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

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

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

Aantal naamdragers Westerweele in bestand 2007 (geboorteplaats):
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2. De naam.
Het P.J.Meertens Instituut geeft de volgende verklaring voor de naam Westerweel:
"De welen (kolken door een dijkbreuk ontstaan) gaven hun naam aan de families Van der
Weel(e) en Van Weele, die overal in Zeeland voorkomen; verder aan de families Overweel,
Westerweel en Zoutewele" [Meertens-1947, p 81].
De vraag blijft echter, waar kan dit toponiem Westerweel gelokaliseerd worden? Misschien
kunnen we ons oriënteren ten opzichte van Oosterweel (= Austruweel), dat aan de Schelde
boven Antwerpen ligt. Oude vormen van deze plaatsnaam laten overigens zien dat het
richtingbepalende Ooster- een reïnterpretatie is van Otser- (1210 Otserwele), een
persoonsnaam (de weel van Otser). Dat neemt niet weg dat een later ontstane westelijke
weel toch Westerweel genoemd kan zijn.
Het blijft dan de vraag waar was deze weel gelegen en is het nog te achterhalen waar de
Westerweelen gewoond hebben? Mogen we aannemen dat het in de buurt van Zonnemaire
heeft gelegen? De eerste die zich Westerweel noemden komen daar immers vandaan.
Op kaarten uit die tijd zijn wel welen (wielen) te vinden, maar er is er niet een met zekerheid
aan te wijzen, of het moet het weel zijn die is ontstaan bij de stormvloed van 1682. M.H.
Wilderom zegt in “Tussen Afsluitdammen en Deltadijken” pag 92 en 93:
In de zuidoosthoek van Oud-Bommenede zien we het restant van een wiel, dat kennelijk een
overschot moet zijn van de doorbraak van 1682, die via de oude Nataarspolder was
ontstaan. Het lag voor de hand dat westelijk Bommenee spoedig werd drooggemaakt door
het wiel binnendijks te omkaden zodat een “buitenwiel” onstond. Vanaf die tijd kunnen we
dus spreken van oud-Bommenede in tegenstelling met de rest van Bommenede-land dat pas
in 1705 (?) en 1716 werd herdijkt.
Dit is nu nog zo en ook op de kaart te zien, dit wiel ligt te westen van Zonnemaire in 1706 als
voor de eerste keer de naam Westerweel in een acte (zie figuur 3 en 4) wordt genoemd. In
dat jaar is vermoedelijk Lijsbeth Iemans Prince overleden en laat haar man, Jan Janse
Goedhals een acte opmaken over de erfenis, in deze acte worden de kinderen “Westerweel”
genoemd. Dit kan ook overeen komen met het gegeven dat Joos Laurusse in 1625 een huis
aan de noord kant van Zonnemaire koopt en daar boer is, zijn oudste zoon Jan is daar ook
boer. Ook woont een broer van Joos in 1655 in Bommenede. Het zou dus goed mogelijk
geweest kunnen zijn dat de ouders van Joos in Bommenede woonden.
Dit geldt voor de gevonden personen uit de omgeving van Zonnemaire, er wordt al eerder
een Westerweel genoemd, nl in Haamstede: Tannetje Jorisdochter Westerweel, haar man
was van 1689-1695 schepen van Haamstede. Er is echter nog geen veband gelegd met de
Westerweelen uit Zonnemaire (zie hoofdstuk 7: ‘De Twijgjes”)
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Figuur 1 Google map van de "Weel"

Figuur 2 foto van de "Weel"
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Figuur 3 1706: verandering van Goedhals in Westerweel, met rechts onderin de handmerken van Neeltje,
Lyseb[eth] en Jan
RA Eilanden invnr 4637, Weesboek 1658--- , Sonnemare Fol 1b (zie voor transcript bijlage 1)
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Transcript van de margetekst:
Also Elisabeth Goethals van Westerweel
heeft getuigt dat sij haar part van haar
suster Anna heeft getrok[ken] dus voldaan,
alsmede hare geheele moeder[lijke]
successie, hetselve getuigd ook Neeltje
Westerweel, alsmede Jan Westerweel,
alsmede Geetruit van Westerweel sodat
yder van ’t sijne is voldaan. Gesecludeerd
Marinis en Yman van Westerweel.

Figuur 4 1706: naam veranderd van Goedhals in Westerweel
Transcript:
Op huiden de 20 junij 1726 compareerde
voor mij Govert Fierse secr[tari]s van
Sonnemaar Jan van Westerwal
(Westerweel?) met Coen Clynkerla welke
bekende geaccordeert te sijn over
moederlijke sucessie van Coen
Clynkerlant en Chieltje Klynkerland yder
3 ducatons Corssius 1726 te langsten te
betalen en ot securuteit hebben wij dit
beide onderteken
Jan van Westerweel
mij present G.Fierse secr s

Dit is het handmerk van Coen
Clink[er]l[and] sig sterk makende voor sijn
suster Chieltje Chielt Clynkerla[nd]

Figuur 5 1726: 1e tot nu toe gevonden handtekening van een Westerweel
RA Eilanden invnr 4637, Weesboek 1658- Sonnemare Fol 1A
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3. Het begin.
Als onze vroegst bekende voorvader Joos Laurusse, zoon van Laurus en Jelinken, geboren
wordt, ergens tussen 1590 en 1600, is het een rumoerige tijd.
Nederland is in die tijd een republiek, de republiek is nooit officieel uitgeroepen of
afgekondigd, ze is min of meer ontstaan door het gezamenlijke verzet, van de noordelijke
Protestantse gewesten van Holland en wat grote steden, tegen de overheersing door het
Katholieke Spanje.
Deze jonge republiek bevindt zich midden in de tachtigjarige oorlog. (1568-1648)
De reformatie, die mede de oorzaak is van de oorlog, is nog lang geen voldongen feit in alle
gewesten. En ieder jaar steekt de pest wel ergens de kop op.
De landbouw, visserij en de zeevaart, de belangrijkste bronnen van bestaan, zijn uitermate
afhankelijk van het weer.
Al met al is het leven van onze voorvaders en moeders nogal onzeker.
Een jonge Engelse jurist ‘Fynes Morison’1
die van oktober 1592 tot juli 1593 door Nederland reist, beschrijft diverse aspecten van de
Nederlandse samenleving.
Het klimaat vindt hij tamelijk extreem, de winters koud.
The United Provinces of Netherland have a most intemperate Aire, the Winter cold being
excessive, and the Summers heat farre exceeding the ordinary heate of the clime.
The waters aswell runnig as standing, are almost all Winter frosen over with a thicke Ice, so as
they will beare hundreths of young men and women, sliding upon them with pattins, according
to their custom. Yea, the arm of the Sea called Zwidersea, lying within land, betweene Holland
and Freseland, though it be large and deepe, is many times in Winter so frosen over, as
Victualers erect Tents in the middest of it, having Beers and Wine and Fire made upon iron
furnaces, to refresh such as pass.

Hij maakt ook interessante opmerkingen over de mode, gewoontes en voeding.
They use very little lace, no imbroderye, yet the Hollanders, of old accounted the most rude of
the other Provinces, at this day increased in wealth, and reputation of State, doe by little and
little admit luxury, and their sonnes apply themselves both to the apparell and manners of the
English and French.

De Vlaamse en Brabantse vrouwen vindt hij moderner en beter gekleed, en mooier ‘more
faire’ dan die uit de noordelijk provincies.
Er zijn honderden brouwerijen, alleen in Delft zijn er , naar men zegt 300. Bier is in
tegenstelling tot water een veilige drank.
The Netherlanders use less excesse in drinking then the Saxons, and more then other Germans.
And if you aske a woman for her husband, she takes it for an honest excuse, to say he is drunken
and sleeps.
The Bawers (boeren) drink milke in stead of beer.

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

Het is ook heel gewoon voor burgers van goede komaf om voor hun deur te zitten met een
stuk beboterd brood en een stuk kaas waar ze van eten.
Ze koken stukjes vlees in grote potten, met wortels of rapen en brokken vet; en dit koken ze
steeds weer en zetten het bij iedere maaltijd van de week op tafel eventueel aangevuld met
wortels of vet al naar behoefte, ze noemen het ‘Hutspot’. Voor het koken gebruiken ze
regenwater dat in bakken opgevangen wordt.
1

Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. J. Buisman, 136
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Er wordt ook vis ( bij Dordrecht zwemt veel zalm), paddenstoelen, kikkerbilletjes en oesters
gegeten.
Tot zover Fynes.
Er is een uitgave van Morisons verhalen uit 1918.
Hoewel Schouwen alleen over water, per zeilboot, te bereiken was moeten belangrijke
gebeurtenissen, zij het met vertraging, wel zijn doorgedrongen.
Hier onder volgt een aantal belangrijke gebeurtenissen tussen 1590 en 1600, die zeker op de
Zeeuwse eilanden gehoord en besproken zullen zijn.

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

Schouwen en Duivelandt zijn duidelijk twee aparte eilanden.
Bommenede is het oude Bommenede voor dat het verzonk.
Na 1634 ontstaat iets ten Noorden van Zonnemaire het nieuwe Bommenede.
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4. De stamvaders
4.1. Joos Laurusse2. (Louwerse) geboren voor 1600, overleden december
1652 Zonnemaire.

Van Joos Laurusse weten we weinig en daarnaast betrekkelijk veel. Dat klinkt tegenstrijdig
maar klopt wel. De DTB (doop-trouw-begraafboeken) uit die tijd zijn er niet geweest, of zijn
verloren gegaan. Wie Joos’ ouders waren is waarschijnlijk niet meer te achterhalen. Zijn vader
heette Laureris, dat kan je zien aan het patroniem3 van hem. Zijn moeder zal waarschijnlijk
Janneke geheten hebben, gezien de naam van de eerste dochter uit het eerste en ook het tweede
huwelijk , maar zeker is dat niet.
Uit de rechterlijke archieven , RAZE (Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden) komen we
wel iets meer te weten, allereerst uit een schepenakte van 13 februari 1641, waaruit blijkt dat
Joos’ vrouw Catarina Jans even voor 13 februari 1641 is overleden en hem met vijf kinderen
achterlaat, hun leeftijden staan in de akte vermeld, zodat hun geboortejaar bij benadering te
berekenen valt.
In de rechterlijke archieven vind je verder genoemd een Lauwerijntje Louwers (15 november
1605) en een Vincent Lauwers (18 februari 1655) die hoogstwaarschijnlijk een zuster en een
broer van Joos zijn.
Over de exacte geboorte data van onze eerste voorouders is weinig bekend.
Hun eerste kind, Janneke, is op 13 februari 1641, 19 jaar, [dit blijkt uit een akte van die datum]
Ze zal dus in 1621 geboren zijn.
Aannemelijk is derhalve dat Joos ca 1620 trouwt.
Over het algemeen werd er niet vroeg getrouwd, men moest een inkomen hebben!
Uitgaande van het bovenstaande kunnen we aannemen dat Joos en Catharina in het laatste
decennium van de 16de eeuw geboren zijn.
Joos trouwt dus ca 1620, met de ca 25 jarige Catharina Jansdr.
Heeft hun bruiloft er zo uit gezien?

1620 is ook het jaar dat de Pilgrim Fathers op 22 juli, vanuit Delfshaven vertrekken naar
Amerika, waar ze na 60 dagen aankomen en nabij Cape Cod aan land gaan.
2

Geen bronvermelding van:
-Burgerlijke stand gegevens
-Bevolkingsregister
-DTB boeken
-Gegevens van familie
3

Patroniem= achternaam ontleend aan de voornaam van de vader
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Joos en Catharina krijgen vijf kinderen, Janneke ca 1621, Jelinken 1625 [zij wordt ook
wel Lijnken genoemd], Jan ca 1629, Lauweris 1634, Joos 1637. De geboortejaren
kunnen herleid worden uit bovengenoemde akte. Zij hebben allen het patroniem Joosse,
of Joosz.
Op 8 maart 1625 is er springvloed, deze veroorzaakt grote overstromingen in heel
Nederland, van Vlaanderen tot Emden. Ook van Walcheren en Zuid-Beveland lopen delen
onder, het volgende wordt o.a. vermeld “Thien polders sijn in Zuytbevelant geinnondeert,
… Twee bij Broiwershaven, … ook Oresand [eiland Orizand ten noorden van
Zuid-Beveland]… het water heeft tot Middelburch in veel straten geloopen”.

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

Gouden Karolus Gulden

Zilveren Karolus Gulden

Mogelijk komen ze in juli 1625 naar Zonnemaire, vanuit Bommenede. Het plaatsje
waar, in 1655 nog een broer van Joos woont, wordt in 1625 ook zeer zwaar getroffen.
Zeker is dat het geval op dinsdag 1 november 1633 als een stormvloed Bommenede geheel
doet onderlopen. Op 8 maart 1634 besluit de Hollandse Rekenkamer het stadje drijvende te
laten.
Niet alle bewoners trekken weg.

Op 15 november 1635 neemt Joos een hypotheek, groot 12 pond, ten behoeve van
Louwerijntje Louwers (zijn zus?). Zij heeft hem als voogd gekozen, daar haar tweede
echtgenoot Adriaan Hendricks haar verlaten heeft. Zij moet nu alleen zorgen voor de
wezen van Cornelis Thonis Smyt, dit is vermoedelijk haar overleden eerste echtgenoot.
Eind januari, begin februari 1641 overlijdt zijn vrouw Catharina Jansdr. Ca 46 jaar oud.
Er is een schepenakte van 13 februari van dat jaar waaruit blijkt dat Catharina overleden
is
.
Aan de kust vooral bij brak water, heerst malaria, de derdendaagse koorts. Daar sterven veel
mensen aan. Men schrijft de oorzaak al eeuwen toe aan de kille zeedampen. De ware oorzaak
[de mug] kent men nog niet.
In 1642 werkt Rembrant aan zijn ‘Nachtwacht”.

Het is vermoedelijk ook in 1642 dat Joos met Adriaentje Marinusdr. Houtsagers trouwt.
[zie geboorte datum eerste kind.]
Zij krijgen vier kinderen, Jannetje in januari 1643, Marinus in mei 1644, Angenietken in
mei 1648 en Maeijcken in 1650. Zij zijn geboren in Zonnemaire en noemen zich Joosse.
Op 21 mei 1646 trouwt zijn dochter Jelinken [zij wordt nu Lijsbeth genoemd] met
Huijch Wouters jongeman van Zonnemaire.
Rob Westerweel
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Joos overlijdt eind 1652.
Uit een schepenakte van 27 december 1652, blijkt dat Joos dood is. De weduwe
Houtsagers met voogd Borselaar tegen Huich Wouters en Lijnken Joos Lauwers, Jan en
Lauris Joosse, het betreft de uitkoop van Joos Joosse de jongste zoon uit het eerste
huwelijk van Joos Laurusse. Hij is dan 16 jaar.
Er worden maar drie wezen genoemd, Marinus, Angenietken en Maeijcken.
Is Jannetje [oudste dochter 2de huwelijk] al overleden?

Joos Joosse overlijdt december 1663 of januari 1664. Een akte uit januari 1664 geeft aan
dat er meer schulden dan baten zijn. Hij is dan 27 jaar.

Het onderhoud van de minderjarige kinderen uit het laatste huwelijk wordt geregeld, zie
Raze. 6401 19 maart 1653, waarbij Jan Joosse het onderhoud van Marinus 8 jaar en
Maeijcke 2 jaar op zich neemt.
Claes Pieterse Groenenboom neemt het onderhoud van Angenietken 5 jaar voor zijn
rekening. [Is hij de weduwnaar van Joos zijn oudste dochter Janneke geboren in1621?]
Adriaenken is al voor 18 februari 1655 overleden, want Mr.Vincent Laurusse woonende
te Bommenede wordt administratief voogd voor de wezen van Adriaenken en Jan
Joosse toeziend voogd. Op dezelfde dag wordt er een schepenschuld brief opgemaakt,
t.l.v. Mr. Vincent Laurusse t.b.v. de wezen, groot 200 Karolusguldens
Bijzondere Zeeuwen uit die tijd zijn:

Jacob Cats,
geb. 10 november 1577 te Brouwershaven, dichter en raadpensionaris
van Holland, overleden op12 september 1660 op zijn landgoed
Zorgvliet even buiten s’Gravenhage, het huidige Catshuis.
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Michiel Adriaanszoon de Ruyter,
geb.24 maart te Vlissingen. Grootste Nederlandse zeeheld.
Overleden op 29 april 1676 te Syracuse, na op 22 april dodelijk
gewond te zijn. Hij wordt op 18 maart 1677 in de Nieuwe Kerk
in Amsterdam begraven.
Hij was zo beroemd dat de Franse kustbatterijen, het transport van
zijn lichaam met saluut schoten begeleiden.
l
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4.2. Jan Joosse 1628-1668 Zonnemaire
Jan is vermoedelijk geboren tussen 13 februari 1628 en 13 februari 1629, in de akte van 13
februari 1641, waaruit blijkt dat zijn moeder Catharina overleden is, wordt zijn naam
genoemd met de vermelding dat hij 12 jaar is. Over zijn jeugd weten we niets.
We kunnen er wel van uitgaan, dat hij in oktober 1639 hoort van de grote zeeslag bij Duins,
waar de Hollandse en Zeeuwse vloot onder Tromp en Witte de With de Spaanse vloot
verslaat.

Een jaar later wordt Adriaentje zijn stiefmoeder.
Vermoedelijk werkt hij op de boerderij van zijn vader.
Als zijn vader, Joos Laurusse, in december 1652 sterft is Jan ca 24 jaar.
Hij neemt op, 19 maart 1653, twee kinderen op zich uit het tweede huwelijk van zijn vader te
onderhouden, te weten Marinus 9 jaar en Maeijcke 2 jaar. Het is aan te nemen dat Jan als
oudste zoon de boerderij erft.
De weduwe Adriaenken Houtsagers blijft dan vermoedelijk met de kinderen bij hem wonen.
Op 27 april 1653 zal de erfenis afgehandeld zijn, op die datum geeft hij de weesmeester een
schuldbekentenis voor 26 pond, dit zal het vaderlijk erfdeel zijn, als onderpand brengt hij
paarden en koeien in. Hij is dus kennelijk zelfstandig boer.
Jan doet op 5 juli 1654 belijdenis, waarna hij vermoedelijk in augustus 1654 trouwt met
Lijsbeth Jansdr. Goedhals, dochter van Jan Goedhals, van Brouwershaven, en Barbara Gijs.
Op 12 oktober 1654 ontploft in Delft de kruittoren, waarin 90,000 pond buskruit lag
opgeslagen. De klap is op Texel en op de Veluwe te horen, in Haarlem rammelen de deuren.
We kunnen aannemen dat het op Schouwen ook wel gehoord zal zijn.
Er zijn rond de 300 huizen verwoest, minstens 54 doden en honderden gewonden.

Na haar huwelijk komt Lijsbeth in Zonnemaire wonen.
Zij krijgen vijf kinderen:
1. Joos: gedoopt 07 maart 1655. getuigen zijn Louwrens Joosz en Lijntje Joosdr. (oom en
tante.)
Het is in dit jaar 1655 dat het nieuwe raadhuis, het huidige Paleis, op de Dam in Amsterdam
gereed komt.

2. Barbeltje: gedoopt 4 maart 1657. getuige is Barbeltje Goedhals. (Oma.)
.
Het is een zeer koude winter in Nederland
“Sedert den 20. December van het jaar 1657, tot den 20. February dear naer, heeft het in
Vlaenderen een so felle koude gemaeckt dat het water omtrent eene halve ure in de zee
bevrosen was.”
Bronnen bevriezen, koeien vindt men dood in hun stal en op tal van plaatsen liggen dode
hazen, vossen en herten voor het oprapen.

3. Catharijnten: gedoopt 23 maart 1659. getuigen zijn Huygen Wouters en Janneke Stoffels,
aangetrouwde oom en tante ( Janneke is in januari getrouwd en net in verwachting van haar
eerste kind dat in september gebroren wordt.)
Rob Westerweel
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Op 15 april 1661 komt Barbel Goedhals met attestatie naar Zonnemaire.
[Uit de akten blijkt dat haar man Jan voor maart 1661 overleden, zij verhuist vermoedelijk
daarom naar haar enige dochter, die dan met drie kinderen van resp. 6, 4 en 2 jaar best wat
hulp kan gebruiken, daarbij heeft ze zelf geen inkomen en daar Jan, haar man, arbeider was zal
er ook niet veel geld geweest zijn]
4. Jan gedoopt 22 april 1663. get. Joos Joosz en Wourerina Grijspeert. Jan overlijdt
vermoedelijk voor 25 mei 1665, dan wordt er immers weer een Jan gedoopt.
Begin januari 1664 overlijdt Joos Joos. Er is een akte die aangeeft dat er meer lasten dan baten
zijn, de broers Jan Lauris worden in deze akte vermeld.
5. Jan gedoopt 25 mei 1665. get. Wouterijne Wouters. (dit kan een zus zijn van Huich)
[Hier zie je mooi de vernoeming zoals die gebruikelijk waren, Joos is opa van vaders kant,
Barbeltje oma van moeders kant Catharijnten is oma van vaders kant en Jan opa van moeders
kant.]
Jan neemt later de familienaam van zijn moeder aan.
Dan overlijdt Lijsbeth in 1666.
Op 12 maart 1667 gaat Jan in ondertrouw met Noudijna [Dina] Machielse en op 3 april 1667
trouwen zij. Noudijna is weduwe van Adriaen Cornelis Cloote, met wie zij op 7 april 1657 in
ondertrouw was gegaan en op 13 april 1657 getrouwd was.
Op 28 april 1667 verkoopt Jan een huis in Zonnemaire.. (Het huis van Adriaan en Noudina?)
[De akte zegt ‘als man en voogd van Dina Machiels. transport. Aan Pieter Harmanse een huis
en erf te Zonnemaire voor ₤45-0-0.]
Op 5 juli 1668 verkoopt Noudijna Machielse, weduwe van Jan Joosse, aan Marinus Joosse een
huis, schuur, wagenschuur, bakkeet en 2 gemeten weiland waar het huis opstaat, in het
Moerbevang te Zonnemaire voor 900 Carolus gulden [₤150-0-0.]
Dit zou mogelijk de boerderij kunnen zijn van Joos Laurusse.
[ Jan Joosse is dus dood. Dina verkoopt het huis aan Marinus de halfbroer van Jan uit het
tweede huwelijk van hun vader Joos, Marinus is 24 jaar.]
Noudijna hertrouwt op 3 maart 1669 met Lieven Jan Buijsse, hij is weduwnaar van
Adriaenken Cornelis en woont in Dreischor. Het is wel zeker dat Noudijna daarheen verhuist.

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

Rob Westerweel
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2.4. Jan Goedhals ca. 1600 – ca. 1661 Brouwershaven.
Jan is de vader van Elisabeth Jansdr. Goedhals. (zie Jan Joosse)
Hij trouwt met Berbel (Barbara) Cornelisdr. Gijs ca. 1622.
Het aantal inwoners van Nederland [binnen de huidige grenzen] bedraagt in dit jaar ca 1,6
miljoen. De helft woont in Holland 627.000, 190.000 boven het IJ, 482.000 ten zuiden.
Amsterdam telt 105.000 inwoners, Leiden ca 55.000, Haarlem 45.000, Middelburg 30.000,
evenals Rotterdam en Utrecht. Aan het eind van de eeuw is de bevolking van Amsterdam
verdrievoudigd.

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

Zij krijgen vier kinderen, die allen te Brouwershaven worden geboren.
1. Elysabeth: gedoopt 3 december 1623.
Het is een mooie zomer als Barbara in verwachting is van Elysabeth, droog en zonnig.

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

Er is een asielzoekerprobleem in het jaar van Elysabeths geboorte. Nadat, in Duitsland net
over de grens, de protestantse legers op 6 augustus 1623 zijn verslagen, komt er een stroom
vluchtelingen op gang en weldra trekken duizenden Gelderland en Overijsel binnen. Het zijn
burgers, maar ook veel soldaten-vrouwen en -kinderen.

Er heerst in die jaren ook veel pest, in oktober 1624 streven er in Amsterdam 569 mensen.
En tussen 1617 en 1624 zouden er in die stad 32.500 mensen gestorven zijn.
Op 23 april 1625 sterft Maurits aan leverkanker.

2. Cornelis: gedoopt 27 januari 1627.
We moeten aannemen dat tussen 1623 en 1627 nog wel één of twee kinderen geboren zijn,
maar die zullen voor de doop overleden zijn. Ook is het waarschijnlijk sat Elysabeth voor
augustus 1628 is overleden, tenzij beide moeders Ely(i)sabeth geheten hebben, dat zou het
verschil in spelling verklaren.
Op 27 januari wordt er een nationale” biddach of vasteldach” gehouden om afwending
De winters zijn vrij koud in deze jaren, de Zuiderzee vriest vaak dicht.
Rob Westerweel
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van de grote gevaren voor de “platte landen” te vragen. Wat zijn die gevaren? Altijd deze
twee: een vijandelijke inval over het ijs en ijsgang en hoogwater.

3. Elisabeth: gedoopt 20 augustus 1628, zij trouwt 1654/1655 met Jan Joosse
Het is een slechte koude zomer, pas eind augustus wordt de temperatuur zomers.
De Vasa, het nieuwste Zweedse oorlogsschip, slaat op 10 augustus 1628 tijdens zijn eerste
reis, net buiten de haven om, 50 mensen verdrinken. Pas in 1961 zal het gelicht worden. Het
is nu in Stockholm te bezichtigen
Piet Hein Verovert op 8 september 1628 de Zilvervloot, een staaltje van piraterij, dat nog
altijd bejubeld wordt. Het bracht dan ook 15 miljoen gulden in de schatkist.

4. Adriaan: gedoopt 27 oktober 1630. getuigen zijn Jannetje Adriaen en Maria Cornelis Gijs.
[zuster van Berbel?]
In 1630 vinden er in Zeeland enkele grondvallen plaats, in Veere storten op een mooie
heldere nacht een kruittoren en een wachthuisje in zee.
Ook bij Rengerskerke op Schouwen vind een grondval plaats.
Op 12 september 1631 zal de bevolking van Schouwen in repen roer geweest zijn. Op die dag
vaart een vloot van 88 schepen met 4500 soldaten aan boord, uit de Zuidelijke Nederlanden
de Zeeuws wateren op. Ze blijken naar Tholen te willen. De boeren verzamelen zich op de
dijken.
Vandaar zien ze een Zeeuws eskader aan komen. Op het Slaeck tussen Duyvelandt en St.
Annalandt wordt slag geleverd, het gaat de hele nacht door, slechts enkele schepen van de
Zuidelijken ontkomen in de ochtendmist. De meeste stranden zwaar gehavend, 4000 man
wordt gevangen genomen.

Jan is hoogstwaarschijnlijk arbeider of hovenier, want in 1632 en 1633 snoeit hij bomen voor
de stad en in 1640 en 1641 snoeit hij de wijngaard voor de stad. [Deze feiten zijn terug te
vinden in het stadsarchief van Brouwershaven.]
In begin november van 1632 is het zacht en droog, het is te hopen dat hij toen gesnoeid heeft
want op de 21e vriest het en dat blijft het doen tot eind december.
Galilei publiceert met kerkelijke goedkeuring zijn “Dialogo” hierin beschrijft hij het
wereldbeeld zoals wij dat kennen, met om de zon draaien planeten, i.p.v. de wereld als
middelpunt van het heelal. De discussies in het boek geven echter aanleiding tot een
onderzoek en de Inquisitie veroordeelt hem op 22 juni 1633 tot het afzweren van zijn
dwaalleer. Hij krijgt huis arrest in Florence Hij studeert daar verder, maar wordt blind in
1637, hij heeft te veel in de zon gekeken.
Pas in de 19de eeuw zal het gelijk van Galilei onomstotelijk worden aangetoond.

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

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

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

Laurus N.N. Geb. half 1500.
Laurus N.N: vermoedelijk geboren begin 2e helft 16e eeuw; had ook zoon Vincent. bron : kw.st
J.M.G.Leune.

Kinderen:
1.
joos LAURUSSE, geb. voor 1600 (zie II.1).
2.
Vincent LAUWERS, zn. van Jelinken of Jannetje N.N.
Vincent woonde in Bommenede en werd ook omschreven als meester Vincent Lauwers;
deze titel werd toen gebruikt door schoolmeesters en chirugijns; Vincent werd in 1655
toeziend voogd van de wezen van Joos Lauwers en Adriaenken Marinus (Houtsager)
(RAZE 4601, Zonnemaire 18-2-1655);.

3.

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

II.1

joos LAURUSSE, geb. voor 1600, overl. zonnemaire (z) voor 1653.
Tr. (1) catharina JANSDR, tr. (2) adriaantje marinusdr HOUTSAGER, geb. ± 1615, overl.
± 3-1653.
Geb, kort circa 1615 en overleden kort voor 19-03-1653 (RAZE 4601, Zonnemaire) bron: kw.st
J.M.G.Leune.

Uit het eerste huwelijk:
1.
janneke JOOSSE, geb. zonnemaire (z) ± 1622.
2.
jelinken JOOSSE, geb. zonnemaire (z) ± 1625 (zie III.3).
3.
jan JOOSSE, ged. zonnemaire (z) ± 1629 (zie III.4).
4.
lauweris JOOSSE, geb. zonnemaire (z) 1634 (zie III.7).
5.
joos JOOSSE, geb. zonnemaire (z) 1637, overl. ald. ± 1664.
Overleden tussen 22-04-1663 en 15-01-1664.
RAZE 4601 27-12-1652 zonnemaire
Comp. Adriaenken Marinus Houtsagers, wed. Joos Lauwers, met Adriaen Borselaar
als haar verkozen voogd ten eenre, en Huijch Wouters x Lijnken Joosse , Jan Joosse en
Lauris Joosse ten andere zijde. Betreft de uitkoop van Joos Joosse.

Uit het tweede huwelijk:
6.
jannetje JOOSSE, ged. zonnemaire (z) 04-01-1643 (zie III.11).
7.
marinus JOOSSE, ged. zonnemaire (z) 05-1644 (zie III.12).
8.
angenietke JOOSSE, ged. zonnemaire (z) 17-05-1648.
9.
maeijcke JOOSSE, ged. zonnemaire (z) 1650 (zie III.16).
III.3

jelinken JOOSSE, geb. zonnemaire (z) ± 1625.
Wordt Lijnken, Lijsbeth, Cathalijntje genoemd.

Otr. zonnemaire (z) 21-04-1646, tr. zonnemaire (z) 21-05-1646 Huijch WOUTERS.
Uit dit huwelijk:
1.
neelken HUIJCHE, ged. zonnemaire (z) 23-06-1655 (get.: Wouter Huygen, Laurens
Joosz en Aeghten Cornelisz).
Volgens brief Delst heet kind Wouter.

2.

ariaen HUIJCHE, ged. zonnemaire (z) 14-04-1659 (get.: Jan Joosten,Janneke
Stoffels).
De moeder heet bij doop Cathalijntje.

III.4

jan JOOSSE, ged. zonnemaire (z) ± 1629, overl. ald. ± 1668.
Lidmatenregister zonnemaire 5-7-1654
Jan Joosten, Ook onder deze datum : Laurens Joos en ......zijn huisvrouw, bij nacht zonder

Rob Westerweel

Pagina 13

5-9-2016

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

Tr. (1) <1655 lijsbeth jansz GOEDHALS, ged. brouwershaven (z) 20-08-1628, overl.
zonnemaire (z) ca 1666, dr. van jan GOETHALS en berbel (barbara) cornelis GIJS, otr. (2)
zonnemaire (z) 12-03-1667, tr. ald. 03-04-1667 noudijna MACHIELS.
Noudijna is wed. van Adriaen Cornelis Cloote. otr. 07-04-1657 te zonnemaire tr. 13-04-1657 te
zonnemaire
RAZE 4601 28-04-1667 zonnemaire
Jan Joosse man en voogd Dina Machiels, transp. aan Pieter Hermanse een huis en erf te
zonnemaire voor 45-0-0 vlaamse ponden.
RAZE 4601 05-07-1668
Noudijna Machiels weduwe van Jan Joosse transp. aan Marinus Joosse een huis, schuur,
wagenhuis, bakkeet en 2 gemeten weiland waar het huis op staat gelegen in het Moerbevang te
Zonnemaire voor 900 Car. guldens. Jan Joosse is dus tussen 28-04-1667 en 05-07-1668
overleden, op de leeftijd van ong. 38 jaar.
RAZE 4597 Schepenakte zonnemaire 14-11-1669
Marinus Tromper, voor Leendert Tromper en die als lasthebbende van de kinderen Jan Joosse
en de erfgenamen van Noudijna Machiels, contra Pieter Hermans.
RAZE 4601 04-04-1671 zonnemaire
het jongste weeskind van Jan Joosse is besteed bij Maeijcke Joos. Dit moet wel Jan Janse (later
Goedhals) zijn, zie ook Las 4637 ca 1667 Zm.
Tr Zonnemaire ot 03-03-1669
Lieven Jansz Buijsse wedr van Adriaenken Cornelis, wonende te Dreischor.

Uit het eerste huwelijk:
1.
joos JANSE, geb. dreischor (z), ged. zonnemaire (z) 07-03-1655 (get.: louwrens Joosz
en lijntje Joosdr).
In doopboek zonnemaire staat vermeld dat dit kind geboren is in Dreischor op duiveland en te
zonnemaire te doop gebracht omdat in dreischor niet werd gepreekt.

2.
3.
4.
5.
IV.7

barbeltje JANSE, ged. zonnemaire (z) 04-03-1657 (get.: Barbeltje Goedhals).
catharijnten JANSE, ged. zonnemaire (z) 23-04-1659 (get.: huijgen Wouters en
janneke Stoffels).
jan JANSE, ged. zonnemaire (z) 22-04-1663 (get.: Joos Joos en Wouterina Grijspeert).
jan janse GOEDHALS, geb. zonnemaire (z) (zie IV.7).

jan janse GOEDHALS, geb. zonnemaire (z), ged. ald. 25-05-1665 (get.: wouterijne Wouters).
Jan heeft belijdenis gedaan te Brouwershaven op maandag 14 januari 1686 bron: kw.staat
Cornelis Gast.

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

Uit het eerste huwelijk:
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1.
2.

elisabeth GOEDHALS, ged. zonnemaire (z) 23-01-1687 (zie V.2).
adriana GOEDHALS, ged. zonnemaire (z) 14-08-1690 (get.: Thonis Pleune van
Waardenburg, Adriaenken Jacobs).
3.
neelken WESTERWEEL (van), ged. zonnemaire (z) 27-01-1692 (zie V.5).
4.
jan WESTERWEEL, geb. zonnemaire (z) (zie V.7).
5.
geetruijt WESTERWEEL (van), ged. zonnemaire (z) 17-02-1697 (get.: jannetje
Leenders).
6.
eymant janse WESTERWEEL, ged. zonnemaire (z) 19-04-1699 (zie V.12).
7.
marinus janse WESTERWEEL, geb. zonnemaire (z) 25-12-1701 (zie V.15).
Uit het tweede huwelijk:
8.
lijsbeth GOEDHALS, ged. zonnemaire (z) 05-12-1706 (get.: pieter Bastiaanse,
bastiaan pieterse Schriek, lysbeth Machiels en anna janse Goedhals).
9.
lisabeth jans WESTERWEEL, ged. zonnemaire (z) 25-08-1709 (zie V.20).
V.2

elisabeth GOEDHALS, ged. zonnemaire (z) 23-01-1687 (get.: Catrijntje Huijbregts), tr. ald.
03-08-1711,
'Augustus, moet waarschijnlijk 'Mei' zijn volgens volgorde van trouwboek. bron: gen. afschr. 78/ tr
zonnemaire 1636-1774 andries jansse KEUVELAAR.
Andries komt van Dreischor.

Uit dit huwelijk:
1.
geertruijt KEUVELAAR, ged. zonnemaire (z) 13-11-1712 (get.: Jan Jansse
Goedhals, Bastiaantje Willemse Schriek).
2.
jan KEUVELAAR, ged. zonnemaire (z) 11-08-1715 (get.: Jan Jansse Goedhals,
Neeltje Goedhals).
3.
lijsbeth KEUVELAAR, ged. zonnemaire (z) 08-11-1716 (get.: Jan Jansse Goedhals,
Bastiaantje Pieters Schriek).
4.
jan KEUVELAAR, ged. zonnemaire (z) 11-09-1718 (get.: Job Jansse Broodman,
Neeltje Jansse Goedhals).
5.
joos KEUVELAAR, ged. zonnemaire (z) 28-04-1720 (get.: Jan Jansse Goedhals,
Bastiaantje Pieterse Schriek).
6.
marije KEUVELAAR, ged. zonnemaire (z) 08-03-1722 (get.: Jan Goedhals,Chieltje
Klynckerlandt).
V.5

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

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

Uit het eerste huwelijk:
1.
wilhelmina tonisse SLUITER, ged. zonnemaire (z) 05-01-1716.
Uit het tweede huwelijk:
2.
joppa BROODMAN, ged. zonnemaire (z) 17-03-1720 (get.: Jan Jansse Goedhals,
Mary Slikmans).
3.
neelie BROODMAN, ged. zonnemaire (z) 22-05-1721 (get.: Hubrecht Bouwman,
Tannetje Doelemans).
4.
job BROODMAN, ged. zonnemaire (z) 08-08-1723 (get.: Jan van Westerweel, Iman
Jansse van Westerweel, Crielje Coensse Klynckerlandt, Willemijntje Broodman),
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overl. voor 1728.
Vader Job is overleden (posthumus).

V.7

jan WESTERWEEL, geb. zonnemaire (z), ged. ald. 13-01-1695 (get.: Pieter Gabriels, Dine
Mechelmans), overl. kats (z) 1762.
GA 202 aantek. betr. Kats pag 17.
15-03-1762 arrest van de goederen van wijlen Jan Westerweele tot verhaal van achterstalige landpacht
tot en over 1762.
De schuld bedraagt VL.P 1760/10/6 driekwart
Catelijntje Bakker, weduwe en Nicolaas de Wilt, oom van de twee voorkinderen consenteren in het arrest
eveneens Govert Boone ouderling en Jan Wante diaken.
pag 23.
17-09-1762 comp. voor de weeskamer Catelientje Bakker wed. Jan Westerweele voor haar kind Iman
Jansz Westerweel oud 9 jaar. Otr. (1) > 1741 cornelia de WITTE, otr. (2) kats (z) 28-01-1741

dina de WILT, geb. colijnsplaat (z), ged. ald. 29-04-1709, dr. van jacob dingemansz de
WILT en cornelia pietersdr van SANDIJCK, otr. (3) kats (z) 21-10-1752, tr. ald. 20-11-1752
cathalina BAKKER, geb. colijnsplaat (z), ged. ald. 02-02-1728, overl. maart 1804.
Weduwe van Jan Glas, dr. van jacobus BAKKER (KEMPE) en helena HOOGERHEIDE.
Hertr. jan lievense GLAS.
Uit het tweede huwelijk:
1.
jan WESTERWEEL, geb. ca 1741.
Naamlijst van de voor dienstplicht of contributie in aanmerking komende personen van de
plaasten op Noord- en Zuid-Beveland 1797-1798 (uit Archief Gewestelijke Besturen van
Zeeland inv. nr 257) In Gen Afschriften no 510. Vermeld staat: Westerweele Jan, gehuwd, 57
jaar, arbeider, Colijnsplaat, otr. colijnsplaat (z) 20-04-1771 adriana cornelisse van

STELLE, ged. colijnsplaat (z) 26-07-1741 (get.: jan van der Heijde, maertje de
Lange), dr. van cornelis van STELLE en lijntje BOOGERTS.
1771, 'Jan Westerweel en sijn vrouw Adriana Cornelisse van Stelle in july aangekomen
van Colijnsplaat'.

2.

jacob WESTERWEEL, geb. kats (z) 24-01-1746, ged. ald. 30-01-1746 (get.: Jacob
omerse Kijboom, Pieter adriaansz Dag, Bastiaantie Kijboom), overl. colijnsplaat (z),
huisnr. E.. 16-12-1817 03.00 u.
Jacob wordt genoemd in Gen.Afschr. 510 Naamlijst van de voor dienstplicht of
contributie in aanmerking komende personen van de plaatsen op Noord- en
Zuid-Beveland 1797-1798 (uit archief Gewestelijke Besturen van Zeeland inv. nr 257)
Vermeld staat: Westerweele, Jacob, 52 jaar geb. colijnsplaat.

Uit het derde huwelijk:
3.
iman jansz WESTERWEEL, geb. kats (z) ± 1753,
pag 23. 17-09-1762 comp. voor de weeskamer Catelientje Bakker wed Jan Westerweele voor
haar kind Iman Jansz Westerweel oud 9 jaar. Overl. kortgene (z), huisnr. 60 29-10-1811
21.00 u. Aangevers: Abraham Tilroe 30 jaar, tuinman en Pieter Bouwense 27 jaar buren.
Belijdenis Kortgene 11-06-1789.

Tr. (1) ± 01-1779 jacoba lievense van der WEELE, geb. wissenkerke (z) 30-08-1752,
ged. ald. 03-09-1752, overl. kortgene (z) < 11-1796, dr. van lieven marinusse van der
WEEL en geertruid simonse SCHOOLMEESTER, otr. (2) kortgene (z) 04-11-1796,
tr. ald. 20-11-1796 pieternella (pieta) BROUWER, geb. wolphaartsdijk (z) <>1762,
arbeidster, overl. kortgene (z), huisnr. 15 02-01-1818 17.30 u.
Aangegeven door: Krijn van de Bergen, 62 jaar, arbeider en Hendrik van der Weele, 57 jaar,
schuitevoerder.
Memorie van successie Colijnsplaat 1/1 1818
Op 2 jan 1818 te Cortgeen overleden Pieternella Brouwer, weduwe Iman Westerweele in leven
arbeider aldaar, niets nagelaten, uit de armenkas onderhouden, geen andere erfgenamen dan
twee minderjarige dochters Carolina en Janna
Cortgene 31-5-1818.
Bevolking 1813 Kortgene.
huis nr 15: Arij de Moor 77 jaar dagloner.
Leuntje Barentse 74 jaar dagloner
Prinan de Moor 34 jaar naaister
Rob Westerweel
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Pieternella Brouwers 47 jaar dagloner geb Wolphaartsdijk in
gemeente gekomen 1790
Johanna Westerweel 13 jaar dagloner + 2 kinderen onder de 12
(meisjes).

V.12

eymant janse WESTERWEEL, ged. zonnemaire (z) 19-04-1699 (get.: jannetje Leenders).
Vermoedelijk komt Eymant met attestatie van Ka(t)s te Nieuwerkerk op 1-10-1723. (Bron: J.L.
Braber, Dreischor).

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

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

Uit het eerste huwelijk:
1.
lisabeth WESTERWEEL, ged. nieuwerkerk, duiveland, (z) 04-01-1726.
2.
elisabeth WESTERWEEL, ged. nieuwerkerk, duiveland, (z) 19-01-1727 (get.: Lijn
van den Berge, Pieternelle Leunis), overl. sint maartensdijk (z) 27-02-1789.
Lijsabeth doet belijdenis in Sint Maartensdijk 27-03-1755.

Tr. (1) sint maartensdijk (z) 04-06-1748 bartel DEKKER, ged. stavenisse (z)
18-05-1704, overl. sint maartensdijk (z) 07-06-1761, zn. van cornelis marinusse
DEKKER en leentje meeuwis EYK.
Lidmatenboek Sint Maartensdijk: Bartelt Decker ingekomen met attestatie van
Serooskerke 1738.
Er worden vier kinderen van Bartel begraven t.w. tussen 01-10-1754 en 01-10-1755;
tussen 01-10-1755 en 01-10-1756; tussen 01-10-1756 en 01-10-1757; tussen
01-10-1761 en 01-10-1762 (Bartel is dan al overleden). We weten niet welk kind
wanneer gestorven is.

3.
4.

Tr. (2) nn. Eerder tr. elisabeth cornelia de JONG-KLERKX.
johannes WESTERWEEL, ged. zierikzee (z) 02-10-1729.
leendert WESTERWEEL, ged. zierikzee (z) 12-11-1730, overl. biervliet (z)
15-10-1783.
Laat geen goederen na, Bron: Collaterale successie, Biervliet.
Buitenleden: Leendert en zijn huisvrouw Maria Allaard beide met attestatie van
Renesse dd 19-04-1767, wederom vertrokken met attestatie naar Biervliet dd
26-06-1768. (Bron: IJzendijke L 1751-1801).
Het is vermoedelijk deze Leendert die op op 20-04-1753 belijdenis doet te Sint
Maartensdijk (Bron: Lidmatenregister Sint Maartensdijk} en op O5-10-1753 aankomt
in Renesse van Sint Maartensdijk. (Bron: J.L. Braber, Dreischor)
Leendert verkoopt aan Cornelis Blaauwkamer een woonhuis met schuur.
Erf: noord, west de molenwal, zuid: wed.Maarten Aalbregtse (molenaar) oost: de kerk.
kosten: vl.pond 150.0.0 (900,--) datum: 22-02-1779. (Bron: RAZE 1025). Dit huis is
nog terug te vinden en is verbouwd tot magazijn.

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

Uit het tweede huwelijk:
5.
johannes WESTERWEEL, ged. zierikzee (z) 26-08-1732.
Van Zeeuwse Stam 1-20 1971/77 blz 209
Plaatselijke armen Sonnemaire.
In het rekeningenboek van de plaatselijke Armen van Sonnemaire, berustend in het
Gemeentearchief van Brouwershaven, wordt in de jaren 1708-1720 de huur betaald
voor het gebruik van het doodskleed. Later werd alleen het aantal overledenen
vermeld.
"1747 Johannis Westerweel".
Hoogstwaarschijnlijk is de hierboven genoemde Johannes dezelfde als deze zoon van
Iman en Plona.

6.

Rob Westerweel

bartel (leenderse) WESTERWEEL, ged. zonnemaire (z) 02-02-1738 (get.: neeltje
Westerweel), overl. brouwershaven (z) 04-11-1776, begr. brouwershaven (z), op 't
kerkhof 06-11-1776.
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Het patroniem Leenderse is in feite onjuist, had natuurlijk Imanse moeten zijn. Maar in
het trouwboek staat het wel.

Otr. brouwershaven (z), tr. zonnemaire (z) 09-05-1761 elisabeth leendertse
VIJVERBERG, ged. bruinisse (z) 30-08-1742 (get.: Jan Dingemanse Dekkers en
Elisabeth Verseput), overl. brouwershaven (z) 19-01-1823, dr. van leendert klaasze
VIJVERBERG en jannetje jans DEKKERS. Hertr. cornelis FATSOEN.
V.15

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

Otr. (1) 1729 grietje DIRKS, ged. (NH) brouwershaven (z) 04-01-1703 (get.: janneken Karels),
dr. van dirk pieters FELTEN en elisabeth heijndrickse LALEIN, otr. (2) brouwershaven (z)
13-09-1731, tr. ald. 03-10-1731 neeltje TONIS, ged. (NH) brouwershaven (z) 30-01-1698
(get.: grietje Leenderts), dr. van tonis leendertse [VERDONCK] en neeltje DOMUS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
elisabeth WESTERWEEL, ged. brouwershaven (z) 10-02-1729, begr. zierikzee (z)
26-01-1809.
Op maandag 21 november 1785 met attestatie vertrokken naar Zierikzee (bron:
kwartierstaat Cornelis Gast.

Otr. brouwershaven (z) 10-09-1750, tr. ald. 06-10-1750 leunis jacobse FRANSMAN,
ged. brouwershaven (z) 22-10-1724, overl. ald. 05-07-1785, begr. ald. 08-07-1785, zn.
van jacob pieterzn FRANSMAN en susanna leunis STOKKE.
Poorterboek Brouwershaven: Leunis Fransman de eed als burger en poorter gedaan
ten stave van Cornelis Donkan, baljuw en ter presentatie van Anthoni Mascqeu en
Adriaan Parre, burgemeesters, 20-12-1758.
Krijgt op 24-06-1760 van de Baljuw, burgemeester en Schepenen van Brouwershaven
een vergunning tot het verkopen (binnen de stad) van theee, koffie, chocolade,
koffiebonen en cacao.
Bron: Register van Acten van Commissie an Admissie de Stede Brouwershaven,
Streekarchief Schouwen-Duiveland, lokatie Brouwershaven, inventaris nr 86.

V.20

lisabeth jans WESTERWEEL, ged. zonnemaire (z) 25-08-1709 (get.: neeltje jansse
Goedhals), otr. ald. 01-04-1733.
Aan datum is geknoeid! Echtgenoot is johannes BOGERMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
cornelis BOGERMAN, ged. zonnemaire (z) 10-01-1734 (get.: kaatje Arnoud).
2.
basteiaenje BOGERMAN, ged. zonnemaire (z) 12-05-1736 (get.: neeltje
Westerweel).
3.
catje BOGERMAN, ged. (NH) ouwerkerk (z) 22-06-1743 (get.: catje Koolpit?).

III.7

lauweris JOOSSE, geb. zonnemaire (z) 1634, overl. ca 1665.
RAZE 4601 04-02-1655 zonnemaire
Jan Verdict transp. Lauwers Joosz een huis, schuur, erf en boomgaard, groot 2 gemeten 50
roeden te zonnemaire
RAZE 4601 11-04-1655 zonnemaire
Jan Verdict transp. Hr Johan Verburght een s.s.b tbv Lauwers Joosz.
RAZE 4601 03-09-1655 zonnemaire
Leendert van de Velde transp. aan Louris Joosz een huis en schuur aan de Ring van zonnemaire
O. en Z. de straat, W. en N. het kerkhof, voor 200 Car. gulden.
RAZE 4601 08-05-1661 zonnemaire
Het kosterschap van de kerk is voor 20 Car gulden besteed aan Laurus Joosz.
RAZE 4637 01-04-1661 zonnemaire
Laurus Joosz is geld schuldig aan de wezen van Joos Laurusz.

Rob Westerweel
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RAZE 4637 16-11-1665 zonnemaire
Schepenschuldbrief tlv Laurus Joossz gehuwd met Janneke Stoffels en tbv de wezen van Joos
Laurisse, groot 40-0-0 vlaamse ponden
RAZE 4637 ca 1665 zonnemaire
Janneke Stoffels wed van Lauris Joosse. Er is sprake van een huis en een schuur aan de dijk van
Zonnemaire
RAZE 4597 Schepenakte zonnemaire september 1666
Betreft verkoop tvv Marinus Copmoeijert (geldschieter) van het huis en de schuur waar Laurus
Joosse laatst gewoond heeft.

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

Uit dit huwelijk:
1.
rachel LAURUSSE, ged. zonnemaire (z) 21-09-1659 (get.: jan Cornelisz, maetje Jansz
en .... Arens).
2.
stoffel LAURUSSE, ged. zonnemaire (z) 02-10-1664 (get.: jan Joosz, pieter Stoffels,
lijsbeth Jansz en dyelje? Stoffels).
3.
josijnken LAURUSSE, ged. zonnemaire (z) 02-10-1664 (get.: Jan Joosz, Pieter
Stoffels, Lijsbeth Jansz, Dyelje? Stoffels).
III.11

jannetje JOOSSE, ged. zonnemaire (z) 04-01-1643 (get.: lijntje Joos).
Kinderen:
1.
joos PIETERSE, ged. zonnemaire (z) 25-10-1665 (get.: lijsbeth Joos).
2.
marij PIETERSE, ged. zonnemaire (z) 03-10-1666 (get.: tanneke Joosz).
3.
marij PIETERSE, ged. zonnemaire (z) 24-04-1668 (get.: lijsbeth Joosz).
4.
catharijnke PIETERSE, ged. zonnemaire (z) 09-02-1670 (get.: neelken Joosz).

III.12

marinus JOOSSE, ged. zonnemaire (z) 05-1644 (get.: severijne Marinus), overl. ± 1681.
Zijn vader overleed toen hij ca 8 jaar oud was, zijn moeder toen hij ca 9 jaar was; hij is vanaf
1653 opgegroeid bij zijn oom Jan Joosse, broer van zijn vader,; kocht 5-7-1668 van de weduwe
van zijn broer Jan Josse haar huis, schuur, wagenhuis en bakkeet met 2 gemeten weiland in het
Moerbevang te Zonemaire voor 90 Car. guldens (RAZE 4601); verm overleden begin 1681
(RZAE 4637 Zonemaire 27-3-1681); otr Zonnemaire 1-12-1668;tr Dreischor 26-12-1668 (te
Zonnemaire ged zes kinderen w.o. een tweeling Adriaen (1671); Neelken(1673); Joos (1674),
Marinus (1676) en de tweeling Claes en Adriaentje (1678); de kinderen en hun nazaten noemen
zich overwegend Westerweel, ook : van der Weele Bron: kw.st Johannes Marinus Gommert
Leune
RAZE 4637 04-05-1671 zonnemaire
Joos Janse, weeskind van Jan Joosse wordt besteed bij Marinus Joosse Het jongste weeskind is
besteed bij Maeijcke Joos (lw. mi. Jan Janse)
RAZE 4637 01-05-1672, 19-04-1673, 1674,1675,1676 zonnemaire Jan Janse, wees van Jan
Joosse, besteed bij Marinus Joosse
RAZE 4601 27-02-1676 zonnemaire
Hr.Schout Trompert voor Joos Joosse en als opperweesmeester voor de onmondige wezen van
wijlen Jan Joosse nl Jan Janse, transp. aan Marinus Joosse als voogd van de voornoemde wees,
2 gemeten 37,5 roeden korenland in het Sluisbevang, voor 36-0-0 vlaamse ponden per gemet.
RAZE 4637 27-03-1681 zonnemaire
Dingetje Claes, weduwe van Marinus Joosse met Claes Claese Mechelmans als haar verkozen
voogd.
RAZE 4602 05-12-1686 zonnemaire
Jan Janse Nelevaer gehuwd met Dina Claes transp. aan Claes Claese Mechelmans een huis,
schuur, bakkeet met een weiland waar het huis op staat en 2 gemeten grond (dit is de boerderij
die Marinus Joosse in 1668 van de weduwe van Jan Joosse overneemt).

Otr. zonnemaire (z) 07-12-1668, tr. dreischor (z) 26-12-1668 dina claasse MECHELMAN,
geb. na 04-1640, ged. Dreischor 15-09-1647, dr. van claas leenderts MECHELMAN en
neeltje daniels van 't HOF. Hertr. Jan Janse NELEVAER.
Rob Westerweel
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Voogd van haar kinderen werd na het overlijden van Marinus Joosse haar broer Claes Claesse
Mechelman (geb Dreischor 1656); deze was van 1700-1724 schepen van Dreischor
(J.J.Klompe, reischor, 1949,p.97); Dina tr. (2) voor 5-12-1686 Jan Janse Nelevaer, deze
verkocht in 1686 de boerderij van Marinus Joosse en Dina Mechelman aan haar broer Claes
(RAZE 4602)
bron: kw st J.M.G.Leune
Bij overlijden is Neelken 8 , Joos 6, Marius 4, Claes 2 en Adriaenke 1
bron: kw.st. Triest de Jonge.

Uit dit huwelijk:
1.
adriaen MARINUSSE, ged. zonnemaire (z) 11-01-1671 (get.: willemijntje Claes, joos
Hubrechts).
2.
neeltje marinusse WESTERWEEL, ged. zonnemaire (z) 29-01-1673 (zie IV.19).
3.
joos marinusse WESTERWEEL, ged. zonnemaire (z) 27-01-1674 (get.: joos
Hubrechts, maijken Joosz).
In RAZE 4452, Bommenede 17-2-1728 wordt gewag gemaakt van een testament van
Joos Marinusse Westerweel, zie 1251.

4.
5.
6.

marinus MARINUSSE, ged. zonnemaire (z) 10-05-1676 (get.: maijken ....).
claas marinusse WESTERWEEL, ged. zonnemaire (z) 22-05-1678 (zie IV.23).
adriaentjen WESTERWEEL, ged. zonnemaire (z) 08-10-1678 (get.: clara Claes).
Haar broer is gedoopt op 22-05-1678, dit is vreemd, maar het kan een uitstel van doop zijn
geweest wegens de lichamelijke toestand van het kind.

IV.19 neeltje marinusse WESTERWEEL, ged. zonnemaire (z) 29-01-1673 (get.: willemken Claes,
leendert Claes), overl. 1731.
Neeltje overlijdt tussen 21-11-1731 en 18-12-1731. Op de eerste datum is een testament gemaakt, op de
tweede wordt de erfenis verdeeld. Bron: RAZE 4127 Minuten akten notaris Johan Erkelens, Zierikzee, fol.
128r, 18-12-1731.
In het begin van de 18e eeuw woonde op een, thans niet meer bestaande, boerderij in de polder
Bloois onder Zonnemaire Marinus van der Wiele getrouwd met Neeltje Marinusse van der Weel.
Zij werd regelmatig Westerweel genoemd (Bron o.a. Doopboek Zonnemaire, 18-11-1716,
Lidmatenlijst 1710).
RAZE 4452, 16-11-1718, zonnemaire
Jacob van der Wielen is overleden. Er zijn 3 wezen.
RAZE 4452, 19-02-1728, bommenede
Rekening van Neeltje Marinusse Westerweel weduwe van Jacob van der Wiele. Wezen: Dina,
Maria en Marinus van der Wielen.
Zij verkoopt in 1718 aan Andries Scherpink een huis, schuur en gevolgen , staande aan de
Bommeneese dijk voor 55 vlaamse ponden (RAZE 4438/13-7-1718.
bron: kw.st.Triest de Jonge.

Otr. (1) zonnemaire (z) 29-08-1705.
T. zonnemaire ot 22-12-1719/tr 11-01-1720
Cornelis Jacobse Blase, jm van Noordgouwe. Neeltje Marinnusse van der Weel, weduwe van Jacob van
der Wiele, van Zonnemaire

, tr. zonnemaire (z) 14-09-1705 jacob van der WIELE, overl. Bommenede ±11-1718, zn. van
Johannes Jacobusz van der WIELE en Dina DINGEMANS.
RAZE 4451 16-11-1718 vermeldt de boedelinventaris met een saldo van 508.6.4 Vlmse ponden
en een weesbrief betreffende drie minderjarige kinderen
bron: kw.st. Triest de Jonge.

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

2.

maria van der WIELE.

3.

marinus van der WIELE.

Trouwt met Gerrit Gerritse Wolfhagen.

IV.23 claas marinusse WESTERWEEL, ged. zonnemaire (z) 22-05-1678 (get.: judith de Vogel),
overl. sint maartensdijk (z) 02-1730.
Rob Westerweel
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In 1708 staat in het doopboek van Elkerzee voor het eerst 'WESTERWEEL'.

Otr. elkerzee (z) 22-05-1706, tr. ald. 10-06-1706 dirkje jacobse LOKKER, geb. nieuwerkerke
(schouwen) (z) 1677, begr. sint maartensdijk (z) 1748.
Begraven tussen 1-10 en 31-12-1748, dr. van jacob LOKKER en neeltje JACOBS.
Weduwe, was eerder getrouwd met Arend Janse de Boer (10-05-1697).

Uit dit huwelijk:
1.
marij WESTERWEEL, ged. elkerzee (z) 20-03-1707 (get.: neeltje Marinus, joos
Marinusse).
2.
dina WESTERWEEL, ged. elkerzee (z) 06-05-1708 (get.: dina Klaas, hendrik Klaas).
3.
jakomijntje WESTERWEEL, ged. elkerzee (z) 26-05-1709 (get.: willemijntje jacobs
Lokker).
4.
jakomijntje WESTERWEEL, ged. elkerzee (z) 05-10-1710 (get.: anna Lokker).
5.
dana WESTERWEEL, ged. elkerzee (z) 14-10-1713 (get.: anna? Jacobs), begr. sint
maartensdijk (z) 07-1738.
Dana kreeg vermoedelijk een onwettig kind, geb. 1734 en begr. sept. 1734 Sint
Maartensdijk.

Otr. sint maartensdijk (z) 11-10-1737, tr. ald. 05-11-1737 pieter janse
SLOTMAKER, geb. sint maartensdijk (z) 20-11-1695, begr. ald. 05-1740, zn. van jan
SLOOTMAKER en paulyntje MANNEKE.
Pieter hertrouwt Grietje Tintelaar in 1738 te Sint Maartensdijk.

6.

7.
8.
9.
V.36

marinus WESTERWEEL, geb. elkerzee (z) 1714-1715, ged. ald. 30-12-1714 (get.:
neeltje marinusse Westerweel,johannis van der Wiele), otr. (1) sint annaland (z)
01-02-1743, tr. ald. 24-02-1743 janna abrahamse EGGEBEEN, ged. sint annaland
(z) 25-01-1705, overl. ald. 08-1748, dr. van abraham cornelisse EGGEBEEN en
aarjaantje crijnse de VOS, tr. (2) 1749-1750 cornelia GEBRAAT, ged.
oud-vossemeer (z) 11-05-1704, begr. poortvliet (z) 27-12-1755, dr. van jacobus
GEBRAAT en josyntje BAMISSE, otr. (3) poortvliet (z) 04-02-1757, tr. ald.
02-03-1757 geertruy SNEEP, geb. willemstad (nb), ged. ald. 25-10-1711 (get.: jan
ariens Boertie en maijke Visser), overl. 13-01-1768, dr. van ijsbrant SNEEP en
barbara ariens BOERTIE.
jacob WESTERWEEL, ged. elkerzee (z) 25-07-1716 (get.: anna? Jacobs).
jacobus WESTERWEEL, ged. sint maartensdijk (z) 13-11-1718.
jacobus WESTERWEEL, geb. sint maartensdijk (z) 19-10-1721 (zie V.36).

jacobus WESTERWEEL, geb. sint maartensdijk (z) 19-10-1721, landman, overl. ald.
07-05-1785, tr. ald. 11-02-1749 jannetje PAPE, geb. sint maartensdijk (z) 07-03-1728, overl.
ald. 25-06-1803, dr. van willem jacobs PAPE en maatje willems HAGE.
In het register van het oorgeld voor paarden van St.Maartensdijk wordt Jacob voor twee
paarden aangeslagen in 1761 en volgende jaren. De weduwe Jacob Westerweel ook voor twee
in 1791, 1800 en 1803.

Uit dit huwelijk:
1.
dirkje WESTERWEEL, geb. sint maartensdijk (z) 1750-1751, huisvrouw, overl. ald.
27-04-1810.
Dirkje doet belijdenis op 07-02-1771.

Tr. sint maartensdijk (z) 27-05-1776.
RAZE 5353, 121 18-04-1776 Huwelijkse Voorwaarden johannes OUDESLUIS, geb. sint

maartensdijk (z) 1733, landbouwer, overl. sint maartensdijk (z), huisnr. 137
12-10-1812 05.00 u.
Aangegeven door: Johannes Post, koopman, 51 jaar en François Was, schoolmeester, 29 jaar.

Zn. van johannes OUDESLUIS, landbouwer in de noordpolder ald Schepen ald, en
cornelia HEYBOER.
Johannes doet op 12-04-1754 belijdenis. Johannes is een belangrijk man geweest in de
kerk: junior diaken 1767-...., junior diaken 1773-...., ouderling 1781-....
(Lidmatenboek). Ook in de gemeente speelde hij een grote rol. In het testament van
18-02-1793 (RAZE 5354, 37) wordt hij als burgemeester aangeduidt. In dat van
20-09-1805 (RAZE 5355, 225) als schepen.
Er is tweemaal een testament opgemaakt door de echtelieden.
De eerste keer op 18-02-1793 (RAZE 5354, 37), de tweede keer op 20-09-1805 RAZE
5355, 225).

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

3.

maatje WESTERWEEL, geb. sint maartensdijk (z) 11-12-1757, overl. ald.
28-10-1842.
Ze deed haar belijdenis op 02-04-1779 in Sint Maartensdijk.

Tr. (1) sint maartensdijk (z) 11-04-1786.
Op 23-03-1786 werd te Scherpenisse trouwgeld betaald. Echtgenoot is abraham KNULST,

kuiper, overl. sint maartensdijk (z) 25-03-1800, zn. van willem KNULST en
pieternella EWOUTS.
De genoemde ouders zijn niet geheel zeker zijn vader en moeder. Abraham was eerder
gehuwd met Cornelia van Klinken. Uit dit huwelijk zijn tenminste drie kinderen bekend
( bron: mormonen), dat zijn: Pieter geb. 03-12-1775, Jacoba geb. 26-01-1777, Adriaan
geb. 19-09-1779.
Daarnaast vinden we nog: Kornelia geb. 07-01-1759, vader genoemd: Adriaan?,
Johannes geb. 22-03-1761, vader genoemd: Adriaan?,De moeder is in alle vijf
gevallen een Cornelia van Klinken.
Waarschijnlijk is dat we hier met twee verschillende huwelijken te maken hebben.
Abraham deed zijn belijdenis 14-04-1775 te Sint Maartensdijk.
Er zijn drie overlijdens van kinderen van Abraham bekend t.w. op: 02-09-1787,
12-12-1793 en 18-05-1795. Bij de volkstelling van 1814 worden twee kinderen vermeld
t.w.: Johanna, 23 jaar en Jacoba, 18 jaar.
Tr. (2) st maartensdijk (z) 02-04-1802, volgens ISIS is dit 1801 josephus wilhelmus van

STRATEN, geb. bergen op zoom (nb), ged. (RK) ald. 16-03-1770 (get.: Guilhelmus
Josephus Rekier en Joanna Praester?).
Bij de doop zijn de voornamen Guilhelmus Josephus, bij het trouwen is de volgorde van de
namen omgekeerd. Tonnelier/kuiper, overl. sint maartensdijk (z) 20-10-1857, zn. van

cornelis van STRAETEN en agnes VERHAGEN.
Op 02-04-1801 wordt te Stavenisse een testament opgemaakt tussen Josephus en
Maatje, aanstaande bruidegom en bruid. Op 02-04-1801 wordt te Sint Maartensdijk
trouwgeld betaald.Op de lijst van inwoners van 1811 van Sint Maartensdijk wordt het
gezin vermeld: Josephus 42 jaar, Maatje 57 jaar en drie kinderen Knulst.

4.
5.

clasijntje WESTERWEEL, geb. sint maartensdijk (z) 17-11-1762.
jacobus WESTERWEEL, geb. sint maartensdijk (z) 23-11-1766, boerenkecht, overl.
ald. 14-11-1799, tr. st.maartensdijk (z) 22-09-1791 maria clasina DOUW, geb. sint
maartensdijk (z) 23-01-1768, overl. scherpenisse (z) 25-04-1853 04.00 u.
Aangegeven door: Anthonij Duijnhouwer, schoonzoon, 58 jaar, herbergier en Adriaan
Sebastiaan Suurland, 54 jaar, gemeentebode. Dr. van gerard DOUW, landbouwer, en lena

TUK. Hertr. jan jacobse van OOST.
Zij hertrouwt 23-05-1806 (otr) met Jan Jobse van Oost.

III.16

maeijcke JOOSSE, ged. zonnemaire (z) 1650, otr. ald. 14-04-1671 tonis CORNELIS.
Uit dit huwelijk:
1.
cornelis TONIS, ged. noordgouwe (z) 01-05-1672 (get.: marinus Joosse, aegtje
Cornelisse).
2.
cornelis TONIS, ged. noordgouwe (z) 25-06-1673 (get.: cornelis Raijers, rachel
Centse).
3.
jacob TONIS, ged. noordgouwe (z) 13-10-1675 (get.: lijntje Joos).
4.
jan TONIS, ged. noordgouwe (z) 01-03-1677.
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6. De takken
Van de takken wordt hier alleen de persoon bij wie de tak begint weergegeven, de bedoeling
is wel om hier een volledige uitwerking neer te zetten, maar hier wordt nog aan gewerkt.

6.1. St. Maartensdijkse tak
De St. Maartensdijkse tak begint bij Claas Marinusse Westerweel (geboren in 1678)
I.1

claas marinusse WESTERWEEL, ged. zonnemaire (z) 22-05-1678 (get.: judith de Vogel),
overl. sint maartensdijk (z) 02-1730.
In 1708 staat in het doopboek van Elkerzee voor het eerst 'WESTERWEEL'.

Otr. elkerzee (z) 22-05-1706, tr. ald. 10-06-1706 dirkje jacobse LOKKER, geb. nieuwerkerke
(schouwen) (z) 1677, begr. sint maartensdijk (z) 1748.
Begraven tussen 1-10 en 31-12-1748, dr. van jacob LOKKER en neeltje JACOBS.
Weduwe, was eerder getrouwd met Arend Janse de Boer (10-05-1697).

Uit dit huwelijk:
1.
marij WESTERWEEL, ged. elkerzee (z) 20-03-1707 (get.: neeltje Marinus, joos
Marinusse).
2.
dina WESTERWEEL, ged. elkerzee (z) 06-05-1708 (get.: dina Klaas, hendrik Klaas).
3.
jakomijntje WESTERWEEL, ged. elkerzee (z) 26-05-1709 (get.: willemijntje jacobs
Lokker).
4.
jakomijntje WESTERWEEL, ged. elkerzee (z) 05-10-1710 (get.: anna Lokker).
5.
dana WESTERWEEL, ged. elkerzee (z) 14-10-1713 (get.: anna? Jacobs), begr. sint
maartensdijk (z) 07-1738.
Dana kreeg vermoedelijk een onwettig kind, geb. 1734 en begr. sept. 1734 Sint
Maartensdijk.

Otr. sint maartensdijk (z) 11-10-1737, tr. ald. 05-11-1737 pieter janse
SLOTMAKER, geb. sint maartensdijk (z) 20-11-1695, begr. ald. 05-1740, zn. van jan
SLOOTMAKER en paulyntje MANNEKE.
Pieter hertrouwt Grietje Tintelaar in 1738 te Sint Maartensdijk.

6.

7.
8.
9.
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marinus WESTERWEEL, geb. elkerzee (z) 1714-1715, ged. ald. 30-12-1714 (get.:
neeltje marinusse Westerweel,johannis van der Wiele), otr. (1) sint annaland (z)
01-02-1743, tr. ald. 24-02-1743 janna abrahamse EGGEBEEN, ged. sint annaland
(z) 25-01-1705, overl. ald. 08-1748, dr. van abraham cornelisse EGGEBEEN en
aarjaantje crijnse de VOS, tr. (2) 1749-1750 cornelia GEBRAAT, ged.
oud-vossemeer (z) 11-05-1704, begr. poortvliet (z) 27-12-1755, dr. van jacobus
GEBRAAT en josyntje BAMISSE, otr. (3) poortvliet (z) 04-02-1757, tr. ald.
02-03-1757 geertruy SNEEP, geb. willemstad (nb), ged. ald. 25-10-1711 (get.: jan
ariens Boertie en maijke Visser), overl. 13-01-1768, dr. van ijsbrant SNEEP en
barbara ariens BOERTIE.
jacob WESTERWEEL, ged. elkerzee (z) 25-07-1716 (get.: anna? Jacobs).
jacobus WESTERWEEL, ged. sint maartensdijk (z) 13-11-1718.
jacobus WESTERWEEL, geb. sint maartensdijk (z) 19-10-1721 (zie II.13).
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6.2. Zeeuws-Vlaamse tak
De Zeeuws-Vlaamse tak begint bij Leendert Westerweel (geboren in 1730)
I.1

leendert WESTERWEEL, ged. zierikzee (z) 12-11-1730, overl. biervliet (z) 15-10-1783.
Laat geen goederen na, Bron: Collaterale successie, Biervliet.
Buitenleden: Leendert en zijn huisvrouw Maria Allaard beide met attestatie van Renesse dd
19-04-1767, wederom vertrokken met attestatie naar Biervliet dd 26-06-1768. (Bron: IJzendijke
L 1751-1801).
Het is vermoedelijk deze Leendert die op op 20-04-1753 belijdenis doet te Sint Maartensdijk
(Bron: Lidmatenregister Sint Maartensdijk} en op O5-10-1753 aankomt in Renesse van Sint
Maartensdijk. (Bron: J.L. Braber, Dreischor)
Leendert verkoopt aan Cornelis Blaauwkamer een woonhuis met schuur.
Erf: noord, west de molenwal, zuid: wed.Maarten Aalbregtse (molenaar) oost: de kerk. kosten:
vl.pond 150.0.0 (900,--) datum: 22-02-1779. (Bron: RAZE 1025). Dit huis is nog terug te vinden
en is verbouwd tot magazijn.

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

Uit dit huwelijk:
1.
cornelia WESTERWEEL, geb. noordwelle (z) 23-01-1756 (zie II.2).
2.
iman WESTERWEEL, geb. serooskerke, schouwen, (z) ± 1761 (zie II.3).
3.
johanna WESTERWEEL, geb. noordwelle (z) 31-07-1761 (zie II.6).
4.
maria WESTERWEEL, geb. biervliet (z) 18-10-1770, ged. biervliet (z) 21-10-1770
(get.: cornelia Allaart, clara Zeegers), overl. oostburg (z) 16-12-1795, begr. oostburg
(z), op het kerkhof 21-12-1795.

6.3. Brouwershavense tak
De Brouwershavense tak begint bij Bartel Westerweel (geboren in 1738)
I.1

bartel (leenderse) WESTERWEEL, ged. zonnemaire (z) 02-02-1738 (get.: neeltje
Westerweel), overl. brouwershaven (z) 04-11-1776, begr. brouwershaven (z), op 't kerkhof
06-11-1776.
Het patroniem Leenderse is in feite onjuist, had natuurlijk Imanse moeten zijn. Maar in het
trouwboek staat het wel.

Otr. brouwershaven (z), tr. zonnemaire (z) 09-05-1761 elisabeth leendertse VIJVERBERG,
ged. bruinisse (z) 30-08-1742 (get.: Jan Dingemanse Dekkers en Elisabeth Verseput), overl.
brouwershaven (z) 19-01-1823, dr. van leendert klaasze VIJVERBERG en jannetje jans
DEKKERS. Hertr. cornelis FATSOEN.
Uit dit huwelijk:
1.
aploontje WESTERWEEL, geb. brouwershaven (z) 16-08-1761 (zie II.2).
2.
jannetje WESTERWEEL, geb. brouwershaven (z) 26-01-1764 (zie II.4).
3.
iman bartelse WESTERWEEL, ged. brouwershaven (z) 27-06-1765 (zie II.5).
4.
lena WESTERWEEL, ged. brouwershaven (z) 26-11-1767 (get.: Janna van Gulden),
overl. ald. 02-07-1768, begr. brouwershaven (z), op 't kerkhof 05-07-1768.
5.
leendert WESTERWEEL, geb. brouwershaven (z) 31-08-1773, ged. ald. 05-09-1773
(get.: Lena Leenderts Vijverberg), broodbakker, overl. hellevoetsluis (zh) 03-01-1857
14.00 u.
'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.

Otr. (1) zierikzee (z) 02-01-1799, tr. ald. 23-01-1799 catherina MEIJLEMANS.
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.

Otr. (2) zierikzee (z) 15-04-1800, tr. ald. 07-05-1800 anna elisabeth KOOIMAN, geb.
Rob Westerweel
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ca1770.
Vermoedelijk in 't kraambed gestorven. Begr. zierikzee (z) 25-01-1802.
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).

Tr. (3) hellevoetsluis (zh) 11-04-1822 (get.: 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

johanna maria van der HORST, geb. puttershoek (zh) 13-12-1781, ged. ald.
16-12-1781, naaister, overl. hellevoetsluis (zh) 17-10-1851 06.00 u., dr. van fredrik
hendrik van der HORST en grietje JABAAIJ.
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6.4. Eerste Noord-Bevelandse tak
De eerste Noord-Bevelandse begint bij Jan Westerweel (geboren in 1772)
I.1

jan WESTERWEEL, geb. kats (z) 20-02-1772, ged. ald. 23-02-1772 (get.: jacob janse
Westerweel, catalijntje Bakker), dagloner, boerenknecht, overl. colijnsplaat (z), huisnr. E 199
19-03-1837 02.00 u.
GA 306 aant. Kats pag. 20 239
4-4-1795 comp voor Johannes Kole en Joris Fierse schepenen van Kats.
Adriaan van Haver en Jan Westerweel beide meerderjarig. Zij verklaren op verzoek van Kaatje
Kloosterman, vrouw van Cornelis Joossen wonende te Kats en Jan Tazelaar wonende te
Wissenkerke, dat Adriaan van Haver in maart 1795 bij Cornelis Joossen is komen wonen.
Joossen heeft meermalen in dronkenschap gedreigd zijn vrouw dood te schieten. Ook Jan
Westerweel is knecht geweest bij Joossen van maart 1793 tot sint maarten 1794 en heeft meer
dan eens de vrouw ontzet als haar man dronken was.
Jan wordt ook genoemd in Gen.Afschr. 510 Naamlijst van de voor dienstplicht of contributie in
aanmerking komende personen van de plaatsen op Noord- en Zuid-Beveland 1797-1798 (uit
Arch. gewestelijke Besturen van Zeeland inv. nr 257) Vermeld staat: Westerweele jan, gehuwd,
26 jaar, boerenknecht geb. Kats.

Otr. kats (z) 03-01-1795.
Bron Gen. Afschr. 299/ Jan Janse geb. en wnd te Kats en Sara Fierze geb. en wnd gerechtelijk
Colijnsplaat , kerkelijk Kats. Tr. kats (z) 18-01-1795 sara jorisse FIERZE, geb. colijnsplaat (z)

01-03-1768, ged. ald. 06-03-1768, arbeidster, overl. colijnsplaat (z), huisnr. E 199 11-11-1835
05.00 u., dr. van joris maartensz FIERZE en cornelia pieterse van STELLE.
Uit dit huwelijk:
1.
adriana WESTERWEEL, geb. kats (z) 15-08-1795 (zie II.2).
2.
cornelia WESTERWEEL, geb. colijnsplaat (z) 02-11-1797 (zie II.4).
3.
jan WESTERWEEL, geb. colijnsplaat (z) ca 1798 (zie II.5).
4.
cornelis WESTERWEEL, geb. colijnsplaat (z) 04-10-1802 (zie II.7).
5.
jantina WESTERWEEL, geb. colijnsplaat (z) ca 1804 (zie II.10).
6.
dina WESTERWEEL, geb. colijnsplaat (z) 17-07-1808 (zie II.12).
7.
sara WESTERWEEL, geb. colijnsplaat (z), huisnr. 199 13-06-1812 11.00 u.
Bij de aangifte waren getuige: Gillis de Fouw, landbouwer en Jacob de Swarte, dagloner.

Overl. colijnsplaat (z), huisnr. E 199 06-08-1813 08.00 u.
Aangegeven door: Gillis de Fouw, landbouwer en Jacob de Swarte, dagloner.

8.
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6.5. Tweede Noord-Bevelandse tak
De tweede Noord-Bevelandse tak begint bij Iman Westerweel (geboren in 1753)
I.1

iman jansz WESTERWEEL, geb. kats (z) ± 1753,
pag 23. 17-09-1762 comp. voor de weeskamer Catelientje Bakker wed Jan Westerweele voor haar kind
Iman Jansz Westerweel oud 9 jaar. Overl. kortgene (z), huisnr. 60 29-10-1811 21.00 u. Aangevers:
Abraham Tilroe 30 jaar, tuinman en Pieter Bouwense 27 jaar buren.
Belijdenis Kortgene 11-06-1789.

Tr. (1) ± 01-1779 jacoba lievense van der WEELE, geb. wissenkerke (z) 30-08-1752, ged.
ald. 03-09-1752, overl. kortgene (z) < 11-1796, dr. van lieven marinusse van der WEEL en
geertruid simonse SCHOOLMEESTER, otr. (2) kortgene (z) 04-11-1796, tr. ald. 20-11-1796
pieternella (pieta) BROUWER, geb. wolphaartsdijk (z) <>1762, arbeidster, overl. kortgene
(z), huisnr. 15 02-01-1818 17.30 u.
Aangegeven door: Krijn van de Bergen, 62 jaar, arbeider en Hendrik van der Weele, 57 jaar,
schuitevoerder.
Memorie van successie Colijnsplaat 1/1 1818
Op 2 jan 1818 te Cortgeen overleden Pieternella Brouwer, weduwe Iman Westerweele in leven arbeider
aldaar, niets nagelaten, uit de armenkas onderhouden, geen andere erfgenamen dan twee minderjarige
dochters Carolina en Janna
Cortgene 31-5-1818.
Bevolking 1813 Kortgene.
huis nr 15: Arij de Moor 77 jaar dagloner.
Leuntje Barentse 74 jaar dagloner
Prinan de Moor 34 jaar naaister
Pieternella Brouwers 47 jaar dagloner geb Wolphaartsdijk in
gemeente
gekomen 1790
Johanna Westerweel 13 jaar dagloner + 2 kinderen onder de 12
(meisjes).

Uit het eerste huwelijk:
1.
jan WESTERWEEL, ged. kortgene (z) 26-09-1779 (get.: Jan Lievens Glas, Catalina
Bakker, echtelieden).
2.
geertruid WESTERWEEL, ged. kortgene (z) 31-12-1780 (get.: Lieven Marinusz van
der Weele, Maria Lievens van der Weele).
3.
lieven WESTERWEEL, geb. kortgene (z) 15-02-1783 (zie II.3).
4.
catalina WESTERWEEL, ged. kortgene (z) 06-06-1784 (get.: Jan Glas, Catalina
Bakker, echtelieden).
5.
geertruid WESTERWEEL, ged. kortgene (z) 25-09-1785 (zie II.7).
6.
catelijna WESTERWEEL, ged. kortgene (z) 20-01-1789 (get.: jan lievense Glas,
catalijna Bakker, echtelieden).
Uit het tweede huwelijk:
7.
Toona WESTERWEEL, geb. Kortgene 1795, overl. ald. 04-04-1814.
8.
jan WESTERWEEL, ged. kortgene (z) 13-08-1797 (get.: Jan Westerweel, Adriana
van Stelle, echtelieden).
9.
johanna WESTERWEEL, ged. kortgene (z) 23-06-1799 (zie II.12).
10.
katlijntje WESTERWEEL, ged. kortgene (z) 21-11-1802, overl. colijnsplaat (z),
huisnr. A 7 12-06-1832 19.00 u.
Aangegeven door Andries Huijssoon, en Tobias Meijaart.
11.
plona (toona) WESTERWEEL, ged. kortgene (z) 11-03-1804 (get.: Toon Brouwer),
overl. ald. 03-04-1814 16.00 u.
De akte is gedateerd 26-07-1814, de registers waren niet eerder voorhanden. Het kind wordt
hier Toona genoemd en is 9 jaar bij overlijden.

12.

pieta WESTERWEEL, ged. kortgene (z) 06-10-1805.

6.6. Westerweele tak
De Westerweele tak begint bij Cornelis (geboren in 1773)
I.1

cornelis WESTERWEEL, geb. colijnsplaat (z) 23-11-1773, ged. ald. 28-11-1773 (get.:
Heijnderik van Stelle, Dina Bouterse), schaapsherder, overl. wolphaartsdijk (z) 23-03-1845
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20.00 u.
In 1813 woont Cornelis in Kats op huisn. 48 als herdersknecht. Cornelis is daar in 1810
gekomen.
Hij wordt genoemd in Gen. Afschr. 510 "Naamlijst van de voor de dienstplicht of contributie in
aanmerking komende personen van de plaatsen op Noord- en Zuid-Beveland 1797-1798" (uit
Archief Gewestelijke Besturen van Zeeland inv. nr 257). Vermeld staat: Westerweele, cornelis,
ongehuwd, 23 jaar geb. Colijnsplaat
Lidmatenlijst Wolphaartsdijk 1799-1825: Cornelis Janse Westerweele met attestatie
09-11-1817 van Colijnsplaat.

Tr. (1) ca 1814 anna p BREÄS, geb. colijnsplaat (z) 26-12-1779, ged. ald. 02-01-1780, overl.
ald. ca 1814, dr. van pieter adriaanszn BREÄS en tannetje anthonijsdochter RABOU, tr. (2)
kats (z) 11-04-1814.
De akte is gedateerd 27-07-1814, omdat "op dien tijd bij de voltrekking van het gemelde Huwelijk geene
Registers ter inschrijving der acten voor den Burgelijke Stand waaren voorhanden". Echtgenote is

(jo)zina ZUURVELD, geb. kortgene (z) 18-10-1789, dienstmeid, overl. wolphaartsdijk
09-11-1856, dr. van passchier cornelisz ZUURVELD en adriana aarnoutse van de GUGT.
Uit het tweede huwelijk:
1.
jan WESTERWEELE, geb. wolphaartsdijk (z), huisnr. 156 07-01-1818 (zie II.1).
2.
adriaan WESTERWEEL, geb. wolphaartsdijk (z), huisnr. 156 25-08-1819 04.00 u.,
overl. ald. 19-11-1819 15.00 u.
Dit overlijden is ook te vinden in een Memorie van successie Goes 2/1442, 1819.
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7. De twijgjes
Er zijn 2 losse twijgjes, waarvan nog geen link gemaakt kan worden aan onze boom. Het
gaat hier om: Westerweel die gevonden is in Noordgouwe/Dirksland en in
Burgh-Haamstede, deze worden hieronder beschreven.

7.1 Noordgouwe/Dirksland
I.1

joannes GABRIELSE, tr. stoffelijntje simonse van DOEK.
Geen Westerweel maar gezien de voornamen zijn dit z'n ouders; w.s is Willem Gabrielse
Westerweel op 26-04-1775 in ondertrouw met Joanna Wadde wed Jan Berman (bron :
weeskamer Dreischor) een broer van Joannes Gabrielse.

Uit dit huwelijk:
1.
neeltje JOHANNESSE, geb. noordgouwe (z) 24-02-1764, ged. ald. 26-02-1765 (get.:
Maria Janse de Bruine).
2.
gabriel johannesse WESTERWEEL, geb. noordgouwe (z) 06-12-1766 (zie II.2).
3.
neeltje JOHANNESSE, geb. noordgouwe (z) 31-01-1768, ged. ald. 07-02-1768 (get.:
Lena Jacobse Kouwen).
4.
simon JOHANNESSE, ged. noordgouwe (z) 05-02-1769 (get.: Leena Kauwe).
II.2

gabriel johannesse WESTERWEEL, geb. noordgouwe (z) 06-12-1766, ged. ald. 07-12-1766
(get.: jannetje dingemanse Keer), overl. dirksland (zh) 31-03-1829 23.00 u.
In trouwboek Dirksland, jm van Noordgouwe.

Otr. dirksland (zh) 29-10-1795, tr. ald. 19-11-1795.
Gabriel Westerweel jongman gebooren te Noordgouw en wonende te Dirksland, en Arentje Nagtegaal
jongedogter geboren en wonende meede alhier zijn van meeninge na het eindigen der
huwelijksproclamatien zig in huwelijken staat te laten bevestigen. Iemand iets ten lasten van gemelden
persoonen hebbende, waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, adresseeren zig
tijdig daar en zoo't behoordop peene van een eeuwige stilzwijgen. Het eerste gebod den 1e november
1795 geaff. 2e Het tweede gebod de 8ste november 1795 geaff. de 9e Het derde gebod den 15e november
1795 geaff. de 16e arentje NAGTEGAAL, ged. dirksland (zh) 05-04-1778, overl. ald.

02-12-1822 13.00 u., dr. van jacob NAGTEGAAL en abera leenderts GESTEL.
Na het overlijden van Gabriël en Arendje worden de kinderen Jacob en Johannes in augustus
1830 naar Norg overgeplaatst.

Uit dit huwelijk:
1.
abra WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 09-12-1795 (zie III.2).
2.
stoffelijntje WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 20-04-1797, ged. ald. 30-04-1797
(get.: Jocomijntje Visbeen), overl. ald. 12-10-1810.
3.
willemina WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 26-06-1798, ged. 03-07-1798 (get.:
Barbara van Oostende), overl. ald. 12-05-1821 20.00 u.
4.
kind WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) <1802, overl. ald. 19-01-1802.
Overleden kind van gabriel johanessen Westerweel. Dit is de enige maal dat gabriel
het patroniem "johanessen" krijgt. Bron Gaardersboek.

5.
6.
7.
8.

johannes WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 11-02-1803, ged. ald. 27-02-1803
(get.: Dyna Broodshoofd), overl. ald. 28-10-1810.
jacob WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 13-08-1806, ged. ald. 21-09-1806 (get.:
Leentje van der Mast), overl. ald. 05-12-1810.
cornelia WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 02-05-1810 (zie III.9).
jacob WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 31-10-1813 21.00 u., ged. (NH) ald.
18-11-1813 (get.: jannetje van de Gevel), overl. norg (d) 09-06-1830 06.00 u.
Bij de aangifte waren getuige: Laurens Frieze, 41 jaar en Arie Danens, 33 jaar, beide
zaalopzieners in het eerste etablissement der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen
(gemeente Norg).
Op 15-08-1829 wordt Jacob, tesamen met broer Johannes, ingeschreven in Veenhuizen
I, het jeugdhuis van de Maatschappij van Weldadigheid. Hij wordt ingeschreven onder
nummer 863. Bron Archief Maatschappij van Weldadigheid, (op fiche) 110, fiche 3.
(n.b. vermeldt een nog niet te verklaren nummer 151/3).

9.
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10.

31-08-1817 (get.: laurensje Koman).
In doopboek voornaam: Joännes, overl. dirksland (zh), huisnr 239 22-09-1818 21.00 u.
paulus WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 22-08-1817 15.00 u., ged. (NH) ald.
31-08-1817 (get.: lena van der Weel).
Paulus vinden we bij de volkstelling van 1839 terug in Dirksland bij het gezin van
Arend Melissant en zijn zuster Abra. Hij is dan 22 jaar.

11.

johannes WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 19-03-1819 11.00 u.
Bij de aangifte waren getuige: Paulus van den Gevel, 55 jaar, winkelier en Jan Roodzand, 62
jaar, timmerman. Ged. (NH) dirksland (zh) 01-04-1819 (get.: abra Westerweel).
In doopboek voornaam: Joännes, overl. norg (d) 16-01-1830 11.00 u.
Bij de aangifte waren getuige: Laurens Frieze, 41 jaar en Arie Danens, 33 jaar, beide
zaalopzieners in het eerste etablissement der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen
(gemeente Norg).
Op 15-08-1829 wordt Johannes, tesamen met broer Jacob, ingeschreven in Veenhuizen
I, het jeugdhuis van de Maatschappij van Weldadigheid. Hij wordt ingeschreven onder
nummer 563. Bron Archief Maatschappij van Weldadigheid, (op fiche) 110, fiche 2.
(n.b. vermeldt een nog niet te verklaren nummer 151/4).

III.2

abra WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 09-12-1795, ged. ald. 20-12-1795 (get.: Cornelia
van Eeuwen), overl. dirksland (zh), huisnr 292 16-12-1847 16.00 u.
Aangegeven door: Leendert van Driel, 44 jaar, gerechtsdienaar en Jacob Hartman, 31 jaar,
houtkopersbediende. Tr. dirksland (zh) 09-11-1822.
Huwelijkse bijlagen:
a. doop aren
b. overl. maria kamerling
c. overl. maria van dijk, dochter van simon van Dijk en jannetje Bliek
nieuwe tonge/klinkerland, 08-10-1819, 23.30 uur, 34 jaar, akte 17
d. doop abra
e. afkondigingen herkingen
f. certificaat nat.Mil, lengte aren: 164,8 cm.

Echtgenoot is aren MELISSANT, geb. herkingen (zh) 28-10-1794, ged. ald. 02-11-1794,
arbeider, overl. herkingen, (zh), huisnr. 134 17-03-1873 10.00 u., zn. van jan MELISSANT en
maria KAMERLING.
Aren was eerder gehuwd met Maria van Dijk.
Bij de volkstelling van 1839 bestond het gezin uit:
de ouders: aren en abra, de kinderen: aren, jan, johannis, arentje
paulus Westerweel dan 22 jaar.
Bij de volkstelling van 1848 bestond het gezin uit:
de ouders: aren en abra, de kinderen: aren, jan, johannis,

en cornelis en zwager

cornelis en marinus

In het bev. reg. van dirksland 1846-1848 (niet geklapperd), woont

het gezin in huis nr 296.

In bev, reg 1850, fol. 412, (moeder abra is overleden, woont aren
nr 240a.

met de kinderen in huis

In bev. reg. 1862-1879 wonen op Oude Dijk 240, vader aren die op 15-03-1871 naar herkingen
vertrekt, de kinderen arentje en cornelis. deze laatste overlijdt in 1864.
In het bev. reg. van herkingen 1861-1880 vinden we in huis nr 149, vader aren(die in 1873
overlijdt), de kinderen arentje en marinus, die trouwt met geertje Bouwens.

Uit dit huwelijk:
1.
aren MELISSANT, geb. dirksland (zh) 18-04-1824 19.00 u., overl. dirksland (zh),
huisnr. 152 31-01-1878 13.00 u.
Eerst gehuwd met Grieta Karron, geb. 16-02-1826, Herkingen, overl. 21-01-1871, uit
dit huwelijk geen kinderen. Daarna met Cornelia van de Ham, geb. 10-03-1845,
Dirksland, uit dit huwelijk, Aren geb. 19-03-1877, overl. 21-03-1877.

2.
3.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

johannes MELISSANT, geb. dirksland (zh) 04-04-1828 11.00 u.
cornelis MELISSANT, geb. dirksland (zh) 25-02-1831 16.00 u., overl. ald.
30-01-1834 18.00 u.
arentje MELISSANT, geb. dirksland (zh) 11-02-1833 16.00 u.
cornelis MELISSANT, geb. dirksland (zh) 28-03-1836 09.00 u.
cornelis MELISSANT, geb. dirksland (zh) 26-09-1838 16.00 u., overl. dirksland (zh),
huisnr. 240 03-04-1864 12.00 u.
marinus MELISSANT, geb. dirksland (zh), huisnr. 354 16-05-1843 11.00 u.
Trouwt met Geertje Bouwens, geb. 21-11-1845, Herkingen. Ze krijgen drie kinderen,
wonen van 31-01-1863 op de Oudendijk 240 NK en vertrekken op 15-03-1871 weer
naar Herkingen. Bron: Bevolking Dirksland 1860-1880, folio 504.

III.9

cornelia WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 02-05-1810, ged. ald. 13-05-1810 (get.:
Cornelia Langstraat), overl. dirksland (zh), huisnr 138 20-03-1892 17.00 u.
In het bevolkingsregister van Dirksland 1880-1899, fol 242, woont Cornelia in het huis Molendijk 138.

Tr. (1) <1838 nn, tr. (2) dirksland (zh) 16-11-1838.
Huwelijkse bijlagen:
a. afkondigingen zondag 26 okt en 4 nov
b. ged. pieter
c. ged. cornelia
d. geb. zoon jacob, bij huwelijk erkend.
e. overl. gabriel
f. overl. arentje

pieter BOT(H), geb. dirksland (zh) 01-08-1793, inlands kramer, overl. ald. 22-12-1864 22.00
u., zn. van cornelis BOT(H) en teuntje ZOON.
Woonde omstreeks 1847 in huis nr 19. Bron bev.reg dirksland 1846-1848 (niet geklapperd).
In 1830 vinden we zowel Cornelia als Pieter in het gezinshoofdenregister van Melissant
genoemd.
Bij de volkstelling van 1839 bestond het gezin uit:
de ouders: Pieter en Cornelia en hun zoon Jacob.
Bij de volkstelling van 1845 bestond het gezin uit:
de ouders: Pieter en Cornelia, de kinderen Jacob, Gabriël en Teuntje.
Bij de volkstelling van 1848 bestond het gezin uit:
de ouders: Pieter en Cornelia, de kinderen: Jacob, Gabriël, Teuntje en Arentje.
In het bev. reg. van Dirksland 1846-1848, fol, 579 (niet geklapperd) woont het gezin in huis nr
212, maar verhuisd naar nr 255.
In het bev. reg. van 1850 fol 297 wonen ze op nr 180b. zoon Jacob verlaat het huis op
06-11-1861 het huis en gaat naar Melissant.
In het bev. reg. van 1860, fol. 318 wonen ze Holendijk 138k. Daar overlijdt Pieter.

Uit het eerste huwelijk:
1.
arendje WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 15-11-1832 00.00 u.
Aangegeven door Helena Rutges, dorpsvroedvrouw. De naam van de moeder in deze akte is
vermeld als: Keetje, overl. dirksland (zh) 18-12-1832 09.00 u.

2.

arendje WESTERWEEL, geb. dirksland (zh) 05-01-1836 20.00 u.
Aangegeven door Helena Rutges, 34 jaar, dorpsvroedvrouw. Bij de aangifte waren aanwezig:
Arie de Jong, 36 jaar, rietdekker en Jacob van Klink, 26 jaar, timmerman. Overl. dirksland

(zh) 27-10-1837 06.00 u.
Aangegeven door: Willem Johannes Moll, 36 jaar, stalknecht en Jan van Loo, 30 jaar,
winkelier.

Uit het tweede huwelijk:
3.
jacob BOT(H), geb. dirksland (zh), huisnr 35 06-11-1838 21.00 u.
Jacob wordt bij het huwelijk dd 16-11-1838 erkend.

4.

gabriel BOT(H), geb. dirksland (zh), huisnr 152 03-03-1842 23.00 u.
Het beroep van vader Pieter wordt in deze akte "avonturier" genoemd, in die tijd betekende dat
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"venter, marskramer".
Gabriël trouwt met Grietje Tamboer, geb. 29-01-1844, Dirksland. Zij wonen op de
Molendijk nr. 157k. Zij krijgen vier kinderen, Grietje overlijdt op 05-10-1868. Gabriël
vertrekt met de kinderen op 14-11-1871 naar Amerika. Met de vader van Grietje,
Cornelis Tamboer. Bron: Dirksland bevolking 1860-1880, blad 317 en 269.

5.
6.
7.
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arentje BOT(H), geb. dirksland (zh), huisnr 255 11-12-1847 05.00 u., overl. dirksland
(zh) 07-08-1849 06.00 u.
arentje BOT(H), geb. dirksland (zh), huisnr 203 26-12-1850 01.00 u.
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7.2 Burgh-Haamstede
I.1

joris JANSSEN (USENSSE), tr. tanneken JANS.
Uit dit huwelijk:
1.
jan jorisse van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 14-04-1607 (zie II.1).
2.
maeijke jorisse (USENSSE), ged. haamstede (z) 22-11-1612.
3.
cornelis jorisse (USENSSE), ged. haamstede (z) 09-03-1616.
4.
joris jorisse van HUIJSSEN, geb. haamstede (z) 02-01-1619 (zie II.5).

II.1

jan jorisse van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 14-04-1607.
Deze Jan is vermoedelijk de zoon van Joris Jansse Usense. Maar wellicht zijn er nog andere,
latere, Jannen in het gezin geboren.

Tr. t(h)oontje (thoonken) LIERS (FIERS?).
Uit dit huwelijk:
1.
maijken van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 17-03-1643 (get.: joris jorissen van
Huijssen).
2.
maijken van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 25-02-1646 (get.: joris van Huijssen).
3.
jannetje van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 11-08-1647.
4.
jannetje van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 20-05-1650.
II.5

joris jorisse van HUIJSSEN, geb. haamstede (z) 02-01-1619, tr. (1) voor 1651 maijken
(matje) JANS, overl. voor 1655, tr. (2) haamstede (z) 07-09-1655 arjaentje JANS.
Weduwe van Marijnus Marijnusz.

Uit het eerste huwelijk:
1.
tannetje jorisdr van HUIJSSEN [WESTERWEEL], ged. haamstede (z) 06-05-1651
(zie III.6).
2.
leentie joris van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 24-08-1653 (zie III.8).
Uit het tweede huwelijk:
3.
jan van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 02-07-1656 (get.: Simon Schottes, Herman
Hermanse, Corneeltie van Huijssen).
4.
jan jorisse van HUIJSSEN [WESTERWEEL], ged. haamstede 09-12-1657 (zie
III.10).
III.6

tannetje jorisdr van HUIJSSEN [WESTERWEEL], ged. haamstede (z) 06-05-1651 (get.:
Cornelis Yemantsz, Simon Jansz, Toontie Liers), overl. ald. 17-09-1689, tr. ald. 01-06-1676 jan
ADRIAANSZ [FOKKER], ged. (NH) haamstede (z) 07-04-1652, schepen van haamstede
1689-1695, zn. van adriaan DIRCKSEN [FOKKER] en trijntje MEERTENS. Hertr. maria
jans DAG.
Jan Adriaansz wordt als lidmaat aangenomen op 26-03-1680. (Bron: Ledematenboek
Haamstede 1655-1765).

Uit dit huwelijk:
1.
adriaen FOKKER, ged. haamstede (z) 02-03-1678 (get.: pieter leendertse Straijer,
catharina Adriaens).
2.
adriaen FOKKER, geb. haamstede (z) 26-02-1679 (get.: Pieter Hendrikse Straaijer en
Cathalina Adriaanse).
3.
adriaan FOKKER, ged. haamstede (z) 02-02-1681 (get.: pieter adriaense Fokker,
catharina Fokkers).
4.
joris janse FOKKER, ged. haamstede (z) 31-10-1683 (zie IV.4).
5.
catarijntje FOKKER, ged. haamstede (z) 28-10-1685 (get.: catarijntie Adriaens).
6.
johannes FOKKER, ged. haamstede (z) 26-12-1686 (get.: matie Dircks).
7.
maria FOKKER, ged. haamstede (z) 17-10-1688 (get.: leentie joris van Huijssen).
IV.4

joris janse FOKKER, ged. haamstede (z) 31-10-1683 (get.: jan jan Marinisse, leentie joris van
Huijsen), tr. ald. 01-02-1709 anna cathrina van MORCANT.
Uit dit huwelijk:
1.
.... jorisse FOKKER, ged. haamstede (z) 09-03-1710.
2.
jacop jorisse FOKKER, ged. haamstede (z) 19-02-1713 (get.: jacob van Morcant,
pieternelle Clarisse sijn vrou).
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III.8

leentie joris van HUIJSSEN, ged. haamstede (z) 24-08-1653 (get.: Jan Adriaanse Bolle en
Neeltie Joris), tr. jan jan MARINISSE.
Uit dit huwelijk:
1.
jan JANSSE, ged. haamstede (z) 27-11-1678 (get.: martijntje Jans).
2.
matie MARINISSE, ged. haamstede (z) 26-01-1686 (get.: jan adriaense Fokker,
jannetie Joris).
3.
joris JANSSE, ged. haamstede (z) 10-09-1686 (get.: jan adriaense [Fokker], tannetie
Joris).

III.10

jan jorisse van HUIJSSEN [WESTERWEEL], ged. haamstede 09-12-1657 (get.: jacob
Bollaerdt, herman Hermanse, josintie Jans en tannetje Jans).
In 1687 wordt vermeld dat Jan Jorisse bevestigd is als lidmaat. In 1696 wordt hij weer vermeld
(tesamen met Marij Thonis). Achter zijn naam is "obijt" geschreven (= overleden). In welk jaar
dat gebeurde is niet vermeld. (Bron: Lidmatenboek Haamstede 1655-1765).

Tr. (1) >1690 pieternelletje JANS, overl. > 1693, tr. (2) haamstede (z) 24-10-1693.
Jan Jorisse is weduwnaar van Pieternelletie Jans en Marij komt van Elkerzee. Echtgenote is marij
THONIS, ged. elkerzee (z) 23-08-1671 (get.: ariaantje Cornelisdr), dr. van Thonis GILLISSE
en huijgje cornelisse van NEUREN. Hertr. domis kornelisse HEERDER.
Marij wordt vermeld in 1696 in het lidmatenboek van Haamstede 1655-1765 tesamen met Jan
Jorisse, haar man.

Uit het eerste huwelijk:
1.
jan WESTERWEEL, ged. haamstede (z) 13-08-1690 (get.: Laurens Velde en Grietje
Jans).
2.
susannetje WESTERWEEL, ged. haamstede (z) 13-08-1690 (zie IV.14).
3.
marij janse WESTERWEEL, ged. haamstede (z) 04-05-1692 (get.: chatarina
Willems, huijsvrou van willem Tonisse).
Uit het tweede huwelijk:
4.
huigje WESTERWEEL, ged. haamstede (z) 28-11-1694 (zie IV.17).
5.
lena WESTERWEEL, ged. haamstede (z) 29-04-1696 (get.: cornelia Anthonis).
6.
martijntje WESTERWEEL, ged. haamstede (z) 29-03-1699 (get.: Neeltje Joris).
7.
tannetje WESTERWEEL, ged. haamstede (z) 19-12-1700 (get.: Neeltje Joris).
IV.14 susannetje WESTERWEEL, ged. haamstede (z) 13-08-1690 (get.: Marinus Bal en zijn vrouw
Elisabeth Booth), otr. elkerzee (z) 08-1714, tr. ald. 13-09-1714 dingeman hubrechtse
NATTE, geb. serooskerke (z).
Uit dit huwelijk:
1.
ariaantje NATTE, ged. elkerzee (z) 23-09-1714 (get.: lena leendertse Gerregoet).
2.
jan NATTE, ged. elkerzee (z) 12-01-1716 (get.: huigje jans (halfzuster)).
3.
hubregt NATTE, ged. elkerzee (z) 04-07-1717 (get.: sara gers).
4.
hubregt NATTE, ged. elkerzee (z) 19-10-1721 (get.: jobje hendriks Straaijer).
5.
pieter NATTE, ged. elkerzee (z) 14-05-1724 (get.: joppa Aelbrechtsdr).
6.
pieter NATTE, ged. elkerzee (z) 22-10-1729 (get.: beelje Willems).
IV.17 huigje WESTERWEEL, ged. haamstede (z) 28-11-1694 (get.: Gillis Tonisse en Lena Tonis),
tr. jacob adriaanse de OUDE, geb. ca1700.
Uit dit huwelijk:
1.
jan de OUDE, ged. elkerzee (z) 05-01-1721 (get.: adriaantje jans Westerweel).
2.
katrijna de OUDE, ged. elkerzee (z) 22-02-1722 (get.: lijsbeth Pieters).
3.
arjaen de OUDE, ged. elkerzee (z) 14-05-1724 (get.: toontje adriaanse de Oude).
4.
marinus de OUDE, ged. elkerzee (z) 14-10-1725 (get.: huigje janse Longerdam).
5.
lena de OUDE, ged. elkerzee (z) 06-07-1727 (get.: janna adriaensdr).
6.
cornelis de OUDE, ged. elkerzee (z) 02-01-1729 (get.: toontje adriaanse de Oude).
7.
adriaan de OUDE, ged. elkerzee (z) 25-05-1732 (get.: Toontje de Oude).
8.
lena de OUDE, ged. elkerzee (z) 25-05-1732 (get.: adriaantje jans).
9.
cornelia de OUDE, ged. elkerzee (z) 22-08-1734 (get.: cornelia Imans).
10.
cornelia de OUDE, ged. elkerzee (z) 30-10-1735 (get.: ariaantje dingemanse Natte
(nichtje)).
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8. Afkortingen
DTB: Doop-,Trouw-,Begraafboek
RAZE: Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden
Ged.: gedoopt
Geb: geboren
Get: getuige(n)
Tr: trouwt
Ald: aldaar
(z): (zeeland)
(zh): (zuid-holland)
overl: (overleden)
kw.st: kwartierstaat
t.b.v.: ten behoeve van
t.l.v.: ten laste van
Zm: Zonnemaire
Las: Lasonder
Dr: dochter
Zn: zoon
VL.P: Vlaamsche Pond
Otr: ondertrouw
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9. Geraadpleegde literatuur
Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen, J Buisman
Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, H Wilderom
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10 Bijlagen
Bijlage 1:
Transcript RAZE, RA Eilanden invnr 637, Weesboek 1658--- Sonnemare Fol 1b
Op huyden de 5 maart 1706 compareerde voor
Weesm[eeste]ren van Sonnemare Jan Goedhals
als vader en vooghd van sijn 7 weesen
geprocree[e]rt bij Lysebeth Imans, ten eenre,
e[nde] Weesm[eeste]r[en] van Sonnemare v[oor]s[eyt],
ten andere sijde, en v[er]clearde den v[oor]n[oemde] Jan
met ge[melde] heeren v[er]accordeert te zijn
over de moeder[lijke] successie van de v[oor]s[eyde]
weesen; op dese volgende conditiën, te weten:
De v[oor]n[oemde] Jan Goethals sal een ieder van de
v[oor]s[eyde] weesen een silveren ducaton moeten
geven als deselve tot hare mondige of troudagen
sullen gecomen zijn; het ene kind comende te
sterven sal het selve van ’t eene op ’t andere
kind comen; en alle comende t’overlijden sullen
de vrienden ab intestato van de v[oor]s[eyde] weesen
de v[oor]s[eyde] ducatons genieten. Verders is
conditie dat den v[oor]n[oemde] Jan Goethals de
v[oor]s[eyde] kinderen sal moeten houden den tijd
van twaalf maenden, sieck e[nde] gesond, op en
onderkleden en reden, niets uytgesondert.
Tot naercominge van ’t gene v[oor]s[eyt] staet
v[er]bind hijcompar[an]t sijn huys en erve
waerin hij nu is wonende en voorts sijn
persoon e[nde] goederen als naer reghte.
Actum Sonnemare datum ut supra
geprocree[e]rt: verwekt
vrienden ab intestato: familie bij ontbreken van testament
datum ut supra: datum als boven
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:nn, 29, 31, 46
[Verdonck]
tonis leendertse, 32
Adriaansz [Fokker]
jan, 48
Allaart
maria, 32, 39
Allaart (Allart)
jacob, 32, 39
Bakker
cathalina, 30
Bakker (kempe)
jacobus, 30
Bamisse
josyntje, 36, 38
Bastiaanse
pieter, 29
Berge, van de
cornelia, 31
Berge, van den
lijns cornelisz, 31
Blase
cornelis jacobse, 35
Boertie
barbara ariens, 36, 38
Bogerman
basteiaenje, 33
catje, 33
cornelis, 33
johannes, 33
Boogerts
lijntje, 30
Bot(h)
arentje, 47
cornelis, 46
gabriel, 47
jacob, 47
pieter, 46
teuntje, 47
Breäs
anna p, 43
pieter adriaanszn, 43
Broodman
job, 30
joppa, 30
neelie, 30
Brouwer
pieternella, 31, 42
Claes
willemijntje, 30
Cornelis
tonis, 37
Cornelisse
stoffel, 33
Dag
maria jans, 48
de Haan
Sander, 3
de Wilde
Co, 3
Rob Westerweel

Dekker
bartel, 31
cornelis marinusse, 31
Dekkers
jannetje jans, 32, 39
Dingemans
Dina, 35
Dircksen [Fokker]
adriaan, 48
Dirks
grietje, 32
Doek, van
stoffelijntje simonse, 44
Domus
neeltje, 32
Douw
gerard, 37
maria clasina, 37
Eggebeen
abraham cornelisse, 36, 38
janna abrahamse, 36, 38
Ewouts
pieternella, 37
Eyk
leentje meeuwis, 31
Fatsoen
cornelis, 32, 39
Felten
dirk pieters, 32
Fierze
joris maartensz, 41
sara jorisse, 41
Fokker
.... jorisse, 49
adriaan, 48
adriaen, 48
catarijntje, 48
jacop jorisse, 49
johannes, 48
joris janse, 48, 49
maria, 48
Fransman
jacob pieterzn, 32
leunis jacobse, 32
Gabrielse
joannes, 44
Gebraat
cornelia, 36, 38
jacobus, 36, 38
Gestel
abera leenderts, 44
Gijs
berbel (barbara) cornelis, 28
Gillisse
Thonis, 49
Glas
jan lievense, 30
Goedhals
adriana, 29
elisabeth, 29
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jan, 28
lijsbeth, 28, 29
Goeree
rachel willemse adriaanz, 33
Goethals
jan, 28
Gugt, van de
adriana aarnoutse, 43
Hage
maatje willems, 36
Heerder
domis kornelisse, 49
Hermans
cornelia, 32, 39
Heyboer
cornelia, 36
Hof, van 't
neeltje daniels, 34
Hoogerheide
helena, 30
Horst, van der
fredrik hendrik, 40
johanna maria, 40
Houtsager
adriaantje marinusdr, 27
Huijche
ariaen, 27
neelken, 27
Huijssen [Westerweel], van
jan jorisse, 48, 49
tannetje jorisdr, 48
Huijssen, van
jan, 48
jan jorisse, 48
jannetje, 48
joris jorisse, 48
leentie joris, 48, 49
maijken, 48
iemans
lijsbeth, 29
Jabaaij
grietje, 40
Jacobs
neeltje, 35, 38
jans
lisabeth, 29, 33
Jans
arjaentje, 48
maijken (matje), 48
pieternelletje, 49
tanneken, 48
Jansdr
catharina, 27
janse
eymant, 29, 31
jan, 28
Janse
barbeltje, 28
catharijnten, 28
jan, 28
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joos, 28
Jansse
jan, 49
joris, 49
Janssen (Usensse)
joris, 48
jansz
lijsbeth, 28
johannesse
neeltje, 44
simon, 44
Johannesse
neeltje, 44
Jong-Klerkx, de
elisabeth cornelia, 31
Joosse
angenietke, 27
jan, 27, 28
janneke, 27
jannetje, 27, 34
jelinken, 27
joos, 27
lauweris, 27, 33
maeijcke, 27, 37
marinus, 27, 34
Kamerling
maria, 45
Keuvelaar
andries jansse, 29
geertruijt, 29
jan, 29
joos, 29
lijsbeth, 29
marije, 29
Keysers
plona, 31
Klijnckerland
cornelis pieterse, 29
Knulst
abraham, 37
willem, 37
Kooiman
anna elisabeth, 40
Lalein
elisabeth heijndrickse, 32
Laurusse
joos, 27
josijnken, 34
rachel, 33
stoffel, 33
Lauwers
Vincent, 27
Liers (Fiers?)
t(h)oontje (thoonken), 48
lijns
cornelia, 31
Lokker
dirkje jacobse, 35, 38
jacob, 35, 38
Maatjes
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alida, 37
Machiels
noudijna, 28
Manneke
paulyntje, 36, 38
Marinisse
jan jan, 49
matie, 49
Marinusse
adriaen, 34
marinus, 35
Mechelman
claas leenderts, 34
dina claasse, 34
Meertens
trijntje, 48
Meeuwes
sara, 31
Meijer
helena catharina, 36
Meijlemans
catherina, 39
Melissant
aren, 45, 46
arentje, 46
cornelis, 46
gabriel, 46
jan, 45, 46
johannes, 46
marinus, 46
Meyer
jannes, 37
Michielse
lijsabeth, 29
Middelburg, 3
Morcant, van
anna cathrina, 49
N.N.
Jelinken of Jannetje, 27
Laurus, 27
Louwerijntje, 27
Nagtegaal
arentje, 44
jacob, 44
Natte
ariaantje, 49
dingeman hubrechtse, 49
hubregt, 49
jan, 49
pieter, 49
Nelevaer
Jan Janse, 34
Neuren, van
huijgje cornelisse, 49
Oost, van
jan jacobse, 37
Oude, de
adriaan, 50
arjaen, 50
cornelia, 50
Rob Westerweel

cornelis, 50
jacob adriaanse, 49
jan, 49
katrijna, 49
lena, 50
marinus, 50
Oudesluis
johannes, 36
Pape
jannetje, 36
willem jacobs, 36
Pieters (Schriek)
bastiaantje, 29
Pieterse
catharijnke, 34
joos, 34
marij, 34
Prince
eymant, 29
lijsbeth, 29
Rabou
tannetje anthonijsdochter, 43
Sandijck, van
cornelia pietersdr, 30
Schoolmeester
geertruid simonse, 31, 42
Slootmaker
jan, 36, 38
Slotmaker
pieter janse, 36, 38
Sluijter
jan hermans, 30
Sluiter
tonis jansse, 30
wilhelmina tonisse, 30
Sneep
geertruy, 36, 38
ijsbrant, 36, 38
St.Maartensdijk, 3
Stelle, van
adriana cornelisse, 30
cornelia pieterse, 41
cornelis, 30
Stoffels
janneke, 33
Stokke
susanna leunis, 33
Straeten, van
cornelis, 37
Straten, van
josephus wilhelmus, 37
Thonis
marij, 49
Tonis
cornelis, 37
jacob, 37
jan, 37
neeltje, 32
Tuk
lena, 37
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Usensse), (
cornelis jorisse, 48
maeijke jorisse, 48
Verhagen
agnes, 37
Vijverberg
elisabeth leendertse, 32, 39
leendert klaasze, 32, 39
Vos, de
aarjaantje crijnse, 36, 38
Weel, van der
lieven marinusse, 31, 42
Weele, van der
jacoba lievense, 31, 42
Westerweel
abra, 44, 45
adriaan, 43
adriaentjen, 35
adriana, 41
aploontje, 39
arendje, 47
Barry, 3
bartel (leenderse), 32, 39
catalina, 42
catelijna, 42
claas marinusse, 35, 38
clasijntje, 37
cornelia, 39, 41, 44, 46
cornelis, 41, 43
dana, 36, 38
dina, 36, 38, 41
dirkje, 36
elisabeth, 31, 32
eymant, 29, 31
gabriel johannesse, 44
geertruid, 42
huigje, 49
iman, 39
iman bartelse, 39
iman jansz, 30, 42
jacob, 30, 36, 38, 44
jacobus, 36, 37, 38
jakomijntje, 36, 38
jan, 29, 30, 41, 42, 49
jannetje, 39
jantina, 41
johanna, 39, 42
johannes, 31, 32, 44, 45
joos marinusse, 35
joris, 41
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katlijntje, 42
kind, 44
leendert, 31, 39
lena, 39, 49
Leo, 3
lieven, 42
lisabeth, 29, 31, 33
maatje, 37
maria, 39
marij, 35, 38
marij janse, 49
marinus, 36, 38
marinus janse, 29, 32
martijntje, 49
neeltje marinusse, 34, 35
paulus, 45
pieta, 42
plona (toona), 42
sara, 41
stoffelijntje, 44
susannetje, 49
tannetje, 49
Toona, 42
willem, 36
willemina, 44
Westerweel (van)
geetruijt, 29
neelken, 29
Westerweele
jan, 43
Wiele, van der
dina, 35
jacob, 35
Johannes Jacobusz, 35
maria, 35
marinus, 35
Wilt, de
dina, 30
jacob dingemansz, 30
Witte, de
cornelia, 30
Wouters
Huijch, 27
Zierikzee, 3
Zonnemaire, 3
Zoon
teuntje, 46
Zuurveld
(jo)zina, 43
passchier cornelisz, 43
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