
Familie Wessels. 
Moeders kant 

In 1996 ben ik naast de genealogie vaders kant, het schrijver na mijn roman, tevens op 
zoek gegaan naar de achtergrond van mijn moeder. Ik wist van mijn moeder dat de 
familie Wessels uit de bollenstreek kwam en omdat ik in die tijd in Warmond woonde, 
mijn werkgever Fokker Aircraft, juist failliet was verklaart, had ik afleiding nodig en  
ruim tijd om in de archieven van de Haarlemmermeer te gaan zoeken. Ook vernam ik  
van mijn huidige vriendin zaliger, dat de RK Kerk, altijd dans (uitruil) avondjes 
organiseerden tussen bollen telers en westlanders om zg inteelt onder de bevolking te 
voorkomen. Zo komt het dat vele mensen uit de bollenstreek in het westland V.V. zijn 
beland waaronder mijn grootvader Theodorus Wessels. 

Ik vond een paar zeer interessante afdrukken in de archieven. 

1e de huwelijks akte van Cristianus Wessels & Maartje Hunholt 27 mei 1821, gehuwd 
voor de schout van Alckemade, zie ook Emelie van Alckemade Dit is een niet meer 
bestaande heerlijkheid, een gebied tussen Warmond en nieuw Wetering. De 
Huwelijksakte is van vér voor de drooglegging van de Haarlemmermeer polder dit 
gebeurde pas  op 1 juli 1852 
Deze akte bracht mij via internet weer op de stamlijn Wessels Ook onder de stamlijn van 
der Ende VII fa. Cornelis, worden zij weer genoemd. Ook hier zie je weer de uitruil 
Naaldwijk en Haarlemmermeer van de kerk.
Ik heb deze papieren toen afgegeven aan mijn tante Jo, welke wel een neef wist die 
interesse in de familie genealogie had. 
1) De oudstbekende voorvader:
Jan Wessels; overleden 3 jan 1781 te Overveen. 
Hij trouwde 20 mei 1741 te Overveen met Aeltje Arch Janse. 
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2) Hermanus Wessels; geboren te Bloemendaal, zoon van voornoemde Jan,.gedoopt 15 aug 1745 
te Overveen, overleden voor 21 april 1821. 
Hij trouwde 17 aug 1783 te Heemstede (Glip) met Maria de Mooij, geboren te Bennebroek, overleden 
na 27 mei 1821, dochter van Joseph de Mooij en Cathrijn Macké. 

 
huwelijks akte van Christianus Wessels; zoon van boven genoemde Hermanus, gedoopt 5 
sept.1788 te Heemstede (Glip), Scheepstimmermansknecht, overleden 16 feb 1840 te Leiden. 
Hij trouwde 27 mei 1821 te Alkemade met Maartje Hunholt (Hoenhout), geboren 20 sep 1795 te 
Rijpwetering (Alkemade), overleden 25 okt 1833 te Alkemade, dochter van Anthony Hunholt en Antje 
den As. 



Geboorte aangifte door Jan Wessels van zijn zoon Anthonie 

Johannes (jan) Wessels; geboren 9 aug 1825 te Alkemade, zoon van bovengenoemde Cristiaan, 
beroep, Veerman, overleden 21 feb 1899 te Haarlemmermeer. 
Hij trouwde (1) 31 juli 1851 te Alkemade met Maria Terlie, geboren 20 maart 1824 te Vrije en Lage 
Boekhorst (Alkemade), Dienstbode, overleden 18 okt 1893 te Haarlemmermeer, dochter van Petrus 
Terlie en Apolonia Rusman. 

Anthonie Wessels; geboren 15 aug 1863 te Haarlemmermeer, Arbeider, overleden 11 aug 1939 te 
's-Gravenhage. 
Hij trouwde 20 mei 1885 te Haarlemmermeer met Maria Elisabeth van der Meer, geboren 14 april 
1864 te Haarlemmermeer, overleden 22 maart 1926 te Loosduinen, dochter van Theodorus van der 
Meer en Appolonia Verrek. Na haar overlijden huwde hij op hoge leeftijd voor de 2e maal op 18 april 
1928 te Loosduinen met Cornelia Meijster, geboren 24 jan 1876 te Nootdorp, overleden 29 jan 1955 te 
Loosduinen, dochter van Wilhelmus Meijster en Alida Jacoba Westgeest. 

Mijn moeder Maria Wilhelmina Elisabeth Wessels noemde hem de bollenkoopman met hoge (bol) 
hoed en bollen schuiten uit Lisse. Je ziet aan het handschrift in de handtekening beneden dat dit een 
koopman betrof en geen arbeider. 
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aangifte van Antonie zijn zoon Theodorus Johannes 

 
Geboorte 

 

Theodorus Johannes Wessels; geboren 10 mei 1889 te Haarlemmermeer,zoon van 
bovengenoemde Anthonie, Trambestuurder HTM, overleden 22 sep 1967 te 's-Hertogenbosch. 
Hij trouwde 6 sep 1913 te Monster met Gerarda Maria Theresia Kort, geboren 3 april 1888 te Monster. 

 

Kinderen: 1914: Maria Wilhelmina Elisabeth Wessels [7.84] 

 1923: Theodorus Christianus Wessels [7.85] 

 1925: Gerardus Maria Wessels [7.86] 

 1916: Cornelis Antonius Hendrikus Wessels [7.87] 

 1918: Antonius Cornelis Johannes Wessels [7.88] 

 1918: Wilhelmina Agatha Maria Wessels [7.89] 

 1920: Johanna Hendrika Wessels [7.90] 

 1921: Gerarda Gertuda Wessels [7.91] 

 1924: Agatha Hendrika Clazina Wessels [7.92] 

 1927: Hendrikus Johannes Wessels [7.93] 

 1930: Wilhelmus Cornelis Antonius Wessels [7.94] 

  
Hieronder het familiegraf Wessels, Theodorus Johannus, zijn gemaal  Gerarda Kort, en oudste dochter Maria 
De Kuijper Wessels, op een prachtige bloemrijke plaats.  
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