven op 12-03-1920 (Bev.Reg. 1913-1939).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 06-05-1921 te den haag (zh) (getuige(n): antonie
pieter Haasdonk, 48 jaar, broer van de man en arie antonie den Ouden, 23 jaar,
trambeambte, beiden wonende te rotterdam.) met jacobus HAASDONK, 36 jaar oud,
conducteur HTM, geboren op 01-04-1885 om 18.45 uur te baarland (z), huisnr. A 40.
Bij de aangifte waren getuige: Izak Bakker, 46 jaar, arbeider en Jan Hannewijk, 30 jaar,
arbeider.
Jacobus was er een van een tweeling, het tweede kind, Stoffel, werd om 19.00 uur geboren.

Overleden op 18-09-1968 te 's-gravenhage (zh) op 83-jarige leeftijd.
Jacobus werd op 09-05-1908 ingeschreven in den Haag, hij woonde eerst in bij van Bommel in
de Jacob Catsstraat 64 vanaf 11-02-1912, daarna bij van Dijk Frans Halsstraat 9 vanaf
11-03-1919. (Bev.Reg. 1913-1939), zoon van jacomina jacoba KOOLE.
Op 06-05-1921 betrekken de jonggehuwden een woning aan de Frans Halsstraat 145, 1e etage
(Bev.Reg. 1913-1939).

6.
7.

lena WESTERWEEL (zie VI.56 op blz. 19).
iman johannes WESTERWEEL, winkelier, geboren op 18-05-1889 om 16.00 uur te
brouwershaven (z), huisnr. D 68, overleden op 29-04-1964 te rotterdam (zh) op
74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-04-1921 te rotterdam (zh) met adriana
LEMSON, 29 jaar oud, geboren op 24-03-1892 om 21.30 uur te nieuwerkerk (z),
huisnr. A 124.
Bij de aangifte waren getuige: Johan Laurens van Oost, 67 jaar, onderwijzer en Samuel
Kornelis van Oost, 31 jaar. Overleden op 06-01-1964 te rotterdam (zh) op 71-jarige

8.

leeftijd.
jan WESTERWEEL (zie VI.59 op blz. 19).

VI.50 johanna maria WESTERWEEL, geboren op 12-11-1882 om 09.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. C 3, overleden op 09-04-1973 te rotterdam (zh) op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-11-1903 te brouwershaven (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. cornelis
b. geb. johanna maria

c. overl. johannes Westerweel
d. Certificaat Nat.Mil., lichting 1897, lot 16, tot geen dienst verplicht. Echtgenoot is cornelis van de

VELDE, 26 jaar oud, winkelier, geboren op 07-09-1877 om 11.00 uur te brouwershaven (z),
huisnr. C 25.
Bij de aangifte waren getuige: Gerrardus Johannes van Sevenhuijsen, 54 jaar, secretaris en Willem van
Putten, 39 jaar, arbeider. Overleden op 19-09-1963 te rotterdam (zh) op 86-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:
1.
johannis marinus van de VELDE, geboren op 23-09-1904 te brouwershaven (z),
overleden op 01-10-1904 te brouwershaven (z), 8 dagen oud.
VI.56 lena WESTERWEEL, geboren op 08-03-1888 om 02.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D
68, overleden op 10-02-1969 te middelharnis (zh) op 80-jarige leeftijd, begraven te
brouwershaven(z).
Op grafsteen 'Zorgzame moeder' Graf samen met haar man.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-05-1915 te brouwershaven (z) (getuige(n): bastiaan van
der Sluijs, 41 jaar, schilder, oom van de man en cornelis van de Velde johzn, 37 jaar,
winkelier, zwager van de vrouw.) met johannes van der SLUIJS, 26 jaar oud,
schippersknecht, geboren op 01-08-1888 om 02.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. A 55.
Aangegeven door Marinus Johannes Bijbau, 55 jaar, geneesheer, de vader was door afwezigheid
verhinderd deze aangifte te doen.
Bij de aangifte waren getuige: Johannes van Beveren, 49 jaar, schipper en Gerrardus Johannes
Sevenhuijsen, 65 jaar, secretaris van Brouwershaven. Overleden op 05-03-1942 te brouwershaven

(z) op 53-jarige leeftijd, begraven te brouwershaven (z).
Op grafsteen 'Man en vader' Graf samen met zijn vrouw.

Uit dit huwelijk:
1.
jacoba johanna van der SLUIJS, geboren op 25-10-1919 te brouwershaven (z).
VI.59 jan WESTERWEEL, kruidenier, schipper, geboren op 04-11-1890 om 18.00 uur te
brouwershaven (z), huisnr. D 86?
Aangifte door de geneesheer Marinus Johannes Bijbau, daar de vader door afwezigheid verhinderd
was aangifte te doen. Overleden op 14-03-1972 te rotterdam (zh) op 81-jarige leeftijd.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-02-1913 te bruinisse (z) (getuige(n): pieter van Dongen,
36 jaar, arbeider, cornelis van de Velde, 35 jaar, kermisreiziger, beiden zwagers van de man,
leendert mattheus Elenbaas, 29 jaar, bootsman en wouter Okkerse, 32 jaar, schippersknecht,
beiden zwagers van de vrouw.) met cornelia VAANE, 22 jaar oud, geboren op 16-10-1890
om 15.30 uur te bruinisse (z), huis nr. A 117.
Uit dit huwelijk:
1.
johannes adriaan WESTERWEEL, kruidenier, geboren op 05-07-1913 te rotterdam
(zh).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-06-1943 te rotterdam (zh).
2.
adriaan leendert WESTERWEEL, geboren op 21-05-1916 om 19.30 uur te
bruinisse (z), huisnr. A 198, overleden op 23-08-1997 te rotterdam (zh) op 81-jarige
leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-08-1939 te rotterdam (zh).
V.39

bartel WESTERWEEL, veldarbeider, geboren op 11-08-1859 om 06.00 uur te
brouwershaven (z), huisnr. D 95, overleden op 08-07-1904 om 13.00 uur te brouwershaven (z)
op 44-jarige leeftijd.
Op 19 september 1902 wordt Bartel in het huis van bewaring te Zierikzee opgenomen om twee dagen
hechtenis te ondergaan. Hij werd tot deze straf veroordeeld, de reden was: 'het als vader krachtens de
wet belast met de verzorging van een bij hem inwonende leerpligtig kind geplaatst op een lagere school
niet zorgen dat dat kind de school regelmatig bezoekt'
Signalement: lengte: 1.70 m, haar: blond, wenkbrauwen: idem, voorhoofd: laag, ogen: grijs, neus:
groot, mond: gewoon, kin: breed, baard: blond, aangezicht: lang, kleur: gezond, bijzondere kenmerken:
scheve neus.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-07-1888 te ellemeet (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. afkondigingen elkerzee zo 06-07 en 13-07-1888
b. overl. marinus Schietekatte, echtgenoot van adriaantje Koster, elkerzee, 27-07-1873
c. geb. bartel
d. geb. johanna adriana
e. overl. johanna de Kok
f. overl. martinus Tuijten
g. overl. pieternella Schietekatte
h. overl. nicolaas Tuijten, zierikzee, 21-05-1826
i. overl. lowisa dorothea Buchtenkirch, zierikzee, 02-10-1854
j. toestemming voogd willem van Strien te elkerzee
k. Certificaat Nat.Mil. brouwershaven, lichting 1879, lot 7, wegens broederdienst vrijgesteld, maar op
04-05-1882 ingelijfd is als plaatsvervanger bij het 3e regiment infanterie
N.B. herhaaldelijk vindt men in deze bijlagen aantekeningen omdat de schrijfwijze van "Tuijten" en van
"lowisa dorothea Buchtenkirch" door de ambtenaar foutief wordt geschreven, de correcties worden
steeds door handtekeningen ge-echt. Echtgenote is johanna adriana TUIJTEN, 21 jaar oud,

geboren op 02-01-1867 om 03.00 uur te duivendijke (z), huisnr. L 35, overleden op
14-05-1917 om 08.00 uur te brouwershaven (z) op 50-jarige leeftijd.
Aangegeven door: Iman Westerweel, zoon, 28 jaar, veldarbeider en David van den Hoek, 46 jaar,
lijkdienaar.

Uit dit huwelijk:
1.
iman WESTERWEEL, landarbeider, geboren op 02-12-1888 om 05.00 uur te
ellemeet (z), huisnr. 102, overleden op 29-07-1966 te brouwershaven (z) op 77-jarige
leeftijd, begraven te brouwershaven (z).
Op grafsteen (samen met broer Martinus) 'Lieve broers'.
2.
martinus WESTERWEEL, landarbeider, geboren op 04-05-1890 om 01.00 uur te
ellemeet (z), huisnr. 104, overleden op 27-12-1959 om 21.15 uur te brouwershaven (z)
op 69-jarige leeftijd, begraven te brouwershaven (z).
Op grafsteen (samen met broer Iman) 'Lieve broers'.
3.
johanna WESTERWEEL, geboren op 08-05-1892 om 09.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. D 48, overleden op 02-07-1986 te rotterdam (zh) op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-05-1923 te rotterdam (zh) met jan KOKJE, 29
jaar oud, geboren op 24-07-1893 om 22.00 uur te rotterdam (zh), in een huis aan de
crooswijksche weg.
Aangifte door: Ida Louisa Roevers, 28 jaar, verloskundige.
Bij de aangifte waren getuige: Gerardus Lurema, 45 jaar, gemeenteklerk en Rimmert
Haasdijk, 23 jaar, gemeenteklerk. Overleden op 03-06-1982 te rotterdam (zh) op

4.

88-jarige leeftijd, zoon van klaas johannes KOKJE, loodgieter.
pieternella WESTERWEEL, geboren op 03-03-1895 om 11.00 uur te ellemeet (z),
huisnr. 95, overleden op 01-11-1981 te zierikzee (z) op 86-jarige leeftijd, begraven te
brouwershaven (z), algemene begraafplaats.
Graf samen met haar man.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-07-1921 te brouwershaven (z) (getuige(n):
cornelis Grootjans, 38 jaar, visser en jan Grootjans, 30 jaar, visser, beiden broers van
de man.) met johannes GROOTJANS, 28 jaar oud, geboren op 27-07-1892 om
16.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D 17.
Aangegeven door:: Arie Vermaat, 57 jaar, vissersgezel en Gerrardus Johannes Sevenhuijsen,
69 jaar, secretaris van Brouwershaven. Overleden op 25-07-1952 om 17.15 uur te

brouwershaven (z) op 59-jarige leeftijd, begraven te brouwershaven (z), algemene
begraafplaats.
Op grafsteen 'Lieve man vader en grootvader' Graf samen met zijn vrouw.

5.

adriana WESTERWEEL, geboren op 01-12-1896 om 06.00 uur te ellemeet (z),
huisnr. 95, overleden op 18-01-1990 te zierikzee (z) op 93-jarige leeftijd, begraven op
22-01-1990 te rotterdam (zh).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-09-1923 te rotterdam (zh) met willem van

6.

BEVEREN, 30 jaar oud, geboren op 12-12-1892 om 06.00 uur te brouwershaven (z),
huisnr. ..96, overleden op 01-03-1983 te zierikzee (z) op 90-jarige leeftijd.
krina WESTERWEEL, dienstbode, geboren op 22-03-1899 om 07.00 uur te
ellemeet (z), huisnr. 100, overleden op 09-07-1969 te zierikzee (z) op 70-jarige
leeftijd, begraven te brouwershaven (z), algemene begraafplaats.
Op grafsteen 'Onze lieve zuster en tante'.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-04-1928 te rotterdam (zh) met jacob mattheus
BOOGERD, 25 jaar oud, geboren op 07-04-1902 om 16.00 uur te zierikzee (z),
huisnr. A 168.
Bij de aangifte waren getuige: Jacob Mattheus Vijverberg, 62 jaar en Thomas Leijdekkers, 63
jaar, schilder. Overleden op 30-11-1928 te rotterdam (zh) op 26-jarige leeftijd.

7.

8.

9.
V.42

martina louisa WESTERWEEL, geboren op 16-07-1901 om 13.00 uur te
duivendijke (z), huisnr. B 26, overleden op 10-05-1985 te zierikzee (z) op 83-jarige
leeftijd.
johannis WESTERWEEL, geboren op 10-10-1902 om 23.00 uur te duivendijke (z),
huisnr. B 23, overleden op 21-07-1904 om 04.00 uur te brouwershaven (z) op 1-jarige
leeftijd.
levenloos zoon WESTERWEEL, geboren op 24-06-1908 te brouwershaven.

krina WESTERWEEL, geboren op 04-03-1861 om 22.00 uur te brouwershaven (z), huisnr.
C 21, overleden op 02-04-1897 om 15.00 uur te rotterdam (zh) op 36-jarige leeftijd.
Overleden in een huis aan het Touwslagerspad. grafnr. 1001.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1884 te brouwershaven (z) (getuige(n): o.a. johannes
Westerweel, broer en cornelis van de Velde lenaszn, oom van de bruid).
Huwelijkse bijlagen:
a. Certificaat Nat.Mil. lichting 1882, lot 17, wegens zijnde eenige wettige zoon van dienst vrijgesteld
b. geb. cornelis
c. geb. krina
d. overl. johanna de Kok
e. bewijs van onvermogen met cornelis van de VELDE, 21 jaar oud, geboren op 19-08-1862 om

23.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. D 18, overleden op 19-06-1939 te rotterdam op
76-jarige leeftijd, zoon van willem van de VELDE en jacoba KOOLE.
Uit dit huwelijk:
1.
jacoba johanna van de VELDE, geboren 1885 te brouwershaven.
2.
dochter van de VELDE, geboren op 11-09-1886 te brouwershaven.
3.
johanna jacoba van de VELDE, geboren 1887 te brouwershaven.
4.
lena van de VELDE, geboren op 03-09-1888 om 22.00 uur te brouwershaven (z),
huisnr. C 30.
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis van der Vate, 42 jaar, arbeider en Gerrardus
Johannes Sevenhuijsen, 65 jaar, secretaris. Overleden op 06-10-1888 om 08.30 uur te

brouwershaven (z), 33 dagen oud.
Aangegeven door: Cornelis van de Velde, vader, 26 jaar, arbeider en Cornelis van de Velde
Lena'szoon, 71 jaar, arbeider.

5.
6.
7.
8.
9.
V.46

lena wilhelmina van de VELDE, geboren 1890 te rotterdam-kralingen.
willem van de VELDE, geboren 1891 te rotterdam-kralingen.
iman johannes van de VELDE, geboren 1893 te rotterdam-kralingen.
krina maria van de VELDE, geboren 1894 te rotterdam-kralingen.
cornelis van de VELDE, geboren op 01-10-1896 te rotterdam.

marina WESTERWEEL, kruidenierster, geboren op 10-11-1868 om 11.00 uur te
brouwershaven (z), huisnr. C 21, overleden op 28-04-1950 te naaldwijk (zh) op 81-jarige
leeftijd.
Op 13-11-1934 laat Marina bij notaris Rudolf Herman Arentsen (kantoornr.422) een testament
opmaken (repertorium nr. 203). Zij woont dan Hofstraat 37 te Honselersdijk (Naaldwijk). Op
12-05-1941 hernieuwt zij dit testament, haar man Leendert is inmiddels overleden, bij dezelfde notaris

(repertorium nr. 113). Zij woont nog steeds op hetzelfde adres. (Bron: Centraal Testamentenregister).

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-02-1889 te naaldwijk (zh).
De huwelijkse bijlagen zijn met het bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag verloren gegaan.

Echtgenoot is leendert VINGERLING, 26 jaar oud, timmermansknecht, geboren op
29-05-1862 om 07.00 uur te zuidland (zh), overleden op 08-03-1937 te naaldwijk (zh) op
74-jarige leeftijd.
Op dezelfde dag als Marina laat Leendert zijn testament opmaken, te weten op 13-11-1934
(repertorium nr. 202), ook bij notaris Rudolf Herman Arentsen te Naaldwijk. (Bron: Centraal
Testamentenregister). Zoon van leendert VINGERLING, timmermansknecht, en hilletje

LUIJMES.
Uit dit huwelijk:
1.
leendert VINGERLING, geboren op 10-10-1889 te naaldwijk (zh), overleden op
02-07-1945 te naaldwijk op 55-jarige leeftijd.
2.
lena ida VINGERLING, geboren op 07-04-1891 te naaldwijk (zh).
3.
hilletje VINGERLING, geboren op 01-03-1893 te naaldwijk (zh).
4.
iman johannes VINGERLING, geboren op 15-09-1894 te naaldwijk, overleden op
25-04-1895 te naaldwijk, 222 dagen oud.
5.
iman johannes VINGERLING, geboren op 16-03-1896 te naaldwijk (zh).
6.
levenloos zoon VINGERLING, geboren op 11-05-1897 te naaldwijk, overleden op
11-05-1897 te naaldwijk, 0 dagen oud.
7.
willem VINGERLING, handelsemploijee, geboren op 08-08-1904 te naaldwijk (zh),
overleden op 24-10-1969 te den haag (zh) op 65-jarige leeftijd.
Willem trouwde te Batavia op 15-01-1935 met Suzanna Everdine van Slooten, geb. Batavia op
21-10-1905, zij was een commies bij de belastingen (Bron: De Indische Navorscher, jaargang
5, nr.4, april 1939.

8.
V.50

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

cornelia lena WESTERWEEL, geboren op 30-03-1871 te brouwershaven (z), huisnr. C 22,
overleden op 09-01-1954 te rotterdam (zh) op 82-jarige leeftijd.
Cornelia Lena wordt op 01-01-1890 in Leiden als dienstbode ingeschreven op het adres Hoogewoerd
wijk 3, nr. 142, op 25-05-1891 vertrekt ze weer naar Brouwershaven.
Op 09-05-1884 vertrekt ze naar Kerkwerve. Bron Bev.Reg. Brouwershaven 1861-1890.
In het dienstbodenregister Brouwershaven 1820-1875 staat vermeld dat zij op 02-09-1889 uit
Zonnemaire in Brouwershaven aankomt. Ze gaat werken bij J.W.Gast, huis nr. A 15. Op 06-11-1889
vertrekt ze naar Leiden, ze komt weer terug op 25-05-1891. Ze werkt dan bij A. Constandse, daarna bij
G.M. de Kater. Op 01-05-1895 vertrekt ze naar Rotterdam.
Op 08-09-1925 laat ze haar testament opmaken bij notaris Evert Suermondt te Rotterdam (kantoornr.
386, repertorium nr. 231). Ze woont dan Eerste Jerichostraat 17a. (Bron: Centraal
Testamentenregister).

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-11-1897 te rotterdam (zh).
Huwelijkse bijlagen:
a. afkondigingen 31-10 en 07-11-1897
b. Certificaat Nat. Mil. lot 68, tot geen dienst verplicht
c. geb. adrianus
d. overl. gommert (gommarius)
e. geb. cornelia lena

met adrianus van der LINDE, 24 jaar oud, spoorwegbeambte, geboren op 24-12-1872 om
13.30 uur te zierikzee (z), huisnr. C 616.
Getuige bij aangifte: Laurens van de Linde, boekbinder te Zierikzee.
Bij het huwelijk woonde Adrianus Slaakkade 59, Cornelia Lena Koningin Emmaplein 12, ze gaan na
het huwelijk op de Slaakkade wonen.

Uit dit huwelijk:
1.
gommarius van der LINDE, geboren op 12-11-1898 om 13.00 uur te rotterdam (zh),
in een huis aan de slaakkade.
Aangifte door: Ida Louisa Roevos, 33 jaar, verloskundige.

Getrouwd met W.S. Steenhauer, een kind, Lia.

2.

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

V.52

tona WESTERWEEL, geboren op 28-09-1872 om 01.00 uur te brouwershaven (z), huisnr. C
22, overleden op 03-04-1956 te rotterdam (zh) op 83-jarige leeftijd.
Tona doet in 1894 belijdenis en vertrekt op 20-09-1896 naar Melick en Herkenbosch (nu gemeente
Roerdalen) in Limburg.

Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 01-10-1896 te melick en herckenbosch met nicolaas
OOST LIEVENSE, 40 jaar oud, kommies bij 's Rijksbelastingen, geboren op 01-09-1856 om
05.30 uur te middelburg (z), huisnr. F 24.
Bij de aangifte waren getuige: Andreas Johan Pieter Martin, 56 jaar, ambtenaar en Willem Frans
Theijsse, 44 jaar, ambtenaar. Overleden op 05-04-1917 om 06.00 uur te rotterdam (zh), Burg.

Hoffmanplein 49 op 60-jarige leeftijd.
Grafnr. 900=
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis Suurland, 60 jaar, lijkbezorger en Johannes Adrianus van
Leusden, 32 jaar, scheepsroeier. Zoon van jacob OOST LIEVENSE, koopman, en wilhelmina

tona TERMON.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 21-12-1921 te rotterdam (zh) (getuige(n): johannes
marinus van der Male, 62 jaar, zonder beroep en adriaan van der Linden, 49 jaar,
ladingmeester.) met johannes GRAVESTEIN, 54 jaar oud, winkelier, geboren op
22-09-1867 om 16.00 uur te broek (zh), huisnr. 16, overleden op 13-10-1934 te rotterdam (zh)
op 67-jarige leeftijd.
Geboren in de voormalige gemeente Broek, thans gemeente Waddinxveen, weduwnaar van Jacomina
Hoogendoorn.

Uit het eerste huwelijk:
1.
jacob nicolaas OOST LIEVENSE, kantoorbediende, geboren ± 1898 te melick en
herkenbosch (l).
Trouwt op 12-04-1922 te Rotterdam met Neeltje Brugmans, geboren ± 1898 te Amsterdam,
dochter van Willem Fredrik Hendrik Brugmans, verificateur bij 'sRijksbelastingen en
Hendrika Cornelia Platteel. Getuigen zijn: Leendert Antonie Jacobus van der Hammen, 24
jaar, kantoorbediende en Johannes Gravestijn, 54 jaar, winkelier, stiefvader van Jacob.

2.

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

V.54

olivier WESTERWEEL, tuinder, geboren op 03-06-1874 om 11.00 uur te brouwershaven
(z), huisnr. C 22, overleden op 25-02-1953 te mijnsheerenland (zh) op 78-jarige leeftijd.
In het boekje "De bel van de Greupkerk luidt nog..., 75 jaar kerk aan de Greup 1922- 1997" van Pleun
R. Troost, uitgever: Bestuur van de Hulpkerk te Greup, Mijnsheerenland, januari 1997, wordt Olivier
regelmatig genoemd. Vanaf het allereerste begin is hij betrokken bij de evangelisatie. In september
1922 werd op zijn voorstel de zondagsschool "Timotheüs" opgericht, die heden ten dage nog bestaat.
Vele tientallen jaren is hij de bezielende kracht achter Timotheüs geweest. Ook was hij betrokken bij de
oprichting van de naaikrans "Bidt en werkt". Hij stelde ƒ 10,00 als startkapitaal uit de pot van de
zondagsschool ter beschikking. Op pagina 33 van bovengenoemd boekje vinden we een foto van "Bidt
en werkt" waarop Olivier met zijn dochter Maartje. Van Olivier komen we verder nog te weten dat hij
hardhorend was en zich bediende van een spreekhoorn. Van zijn kleindochter hoorde ik dat hij later
gebruik maakte van een gehoorapparaat.

Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 02-05-1901 te oud-beijerland (zh).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. olivier
b. Certificaat Nat.Mil.lot nr 15 vrijgeloot
c. geb. bastiaantje

d. overl. teuntje ingetje van Rij
e. afkondigingen te rotterdam zondagen 21 en 28 april 1901
Advertentie in Zierikzeesche Nieuwsbode. Echtgenote is bastiaantje KONIJNENDIJK, 25 jaar

oud, geboren op 22-03-1876 om 11.00 uur te oud-beijerland (zh), overleden op 03-01-1903
om 16.00 uur te rotterdam (zh), huis aan de coolsingel op 26-jarige leeftijd.
Grafnr. 37.
Dit overlijden is ook vermeld in een advertentie in de Zierikzeesche Nieuwsbode.
Bastiaantje vertrekt op 05-07-1894 naar Rotterdam (Bron: Bev.Reg. Oud Beijerland 1885-1894, deel 5,
fol.55), dochter van arie KONIJNENDIJK en teuntje ingetje van RIJ.

Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 02-11-1905 te oud-beijerland (zh).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. olivier
b. overl. bastiaantje Konijnendijk
c. Certificaat Nat. Mil. lot no 15, vrijgeloot
d. geb. teuntje ingetje
e. afkondigingen te brouwershaven op 22 en 29 oktober 1905
f. afkondigingen te rotterdam met teuntje ingetje DOOLAARD, 25 jaar oud, geboren op

24-05-1880 om 19.00 uur te oud-beijerland (zh), huisnr. C 38, overleden op 11-11-1946 te
mijnsheerenland (zh) op 66-jarige leeftijd, dochter van pleun DOOLAARD, arbeider, en
maartje van RIJ.
Uit het eerste huwelijk:
1.
lena WESTERWEEL, geboren op 16-08-1901 om 13.00 uur te rotterdam (zh), in een
huis aan de vlietsteeg.
Aangegeven door: Ida Louisa Roevos, 36 jaar, verloskundige. Overleden op 06-01-1986 te
comstrijen (zh) op 84-jarige leeftijd, begraven op 09-01-1986 te numansdorp (zh).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-06-1924 te mijnsheerenland (zh) met jan van der
VELDEN, 23 jaar oud, geboren op 16-02-1901 om 10.00 uur te numansdorp (zh),
overleden op 06-12-1971 te numansdorp (zh) op 70-jarige leeftijd, zoon van maartje
POUWE.
Uit het tweede huwelijk:
2.
pleun WESTERWEEL, geboren op 23-05-1901 om 07.30 uur te oud-beijerland (zh),
huisnr. B 373.
Werd geboren als Doolaard, en bij het huwelijk erkend.

3.

Gehuwd 1925 met willempje DORST, geboren op 29-06-1904, overleden op
08-06-1994 te mijnsherenland (zh) op 89-jarige leeftijd.
iman WESTERWEEL, geboren op 08-10-1906 te rotterdam (zh), overleden op
29-11-1985 te oud-beijerland (zh) op 79-jarige leeftijd, begraven op 03-12-1985 te
mijnsheerenland (zh),
stadsarchief Dordrecht toegangsnr 782, titel: older Het Westmaas-Nieuwland.1969 223, akte
van aankoop van het recht van erfpaht rustende op het perceel gelegen aan de Westdijk,
kadasraal bekend gemeente Mijnsheerenland, sectie B no 778, alsmede van de volle eigendom
van het perceel gelegen eveneens ade Westdijk, kadastraal bekend gemeente Mijnsheerenland,
sectie B no 1112 vanOiman Westerweel en Aartje Pieternella Middelhoek te Mijnsheerenland.
1945: 795: Verguning en stuk betreffende de vergunning veleend aan O. Westerweel, tot het
leggen van een dam in de noordelijke Braberwegsloot, voor hwet perceel bekend gemeente
Mijnsheerenland, sectie A no 939.

4.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-01-1938 te mijnsheerenland (zh) met aartje
pieternella MIDDELHOEK, 29 jaar oud, geboren op 11-02-1908 te mijnsherenland
(zh).
maartje (ma) WESTERWEEL, geboren op 20-12-1915 te numansdorp (zh).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-01-1939 te mijnsherenland (zh) met pieter (piet)
LAGERWERF, 22 jaar oud, eierhandel, kuikenexportbedrijf, geboren op 13-04-1916

te mijnsherenland (zh), overleden op 26-05-1990 te bladel (nb) op 74-jarige leeftijd,
begraven te hilvarenbeek (nb), zoon van marinus LAGERWERF, kippenboer,
kuikenbroeder.
V.57

marinus WESTERWEEL, boer, winkelier, arbeider op een scheepswerf, geboren op
18-11-1876 te brouwershaven (z), huisnr. C 21, overleden op 30-07-1936 om 21.00 uur te
nieuwerkerk op 59-jarige leeftijd.
Marinus woont bij zijn overlijden in Nieuwerkerk Duiveland, ook daar is een overlijdensakte nr. 10.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-05-1903 te brouwershaven (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. marinus
b. geb. pieternella maria
c. afkondigingen kerkwerve 10 en 17 mei
d. Certificaat Nat.Mil. lichting 1896, lot 1, ingelijfd op O2-03-1896 en nog dienende met pieternella

maria MATTHIJSSE, 23 jaar oud, geboren op 11-12-1879 om 02.30 uur te kerkwerve (z),
huisnr. N 30, overleden op 03-09-1965 te den haag (zh) op 85-jarige leeftijd.
Na het overlijden van Marinus hertrouwde zij met een heer 'de Roo'. En ging in den Haag wonen.

Dochter van maria KOOMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
lena maria WESTERWEEL, geboren op 11-12-1903 te brouwershaven (z),
overleden op 28-09-1990 te dirksland (zh) op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op
02-10-1990 te den haag (zh), crematorium "Nieuw Eykenduynen".
Samenwonend (1) voor 1930.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 23-04-1930 te rotterdam (zh) met petrus
stephanus van de SANDE, 24 jaar oud, geboren op 21-12-1905 te schiedam (zh),
overleden op 10-05-1992 te den haag (zh) op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op
14-05-1992 te den haag (zh) , crematorium " Nieuw Eykenduynen", zoon van
theodorus van de SANDE, metaalarbeider, en anna catharina van LINGEN.
III.23

cornelia WESTERWEEL, geboren op 18-06-1789 te brouwershaven (z), gedoopt op
24-06-1789 te brouwershaven (z) (getuige(n): Jannetje Cornelisse Imanse), overleden op
07-03-1848 om 05.00 uur te bouwershaven (z) op 58-jarige leeftijd.
Aangegeven door: Willem van Eibergen, 78 jaar, winkelier en Gerardus van Eibergen, 38 jaar,
particulier.
Op de Memorie van Successie (kantoor Zierikzee 687/909B, 1848) verklaart de Burgemeester van
Brouwershaven dat Cornelia geen goederen heeft nagelaten, en in armoedige omstandigheden is
overleden.

Ondertrouwd op 27-09-1806 te brouwershaven (z), gehuwd op 17-jarige leeftijd op
15-10-1806 te brouwershaven (z) met cornelis KRIJGER, 25 jaar oud, geboren op
19-09-1781 te brouwershaven (z), gedoopt op 23-09-1781 te brouwershaven (z) (getuige(n):
neeltje willemse (Vaartje), zijn grootmoeder), overleden op 03-06-1847 om 20.00 uur te
brouwershaven (z) op 65-jarige leeftijd.
Aangegeven door: Willem van Eibergen, 77 jaar, winkelier en Gerardus van Eibergen, 37 jaar,
particulier.

Zoon van nicolaas KRIJGER.
De achternaam wordt in de doop- en overlijdensakten dan weer 'Krijger', dan weer 'de Krijger"
geschreven.

Uit dit huwelijk:
1.
marijtje KRIJGER, geboren op 13-02-1810 te brouwershaven (z), gedoopt op
18-02-1810 te brouwershaven (z) (getuige(n): lena Fatsoen), overleden op 08-06-1877
te brouwershaven (z) op 67-jarige leeftijd,
trouwt met Pieter de Swarte.
2.
nicolaas KRIJGER, geboren op 06-12-1811 om 04.00 uur te brouwershaven (z).
Aangegeven door de vader. Getuigen: Iman Westerweel, 42 jaar, dagloner en Jacob Kale, 42
jaar, dagloner. Overleden op 13-12-1811 om 03.00 uur te brouwershaven (z), huis E

(nummer niet vermeld), 7 dagen oud.
Aangegeven door: Iman Westerweel en Jacob Kaale, buren. De achternaam van de moeder
wordt in deze akte 'van der Wiele' genoemd.

3.

nikolaas KRIJGER, geboren op 16-02-1815 om 02.00 uur te brouwershaven (z),
huis E 58.
Aangegeven door de vader. Getuigen: Willem Matthijsse, arbeider en Jacob Kale, arbeider.

Gedoopt op 26-02-1815 te brouwershaven (z) (getuige(n): maria van Nieuwenhuizen),
overleden op 15-02-1870 om 14.30 uur te brouwershaven (z) op 54-jarige leeftijd.
Aangegeven door Daniel van Donge, 30 jaar, arbeider, zwager en Theunis van der Haven, 56
jaar, lijkdienaar.
Trouwt met Jorina van der Werf.

4.

jan KRIJGER, geboren op 18-07-1820 om 15.00 uur te brouwershaven (z), huis D
nr. 6.
Aangegeven door de vader. Getuigen: Adriaan de Moor, 39 jaar, arbeider en Johannes
Duvalois, 37 jaar, arbeider. Gedoopt op 30-07-1820 te brouwershaven (z), overleden op

13-05-1822 om 13.00 uur te brouwershaven (z), huis B 31 op 1-jarige leeftijd.
Aangegeven door de vader en Johannis Duvalois, 38 jaar, arbeider.

5.

johannis KRIJGER, geboren op 05-12-1821 om 08.00 uur te brouwershaven (z),
huis B 31.
Aangegeven door de vader. Getuigen: Johannis Duvalois, 39 jsaar, arbeider en Marinus de
Krijger, 31 jaar, arbeider. Gedoopt op 30-12-1821 te brouwershaven (z), overleden op

11-09-1884 om 23.00 uur te brouwershaven (z) op 62-jarige leeftijd.
Aangegeven door: Cornelis de Krijger, 35 jaar, arbeider, zoon en Cornelis van 't Hof, 71 jaar,
zonder beroep.
Trouwt met Kaatje Thijssen.

6.

jannetje KRIJGER, geboren op 27-05-1826 om 23.00 uur te brouwershaven (z), huis
B 31.
Aangegeven door de vader. Getuigen: Jacob Kaale, 55 jaar, arbeider en Bartel Westerweel,
39 jaar, arbeider. Overleden op 27-08-1897 om 20.00 uur te brouwershaven (z) op

71-jarige leeftijd.
Aangegeven door: Daniël van Donge, 58 jaar, veldarbeider en Willem Vlaander, 51 jaar,
kleermaker.
Trouwt met Daniël van Donge.

7.

cornelis KRIJGER, geboren op 17-08-1831 om 22.00 uur te brouwershaven (z), huis
B 31.
Aangegeven door de vader. Getuigen: Daniel Brandenburg, 39 jaar, blikslager en Johannis du
Valois, 48 jaar, arbeider. Gedoopt op 25-09-1831 te brouwershaven (z), overleden op

19-05-1832 om 08.00 uur te brouwershaven (z), huis B 31, 276 dagen oud.
Aangegeven door de vader en Jacob Kaale, 59 jaar, arbeider.

8.

cornelis KRIJGER, sloeproeier, geboren op 16-02-1833 om 08.00 uur te
brouwershaven (z), huis B 31.
Aangegeven door de vader. Getuigen: Daniel Brandenburg, 40 jaar, blikslager en Jacob
Kaale, 54 jaar, arbeider. Gedoopt op 24-02-1833 te brouwershaven (z), overleden op

08-05-1900 om 17.30 uur te brouwershaven (z) op 67-jarige leeftijd.
Aangegeven door: Pieter van der Weele, 39 jaar, dijkwerker en Bartel Geleijnse, 69 jaar,
havenmeester.
Trouwt achtereenvolgens met Kaatje de Oude en Cornelia Catharina van Reuven.
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