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van 

mijn 

FAMILIE 

 

 

 
deel 3 

Willem Westendorp, oudste broer van mijn overgrootvader. 

Dit verhaal gaat over de oudste van de 5 broers van mijn overgrootvader. 

 

 

 

We traden in de sporen 

van hen die ons voorgingen. 

Maar toen de tijd verstreek 

zagen wij die sporen meer en meer vervagen. 

 

IJsselmuiden, januari 2023       André Westendorp 
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Het leven van Willem Westendorp 
Zijn  jeugd tot aan zijn huwelijk 
Willem is als oudste kind van de daghuurder Albertus Westendorp en Jannigje Kanis op 21 april 1832 
’s avonds om 11 uur te IJsselmuiden1 in een huis aan de Dorpsweg geboren. Dit huis bestaat nu niet 
meer, maar de huidige locatie is Dorpsweg 142. 
Willem is vernoemd naar zijn grootvader Willem Gerrits Kanis, de vader van zijn moeder. Op 6 mei 
1832 is hij gedoopt in de Nederlands Hervormde kerk aan de Dorpsweg te IJsselmuiden3. 

De eerste 4 jaren van zijn jeugd bracht hij in IJsselmuiden door. Daar het huis van zijn ouders op de 
buitenplaats ‘Meerburg’ lag, verwacht ik dat hij ongetwijfeld vaak gespeeld zal hebben in de grote 
tuin die om deze buitenplaats lag. In 1836 vertrok hij met zijn ouders naar Kampen, waar zij in de 
Heiligesteeg gingen wonen. Dat zal een heel andere omgeving zijn geweest. In de Heiligesteeg 
woonden veel arme mensen en ik verwacht dat de hychiëne  niet veel zal hebben voorgesteld. Lang 
heeft het jonge gezinnetje niet in Kampen gewoond. Ergens tussen 1840 en 1842 zijn ze naar 
IJsselmuiden verhuisd. Daar heeft Willem zijn verdere jeugd doorgebracht4 in het gebied tussen waar 
thans supermarkt ‘Lidl’ en de algemene begraafplaats van Grafhorst liggen. Hier woonde het gezin in 
het buitengebied van IJsselmuiden. Ten opzichte van de Heiligesteeg in Kampen zal dat best een 
verademing zijn geweest. 

In hoeverre Willem hier nog een ongestoorde jeugd heeft gehad heb ik niet kunnen vinden. Vragen 
als ging hij toen nog naar school ? Hij was al wel zo’n 10 jaar oud. Kon hij nog ongestoord ravotten in 
de weilanden of moest hij op jonge leeftijd al aan het werk ? Heeft hij zijn latere ambacht als 
mattenmaker in de omgeving van IJsselmuiden - Grafhorst geleerd ? We weten het niet. 

In mei 1855 komen we Willem tegen in Nijkerk. Hij wordt dan komende uit IJsselmuiden 
ingeschreven op het adres ‘Den Brink’ in huisnummer 3535. Kerkelijk is hij Nederlands Hervormd en 
als beroep wordt mattenmaker opgegeven. Wat precies de reden is geweest dat Willem in Nijkerk 
opduikt is niet met zekerheid te zeggen. Ik denk dat het te maken heeft met zijn oom Jan Kanis, een 
broer van zijn moeder6. Deze woonde reeds voor 1850 in Nijkerk en werkte als meesterknecht en 
later als opzichter in een mattenfabriek. Het zal mij niets verbazen dat deze Jan Kanis voor het werk 
van Willem heeft gezorgd en Willem daar het beroep van mattenmaker heeft geleerd. Aannemelijk 
lijkt me ook dat hij in de mattenfabriek in Nijkerk werkte. 
Verder viel mij op dat Willem als enige uit het ouderlijk gezin vertrok naar elders. In de periode 1855 
tot 1860 is het gezin van zijn ouders uit IJsselmuiden naar Diever vertrokken7. Was er onenigheid 
tussen Willem en zijn ouders ? Het verleidelijk om dit te veronderstellen, omdat bij het huwelijk van 
Willem zijn ouders niet aanwezig waren. We weten het niet. 
Ruim een jaar zal Willem op het hierboven genoemde adres blijven wonen. Na zijn huwelijk in 
november 1856 gaat hij met zijn vrouw in Nijkerk wonen op het adres Veldkamp nummer 33a. 
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Zijn eerste huwelijk 
Op 26 november 1856 vindt in Nijkerk het huwelijk8 plaats tussen de dan 24 jarige in Nijkerk 
wonende arbeider Willem Westendorp en de dan 21 jarige eveneens in Nijkerk wonende Harmijntje 
van Tongeren. De ouders van de bruid, de in Nijkerk wonende bezembinder Evert van Tongeren en 
Evertje van Beek, zijn hierbij aanwezig. De ouders van de bruidegom, de in IJsselmuiden wonende 
warmoezenier Albertus Westendorp en Jannigje Kanis, zijn niet bij het huwelijk aanwezig, maar 
geven via een notariële acte toestemming voor het huwelijk. Deze notariële acte is op 6 november 
1856 te Kampen opgesteld door notaris mr. Frederik Lodewijk Rambonnet Francoiszoon9. Een van de 
getuigen is de eerder genoemde in Nijkerk wonende mattenmaker Jan Kanis, oom van Willem.  
Uit de bijlagen bij het huwelijk10 blijkt dat Willem, hoewel bij de Nationale Militie is ingeschreven en 
door loting nummer 14 heeft gekregen, niet opgeroepen is en tot geen dienst verplicht is. Aardig is 

dat in deze bijlage, die ondertekend is door de commissaris van 
de koning te Overijssel op 31 oktober 1856, ook Willem zijn 
handtekening hieronder heeft moeten zetten. Grappig vind ik 
deze handtekening (zie hiervoor) wel. Willem ondertekend met 
“W Westen Dorp”. Dezelfde handtekening staat ook onder zijn 

huwelijksacte (zie hiernaast rechts). Het bruidspaar onertekend beiden de huwelijksacte. Daaruit 
blijkt dat beiden konden schrijven waardoor we weten 
dat beiden ook naar school zijn geweest. 
Willem ondertekent voor de eerste keer een acte met 
zijn achternaam aaneengesloten, dus Westendorp, in 
de geboorteacte van zijn zoon Antonie in 1860 (zie 
hiernaast links met daaronder de handtekening van Jan 

Kanis).  

Zoals eerder vermeld is het jonge echtpaar na hun 
huwelijk in Nijkerk gaan wonen in een huis wat in 
1856 bekend stond als Veldkamp nummer 33a.  
Een klein jaar na hun huwelijk wordt op maandag 19 
oktober 1857 ’s middags om 12 uur in dit huis aan de 
Vetkamp hun eerste kindje Evert geboren11. Als 

getuige bij de aangifte van deze geboorte is de 36 jarige eveneens te Nijkerk wonende mattenmaker 
Jan Kanis. Hij is de oudoom van deze Evert. 

Vrij snel na de geboorte van Evert heeft het jonge gezinnetje intrek genomen in een huis in de 
Kruidsteeg te Nijkerk. Daar is op woensdag 3 november 1858 ’s middags om 4 uur hun twee kindje 
geboren12. Dit jongetje is op maandag 25 november 1861 ’s nachts om half 4 op de leeftijd van 3 jaar 
overleden13.  
Na deze Albert worden er nog 3 kinderen geboren in dit huis in de Kruidsteeg, te weten: 

- Antonie op vrijdag 26 oktober 1860 ’s avonds om 11 uur14. Ook bij deze aangifte wordt de 
oom van Willem, de dan 39 jarige Jan Kanis, die dan opzichter van een fabriek is, vermeld. 

- Albert op zaterdag 31 januari 1863 ’s avonds om 1115. Opnieuw is bij deze aangifte als 
getuige aanwezig de oom van Willem, de dan 42 jarige Jan Kanis, die dan opzichter van een 
mattenfabriek is. 

- Jannigje op zondag 12 februari 1865 ’s middags om half 116.  

In bovenstaande acten in de burgerlijke stand over de periode 1857 tot 1866 wordt als beroep van 
Willem arbeider vermeld. Ik veronderstel dat hij werkzaam is geweest in de mattenfabriek te Nijkerk 
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waar zijn oom Jan Kanis werkte en uiteindelijk opzichter werd. Dit wordt min of meer bevestigt in de 
aangifte van memorie van successie waar als beroep van Willem mattenmaker wordt aangegeven. 
Hoewel het ook goed mogelijk is dat hij gewerkt heeft bij de bezembinderij van zijn schoonvader.  

Op zondag 14 januari 1866 ’s middags om 12 uur overlijd Harmijntje van Tongeren op 31 jarige 
leeftijd in haar huis in de Kruidsteeg te Nijkerk17. Uit haar overlijdensacte blijkt dat haar vader Evert 
van Tongeren reeds overleden is, maar dat haar moeder Evertje van Beek een bezembindersbedrijf in 
Nijkerk heeft.  
Een half jaar later op 16 juli 1866 doet Willem Westendorp, van beroep mattenmaker, wonende de 
Nijkerk in de Kruidsteeg, als vader en wettige voogd voor zijn minderjarige kinderen Evert, Antonie, 
Albert en Jannigje aangifte van memorie van successie18 over het vermogen van zijn op 14 januari 
1866 overleden huisvrouw Harmijntje van Tongeren. Uit deze aangifte blijkt dat zij geen vermogen en 
geen onroerend goed in eigendom had waarover successie verschuldigd is. 
Uit de aangifte van memorie van zijn schoonvader Evert van Tongeren op 23 maart 1866 blijkt dat 
Willem Westendorp te Nijkerk in een huis in de Groenesteeg woont19. 

Willem moet nu alleen de verzorging van zijn 4 kinderen op zich nemen. Dat zal in die tijd niet 
eenvoudig zijn geweest. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat hij binnen een jaar weer een 
huwelijk aangaat. 

Zijn tweede huwelijk 
Ruim 9 maanden na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwt Willem. Op 29 september 1866 
treed voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Elburg de 34 jarige arbeider en te Nijkerk 
wonende Willem Westendorp, weduwenaar van Harmijntje van Tongeren en zoon van de beide 
reeds overleden Albertus Westendorp en Jannigje Kanis, in het huwelijk met de 43 jarige te Elburg 
wonende dienstmeid Hendrikje Roetersen, dochter van de reeds overleden Jan Roetersen en te 
Nijkerk wonende Ariaantje Rutgers20. 
Het zal mij niet verbazen dat Ariaantje Rutgers een belangrijk aandeel in dit huwelijk heeft gehad. Zij 
woonde in Nijkerk en was wellicht op de hoogte van de trieste situatie van Willem. Zij zal haar 
vrijgezelle op leeftijd zijnde en in Elburg wonende dochter wellicht als een geschikte vrouw hebben 
gezien. 
Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren. Het gezin is ergens tussen 1866 en 1873 in Nijkerk 
verhuisd naar een huis aan den Brink. Mogelijk zijn ze daar direct na hun huwelijk gaan wonen. Daar 
overlijd op 26 october 1873 ’s middags om 5 uur op 50 jarige leeftijd Hendrikje Roetersen, huisvrouw 
van de 41 jarige arbeider Willem Westendorp21. In haar overlijdensacte staat een opvallende 
toevoeging aan haar geslachtsnaam: “zich ook noemende Hendrikje Roetersen van ’t Hooge”. Ik heb 
niet kunnen achterhalen wat die toevoeging betekende, maar ik veronderstel dat het te maken heeft 
met een veldnaam in relatie waar zij vandaan kwam of gewoond heeft. Ook in haar memorie van 
successie22, waaruit blijkt dat er geen vermogen is waarover successie betaald moet worden, staat 
haar achternaam op deze wijze aangegeven: “Hendrikje Roeteresen of Roetersen van ’t Hoog”. 

Zijn derde huwelijk 
Nog geen 3 maanden na het overlijden van zijn tweede vrouw trouwt Willem voor de derde keer. Op 
21 januari 1874 wordt te Nijkerk het huwelijk gesloten tussen de 41 jarige te Nijkerk wonende 
kramer en weduwnaar Willem Westendorp en de 49 jarige arbeidster en eveneens te Nijkerk 
wonende Elisabeth Priem, weduwe van Jan van Duinen23.  Ruim anderhalf jaar blijft het echtpaar in 
Nijkerk wonen.  
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Op 19 oktober 1875 verhuisd het gezin uit Nijkerk naar Kamperveen24 en gaat wonen in een huis wat 
bekend staat als wijk C nummer 23. Naast de mattenmaker Willem en zijn derde vrouw Elisabeth 
Priem bestaat het gezin verder uit de 4 kinderen (Evert, Jannigje, Anthonie en Albert) van Willem en 
zijn 2 stiefkinderen Steven en Willempje van Duinen, beide kinderen uit het eerste huwelijk van 
Elisabeth Priem. 

Op 8 augustus 1877 vestigt het gezin Westendorp-Priem zich vanuit Kamperveen in de gemeente 
Oldebroek in een huis(je) wat aangeduid is als wijk S nummer 16k25. Wat de toevoeging k betekent is 
mij niet duidelijk. Het kan betekenen de kom van een van de woonkernen, maar het kan ook een 
kamer van een huis zijn waar meerdere gezinnen woonden. Het gezin bestaat bij vestiging uit het 
echtpaar en de kinderen van Willem en zijn eerste vrouw Harmijntje van Tongeren: Evert, Jannigje en 
Albert; en uit zoon Steven van Duinen uit het eerste huwelijk van Elisabeth Priem. Het gezin is 
kerkelijk Nederlands Hervormd. Willem verdient de kost als mattenmaker. 
Voordat het echtpaar naar IJsselmuiden vertrekt verlaten de 4 genoemde kinderen het gezin. Zoon 
Evert vertrekt op 10 februari 1879 naar Kampen, dochter Jannigje vertrekt op 6 april 1878 naar 
Nijkerk, stiefzoon Steven van Duinen vertrekt op 30 december 1877 naar Kampen en zoon Albert 
vertrekt op 30 december 1877 naar Zwollerkerspel. 

Op 22 okotber 1879 verhuist het echtpaar van Oldebroek naar IJsselmuiden en gaat wonen in een 
dan ongenummerd huis(je) in wijk 2 in het gebied wat aangeduid wordt als ‘Zandberg’26. Van beiden 
wordt aangegeven dat ze kerkelijk Nederlands Hervormd zijn. Elisabeth heeft geen beroep. Op dat 
moment wonen er geen kinderen bij hun. Willem verdient de kost nog steeds als mattenmaker, welk 
berope hij tot zijn overlijden in 1899 zal blijven uitoefenen. Mij is niet duidelijk geworden of hij dat 
als zelfstandig mattenmaker heeft uitgeoefend of in dienst is geweest. In die tijd waren er enkele 
mandernmakerijen in IJsselmuiden en het ligt wel voor de hand dat Willem bij een van hen gewerkt 
zal hebben. 

Zoals aangegeven was het erchtpaar kerkelijk Nederlands Hervormd en gingen naar de kerk in de wat 
nu aangeduid wordt als de Dorpskerk aan de Dorpsweg. Dat ze ook daadwerkelijk naar de 
kerkdiensten zullen zijn gegaan blijkt uit een bewaard gebleven register van verhuurde zitplaatsen. In 
die tijd was het gebruikelijk dat men een zitplaats in de kerk kocht of huurde. Tevens zaten de 
mannen en vrouwen in die tijd gescheiden in de kerk.  
In de periode pasen 1883 tot pasen 1884 huurde27 Willem van de mannenbanken in de kerk van de 
bank C nummer 12 een plaats voor 50 cent. Deze bank bevatte 4 plaatsen waarvan Willem er dus 1 
huurde. Voor de vrouw van Willem werd geen plaats in de vrouwenbanken gehuurd, maar voor haar 
huurde Willem een stoel die werd aangeduid met U nummer 1. De huurprijs hiervoor was 1 gulden. 

Doordat er geen huisnummer bij deze inschrijving is aangegeven  dacht ik een eerste instantie dat 
het zou gaan om een net nieuw gebouwd huis(je). Dit wekte mijn nieuwsgierigheid en ik ben op zoek 
gegaan of te vinden is wanneer dit huis(je) ongeveer is gebouwd en waar het gelegen heeft. Uit het 
opvolgende bevolkingsregister van IJsselmuiden over de periode 1880 tot 1890, hierover later meer, 
weet ik dat het huis(je) vanaf 1880 bekend stond als wijk 2 nummer 81. Echter met dit gegeven is het 
nog niet eenvoudig om te achterhalen welk pand dit is. De ingekomen stukken van de gemeente 
IJsselmuiden geven hierbij de sleutel tot oplossing. In het jaar 1884 is bij deze ingekomne stukken28 
een omnummeringslijst aanwezig waarbij het wijk-huisnummer gekoppeld is aan het dan bekende 
kadasternummer. Hierin is aangegeven dat het pand wijk 2 nummer 81 als kadasternummer sectie B 
nummer 1399 heeft. Met dit gegeven ben ik op onderzoek gegaan m.b.v. de archiefviewer van het 
kadaster. Het huis(je) blijkt onderdeel te zijn van een rijtje van 3 huisjes welke op 14 november 1878 
door de arbeider Gerrit Dekker gekocht29 zijn van de landbouwer Klaas Harmens Riesebos30. Deze 
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Gerrit Dekker woonde zelf in nummer 8331. Zowel nummer 81 als 83 waren hoekwoningen en 
nummer 82 was de tussenwoning. Bij de aankoop32 door Gerrit Dekker worden deze huisjes als volgt 
beschreven : “een huis bevattende 3 woningen onder 1 dak, met deszelfs erf onder de gemeente 
IJsselmuiden aan den hoogen Zandberg gelegen”. 
Het volgende fragment uit een hulpkaartje van het kadaster33 geeft de situatie zoals die door de 
landmeter op 25 februari 1879 is goedgekeurd duidelijk aan. 

Onze Willem Westendorp woonde in het 
pand sectie B nummer 991, wat gewijzigd is 
in nummer 1399. De eigenaar Gerrit Dekker 
woonde in het pand sectie B nummer 993, 
wat gewijzigd is in nummer 1401. 

Ergens in de periode 1881 – 1889 is het 
gezin verhuisd naar wijk 1 nummer 66 in 
IJsselmuiden34. Uitgaande van dezelfde 
omnummeringslijst zoals hiervoor vermeld 
is, zou dit het in 1884 kadastrale perceel 

sectie B nummer 1004 zijn. Op dit perceel bevind zich ook het huis met de aanduiding wijk 1 nummer 
67. Ook hier geven de kadastrale leggers enig inzicht 
waar dit kan zijn geweest. Perceel sectie B nummer 
1004 is ontstaan uit het oorspronkelijke perceel sectie 
B nummer 248. Het huis wat daar op is gebouwd is 
oorspronkelijk een dubbele woning geweest.  In 
nevenstaande fragment van een hulpkaart van het 
kadaster is de situatie kort na de bouw van 20 mei 1862 
weergegeven35. Thans bestaat het niet meer, maar het 
heeft gelegen op de hoek van de Dorpsweg met de Hogehuisstraat waar nu een kapper in een 
nieuwebouw is gevestigd. Het huidige adres is Markeresplein 26, maar het oorspronkelijke pand 
heeft als adres Dorpsweg  45 gehad. 

Het gezin zal dus in een deel van het pand hebben gewoond. In de periode na 1889 heeft het 
woondeel waar zij woonden vanwege omnummering het nummer wijk 1 nummer 42 gekregen. 

Elisabeth Priem is op woensdag 4 maart 1891 ’s avonds om 7 uur op 66 jarige leeftijd overleden in 
het ‘krankzinnigengesticht” Veldwijk in Ermelo36. 

Zijn vierde huwelijk 
Drie maanden na het overlijden van Elisabeth Priem, na 3 keer weduwnaar te zijn geworden,  gaat 

Willem voor de vierde keer trouwen. Op 11 
juni 1891 treed hij in IJsselmuiden als 59 jarige 
stoelenmatter en wonende te IJsselkmuiden in 
het huwelijk met de 55 jarige eveneens in 
IJsselmuiden wonende Elisabeth Hesselbeen, 
weduwe van Marten Wagteveld en dochter 
van het dan reeds overleden echtpaar Adam 

Hesselbeen en Hendrikje Klooster37. Na hun huwelijk blijft het gezin wonen in het hiervoor vermeld 
huis aan de Dorpsweg wijk 1 nummer 42. 
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Op 29 mei 1899 ’s avonds om 8 uur overlijden op 67 jarige leeftijd Willem in het pand wijk 1 nummer 
43 te IJsselmuiden38. 
Ik ga er vanuit dat dit 
hetzelfde pand is wat 
eerder aangeduid is 
met nummer 42. Als 
beroep van hem 
wordt in zijn 
overlijdensacte 

arbeider opgegeven. Op 3 juni 1899 is hij op de algemene begraafplaats van IJsselmuiden begraven39 
in het graf wat aangeduid is als perk C nummer 84. Op dezelfde datum is in hetzelfde graf ook Jentje 
van der Linde begraven. Op zich is dat niet zo bijzinder. In die tijd was het gebruikelijk dat de laagste 
klasse(n) niet een een familiegraf begraven werd, maar dat er in een graf als regel 2 volwassen 
personen begraven werden soms ‘opgevuld’ met kinderen. 

De weduwe van Willem, Elisabeth Hesselbeen, overleefd hem nog 20 jaar en overlijd op 10 april 1919 
’s nachts om kwart over 1 in het huis wat bekend stond als wijk 2 nummer 17040. Zij wordt op 14 april 
1919 begraven41 op de algemene begraafplaast van IJsselmuiden op het nieuwe gedeelte 3e klasse in 
het graf met nummer 17. 
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De vrouwen van Willem Westendorp 
Zijn eerste vrouw Harmijntje van Tongeren 
Harmijntje van Tongeren, de eerste vrouw van Willem, is op maandag 5 januari 1835 ’s morgens om 
3 uur geboren te Nijkerk in een huis aan de “Kwade beek”. Zij is het tweede kindje van de dan 26 
jarige bezembinder Evert van Tongeren en de eveneens 26 jarige Evertje van Beek42 en zoals we 
hierna zullen zien vernoemd naar haar oma van vaderszijde. Haar ouders hebben in totaal 7 kinderen 
gekregen waarvan er 5 op jonge leeftijd zijn overleden. Alleen haar oudste, op 27 september 1832 
geboren43, zus Elbertje is volwassen geworden. 

Van haar vader is bekend dat hij van beroep bezemmaker / bezembinder was. Het gezin woonde in 
een huis aan de “Kwade beek” in de gemeente Nijkerk, waarin Harmijntje ook geboren is. Wanneer 
zij van de “Kwade beek” naar een huis aan het Vetkamp zijn verhuisd is mij niet bekend, maar in 
december 1865 woonde zij daar. Op 14 december 1865 ’s avonds om 11 uur overlijd44 op 57 jarige 
leeftijd Evert van Tongeren (zoon van Anthonie van Tongeren en Hermijntje Melissen en echtgenoot 
van Evertje van de Beek, in zijn huis aan het Vetkamp. Als beroep van hem wordt bezembinder 
opgegeven. Een van de aangevers van dit overlijden is zijn schoonzoon Willem Westendorp, arbeider 
en wonende te Nijkerk. 

Na het overlijden van haar vader wordt op 23 maart 1866 de memorie van successie van Evert van 
Tongeren opgemaakt45. Naast Willem 
Westendorp, als wettelijke voogd over 
zijn dan nog levende minderjarige 
kinderen en dus kleinkinderen van 
Evert, met namen Evert, Antonie, Albert 
en Jannigje, is ook als verdere enige 
erfgenaam de dochter van Evert van Tongeren, met name Elbertje van Tongeren, aanwezig. Er blijkt 
geen aan te geven onroerend waarover successierechten betaald moet worden aanwezig te zijn. 

Evertje van de Beek overleefd haar man ruim 10 jaar. Zij komt op 6 juni 1877 ’s avonds om 11 uur te 
overlijden46 in een huis aan het Vetkamp te Nijkerk. Van haar wordt vermeld dat zij van beroep 
bezembindster is en een dochter is van Hendrik Evertsen van de Beek en Elbertje Gaarts. Gezien haar 
beroep zal zij de bezemmakerij van haar man hebben voortgezet. Uit de registers van memorie van 
successie blijkt dat zij geen vermogen achterlaat waarover successierechten betaald moeten 
worden47. 

Zijn tweede vrouw Hendrikje Roetersen 
De tweede vrouw van Willem, Hendrikje Roetersen, is op zondag 7 september 1824 ‘s avonds om 11 
uur geboren te Putten als dochter van de 52 jarige bouwman Jan Roetersen en zijn 39 jarige 
huisvrouw Ariaantje Rutgers48. Het gezin is tussen 1826 en 1830 van Putten verhuisd naar de 
gemeente Nijkerk en is gaan wonen in een huis in het buurtschap Holk. 

Toen Hendrikje nog geen 6 jaar oud was is haar vader overleden. Op zaterdag 20 februari 1830 ’s 
middags om 3 uur overlijd49 op 58 jarige leeftijd de bouwman Jan Roetersen, echtgenoot van 
Ariaantje Rutgers, in zijn huis in het buurtschap Holk in de gemeente Nijkerk. Uit de aangifte van 
memorie van successie50 op 17 augustus 1830 over zijn nalatenschap blijkt dat hij is overleden op het 
‘Hommelsnest’ of ook genoemd ‘Kerkengoed’ in het buurtschap Holk in de gemeente Nijkerk. Zijn 
weduwe en zijn  kinderen wonen daar dan. We kunnen dan ook aannemen dat Hendrikje een deel 
van haar jeugd hier heeft doorgebracht. Uit deze memorie blijkt tevens dat er op dat moment 7 
minderjarige kinderen zijn, te weten Rutger, Jannetje, Teunisje, Ennekje, Dirkje, Hendrikje en 



 
10 

 

Hendrik, en een meerderjarige zoon Roetert. Als onroerend goed bezat Jan Roetsersen de helft in 
ongeveer ¾ morgen vergraven land in het buurtschap Arler onder Putten. De andere helft behoort 
aan zijn weduwe. 

Twee jaar na het overlijden van haar man trouwt Arriaantje Rutgers van Schalm op 18 augustus 1832 
te Nijkerk met de dan 41 jarige daghuurder Lucas van Korlaar. Hendrikje zal verder in dit gezin 
opgroeien.  

Eerder heb ik al aangegeven hoe ik vermoed dat Willem en Hendrikje bij elkaar zijn gekomen. Drie 
jaar voordat Hendrikje overlijden komt haar moeder te overlijden.  
Op 16 november 1870 ’s middags sterft51 Adriaantje Rutgers van Schalm, dochter van Rutger 
Teunissen van Schalm en Eijnikje Gerrits, weduwe van Jan Roetersen, in een huis te Wullenhoven in 
de gemeente Nijkerk.  

Zijn derde vrouw Elisabeth Priem 
Elisabeth Priem, de derde vrouw van Willem, is geboren op 16 december 1824 ’s middags om 1 uur 
in een huis in het buurtschap Veen in de gemeente Nijkerk als dochter van de 41 jarige daghuurder 
Steven Jansen Priem en zijn 31 jarige huisvrouw Geertje Jans52. Zij groeide op in het gezin van haar 
ouders die woonde in een huis in ’t Veen in de gemeente Nijkerk.  

Toen zij 23 jaar oud was zijn haar ouders kort na elkaar overleden.  
Op vrijdag 21 januari 1848 ’s avonds om 9 uur overlijd53 de dan 75 jarige arbeider Steven Priem, zoon 
van Jan Priem en Maartje Willems en echtgenoot van Geertje Jansen Knip, in een huis in het 
buurtschap ’t Veen in de gemeente Nijkerk. 
Twee maand later overlijd54 de moeder van Elisabeth op woensdag 15 maart 1848 ‘s morgens om 6 
uur in de leeftijd van 58 jaar in haar huis in het buurtschap ’t Veen. Zij wordt in haar overlijdensacte 
aangeduid als Geertje Knip, weduwe van Steven Priem en dochter van Jan Knip en Evertje Gerritsen. 

Op 16 november 1853 treed de dan 28 jarige te Nijkerk wonende arbeidster Elisabeth Priem in het 
huwelijk55 met de dan 34 jarige te Scherpenzeel geboren daggelder Jan van Duinen. Jan is een 
‘buitenechtelijke’ zoon van de dan te Nijkerk wonende arbeidster Willempje van Duinen. Het 
echtpaar gaat in een huis, mogelijk het huis van haar ouders, in het buurtschap Veen in de gemeente 
Nijkerk wonen. Daar worden uit dit huwelijk 5 kinderen geboren: 

- Willempje, geboren56 op 2 juni 1855 ’s avonds om 10 uur. Zij is overleden57 op 14 februari 
1858 ’s middags om 3 uur. 

- Geertje, geboren58 op 15 juni 1858 ’s avonds om 9 uur. Zij is overleden59 op 9 maart 1865 ’s 
nachts om 4 uur op 6 jarige leeftijd. 

- Willempje, geboren60 op woensdag 24 juli 1861 ’s avonds om 11 uur. Haar zullen we 
verderop nog tegenkomen. 

- Steven, geboren61 op 10 januari 1864 ’s nachts om half 1. 
- Jannetje, 9 dagen na het overlijden van haar vader is zij geboren62 op 23 juni 1866 ’s nachts 

om 1 uur. Zij is overleden63 op 20 februari 1871 ’s middags om 4 uur in het huis van haar 
moeder in het buurtschap Veen in de gemeente Nijkerk. 

Van Elisabeth Priem wordt in de acten in de Burgerlijke Stand regelmatig aangegeven dat zij 
arbeidster van beroep is. Op woensdag 13 juni 1866 ’s morgens om 11 uur overlijd64 de 47 jarige 
arbeider Jan van Duinen, zoon van wijlen Willempje van Duinen en echtgenoot van Elisabeth Priem. 
Elisabeth blijft met haar jonge kinderen achter en voor zover bekend blijft zij wonen in een huis in 
het buurtschap Veen totdat zij in 1874, 8 jaar na het overlijden van haar man Jan van Duinen, gaat 
trouwen met Willem Westendorp. 
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Zoals eerder is vermeld is zij overleden in het ‘krankzinnigengesticht’ Veldwijk te Ermelo. Ik was 
nieuwsgierig of daarover nog wat te vinden zou zijn. Het werd mij vrij snel duidelijk dat in die tijd 
plaatsing in een, zoals het toen genoemd werd, krankzinnigengesticht via de burgerlijke gemeente 
ging. Wat precies de reden van opname is geweest heb ik (nog) niet kunnen achterhalen. Wel blijkt 
dat een aanvraag voor opname gedaan is bij het gesticht te Deventer, maar dat daar geen plek 
voorhanden was. Op 3 februari 1891 is bij de gemeente IJsselmuiden bevestiging gekomen65 dat zij 
geplaatst kan worden in het christelijk gesticht voor krankzinnigen ‘Veldwijk’ te Ermelo, waar zij op 7 
februari 1891 daadwerkelijk is opgenomen. Bij de gedeputeerde staten van Overijssel is door de 
gemeente IJsselmuiden een aanvraag gedaan voor een bijdrage in de kosten. Deze is toegekende en 
de bijdrage wordt vervolgens vanaf de opnamen per week vastgesteld op 0,75 rijksbijdragen en 1,50 
provinciale bijdrage66. 

Zijn vierde vrouw Elisabeth Hesselbeen 
De vierde vrouw van Willem, Elisabeth Hesselbeen, is op 7 november 1835 ’s morgens om 11 uur 
geboren in IJsselmuiden als dochter van de 30 jarige daghuurder Adam Hesselbeen en Hendrikje 
Klooster67. Zij groeide op in IJsselmuiden. Op 24 augustus 1855 wordt voor de burgemeester van 
IJsselmuiden, die optreed als ambtenaar van der burgerlijke stand, het huwelijk gesloten tussen de 

25 jarige te IJsselmuiden wonende kleermaker Marten 
Wagteveld, zoon van de dan reeds overleden Willem 
Wagteveld en de te IJsselmuiden wonende Femmigje de 
Vries, en de dan 19 jarige te IJsselmuiden wonende 
Elisabeth Hesselbeen68. In hun huwelijksakte wordt 

aangegeven dat Elisabeth geen beroep heeft. Zoals gemeld is Marten van beroep kleermaker. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat als getuigen bij hun huwelijk o.a. de 28 jarige Berent Hendrik van den 
Berg en de 34 jarige Hermanus Hiddink, beiden te IJsselmuiden wonende en leerlooiers van beroep, 
aanwezig zijn. Het echtpaar krijgt 5 kinderen: Willem (geboren 1856), Hendrikje (geboren 1859), 
Fennigje (geboren 1861), Arentje (geboren1863) en Hendrik (geboren 1866). Volgens het 
bevolkingsregister van IJsselmuiden woont het gezin op het adres69 wijk 1 nummer 23. Op 3 januari 
1868 ’s morgens om half 6 overlijd70 de dan 38 jarige kleermaker Marten Wagteveld te IJsselmuiden 
in dit huis. Zijn weduwe en kinderen blijven achter. Uit het bevolkingsregister kunnen we opmaken 
dat Elisabeth niet op dit adres blijft wonen, maar haar intrek neemt in een pand wat wordt 
aangeduid als wijk nummer 11a. 
Wat de locatie van deze beide huizen (wijk 1 nummer 23 en 11a) is geweest ben ik niet achter 
gekomen, maar zeker is dat dit in de huidige Dorpsweg zal zijn geweest. 
Na het overlijden van Marten verdient Elisabeth de kost als naaister. Zij blijft totdat zij in 1891 met 
Willem Westendorp gaat trouwen in IJsselmuiden wonen. 
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De kinderen van Willem Westendorp 
Evert Westendorp 
Hij is op 19 oktober 1857 ’s middags om 12 uur geboren in een huis aan het Vetkamp te Nijkerk als 
zoon van de 25 jarige arbeider Willem Westendorp en Harmijntje van Tongeren71.  
Op 18 maart 1881 komt hij uit Kampen naar IJsselmuiden72 en gaat bij zijn vader en stiefmoeder 
wonen. Een half jaar later op 26 november 1881 treedt de dan 24 jarige arbeider Evert Westendorp 
in het huwelijk73 met de dan 20 jarige Willempje van Duinen. Deze Willempje zijn we eerder 
tegengekomen. Zij is de dochter van Jan van Duinen en Elisabeth Priem, de derde vrouw van de 
vader van Willem Westendorp. Het jonge echtpaar neemt volgens het bevolkingsregister74 hun intrek 
in een huis(je) in IJsselmuiden wat toen bekend stond als wijk 1 nummer 55. 
Door het huwelijk van hun beider ouders zullen zij elkaar dan ook gekend hebben. Ik heb de indruk 
dat dit huwelijk best wel eens een onderwerp van gesprek in het dorp IJsselmuiden kan zijn geweest.  
Hoewel zij geen bloedverwanten zijn waren hun ouders wel met elkaar getrouwd. Om het allemaal 
nog wat ingewikkelder te maken blijkt dat Willempje ook zwanger was. Vijf maand na hun huwelijk 
wordt hun zoon Evert geboren75 op 25 maart 1882 ’s morgens om 8 uur in het huis van zijn 
grootvader Willem Westendorp te IJsselmuiden wijk 1 nummer 23. Zijn grootvader is ook de 
aangever van deze geboorte. Het noodlot heeft dan helaas reeds toegeslagen in het gezin. Vier 
dagen voor de geboorte van zijn zoon is de 24 jarige arbeider Evert Westendorp overleden76 op 21 
maart 1882 ’s middags om 8 uur in een huis wat aangeduid is als wijk 1 nummer 21. Hij wordt op 

dezelfde dag als dat zijn 
zoontje geboren wordt, op 25 
maart 1882, begraven77 op de 
algemene begraafplaats van 
IJsselmuiden in het graf wat 
aangeduid wordt als perk B 
(algemene graven) nummer 55. 

In hetzelfde graf is 11 dagen daarvoor op 14 maart 1882 Klaas Lonterman begraven. In hoeverre dit 
een ‘familiegraf’ is geweest heb ik niet kunnen vaststellen. Opvallend is wel dat een jaar later op 15 
maart 1883 de 2 jarige Hermina, dochter van Hermanus Westendorp (ook een broer van Willem) en 
op 31 maart 1883 de 23 maanden oude Klasina Johanna, dochter van Hendrik Westendorp (ook een 
broer van Willem) in dit graf zijn begraven78. 
 
Willempje blijft met haar baby achter. Nog geen jaar later, op 7 februari 1883 treedt zij in het 
huwelijk met de 20 jarige te IJsselmuiden wonende steenhouwer Jan Westendorp. Deze Jan 
Westendorp is de zoon van de eveneens te IJsselmuiden wonende arbeider Hendrik Westendorp en 
wijlen Frederica Bentum. Hendrik Westendorp is de jongere broer van Willem Westendorp en dus is 
deze Jan een neef van de eerste man van Willempje. Zij blijven tot 23 april 1888 in IJsselmuiden 
wonen, maar vertrekken dan naar Kampen. 
Met hun zoontje Evert loopt het eigenlijk ook niet goed af. Hij blijft in het gezin van zijn moeder en 
stiefvader wonen. Zijn stiefvader trekt als steenhouwer door het land. Daar waar werk voor hem te 
doen is vestigt zijn gezin zich ook steeds. Op 2 maart 1894 ’s avonds om half 7 overlijd Evert 
Westendorp op de leeftijd van 11 jaar en 11 maanden in het huis van zijn stiefvader en moeder te 
Assen aan het Kanaal79. In zijn overlijdensakte wordt ten onrechte aangegeven dat hij een zoon is van 
Jan Westendorp. 
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Albert Westendorp 
Hij is op 3 november 1858 ’s middags om 4 uur geboren in een huis in de Kruidsteeg te Nijkerk als 
zoon van de 26 jarige arbeider Willem Westendorp en Harmijntje van Tongeren80. Hij is op 3 jarige 
leeftijd op maandag 25 november 1861 ’s nachts om half 4 in het huis van zijn ouders in de 
Kruidsteeg te Nijkerk overleden als zoontje van de arbeider Willem Westendorp en Harmijntje van 
Tongeren81. 

Antonie Westendorp 
Hij is op 26 oktober 1860 ’s avonds om 11 uur geboren in een huis in de Kruidsteeg te Nijkerk als 
zoon van de 28 jarige arbeider Willem Westendorp en Harmijntje van Tongeren82.  
Hij kwam op 2 mei 1881 uit Putten naar IJsselmuiden en ging bij het gezin van zijn vader wonen. 
Echter nog geen maand later op 28 mei 1881 vertrekt hij naar Oppom in Pruissen83, zoals dat in het 
bevolkingsregister van IJsselmuiden is neergeschreven. Met deze plaats zal ongetwijfeld het huidige 
Oppum nabij Krefeld in Noordrijn-Westfalen worden bedoeld. Na deze vermelding van vertrek heb ik 
hem niet meer kunnen traceren. Daardoor is mij ook onbekend wat er verder met hem gebeurd is. 

Albert Westendorp 
Hij is geboren op 31 januari 1863 ’s avonds om 11 uur in een huis in de Kruidsteeg te Nijkerk als zoon 
van de 30 jarige arbeider Willem Westendorp en de arbeidster Harmijntje van Tongeren84. Hoewel ik 
(nog) geen duidelijke verwijzingen heb gevonden in archiefbronnen heb ik sterk het vermoeden dat 
hij zijn broer Antonie achterna is gereisd. Albert duikt in ieder geval in 1908 op in Dilkrath (Duitsland), 
een plaatje wat in de omgeving van Krefeld ligt. Daar is hij vermoedelijk gehuwd met de op 18 mei 
1885 te Amern (Duitsland) geboren Maria Elisabeth Esser. In 1908 krijgen zij hun eerste kindje te 
Dilkrath. Daarna is het gezin vermoedelijk verhuisd naar Dülken, een plaatsje in de buurt van 
Dilkrath. Albert is daar op 7 maart 1923 overleden en zijn vrouw 4 jaar later op 28 oktober 1927. 

Jannigje Westendorp 
Zij is geboren op 12 februari 1865 ’s middags om half 1 in een huis in de Kruidsteeg te Nijkerk als 
dochter van de 32 jarige arbeider Willem Westendorp en Harmijntje van Tongeren, zonder beroep85. 
Zij is op 15-jarige leeftijd op 20 november 1880 ’s avonds om half 10 overleden in een huis aan de 
Zandberg wijk 2 nummer 81 als dochter van de arbeider Willem Westendorp en de reeds overleden 
Harmijntje van Tongeren86. Vijf dagen later op 25 november 1880 is zij begraven op de algemene 
begraafplaats van IJsselmuiden87 in het graf wat aangeduid is met perk B nummer 48. 
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Afkortingen 
AK : Archiefviewer van het Kadaster 
CO : Collectie Overijssel (voorheen Historisch Centrum Overijssel) 
DA : Drents Archief 
FS : Family Search 
GA : Gelders Archief 
HCO  : Historisch Centrum Overijssel (Collectie Overijssel) 
SAK : Stadsarchief Kampen 

 
Noten 

 
1 SAK toegang 00007 inv.nr.161 acte 1832_16. 
2 Zie mijn eerdere verhaal ‘Sporen uit het verleden van mijn familie, deel 1’. 
3 SAK toegang 00288 inv.nr.7. 
4 Zie mijn eerdere verhaal ‘Sporen uit het verleden van mijn familie, deel 1’. 
5 FS Bevolking Nijkerk, boek 3 blad 148 regel 6. 
6 FS Bevolking Nijkerk, boek 2 blad 129 regel 1. 
7 Zie mijn eerdere verhaal ‘Sporen uit het verleden van mijn familie, deel 1’. 
8 GA toegang 0207 inv.nr.3558 acte 1856_42. 
9 FS Nijkerk huwelijksbijlagen 1856 acte 42. 
10 FS Nijkerk huwelijksbijlagen 1856 acte 42. 
11 GA toegang 0207 inv.nr.3573 acte 1857_190. 
12 GA toegang 0207 inv.nr.3573 acte 1858_214. 
13 GA toegang 0207 inv.nr.3494 acte 1861_232. 
14 GA toegang 0207 inv.nr.3573 acte 1860_208. 
15 GA toegang 0207 inv.nr.3572 acte 1863_13. 
16 GA toegang 0207 inv.nr.3572 acte 1865_22. 
17 GA toegang 0207 inv.nr.3493 acte 1866_6. 
18 GA toegang 0033 inv.nr.48 acte 6162. 
19 GA toegang 0033 inv.nr.48 nr.6136. 
20 GA toegang 0207 inv.nr.5120 acte 1866_21. 
21 GA toegang 0207 inv.nr.3492 acte 1873_132. 
22 GA toegang 0033 inv.nr.T10. 
23 GA toegang 0207 inv.nr.3555 acte 1874_2. 
24 SAK toegang 00008 inv.nr.157 blad 93. 
25 FS Oldebroek bevolkingsregister 1862-1883 blad 1489. 
26 SAK toegang 00007 inv.nr.207 blad 175. 
27 SAK toegang 00288 inv.nr.75. 
28 SAK toegang 00007 inv.nr.32 nr.1884_102. 
29 AK gemeente ISM02 legger artikel 1196 volgnr.1. 
30 AK gemeente ISM02 legger artikel 466 volgnr.5. 
31 SAK toegang 00007 inv.nr.209 blad 104. 
32 CO toegang 0145 inv.nr.2753 acte 42. 
33 AK gemeente ISM02 hulpkaart B nr.134 
34 SAK toegang 00007 inv.nr.211 blad 149. 
35 AK gemeente ISM02 hulpkaart B nr.64. 
36 GA toegang 0207 inv.nr.4782.12 acte 24. 
37 SAK toegang 00007 inv.nr.178 acte 1891_9. 
38 SAK toegang 00007 inv.nr.191 acte 1899_18. 
39 SAK toegang 00007 inv.nr.263. 
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40 SAK toegang 00007 inv.nr.193 acte 1919_23. 
41 SAK toegang 00007 inv.nr.265. 
42 GA toegang 0207 inv.nr.3578 acte 1835_2. 
43 GA toegang 0207 inv.nr.3578 acte 1832_123. 
44 GA toegang 0207 inv.nr.3493.04 acte 158. 
45 GA toegang 0033 inv.nr.48 nr.6136. 
46 GA toegang 0207 inv.nr.3491.03 acte 83. 
47 GA toegang 0033 inv.nr.T10. 
48 GA toegang 0207 inv.nr.3350 acte 1823_64. 
49 GA toegang 0207 inv.nr.3499 acte 1830_35. 
50 GA toegang 0033 inv.nr.13 nummer 950. 
51 GA toegang 0207 inv.nr.3492 acte 1870_138. 
52 GA toegang 0207 inv.nr.3580 acte 1824_190. 
53 GA toegang 0207 inv.nr.3496.04 acte 14. 
54 GA toegang 0207 inv.nr.3496.04 acte 71. 
55 GA toegang 0207 inv.nr.3559 acte 1853_52. 
56 GA toegang 0207 inv.nr.3574.04 acte 103. 
57 GA toegang 0207 inv.nr.3494.03 acte 33. 
58 GA toegang 0207 inv.nr.3573.02 acte 130. 
59 GA toegang 0207 inv.nr.3493.04 acte 35. 
60 GA toegang 0207 inv.nr.3573.05 acte 131. 
61 GA toegang 0207 inv.nr.3572.02 acte 11. 
62 GA toegang 0207 inv.nr.3572.04 acte 134. 
63 GA toegang 0207 inv.nr.3492.04 acte 51. 
64 GA toegang 0207 inv.nr.3493.05 acte 71. 
65 SAK toegang 00007 inv.nr.033 1891_25. 
66 SAK toegang 00007 inv.nr.033 1891_32. 
67 SAK toegang 00007 inv.nr.161 acte 1835_35. 
68 SAK toegang 00007 inv.nr.175 acte 1855_6. 
69 SAK toegang 00007 inv.nr.207 blad 131. 
70 SAK toegang 00007 inv.nr.188 acte 1868_2. 
71 GA toegang 0207 inv.nr.3573.01 acte 190. 
72 SAK toegang 00007 inv.nr.211 blad 149. 
73 SAK toegang 00007 inv.nr.176 acte 1881_11. 
74 SAK toegang 00007 inv.nr.211 blad 155. 
75 SAK toegang 00007 inv.nr.165 acte 1882_21. 
76 SAK toegang 00007 inv.nr.189 acte 1882_12. 
77 SAK toegang 00007 inv.nr.263. 
78 SAK toegang 00007 inv.nr.263. 
79 DA toegang 0167.002 inv.nr.59 acte 1894_59. 
80 GA toegang 0207 inv.nr.3573.02 acte 214. 
81 GA toegang 0207 inv.nr.3494.06 acte 232. 
82 GA toegang 0207 inv.nr.3573.04 acte 208. 
83 SAK toegang 00007 inv.nr.211 blad 149. 
84 GA toegang 0207 inv.nr.3572.01 acte 13. 
85 GA toegang 0207 inv.nr.3572.03 acte 22. 
86 SAK toegang 00007 inv.nr.188 acte 1880_54. 
87 SAK toegang 00007 inv.nr.263. 


