Westerweele tak
I.1

cornelis WESTERWEEL, schaapsherder, geboren op 23-11-1773 te colijnsplaat (z), gedoopt
op 28-11-1773 te colijnsplaat (z) (getuige(n): Heijnderik van Stelle, Dina Bouterse), overleden
op 23-03-1845 om 20.00 uur te wolphaartsdijk (z) op 71-jarige leeftijd.
In 1813 woont Cornelis in Kats op huisn. 48 als herdersknecht. Cornelis is daar in 1810 gekomen.
Hij wordt genoemd in Gen. Afschr. 510 "Naamlijst van de voor de dienstplicht of contributie in
aanmerking komende personen van de plaatsen op Noord- en Zuid-Beveland 1797-1798" (uit Archief
Gewestelijke Besturen van Zeeland inv. nr 257). Vermeld staat: Westerweele, cornelis, ongehuwd, 23
jaar geb. Colijnsplaat
Lidmatenlijst Wolphaartsdijk 1799-1825: Cornelis Janse Westerweele met attestatie 09-11-1817 van
Colijnsplaat.

Gehuwd (1) ca 1814 met anna p BREÄS, geboren op 26-12-1779 te colijnsplaat (z), gedoopt
op 02-01-1780 te colijnsplaat (z), overleden ca 1814 te colijnsplaat (z).
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 11-04-1814 te kats (z).
De akte is gedateerd 27-07-1814, omdat "op dien tijd bij de voltrekking van het gemelde Huwelijk
geene Registers ter inschrijving der acten voor den Burgelijke Stand waaren voorhanden". Echtgenote

is (jo)zina ZUURVELD, 24 jaar oud, dienstmeid, geboren op 18-10-1789 te kortgene (z),
overleden op 09-11-1856 te wolphaartsdijk op 67-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
1.
jan WESTERWEELE (zie II.1 op blz. 1).
2.
adriaan WESTERWEEL, geboren op 25-08-1819 om 04.00 uur te wolphaartsdijk
(z), huisnr. 156, overleden op 19-11-1819 om 15.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr.
156, 86 dagen oud.
Dit overlijden is ook te vinden in een Memorie van successie Goes 2/1442, 1819.
II.1

jan WESTERWEELE, arbeider, geboren op 07-01-1818 om 22.00 uur te wolphaartsdijk (z),
huisnr. 156.
Op de geboorte akte wordt de familienaam door de ambtenaar genoteerd als "Westerweele", vader
Cornelis tekent steeds "Westerweel", ook bij de akte van geboorte en overlijden van broer Adriaan. Jan
is de stamvader van alle Westerweele's. Overleden op 11-10-1878 om 19.30 uur te wolphaartsdijk

(z) op 60-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 27-02-1842 te wolphaartsdijk (z), gehuwd op 24-jarige leeftijd op
10-03-1842 te wolphaartsdijk (z).
Huwelijkse bijlagen zijn er niet meer, bestonden volgens de akte uit:
1e. de geboorteakten
2e. de overlijdensakte van elisabeth Kloosterman
3e. afkondigingen huwelijk op zo 27-02 en 06-03
4e. certificaat Nat. Mil. aan de dienst voldaan. Echtgenote is eva de JONGE, 25 jaar oud,

arbeidster, geboren op 19-05-1816 om 08.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 103,
overleden op 03-01-1864 om 01.30 uur te wolphaartsdijk (z) op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 20-04-1865 te wolphaartsdijk (z) met laurina
KOOMAN, 49 jaar oud, geboren op 02-06-1815 om 19.00 uur te oostkerke= wolphaartsdijk
(z), huisnr. A 28.
Bij de aangifte waren getuige: Leendert Arnoijs, 48 jaar, landman en Adriaan van Strien, 30 jaar,
arbeider. Overleden op 28-05-1884 te wolphaartsdijk (z) op 68-jarige leeftijd, dochter van

isaac KOOMAN, arbeider, en jannetje DERTO.
Uit het eerste huwelijk:
1.
jozina WESTERWEELE (zie III.2 op blz. 2).
2.
elisabeth WESTERWEELE, geboren op 22-01-1844 om 22.00 uur te wolphaartsdijk
(z), huisnr. A 156, overleden op 16-11-1861 om 12.00 uur te wolphaartsdijk (z) op

3.
4.

5.

6.

17-jarige leeftijd.
cornelia WESTERWEELE (zie III.5 op blz. 2).
marinus/marcus WESTERWEELE, geboren op 22-04-1846 om 02.00 uur te
wolphaartsdijk (z), huisnr. A 156, overleden op 08-08-1847 te wolphaartsdijk (z) op
1-jarige leeftijd.
cornelis WESTERWEELE, geboren op 31-03-1847 om 06.00 uur te wolphaartsdijk
(z), huisnr. A 156, overleden op 17-08-1847 om 01.00 uur te wolphaartsdijk (z), 139
dagen oud.
maatje WESTERWEELE, geboren op 01-04-1848 om 23.00 uur te wolphaartsdijk
(z), huisnr. A 156.
Maatje vertrekt in 1872, 24 jaar oud naar Noord-Amerika, Bron: Staten van landverhuizers
(gen.afschr. 222/3).
Bijzonderh.: Haar vader Jan wordt in haar geboorteakte voor het eerst schaapherder
genoemd.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

cornelis WESTERWEELE (zie III.9 op blz. 3).
adriana WESTERWEELE, geboren op 23-01-1852 om 05.00 uur te wolphaartsdijk
(z), huisnr. A 156, overleden op 21-10-1852 om 02.00 uur te wolphaartsdijk (z), 272
dagen oud.
adriana WESTERWEELE, geboren op 09-11-1853 om 06.00 uur te wolphaartsdijk
(z), huisnr. A 156, overleden op 16-12-1853 om 07.00 uur te wolphaartsdijk (z), 37
dagen oud.
marcus WESTERWEELE (zie III.13 op blz. 10).
dina WESTERWEELE, geboren op 30-05-1856 om 08.30 uur te wolphaartsdijk (z),
huisnr. A 156, overleden op 15-06-1856 om 05.00 uur te wolphaartsdijk (z), 16 dagen
oud.
adriana WESTERWEELE, geboren op 01-09-1857 om 08.00 uur te wolphaartsdijk
(z), huisnr. A 156, overleden op 05-10-1857 om 16.00 uur te wolphaartsdijk (z), 34
dagen oud.

III.2

jozina WESTERWEELE, geboren op 13-09-1842 om 09.00 uur te wolphaartsdijk (z),
huisnr. A 156, overleden op 08-03-1870 om 11.00 uur te wolphaartsdijk (z) op 27-jarige
leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-12-1862 te wolphaartsdijk (z) met janus KORSTANJE,
21 jaar oud, arbeider, koopman, leurder, geboren op 14-08-1841 om 02.00 uur te
wolphaartsdijk (z), huisnr. A 145.
Janus hertrouwt op 02-02-1871 met Neeltje de Jonge, zoon van nicolaas KORSTANJE,
herbergier.
Uit dit huwelijk:
1.
nicolaas KORSTANJE, geboren op 22-03-1863 om 18.30 uur te wolphaartsdijk (z),
huisnr. D 23.
2.
jan KORSTANJE, geboren op 04-06-1864 om 15.00 uur te wolphaartsdijk (z),
huisnr. C 40.
3.
jannetje KORSTANJE, geboren op 06-10-1865 om 23.30 uur te wolphaartsdijk (z),
huisnr. C 40.
4.
cornelis KORSTANJE, geboren op 30-12-1866 om 09.00 uur te wolphaartsdijk (z),
huisnr. A 97a, overleden op 19-08-1867 te wolphaartsdijk, 232 dagen oud.
5.
jacobus KORSTANJE, geboren op 28-04-1868 om 18.00 uur te wolphaartsdijk (z),
huisnr. D 8, overleden op 01-08-1868 te wolphaartsdijk, 95 dagen oud.
6.
elisabeth KORSTANJE, geboren op 11-06-1869 om 22.00 uur te wolphaartsdijk (z),
huisnr. C 4, overleden op 05-08-1869 te wolphaartsdijk, 55 dagen oud.
7.
jacobus KORSTANJE, geboren op 11-06-1869 om 22.00 uur te wolphaartsdijk (z),
huisnr. C 4, overleden op 13-06-1869 te wolphaartsdijk, 2 dagen oud.

III.5

cornelia WESTERWEELE, geboren op 17-03-1845 om 07.00 uur te wolphaartsdijk (z),
huisnr. A 156, overleden op 27-02-1881 om 03.00 uur te wolphaartsdijk (z) op 35-jarige

leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-03-1869 te wolphaartsdijk (z).
Huwelijkse bijlagen zijn er niet meer, zij bestonden volgens de akte uit:
1e. de geboortenakten
2e. de overlijdensakte van eva de Jonge en marinus Bliek
3e. afkondigingen huwelijk op zo 14-03 en 21-03
4e. Certificaat Nat.Mil met izaak BLIEK, 20 jaar oud, geboren op 14-07-1848 om 19.00 uur te

wolphaartsdijk (z), huisnr. A 149.
Bij de aangifte waren getuige: Marinus Adriaanse, 31 jaar, smid en Willem Men(t)s, 33 jaar,
wagenmakersknecht. Overleden op 06-04-1881 te wolphaartsdijk op 32-jarige leeftijd, zoon van

laurina KOOMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
laurina BLIEK, geboren op 05-08-1869 om 04.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr.
D 19.
2.
jan BLIEK, geboren op 01-09-1870 om 22.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. C
36a, overleden op 09-10-1887 te wissenkerke op 17-jarige leeftijd.
3.
maria BLIEK, geboren op 12-01-1872 om 02.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. C
36a, overleden op 27-03-1872 te wolphaartsdijk, 75 dagen oud.
4.
eva BLIEK, geboren op 19-12-1872 om 11.30 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 9,
overleden op 09-06-1873 te wolphaartsdijk, 172 dagen oud.
5.
maria BLIEK, geboren op 01-02-1874 om 10.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. C
9, overleden op 21-01-1907 te wolphaartsdijk op 32-jarige leeftijd.
6.
marinus BLIEK, geboren op 25-05-1875 om 20.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr.
C 9, overleden op 10-10-1884 te wolphaartsdijk op 9-jarige leeftijd.
7.
eva BLIEK, geboren op 16-07-1876 om 01.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. C 9,
overleden op 31-07-1876 te wolphaartsdijk, 15 dagen oud.
8.
maatje BLIEK, geboren op 08-03-1878 om 22.00 uur te wolphaartsdijk (z), huisnr. C
9, overleden op 27-01-1883 te wolphaartsdijk op 4-jarige leeftijd.
III.9

cornelis WESTERWEELE, schaapherder, geboren op 09-09-1850 om 19.00 uur te
wolphaartsdijk (z), huisnr. A 156, overleden op 11-07-1904 om 20.00 uur te kortgene (z) op
53-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 13-06-1870 te wolphaartsdijk (z), gehuwd op 19-jarige leeftijd op
30-06-1870 te wolphaartsdijk (z).
Huwelijkse bijlagen niet meer aanwezig, bestonden volgens akte uit:
1e. akten van geboorte
2e. akten van overlijden van de moeders
3e. afkondigingen zo 19-06 en 26-06
Na de voltrekking van het huwelijk erkent het echtpaar Jannetje die op 11-10-1869 geboren werd.

Echtgenote is tannetje VENTEVOGEL, 25 jaar oud, geboren op 16-05-1845 om 17.00 uur
te wolphaartsdijk (z), huisnr. A 135, overleden op 03-01-1900 om 15.30 uur te 's-heerenhoek
(z) op 54-jarige leeftijd, dochter van willem VENTEVOGEL, boerenknecht.
In het bev.reg. van 's-Heerenhoek 1870-1880, folio 306 wordt het gezin op 02-05-1889 ingeschreven
als 'WESTERWEEL'. Er zijn dan acht kinderen. Ze wonen in huis nr. 177.
In het bev.reg. 's-Heerenhoek 1890-1915, folio 400 woont het gezin als 'WESTERWEELE' `in huis no B
58. De kinderen verlaten een voor een het huis. Op 14-03-1904 vertrekken als laatsten uit
's-Heerenhoek vader Cornelis met Hendrika en Cornelia naar Kortgene.

Uit dit huwelijk:
1.
jannetje WESTERWEELE, geboren op 11-10-1869 om 07.00 uur te wolphaartsdijk
(z), huisnr. C 51, overleden op 23-11-1871 om 07.00 uur te wolphaartsdijk (z) op
2-jarige leeftijd.
Jannetje werd geboren als Ventevogel. Door huwelijk 30-06-1870 erkend. In marge akte: Dit
kind is door Cornelis Westerweele met zijn echtgenoot Tannetje Ventevogel voor wettig kind

2.

3.
4.

erkend bij huwelijksakte van 30 juni 1870, Goes, 1 juli 1871.
jozina WESTERWEELE, geboren op 24-02-1871 om 07.00 uur te wolphaartsdijk
(z), huisnr. C 36, overleden op 24-11-1871 om 04.00 uur te wolphaartsdijk (z), 273
dagen oud.
elisabeth WESTERWEELE (zie IV.19 op blz. 4).
jan WESTERWEELE, geboren op 23-05-1874 om 10.00 uur te wolphaartsdijk (z),
huisnr. C 36, overleden op 30-05-1875 om 10.00 uur te kortgene (z) op 1-jarige
leeftijd.
Aangegeven door de vader en Pieter Hendrik van Lis, 51 jaar, gemeentesecretaris.
Jan overlijdt vóór de verhuizing van het gezin van Wolphaartsdijk naar 's Heer Arendskerke.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

willem WESTERWEELE (zie IV.21 op blz. 4).
jozina WESTERWEELE (zie IV.24 op blz. 5).
jan WESTERWEELE (zie IV.25 op blz. 6).
jannetje WESTERWEELE (zie IV.28 op blz. 7).
cornelis WESTERWEELE (zie IV.29 op blz. 7).
hendrika WESTERWEELE (zie IV.32 op blz. 9).
cornelia WESTERWEELE (zie IV.34 op blz. 10).

IV.19 elisabeth WESTERWEELE, geboren op 15-05-1872 om 01.00 uur te wolphaartsdijk (z),
huisnr. C 51.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-05-1900 te middelburg (z) (getuige(n): lourens Moens, 32
jaar, winkelier, broer van de man, adriaan mattheus Groenenberg, 27 jaar, timmerman, zwager
van de man, marinus Braamse, 26 jaar, koetsier, zwager van de vrouw en jan Westerweele, 21
jaar, gehuwd, werkman, broer van de vrouw.).
Huwelijkse bijlagen:
a. Certificaat Nat.Mil. middelburg lichting 1896, lot 119, wegens broederdienst vrijgesteld
b. geb. abraham
c. geb. elisabeth
d. overl. tannetje Ventevogel

met abraham MOENS, 24 jaar oud, werkman, geboren op 10-02-1876 om 05.00 uur te
vrouwenpolder (z), huisnr. A 30.
Aangegeven door de vader. Getuigen: Hendrik de Priester, 30 jaar, arbeider en Willem Louwerse, 49
jaar, landbouwer.

Uit dit huwelijk:
1.
cornelis MOENS, geboren op 19-03-1909.
IV.21 willem WESTERWEELE, klein landbouwer, geboren op 08-03-1876 om 16.00 uur te
wolphaartsdijk (z), huisnr. C 1, overleden op 19-04-1948 te 's-heer-arendskerke (z) op
72-jarige leeftijd, begraven op 22-04-1948 te 's-heerenhoek (z).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-04-1900 te 's-heerenhoek (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. van de commandant toestemming om te trouwen
b. Certificaat Nat.Mil. lichting 1896, lot 5, op 04-03-1896 in dienst en nog dienende
c. geb. jozina
d. overl. tannetje Ventevogel
e. geb. willem met jozina BOONMAN, 20 jaar oud, geboren op 26-06-1879 om 12.00 uur te

's-heerenhoek (z), huisnr. A 66, overleden op 25-04-1930 te 's-heerenhoek (z) op 50-jarige
leeftijd, dochter van jan BOONMAN, vrachtrijder, en janna van ZWEEDEN, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
1.
tannetje WESTERWEELE, geboren op 11-04-1901 om 10.00 uur te 's-heerenhoek
(z), huisnr. A 1 (aangifte door: Cornelis de jonge 50jr, smid en Jan Bal 49 jr,
koopman), overleden op 24-12-1920 te 's-heerenhoek (z) op 19-jarige leeftijd.
2.
janna WESTERWEELE, geboren op 21-07-1902 om 14.30 uur te 's-heerenhoek (z),
huisnr. A 123 (aangifte door: Cornelis de Jonge 51 jr, smid en Pieter Remijn 26 jr,

3.

4.

5.

6.
7.
8.

particulier), overleden op 29-08-1952 te 's-heer-arendskerke (z) op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-03-1929 te 's-heerenhoek (z) met cornelis
ADAMSE, 26 jaar oud, geboren op 18-05-1902 om 19.00 uur te arnemuiden (z), zoon
van cornelis ADAMSE.
cornelia WESTERWEELE, geboren op 29-12-1903 om 07.00 uur te 's-heerenhoek
(z) wijk b nr 41 (aangifte door: Cornelis de Jonge 53 jr, smid en Jan Boonman 62 jr,
arbeider), overleden op 07-01-1904 om 21.00 uur te 's-heerenhoek (z), 9 dagen oud.
jan WESTERWEELE, geboren op 07-06-1905 om 11.30 uur te 's-heerenhoek (z)
wijk b nr 41 (aangifte door: Anthonij van Zunderen, 42 jr mandenmaker en Laurus de
Graag32 jr, koopman), overleden op 26-10-1945 te bergen op zoom (nb) op 40-jarige
leeftijd.
cornelia WESTERWEELE, geboren op 02-05-1909 te 's-heerenhoek (z), overleden
op 15-04-1993 te roosendaal (nb) op 83-jarige leeftijd, begraven op 19-04-1993 te
bergen op zoom (nb).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-05-1932 te 's-heerenhoek (z) met pieter van
SLUIJS, 24 jaar oud, geboren op 11-10-1907 te 's-heerenhoek (z), overleden op
09-05-1977 te roosendaal (nb) op 69-jarige leeftijd, begraven te roosendaal (nb).
joost WESTERWEELE, geboren op 04-04-1913 te 's-heerenhoek (z), overleden op
22-04-1914 te 's-heerenhoek (z) op 1-jarige leeftijd.
cornelis WESTERWEELE, geboren op 26-07-1915 te 's-heerenhoek (z), overleden
op 23-01-1916 te 's-heerenhoek (z), 181 dagen oud.
cornelis WESTERWEELE, geboren op 31-08-1918 om 17.30 uur te 's-heerenhoek
(z), huisnr. B 41.
Bij de aangifte waren getuige: Jan Westerweele, 39 jaar, koopman en Petrus Jacobus van den
Bulck, 36 jaar, rijwielhandelaar. Overleden op 28-06-2002 te St.Anna ter Muiden op

83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-12-1938 te borssele (z) met catharina
WALHOUT, 20 jaar oud, geboren op 30-11-1918 om 09.00 uur te borssele (z),
huisnr. 222.
Bij de aangifte waren getuige: Frans Walhout, 26 jaar, arbeider en Johannes van der Ende, 27
jaar, arbeider. Overleden op 16-10-1971 te sint-anna-ter-muiden (z) op 52-jarige

leeftijd.
Bij het huwelijk waren getuige: Cornelis Adamse, 36 jaar, landarbeider, zwager van de man
en Jan Westerweele, 33 jaar, landarbeider, broer van de man.

IV.24 jozina WESTERWEELE, geboren op 23-07-1877 om 23.00 uur te wolphaartsdijk (z),
huisnr. C 13c, overleden op 03-05-1953 te wolphaartsdijk (z) op 75-jarige leeftijd, begraven te
wolphaartsdijk (z).
Op grafsteen 'Lieve moeder'.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 23-09-1896 te 's-heerenhoek (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. marinus adriaan
b. geb. jozina
c. Certificaat Nat.Mil. 's-heerenhoek, lichting 1893, lot 2, wegens broederdienst vrijgesteld
d. overl. adriaan Braamse
e. overl. janna Nijsse met marinus adriaan BRAAMSE, 23 jaar oud, huurkoetsier,

vrachtrijder, boerenknecht, geboren op 24-07-1873 om 20.00 uur te 's-heerenhoek (z), huisnr.
S 145, overleden op 03-05-1935 om 09.30 uur te 's-heer-arendskerke (z) op 61-jarige leeftijd.
Ook aktenr 6, wolphaartsdijk, aktedatum 04-03-1935.
Uit dit huwelijk:
1.
adriaan BRAAMSE, geboren op 28-01-1897 om 21.30 uur te 's-heerenhoek (z),
huisnr. A 2, overleden op 27-06-1924 te 's-heer abtskerke op 27-jarige leeftijd.
2.
cornelis BRAAMSE, geboren op 23-03-1898 om 02.30 uur te 's-heerenhoek (z),
huisnr. A 8.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

janna BRAAMSE, geboren op 13-05-1899 om 08.30 uur te 's-heerenhoek (z), huisnr.
A 8.
tannetje BRAAMSE, geboren op 02-07-1900 om 20.00 uur te 's-heerenhoek (z),
huisnr. A 8.
pieter BRAAMSE, geboren op 24-07-1901 om 03.00 uur te 's-heerenhoek (z), huisnr.
A 8.
elizabeth BRAAMSE, geboren op 27-07-1902 om 06.30 uur te 's-heerenhoek (z),
huisnr. A 8.
jannetje BRAAMSE, geboren op 07-04-1905 te 's-heerenhoek (z), overleden op
06-12-1930 te goes op 25-jarige leeftijd.
rika BRAAMSE, geboren op 23-07-1906 te 's-heerenhoek (z).
jozina BRAAMSE, geboren op 30-05-1911 te 's-heerenhoek (z), overleden op
10-09-1911 om 23.30 uur te 's-heerenhoek (z), 103 dagen oud.
willem BRAAMSE, geboren 11-1912 te 's-heerenhoek (z), overleden op 06-02-1913
om 14.00 uur te 's-heerenhoek (z).
jacobus BRAAMSE, geboren op 07-10-1914 te 's-heerenhoek (z).
cornelia BRAAMSE, geboren op 17-11-1918 te 's-heerenhoek (z).

IV.25 jan WESTERWEELE, meubelkoopman, geboren op 09-01-1879 om 02.30 uur te
's-heer-arendskerke (z), huisnr. H 105, overleden op 26-10-1944 te goes (z) op 65-jarige
leeftijd.
Jan Westerweele echtgenoot van Tannetje Wondergem en zijn dochter Tannetje Maria zijn allebei
gestorven door een granaat op 26 oktober 1944 (ze zaten in de schuilkelder), ze zijn tesamen op Borsele
begraven.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-05-1900 te 's-heerenhoek (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. Certificaat Nat.Mil. lichting 1899, lot 11, wegens broederdienst vrijgesteld
b. overl. maria Goetheer
c. overl. tannetje Ventevogel
d. geb. tannetje
e. geb. jan

met tannetje WONDERGEM, 28 jaar oud, leurster/winkelierster, geboren op 03-10-1871
om 23.00 uur te 's-heerenhoek (z), huisnr. ..25, overleden op 04-12-1932 om 21.30 uur te goes
(z) op 61-jarige leeftijd, begraven op 07-12-1932 te 'sheerenhoek, alg.begraafplaats, dochter
van pieter WONDERGEM, onderwijzer, en maria GOETHEER.
In het bev.reg. van 'sHeerenhoek 1890-1915 folio 401, staat dit gezin met vier kinderen ingeschreven
onder de volgende huisnummers: 173, 123, 104 en 139. Alleen Pieter Cornelis is niet vermeld. Zuster
Cornelia Westerweele woont perioden bij hen in huis.

Uit dit huwelijk:
1.
tannetje maria WESTERWEELE, verkoopster in manufacturen, geboren op
19-09-1902 om 08.30 uur te 's-heerenhoek (z), huisnr. A 104 (aangifte door: Jan Derto
65 jr,arbeider en Marinus Braamse 29 jr, huurkoetsier), overleden op 26-10-1944 te
borssele (z) op 42-jarige leeftijd.
Jan Westerweele echtgenoot van Tannetje Wondergem en zijn dochter Tannetje Maria zijn
allebei gestorven door een granaat op 26 oktober 1944 (ze zaten in de schuilkelder), ze
tesamen op Borsele begraven.

2.

pieter cornelis WESTERWEELE, klein landbouwer, geboren op 28-05-1905 om
19.30 uur te 's-heerenhoek (z) wijk a nr 104 (aangifte door: Jan Paree 44 jr,
gemeente-ontvanger en Laurus Wirtz 64 jr brievenvergaarder), overleden op
09-10-1990 te goes (z) op 85-jarige leeftijd, begraven op 12-10-1990 te goes (z),
algemene begraafplaats.
Op grafsteen 'Man en vader'.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-05-1928 te 's-heer-arendskerke (z) met dina
SCHIPPER, 26 jaar oud, geboren op 15-09-1901 om 15.00 uur te 's-heer-arendskerke
(z), huisnr. E 105, overleden op 15-08-1992 te goes (z) op 90-jarige leeftijd, begraven

op 19-08-1992 te goes (z), algemene begraafplaats.
Op 10-01-1988 vierden zij hun 60-jarig huwelijk in 't Trefpunt te 's-Heer- arendskerke.

3.

4.
5.

cornelis joannes WESTERWEELE, koopman in manufacturen, geboren op
08-06-1906 om 06.00 uur te 's-heerenhoek (z) wijk a nr 104 (aangifte door: Jan Derto,
69 jr arbeider en Laurus Wirtz, 65 jr brievenvergaarder), overleden op 02-12-1990 te
goes (z) op 84-jarige leeftijd, begraven op 06-12-1990 te kloetinge (z), alg
begraafplaats.
Ondertrouwd op 25-02-1933 te 's-gravenpolder (z), gehuwd op 26-jarige leeftijd op
10-03-1933 te 's-gravenpolder (z) met elisabeth paulina WALRAVEN, 22 jaar oud,
geboren op 18-01-1911 te rilland-bath (z), overleden op 04-09-1979 te goes (z) op
68-jarige leeftijd, begraven op 07-09-1979 te kloetinge (z), alg.begraafplaats, dochter
van jan willem WALRAVEN en cornelia van KRUININGEN.
maria martina WESTERWEELE, geboren op 25-03-1908 te 's-heerenhoek (z),
overleden op 28-03-1908 te 's-heerenhoek (z), 3 dagen oud.
willem cornelis WESTERWEELE, geboren op 25-03-1908 te 's-heerenhoek (z),
overleden op 27-03-1908 om 06.00 uur te 's-heerenhoek (z), 2 dagen oud.

IV.28 jannetje WESTERWEELE, geboren op 21-02-1880 om 23.30 uur te 's-heer-arendskerke (z),
huisnr. H 105, overleden op 24-10-1957 te heinkenszand (z) op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-10-1900 te 's-heerenhoek (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. toestemming van officier om te trouwen
b. geb. jannetje
c. overl. tannetje Ventevogel
d. afkondigingen heinkenszand
e. geb. benjamin
f. Certificaat Nat.Mil. lichting 1899, lot 5, in dienst 4 april 1899 en nog

dienende. Echtgenoot is
benjamin PAAUWE, 21 jaar oud, geboren op 04-02-1879 om 20.30 uur te heinkenszand (z),
huisnr. B 71, zoon van geerard PAAUWE.
Uit dit huwelijk:
1.
geerard PAAUWE, geboren op 04-02-1901 om 22.00 uur te heinkenszand (z),
huisnr. B 127, overleden op 26-01-1902 te heinkenszand, 356 dagen oud.
2.
tannetje PAAUWE, geboren op 27-03-1902 om 11.30 uur te heinkenszand (z),
huisnr B 127.
3.
geerard PAAUWE, geboren op 27-02-1905 om 22.00 uur te Heinkenszand wijk b nr
124.

IV.29 cornelis WESTERWEELE, geboren op 21-05-1881 om 23.00 uur te 's-heer-arendskerke (z),
huisnr. H 105, overleden op 08-03-1933 om 22.00 uur te 's-heerenhoek (z), nassauweg 13a op
51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-10-1902 te ovezande (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. Certificaat Nat.Mil. 's-heerenhoek, lichting 1901, lot 5, wegens broederdienst vrijgesteld
b. geb. cornelis
c. geb. cathalina
d. overl. tannetje Ventevogel
e. afkondigingen 's-heerenhoek zo 19-10 en 26-10-1902 met cathalina HOOGENBOOM, 23 jaar

oud, geboren op 25-03-1879 om 22.30 uur te ovezande (z), huisnr. D 25, overleden op
23-06-1950 te 's-heerenhoek (z) op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
cornelis WESTERWEELE, landbouwer, geboren op 07-03-1903 om 19.00 uur te
ovezande (z) wijk d nr 17 (aangifte door: Izaak Vermeulen, 43 jr rijksveldwachteren
Jan Jobsen 34 jr, gemeente-veldwachter), overleden op 09-07-1967 te goes (z) op
64-jarige leeftijd, begraven op 12-07-1967 te 's-heerenhoek (z), r.k.kerkhof.

2.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-07-1926 te 's-heerenhoek (z), gehuwd voor de
kerk op 11-08-1926 te 's-heerenhoek (z) (sint willebrorduskerk, RK) met cornelia
MOISON, 23 jaar oud, geboren op 24-04-1903 te 's-heerenhoek (z), overleden op
08-08-1969 te goes (z) op 66-jarige leeftijd, begraven op 12-08-1969 te 's-heerenhoek,
r.k.kerkhof.
pieternella WESTERWEELE, geboren op 24-07-1904 om 02.00 uur te ovezande
(z)wijk d nr 5 (aangifte door: Joos Dekker 60jr,winkelier en Adriaan Uitterhoeve 33
jr, wagenmaker), overleden op 29-03-1995 te middelburg (z) op 90-jarige leeftijd,
gecremeerd op 03-04-1995 te middelburg (z).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-04-1932 te koudekerke (z) met jan ROOSE, 33
jaar oud, geboren op 01-04-1899 om 12.00 uur te koudekerke (z), huisnr. B 17.
Bij de aangifte waren getuige: Jan Roose, 55 jaar, wagenmaker, Lein Jongepier, 59 jaar,
landbouwer. Overleden op 02-08-1987 te middelburg (z) op 88-jarige leeftijd.

3.

willem WESTERWEELE, landbouwersknecht, geboren op 10-05-1906 om 13.00
uur te ovezande (z) wijk d nr 5 (aangifte door: Jan van Liere, 53 jr landbouwer en
Adriaan Uitterhoeve, 35 jr wagenmaker), overleden op 31-03-1983 te goes (z) op
76-jarige leeftijd, begraven op 02-04-1983 te goes (z), alg. begraafplaats.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 08-08-1946 te driewegen (z) met neeltje KOOLE,
46 jaar oud, geboren op 04-07-1900 om 06.00 uur te driewegen (z), huisnr. 18,
overleden op 04-01-1986 te 's-heer-arendskerke (z) op 85-jarige leeftijd, begraven op
08-01-1986 te driewegen (z), alg. begraafplaats.
Zij was eerder getrouwd met Johannes Spruijt, uit dit huwelijk 2 zoons: J.P.Spruijt en
P.J.Spruijt, beiden zijn getrouwd. Dochter van pieter KOOLE.

4.

janna anthonia WESTERWEELE, geboren op 22-10-1907 te ovezande (z),
overleden op 18-03-1997 te koudekerke (z) op 89-jarige leeftijd, begraven op
22-03-1997 te oost-souburg (z), alg. begraafplaats.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-09-1927 met johannes SCHEFFERS, 27 jaar
oud, geboren op 09-05-1900 om 20.00 uur te goes (z), huisnr. D 195.
Bij de aangifte waren getuige: Johannes Franciscus Borgs, 29 jaar, arbeider en Anthonie
Pieter Bodbijl, 27 jaar, visser. Overleden op 11-05-1983 te middelburg (z) op 83-jarige

5.

6.

leeftijd.
tannetje WESTERWEELE, geboren op 04-08-1909 te moordrecht (zh), overleden
op 26-10-1989 te kortgene (z) op 80-jarige leeftijd, begraven op 30-10-1989 te
kortgene (z), algemene begraafplaats.
Op grafsteen 'Moeder en oma'.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-05-1930 te 's-heerenhoek (z) met jacob adriaan
van BOVEN, 25 jaar oud, landarbeider, tractorchauffeur, geboren op 03-09-1904 te
kortgene (z), overleden op 06-06-1978 te vlissingen (z) op 73-jarige leeftijd, zoon van
jacob van BOVEN, landarbeider, en hendrika van SLUIJS.
anthonia WESTERWEELE, geboren op 29-10-1910 te ovezande (z), overleden op
30-09-1911 om 03.30 uur te ovezande (z), 336 dagen oud.
Aangegeven door: Cornelis Westerweele, vader, 30 jaar, arbeider en Marinus Simon Vermue,
32 jaar, landbouwer.

7.

anthonia elizabeth WESTERWEELE, geboren op 22-02-1912 om 15.00 uur te
ovezande (z), huisnr. D 5.
Bij de aangifte waren getuige: Cornelis Otte, 56 jaar, molenaarsknecht en Johannes Kribbe,
34 jaar, arbeider. Overleden op 26-01-1963 te borssele (z) op 50-jarige leeftijd.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-05-1934 te 's-heerenhoek (z) met jan de BUE, 21
jaar oud, geboren op 07-02-1913 om 09.00 uur te borssele (z), huisnr. 135.
Bij de aangifte waren getuige: Jacobus de Bue, 29 jaar, arbeider en Jan van Duyne, 47 jaar,
gemeenteontvanger. Overleden op 27-11-1975 te halsteren (nb) op 62-jarige leeftijd.
Bij het huwelijk waren getuige: Jacobus de Bue, 24 jaar, landarbeider, broer van de man,
Willem Westerweele, 27 jaar, landbouwersknecht, broer van de vrouw.

8.

jan WESTERWEELE, bankwerker, geboren op 01-10-1913 te ovezande (z),
overleden op 25-01-1990 te beverwijk (nh) op 76-jarige leeftijd.

9.
10.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-04-1939 te 's-heer-arendskerke (z) met elizabeth
BLIEK, 26 jaar oud, geboren op 09-04-1913 te 's-heer-arendskerke (z), overleden op
14-03-1988 te beverwijk (nh) op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-03-1988 te
velsen (z), crematorium driehuis/westerveld, dochter van johannes BLIEK en neeltje
de FOUW.
jacobus WESTERWEELE, landarbeider, geboren op 27-05-1915 te bergen (nh),
overleden op 13-11-1992 te vlissingen (z) op 77-jarige leeftijd.
abraham WESTERWEELE, landarbeider, geboren op 28-03-1917 te harenkarspel
(nh), overleden op 30-12-1979 te goes (z) op 62-jarige leeftijd, begraven op
03-01-1980 te 's-heer-arendskerke (z), algemene begraafplaats.
Op grafsteen 'Man vader opa'.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-02-1942 te ovezande (z) met neeltje de
KUNDER, 24 jaar oud, geboren op 11-11-1917 om 15.00 uur te ovezande (z), huisnr.
D 3.
Bij de aangifte waren getuige: Adriaan Uitterhoeve, 46 jaar, wagenmaker en Marinus
Sommeijer, 34 jaar, smid, dochter van pieter de KUNDER, koopman, landbouwer.
Bij het huwelijk waren getuigen: Willem Westerweele, 35 jaar, landarbeider, broer van de
man, en Nicolaas de Kunder, 35 jaar, fruitkweker, broer van de vrouw.

11.

janetje WESTERWEELE, dienstbode, geboren op 20-06-1918 te bergen (nh).
Op 14-11-1938 wordt Janetje in de gemeente Dirksland ingeschreven op het adres Julianalaan
A 786, ze komt van 's-Gravenpolder. Overleden op 22-10-2005 te middelburg op

87-jarige leeftijd, gecremeerd op 27-10-2005 te middelburg.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-08-1939 te dirksland (zh) (getuige(n): oa willem
Westerweele, broer van de bruid.).
In het bev. reg. van Dirksland -1940 fol 1167 worden de echtelieden ingeschreven op
18-08-1939. Ze wonen dan in huis nr. A786. Echtgenoot is leendert SLUITER, 23 jaar

oud, landarbeider, geboren op 13-03-1916 te ouddorp (zh).
IV.32 hendrika WESTERWEELE, geboren op 23-06-1882 om 09.30 uur te 's-heer-arendskerke
(z), huisnr. H 105, overleden op 11-02-1964 te 's-heer-arendskerke (z) op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-03-1904 te 's-heer-arendskerke (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. hubrecht
b. geb. hendrika
c. overl. tannetje Ventevogel
d. Certificaat Nat.Mil. lichting 1896, lot 30, wegens broederdienst vrijgesteld
e. afkondigingen kortgene, 03-04 en 10-04-1904
f. afkondigingen 's-heerenhoek, idem met hubrecht MURRE, 28 jaar oud, veldarbeider, geboren

op 22-01-1876 om 19.30 uur te 's-heer-arendskerke (z), huisnr. A 46bis, overleden op
25-03-1942 te 's-heer-arendskerke (z) op 66-jarige leeftijd, zoon van elizabeth OTTE.
Uit dit huwelijk:
1.
jan MURRE, geboren op 13-02-1905 te 's-heer-arendskerke (z).
2.
tannetje MURRE, geboren op 10-09-1906 te 's-heer-arendskerke (z).
3.
cornelis MURRE, geboren op 03-11-1907 te 's-heer-arendskerke (z).
4.
gerard MURRE, geboren op 22-01-1909 te 's-heer-arendskerke (z), overleden op
31-03-1909 te 's-heer-arendskerke (z), 68 dagen oud.
5.
elisabeth MURRE, geboren op 27-12-1909 te 's-heer-arendskerke (z).
6.
willem MURRE, geboren op 06-07-1911 te 's-heer-arendskerke (z).
7.
suzanna MURRE, geboren op 21-09-1912 te 's-heer-arendskerke (z).
8.
johannis MURRE, geboren op 27-03-1914 te 's-heer-arendskerke (z), overleden op
15-07-1914 te 's-heer-arendskerke (z), 110 dagen oud.
9.
leuntje MURRE, geboren op 29-07-1915 te 's-heer-arendskerke (z).
10.
gerard MURRE, geboren op 20-04-1917 te 's-heer-arendskerke (z).
11.
jozina MURRE, geboren op 05-11-1918 te 's-heer-arendskerke (z), overleden op
01-06-1919 te 's-heer-arendskerke (z), 208 dagen oud.

IV.34 cornelia WESTERWEELE, geboren op 25-01-1886 om 16.30 uur te 's-heer-arendskerke (z),
huisnr. H 105, overleden op 16-08-1923 om 12.00 uur te colijnsplaat (z) op 37-jarige leeftijd.
In de Memorie van Successie, april 1924 (Goes 7/9133, 1923), laat Cornelia aan haar man en de vijf
minderjarige kinderen ƒ 123,32 na, waar ieder een zesde van erft.
Bev.reg. 'sHeerenhoek 1890-=1915, folio 401. Cornelia woont in 1906 steeds enkele maanden bij haar
broer Jan. Bij haar overlijden wordt een memorie van successie opgemaakt. Kortgene, 2/6599-1923.
Het zuiver saldo der nalatenschap bedraagt ƒ 123,32.

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-11-1906 te 's-heerenhoek (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. pieter
b. geb. cornelia
c. overl. cornelis Westerweele
d. overl. tannetje Ventevogel
e. overl. jan Westerweele N.B. op extract staat: "is geboren" i.p.v. "is overleden"
f. overl. eva de Jonge
g. overl. willem Ventevogel
h. overl. jannetje van Dijke
i. Certificaat Nat.Mil. lichting 1904, lot 4, wegens broederdienst vrijgesteld
j. afkondigingen kortgene zo 04-11 en 11-11-1906
cornelia trouwt met toestemming van willem Westerweele, voogd en jan Westerweele, toeziend voogd

met pieter KLEPPE, 22 jaar oud, veldarbeider, geboren op 08-02-1884 om 01.00 uur te
kortgene (z), huisnr. 95.
Bij de aangifte waren getuige: Adriaan Bouwense, 32 jaar, koopman en Pieter Hendrik van Dis, 59
jaar, gemeentesecretaris.

Uit dit huwelijk:
1.
cornelis jan KLEPPE, geboren 1910 te kortgene.
III.13

marcus WESTERWEELE, arbeider, geboren op 26-11-1854 om 21.00 uur te wolphaartsdijk
(z), huisnr. A 156, overleden op 21-03-1943 te wissenkerke (z) op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 10-10-1877 te wissenkerke (z) met lientje BEGTHEL,
29 jaar oud, dienstmeid, geboren op 04-02-1848 om 23.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. E 5,
gedoopt (NH) op 13-02-1848 te wissenkerke (z), overleden op 15-02-1883 om 01.00 uur te
wissenkerke (z) op 35-jarige leeftijd.
In het kraambed (van Janna Cornelia) overleden.
Huwelijkse bijlagen:
a. geb marcus
b. toestemming tot trouwen van de commandant van het 3e regiment infanterie
c. certificaat Nat.Mil. wolphaartsdijk 1874, lot 7, in dienst 7 mei 1874 en nog dienende
d. geb lientje
e. overl eva de Jonge
f. overl leuntje Clement
g. afkondigingen wolphaartsdijk.

Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 11-04-1883 te wissenkerke (z).
Huwelijkse bijlagen:
a. Certificaat Nat.Mil. wolphaartsdijk 1874, lot 7, in dienst 7 mei 1874 en 6 mei 1879 ontslagen
b. geb. marcus
c. overl. jan Westerweele
d. overl. eva de Jonge
e. overl. lientje Begthel
f. geb. maatje
g. overl. janus Imanse
h. bewijs van onvermogen met maatje IMANSE, 26 jaar oud, geboren op 24-03-1857 om 22.00

uur te wissenkerke (z), huisnr. E 8, overleden op 16-05-1926 om 08.00 uur te wissenkerke (z)

op 69-jarige leeftijd.
Aangegeven door: Hendrik Bouterse, 41 jaar, lijkdienaar en Marinus de Bart, 36 jaar,
gemeenteveldwachter.

Uit het eerste huwelijk:
1.
hendrika WESTERWEELE (zie IV.36 op blz. 12).
2.
elisabeth WESTERWEELE (zie IV.38 op blz. 12).
3.
leuntje WESTERWEELE (zie IV.40 op blz. 13).
4.
janna cornelia WESTERWEELE, geboren op 09-02-1883 om 14.00 uur te
wissenkerke (z), huisnr. F 10, overleden op 11-04-1883 om 01.30 uur te wissenkerke
(z), 61 dagen oud.
Janna Cornelia overlijdt op de dag dat haar vader hertrouwt.

Uit het tweede huwelijk:
5.
jan janus WESTERWEELE (zie IV.42 op blz. 13).
6.
maatje WESTERWEELE, geboren op 12-03-1885 om 02.00 uur te wissenkerke (z),
huisnr. F 12, overleden op 20-01-1888 om 22.00 uur te wissenkerke (z) op 2-jarige
leeftijd.
7.
cornelis WESTERWEELE, geboren op 20-03-1886 om 05.00 uur te wissenkerke
(z), huisnr. F 12, overleden op 09-02-1887 om 07.00 uur te wissenkerke (z), 326
dagen oud.
8.
johanna WESTERWEELE, geboren op 23-06-1887 om 10.00 uur te wissenkerke
(z), huisnr. F 30, overleden op 07-08-1887 om 09.30 uur te wissenkerke (z), 45 dagen
oud.
9.
cornelis WESTERWEELE (zie IV.47 op blz. 14).
10.
janus WESTERWEELE, geboren op 08-10-1889 om 01.00 uur te wissenkerke (z),
huisnr. F 2, overleden op 24-11-1890 om 09.30 uur te wissenkerke (z) op 1-jarige
leeftijd.
11.
marcus WESTERWEELE, landarbeider, geboren op 16-10-1890 om 23.00 uur te
wissenkerke (z), huisnr. F 2, overleden op 09-04-1937 om 04.00 uur te wissenkerke
(z) op 46-jarige leeftijd.
12.
janus WESTERWEELE (zie IV.51 op blz. 14).
13.
maatje jozina WESTERWEELE (zie IV.54 op blz. 15).
14.
jozias WESTERWEELE, landarbeider, geboren op 12-09-1894 om 18.30 uur te
wissenkerke (z), huisnr. F 28, overleden op 24-08-1965 te amsterdam (nh) op
70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-10-1920 te wissenkerke (z) (getuige(n): cornelis
Westerweele, 32 jaar, veldarbeider, broer van de man en antheunis Lootens, 61 jaar,
gemeentebode.) met janna LUCASSE, 19 jaar oud, geboren op 03-11-1900 om 06.00
uur te hontenisse (z), huisnr. A 126, overleden op 17-02-1989 te amsterdam (nh) op
88-jarige leeftijd, begraven op 22-02-1989 te amsterdam (nh), nieuwe
oosterbegraafplaats.
15.
cornelia WESTERWEELE, geboren op 15-09-1895 om 06.00 uur te wissenkerke
(z), huisnr. F 28, overleden op 16-02-1966 te wissenkerke (z) op 70-jarige leeftijd,
begraven te kamperland (z), algemene begraafplaats.
Op grafsteen 'Vrouw moeder'.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-05-1924 te wissenkerke (z) met pieter
VERSLUIS, 29 jaar oud, geboren op 26-02-1895 om 15.30 uur te wissenkerke (z),
huisnr. F 153, overleden op 15-03-1978 op 83-jarige leeftijd, begraven te kamperland
(z), algemene begraafplaats.
Op grafsteen 'Vader opa'.
16.
willem WESTERWEELE, geboren op 12-09-1899 om 09.30 uur te wissenkerke (z),
huisnr. F 28, overleden op 06-07-1977 te goes (z) op 77-jarige leeftijd, begraven te
kamperland (z), algemene begraafplaats.
Op grafsteen 'Vader en opa'.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-04-1927 te kortgene (z) met stoffelina doortje
van BOVEN, 20 jaar oud, geboren op 24-08-1906 te kortgene (z), overleden op

01-02-1953 te kortgene (z) op 46-jarige leeftijd.
Zij is volgens onze gegevens in de familie het enige slachtoffer van de watersnood, de familie
woonde destijds Torendijk 368 Kortgene. Bron: Volledige lijst van Slachtoffers
overstromingsramp 1 februari 1953 (op de 6e lijst van Rode Kruis), dochter van jacob van

BOVEN, landarbeider, en hendrika van SLUIJS.
IV.36 hendrika WESTERWEELE, geboren op 22-01-1875 om 15.30 uur te wissenkerke (z),
huisnr. B 14.
Hendrika wordt aangegevn door haar grootvader Hendrik Beghtel, zij wordt in 1877 bij het huwelijk
van haar ouders erkend.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-06-1898 te wissenkerke (z) (getuige(n): o.a. Janus de
Looff, 71 jaar grootvader van de man).
Huwelijkse bijlagen:
a. Certificaat Nat.Mil. lichting 1895, lot 30, uit hoofde van gebreken van dienst vrijgesteld
b. geb janus jacob
c. geb. hendrika
d. overl. clasina maria Marcusse
e. overl. lientje Begthel met janus jacob de LOOFF, 22 jaar oud, landmansknecht, geboren op

08-11-1875 om 06.30 uur te wissenkerke (z), huisnr. A 167.
Uit dit huwelijk:
1.
jacobus marcus de LOOFF, geboren op 10-10-1898 om 01.00 uur te wissenkerke
(z), huisnr. A 75, overleden april 1986 te Kalamazoo, Michigan USA.
2.
lientje clazina de LOOFF, geboren op 28-08-1899 om 06.00 uur te wissenkerke (z),
huisnr. A 75.
3.
clazina elisabeth de LOOFF, geboren op 15-07-1901 om 05.00 uur te wissenkerke
(z), huisnr. C 23, overleden op 17-07-1901 te wissenkerke, 2 dagen oud.
4.
marcus jacobus de LOOFF, geboren op 23-06-1902 om 03.00 uur te wissenkerke
(z), huisnr. C 23, overleden op 21-02-1904 te wissenkerke op 1-jarige leeftijd.
5.
clasina lientje de LOOFF, geboren aug 1904 te wissenkerke, overleden op
13-11-1904 te wissenkerke.
6.
clazina de LOOFF, geboren april 1906 te wissenkerke, overleden op 01-05-1906 te
wissenkerke.
7.
marcus de LOOFF, geboren op 13-04-1907 te wissenkerke, overleden op
21-04-1907 te wissenkerke, 8 dagen oud.
8.
marcus de LOOFF, geboren op 10-05-1910, overleden op 03-04-1992 op 81-jarige
leeftijd.
IV.38 elisabeth WESTERWEELE, geboren op 11-12-1877 om 07.30 uur te wissenkerke (z),
huisnr. F 25, overleden op 02-10-1964 te kruiningen (z) op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-05-1900 te kruiningen (z) (getuige(n): jacob Jansen, 30
jaar, politieagent te breda, gerard Slabbekoorn, 59 jaar, koopman te krabbendijke, oom van de
man, cornelis Zuurvelt, 54 jaar, boerenkecht te wolphaartsdijk en roeland Keukelaar, 28 jaar,
boerenknecht, de laatste twee neven van de man.).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. pieter
b. geb. elisabeth
c. overl. maatje Slabbekoorn
d. overl. lientje Begthel
e. Certificaat Nat. Mil. lot 26, vrijgeloot
f. afkondigingen wissenkerke 6 en 13 mei

met pieter JANSEN, 27 jaar oud, veldarbeider, geboren op 10-09-1872 om 17.30 uur te
kruiningen (z), huisnr. B 19, overleden op 22-06-1918 om 23.00 uur te schore (z) op 45-jarige
leeftijd.
Aangegeven door: Jacob Jansen, broer, 48 jaar, gemeenteveldwachter en Marinus Hemmuham?, 43
jaar, gemeenteveldwachter.

Uit dit huwelijk:
1.
abraham marcus JANSEN, geboren op 18-07-1900 om 21.00 uur te kruiningen (z),
huisnr. B 95.
2.
marcus abraham JANSEN, geboren op 20-02-1909 te kruiningen (z).
3.
maatje lientje JANSEN, geboren op 28-02-1910 te kruiningen (z).
4.
lientje maatje JANSEN, geboren op 30-04-1911 te kruiningen (z).
5.
jacob hendrik JANSEN, geboren op 17-09-1914 te kruiningen (z).
IV.40 leuntje WESTERWEELE, arbeidster, geboren op 02-02-1879 om 05.30 uur te wissenkerke
(z), huisnr. F 25, overleden op 21-09-1962 te wissenkerke (z) op 83-jarige leeftijd, begraven te
wissenkerke (z).
Op grafsteen 'Lieve moeder'.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-03-1903 te wissenkerke (z) (getuige(n): frans Molbroek,
59 jaar, gemeentebode, marinus pieter de Vos, 49 jaar, postbode, cornelis Loossens, 40 jaar,
kleermaker en machiel frans van den Berge, 32 jaar, brievenbesteller.).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. dingenus
b. geb. leuntje
c. Certificaat Nat.Mil. wissenkerke, lot 12, wegens broederdienst vrijgesteld
d. overl. lientje Begthel met dingenus BOUTERSE, 23 jaar oud, arbeider, geboren op

21-01-1880 om 19.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 130, overleden op 10-04-1935 om
17.30 uur te goes (z) op 55-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
susanna lientje BOUTERSE, geboren op 21-01-1904 te wissenkerke (z).
2.
lientje susanna BOUTERSE, geboren op 12-03-1905 te wissenkerke (z).
3.
janna marcurina BOUTERSE, geboren op 30-09-1906 te wissenkerke (z).
4.
maatje catharina BOUTERSE, geboren op 12-09-1908 te wissenkerke (z).
5.
jan marcus BOUTERSE, geboren op 27-07-1911 te wissenkerke (z).
6.
johanna BOUTERSE, geboren op 18-04-1915 te wissenkerke (z).
7.
marcus BOUTERSE, geboren op 18-04-1915 te wissenkerke (z).
8.
hendrik BOUTERSE, geboren op 18-06-1916 te wissenkerke (z).
9.
david adriaan BOUTERSE, geboren op 31-03-1918 te wissenkerke (z).
IV.42 jan janus WESTERWEELE, landmansknecht, winkelier, geboren op 08-01-1884 om 12.00
uur te wissenkerke (z), huisnr. F 10, overleden op 22-11-1922 te wissenkerke (z) op 38-jarige
leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-06-1911 te wissenkerke (z) (getuige(n): willem Barentsen,
47 jaar, timmermansknecht, broer van de vrouw en janus jacob de Looff, 35 jaar arbeider,
zwager van de man.).
Huwelijkse bijlagen:
a. geb. jan janus
b. geb. adriena jacolina
c. Certificaat Nat.Mil. wissenkerke lichting 1904, lot 8, vrijgesteld van dienst met adrina jacoba

BARENTSEN, 29 jaar oud, naaister, geboren op 10-08-1881 om 12.30 uur te colijnsplaat (z),
huisnr. E 22.
Bij de aangifte waren getuige: Jacobus Vink, 68 jaar, secretaris en Leendert Adriaan Vink, 33 jaar,
bureaulist. Overleden op 11-03-1961 op 79-jarige leeftijd, begraven te kamperland (z),

algemene begraafplaats.
Op grafsteen 'Lieve moeder behuwd- en grootmoeder', dochter van adriana pieternella de

KOSTER.
Uit dit huwelijk:
1.
maatje adriana WESTERWEELE, geboren op 23-09-1911 te wissenkerke (z).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-06-1936 te wissenkerke (z), gehuwd voor de kerk

2.

3.

4.

te kamperland (z) (Ger. Kerk) met jan BOUTERSE, 29 jaar oud, landarbeider,
arbeider op een scheepswerf, geboren op 23-06-1906 te wissenkerke (z), overleden op
19-03-1980 te capelle a/d/ ijssel (zh) op 73-jarige leeftijd.
adriana maatje WESTERWEELE, geboren op 23-10-1913 te wissenkerke (z),
overleden op 06-10-1996 te goes (z) op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-06-1939 te wissenkerke (z) met jasper
TAZELAAR, 32 jaar oud, geboren op 06-04-1907 te colijnsplaat (z), overleden op
01-04-1990 te goes (z) op 82-jarige leeftijd, zoon van pieter hendrik TAZELAAR,
landarbeider, en maria KOSTER.
markus hendrik WESTERWEELE, geboren op 22-09-1917 te wissenkerke (z).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-10-1945 te kortgene (z) met maatje
HUIBREGTSE, 28 jaar oud, geboren op 14-03-1917 te colijnsplaat (z).
pieternella cornelia WESTERWEELE, geboren op 09-05-1919 te wissenkerke (z),
overleden op 31-07-2006 te kamperland op 87-jarige leeftijd, begraven op 04-08-2006
te kamperland.
Gehuwd met adriaan KLAP, geboren op 16-06-1917, overleden op 01-11-1987 op
70-jarige leeftijd.

IV.47 cornelis WESTERWEELE, arbeider, geboren op 29-08-1888 om 01.30 uur te wissenkerke
(z), huisnr. F 30, overleden op 22-04-1969 te goes (z) op 80-jarige leeftijd, begraven te
kamperland (z), algemene begraafplaats.
Op grafsteen 'Behuwd- groot- en overgrootvader'.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-12-1913 te wissenkerke (z) (getuige(n): lieven Goulooze,
22 jaar, arbeider, broer van de vrouw en janus Westerweele, 21 jaar, arbeider, broer van de
man.) met tannetje geertruida GOULOOZE, 21 jaar oud, geboren op 01-11-1892 om 13.00
uur te wissenkerke (z), huisnr. F 158, overleden op 25-07-1963 te wissenkerke (z) op 70-jarige
leeftijd, begraven te kamperland (z), algemene begraafplaats.
Op grafsteen 'Moeder behuwd- groot- en overgrootmoeder'.
Uit dit huwelijk:
1.
marcus adriaan WESTERWEELE, pakhuisknecht, geboren op 21-06-1914 te
wissenkerke (z), overleden op 21-06-1987 te goes (z) op 73-jarige leeftijd, begraven
op 24-06-1987 te kamperland (z), alg. begraafplaats.
Op grafsteen ' Man-vader-opa'.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 05-05-1953 te koudekerke (z).
2.
adriaan marcus WESTERWEELE, geboren op 02-09-1916 te wissenkerke (z),
overleden op 08-05-1997 te wissenkerke (z) op 80-jarige leeftijd, begraven op
12-05-1997 te kamperland (z), algemene begraafplaats.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-12-1939 te kats (z) met johanna jacoba
MIERAS, 21 jaar oud, geboren op 14-05-1918 te kats (z),
gegevens van Mieras, breezand, 0223-522463, dochter van jan MIERAS, chef
fruitkwekerij.
IV.51 janus WESTERWEELE, landarbeider, geboren op 01-01-1892 om 02.30 uur te wissenkerke
(z), huisnr. F 2, overleden op 15-04-1978 te wissenkerke (z) op 86-jarige leeftijd, begraven op
19-04-1978 te kamperland (z), alg. begraafplaats.
Op grafsteen 'ouders opa-oma'.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-06-1917 te wissenkerke (z) (getuige(n): jozias
Westerweele, 22 jaar, veldarbeider, broer van de man en olivier pieter de Smit, 30 jaar,
veldarbeider, zwager van de man.) met jacoba adriana GOULOOZE, 23 jaar oud, geboren
op 24-03-1894 om 03.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. F 158, overleden op 05-03-1979 te
kamperland (z) op 84-jarige leeftijd, begraven op 09-03-1979 te kamperland (z), alg.
begraafplaats.
Op grafsteen 'Ouders opa-oma'.
Uit dit huwelijk:
1.
marcus adriaan (mek) WESTERWEELE, landarbeider, geboren op 16-02-1918 te

2.

wissenkerke (z), overleden op 11-09-1971 te goes (z) op 53-jarige leeftijd, begraven te
kamperland (z), algemene begraafplaats.
Op grafsteen 'Man vader opa'.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-02-1942 te wissenkerke (z) met maria pieternella
van GOUDSWAARD, 26 jaar oud, geboren op 20-10-1915 te wissenkerke (z),
overleden op 28-01-1998 te goes (z) op 82-jarige leeftijd, begraven op 31-01-1998 te
kamperland (z), algemene begraafplaats.
adriaan marcus WESTERWEELE, geboren op 14-05-1919 te wissenkerke (z),
overleden op 02-08-2006 te middelburg op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-08-1945 te wissenkerke (z), gehuwd voor de kerk
op 01-08-1945 te wissenkerke (z) (ned. herv. kerk, door ds. Six Dijkstra).

IV.54 maatje jozina WESTERWEELE, geboren op 03-06-1893 om 01.00 uur te wissenkerke (z),
huisnr. F 28, overleden op 02-02-1968 te wissenkerke (z) op 74-jarige leeftijd, begraven te
kamperland (z), algemene begraafplaats.
Op grafsteen ' Moeder behuwd- groot- en overgrootmoeder'.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-09-1913 te wissenkerke (z) (getuige(n): antheunis
Lootens, 54 jaar, gemeentebode en cornelis Lootens, 50 jaar, kleermaker.) met olivier pieter
de SMIT, 27 jaar oud, geboren op 14-08-1886 om 02.00 uur te wissenkerke (z), huisnr. C 50,
overleden op 28-05-1966 te wissenkerke (z) op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
gerard marcus de SMIT, geboren op 27-10-1913 te wissenkerke (z).
2.
marcus gerard de SMIT, geboren op 11-10-1915 te wissenkerke (z).
3.
pieter jan de SMIT, geboren op 24-01-1917 te wissenkerke (z), overleden op
25-01-1917 te wissenkerke (z), 1 dag oud.
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