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We traden in de sporen 

van hen die ons voorgingen. 

Maar toen de tijd verstreek 

zagen wij die sporen meer en meer vervagen. 

 

IJsselmuiden, oktober 2022       André Westendorp 
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Generatie I  : Vastert Gerrits 

Op 30 april 1713 gaan in de Nederduits Gereformeerde kerk van Colmschate-Diepenveen in 
ondertrouw Vastert Gerrits, zoon van Gerrit Gerrits op den Kleinen Lichtenberg onder Holten 
nu wonende op de Eerdkamp met Maria Berentz, dochter van Berent Jansz in Heten 
tegenwoordig wonende op Aormink in Wet:. Op 17 mei 1713 is attestatie afgegeven naar 
Raalte1. Op grond van deze inschrijving is mijn conclusie dat zij in Raalte getrouwd zijn. 

Uit het huwelijk zijn mij de volgende kinderen bekend: 

- Henrik, gedoopt op 25 februari 1714 in de Nederduits Gereformeerde kerk van 
Colschate-Diepenveen als zoon van Valtert Gerritsz op Roberts plaatse in Rande en 
Maria Berends2. 

- Gerritjen, gedoopt op 17 december 1717 in de Nederduits Gereformeerde kerk van 
Colschate-Diepenveen als dochter van Vastert Gerritsz op Roberts plaatse in Rande 
en Maria Berents3. 

- Arent, gedoopt op 17 december 1719 in de Nederduits Gereformeerde kerk van 
Colschate-Diepenveen als zoon van Vastert Gerrits op de Leeuwerik en Maria 
Berents4. 

- Derck, gedoopt op 18 januari 1722 in de Nederduits Gereformeerde kerk van 
Colschate-Diepenveen als zoon van Vastert Gerritsz op de Leeuwerik en Maria 
Berents5. 

- Derk, gedoopt op 16 januari 1724 in de Nederduits Gereformeerde kerk van 
Colmschate-Diepenveen als zoon van Vastetr Gerritsz op de Leeuwerik in 
Hengvorden en Maria Berents6. 

- Janna, gedoopt op 11 januari 1728 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Wesepe 
als kind van Vastert bij Boxbergen7. 
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Generatie II  : Derk Vastert Hekkert 

Zoals hiervoor vermeld is Derk Vastert gedoopt op 16 januari 1724 in de Nederduits 
Gereformeerde kerk van Colmschate-Diepenveen. 

Een huwelijksinschrijving heb ik van het echtpaar Derk Vastert Hekkert en Fenneken niet 
kunnen vinden, maar dat zal op basis van doop eerste kind in 1749 of 1750 zijn geweest. Uit 
de doopinschrijving van dochter Fenneken in 1754 weten we dat de vrouw van Derk een 
Fenneken is geweest.  

Uit het huwelijk zijn mij de volgende kinderen bekend: 

- Maria, gedoopt op 15 augustus 1751 in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Wesepe als kind van Derk Vasterd op de Hekkerije8. 

- Geesken, gedoopt op 16 juli 1752 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Wesepe 
als kind van Derk Vastert op ’t Kekkers9. 

- Jan, gedoopt op 4 november 1753 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Wesepe 
als kind van Derk Hekkert10. 

- Fenneken, gedoopt op 29 december 1754 in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Wesepe als kind van Derk Hekkert en Fenneken, eheleuiden11. 

- Fenneken, gedoopt op 8 februari 1756 in de Nederduits Gereformeerde kerkt e 
Wesepe als kind van Derk Hekkert12. 

- Klaas, gedoopt op 20 februari 1757 inde Nederduits Gereformeerde kerk te Wesepe 
als kind van Derk Hekkert13. 

- Gerrit, gedoopt op 21 mei 1758 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Wesepe als 
kind van Derk Vaster Hekkert14. 

- Claas, gedoopt op 20 april 1760 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Wesepe als 
kind van Derk Hekkert15. 

- Gerrit, gedoopt op 21 mei 1761 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Wesepe als 
kind van Hekkert16. 

- Hendrik, gedoopt op 31 maart 1766 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Wesepe 
als kind van Derk Hekkert17. 

- Hendrik, gedoopt op 24 december 1769 in de Nederduits Gereformeerde kerk te 
Wesepe als kind van Derk Hekkert18. 

In de registers van hoofdelijke omslag van het schoutambt Olst komen we Derk Hekkert in 
het jaar 1764 (door de schout getekend op 18 jun i 1764) tegen in het buurtschap Wesepe 
waarbij het totaal aantal personen in zijn huis wat het hoofdgeld kan betalen 2 is19. Een jaar 
later in 1765 komen we hem als Derk Hekkert opnieuw in die registers20 tegen in het 
buurtschap Wesepe. Alleen bevat het huis dan nog 1 persoon die het hoofdgeld kan betalen. 
In het register van hoofdelijke omslag over het jaar 176721 komen we Derk Hekkert opnieuw 
tegen. Hij staat geregistreerd bij het buurtschap Wesepe onder het onderdeel ‘van de 
huishoudingen en personen die wel de 17 jaren bereijkt hebben, van de diaconie of kerke 
niet genieten, dog wegens armoede of gebreeken naar beste weeten onvermogen zijn om 
hooftgeld te kunnen betalen”. Derk Hekkert komt in dit register met zijn vrouw voor. 
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Generatie III  : Gerrit Hekkel 

Zoals hieronder in de te Mastenbroek aanwezige trouwinschrijving is vermeld is Gerrit 
Derksen Hekkert afkomstig uit Wesepe. Zoekende in de doopboeken van dit dorpje komt hij 
voor als gedoopt op 21 mei 1761. 

In het Nederduits Gereformeerde trouwboek van Mastenbroek vinden we de volgende 
inschrijving22: 
“1789 den 4 december, zijn hier ten overstaan van getuijgen Hendrik van den Stouwe 
wonende in Westerholt en Hendrik Roelofs van Rechteren wonende in Mastenbroek ten 
huwelijk opgetekent: 
Gerrit Derksen Hekkert j.m. van Wesepe en boereknegt hier wonende en Hendrina Hendriks 
van der Stouw j.d. van Westenholte en boerendienstmaagt hier wonende. Geproclameert III 
maal en hier in den huwelijken staat bevestigt den 26 december.” 

Uit het huwelijk zijn de volgende kinderen geboren:  

- Derk, geboren op zaterdag 17 april 1790 te Westenholte en gedoopt op zondag 18 
april 1790 in de Nederduits Gereformeerde kerk “de Broerenkerk” te Zwolle als zoon 
van Gerriet Derks Hekker en Hendriena Hendriks, wonende in Westenholte. Als 
doopgetuige is aanwezig Hendrikjen Hendriks, eveneens wonende te Westenholte23. 
Op 5 september 1816 trouwt hij (van beroep boerenknecht en wonende in 
Mastenbroek) te Zwollerkerspel met de dienstmaagd Geertje Jans van Milligen, 
dochter van wijlen Jan Klaassen en de in Mastenbroek wonende boerin Stijntjen 
Herms24. Tijdens de grote storm en watersnood op 4 / 5 februari 1825 is het gehele 
gezin van hen omgekomen. In een beschrijving van deze ramp lezen we “Derk Ekkel, 
een weinig verder van de Venerijter zijl wonende, vlugtte met zijn huisgezin naar 
zijnen buurman Gerrit Jan Winter. Het huis van dezen mede instortende, verloren de 
beide huisgezinnen, te zamen 9 zielen uitmakende, jammerlijk het leven.”25. 

- Hendrik, geboren op 6 mei 1792 te Mastenbroek en wegens afwezigheid van ds. van 
Bommel op 19 mei 1792 te IJsselmuiden in de Nederduits Gereformeerde kerk 
gedoopt als zoon van Gerrit Dirks Hecker en Hendrina Hendriks van der Stouwe26. 

- Fenne, geboren op 17 september 1794 te Grafhorst en gedoopt in de Nederduits 
Gereformeerde kerk te IJsselmuiden op 21 september 1794 als dochter van Gerrit 
Derks Hekkert en Hendrina Hendriks van de Stouwe27. Zij is begraven op 9 mei 1795 
te IJsselmuiden28. 

- Gerrigjen, geboren op 22 juli 1800 en gedoopt op 27 juli 1800 in de Nederduits 
Gereformeerde kerk te Mastenbroek als dochter van wijlen Gerrit Derks en zijn 
weduwe Dina Hendriks in Mastenbroek wonende. Als doopgetuige is aanwezig 
Willempjen Jans aan de Zeedijk29. Zij trouwt (van beroep dienstmeid en wonende 
onder Zwollerkerspel) op 8 april 1826 te IJsselmuiden30 met de 22 jarige te 
IJsselmuiden wonende boerenknecht Willem Jans de Wilde. In deze huwelijksacte is 
vermeld dat haar moeder, Dina Hendriks, als werkvrrouw de Zwollerkerspel woonde. 

Ik ben op zoek gegaan naar het overlijden van Gerrit Dirks Hekkert wat voor 22 juli 1800 zal 
hebben plaatsgevonden, maar heb in eerste instantie niets kunnen vinden. Totdat ik de 
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huwelijksbijlagen van zijn dochter Gerrigje eens bekeek. Daarin is een verklaring van de 
burgemeester en ambtenaar van de burgerlijke stand te IJsselmudien gedateerd 20 maart 
1826, waarin het volgende is opgetekend: 
“.. van het register van begravenen derzelve gemeente niet gebleken is dat aldaar zoude 
begraven zijn het lijk van Gerrit Dirks Ekkel, volgens opgave ruim 24 jaren geleden alhier 
verdronken”.  

Waar het gezin precies gewoond heeft is niet meer te achterhalen, maar als we het op een 
rijtje zetten wat we wel weten kom ik tot het volgende overzicht: 

- 1790 : te Westenholt 
- 1792 : te Mastenbroek 
- 1794  en 1795 : te Grafhorst 

Het gezin komt voor in de volkstelling van 1795 te Grafhorst waar hij dan woont. Als 
beroep van hem wordt daghuurder opgegeven. Zijn gezin bestaat dan uit 4 
personen.31 

- 1800 : te Mastenbroek. 

Na het overlijden van haar man, Gerrit Derksen Hekkert, blijft Hermina als weduwe achter. 
Als je haar verder leven op je in laat werken kan eigenlijk niet anders geconcludeerd worden 
dat ze veel verdriet moet hebben gehad. Immers in 1800 komt haar man door verdrinking 
om het leven. In 1825 komt het gezin van haar oudste zoon (zoon, schoondochter en 
kleinkinderen) bij de watersnood die noord-west Overijssel treft. In 1832 komt haar tweede 
zoon te overlijden aan de gevolgen van de cholera-epidemie. 

Hendrina van der Stouwe overlijd op 72 jarige leeftijd op 3 januari 1839 ’s morgens om 10 
uur te Kampen in een huis wat staat te Brunnepe wijk C nummer 8332. Dit is het huis waar 
het gezin van haar dochter Gerrigje woonde. We weten dit omdat een half jaar eerder op 17 
juli 1838 een zoontje Jan, oud 10 weken, van haar dochter Gerrigje en schoonzoon Willem 
de Wilde in hetzelfde huis is overleden33. 
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Generatie IV  : Hendrik (H)Ekkel 

Zoals in de vorige generatie is aangegeven is Hendrik Ekkel te Mastenbroek geboren op 6 
mei 1792. 

Op 21 mei 1819 wordt door Bernardus Kesselaar als ambtenaar van de burgerlijke stand te 
Kampen het huwelijk gesloten tussen de onder Zwolle wonende boerenknecht Hendrik 
Hekkel, zoon van de overleden Gerrit Hekkel en Hendrina van der Stouwe, aanwezig en 
toestemming tot dit huwelijk gevende, en de te Kampen wonende bootschuifster Annigje 

Dorgelo, weduwe van de schipper Willem Kragt en 
dochter van Jan Dorgelo en Aagje Hendriks die 
beiden aanwezig hun toestemming geven34. Als 
getuigen zijn bij het huwelijk o.a. aanwezig de 59 
jarige landman Jan Dorgelo, vader van de bruid, en 
de 28 jarige Dirk Hekkel, broer van de bruidegom. 

Uit de huwelijksbijlage bij bovengemelde huwelijksacte blijkt dat Hendrik Ekkel binnen de 
gemeente Zwollerkerspel voor de Nationale Militie is ingeschreven en dat hij door loting het 
nummer 140 heeft gekregen. Tot op heden (datering van het document is 6 mei 1819) is hij 
niet opgeroepen wat hem tot geen dienst verplicht. 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: 

- Gerrit, geboren op 18 september 1820 ’s avonds om 7 uur te Kampen als zoon van de 
bootschuiver Hendrik Ekkel en Annigjen Dorgelo35. Overleden op 23 november 1820 
’s morgens om 6 uur in het huis van zijn ouders te Kampen ‘Achter de Nieuwe Muur’ 
wijk 2 nummer 353 als zoontje van de bootschuiver Hendrik Ekkel36. 

- Gerrit, geboren op 8 mei 1822 ’s middags om 4 uur te Kampen als zoon van de 
bootschuiver Hendrik Ekkel en Annigjen Dorgelo37. Overleden op 11 juli 1822 ’s 
morgens om 11 uur in het huis ‘Achter de Nieuwe Muur’ wijk 2 nummer 354 als 
zoontje van Hendrik Ekkel38. 

- Gerrit, geboren op 20 april 1824 ’s middags om 1 uur te Kampen als zoon van de 
schipper Hendrik Ekkel en Annegje Dorgelo39. 

- Jantjen, geboren op 22 oktober 1828 ’s morgens om half 12 te Kampen als dochter 
van de bootschuiver Hendrik Ekkel en Annegje Dorgelo40. Op 19 jarige leeftijd, zonder 
beroep, overleden op 23 augustus 1847 ’s morgens om 9 uur in het huis te Kampen 
‘Achter de Nieuwe Muur’ wijk 2 nummer 35041. 

Wat het beroep van bootschuiver precies heeft ingehouden is mij niet duidelijk. De meest 
voor de hand liggende verklaring die ik heb gevonden is dat het gaat om een loods die in dit 
geval dan boten van en naar Kampen door de vaargeul van/naar de Zuiderzee zal hebben 
geloosd. Andere verklaringen die ik ben tegengekomen is dat het om een vrachtvervoerder 
of veerman zou gaan. Veerman sluit ik in dit geval uit omdat het beroep van veerman in 
dezelfde tijd in Kampen ook wordt genoemd. In omliggende steden van de Zuiderzee ben ik 
consequent de betekenis van loods als beroep tegengekomen. We houden het dan ook daar 
maar op. Kijkend naar hetgeen in zijn huwelijksakte vermeld staat is het heel waarschijnlijk 
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dat hij het beroep van bootschuiver van zijn vrouw (Annigje Dorgelo) heeft overgenomen en 
misschien ook wel van hebben geleerd. 

Uit de vermeldingen van de burgerlijke stand kunnen we opmaken dat het gezin gewoond 
heeft in een huis ‘Achter de Nieuwe Muur’ wijk 2 nummer 354. Volgens de concordantie van 
de huizen van Kampen bestaat dit huis niet meer. Het heeft gelegen in de Voorstraat op de 
hoek van de Lampetpoort voor waar nu de Synagoge is gelegen, dus het huidige adres 
Voorstraat 7742. 

Hendrik Ekkel is op 38 jarige leeftijd op 29 augustus 1832 ’s middags om 3 uur overleden te 
Kampen in het huis ‘Achter de Nieuwe Muur’ wijk 2 nummer 35443. Opvallend is dat in dat 
jaar in de maand augustus opvallend veel mensen in Kampen komen te overlijden. In eerste 
instantie viel me dat nog niet op, maar na wat verder zoeken blijkt het inderdaad om een 
epidemie te gaan. Op 25 juni 1832 brachten vissers in Scheveningen cholera aan land. Vijf 
weken later had de epidemie zich uitgebreid tot Kampen. De  Aziatische Braakloop, zoals de 
ziekte toen werd aangeduid, verspreide zich snel via de scheepvaartroutes en met name de 
vissersplaatsen werden het eerst getroffen. Door het beroep van Hendrik is het dan ook 
haast wel zeker dat ook hij besmet is geraakt en aan deze ziekte is overleden. 

Bijna 2 jaar na het overlijden van Hendrik ekkel is zijn weduwe op 12 juni 1834 te Kampen 
getrouwd met de 34 jarige schipper Brand Kerke, zoon van Jan Hendriks Kerke en Aaltje 
Brands. Van Annigjen Dorgelo wordt dan vermeld dat zij dan winkelierster van beroep is44. 

Annigje Dorgelo ben ik in de periode 1850 tot 1860 tegengekomen op het adres Broederweg 
wijk 3 nummer 273-A45. Dit is het huidige adres Broederweg 39-I46. In de periode 1860 tot 
haar overlijden in 1869 woont zij te Kampen in de Hofstraat wijk 4 nummer 350-A47. Dit is 
thans het adres Buiten Hofstraat nummer 1748. Wanner Annigje naar dit adres is verhuisd is 
niet meer na te gaan, maar dat zal voor 1860 zijn geweest. 

Annigje Dorgelo overlijd op 82 jarige leeftijd op 15 juli 1869 ’s morgens om 10 uur in het  
huis op de Burgwal wijk 4 nummer 157 als weduwe van Brand Kerke en dochter van wijlen 
Jan Dorgelo en Aagje Hendriks49. 
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Generatie V  : Gerrit Ekkel 

Zoals eerder is aangegeven is Gerrit Ekkel geboren op 20 april 1824 te Kampen. 

Op 8 oktober 1846 ’s middags om 12 uur wordt door Jan Jacob Stahl van Holstein, 
wethouder der stad Kampen en optredende als ambtenaar van de burgerlijke stand, te 
Kampen het huwelijk gesloten tussen de te Kampen geboren en wonende bakker Gerrit 
Ekkel, zoon van de reeds overleden Hendrik Ekkel en de te Kampen wonende Annegje 

Dorgelo, en de eveneens te Kampen geboren 
en wonende naaister Jannegien Kolleman, 
dochter van de te Kampen wonende schipper 
Marten Kolleman en Maria Johanna Elizabeth 
Ruitenberg50. 

Uit het eerste huwelijk van Gerrit Ekkel zijn de volgende kinderen geboren: 

- Marten, geboren op 4 april 1847 ’s avonds om 11 uur te Kampen als zoon van de 
bakker Gerrit Ekkel en Jannegien Kolleman51. Marten is na 10 weken op 15 juni 1847 
’s morgens om 9 uur overleden te Kampen in het huis in de Prinsenstraat wijk 1 
nummer 21 als zoon van de bakker Gerrit Ekkel en Jannegien Kolleman52. 

- Annegien, geboren op 29 juli 1848 ’s avonds om 11 uur te Kampen als dochter van de 
arbeider Gerrit Ekkel en de spinster Jannegien Kolleman53. 

- Marten, geboren op 21 januari 1851 ’s avonds om 8 uur te Kampen in het huis in de 
Keizerstraat wijk 4 nummer 323 als zoon van de arbeider Gerrit Ekkel en Jannegien 
Kolleman54. 

- Hendrik, geboren op 20 december 1854 ’s morgens om 10 uur te Kampen in het huis 
in de Keizerstraat wijk 4 nummer 324 als zoon van de arbeider Gerrit Ekkel en 
Jannegien Kolleman55. 

Op 19 mei 1856 ’s morgens om 4 uur overlijd de dan 33 jarige Jannegien Kolleman te 
Kampen in het huis in de Keizerstraat wijk 4 nummer 324. In haar overlijdensacte wordt 
aangegeven dat zij de vrouw is van de arbeider Gerrit Ekkel en dochter van de te Kampen 
wonende arbeider Marten Kolleman en Maria Johanna Elizabeth Ruitenberg56. 

Ruim anderhalf jaar later hertrouwd Gerrit Ekkel. 
Op 7 januari 1858 wordt door Johannes Jacobus van Ingen, wethouder en ambtenaar van de 
burgerlijke stand, te Kampen het huwelijk gesloten tussen de dan 56 jarige te Kampen 
wonende arbeider Gerrit Ekkel, weduwnaar van Jannegien Kolleman en zoon van de 
overleden Hendrik Ekkel en de te Kampen wonende Annigje Dorgelo, en de 28 jarige te 
Kampen geboren en wonende dienstbode Hendrika Berendina Weijers, dochter van de reeds 
overleden Gerrit Weijers en Berendina van Dijk. Bij het huwelijk zijn o.a. de te Kampen 

wonende getuigen de 70 jarige Marten Kolleman, 
schoonvader van de bruidegom, de 35 jarige 
kleermaker Herman Reurslag, zwager van de 
bruidegom, en de 32 kuiper Martinus Weijers, broer 
van de bruid, aanwezig57. 
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Uit het tweede huwelijk van Gerrit Ekkel zijn de volgende kinderen geboren: 

- Gerrit, geboren op 30 juli 1858 ’s morgens om 10 uur te Kampen in het huis op de 
Burgwal wijk 4 nummer 84 als zoon van de arbeider Gerrit Ekkel en Hendrika 
Berendina Weijers58. Gerrit is op de leeftijd van 10 maanden overleden op 1 jun i 
1859 ’s middags om 4 uur te Kampen in het huis op de Burgwal wijk 4 nummer 84 als 
zoon van de arbeider Gerrit Ekkel en Hendrika Berendina Weijers59. 

- Gerrit, geboren op 25 augustus 1859 ’s morgens om 6 uur te Kampen in het huis op 
de Burgwal wijk 4 nummer 84 als zoon van de arbeider Gerrit Ekkel en Hendrika 
Berendina Weijers60. 

- Johannes, geboren op 4 maart 1861 ’s avonds om 6 uur te Kampen in het huis op de 
Burgwal wijk 4 nummer 159 als zoon van de arbeider Gerrit Ekkel en Hendrika 
Berendina Weijers61. Na 5 maanden is Johannes overleden op 7 augustus 1861 ’s 
avonds om 11 uur in het huis op de Burgwal wijk 4 nummer 159 als zoon van de 
arbeider Gerrit Ekkel en Hendrika Berendina Weijers62. 

- Johannes, geboren op 26 juli 1862 ’s avonds om 7 uur te Kampen in het huis op de 
Burgwal wijk 4 nummer 159 als zoon van de arbeider Gerrit Ekkel en Hendrika 
Berendina Weijers63. 

- Diena, geboren op 27 december 1863 ’s morgens om 7 uur te Kampen in het huis op 
de Burgwal wijk 4 nummer 159 als dochter van de arbeider Gerrit Ekkel en Hendrika 
Berendina Weijers64. 

- Willem Jan, geboren op 21 januari 1866 ’s nachts om 2 uur te Kampen in het huis op 
de Burgwal wijk 4 nummer 159 als zoon van de arbeider Gerrit Ekkel en Hendrika 
Berendina Weijers65. 

- lezenloze dochter, geboren op 2 juli 1869 ’s middags om 4 uur te Kampen in het huis 
op de Burgwal wijk 4 nummer 159 als dochter van de arbeider Gerrit Ekkel en 
Hendrika Berendina Weijers66. 

- Jennigje, geboren op 11 juli 1870 ’s avonds om half 11 te Kampen in het huis op 
Burgwal wijk 4 nummer 190 als dochter van de arbeider Gerrit Ekkel en Hendrika 
Berendina Weijers67. 

- Berend, geboren op 26 oktober 1873 ’s morgens om 7 uur te Kampen in het huis op 
de Koornmarkt wijk 1 nummer 74 als zoon van de arbeider Gerrit Ekkel en Hendrika 
Berendina Weijers68. Na 3 maanden is Berend overleden op 17 februari 1874 ’s 
morgens om 8 uur te Kampen in het huis op de Koornmarkt wijk 1 nummer 74 als 
zoon van de nachtwacht Gerrit Ekkel en Hendrika Berendina Weijers69. 

- Jansje, geboren op 20 april 1876 ’s middags om 3 uur te Kampen in het huis op de 
Koornmarkt wijk 1 nummer 74 als dochter van de nachtwacht Gerrit Ekkel en 
Hendrika Berendina Weijers70. 
Van deze Jansje is deze stamreeks opgesteld. 

In de woonadressen van een aantal periode onderscheiden: 

a. De periode kort na zijn huwelijk waar hij als bakker in de Prinsenstraat woonde. Kort 
na hun huwelijk en vermoedelijk gedurende circa 1 jaar woonde het gezin op het 
adres wijk 1 Prinsenstraat nummer 21. Dat is thans het adres Prinsenstraat 771. 



 
10 

 

b. De periode van zijn eerste huwelijk waar hij arbeider in wijk 4 in de Keizerstraat 
woonde. Wanneer Het gezin precies in dit huis is komen wonen is niet meer te 
achterhalen. We komen het gezin tegen in het bevolkingsregister van 1850 tot 1860. 
Zij wonen dan volgens dit register op het adres wijk 4 Keizerstraat nummer 32672. Na 
het overlijden van zijn eerste vrouw woont Gerrit, zijn kinderen uit het eerste 
huwelijk en zijn tweede vrouw nog een tijdje op dit adres. Volgens wijlen Henk van 
der Hoven zou dit het huidige adres Keizerstraat nummer 10 zijn73. Helaas is dit niet 
meer het originele pand, maar een redelijk recent nieuw gebouwd huis. 

c. De periode van het eerste deel van zijn  tweede huwelijk waar hij als arbeider in wijk 
4 op de Burgwal woonde. 
Evenals bij zijn vorig woonadres is het ook niet duidelijk wanneer het gezin zich op dit 
adres gevestigd heeft, maar dat zal vermoedelijk kort voor de zomer van 1858 zijn 
geweest. Tot 1869 had dat huis als aanduiding wijk 4 nummer 159, daarna 190. Thans 
is dat het adres Burgwal 12474, maar helaas is het oorspronkelijk pand uit de 19e 
eeuw afgebroken en herbouwd. 

d. De periode van het tweede deel van zijn tweede huwelijk waar hij als nachtwacht in 
wijk 1 op de Koornmarkt woonde. 
Vanaf 1873 wordt vermeld dat het gezin op de Koornmarkt wijk 1 nummer 74 
woonde. Echter als ik de concordantie van de wijken I – IV volg over de periode 1869 
tot 1879 is wijk 1 nummer 74 niet op de Koornmarkt, maar in de Prinsenstraat en zou 
dat thans het adres Prinsenstraat 10 zijn75. De conclusie is dan ook dat mij niet 
bekend is in welk pand het gezin in deze periode gewoond heeft. 

e. Vervolgens heb ik nog enkele opeenvolgende woonadressen gevonden in de 
bevolkingsregisters. In de periode 1879 tot 1889 woonde het gezin 
achtereenvolgens76 in de Olieslagerssteeg wijk 2 nummer 521 (thans bestaat dit pand 
niet meer) en Achter de Nieuwe muur wijk 1 nummer 35 (thans is dat Voorstraat 977). 
In het bevolkingsregister over de periode 1889 tot 1909 worden een aantal 
woonadressen vermeld, maar mij is onduidelijk wanneer het gezin op die adressen 
woonde. Achtereenvolgens worden genoemd Plantsoen 30, Hofstraat 10 en daarna 
51, Burgwalstraat 7, Botervatsteeg 16, Dwarsstraat 6 en als laatste Plantsoenstraat 7. 
Uit de overlijdensacte van Gerrit (zie hieronder) kunnen we opmaken dat hij op het 
adres Plantsoen 30 en Hofstraat 10 moet hebben gewoond. In die periode wordt van 
hem als beroep arbeider opgegeven. Na zijn overlijden heeft zijn weduwe op de 
volgende aangegeven adressen gewoond. 

Gerrit Ekkel is op 9 maart 1897 ’s morgens om 7 uur op 72 jarige leeftijd overleden te 
Kampen in het stadsziekenhuis Vloeddijk 178. In zijn overlijdensacte staat bijgeschreven 
Hofstraat 10. Daardoor weten we dat hij in 1897 op dat adres moet hebben gewoond. Thans 
bestaat dat huis niet meer, maar het moet naast het huidige pand Hofstraat 8 hebben 
gelegen79. Volgens de memories van successie heeft Gerrit geen vermogen nagelaten 
waarover successie betaald moest worden80. 
Zijn weduwe, Hendrika Berendina Weijers, overlijd op 80 jarige leeftijd op 5 januari 1910 ’s 
morgens om half 12 in haar huis aan de Plantsoenstraat nummer 781. 
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Afkortingen 
GA : Gelders Archief 
HCO  : Historisch Centrum Overijssel (Collectie Overijssel) 
SAK : Stadsarchief Kampen 

 
Noten 

 
1 HCO toegang 1504 inv.nr.176 blad 90. 
2 HCO toegang 1504 inv.nr.175. 
3 HCO toegang 1504 inv.nr.175. 
4 HCO toegang 1504 inv.nr.175. 
5 HCO toegang 1504 inv.nr.175. 
6 HCO toegang 1504 inv.nr.175. 
7 HCO toegang 1435.2 inv.nr.450 blz.63. 
8 HCO toegang 1435.2 inv.nr.450 blz.87. 
9 HCO toegang 1435.2 inv.nr.450 blz.88. 
10 HCO toegang 1435.2 inv.nr.450 blz.90. 
11 HCO toegang 1435.2 inv.nr.450 blz.91. 
12 HCO toegang 1435.2 inv.nr.450 blz.93. 
13 HCO toegang 1435.2 inv.nr.450 blz.94. 
14 HCO toegang 1435.2 inv.nr.450 blz.95. 
15 HCO toegang 1435.2 inv.nr.450 blz.97. 
16 HCO toegang 1435.2 inv.nr.450 blz.98. 
17 HCO toegang 1435.2 inv.nr.450 blz.103. 
18 HCO toegang 1435.2 inv.nr.450 blz.107. 
19 HCO toegang 0003.1 inv.nr.2688 blz.105. 
20 HCO toegang 0003.1 inv.nr. 2691. 
21 HCO toegang 0003.1 inv.nr. 2694. 
22 HCO toegang 0709 inv.nr.817 blz.332. 
23 HCO toegang 0709 inv.nr.719 blz. 153. 
24 HCO toegang 0123 inv.nr.15409 acte 1816_24. 
25 Overijjselse watersnood, een heruitgave van het verslag van de ramp van 1825, J.ter Pelkwijk, blz.123. 
26 SAK toegang 00027 inv.nr.670. 
27 SAK toegang 00026 inv.nr.654. 
28 SAK toegang 00027 inv.nr.672 fol.34v. 
29 HCO toegang 0709 inv.nr.816 blz.207. 
30 SAK toegang 00007 inv.nr.173 acte 1826_8. 
31 HCO toegang 0003.1 inv.nr.5325. 
32 SAK toegang 00017 inv.nr.266 acte 2. 
33 HCO toegang 0123 inv.nr.7988 acte 156. 
34 SAK toegang 00017 inv.nr.119 acte 35. 
35 SAK toegang 00017 inv.nr.10 fol.44. 
36 SAK toegang 00017 inv.nr.247 fol.45. 
37 SAK toegang 00017 inv.nr.12 fol.28v. 
38 SAK toegang 00017 inv.nr.249 fol.30v. 
39 SAK toegang 00017 inv.nr.14 fol.31. 
40 SAK toegang 00017 inv.nr18 fol.60v. 
41 SAK toegang 00017 inv.nr.274 acte 186. 
42 Concordantie op de huisnummer wijk I – IV te Kampen, H.v.d.Hoven, wijk 2 blz.26. 
43 SAK toegang 00017 inv.nr.259 acte 367. 
44 SAK toegang 00017 inv.nr.134 acte 32. 
45 SAK toegang 00002 inv.nr.1153 blad 331. 
46 Concordantie op de huisnummer wijk I – IV te Kampen, H.v.d.Hoven, wijk 3 blz.18. 
47 SAK toegang 00002 inv.nr.1161 blad 958. 
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48 Concordantie op de huisnummer wijk I – IV te Kampen, H.v.d.Hoven, wijk 4 blz..16. 
49 SAK toegang 00017 inv.nr.296 acte 260. 
50 SAK toegang 00017 inv.nr.146 acte 66. 
51 SAK toegang 00017 inv.nr.37 acte 114. 
52 SAK toegang 00017 inv.nr.274 acte 133. 
53 SAK toegang 00017 inv.nr.38 acte 180. 
54 SAK toegang 00017 inv.nr.41 acte 30. 
55 SAK toegang 00017 inv.nr.44 acte 407. 
56 SAK toegang 00017 inv.nr.283 acte 137. 
57 SAK toegang 00017 inv.nr.158 acte 2. 
58 SAK toegang 00017 inv.nr.48 acte 270. 
59 SAK toegang 00017 inv.nr.286 acte 211. 
60 SAK toegang 00017 inv.nr.49 acte 322. 
61 SAK toegang 00017 inv.nr.51 acte 113. 
62 SAK toegang 00017 inv.nr.288 acte 237. 
63 SAK toegang 00017 inv.nr.52 acte 297. 
64 SAK toegang 00017 inv.nr.53 acte 590. 
65 SAK toegang 00017 inv.nr.56 acte 36. 
66 SAK toegang 00017 inv.nr.296 acte 247 
67 SAK toegang 00017 inv.nr.60 acte 294. 
68 SAK toegang 00017 inv.nr.63 acte 463. 
69 SAK toegang 00017 inv.nr.301 acte 66. 
70 SAK toegang 00017 inv.nr.66 acte 224. 
71 Concordantie op de huisnummer wijk I – IV te Kampen, H.v.d.Hoven, wijk 1 blz.3. 
72 SAK toegang 00002 inv.nr.1154 blad.547. 
73 Concordantie op de huisnummer wijk I – IV te Kampen, H.v.d.Hoven, wijk 4 blz.25. 
74 Concordantie op de huisnummer wijk I – IV te Kampen, H.v.d.Hoven, wijk 4 blz.8. 
75 Concordantie op de huisnummer wijk I – IV te Kampen, H.v.d.Hoven, wijk 1 blz.5. 
76 SAK toegang 00002 inv.nr.1184 blad 2159. 
77 Concordantie op de huisnummer wijk I – IV te Kampen, H.v.d.Hoven, wijk 1 blz.2. 
78 SAK toegang 00017 inv.nr.324 acte 92. 
79 Concordantie op de huisnummer wijk I – IV te Kampen, H.v.d.Hoven. 
80 HCO toegang 0136.4 inv.nr.951. 
81 SAK toegang 00017 inv.nr.337 acte 8. 


