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mijn 

FAMILIE 

 

 

 
deel 1 

De eerste Westendorp in IJsselmuiden 

 

 

 

 

We traden in de sporen 

van hen die ons voorgingen. 

Maar toen de tijd verstreek 

zagen wij die sporen meer en meer vervagen. 

 

IJsselmuiden, 28 maart 2022       André Westendorp 
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Inleiding “Sporen uit het verleden” 

Reeds een aantal decennia ben ik bezig met onderzoek naar mijn familie en aanverwante 
families. Vele feiten heb ik daardoor gevonden, waardoor langzaam een beeld van mijn 
familie is ontstaan. Het wordt nu tijd om al deze informatie vast te gaan leggen. Daarbij is 
het voor mij ook belangrijk om de lokale historische context in ogenschouw te nemen. 

Gedurende mijn onderzoeken werd mij duidelijk dat er meer sporen uit het verleden te 
vinden zijn dan dat ik dacht. Vaak wordt gedacht dat over ‘arme’ mensen weinig tot niets te 
vinden is. Dat blijkt een onjuiste gedachte te zijn. Uit mijn verhalen zal blijken dat soms 
aardig wat feiten over de onderlaag van de bevolking te vinden is waardoor toch enigszins 
een beeld gevormd kan worden over het leven van onze voorouders. Sporen kunne feiten 
zijn in geschreven documenten, maar bijvoorbeeld ook nagelaten sporen in het landschap of 
panden. Alle vertellen ze een verhaal waarbij mensen een rol hebben gespeeld. En juist die 
verhalen geplaatst in de tijd waar men leefde is mij gedurende mijn onderzoeken steeds 
meer gaan boeien. 

Ik heb daarom besloten om korte artikelen te gaan schrijven waarbij ik sporen van mijn 
voorouders vastleg in een verhaal. Elk artikel zal gaan over een persoon of gezin, een aantal 
generaties van een familie of soms over een specifiek pand. Allemaal in verband gebracht 
met sporen die mijn familie heeft nagelaten. 

In dit eerste verhaal ga ik in op het leven van de eerste Westendorp die in IJsselmuiden 
kwam wonen. Waar kwam hij vandaan, hoe leefde hij en wat maakte hij mee. Hopelijk voor 
de lezer een boeiende uiteenzetting van een van mijn rechtstreekse voorvader in mannelijke 
lijn. 

 

IJsselmuiden in de eerste helft van de 19e eeuw. 

IJsselmuiden, een dorp onder de ‘rook’ van Kampen, had in de eerste helft van de 19e eeuw 
nog lang niet de omvang zoals die in de 21e eeuw heeft. De bebouwing was in die tijd 
hoofdzakelijk geconcentreerd aan de huidige Dorpsweg, Burg. van Engelenweg vanaf 
Kampen tot aan kruising met de Dorpsweg, Plasweg en het gebied ‘het Bosch’. Daarnaast 
was er wat verspreide bebouwing in de Koekkoek en Oosterholt. De bebouwing aan dat deel 
van de Bisschops- en Oude-wetering wat onder IJsselmuiden viel bestond uit een aantal 
verspreid liggende boerderijen. 
Volgens de volkstelling uit 1795 woonden in IJsselmuiden 1011 personen1. Het gaat hierbij 
om het totaal aantal mensen van het dorp IJsselmuiden, Oosterholt, Bisschops- en Oude-
wetering en de Koekkoek. In het dorp IJsselmuiden zelf woonden 605 mensen. In 1836 was 
dit aantal min of meer gelijk. Er woonden toen 1035 personen in IJsselmuiden2, maar het 
begon gestaag te stijgen. In 1851 bevatte de gemeente 1318 personen, in 1860 1512 en in 
1870 was het aantal gestegen tot 18223. 
De bewoners bestonden hoofdzakelijk uit arbeiders, tuinders, keuter- en enkele grote 
boeren en wat middensstand / handwerkslieden. Een klein deel van de bevolking bestond uit 
de meer gegoede stand van Kampen. Deze vertoefden voor een deel van de tijd op hun 



 
3 

 

buitenplaatsen die zowel in als rondom het dorp lagen. 
Kerkelijk was de bevolking in de eerste helft van de 19e eeuw in meerderheid  Nederlands 
Hervormd. Een minderheid van ca. 20 % was Katholiek. 
In deze situatie dook voor het eerst een Westendorp in IJsselmuiden op. 

De eerste vermelding 
De eerste vermelding van een Westendorp in IJsselmuiden vind plaats op 8 mei 1830. Op die 
datum trouwen4 ’s morgens om 11 uur voor Mr. J.Tichler, burgemeester van IJsselmuiden en 
waarnemende de functie van officier van de burgerlijke stand,  de arbeider Albertus 
Westendorp en de dienstmaagd Jannigje Kanis. Volgens de huwelijksakte wonen beiden op 
dat moment in IJsselmuiden. 
Uit de huwelijksacte blijkt dat zowel Albert als zijn moeder konden schrijven.  

 

Ondertekening huwelijkacte 

Albertus Westendorp voor 1830 
Albertus is op 26 oktober 1804 geboren te Zwolle als zoon van Hendrik Jan Westendorp en 
Johanna Bronkhorst. Twee dagen laten, op 28 oktober, wordt hij gedoopt in de Nederduits 
Gereformeerde kerk te Zwolle5. Welke kerk dat is 
geweest geeft het doopboek van Zwolle niet prijs. 
In welk huis Albert is geboren is niet bekend, 
maar het zou zomaar in de Klokkensteeg kunnen 
hebben gestaan6.  

Een klein jaar later op 30 september 1805 wordt 
zijn moeder Johanna Bronkhorst als doopgetuige 
vermeld bij de doop van het kind van Hendrikje 
Wittenberg. Deze Hendrikje Wittenberg was 
gedetineerde in het provinciaal tuchthuis. Van Johanna wordt vermeld dat zij de vrouw is 
van Hendrik Jan Westendorp, lidmaat van de Nederduits Gereformeerde kerk en woonde in 
de Klokkensteeg7. 
Samen met zijn op 6 augustus 1802 geboren broer Hermannus groeide Albertus zijn eerste 
levensjaren op in Zwolle. Mijn indruk is dat dit in de omgeving van de Klokkensteeg zal zijn 
geweest. Op 20 november 1807 wordt vermeld dat een doodgeboren kind van Hendrik Jan 
Westendorp, wonende op ’t Eiland, ’s morgens om 11 uur is begraven op het 
Broerenkerkhof8. De Klokkensteeg en ’t Eiland liggen bij elkaar. 
In 1809 verhuist het gezin Westendorp-Bronkhorst naar Zutphen. Op 11 augustus van dat 
jaar geeft de burgemeester van Zwolle middels een ‘acte van indemniteit’ naar de diaconie 
van Zutphen aan dat het gezin in Zutphen gaat wonen, maar als het gezin binnen 6 jaar in 
armoede vervalt ondersteuning vanuit de diaconie in Zwolle zal worden geboden9. Dat het 
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gezin ook daadwerkelijk in Zutphen woonde blijkt uit de doop te Zutphen van Geertruij, 
dochter van Hendrik Jan Westendorp en Johanna Bronkhorst en dus zusje van Albert, op 15 
augustus 181010. 
Waar Albert gedurende de periode 1811 tot 1823 heeft gewoond is onduidelijk. Zijn vader 
verbleef als scheepstimmerman bij de marine diverse perioden op zee11. Het gezin zal ergens 
in Nederland zich hebben opgehouden. Het meest voor de hand liggend is dat Johanna met 
haar kinderen zich weer in Zwolle heeft gevestigd. Rond 1823 woonde Albert in ieder geval 
in Zwollerkerspel. Het is aan te nemen dat hij daar als boerenknecht de kost verdiende.  
In de periode 1823 tot 1828 heeft Albert 5 jaar gediend bij de Nationale Militie. Hij was 
daarbij ingelijfd bij de 13e afdeling Infanterie12. Van Albert is daardoor ook een signalement 
bewaard gebleven.  

  
fragment stamboek 10929 van het 3e regiment infanterie 

Waar Albert in de periode kort voor zijn huwelijk zich heeft opgehouden is mij onduidelijk. 
Was hij in de omgeving van IJsselmuiden als boerenknecht werkzaam ? Het zou zo maar 
kunnen. In ieder geval zal hij in IJsselmuiden zijn geweest en Jannigje Kanis hebben ontmoet, 
waarmee hij in 1830 in het huwelijk treedt. 

Jannigje Kanis voor 1830 
Jannigje is 18 september 1810 geboren in het onder IJsselmuiden gelegen Oosterholt als 
dochter van Willem Gerrits Canis en Driesje Jacobs van ’t Zand. Vijf dagen later, op 23 
september 1810, wordt zij Nederduits Gereformeerd gedoopt13 in de Dorpskerk van 
IJsselmuiden.  
Over de jeugd van Jannigje is weinig te vinden. Wel heeft haar vader Willem Kanis in de 
periode tot haar huwelijk enige sporen nagelaten. Tot kort voor het huwelijk van zijn dochter 
Jannigje wordt van hem als beroep hoofdzakelijk arbeider of dagloner vermeld. Een enkele 
keer groenboer en bouwman. Vanaf 1829 verdient hij de kost als steenbakker(sknecht) op 
de steenbakkerij (ook wel aangeduid als steenoven) aan het Ganzendiep binnen de 
gemeente IJsselmuiden. Daar blijkt het gezin ook te wonen14 op het adres wijk 1 nummer 1, 
een van de 2 daarbij gelegen arbeidershuisjes. 

Periode na het huwelijk van 1830 
Na hun huwelijk gaan Albert en Jannigje in IJsselmuiden wonen15 in een huisje wat toen als 
adres had wijk 1 nummer 35. 
Het was een boeiende zoektocht om te achterhalen waar dit pand precies heeft gestaan. 
Uiteindelijk bleek dat eenvoudiger dan ik in eerste instantie dacht. 



 
5 

 

In de kohieren van hoofdelijke omslag uit 1833 van IJsselmuiden komt het volgende 
fragmentje van bewoners voor. 

S Haeberly  wijk 1 nummer 33 
G Koetsier  wijk 1 nummer 34 
A Westendorp  wijk 1 nummer 35 
J H Scheepers   wijk 1 nummer 36 

Met behulp van informatie uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT)16 van het 
kadaster heb ik eigenaren van betreffende panden kunnen koppelen aan de wijknummering. 
Vervolgens was het vrij eenvoudig om de huidige adressen te vinden. 

eigenaar kadastraal wijknummer huidig adres 
S Haeberly sectie B nr.256 wijk 1 nr.33 Dorpsweg 37, 37a, 39 
G Koetsier sectie B nr.478 wijk 1 nr.34 Dorpsweg 18 
erven Francois Clement sectie B nr.475 wijk 1 nr.35 Dorpsweg 14 
erven Francois Clement sectie B nr.474 wijk 1 nr.36 Dorpsweg 6 

 

Het gezin van Albert Westendorp woonde dus in het pandje wat 
kadastraal bekend stond als sectie B nummer 475. Het pandje 
bestaat niet meer en is vervangen door een nieuw pand. De 
locatie is nu wel bekend: Dorpsweg 14 (rode pijl)  
Zowel het pandje 
waar Albert en 
Jannigje woonden als 
de buitenplaats 
‘Meerburg’ waren 
eigendom van de 
erven van Francois 

Clement. De Meerburg wordt ten tijde dat Albert 
en Jannigje in het pandje op de buitenplaats 
wonen bewoond door het echtpaar Jacobus 
Hendricus Scheepers, predikant te IJsselmuiden, 
en Hendrica Alida Clement, eerder weduwe van 
Peter Bondam17. In die tijd wordt van Albert ook 
als beroep hovenier vermeld. Hij zal verwacht ik 
dan ook de tuin van ‘de Meerburg’ hebben onderhouden. 

Ik kom nog even terug op de vermelding van Albert in de ‘kohieren van hoofdelijke omslag’. 
In dit register is de inning van een gemeentelijke belasting per hoofdbewoner vastgelegd. De 
indeling is per klasse. Hoe meer vermogen hoe meer betaald moest worden. Armlastigen 
worden meestal niet vermeld. Dat Albert ook in dit register voorkomt betekent dat het gezin 
niet tot de allerarmsten van IJsselmuiden behoorden. Wel behoorde hij tot de laagste klasse, 
klasse 8, en moest in 1833 fl. 1,50 afdragen. In 1835 behoorde hij nog steeds tot klasse 8, 
maar het af te dragen bedrag was toen fl. 1,10. 
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Op 22 april 1831 zijn Albert en Jannigje beiden ingeschreven als lidmaat van de Nederlands 
Hervormde kerk te IJsselmuiden. Ze blijven tot juli 1860 lidmaat te IJsselmuiden. In die 
maand wordt aan hen attestatie afgegeven wegens vertrek naar Diever18.  
Ik vind het wel opmerkelijk dat het echtpaar deze kleine 30 jaar lid is geweest ij IJsselmuiden. 
Zoals we zo zullen zien hebben ze niet deze hele periode in IJsselmuiden gewoond. 

In de periode 1830 tot 1836 
worden in IJsselmuiden in het 
gezin 2 kinderen geboren. Op 21 
april 1831 wordt zoon Willem en 
op 1 november 1834 zoon 

Hendrik geboren.  
In 1836 verhuist het gezin uit IJsselmuiden19. Ze duiken op in Kampen en wonen dan in een 
huisje in de Heiligesteeg. Het gezin woont20 in 1839 op het adres wijk 1 nummer 260. Van 
Albert wordt daar als beroep daghuurder vermeld.  Ook in het bevolkingsregister21 te 
Kampen uit 1840 komt het gezin nog voor. Het is me niet gelukt om de exacte plek van dit 
pandje te achterhalen, maar ik vermoed dat het ergens aan het eind van de huidige 
Brigittenstraat (bij de Tuinsteeg in de buurt) zal zijn geweest. 
In Kampen worden 2 kinderen geboren; Andries geboren op 15 januari 1838 en overleden op 
12 februari 1838 in een huis in de Heiligesteeg wijk 1 nummer 260; en mijn overgrootvader 
Andries geboren op 7 oktober 1839. 
Wanneer het gezin weer terug is gekeerd naar IJsselmuiden is niet meer te achterhalen, 
maar dat is geweest in de periode 1840 tot 1842. Er worden in IJsselmuiden 4 kinderen 
geboren : Jan geboren op 14 november 1842, Hermanus geboren op 18 juli 1845, Jakob 
geboren op 3 januari 1849 en dochter Johanna geboren op 13 december 1851. 

In de geboorteakten van de burgerlijke stand is niet vastgelegd waar het gezin woonde. 
Opnieuw leverde de ‘kohieren van hoofdelijke omslag’ dit wel22. In het register van het jaar 

1845 woonde het gezin op het adres wijk 2 nummer 
3. Ook in dat jaar staat Albert genoteerd op de 
laagste klasse en wordt aangeslagen voor fl. 1,00. Een 
jaar later in 1846 blijkt dat een nieuwe klasse is 
toegevoegd. De laagste klasse is dan de 9e. Het gezin 
woont ook dan in het huis wijk 2 nummer 3 en wordt 
aangeslagen voor fl. 0,52. Opvallend is dat vanaf 1847 
Albert niet meer in deze registers voorkomt. 
Ook de locatie van wijk 2 nummer 3 heb ik kunnen 
achterhalen. In nevenstaand kaartje is het de plek 
aangegeven met ‘Le Brink”. Dit pand was tot 1841 in 

eigendom (middels recht van opstal) van Berend Brink23. In 1841 is het pand met de 
ondergrond verkocht aan de te Grafhorst wonende landbouwer Willem Kanis.  Deze Willem 
Kanis had meerdere panden en gronden in bezit24. We kunnen dan ook aannemen dat Albert 
Westendorp het van hem huurde. 
Gezien de ligging van het pandje is het aannemelijk dat Albert naast zijn beroep als arbeider 
ook groente verbouwde voor zijn gezin. Thans is de locatie van dit pand Grafhorstweg 
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nummer 55. In bijgevoegd kaartje is de locatie met een 
rode pijl aangegeven. Ter oriëntatie: links bovenin is 
de locatie van de algemene begraafplaats van 
Grafhorst. 

Wanneer het gezin uit IJsselmuiden vertrokken is heb 
ik niet kunnen achterhalen. In ieder geval wonen zij er 
in 1856 nog. In dat jaar trouwt de oudste zoon Willem 
te Nijkerk. In de huwelijksakte wordt vermeld dat 
Albert Westendorp als vader van de bruidegom van 
beroep warmoezenier is en woont in IJsselmuiden25. In 
de periode 1856 tot 1860 heb ik niet kunnen 
achterhalen waar het gezin gewoond heeft. Ik 
verwacht dat dit nog in IJsselmuiden is geweest. 

In het bevolkingsregister van de gemeente Diever over de periode 1860 tot 188026 komt het 
gezin voor en ze wonen dan te Oldendiever in het pand met huisnummer 133. Als beroep 
van Albert wordt arbeider vermeld.  
Oldendiever is een klein gehuchtje ten zuiden van het dorp Diever in Drenthe. 
Wanneer zij zich daar gevestigd hebben is niet aangegeven, maar gezien dat het echtpaar in 
juli 1860 met attestatie uit IJsselmuiden naar Diever vertrok zal dit in de zomer van 1860 zijn 
geweest. Wat de reden is geweest dat het gezin naar Diever is vertrokken is niet meer te 
achterhalen. Lang hebben zij er niet gewoond. Op 14 januari 1863 vertrekken ze weer uit 
Diever en vestigen zich in Kampen. 

Te Kampen vestigen Albert Westendorp, zijn vrouw Jannigje Kanis en hun 2 kinderen Jakob 
en Johanna in een van de zgn. huisjes van ‘van Diggelen’ over de brug in wijk 527.  Deze 
huisjes lagen aan de IJsselmuider kant van de IJssel. 
Het gezin van hun zoon Hendrik vertrekt ook op 14 januari 1860 uit Oldendiever naar 
Kampen en vestigt zich eveneens in een van de zgn. huisjes van ‘van Diggelen over de brug in 
wijk 528. Dit gezin blijft daar niet lang wonen en verhuisd over de IJssel (dus naar de kamper 
oever) naar het huis wat aangeduid is als Veenestraat wijk 1 nummer 294. Het huidige 
adres29 van dit pand is Veenstraat 21. In dit huis komt in 1863 zijn moeder Jannigje Kanis te 
overlijden.  
Hoewel het niet met 100 % zekerheid is te stellen verwacht ik dat Albert en Jannigje bij hun 
zoon hebben ingewoond.  

Op 15 oktober 1863 zijn Albert en Jannigje nog aanwezig bij het huwelijk30 van hun zoon 
Andries met Jacoba Gesina Kamp (mijn overgrootouders) in Wilsum. Wat er daarna is 
gebeurd is niet precies meer te achterhalen. Ik heb de indruk dat zij ziek zijn geworden. Feit 
is dat het echtpaar kort na elkaar zijn overleden. 
Op 26 november 1863 ‘des namiddags om 4 uur’, komt de arbeider Albertus Westendorp te 
Kampen in het ziekenhuis aan de Vloeddijk wijk 1 nummer 316 te overlijden31.  

Zijn begrafenis32 vind op 1 december op de begraafplaats van Kampen op ‘de Zandberg’ te 
IJsselmuiden plaats in grafnummer 584. De wijze van begraven voor hen die geen eigen graf 
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konden betalen ging toen wat anders als nu. Er werd begraven in volgorde van overlijden 
waarbij meestal 2 volwassenen met meerdere kinderen in een graf werden begraven. Zo dus 
ook bij Albertus. Wie wanneer in grafnummer 584 zijn begraven is in de volgende afbeelding 
te lezen. 

 

In de uitgaven van begrafeniskosten van het ziekenhuis33 komen we Albert ook nog tegen. 
De uitgaven voor rekening van het ziekenhuis bedragen fl.8,45. 

 

Jannigje Kanis, zonder beroep, komt op 5 december 1863 ‘des namiddags om 1 uur’ als 
weduwe van Albertus Westendorp te Kampen te overlijden34 in het huis aan de Veenestraat 
wijk 1 nummer 294. Zoals we eerder hebben gezien woonde op dit adres het gezin van haar 
zoon Hendrik. 
Jannigje wordt op 8 december begraven35 in grafnummer 587. Ook in dit graf worden weer 2 
volwassen ‘opgevuld’ met kinderen begraven. 

 

Bijzonder is dat bij in het grafregister nog vermeld staat dat de begrafeniskosten van Jannigje 
voor rekening zijn van het ziekenhuis. Echter in de uitgaven van het ziekenhuis wordt dit niet 
vermeld. 
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Handtekeningen van Albertus Westendorp 

 

8 mei 183036  

 

23 april 183237 

 

1 november 183438   

 

16 januari 183839  

 

12 februari 183840  

 

8 oktober 183941  

 

16 november 184242  

 

27 april 184343  

 

19 juli 184544   

 

3 januari 184945  

 

13 december 185146  

 

27 april 186147  

 

15 oktober 186348   
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Afkortingen 
DA : Drents Archief 
ECZ : Erfgoed Centrum Zutphen 
GA : Gelders Archief 
HCO  : Historisch Centrum Overijssel (Collectie Overijssel) 
SAK : Stadsarchief Kampen 

 
Noten 

 
1 HCO, toegang 0003.1 inv.nr.5339 
2 SAK, toegang 00007 inv.nr.402 
3 SAK, toegang 00007 inv.nr.152 
4 SAK, toegang 00007 inv.nr.173 jaar 1830 acte 4 
5 HCO, toegang 0709 inv.nr.710 
6 Fragment kaartje: HCO, toegang 1678 inv.nr. 429-KD001381 
7 HCO, toegang 0709 inv.nr.710 
8 HCO, toegang 0709 inv.nr.746 en toegang 0709 inv.nr.811 
9 ECZ, toegang 0001 inv.nr.858 blad 28r 
10 ECZ, toegang 0403 inv.nr.1882 
11 Over  het leven van Hendrik Jan Westendorp zal een eigen verhaal verschijnen. 
12 Huwelijksbijlage huwelijken IJsselmuiden 1830 acte 4 en stamboeknummer 10929 van het 3e regiment 
infanterie. 
13 SAK, toegang 00027 inv.nr.670 
14 SAK, toegang 00007 inv.nr.405 
15 SAK, toegang 00007 inv.nr.402 
16 SAK, toegang 00007 inv.nr.481 
17 J.A.Paasman, De Meerburg, ISBN 9090034056 
18 SAK, toegang 00288 inv.nr.9 
19 SAK, toegang 00007 inv.nr.402 
20 SAK, toegang 00002 inv.nr.1106 blad 92 
21 SAK, toegang 1146 inv.nr.1146 
22 SAK, toegang 00007 inv.nr.402 
23 SAK, toegang 00007 inv.nr.484 artikel 54a 
24 SAK, toegang 00007 inv.nr.485 artikel 332 
25 GA, toegang 0207 inv.nr.3558 akte 1856_42 
26 DA, toegang 2001.07 inv.nr.2 blad 169 
27 SAK, toegang 00002 inv.nr.1173 blad 6399 
28 SAL, toegang 00002 inv.nr.1173 blad 6400 
29 H. v.d. Hoven, Concordantie op de wijknummering van de binnenstad van Kampen, uitgave 1986 
30 SAK, toegang 00011 inv.nr.85 acte 1863_5 
31 SAK, toegang 00017 inv.nr.290 acte 328 
32 SAK, toegang 00002 inv.nr.1303 
33 SAK, toegang 00002 inv.nr.2421 
34 SAK, toegang 00017 inv.nr.290 acte 352 
35 SAK, toegang 00002 inv.nr.1303 
36 SAK, toegang 00007 inv.nr.173 jaar 1830 acte 4 
37 SAK, toegang 00007 inv.nr.161 jaar 1832 acte 16 
38 SAK, toegang 00007 inv.nr.16 jaar 1834 acte 36 
39 SAK, toegang 00017 inv.nr.28 acte 14 
40 SAK, toegang 00017 inv.nr.265 acte 32 
41 SAK, toegang 00017 inv.nr.29 acte 279 
42 SAK, toegang 00007 inv.nr.16 jaar 1842 acte 43 
43 SAK, toegang 00007 inv.nr.174 jaar 1843 acte 4 
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44 SAK, toegang 00007 inv.nr.161 jaar 1845 acte 23 
45 SAK, toegang 00007 inv.nr.162 jaar 1849 acte 1 
46 SAK, toegang 00007 inv.nr.162 jaar 1851 acte 49 
47 DA, toegang 0166.007 inv.nr.1861 acte 10 
48 SAK, toegang 00011 inv.nr.85 jaar 1863 acte 5 


