
Het goed Ittervecht in de verkoop  (1828) 

 
 
Op maandag 1 september 1828 is het een drukte van belang in het logement ‘De Dom van Keulen’ aan de 
Boven Nieuwstraat in Kampen. Notaris François Rambonnet houdt hier vanavond zijn zitting en er zal weer 
van alles passeren. De publieke verkoop zal om zeven uur beginnen met vier percelen van de weduwe 
Bondam. 
 

Ik ondergetekende Anna Kok, weduwe G. Bondam, buiten beroep woonende op den Huize 
Bonkenhoven in de gemeente Bathmen arrondissement Deventer, verklaare bij dezen te 
constitueren en magtig te maken den Heere P.C. Bondam advocaat te Kampen, speciaal om voor 
mij en in mijn naam hetzij uit de hand of publiek op zodanige voorwaarden en naar zodanige 
prijs als hij geconstitueerde met mijne belangen overeenkomstig zal oordeelen, te verkoopen 
mijn eigendomlijk erve en Goed Ittervegt genaamd met en daar naast staande daghuurders 
woning en bijbehorende moesgronden, boomen enz. staande en gelegen in de gemeente 
IJsselmuiden. 

 
Advocaat Pieter Christiaan Bondam is zaakwaarnemer voor zijn tante Anna Bondam-Kok. Hij verzoekt notaris 
Rambonnet de te verkopen percelen ‘publiek te doen inzetten op maandag 1 september 1828 des avonds te 
zeven uren ten huize van Pieter Portheine, kastelein van de ‘Dom van Keulen’ in de Boven Nieuwstraat te 
Kampen; op dinsdag 8 september, zelfde tijd en plaats, zal men de percelen finaal verkoopen’. Pieter 
Portheine, sinds 1823 logementhouder en kastelein van ‘Den Keulschen Dom’, zorgt voor koffie (en de rest). 
In een advertentie in de Overijsselsche Courant wordt de handelswaar aangeprezen als: ‘Het Landgoed 
Ittervegt, gelegen onder IJsselmuiden, aan de Zandberg, een kwartier van de Stad, voorzien van twee 
Boumans Wooningen, opgaande Boomen, Moes- en Tuingronden met welige Vruchtboomen, te voren een 
Buitenplaats geweest zijnde, waartoe hetzelve weder gemakkelijk is te maken.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Boven Nieuwstraat, aan het eind van  
de straat staat de Broederkerk, aan de 
rechterzijde Hotel de Dom van Keulen op  
de hoek met de Morrensteeg.  
Datering: 1900 - 1910. Prentbriefkaart 
zwart-wit. Bron: Stadsarchief Kampen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het goed Ittervecht is opgedeeld in vier percelen en op elk perceel kan afzonderlijk geboden worden. Een 
week later zal de werkelijke verkoop plaats vinden. Alle voorwaarden en bepalingen worden voorgelezen en 
dan volgt een beschrijving van de te verkopen percelen. 
 
Perceel no 1: Het Erve en Goed van ouds genaamd Ittervecht gelegen aan de Oldeweg bij de Zandberg in de 
gemeente IJsselmuiden getekend met Wijk 2 no 35, bestaande in eene Bouwmanswoning, Kelderkamer, ruime 
Stalling en tuingrond met exquise vrugtboomen beplant en belend ten oosten H. Rijks en J.J. Huyer ten 
noorden het Ziekenhuis te Kampen en een perceeltje grond met opgaande boomen de principale van de 
verkoper behorende en ten zuiden het perceel No 2; dit perceel is belast met een uitgank aan de IJsselmuiden 
Kerk tegen een gulden dertig cents sjaars. 
 
Perceel no 2: Een Boerenwoning met de daarbij behorende tuingrond zoo als thans bij J. Wezenberg gebruikt 
word gelegen naast het perceel no 1 belend ten oosten J.J. Huyer, ten noorden de toeweg van dit en het vorig 
perceel en ten zuiden het land van het Ziekenhuis te Kampen. 
 
Perceel no 3: Zestien opgaande rus beuken als eiken boomen staande in de weg tusschen het perceel no 1 en 
het land van het Ziekenhuis te Kampen. Te aanvaarden daags na de slag. 
 
Perceel no 4: Zeventien opgaande boomen staande op de toeweg van de beide onder no 1 en 2 vermelde 
perceelen. Te aanvaarden daags na de slag. 
 
De percelen 1 en 2 kunnen aanvaard worden met Petri 1829, mits men de huur die de verkoper met Arend 
Willems Potkamp van perceel 1 tot Petri 1830 mondeling aangegaan is tegen honderd gulden in het jaar 
gestand wordt gedaan. De weg tussen de percelen 1 en 2 met de daar in staande vrucht en andere bomen 
zullen ‘in het gemeen’ blijven. 
 

Op de avond van 1 september wordt ingezet:  
op perceel 1 door Pieter Hilbrand Werff, koopman te Kampen  op f 950,- 
op perceel 2 door Jannes Huisman, koopman te Kampen   op f 340,- 
op perceel 3 door Hendrikus Rekveld, timmerman te Kampen  op f 75,- 
op perceel 4 door Jannes Huisman, koopman te Kampen   op f 98,- 

 
 
De uiteindelijke verkoop vindt plaats op 22 september 1828 en niet op de 8ste zoals was aangekondigd, 
‘terwijl de finale verkoop om bijkomende reden tot heden was uitgesteld...’ Op deze avond gaat men over ‘tot 
de veiling in afslag’ en nu blijkt er iemand aanwezig te zijn die overduidelijk meer biedt. Om bepaalde 
redenen worden perceel 1 en 2 nu samengevoegd en gekocht voor f 1502,- door Klaas Huisman, 
warmoezenier wonende onder de gemeente IJsselmuiden, die tot borgen stelt Gerrit Rozendaal, 
warmoezenier, en Arend Potkamp, warmoezenier, alle wonende onder IJsselmuiden, die deze borgtocht 
hebben geaccepteerd. De drie heren mogen na voorlezing tekenen, alleen is dat een probleem voor Arend 
Potkamp, die verklaart niet te kunnen schrijven. Perceel 3 koopt Hendrikus Rekveld voor f 75,- en perceel 4 
wordt niet verkocht, maar de inzetters worden wel bedankt.1 
 
Samengevat koopt dus Klaas Huisman het gehele goed Ittervecht van de familie Bondam, afgezien van de 
opgaande bomen. Er staan twee woningen op het goed, bewoond door Jannes Wezenberg (de 
boerenwoning) en door Arend Potkamp (de bouwmanswoning). Arend Potkamp is de zwager van Klaas 
Huisman (oudste broer van Trijntje Huisman, vrouw van Arend) en is op dat moment huurder voor 100 gulden 
per jaar van het grootste huis, erf en bouwland wat in 1800 wordt aangeduid als ‘het Nieuwe daar bij 
getimmerde Hoveniershuis met ruime stalling’. De andere borg, Gerrit Rozendaal, is een volle neef van Klaas. 
 
Honderd gulden per jaar is een flink bedrag voor huishuur. Het is ongeveer een tiende van de waarde van het 
huis en het land (zie het bod op perceel 1). We praten nu over de tijd dat ‘het meerendeel der gewoone 
arbeiders tusschen 50 en 80 cent per dag verdient’. Twee gulden huur per week is dus echt veel. Het vreemde 
is ook nog dat een latere huurder in 1890 ‘slechts’ 35 gulden per jaar betaalt.  



 
 
Op deze kaart zijn de percelen 1 en 2 aangegeven. Detail uit de ‘Kaart van de rivier de IJssel van 
Westervoort tot Kampen’ van L.J.A. van der Kun en R. Musquetier (uitgegeven in 1848)  
 
 
 
Het lijkt er sterk op dat Klaas eigenlijk ingrijpt, redelijk veel geld biedt en 
zodoende het goed koopt en voorkomt dat ene Pieter Werff eigenaar 
wordt. Het gaat namelijk om de plek waar hij is opgegroeid, geboren 
wellicht én waar zijn zwager Arend Potkamp met zoveel genoegen woont. 
De zwagers hebben deze plannen samen gesmeed én Klaas koopt meteen 
het hele goed… 
 
De jaarlijkse uitgang van f 1,30 ten bate van de kerk bestaat nog steeds, het 
instituut van de erfgenamen met het daarbij horende stemrecht en de 
banken in de kerk, zijn inmiddels afgeschaft. 
 
Maar liefst negen jaar later wordt er het een en het ander financieel en 
schriftelijk afgewikkeld, opnieuw voor notaris Rambonnet. De verkopers 
doen afstand van alle rechten en goederen en voor f 1502,- is verkocht aan 
Klaas Huisman ‘Primo het Erve en goed Ittervecht, gelegen aan de Oldeweg 
bij de Zandberg onder IJsselmuiden geteekend wijk 2 numero 35 met een 
bouwmanswoning en ruime stalling en Secundo van een boerenwoning met 
de daarbij behoorende tuingrond. Acte is opgemaakt te IJsselmuiden ten 
huize der Comparanten op Meerburg op heden den 9den Junij 1837.’ 2 Het 
gehele goed Ittervecht is (officieel sinds 1832) in de kadastrale legger 
bekend onder Sectie B numero 329, 329a, 330 en 331. 



             
 

Links achter de heg het goed Ittervecht. We kijken door de Nieuweweg richting Kampen. 
1837 - Augustus, namiddag 4 uur; Kruislaan in de N weg bij Kampen. Tekening van Dirk Boele. 
In het boek ‘De tekeningen van Dirk Boele - Kampen en IJsselmuiden tussen 1825 en 1844’ van 
André Piederiet schrijft hij: Met de Kruislaan is hier bedoeld het laantje (rechts) dat vanaf de 
Zandberg op de Nieuwe Weg uitkomt, tussen de Kruisweg en de Zandberg in IJsselmuiden. 



De daaropvolgende dag verschijnt Klaas opnieuw voor de notaris. Hij verklaart ‘te hebben verkocht aan Arend 
Potkamp, warmoesenier, wonende onder de gemeente IJsselmuiden en deszelfs huisvrouw Trijntje Huisman, 
een huisje, erf en where staande en gelegen onder de gemeente IJsselmuiden, zonder nummer, tevoren de 
daghuurderswoning van het goed genaamd Ittervecht en de halfscheid van de grond van gemeld Erve 
Ittervecht ter grootte van 35 roeden en 65 ellen’. Het wordt verkocht voor 600 gulden en de beide zwagers 
spreken af dat deze zogenaamde halfscheid zal worden gescheiden ‘agter van af de sloot tot aan het wegje 
loopende voor het huis van kooper en verkooper zoodanig als dit thans door hun is afgebakend, en door ene 
te plaatsen heg of scherm (welke laatste geen 1 el 30 palmen zal mogen te boven gaan) zal worden afgezet, 
vanaf het wegje tot aan een witte zoete appelboom’.3  
 
Om de financiering rond te krijgen gaat Arend een lening aan van f 550,- bij de Kamper koopman Hendrik 
Rijks (1791-1881), die tevens eigenaar is van een perceel ten oosten van Ittervecht. Tot speciaal onderpand 
wordt gesteld de halfscheid van het goed Ittervecht. De geldschieter eist echter wel een solide 
brandwaarborgmaatschappij op dit bezit.4 
 
Wordt een bepaald perceel in twee delen gescheiden en apart verkocht of geërfd, dan spreekt men van een 
halfscheid. Een (kleine) helft van het goed wordt nu dus gekocht door zwager Arend Potkamp, maar de 
scheiding wordt niet zo heel precies bepaald en ‘de verkooper wil ook niet aan de juiste maat gehouden zijn’. 
Het blijft natuurlijk ook in de familie. Er worden nu nog geen nieuwe kadastergegevens genoemd en zelfs 
geen huisnummer, hoewel de woning deze wel degelijk heeft. Voorlopig blijft Arend nog in de 
bouwmanswoning wonen en blijft de boerenwoning in de verhuur. De huurder(s) van de boerenwoning had 
voorheen niet heel veel tuingrond trouwens (ongeveer 15 are) en het is ook niet duidelijk of er nu ook al 
daadwerkelijk geprofiteerd wordt van de herindeling. Wellicht huurt men elders in de buurt ook nog wel een 
perceeltje tuingrond… 
 
Door de beide woningen hierna apart te behandelen, wordt duidelijk wie er de afgelopen twee eeuwen 
allemaal in de beide boerderijtjes op Ittervecht hebben gewoond… 
 

 
Noten 

 
1 00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915. Akte nr. 2411 / Mr. F. Rambonnet / 22 september 1828 
2 00124 inv. nr. I-553b / akte nr. 2955 / Mr. F. Rambonnet / 9 juni 1837 
3 00124 inv. nr. I-553b / akte nr. 2956 / Mr. F. Rambonnet / 10 juni 1837 
4 00124 inv. nr. I-553b / akte nr. 2957 / Mr. F. Rambonnet / 12 juni 1837 


