Amsterdam, augustus 2020
met aanvullingen van oktober en november 2020 en januari 2021
Beste familie en geïnteresseerden,
Mijn oorspronkelijke missie om het familieverhaal, dat door mijn vader is geschreven, in de familie te verspreiden,
begint te lukken. Het verhaal is via e-mail digitaal verspreid. Ook het Genealogisch Overzicht volgde die weg. Daarin
zijn nog wel veel open plekken en dat worden er naarmate de tijd voortschrijdt alleen maar meer.
Vooral familietak C ligt ons na aan het hart. Die moeten we naar vermogen kunnen aanvullen.
Ook ontsluiting van dit alles voor nog niet aangesloten of nog niet gevonden familieleden is mogelijk geworden
doordat bijna al het materiaal op mijn website is geplaatst.
Het verhaal over “Onze familie Wesseling” staat op internet op:
https://www.janwesseling.nl
De site wordt al goed bezocht en het nodige materiaal is al gedownload.
In de loop der tijd ontving ik reacties van de familie en kwam er additioneel materiaal beschikbaar dat interessant is
voor andere familieleden.
In deze mail zal ik daarop ingaan.
Op de website zal het z.s.m. geplaatst worden onder de BLAUWE knop Nieuwe ontwikkelingen.
-Mijn buurman, Ronald, die van speuren op het web houdt, ging terug naar onze roots. Hij vond meer dan in de
tachtiger jaren mogelijk was. Hij komt tot de voorlopige conclusie dat onze stamvader Harmen Wessel in zijn
huwelijk met Jaapje van ’t Lam geen drie kinderen kregen, maar zeker vier maar misschien wel twaalf.
Zijn betoog staat (voorlopig) op het web onder reacties.
-Jan Wesseling (van Jan), dus C5.69, stuurde foto’s van (attributen van) “opa” Jan Wesseling (3.14):

1

-zo stuurde Jan W (C5.69) ook een foto van de kinderen op de Sluisvaart. Hij maakte een inschatting van de namen
door vooral op de lengte van de kinderen te letten. Mochten er opmerkzame kijkers zijn die correcties hebben, dan
houden Jan W & Jan W zich aanbevolen en gaan daarmee aan de slag.

De broer van Jan W, Gerard tipte ons dat bij de eerste versie van de foto (witte namen) de namen van Gert en Hein
verwisseld moesten worden. En dat is bij deze gedaan. De correcte volgorde van namen staat in zwarte letters op de
foto. (9-8-2020).
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Foto van de familie Heus voor Sluisvaart 30 in Ouderkerk aan de Amstel.
Jan Wesseling staat in de bovenste rij 2e van links en Pietje Heus zit in de middelste rij en 3e van links. Pietje
zit naast haar ouders. De foto zal rond 1900 genomen zijn.
zie ook pagina 84 van Onze familie Wesseling
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- Flip Lambalk (C5.59) wilde de familieleden identificeren die op de foto in het verhaal staan (blz 0 en blz 135)
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St.Urbanuskerk
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Op mijn actielijstje staat ook nog het aandachtspunt privacy.
Ik ga uitknobbelen of er op de website ook nog een sectie moet komen met beperkte toegang.
Het familieverhaal en het genealogisch overzicht staan nu op het web voor iedereen openbaar toegankelijk.
Met een afgesloten deel zou er iets makkelijker met privacygevoelige zaken omgegaan kunnen worden.
Suggesties welkom. Ik houd jullie op de hoogte van ontwikkelingen.
Van mijn kleinzoon Pieter (12 jaar, C7-6.159.1) kreeg ik het advies om in de website iets meer game-effecten op te
nemen.
En een oude sportvriend gaat suggesties doen om het overzicht beter toegankelijk te maken.
Ik hoop dat op jullie actielijst het bekijken van de foto’s en het identificeren van de personen komt.
Met vriendelijke groet
Jan Wesseling C5.65

NB Op 8 en 9 augustus 2020 kwamen er reacties binnen
Al snel kreeg ik reacties op mijn verzoek van 7 augustus om namen bij de foto op de trap van de kerk.
Gerard (C5.67) ging aan het werk tot in de kleine uurtjes!!
Alle aanvullingen voor zover van toepassing zijn verwerkt in het namensheet.
Ook de nummers uit het Genealogisch Overzicht zijn erbij gezet.
Ook de overige opmerkingen van Gerard zijn interessant:
Hallo Jan,
Een snelle reactie van mijn kant.
Wat betreft de foto van de kinderen Sluisvaart, denk ik dat Gert en Hein verwisseld zijn. Ik herken in die
lange figuur een zoon van Ome Hein namelijk Henk.
Opmerking JW (C5.65): Op het web onder knop Nieuwe ontwikkelingen is de verbeterde volgorde op de foto
opgenomen met dank aan Jan (C5.69).
In de bijlage veel namen, die ik uit het blote hoofd kon opschrijven.
Zelf sta ik niet op de foto, omdat ik toen misdienaar was en het bruidspaar begeleidde naar de pastorie.
Wat betreft de fam. van de Meer no 10 en 19, kan ik nog vertellen dat ze woonden in de Waterstraat 8. Hij
was eigenaar van een garage in Utrecht. Toen ik in Zeist intern woonde (1961/1962) heb ik ze wel eens
bezocht en kon ik wel eens met ze meerijden naar Ouderkerk. Ik weet zijn voornaam niet meer, zijn vrouw
heette Riek
In mijn achterhoofd zit de gedachte dat het nog een achterneef was
Tot zover mijn opmerkingen, Doe er je voordeel mee.
Groeten, Gerard Wesseling
De broers Jan en Gerard (C5.69 en C5.67) zijn het erover eens dat op de trapfoto no 3 Ans van oom Gert is en niet Els
van oom Gert zoals er in eerste instantie stond.
Dat is nu verwerkt op de namenlijst die op het web staat. Het is een kleine aanpassing, maar er is toch maar een
herkenbare volgende versie van de namenlijst gemaakt: versie3.
Mochten jullie nog e-mailadressen hebben van familieleden die nu nog ontbreken in de mailinglist, geef deze gaarne
aan me door.
En het is natuurlijk heel makkelijk om ze ook te wijzen op de website waar (bijna) alles op staat:
www.janwesseling.nl
Groet, Jan Wesseling, (C5.65)
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Aanvulling 20 oktober 2020
Amsterdam 20-10-2020

Beste familieleden,
De herfst en de coronamaatregelen bevorderen het thuiswerken. Een mooie gelegenheid om een update
te maken voor het verhaal over Onze familie Wesseling.
Sinds de vorige keer heb ik wat e-mail reacties ontvangen met aanvullende gegevens voor het
Genealogisch Overzicht. Ook is de lijst met familieleden, die ik steeds informeer, uitgebreid.
Hieronder is deze lijst, gesorteerd op nummer, opgenomen.

Uit het genealogisch overzicht is direct te herleiden wie precies van de familie geïnformeerd wordt.
Via, via heeft een aantal familieleden laten weten nog te gaan reageren.
Maaike ((C7-6.61.1) dus van de 7e generatie en eerste kind/dochter van C6.61) en Els (C6.62) zijn
aangesloten en actief.
Van Jan Wesseling (C6.64) ontving ik een aanvulling en een verdere invulling van zijn tak in de stamboom.
Dat levert meteen de start van de 8e generatie op. Zijn twee kleinkinderen Niels en Jens hebben de eer als
eersten van deze generatie in het overzicht opgenomen te zijn. De gehanteerde nummering oogt
ingewikkeld maar is logisch en doordacht om eenvoudig te kunnen hanteren bij verdere uitbreiding.
In de spullen van mijn vader vond ik een paar boekjes met oude foto’s waarop Wesselingen staan. Namen
zijn overgenomen uit de boekjes. Als correctie nodig is, dan verneem ik het graag. Interessant voor ieder.
Ik ga ze ook op de website (www.janwesseling.nl) zetten onder de BLAUWE knop Nieuwe Ontwikkelingen.
Voor wat betreft de copyrights van foto’s heb ik geprobeerd rechthebbenden te achterhalen en
toestemming tot gebruik te verkrijgen. Recente foto’s zijn bijna allemaal eigen werk.
Met vriendelijke groet, Jan Wesseling (C5.65)
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Toneelgroep Aloysiusvereniging (1910)
en volgens het boekje
Op de derde rij van achteraf en van links naar rechts: Janus Wesseling, Steef Wesseling en Manus Wesseling

Het feestcomité: op paard burgemeester Straman en rechtsachter hem Jan Wesseling (C3.10) en ook Hein
van Loenen van “De Oude Prins” is er bij.
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Een uitstapje van de R.K. zangvereniging. Op de voorste rij 3e van links Grad Wesseling.
Op de voorste rij zittend in het gras 5e van rechts is Anna Wesseling. Op de 2e rij en 2e van rechts is Dora wesseling.

Volgens het boekje: Uitstapje van het R.K. kerkkoor. Achterste rij en 3e van rechts Jan Wesseling (C3.10) en
3e rij van achter en 3e van links zijn vrouw Tonia Wesseling-Kuiper.
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Café “De Oude Prins” in 1905.
Van 1787 tot 1912 heette deze uitspanning “Brugzicht” en was gelegen tegenover de oude tolbrug of “Lange Brug”.

Het feestcomité voor café “De Oude Prins” op de ochtend van Koninginnedag, 3e van rechts Jan Wesseling (C4.12).
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De Lange Brug die hier ooit lag, is er niet meer, deze is herbouwd in het Openluchtmuseum in Arnhem.
Wil je toch naar de overkant naar Café De Oude Prins, dat heden ten dage Loetje aan de Amstel heet, dan kan je
zomers met een pontje door vrijwilligers overgevaren worden (2020).
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Een groep bewoners van de Sluisvaart. De foto is genomen op Hemelvaartsdag 1904.
De huizen waren bijna allemaal van hout en stonden op erfpachtgrond.

Gerard (C5.21) stuurde scans van de rouwkaart van Tonia Kuiper (3.14) en het bidprentje.
Bijzonder is dat op het bidprentje een verkeerde voornaam is gedrukt.
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Ook stuurde Gerard een mooie foto waarop alle dochters van Jan Wesseling (3.14) staan op de bruiloft van dochter
An (C4.10).
Het huwelijk van An Wesseling en Flip Lambalk vond plaats op 12 juli 1939. NB In oudere versies van het
genealogisch overzicht staat als datum 12 juni 1939.
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In het Stadsarchief van de Gemeente Amsterdam zijn onderstaande kaarten te vinden over de hoofdauteur van
Onze Familie Wesseling: Herman Wesseling (C4.11) en zijn gezin.

Tegenwoordig is dit soort informatie openbaar beschikbaar en toegankelijk via de website van het Stadsarchief
https://archief.amsterdam/indexen of door zoektochten met behulp van de website: www.wiewaswie.nl
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Jan van der Kleij, neef van mijn vrouw Lony van der Kleij (C5.65), vond een interessante rapportage m.b.t. het
politieoptreden op 23 november 1943 van Herman (C4.11)

en ook een pensioenkaart
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Over de vrijstelling van de militaire dienstplicht van Jan Wesseling (3.14) en zijn zoon Herman (C4.11) werd
onderstaande administratie door hem gevonden.
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Voor zijn zoon Herman (C4.11):
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Jan van der Kleij is bedreven in het samenstellen van verschillende soorten overzichten. Deze overzichten geven net
weer een andere kijk op de familie. Voor de familie Wesseling maakte hij de onderstaande overzichten.
Als eerste
Kwartierstaat voor Hermanus Marie Wesseling (C4.11)
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TOEVOEGING
Op een website met het verhaal van Onze familie Wesseling mag natuurlijk getoond worden welke
uitzonderlijke talenten er in de familie zijn.
Dit is zo’n plek om er aandacht aan te besteden.

Illustrator Jan Wesseling (C5.25)
De inmiddels overleden, bekende illustrator Jan Wesseling (Johannes Anthonius) mag hier niet ontbreken.
Via Google is zijn levensloop te vinden.
Op school was je er trots op dat je Jan Wesseling heette en dat je familie was van de bekende Jan
Wesseling uit de Donald Duck.
Hij tekende zelfstandig een strip voor de Telegraaf. Hij trad in dienst bij Maarten Toonder. Hij kreeg
opdracht voor het tekenen van strips over Heer Bommel. Hij tekende voor Donald Duck.
Hij illustreerde veel kaften van kinderboeken van bekende auteurs.
Wekelijks was er een kinderverhaal in het gezinsblad Margriet en dat verhaal werd geïllustreerd door Jan.
Deze verhalen leenden zich prima om voor het slapen gaan aan kinderen voor te lezen.
Bij ons gezin (van C5.65) werkte het in ieder geval zo. Bijna alle verhalen hebben we in een dikke klapper
bewaard.
Toen Jan en zijn vrouw Rietje in Amsterdam Zuidoost kwamen wonen, gingen we er wel eens op visite.
Onze dochter Tinke (C6.160) was reuze trots toen ze een originele tekening van Jan kreeg die bij een
verhaal uit de Margriet hoorde waar ze als kind naar had geluisterd.
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Flip Lambalk (C5.59)
Flip Lambalk (C5.59) is een kunstenaar in hart en nieren.
Toen Jan W (C5.65) nog werkte in het toenmalige, maar inmiddels gesloopte, Burgemeester van
Tellegenhuis in de Jodenbreestraat in Amsterdam (in de volksmond bekend onder de naam Het
Maupoleum), waren daar tijdens de bouw van de metro de beruchte metrorellen. Er werden veel huizen
gesloopt. Het tastte de oude Jodenbuurt aan. Maar de echte oude kern werd gelukkig gespaard.
Zo’n monument als de Zuiderkerk met zijn
zuidertoren daar ligt de geschiedenis van
Amsterdam. In de latere nieuwbouw de zg.
Nieuwmarktbuurt boven het metrotraject vond
Flip Lambalk huisvesting met een mooi atelier.
En natuurlijk vond hij er in de schaduw van de
Zuiderkerk en de Zuidertoren inspiratie voor zijn
kunstwerken.
LINKS: Zuiderkerk en Zuidertoren in de 17e eeuw

Let eens op de spiegeling in het etalageraam van de
winkel van Flip !
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Flip is actief in de buurt gelet op zijn
bijdrage aan de
Nieuwsbrief Prent&Boek.
Wil je meer zien van de werken van Flip
bezoek dan zijn website:
www.fliplambalk.nl
De Zuidertoren van Flip is in bezit van de
familie gebleven en hangt bij
Jan Wesseling (C5.65)

BOVEN: Zuidertoren door Flip Lambalk
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Els Wesseling (C6.62) stuurde naast een aantal aanvullingen voor het Genealogisch Overzicht ook
onderstaande familiefoto:

Te zien zijn haar vader Sjaak (C5.24) en ome Jan (C5.25) en haar broer Hans Wesseling (C6.63). Haar tante
Rietje (C5.25) zit half verscholen in de achtertuin in Reigersbos Amsterdam Zuidoost. De foto is genomen
tijdens een verjaardag rond 1987/1988
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