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ANKUM 2020 
Beste familieleden, 
Hopelijk hebben jullie gelegenheid gehad een eerste indruk van het familieverhaal te krijgen. 
Natuurlijk eerst controleren of de eigen gegevens correct zijn opgenomen en dan wat bladeren.  
Ik heb al een paar bemoedigende reacties gehad. 
 
Na het lezen over de stichter van de familie die uit de Duitse plaats Ankum komt (hoofdstuk 1, blz 10), word je wel 
nieuwsgierig hoe Ankum er nu uitziet en of er nog sporen van een familie Wessel te vinden zijn. 
En omdat het werk aan het familieboek van mijn kant even tot rust gekomen is, was er tijd voor wat anders: met 
mijn vrouw Lony een bezoek brengen aan Ankum.  

 
 
Ankum is een plaats van zo’n 8000 inwoners. Er zijn een paar bezienswaardigheden waaronder de monumentale  
St Nicolaus Kirche. De eerste houten kerk dateert uit 1169. Na blikseminslag en brand is de huidige kerk met 80 
meter hoge toren rond 1900 herbouwd. Het is een indrukwekkend gebouw.  
Een kerkhof biedt mogelijk aanknopingspunten. Het kerkhof is tegenwoordig verplaatst van naast de kerk tot zo’n 
kilometer verder. Van de oude graven is niets herkenbaars over. Het nieuwe kerkhof heeft prachtige 
graven/grafstenen. Maar helaas de naam Wessel hebben we er niet kunnen vinden. Wel waren er varianten zoals: 
Pellenwessel, Wesselkämper en Wesselkamp. Maar er is meer onderzoek nodig. 
Mocht een familielid meer weten dan houden we ons aanbevolen. Het komt in de volgende update.   
Ook persoonlijke stukjes zijn welkom. 
Maar met of zonder Wessel, Ankum is de moeite waard om te bezoeken.   Groet Jan Wesseling   (C5.65) 
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BERSENBRüCK 2021 
Van:   Jan van der Kleij  
Verzonden:  donderdag 18 maart 2021 
Aan:   Jan Wesseling 
Onderwerp:  Het verborgen verleden van de familie Wesseling 
Beste Jan, 
Ik heb langdurig onderzoek gedaan naar de familie Wesseling in Duitsland, om precies te zijn in Ankum en in 
Bersenbrück.  
Op basis hiervan is mijn conclusie dat Harme(n) Wesseling is gedoopt op 20 maart 1767 te Bersenbrück als  
Johannes Hermann Wesseling, zoon van Hendrik (Joan Hendrick) Wesseling en Aaltje (Aleid) Kröger (generatie 0).  
Harmen's ouders Hendrik en Aaltje trouwden te Ankum op 20-7-1764. 
Hendrik werd gedoopt als Joannes Hendricus Hermannus Wesseling te Ankum op 29-12-1739 als zoon van  
Joannis Wesseling en Helena Aleid Nieman (generatie – 1). 
In bijgaande document tref je de resultaten aan van mijn onderzoek. Met vriendelijke groet, Jan van der Kleij. 
 

Het verborgen verleden van de familie Wesseling 
1. Inleiding  
Op 9 januari keek ik naar een aflevering van het televisieprogramma "Verborgen verleden". Die 
aflevering ging over de zoektocht naar de voorouders van oud-Ajacied Ronald de Boer. Aan  
moederszijde liep er een lijn naar Stadtlohn resp. Wessum, ik meen zo rond 1723. Ik zag enkele 
opnames van doopboeken waarbij de naam joan vóór de eigenlijke naam stond die werd aangehaald. 
Ook kwam de naam Hendrik voor. De uitzending is het terugkijken waard.  
 

Joan lijkt een patroniem te zijn. De toevoeging vóór de naam kon ik eerder (nog) niet verklaren. Het 
werd mij nu duidelijk dat de patroniem daar vóór de naam geplaats werd en bij ons er achter, 
bijvoorbeeld Pieter Jansz.   
Joan of jo'es is de afkorting van Johannes (Johannis, Joannes, Johannes).   
  

Ik vond in een tak van aangetrouwde familie: Gerrit Hendrik Ruhe, gedoopt in Essen, Duitsland. In het 
doopboek trof ik aan: Gerd. Henrich met zijn vader Herm Henrich Ruhe. Heel herkenbaar.  
Een voorbeeld uit “De Hollandgangers:” Johannes Jacobus Casperus Berens werd geboren op 2 mei 1744 
in Neuenkirchen, nabij Osnabrück, Duitsland. Hij trouwde met Margaretha Adelheit Kolcker, geboren op 
16 oktober in Merzen, eveneens nabij Osnabrück, Duitsland, op 22 november 1778 in Monster, 
Nederland. Zij lieten zich in Nederland registreren als Kasper Barendse en Aaltje Kulkers.  
  

Het is dus wel degelijk zo dat namen werden verhollandst. Of patroniemen consequent vóór de 
eigenlijke naam werden geplaatst is op basis van het eerste voorbeeld niet duidelijker geworden.   
  

Er kan aangenomen worden dat de arbeidstrek uit de regio Osnabrück naar Nederland al sinds de 16e 
eeuw plaatsvond. In de daaropvolgende Gouden Eeuw in Nederland werden vele migranten uit het 
gehele noordwesten van Duitsland door het vooruitzicht van werk en goede verdiensten in Holland 
aangesproken. De periode van economische opbloei in ons land, die duurde tot het midden van de 18e 
eeuw, had een permanente vraag naar arbeidskrachten tot gevolg. Deze mensen konden, juist door de 
economische voorspoed, een hoog loon krijgen. En dit was niet de enige grond voor de trek naar het 
steenrijke Holland; ook de culturele bloei en de maatschappelijke tolerantie oefenden een sterke 
aantrekkingskracht uit op deze seizoenarbeiders, die eigenlijk gewoon onze buren zijn.  
  

De meeste trekarbeiders maakten gebruik van een zuidelijk lopende weg, die door Lingen en het 
Graafschap Bentheim, achter de Nederlandse grens langs door de smalle, aan beide zijden door venen 
ingesloten, rivierbedding van de Vecht naar het IJsselmeer voerde. Van deze route splitste zich achter de 
grens een noordelijke zijroute af naar Groningen en West-Friesland. Al in het noordelijk deel van het 
land rond Osnabrück kwamen vele wegen uit op deze hoofdroute.  
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De vernoemingsregels voor kinderen worden al sinds de Middeleeuwen toegepast. Dit werd gedaan om 
geliefde voorouders te laten voortleven in hun kinderen. Laat in de vorige eeuw raakte dit eeuwenoude 
gebruik, grotendeels buiten gebruik. Het was gangbaar dat de eerste zoon naar vaders vader werd 
vernoemd, de tweede naar moeders vader. Logischerwijze zou er dan ergens rond circa 1720 een kind 
(de grootvader van Harme) geboren moeten zijn met de voornaam Johannes. Maar ook dit werd niet 
altijd consequent toegepast. De schrijfwijze van de namen is vaak fonetisch en verschilt daardoor soms 
flink. Voor het gebruik van hoofdletters bestonden geen regels of ze werden niet toegepast. Soms kan 
aan de hand van getuigen -zoals de grootouders- meer zekerheid omtrent de juiste familie verkregen 
worden.  
  

Naar aanleiding hiervan ben ik opnieuw op onderzoek uitgegaan. Immers de namen die ik aantrof in 
Ankum werden vaak voorafgegaan door joan en dat zette mij mogelijk op het verkeerde been. Het is 
evident dat Ankum de bakermat geweest moet zijn. Ik heb volledigheidshalve nog geverifieerd of in het 
Nederlandse Ankum rond die tijd (geboortejaar van Harme) een familie Wesseling voorkwam. Eenmaal 
was dat zo, maar niet passend. Over mijn bevindingen doe ik onderstaand verslag.  
  

De Bevolkingsregistratie Waverveen en Waveren, deel 2, staat van inwoners, 1825-1828, geeft als 
geboortedatum van Harme Wesseling ca 1767.   
https://www.rhcvechtenvenen.nl/collectie?mivast=386&miadt=386&miaet=54& micode=1202-
405&minr=971570&miview=ldt    

  

Blijkens zijn overlijdensakte is hij overleden op 9-11-1835 en zou hij 69 jaar oud zijn en dus zijn geboren 
in 1766.  
https://www.openarch.nl/nha:65c578f9-52fe-4015-9378-948bc4f1772e  

 

2. Herkomst familie Wesseling - korte historie   

Samtgemeinde Bersenbrück   
Bersenbrück is een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De gemeente maakt deel uit van de 
Samtgemeinde Bersenbrück in het Landkreis Osnabrück.  
Bersenbrück is een Samtgemeinde en ligt circa zes kilometer ten oosten van Ankum. Deelnemende 
gemeenten zijn: Alfhausen, Ankum, Bersenbrück, Eggermühlen, Gehrde, Kettenkamp en Rieste.   

Op diverse plaatsen in de gehele Samtgemeinde hebben in de Jonge Steentijd mensen van de 
Trechterbekercultuur (3500-2800 v.C.) gewoond, hetgeen o.a. uit de aanwezigheid van talrijke 
megalietmonumenten blijkt. De Straẞe der Megalithkultur loopt dan ook door de gemeente.   

De plaatsen in de Samtgemeinde Bersenbrück zijn doorgaans vanaf de 10e eeuw terug te vinden in 
kerkelijke oorkondes. De huidige gemeente lag vanaf de middeleeuwen tot 1803 voortdurend in een 
betwist grensgebied tussen enerzijds de Graafschappen Ravensberg en Oldenburg en anderzijds de 
prinsbisdommen Osnabrück en Münster. Deze laatsten hadden het vaakst de macht in handen. Hierdoor 
bleef het effect van de Reformatie in de 16e eeuw beperkt. Meer dan tweederde van de christenen in 
de gemeente is anno 2019 rooms-katholiek, en deze gezindte drukt nog steeds een stempel op de 
Samtgemeinde Bersenbrück. Uitzondering is het overwegend evangelisch-lutherse Gehrde.   

Op 16 en 17 augustus 1974 werden o.a. Gehrde, Alfhausen en het aangrenzende Holdorf getroffen door 
een uitzonderlijk, acht uur durend, noodweer met zwaar onweer en hagelstenen tot 10 cm. doorsnee, 
die soms daken doorboorden. De daarop volgende extreem zware regenval veroorzaakte daarop nog 
grotere schade. Gelukkig waren er geen doden te betreuren.   

Bersenbrück-stad  
In 1221 werd Bersinbrugge voor het eerst in een document vermeld. De plaats is echter vermoedelijk 
minstens twee eeuwen ouder. Graaf Otto van Ravensberg stichtte in 1231 een nonnenklooster voor de 
cisterciënzer orde. De graaf had daarvoor vooral politieke redenen. Een conflict met Graafschap 
Tecklenburg,  of eigen machtsuitbreiding, kan een rol hebben gespeeld. Het cisterciënzerinnenklooster 

https://www.rhcvechtenvenen.nl/collectie?mivast=386&miadt=386&miaet=54&micode=1202-405&minr=971570&miview=ldt
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https://www.rhcvechtenvenen.nl/collectie?mivast=386&miadt=386&miaet=54&micode=1202-405&minr=971570&miview=ldt
https://www.rhcvechtenvenen.nl/collectie?mivast=386&miadt=386&miaet=54&micode=1202-405&minr=971570&miview=ldt
https://www.rhcvechtenvenen.nl/collectie?mivast=386&miadt=386&miaet=54&micode=1202-405&minr=971570&miview=ldt
https://www.rhcvechtenvenen.nl/collectie?mivast=386&miadt=386&miaet=54&micode=1202-405&minr=971570&miview=ldt
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https://www.openarch.nl/nha:65c578f9-52fe-4015-9378-948bc4f1772e
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https://www.openarch.nl/nha:65c578f9-52fe-4015-9378-948bc4f1772e
https://www.openarch.nl/nha:65c578f9-52fe-4015-9378-948bc4f1772e
https://www.openarch.nl/nha:65c578f9-52fe-4015-9378-948bc4f1772e
https://www.openarch.nl/nha:65c578f9-52fe-4015-9378-948bc4f1772e
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bestond van 1231 tot 1787. Voor de kloosterpoort ontwikkelde zich een dorp. Na 1787 werden de 
kloostergebouwen vooral als kantoren voor de wereldlijke bestuurders gebruikt. De bovenetage van het 
(nog bestaande) poorthuis diende als gevangenis. Zo zetelde er van 1885 tot 1972 de Landkreis 

Bersenbrück, die bij de bestuurlijke herindeling werd vervangen door de huidige Samtgemeinde. 
Bersenbrück kreeg van de regering in 1956 het recht, zich stad te noemen.   
 

Alfhausen  
Een grote brand, waarbij een dode viel en veel schade ontstond, was er in 1775.  In de Tweede 
Wereldoorlog vielen er enige doden en was er oorlogsschade door gevechten (april 1945) tussen 
oprukkende geallieerde en terugtrekkende Duitse troepen.   

Ankum  
Op de plaats waar Ankum ligt, is een grafveld uit de Bronstijd ontdekt. Een nauwkeurige datering 
hiervan is nog niet mogelijk gebleken. Ankum ontstond rondom de nu als Artländer Dom bekend 
staande St.-Nicolaaskerk. Het was tot de 14e eeuw in ontwikkeling en zou waarschijnlijk tot een stad 
uitgegroeid zijn, als de bisschop in 1335 niet gekozen had voor een nederzetting te Fürstenau. Daarna 
bleef Ankum een katholiek dorp. In de 18e eeuw was er nog enige textielnijverheid; Ankum was een 
regionale marktplaats voor textielproducten. Ankum is een gemeente in de Duitse deelstaat 
Nedersaksen, maakt deel uit van de Samtgemeinde Bersenbrück in het Landkreis Osnabrück en telde 1 
januari 2019 7.562 inwoners.  
  

3. Onderzoek   
  

3.l. Onderzoek in de DTB-registers van Ankum en Bersenbrück  
Het dichtst bij Ankum liggen Eggermühlen (ca 5,3 km), Bersenbrück (ca 6 km) en Alfhausen (ca 7,7 km).   
Ankum, Bersenbrück en Alfhausen hebben ieder een eigen parochiekerk. Ankum de St Nikolaus, 
Bersenbrück de St Vicentius en Alfhausen de St Johannis.  
  

 
Deelkaart RK Bisdom Osnabrück  

  

In Ankum vond ik (JvdK) aanvankelijk noch namen noch jaartallen die een match opleverden met 
Hendrik of Harme(n) Wesseling, geboren in 1766-1767.   
  

In Alfhausen vond ik een familie met de namen Conradi en Arnoldi Wesseling (met joan ervoor). In april 
1766 was er sprake van de geboorte van een zoon (joan) Jurgen. Op basis hiervan zijn er geen 
aanknopingspunten.   
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In Bersenbrück trof ik de huwelijksinschrijving aan op 20 juli 1764 van Johannes Henrik Wesseling en 
Anna Lucia Margaretha Kröger.    

 
Huwelijksinschrijving te Bersenbrück van joan henrik wess(e)ling en anna lucia margarheta Kröger  

  

Bij dit huwelijk werd Henrik geduid als weduwnaar en zijn aanstaande als maagd (zie bovenstaande 
kopie uit het trouwregister). Uiteraard was dit reden om niet alleen te zoeken naar kinderen van dit 
paar, maar ook naar zijn eerdere huwelijk en naar het overlijden van zijn eerste vrouw.  
  

Van zijn eerste huwelijk vond ik de inschrijving te Bersenbrück op 10 april 1758 met Maria Adelheid 
Theijsing.    

 
Huwelijksinschrijving Bersenbrück van jo’es henricus Wesseling en maria Adelheidis Theijsing  

  

Zij kregen enkele kinderen. Ik vond de doop van:   
Margaretha Elisabeth, 14 mei 1759 (begraven op 12 juni 1759) en Margaretha Elisabeth,  6 mei 
1760.   
Ik zag enkele overleden kinderen, maar weet niet of die van dit paar zijn.   
Opmerkelijk is dat dit eerste huwelijk ook als bruiloft is aangetekend en ingeschreven te Ankum op 13 
mei 1758.   
Deze aantekening kan een attestatie zijn, het bewijs dat een kerklid meekrijgt als hij/zij in een andere 
plaats trouwt. Alleen staat dat er niet bij. Het kan ook andersom geschied zijn.   
  

  
Inschrijving bruiloft  te Ankum van Joh. Henrick Wesseling en M. Al. Theijsing op 13 mei 1758  

   

  
Inschrijving huwelijk te Ankum 13-5-1758 van jo’es henricy Wesseling en Maria Adelheidis Theijsing  
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De begrafenis van Maria Adelheid vond plaats te Bersenbrück op 20 april 1762.   

  
Begraafregister Bersenbrück 20-4-1762 maria aleid Theijsing 32 jaar oud  

  

Het tweede huwelijk van Henrik vond plaats op 20 juli 1764 te Bersenbrück met Anna Lucia Margaretha 
Kröger. Het paar kreeg vermoedelijk zeven kinderen (drie zonen en vier dochters) in de periode 1765 - 
1775.   
Bij de doopinschrijving van hun kinderen werd moeder‘s naam ook wel geschreven als Margaretha Aleid 
Kröger, Anna Margaretha Aleid Kröger, Aleid Krögmans en Margaretha Aleid Krockmans.  
  

De doop van hun kinderen te Bersenbrück:   

1. joan gerd ged. 10 mei 1765, getuigen: joan gerd bremc. Heve en Anna Catharina Kröger. 
Gerhardus trouwde te Bersenbrück op 26 juli 1790 met Catharina Maria Elisabeth Meiman, doch 

zij overleed 27 jaar oud op 11 nov. 1790 te Ankum en is aldaar begraven op 13 nov.  

Hij hertrouwde 11 mei 1810 met Maria Elisabeth Düker uit Druckhorn. Zij kregen de volgende 
kinderen: M. Catharina 21/26-7-1810, Anna M. Elisab. 31-1/2-2-1814, Joh Herm Henr 1/3-2-

1817, Harm Gerhard 10/11-7-1822, Joh. Heinrich 7/8-12-1825, Bernard Heinrich 21/23-7-1829.   

2. joan herm ged. 10 maart 1767, waarschijnlijk Joannes Hermann of Hermannus (ouders: joan 

henrik wesseling en margaretha aleid Krögers). Getuigen: joan Lobüke en magdalena aleid 

Krümberg  

  

Met een klein beetje fantasie kun je voor Henrik ook Hendrik lezen en voor Aleid, Aaltje.  
In aanmerking komt de geboorte op 10 maart 1767 van (joan) herm (= Harme).  
  

  
Doopregister Bersenbrück joan Herm Wesseling  

 

3. Joan Bernd ged. 13 april 1769, waarschijnlijk Joannes Bernardus (ouders: Henrik Wesseling en 
Aleid Krogmans). Getuigen: joan Herm Möller en Catharina Schene  

  

De namen van de dochters zijn:  

4. Maria Elisabeth (10 mei 1770), (ouders: joan Henrik Wesseling en margaretha Aleid Krockmann). 

Getuigen: Anna Maria Lobeck en joan Bernd Warnefeld  

5. Maria Catharina (25 maart 1772), (ouders: joan henrik wesseling en margaretha Aleid 
Krogmann). Getuigen: Joan gerd schene en Anna maria lobek  

6. Anna Maria Aleid (5 maart 1774), (ouders: henrik wesseling en Anna Aleid Krogmann). Getuigen: 
maria Aleid  jand bo . . .k en Gerd Anton Lobek  

7. Maria Gertrud (7 sep. 1775), (ouders: Johan Henrick Wesseling en Marg. Aleid Krögers). 

Getuigen: Gertrud Lobecke, Herm Menke  
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Op 24-4-1742 tref ik te Ankum de dopen aan van Anna Catharina Gesina èn van Anna Margaretha Aleid 
Krogmann (Crockman), dochters van Joanni Henrici Krogmann en Helena Aleid Kreiling (gehuwd 1-3-
1740).   
De tweede dochter zou de vrouw van Hendrik geweest kunnen zijn.   
Anna Margaretha Aleid zou dan op 23 jarige leeftijd zijn getrouwd met Hendrik. Er waren ook twee 
broers: Joh. Gerhard, ged. 5-2-1741 en Joh. Henrick, ged. 3-5-1744.  

  

Te Ankum trof ik voorts aan de doop op 29 december 1739 van Jo'es Henricus Hermannus, zoon van 
Joannis Wesseling en Helena Adelheid Niemans.   
  

  
Doopregister 1739 Ankum Joannis Henricus Hermannus Wesseling  

  

Deze Joannes Henricus Hermannus zou Hendrik Wesseling kunnen zijn met zijn vader Joannis en moeder 
Helena Adelheid Nieman. Hier komt mogelijk de patroniem Joannes vandaan.  
  

Grootvader Joannes gaf de namen voor zijn zoon en kleinzoon als het ware mee bij de geboorte van 
naar blijkt zijn eerste zoon.  
Het ligt dan voor de hand dat Harme(n) is afgeleid van Hermann of Hermannus, afgekort met Herm. Een 
naam die ook later terugkomt in de familie.  
  

Het huwelijk van Johannes en Helena vond plaats te Ankum op 21 september 1739. Helena moet hoog 
zwanger geweest zijn, want Henricus werd al in december geboren.   
  

  
Huwelijk te Ankum van Joannij Wesselink en Helena Aleid Nieman 21 sep. 1739  

  

Zij kregen de volgende kinderen:  

1) Jo’es henricus hermannus ged. Ankum 29 december 1739 (ouders: Joannis Wesseling en Helena 

alheid niemans)  

 

Mogelijk vestigden zij zich in Bersenbrück of zijn aldaar te kerke gegaan, want te Bersenbrück is geboren  

2) jord herm. ged. 28 juni 1740  (Johan Wesselink en Aleid).  

 

Later trof ik weer geboortes aan te Ankum.  
3) Johan Friedrich (geschreven als: Friderich) ged. 1 dec. 1743 (ouders: Johan Wesselinck en Helena 

Niemans)  
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4) Catharina Adelheidis ged. 17 dec. 1745 (ouders: Joannij Wesselman en Helene Adelheidis Niemann).   

5) Hermannus Gerhardus ged. 28 aug. 1748 (ouders: jo'is Wesling en Margaretha Alheid Niemans).    

  

Helena Adelheid Nieman werd gedoopt te Ankum op 16 juni 1715 als dochter van joan Herm Niemann 
en Anna Adelheid Ortemeijer.   
  

  
Index Doopregister Ankum 16 juni 1715 met de doop en aantekening van de overlijdensdatum van 

Helena Aleid (Adelheid) Nieman, en aantekening echtgenote van Wesseling.   

  

Helena overleed op 4 februari 1754 te Ankum en werd aldaar begraven op 6 februari. Zij had een broer, 
Johann Wilhelm, gedoopt Op 3 april 1720.  
  

De vader van Helena, Joan herm Niemann is gedoopt te Ankum op 26-10-1683, als zoon van Johan 
Niemann en M. Agatha Brockhaus. Het huwelijk van deze ouders niet gevonden, maar moet vóór of 
begin 1677 hebben plaatsgevonden. Het paar kreeg negen kinderen.  
  

  
Doopregistratie te Ankum van Johannes Herm. Niemann op 26-10-1683  

  

1) Inke   10-10-1677, ovl 26-9-1678  

2) Fenne Maria  5-7-1679  

3) Gerd Tole  18-11-1681  

4) Johann Herm  26-10-1683  

5) Inke Margaretha 3-3-1686  

6) Johann gerd  16-5-1688  

7) Anna Aleid Engel 21-5-1690  

8) Henrich Steffen 23-11-1692, ovl 18-9-1694  

9) Henrich Stephan 5-4-1695  

 

Niettemin blijven er onderzoeksvragen open staan, zoals het overlijden van joan Henrik Hermann 
Wesseling, maar ook de toevoegingen die in het register van Ankum zijn gemaakt, zoals een mogelijke 
trouwdatum in 1808 met Cath. M. Winner uit Neuenkirchen (nabij Rheine). Helaas ontbreken in 
Neuenkirchen de trouwboeken over de periode 1787 – 1811.  
  

  
Doopregister Ankum 29-12-1739 met Joh. Henr. Hermann Wesseling en trouwdatum ouders  

  

Eveneens staat de vraag open waar en wanneer Johan (Johannis/Johannij) Wesseling is geboren en wie 
zijn ouders zijn. Voor zover hij niet van elders kwam, zijn er de volgende mogelijkheden.  
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1) Johannij Wesseling, 62 jaar oud, overleden 19-12-1754 te Ankum en begraven op 20-12-1754 is de  
mogelijke echtgenoot van Helena. Hij zou dan kort na Helena en in hetzelfde jaar zijn overleden. Hij 
zou dan in ca1692 geboren moeten zijn en in 1939 op 47 jarige leeftijd getrouwd moeten zijn met de 
23 jaar jongere Helena.   
Van de periode 1675 – 1725 ontbreekt te Ankum het huwelijksregister.   

2) Johann Henrick, ged. 6-5-1722 als zoon van Werner Wesseling en Adelheid  Wissman (zie 
uittreksel).  

 

  
a. Doop Johan Henrick Wesseling zoon van Werner Wesseling en Adelheid Wissman  

 

Deze Johan Henrick zou dan op 17-jarige leeftijd getrouwd moeten zijn met de  
24-jarige Helena. Van hem is bekend dat hij een oudere broer had, Johann  
Friedrich, gedoopt 18-7-1717, maar die is jong overleden en begraven op 10-101735. Ook had hij 
een jongere zus, Margaretha Maria Adelheidis ged. 17-5-1730.  
Bij de (klein)kinderen komt de naam van de eventuele grootvader Werner niet terug.  

3) Er is ook een Lutherse tak. Daar is sprake van een Johan Henrich geb. ca 1696 en begraven 

7-10-1754, maar dat ligt minder voor de hand, aangezien de familie katholiek is.   

4) Joannes Henricus, ged. 7 sep. 1697, zoon van Lubbertus Wesseling en Anna . . . .  

Bij de (klein)kinderen komt de naam van de eventuele grootvader Lubbertus niet terug. Hij zou dan 

op 42 jarige leeftijd gehuwd moeten zijn.  

5) Johan kan van elders gekomen zijn.  

  

Daarnaast vond ik verschillende dopen en huwelijken met min of meer bekende  voornamen, maar geen 
directe match met de eerder gevonden familielijn, wat onverlet laat dat het familie kan zijn (broers, 
(oud) ooms, neven).    
  

Doop Bersenbrück 27 aug 1724 Joannes Hermanns, zn berendt?? Wesseling en . .   
wil. . .  Get. Johan Wesseling en anna Ro wilmerins  
  

Doop Bersenbrück 11 sep 1727 Jo’es Hermannus, zn Hermannus Wesseling en  
Anna Margaretha . . .  . Get. Jo’es Hermannus Thijes en Anna Margaretha Lutoldings  
  

Trouwen Ankum 6-2-1731 Herm wessling en stincke Kottmans. Get. Herbert wessling, dochter Christ. 
Margareta 31-5-1733, zoon Herm Albert 16-10-1735, zoon Joh. Gerhard 27-5-1739  
  

Doop Ankum 9-8-1733 Joés hermannus, zn henrici wesselinck en Anna Marg Hasslage, get. Herm 
wesselinck . ..  woleke von heune, Anna Catharina  Korsse.  Ouders tr Ankum 26-7-1732 als Johan 
henrich wesseling en Anna Marg.  
Hesselmans  
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Doop Bersenbrück 24-3-1761 joan herm henrick, zn joan gerd wesling en maria aleid raufts, get. Joan 
herm Gösling en lucia aleid wesling  
  

3.2. De Duitse voorouders op een rij  
  

Op basis van patroniem, vermeldingen in de doop- trouw en begraafboeken te  
Bersenbrück en Ankum, de verhollandste namen van Hermann (Harme), Henrick (Hendrik) en Aleid 
(Aaltje) en de enige in aanmerking komende geboortedatum voor Harme, concludeer ik als volgt:  
   

Harme(n) werd gedoopt als Johannes Hermann Wesseling te Bersenbrück op 20-3-1767 als zoon van 
Hendrik (Joan Hendrick) Wesseling en Aaltje (Aleid) Kröger.  
Hendrik en Aaltje trouwden te Ankum op 20-7-1764.  
  

Hendrik werd gedoopt als Joannes Hendricus Hermannus Wesseling te Ankum op 29-12-1739 als 
zoon van Joannis Wesseling en Helena Aleid Nieman. Aaltje of Aleid werd geboren als Anna Lucia 
Margaretha Kröger (doop niet gevonden).   
Joannes en Helena trouwden te Ankum op 21-9-1739.  
  

Helena werd gedoopt te Ankum op 16-6-1715 als dochter van Joannes Herm. Nieman en Adelheid 
Ortmeijer. Zij overleed 38 jaar oud te Ankum op 4-2-1754 en werd begraven op 6-2-1754.  
 
 

In het Genealogisch Overzicht zijn dat dan de volgende generaties 
   
     generatie 1       generatie 0     generatie -1 

  
  

  

 

Tot zover de bijdrage van Jan van der Kleij 
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OUDERKERK AAN DE AMSTEL 2020 en 2021 
Ouderkerk is natuurlijk een belangrijke plaats voor alle leden van de familie.  
Op de fietstochten die mijn vrouw en ik de laatste tijd maakten, hebben we af en toe wat op de gevoelige 
plaat vastgelegd. 

 
 

De Sint Urbanuskerk en de Joodse Begraafplaats Beth Haim 
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De Korte Brug levert altijd fotogenieke plaatjes op.
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In Ouderkerk bestaat de Sluisvaart nog steeds. Het is nu een groen buurtje geworden. Het is 

onherkenbaar anders dan de Sluisvaart waar de familie Wesseling woonde en waar velen regelmatig een 
bezoek aan brachten. Zie ook pagina 86 van Onze familie Wesseling 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Sluisvaart in Ouderkerk aan de Amstel anno 2020 


