
Ekker Sr., Evert. - Oud-directeur v. d. Kon. Weefgoede-
ren Fabriek v/h C. T. Stork & Co. ,Hcngelo. - Geb. 28 Oct.
1857 als zoon van Anna Wilhelmina Stork en Hendrik
Jan Ekker. - Geh. op 30 Maart 1883 te Hengelo met Mar-
garetha Elisa-
beth Offerhaus.

Kinderen:
Anna Wilhelmi-
na, geb. 14 Jan.
1884, overl. 12
April 1931; Re-
gina Margarc-
tha, geb. 20 Jan
1886; Hendrik
Jan, geb. 24
Sept.l887;Mar-
garetha Elisa-
beth, geb. 25
Sept. 1889 en
Evert, geb. 23
Febr. 1893. -
Nadat E. de la-
gere school te
Hengelo had
doorloopen, stu-
deerde hij aan
de Industrie-
school te En-
schede en ver-
volgens aan de
R.H.B.S. te
Zwolle. Daarna werkte hij eerst in het bedrijf van C. T.
Stork & Co. te Hengelo, en later een jaar in een Zwitser-
sche weverij. In 1878 trad h i j wederom bij Stork in dienst.
Hij maakte in 1880 en 1881 een zakenreis naar Ned. Oost-
Indië, de Straits, Britsch-l.ndië en Ceylon, waar hij nieuwe
connecties aanknoopte, en de bestaande betrekkingen
nauwer aanhaalde. Verder maakte hij vele zakenreizen,
door een deel. van Europa. Anno 1889 werd E. benoemd
tot procuratiehouder bij de fa. C. T. Stork & Co., in welke
firma hij in 1893 als deelgenoot werd opgenomen. Toen
de firma in 1895 werd omgezet in een N.V., werd hij als
mede-directeur in de N.V. benoemd. — De fabriek breidde
zich nadien belangrijk uit. Zij fabriceert thans japonstof-
fen, badhanddoeken, sarongs, e.d. en had tot voor eenige
jaren een grooten export naar N.O.L, Britsch-Indië en
Afrika. — Tijdens een bezoek, dat Koning Willem III in
1862 aan de fabriek bracht, verleende Z.M. de firma het
praedicaat „Koninklijke". H.M. Koningin Wilhelmina
benoemde E. in 1907 tot Officier in de orde van Oranje-
Nassau. — In verband met zijn vcrgevorderden leeftijd trad
E. in 1926 af als mede-directeur der Kon. Weefgoederen
Fabriek v/h G. T. Stork & Co. waarvan hij sedertdien
commissaris is, evenals van do Twentsche Stoombleekerij
te Goor; de Hengeloschc Trijpfabriek; de N.V. Bieze Stork
en Co. (naaigarens) en Groneman's Ing. Bureau. — E. is
oud-voorzitter van de Kamer van Koophandel afd. Hen-
gelo en later van de Kamer van Koophandel voor Twente.
Gedurende de mobilisatiejaren had hij zitting in diverse
commissies, belast met het verwerven van grondstoffen
voor de texticl-industrie. - Prof. Lorentzstraat 26, Hengelo.


