
 
 
 
 
 
 
 

De bouwmanswoning  
en  
haar bewoners  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bouwmanswoning op perceel B330 - de woning het kortst bij de Nieuweweg - heb ik vanaf 1795 op de 
radar. Over de periode daarvoor is weinig zinnigs te zeggen. In 1802 wordt het huis nieuw genoemd, maar 
het is aannemelijk dat er altijd al een arbeidershuisje op het goed Ittervecht heeft gestaan. In 1626 kopen 
Herman van Ittersum en Helena van der Vecht het Jasper kampje en bouwen op dit perceel hun huis 
Ittervecht. Op dit goed woont Peter Dircxz. Zijn huis wordt op dat moment afgebroken, of blijft bestaan 
als huurhuis van een eventuele pachter, bouwman en tuinman van/op Ittervecht. Opmerkelijk is wel dat 
er in de twee hier opvolgende eeuwen nooit (duidelijk) sprake is van een huisje en/of huurder op het goed 
Ittervecht.  
 
 
‘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’. Zo wordt dit huis in 1828 te koop aangeboden. 
Het verhaal over de bewoners van de bouwmanswoning begint met Johannes Huisman, de bet-overgrootvader 
van onze opa Albert Brink. Daarom kunnen we ook stellen dat de kinderen van Jan Holtland, van Joke Koetsier-
Brink en van Martin Holtland (Kerkepad 8, 6 en 4) de achtste generatie woonachtig op Ittervecht zijn / waren. 
De bewoningsgeschiedenis zal op chronologische wijze worden behandeld. Eerst die van de bouwmanswoning, 
dan die van de boerenwoning. Van het huis Ittervecht zelf is dan dus al geen sprake meer... 
 
 



 
 
Generatie 8 op Ittervecht - Daniël en Ezra Holtland 

 
 

Johannes Willems Huisman en Hermina Schreuder 
 
Bij de volkstelling van 1795 woont de daghuurder Jannes Huisman met zes personen in dit huis. Het is 
verwonderlijk dat zijn beroep hier als ‘daghuurder’ wordt omschreven, want dat betekent dat hij nergens in 
vaste dienst is en in feite op de onderste sport van de maatschappelijke ladder staat. Gezien zijn afkomst heeft 
Jannes het vast iets beter dan gemiddeld en in 1832 blijken zijn kinderen zelfs twee erven aan de Nieuweweg 
van hem te hebben geërfd. De benaming ‘keuter’ of ‘groenboer’ zou beter bij hem hebben gepast. 
Het is onbekend vanaf wanneer de familie Huisman in ‘het Nieuwe daar bij getimmerde Hoveniershuis met 
ruime stalling’ woont. Zijn zij de eerste bewoners? En beheert Jannes het hele goed Ittervecht, met andere 
woorden, is hij de hovenier en tevens tuinder op dit perceel? ‘Tuinman’ is in een latere akte namelijk wel 
officieel zijn beroep. Ook is onbekend of er rond die tijd meerdere mensen in het huis hebben gewoond. Er is 
namelijk in latere jaren vaak sprake van meerdere inwonende familieleden of zelfs vreemden. Vermoedelijk is 
het een ruim huis geweest, maar ook is het waar dat de schapen vroeger makker waren dan tegenwoordig… 
 
Wie is Jannes Huisman? Het gaat om Johannes Willems Huisman, zoon van Willem Huisman en Stijntje Bruins 
en geboren in IJsselmuiden op 5 mei 1749. Hij is op 22 november 1778 in de kerk van IJsselmuiden getrouwd 
met Hermina Schreuder, een ‘werkvrouw en jonge dochter op Werkeren’ (een havezate bij Zwolle). Hermina is, 
net als haar schoonmoeder Stijntje Bruins, zo’n voormoeder waarmee je als genealoog flink wordt uitgedaagd. 
De ouders van Hermina heten, gezien de vernoemingen, wellicht Klaas en Trijntje Schreuder. In het doopboek 
van Zwolle vond ik uiteindelijk: Harremijna, dochter van Klaas Schreuder en Catrina Baans, gedoopt te Zwolle 
op 18 oktober 1753. Dat kan eigenlijk niet missen, dus weer een puzzelstukje gelegd zullen we maar zeggen. 



Uit het huwelijk van Johannes en Hermina Huisman-Schreuder zijn geboren te IJsselmuiden: 
-  Stijntje, gedoopt op 16 januari 1780.   Zij was getrouwd met Arrien Klases de Jong. 
-  Klaas, gedoopt op 27 januari 1782.   Hij was getrouwd met Johanna Horsman. 
-  Willemina, gedoopt op 26 oktober 1783.  Verdere gegevens ontbreken. 
-  Willem, gedoopt op 16 oktober 1785.   Overleden aldaar op 22 november 1787. 
-  Trijntje, gedoopt op 13 januari 1788.   Overleden aldaar op 5 april 1788. 
-  Willem, geboren op 27 maart 1789.   Hij was getrouwd met Hermijntje Pieters. 
-  Trijntje, geboren op 1 november 1792.  Overleden aldaar op 22 december 1792. 
-  Trijntje, geboren op 30 augustus 1795.  Zij was getrouwd met Arend Potkamp. 
 

 
 
 
 
 
Jannes en Hermina hebben na hun trouwen eerst enkele 
jaren in de kom van het dorp gewoond. Zij huren aan de 
Dorpsweg, pal tegenover de pastorie (tegenwoordig 
Dorpsweg 83) en vlak naast ‘Het Hooghe Huijs’ (hoek 
Dorpsweg / Baan), de zogenaamde halfscheid van een huis 
en hof van de weduwe Teuntje van der Weg. Eind 1781 
sterft Teuntje en het huis wordt verkocht. Wellicht is het 
gezin Huisman op dat moment gedwongen te verhuizen. 
 

15 april 1782 Schout: E.J. Slangenbrug. Verschenen zijn Jan van der Weg en Claas van der Weg voor 
schepenen te Kampen in dato den 12 december 1781, te samen als erfgenamen van hun zuster 
wijlen Teuntjen van der Weg in leven vrouw van Jan Diesselhof, welke hebben verkocht de 
halfscheid van een huis en hof in IJsselmuiden tegenover de pastorie gelegen, bij Jannes Huisman in 
gebruik, waar naast ten zuiden de havezate Het Hooghe Huijs, en ten noorden de erven Lijndraijer 
naast gelegen zijn.1  

 
Op een gegeven moment, in ieder geval vóór 1795, vind de verhuizing naar de bouwmanswoning op Ittervecht 
plaats. Het gezin Huisman woont daar tot ongeveer 1813, wanneer zij vertrekken naar de Nieuweweg. Jannes 
heeft in de jaren daarvoor twee erfjes verkregen, waarschijnlijk één uit de erfenis en één door aankoop in 1804. 
 

28 September 1803: Geven aan Christiaan Jan Fabius, Hendrik Oostwalt Fabius, Jan Wijbrand 
Fabius, Christoffer Wilhelm Eekhout in huwelijk hebbende Sara Fabius, Anna Salome Fabius en 
Maria Fabius, dat door het overlijden van vrouwe H.M. Fabius wed. Q. Bruinier, voorgevallen den 26 
Augustus laatstleden extestamento, op hun lieden is gedevolveerd: Een hof gelegen in de Nieuwe 
Weg, thans in huur bij Jan Huisman.  
31 Augustus 1804: Geeft aan Johannes Huisman, voor 4 weken te hebben gekocht van de weduwe 
van Berkum, een hof met de daarin staande getimmerte gelegen aan de Nieuwe Weg, voor F 650,-.2 



Twee jonge jongens verschijnen voor notaris Verhaagen. Het is in het jaar 1810. Nu het Koninkrijk Holland in 
het Franse Keizerrijk is ingelijfd, is de militaire dienstplicht ingevoerd. Iedere man van twintig jaar of ouder moet 
zich inschrijven. Door middel van loting wordt bepaald wie dienst moet nemen in het Franse leger. Iemand die 
ingeloot is kan echter een vervanger (remplaçant) inhuren, maar moet daarvoor wel over voldoende financiële 
middelen beschikken. De dienstplichtige Willem Huisman (1789) heeft absoluut geen trek in het leger. Hij vindt 
een remplaçant die het wel aandurft én zeker ook wel gek is op een groot geldbedrag. De vervanger is Teunis 
Tuijnman, boerenknecht op het Kampereiland. De notaris tekent op: 
‘Comparanten verklaren het volgende te zijn overeengekomen: De eerste comparant verbindt zich als 
remplaçant bij de Nationale Militie op te treden voor de tweede comparant; de eerste comparant zal daarvoor 
bij ondertekening van het contract een bedrag van f 25,- ontvangen, in afwachting van de oproep wekelijks f 2,- 
en bij aanvang van de dienst een bedrag van f 700,-.’ 3 Dit enorme bedrag overtreft dus nog het bedrag van de 
aankoop van een huis(je) met wat bouwland erbij… 
 
Met welk doel is onduidelijk, maar Jannes leent in 1818 nog een bedrag van 300 gulden van ‘de Heer Arend 
Groenou, rustend leraar bij de doopsgezinden en deszelfs vrouwe Aaltje van der Werff, wonende te Campen’ 
tegen een rente van 5%. Als onderpand stellen zij ‘hun Hoef, Erve en where, gelegen in de Nieuweweg onder de 
gemeente te IJsselmuiden, getekend nr. 133’. 
 
Johannes is overleden in zijn woning aan de Nieuweweg te IJsselmuiden op 24 januari 1823 en Hermina op 4 
juni 1836 in de bouwmanswoning bij dochter Trijntje en haar man Arend Potkamp. 
 
 
 
 
De ouders van Johannes Huisman 
 
Willem Huisman is geboren in IJsselmuiden als zoon van Willem Huisman en Aleida Brele. Hij is een kleinzoon 
van dominee Johannes Willems Brele die van 1661 tot 1702 predikant is geweest in de dorpskerk van 
IJsselmuiden. Willem gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 9 april 1745 te IJsselmuiden met Stijntje Bruins, 
afkomstig uit Enschede. Na het overlijden van Willem hertrouwt zij in 1761 met Gosen Hendriks. 
Deze ouders, Willem en Stijntje, komen we tegen in de notulen van de kerkenraad van IJsselmuiden. Het zijn 
geen mooie berichten… 
 
Den 22 September 1748. 
Consistorie gehouden en de censura morum. Waarin voorgedragen zijnde, hoe Willem Huisman zich bij 
continuatie en openlijk schuldig maakte aan dronkenschap, en met zijn vrouw een zeer ergelijk leven hield, met 
kijven, slaan ect. zo is na voorgaande deliberatie besloten haar beide en bijzonder hem daarover ernstig te 
bestraffen en bij provisie te vermanen. Dat zij zich van des heeren H. avondmaal bij de volgende bediening, en 
zo lange zij zich zo ergelijk gedragen willen onthouden. 't Welk door de predikant en ouderling Harmen Warners 
uitgevoerd, en daar Huisman en zijn vrouw na voorgaande schuldbekentenis aangenomen is. 
 
Op het moment dat dit speelt is moeder Stijntje zwanger van zoon Johannes. Bepaald geen warm nest om in 
geboren te worden dus. De schuldbekentenis blijkt geen einde van de trammelant te betekenen. Het ‘zeer 
ergelijk leven’ wordt vervolgd en opnieuw wordt hen de toegang tot de avondmaalstafel verboden. Ruim twee 
jaar later komt Stijntje, uit haar zelf, spijt betuigen. Twee maanden later komt ook Willem met berouw bij de 
dominee aan de deur. 
 
4 april 1751 
In dese consistorie maakt de predikant bekend dat Stijntje Bruins, vrouwe van Willem Huisman bij zijn Eerw. was 
gekomen met betuiging van berouw en leetwezen over de zoo lang gegeven ergernis, waarvan sij met haar man 
van ’s Heeren tafel geweerd was; en met neffens gaande verzoek van weder aangenomen en toegelaten te 
mogen worden en dat sij zulks ook voor haar man verzogt had; en als in vrage gebragt was, hoe men ’t hier 
mede maken zoude, zoo is eenparig besloten, de vrouw wel aanstonds wederom aan te nemen en tot des Heeren 
H. Avondmaal toe te laten, om dat men zeker een geruimen tijd niets ergerlijks van hen vernomen had en de 



vrouw altoos de minste schuld gehad hadden, ja om sijn kwaad leven en dronkenschap tot excessen gekomen 
was dog dat en ’t met hem nog zoude aanzien, en op sijn gedrag te letten overmits hij selve niet tijdig aanzoek 
gedaan had, van de voorname oorzaak van ’t kwaad bewust was, en sig verschieden maar hardnekkig had 
aangesteld. 
 
13 juni 1751 
Heeft Ds Liens in de consistorie berigt, dat Willem Huisman selve was tot hem gekomen met belijdenis van 
berouw en leetwezen over zijn ergelijke zonde, met belofte van beterschap en verzocht om weder aangenomen 
te worden en in vrage gebragt, wat men omtrent hem doen zoude? Waar op alle de leden betuigden dat hij ook 
zekers het vorig aanzoek niets tot zijn nadeel  hadden vernomen, en dat hij zig ook (zoo veel zij wisten) bijzonder 
van dronkenschap, de bron van al het andere, nu al een lange tijd onthouden had en derhalven goed vonden, 
dat men hem op zijn belijdenis en verzoek wederom aannam en tot de gemeenschap van ’s Heeren tafel toelaat. 
 
Opnieuw twee jaar later heeft zich dit hele ritueel herhaald. De toegang tot de tafel ontzegt, spijt betoond en 
weer toegelaten: ‘tot de gemeinschap van ’s Heren tafel wederom toelaten: gelijk ook met toewenschinge van 
Gots genade en zegen geschied is’.4 Na deze ‘bekering’ lezen we in de notulen niets meer over het echtpaar. 
Johannes is nu vier jaar. Wanneer hij tien of elf is overlijdt vader Willem. Hopelijk zijn er voor Johannes nog 
jaren geweest waaraan hij goede herinneringen overhoudt.  
 
 
 

 



Klaas Huisman en Johanna Horsman 
 
Vader Johannes en moeder Hermina hebben rond 1813 de bouwmanswoning verlaten omdat zoon Klaas er 
gaat wonen. Er is sprake van woningruil, en daar zullen vader en zoon hun redenen wel voor hebben gehad. Na 
veel gepuzzel kreeg ik redelijk in beeld wie waar en wanneer heeft gewoond. Ter verduidelijking noem ik de 
volgende drie huizen/percelen in het bezit van de familie Huisman: 
 
    A   = wijk 1 nr. 50  = B635/636  (erf, huis, land) tegenwoordig Burg. van Engelenweg 60 
    B   = wijk 1 nr. 44 = B679/680  (erf, huis, land) tegenwoordig ongeveer Burg. van Engelenweg 101 
    C   = wijk 2 nr. 33  = B330/331  (erf, huis, land) tegenwoordig Kerkepad 2 (Ittervecht) 
 

 
 
 
In het Registre Civique van 4 mei 18115 is te vinden dat: 
 

- Johannes Huisman (1749) tuinman, woont in de Bouwmanswoning op Ittervecht (huis nr. 72)   (huis C) 
- Klaas Huisman (1782) tuinman, woont in de Nieuweweg (huis nr. 133 / perceel B679)   (huis B) 
- Willem Huisman (1789) werkman, woont in de Nieuweweg (huis nr. 94 / perceel B635)   (huis A) 
 

Verder komen we het adres van Klaas en Johanna te weten via de aangiftes van de overlijdens van: 
- zoontje Jan overlijdt in 1812 in huis nr. 133, dat is in de Nieuweweg       (huis B) 
- dochter Hendrike overlijdt in 1815 in huis nr. 72, dat is de Bouwmanswoning      (huis C) 

 
Op het eerste minuutplan van IJsselmuiden, rond 1818 getekend, heeft huis A de naam ‘Le Trap’ en huis B 
de naam ‘La Hark’. Daar woont op dat moment tuinman Johannes Huisman en hiermee heeft het huis een 
toepasselijke naam. Waar de naam Trap op slaat laten we maar aan ieders fantasie over. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuweweg ter hoogte van huis B 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Nieuweweg ter hoogte van huis A 
 
 
 
 
Aan de Nieuweweg (huis B) overlijdt vader Johannes op 25 januari 1823. Zijn weduwe, Hermina woont er tot in 
1836. Haar kleindochter Aleida Huisman (geboren 1807), getrouwd met Feike de Jong, komt na haar huwelijk 
in 1826 bij haar in wonen. Het stel is pas 19 jaar, maar soms (of eigenlijk: vaak) is haast om te trouwen geboden. 
Oma Hermina ziet zo van dichtbij haar eerste achterkleinkinderen opgroeien. Op 4 juni 1836 is Hermina 
overleden in de bouwmanswoning bij dochter Trijntje en haar man Arend Potkamp. 
 
Eind 1823, begin 1824 wordt er al weer één en ander geruild. Klaas en Johanna verlaten Ittervecht en gaan 
wonen aan de Nieuweweg (huis A). Zoontje Willem overlijdt hier in januari 1824. Tot die tijd heeft broer Willem 
(van 1789) in huis A gewoond. In 1822 trouwde hij Hermina Pieters van der Kerk uit Elburg en zijn zij kort daarna 
in Kampen gaan wonen. Zus Trijntje Huisman en Arend Potkamp, die in februari 1824 trouwen, komen nu in de 
bouwmanswoning (huis C) te wonen, wat zij huren voor 100 gulden per jaar van de familie Bondam. 
 
Klaas Huisman staat in 1811 te boek als werkman / tuinman, in 1816 als daghuurder, in 1820 als (zelfstandige) 
groenboer, in 1822 als landman en hovenier en in 1835 zelfs als landbouwer. De familie Huisman is niet rijk, 
maar zeker ook niet arm. Ze kennen veel verdriet, maar als hechte familie kijken ze naar elkaar om en wordt er 
over en weer goed geholpen. Zeker wat de huisvesting betreft! 
 
Johanna Horsman is als dochter van Johannes Horsman en Aleida Martens geboren in IJsselmuiden en rooms 
katholiek gedoopt te Kampen op 27 september 1780. Haar ouders komen oorspronkelijk uit Olst, wonen in hun 
huwelijk eerst in Kampen en verhuizen dan al snel naar de Nieuweweg in IJsselmuiden. Moeder Aleida sterft in 
het kraambed en wordt daar in IJsselmuiden met haar gestorven baby in 1788 begraven. Vader Horsman is 
daghuurder en hertrouwt in 1789 en overlijdt in 1819. 
 
Klaas en Johanna trouwen voor het gericht: ‘Den 27 junij 1806. Schout. D.G. Escher, keurn. Pr. H. de Feijsser en 
Pr. O.H. Moulin. Zijn in wettige ondertrouw opgenomen Klaas Huisman j.m. gebooren en woonende te 
IJsselmuiden met Johanna Horsman j.d. gebooren en woonende te IJsselmuiden.’ Hun trouwdatum worden we 
niet gewaar, temeer omdat ze verder niet voor de kerk zijn getrouwd. De trouwplannen van Klaas met een 
‘paaps meisje’ zijn bij de kerkenraad niet ter tafel geweest. Wellicht heeft Johanna van meet af aan gekozen 
voor het protestantse geloof, hoewel ze nimmer belijdenis heeft gedaan. Bij de doop van het eerste kind in de 
Dorpskerk wordt in het doopboek vermeld: ‘moeder Rooms’. Bij de doop van de volgende kinderen is dit niet 
meer het geval. 
 
 
 
 



 
 
De moeder is van de Roomschen Godsdienst… 
 
 
Uit het huwelijk van Klaas en Johanna Huisman-Horsman zijn geboren te IJsselmuiden: 
-  Aleida, geboren op 27 januari 1807.   Zij was getrouwd met Feike de Jong.  
-  Willem, geboren op 18 september 1808.  Overleden aldaar op 10 september 1818. 
-  Jan, geboren op 15 mei 1810.    Overleden aldaar op 10 januari 1812. 
- Hermina, geboren op 11 september 1811.  Zij was getrouwd met Willem de Jong. 
- Jan, geboren op 13 juni 1813.    Hij was getrouwd met Feikje de Jong en overleden in 1844. 
- Hendrike, geboren op 28 januari 1815.   Overleden aldaar op 7 oktober 1815. 
- Jannes, geboren op 13 mei 1816.   Hij was getrouwd met Wichertje Klooster en overleden in 1848. 
- Stijntje, geboren op 25 augustus 1817.   Zij was getrouwd met Peter Sonnenberg. 
- Hendrika, geboren op 30 juni 1819.   Overleden aldaar op 12 november 1823.  
- Willem, geboren op 28 augustus 1820.   Overleden aldaar op 8 september 1820. 
- Trijntje, geboren op 2 oktober 1821.   Zij was getrouwd met Albert Koetsier. 
- Willem, geboren op 16 november 1823.  Overleden aldaar op 9 januari 1824. 
 
 
 
 
Twaalf kinderen, waarvan er zeven heel jong overlijden. Drie kinderen trouwen met kinderen van Arrien Klaas 
de Jong (een timmermansknecht uit Friesland) en Stijntje Huisman (de zus van Klaas). Er is dus driemaal sprake 
van een neef-nicht huwelijk. 
 
Klaas Huisman koopt in 1828 het gehele goed Ittervecht van de familie Bondam. De twee woningen op het 
goed worden dan bewoond door Jannes Wezenberg (de boerenwoning) en door Arend Potkamp (de 
bouwmanswoning). Arend, getrouwd met Trijntje Huisman, is de zwager van Klaas en op dat moment 
huurder van het gehele goed voor 100 gulden per jaar. Wezenberg is onderhuurder. Klaas, Johanna en de 
kinderen wonen dan dus sinds 1823/1824 zelf niet meer in de bouwmanswoning, maar zorgen er wel voor 
dat heel Ittervecht in de familie komt (of deels eigenlijk: blijft)! 
 



Een koopakte uit 1835, gepasseerd bij notaris Jan Meijlink te Kampen, vertelt ons dat Klaas de twee percelen 
koopt aan de Nieuweweg uit de boedel van zijn vader Johannes Huisman. Hij betaalt f 650,- contant.6 Op het 
ene erf wonen zij zelf (huis A), op het andere (huis B) het gezin van dochter Aleida met Feike de Jong. Twee 
flinke percelen tuingrond inclusief een tuinhuisje (aan de Baan en in de Zak) worden nu door Klaas verkocht. 
 
Objecten in akte: - huis, erf en where 

      Locatie: IJsselmuiden, Nieuweweg sectie B nummer 635 en 636. 
- huis en hofland 
     Locatie: IJsselmuiden, Nieuweweg sectie B nummer 679 en 680 

 
Rond 1838 gaan Klaas en Johanna bij hun dochter Hermina en schoonzoon Willem de Jong in de 
bouwmanswoning op Ittervecht wonen. Terug op Ittervecht dus. 
Klaas Huisman is overleden op 30 september 1840 ‘in het huis staande in het buurtschap de Plas en Zandberg 
wijk II nr 33’. Johanna is overleden op 2 oktober 1847 ‘in het huis staande aan de Nieuweweg wijk II nr 37’. 
Beide zijn overleden in hetzelfde huis, de bouwmanswoning, al zijn de adresgegevens en benamingen van het 
buurtschap verschillend. In tussentijd heeft er namelijk een omnummering plaats gevonden. Vanwege de bouw 
van nieuwe huizen, wordt er om de zoveel jaar hernummerd in de verschillende wijken in het dorp. Vanaf 1860 
gebeurt dit op het moment dat er een nieuw bevolkingsregister wordt aangelegd. 
 
Huisnummer van de bouwmanswoning: in 1828   is het adres wijk 2 nr. 35 

rond 1833  wordt het vernummerd tot wijk 2 nr. 33 
     in 1845   wordt het vernummerd tot wijk 2 nr. 37 

vanaf ongeveer 1860  wijk 2 nr. 62  
vanaf ongeveer 1880  wijk 2 nr. 123  
vanaf ongeveer 1890  wijk 2 nr. 138 

 
Een deel van het huis aan de Nieuweweg (huis A) wordt vanaf 1826 ruim dertig jaar lang verhuurd aan Jacob 
van den Berg en zijn vrouw Hendrina Hoogeboom, die in dat jaar trouwen. Het land bij het huis is en blijft (ook 
na 1838) in gebruik bij de familie Huisman. Hendrina sterft in het jaar 1844 in de leeftijd van 38 jaar en Jacob 
hertrouwt. 
 
 
 
Jan Huisman (1813, zoon van Klaas) huwt in 1837 Feikje de Jong. Zij wonen in de boerenwoning op Ittervecht 
en krijgen een levenloos kind, een zoon en een dochter. Jan sterft al op 2 februari 1844, 30 jaar oud. Feikje gaat 
nu in de bouwmanswoning wonen en Arend en Trijntje Potkamp in de boerenwoning.  
 
Jannes Huisman (1816, zoon van Klaas) huwt in 1846 Wichertje Klooster. Zij gaan in Kampen wonen en krijgen 
twee zonen. Jannes sterft al op 28 augustus 1848, 40 jaar oud. 
 
De weduwnaar Jacob van den Berg (43 jaar) hertrouwt in maart 1850 de 
weduwe Wichertje Klooster (25 jaar). Rond 1857 verlaten zij de Nieuweweg 
(huis A) en gaan wonen op het adres wijk 1 no 38 (tegenover ‘De Meerburg’). 
Jacob is daar overleden in 1875, Wichertje in 1897. 
 
De weduwe Feikje de Jong (36 jaar) hertrouwt in maart 1848 Peter Hoogeboom 
(32 jaar / weduwnaar van Jantje Kattenberg 1822-1847 en broer van Hendrina). 
Peter sterft in 1852. Zij zijn gaan eerst wonen op het adres wijk 1 no 25 
(Dorpsweg 40d) en al kort daarna aan de Plas. Feikje overlijdt in 1872. 
 
Het aantal jong gestorven kinderen vermeld ik maar even niet. Maar de gang 
naar de begraafplaats is hen overbekend… 



 Arend Willems Potkamp en Trijntje Huisman 

 
Vanaf zijn huwelijk in februari 1824 woont Arend Potkamp met zijn gezin dus in de bouwmanswoning. Trijntje 
komt hierdoor terug op haar geboortegrond. Arend is de zwager van Klaas Huisman (de oudste broer van 
Trijntje) en is in 1828 huurder voor 100 gulden per jaar van het grootste huis, erf en bouwland op Ittervecht. 
 
Arend Potkamp is de zoon van Willem Potkamp en Grietje Arends Koetsier, geboren ‘aan de Plas’ te 
IJsselmuiden op 17 augustus 1797 en getrouwd te IJsselmuiden op 21 februari 1824 met Trijntje Huisman, 
geboren te IJsselmuiden op 30 augustus 1795 en dochter van Johannes Willems Huisman en Hermina 
Schreuder.  
 
 
Uit het huwelijk van Arend en Trijntje Potkamp-Huisman zijn geboren te IJsselmuiden: 
-  Grietje, geboren op 5 december 1824.  Zij was getrouwd met Hendrik Tuinman. 
-  Jannes, geboren op 9 december 1825.  Hij was getrouwd met Lubbigje Sijbrand.  
-  Hermine, geboren op 2 februari 1827.   Zij was getrouwd met Hendrik Scholten. 
-  Willem, geboren op 1 april 1828.   Hij was getrouwd met Femmigje van den Belt. 
-  Stijntje, geboren op 12 mei 1829.   Zij was getrouwd met Berend Brink. 
-  Albert, geboren op 4 maart 1831.   Overleden aldaar op 17 maart 1832.  
-  Albert, geboren op 1 maart 1835.   Overleden aldaar op 26 februari 1836. 
-  Albert, geboren op 17 februari 1836.   Hij was getrouwd met Driesje van den Belt. 
 
De 1e Albert is overleden en aangegeven onder de naam Hendrikus en met een verkeerde leeftijd. De beide buurmannen 
Gerrit Kerke en Evert Sellis, die dit op hun geweten hebben, waren duidelijk in de bonen… 
De 2e Albert is overleden op 26 februari 1836 en de 3e Albert is geboren op 17 februari 1836; wel een beetje vreemd om 
dan al te vernoemen… 

 
 
 
In 1837 koopt Arend Potkamp de helft van het voormalige goed Ittervecht met de boerenwoning (B 329) van 
zijn zwager Klaas Huisman, zoals in het voorgaande al is beschreven. Het totale goed wordt nu ongeveer in twee 
helften gedeeld en Klaas blijft eigenaar van de bouwmanswoning en een stuk tuingrond. 
 
Na deze transactie vinden er ook weer enkele verhuizingen plaats. Op 1 april 1837 trouwen Willem de Jong en 
Hermina Huisman, de dochter van Klaas en Johanna. Zij trekken in de bouwmanswoning. Een jaar later wordt 
hun eerste kind geboren. In dat zelfde jaar trekken ook Klaas en Johanna bij hun dochter Hermina en 
schoonzoon Willem in de bouwmanswoning, wellicht met een of twee ongehuwde dochters. Terug op 
Ittervecht dus. Maar wat blijkt nu: Arend Potkamp en zijn gezin (vrouw en zes kinderen) blijven óók gewoon 
(tot 1845) in de bouwmanswoning wonen! Een gezellige boel dus met 13 of 14 mensen… 
Zoals gezegd is Klaas Huisman op dit adres overleden op 30 september 1840 en Johanna op 2 oktober 1847. 
 
 
Arend en Trijntje 
 hebben dus in de jaren 
1824 tot 1845 in de 
bouwmanswoning 
gewoond.  
Daarna wonen zij nog 
jaren in de naastgelegen 
boerenwoning. 
 
 
 



Willem de Jong en Hermina Huisman 
 
Willem de Jong is een zoon van Arrien de Jong en Stijntje Huisman en geboren te Kuinre op 13 oktober 1813. 
Hij trouwt op 1 april 1837 te IJsselmuiden met zijn nicht Hermina Huisman en is van beroep boerenknecht / 
warmoezenier / groenboer. 
 
 
Uit het huwelijk van Willem en Hermina de Jong-Huisman zijn geboren te IJsselmuiden: 
-  Arjen, geboren op 21 maart 1838.   Overleden aldaar op 24 juni 1838. 
-  Klaas, geboren op 9 juli 1839.    Ongehuwd overleden aldaar op 27 juni 1922. 
 
 
 
Willem en Hermina trouwen in op nummer 33 bij oom en tante Arend Potkamp en Trijntje Huisman, waar ook 
de ouders Klaas Huisman en Johanna Horsman weer komen te wonen. 
In 1845 gaan Arend Potkamp en Trijntje Huisman verhuizen naar het huis één voordeur verder op, naar nummer 
34, dat al enkele jaren eigendom van hen is. Willem en Hermina blijven over met moeder Johanna, de weduwe 
van Klaas Huisman, en zoontje Klaas. Zus Feikje de Jong, in 1844 weduwe geworden van Jan Huisman, komt nu 
met twee kleine kinderen ook bij hen wonen. Moeder Johanna overlijdt in 1847. 
 
Na het overlijden van Klaas en Johanna Huisman is er in 1848 de zogenaamde boedelscheiding, de verdeling 
van bezittingen en schulden die gemeenschappelijk eigendom waren van de overleden ouders. Door notaris 
Rambonnet worden de goederen verkocht. In de Kamper Courant wordt een en ander als volgt aangeboden:   
 
 

Mr. F.L. RAMBONNET Fz., Notaris te Kampen, zal op Dinsdag den 29 Februarij 1848 des morgens ten 11 
uren, bij RIDDERINKHOF in de Zon, te IJsselmuiden finaal verkoopen: 
1.  Een HUIS en WHERE, Wijk 2 No.37 met BOUWLAND, genaamd Ittervegt, gelegen nabij de Zandberg, 
onder de Gemeente IJsselmuiden, Kadaster Sectie B no. 330, 832; groot 31 roe 80 el. Staande op f 827,- 
2.  Een HUIS en WHERE, Wijk 1 No.44, met BOUWLAND, gelegen in de Nieuweweg onder IJsselmuiden, 
Sectie B no. 679 en 680; groot 9 roe, Staande op f 375,- 
3.  Een HUIS aldaar, Wijk 1 No.46, met BOUWLAND, in de Nieuweweg onder IJsselmuiden, Sectie B no. 
635 en 636; groot 15 roe 13 ellen. Staande op f 403,- 
Nadere informatien ten kantore van voornoemden Notaris.7 

 
 
Op 29 februari verschijnen de kinderen van Klaas en Johanna en zij in het openbaar te verkopen, onder 
voorwaarde van wel 19 artikelen: 
 
Eerste perceel: bestaande uit een boerenwoning en eenig bouwland genaamd Ittervegt wijk 2 nummer 37, in 
huur en gebruik bij Willem (en Hermina) de Jong en Feikje de Jong (zus), weduwe van Jan Huisman, tot 22 
februari 1849 voor de som van 80 gulden per jaar, in de kadastrale legger bekend onder sectie B nr. 330 (groot 
4 roe 10 el) en nr. 832 (groot 27 roe 70 el); 
 
Tweede perceel: het huis wijk 1 nummer 44 met daarbij gelegen bouwland, is in huur en gebruik bij Feike de 
Jong en Aleida Huisman tot 22 februari 1849 voor de som van 30 gulden per jaar, sectie B nr. 679 (groot 33 ellen) 
en nr. 680 (groot 75 ellen); 
 
Derde perceel: voor zoveel het tot dit perceel behorende bouwland betreft is mede in huur en gebruik bij Willem 
de Jong en Feikje de Jong, weduwe Jan Huisman tot 22 februari 1849 voor de som van 20 gulden per jaar, terwijl 
het bij dit perceel behorende woonhuisje bij mondelinge overeenkomst is verhuurd aan Jacob van den Berg voor 
de som van 30 cent per week, sectie B nr. 635 (groot 83 el) en nr. 636 (groot 14 roe 30 el); 
 



Perceel 1 is voor 827 gulden gekocht door Willem de Jong te IJsselmuiden. Hij was al huurder en gebruiker, als 
schoonzoon van Klaas Huisman, en nu dus eigenaar. Verderop in de acte wordt voorgerekend dat Willem en 
Hermina 5/6 deel van de verkoopprijs moeten betalen (ze zijn natuurlijk voor 1/6 deel erfgenaam). 
Perceel 2: een huis en where wijk 1 nr. 44 met tuin of hof gelegen in de Nieuwe weg, is voor 405 gulden gekocht 
door Jacobus Nieuwenstein te Kampen. Feike en Aleida (op dat moment in verwachting van de twaalfde) blijven 
er wonen. 
Perceel 3: een huis en where wijk 1 nr. 46 met tuin en hof gelegen in de Nieuwe weg, is voor 453 gulden gekocht 
door Abraham Teune te Kampen.8 Jacob van den Berg blijft er wonen. 
 
In juni 1848 verklaart Willem de Jong voor de notaris ‘wegens opgenomen gelden schuldig te wezen aan den 
weledelen Heer Jan Paul Alexander van Dieren, landeigenaar, wonende onder IJsselmuiden, een som van 700 
gulden, tegen een jaarlijkse rente van 5%’. Zijn bezittingen op Ittervecht stelt hij als onderpand, ‘welk perceel 
de debiteur verklaarde te zijn bezwaard, tegelijk met het land daarnaast, gelegen en tegenwoordig 
toebehorende aan Arend Potkamp, met eene thins of uitgang ten behoeve van de kerk van IJsselmuiden, groot 
jaarlijks f 1,30’. Eén van de voorwaarden is dat de comparant debiteur het huisperceel in een soliede 
brandwaarborg maatschappij zal moeten verzekerd houden.9 Jan Paul Alexander van Dieren (1804-1866) is 
zilversmid te Kampen en laat in 1845/1846 het huis Laanzigt op de gelijknamige buitenplaats bouwen. Vanaf 
dan staat hij te boek als grondeigenaar. 
 
 

 
 

                                                                               De jaarlijkse uitgang (aan de kerk) wordt nog steeds betaald 
 
Samengevat: Willem en Hermina de Jong-Huisman kopen in 1848 het huis van hun (schoon)ouders, de plek 
waar ze al ruim tien jaar wonen. De inwonende moeder Johanna en vader Klaas zijn inmiddels overleden. 
Willem zal er nog meer dan 40 jaar blijven wonen, maar Hermina helaas niet. Zij sterft op 11 oktober 1856 in 
de leeftijd van 45 jaar. De beide huizen aan de Nieuweweg zijn niet langer in het bezit van de Huismannen, 
maar de bewoners blijven er (voorlopig) wel wonen.  
 
Voor de notaris wordt een inventarisatie en beschrijving van de nalatenschap van wijlen Hermina Huisman 
opgemaakt in verband met de boedelscheiding. Zwager Peter Zonnenberg is de toeziend voogd over de 
minderjarige zoon Klaas. De gemeenschappelijk boedel bedraagt f 1056,53 en de waarde van de onroerende 
goederen (de bouwmanswoning en het land op Ittervecht) bedraagt f 1450,00 (bezwaard met een hypotheek 
van 700 gulden ten voordele aan Jan Paul Alexander van Dieren te IJsselmuiden).10 
 
Op 13 juni 1857 is Willem in IJsselmuiden hertrouwd met de veel jongere Geesje Sijbrands, geboren te Grafhorst 
op 10 januari 1828, dochter van Jacob Sijbrands en Berendje Kattenberg. Geesje brengt, als ongehuwde 
moeder, haar dochter Berendje van zes jaar oud mee. Samen krijgen ze geen kinderen meer. Dochter Geesje is 
overleden op 16 september 1875 te IJsselmuiden, 23 jaar jong en zonder beroep.  



Zoon Klaas van 1839 is moeilijk te traceren. Volgens het bevolkingsregister van 1860 woont hij thuis en wordt 
er geen beroep achter zijn naam vermeld. Het bevolkingsregister van 1880 vermeldt hem nog steeds als 
inwonende zoon, opnieuw zonder een vermelding van een beroep. Zijn naam is dan echter wel doorgestreept. 
Behalve de acte betreffende zijn overlijden in 1922 (ongehuwd en wonende wijk 1 nr. 237) is er niets meer van 
hem vernomen. Het is overigens opvallend dat ik in een periode van ruim dertig jaar geen enkele bijwoner en/of 
inwonend familielid vond. Wat dat betreft is het in de jaren hiervoor een stuk rumoeriger geweest in de 
bouwmanswoning. 
 
In 1889 wordt het echt tijd om het kalmer aan te doen. Willem is inmiddels 75 jaar en daarom wil hij zijn huis 
en zijn bedrijfje verkopen. Via notaris van Willigen zal het aan de man worden gebracht en de omschrijving luidt 
als volgt: ‘Een huis en erf met bouwland, genaamd Ittervecht, gelegen te IJsselmuiden, nabij den Nieuwen Weg, 
achter “Zomerlust”, op den kadastrale legger der genoemde gemeente bekend in Sectie B, onder nummers 330, 
huis en erf, groot 4 aren 10 centiaren en nummer 832, bouwland, groot 27 aren 70 centiaren. Het land is terstond 
na de gunning te aanvaarden en het huis den eersten april aanstaande, op welk tijdstip de betaling der 
kooppenningen moet geschieden. De hooiberg wordt van het te verkoopene uitgezonderd.’ 
Op 14 maart 1889 is de definitieve verkoop van het op 27 februari ingezette perceel en het stukje Ittervecht 
wordt verkocht aan Lodewijk Gilles, wonende te Kampen, die verklaard ‘dit perceel voor de som van twee 
duizend drie honderd gulden voor zich zelf in koop aan te nemen’.11 
 
Willem en Geesje verhuizen naar de Dorpsweg (wijk 1 nr. 13). Zij trekken in bij broer Feike de Jong die dan al 
vele jaren weduwnaar is van Aleida Huisman. Zo hebben de oude mensen nog gezelligheid aan elkaar. In dit 
huis is Geesje overleden op 18 september 1891 en Willem op 24 februari 1892. Broer Feike overlijdt in 1900, 
93 jaren oud. 
 

 
Zeer oude foto van de Grafhorsterdijk. Tussen beide woningen loopt de Dorpsweg naar beneden richting de kerk. 
Het huis aan de overkant van de Dorpsweg (vanuit de fotograaf gezien) is het adres Wijk 1 no 13.  
Bron: SNS Historisch Centrum Kampen 



Meer dan een halve eeuw heeft Willem de Jong in de bouwmanswoning gewoond. Uiteraard is er in die periode 
veel verandert in IJsselmuiden, maar ook heel kort bij huis. Fietsen we vanaf de stad Kampen door de 
Nieuweweg, dan passeren we de Kruisweg en zien we aan de rechterhand eerst een perceel weiland. Ter 
hoogte van het huidige Kerkepad zien we een klein perceel bos van bijna vijf are. Vervolgens een akker 
bouwland en in de bocht naar links hebben we rechts dan weer een klein perceel bos. Direct door de bocht ligt 
rechts de buitenplaats ‘Laanzicht’. De genoemde percelen zijn eerst nog eigendom van het Stadsziekenhuis van 
Kampen, maar worden in 1859 grotendeels eigendom van de familie Kerke. Wat gebeurt hier zoal. 
Ik denk dan in de eerste plaats aan de bouw van het mooie, grote huis ‘Laanzicht’ in 1845/1846 door Jan Paul 
Alexander van Dieren (1804-1866). Hij is zilversmid te Kampen en bouwt nieuw op de plek van de oude 
gelijknamige buitenplaats. Laanzicht is afgebroken in 1957 om plaats te maken voor een ambtswoning van de 
burgemeester. 
 

 
 

                                                      Huize Laanzicht begin 20ste eeuw. Bron SNS Historisch Centrum Kampen 
 
 
Dan komt het rond 1852 wat korter bij. Er is vraag naar een stuk bouwgrond om te kunnen bouwen. Het gaat 
om het bouwland tussen Ittervecht en de Nieuweweg in. In de loop der jaren is dit hele perceel volgebouwd 
met woningen die tegenwoordig de adressen Burgemeester van Engelenweg 139 t/m 159 beslaan. Als eerste 
worden er twee huizen gebouwd. De grond blijft eigendom van het Stadsziekenhuis, maar de opstallen zijn 
eigendom van de bouwer. Direct naast het kleine stuk bos wordt een vrij groot pand gebouwd, waarvan 
Johannes Donselaar de eigenaar is. Johannes is veldwachter in IJsselmuiden. In 1854 verkoopt hij het al weer 
aan Jan Avink van der Vegt, bleker te IJsselmuiden. Jan Avink overlijdt in 1859, zijn erfgenamen worden nu 
eigenaar. In 1869 is het pand eigendom van Bernardus Lambertus Kolkers, kastelein van beroep. Het is 
onduidelijk vanaf wanneer, maar het pand blijkt in 1860 al een ‘uitspanning’ te zijn met de naam ‘Zomerlust’. 
Vanaf 1882 is koffiehuishouder Johannes Bekker eigenaar, vanaf 1886 bakker Hendrik Jan van der Weerd en 
vanaf ongeveer 1895 Christiaan Bourgonje. In 1901 wordt bierbottelaar Hendrikus van Loghem eigenaar en 
vanaf 1918 winkelier Arend Barendsen. In 1933 is het hele spul gesloopt en worden er drie nieuwe huizen op 
het perceel gebouwd.12 In de jaren 80 van de negentiende eeuw worden er overigens nog meer huizen 
gebouwd langs de weg, zodat het zicht op Ittervecht vanaf de Nieuweweg zo ongeveer verdwenen is. 



Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 7 mei 1860 
In de gemeente Kampen zal een nieuwe societeit worden opgerigt en den naam voeren van de Harmonie. In 
de zomer zal genoemde societeit van het welingerigte zomerverblijf met tuin en kegelbaan onder de 
gemeente IJsselmuiden, bij den Zandberg, genaamd Zomerlust, het gebruik hebben. 
 
 
 
 
 
      Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 
                                                            van 12 mei 1885 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamper Krant van Zondag 28 April 1895  
Cafe "Zomerlust", NIEUWE WEG. 
De ondergeteekende Wed. H.J. VAN DER WEERD brengt hiermede ter kennis van het geachte publiek van 
Kampen en omstreken, dat met ingang van 1 Mei a.s. het cafe "Zomerlust" aan den Nieuwenweg door haar 
is overgedragen aan den heer Chr. BOURGONJE. Onder beleefde dankbetuiging voor het steeds door haar 
genoten vertrouwen neemt zij de vrijheid hierbij den nieuwen eigenaar beleefdelijk aan te bevelen in de 
gunst van het geachte publiek.     Wed. H.J. VAN DER WEERD. 
 
Mij refereerende aan het bovenstaande neem ik de vrijheid aan het geeerde publiek mede te deelen, dat ik 
ingaande op 1 Mei a.s. het cafe "Zomerlust" van Mej.de Wed. H.J. VAN DER WEERD heb overgenomen en de 
exploitatie op denzelfde voet zal voortzetten, mij steeds beijverende door nette bediening en goede 
consumtie de blijvende gunst van het geachte publiek waardig te zijn.      Achtend,  Chr. Bourgonje. 
 

 
 
 
 
 
Kamper Krant van Donderdag 18 Juli 1895  
Cafe "ZOMERLUST" NIEUWEWEG 
Ondergeteekende heeft de eer aan het geachte publiek 
van Kampen en omstreken mede te delen, dat hij de 
ZAAL voor kinderfeestjes voortaan vooraf wenscht te 
verhuren. Tevens wordt medegedeeld dat er geen 
limonade, melk, enz. op die feestjes mogen worden 
medegebracht.  
Aanbevelend, C. BOURGONJE 
 
 
 



Kamper Krant van Donderdag 26 September 1895  
Biljart-Concours om fraaie prijzen, aanvangende Maandag 30 
September e.k. Cafe "Zomerlust" Nieuwenweg. 

1e prijs  Gouden Remontoir 
2e prijs  Barometer 
3e prijs  Voorsnijmes met vork en aanzetstaal in etui 
4e prijs  2 prachtige Schilderijen 
5e prijs  Wandelstok 

C. Bourgonje 
 
 
 
 
 
 
Kamper krant Donderdag 27 april 1905  
Paaschpronk. Ondanks het dreigende uitspansel, dat zich 
dan ook nu en dan ontlastte in een flinke bui, bewoog zich 
maandagmiddag een onafgebroken stroom wandelaars door 
den Nieuwen Weg in de richting van het feestterrein. 
Daarvoor diende zooals gewoonlijk de Zandberg. Vooraan bij 
den straatweg tegenover Zomerlust (waar Manak goede 
zaken maakte) was, pronkende in zijn eenzaamheid, de 
draaimolen van Akkerdam uit Meppel opgeslagen, die zich in 
deze omstandigheden in een druk bezoek en overgroote 
belangstelling mocht verheugen. Verderop waren als 
gewoonlijk talrijke kraampjes opgeslagen met snuisterijen en 
snoepgoed; raderen van avontuur, bascules om je gewicht te 
vernemen, ontbraken niet, zelfs was er een heusche 
kunstenmaker. Maar de regengod stak een leelijke spaak in 
het wiel en menige Paaschpronk zal hiervan de treurige 
sporen blijven vertoonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Begin 1859 verkoopt het Stadsziekenhuis de meeste van haar bezittingen aan de Zandberg en wel aan 
overbuurman Willem Kerke (woont daar, waar nu ‘De Terp’ staat). 
 
Op 17 januari 1859 wordt er bij notaris Rambonnet een acte van verkoop opgemaakt. Verschenen zijn de 
regenten van het Stadsziekenhuis Kampen, de verkopers, en Willem Kerke, landsman te IJsselmuiden, de koper. 
Willem Kerke koopt een groot aantal percelen, waaronder een boerenerfje: huis, berg, schuur, hof, bouw en 
weideland, staande en gelegen in de gemeente IJsselmuiden, aan den Zandberg aldaar.13  
 
Op datzelfde moment wordt het hiervoor genoemde perceel weiland, in de oksel van de weg naar Oosterholt 
en de Nieuweweg, verkocht aan ‘het Roomsch Catholiek Kerkbestuur’ waar zij een kerk bouwen en een kerkhof 
aanleggen. De Rooms Katholieke parochie IJsselmuiden is gesticht op 1 januari 1857 en is toegewijd aan Onze 
Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. Voor 1857 kerkten de katholieken uit IJsselmuiden in een van de twee 
staties te Kampen. Vanwege de groei van de parochie wordt in 1919 op de zelfde plaats een grotere kerk 
gebouwd. 
 
Het Stadsziekenhuis verkoopt erceel B327 met daaraan toegevoegd een strook van de noordzijde van B328 aan 
het Rooms Katholiek Parochie bestuur t.b.v. de bouw van hun kerk en pastorie. In 1860 verkoopt Willem Kerke 
nog een stuk van B328 aan deze kerk t.b.v. het kerkhof nabij de kerk.14 In 1878 wordt er om die reden nogmaals 
een stuk verkocht.  
 
 

 
 
Schets van Arend Jan Reijers, gemaakt vóór 1919. Bron SNS Historisch Centrum Kampen 
 
 
De al eerder genoemde toeweg naar de twee woningen op Ittervecht bestaat in 1921 nog. In een artikeltje in 
de Kamper Courant lezen we ‘Indien de wandelaar den Nieuwen Weg even voor de uitspanning “Zomerlust” 
verlaat, bereikt hij na enkele meters het huis van den heer Hendrik Selles’. Wanneer het hele bouwland naast 
Zomerlust, het land tussen de Nieuweweg en Ittervecht wordt volgebouwd, verdwijnt de toeweg. De bewoners 



van beide woningen gaan nu gebruik maken van het pad langs Ittervecht, het latere Kerkepad. Dit is geen 
‘openbare weg’, maar eigendom van de familie Kerke. Zij bereiken via dit pad, tussen Ittervecht en de tuin van 
de katholieke pastorie, hun perceel bouwland verderop. 
 
 
 

 
 
                                                                                                               Detail kadasterkaart uit 1884 
     
 
 
 

                                                                            



Lodewijk Gilles 
 
Lodewijk Gilles koopt in 1889 het huis en erf voor een bedrag van f 2300,- van Willem de Jong. Waarschijnlijk 
ziet Lodewijk, als (kleine) zelfstandige, het geheel als een goede geldbelegging en een leuk projectje. 
Lodewijk is geboren op 28 mei 1828 te Kampen als zoon van kleermaker Johannes Gilles en Hendrina van Galen. 
Ook Lodewijk zelf is kleermaker in de Boven Nieuwstraat nr. 105. De familie Gilles behoort tot de gegoede 
burgerij en het klantenbestand van de kleermakers zal tot dezelfde elite behoren. Lodewijks zus is getrouwd 
met de fabrikant Hendrik Berk. 
  
De directie van Berk besloot daarop in 1909 een flink terrein ten zuiden van de Noordweg, de zogenoemde 
Brunneper polder op te spuiten en bouwrijp te maken. Er werden 125 woningen neergezet die tegen betaalbare 
prijzen aan het personeel werden verhuurd. Twee straten van dit woningen-complex werden naar Hendrik Berk 
en diens vrouw Catharina Gilles vernoemd. 
 
 

 
 
Mededeling in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 15 maart 1889 
 
 
Lodewijk is getrouwd te Kampen op 13 mei 1852 met 
Antonia van Vorden (1826-1865). Antonia is overleden op 
5 april 1865 te Kampen. Lodewijk hertrouwd te Kampen 
op 7 november 1867 met Zwaantje de Perro (1833-1908). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lodewijk laat rond 1894 de bouwmanswoning slopen en bouwt een nieuw huis een tiental meters naar het 
westen (richting Kampen), pal op de grens van het goed Ittervecht. Hier is dus het einde van de 
bouwmanswoning, dat in 1802 wordt aangemerkt als ‘het Nieuwe daar bij getimmerde Hoveniershuis’. De 
reden voor het slopen van het huis is voor ons onduidelijk. De eigenaar heeft vaste huurders, persoonlijk 
geen enkel belang bij nieuwbouw en bepaalde toekomstplannen zullen er ook niet aan ten grondslag liggen.  



Het archief van het kadaster geeft pas in het dienstjaar 1895 aan dat het oude huis is gesloopt en een nieuwe 
is gebouwd. Doorgaans lopen de kadastergegevens ongeveer een jaar achter op de daadwerkelijke 
gebeurtenissen. De gemaakte tekening (hulpkaart) is overigens al gemaakt aan de hand van metingen in april 
1894. Op perceel B330 (huis en erf) is in dienstjaar 1895 sprake van ‘slooping’. Op perceel B832 (bouwland) 
wordt in dienstjaar 1891 een ‘steltenberg’ gebouwd. In dienstjaar 1895 is op dit perceel sprake van ‘stichting’, 
dat is dus het nieuwe huis. Vervolgens worden de beide percelen samengevoegd tot het nieuwe perceel B1683 
(huis schuur en tuin). 
 
 

                   
 
Detail van de hulpkaart van het Kadaster uit 1894. 330 is het oude huis, links daarnaast (in rood) het nieuwe 
huis met bijbehorende steltenberg. Op perceel 1502 zien we de door bakker en winkelier Bernard Heinrich Joseph 
Fritze in 1883 gebouwde woning (tegenwoordig groentezaak Van Lente). 
 
 
Vanaf 1889 tot februari 1913 hebben twee generaties van de familie Sellis als huurder in het nieuwe huis 
gewoond. Lodewijk zelf heeft trouwens nooit in IJsselmuiden gewoond. Hij is overleden op 26 mei 1898 te 
Kampen. Zijn tweede vrouw en de dochters Christina, Bartha Alberdina en Catharina leven nog. Een vrouw en 
acht kinderen zijn hem voorgegaan. Dochter Catharina erft onder andere het bezit in IJsselmuiden. 
 
Op 22 februari 1913 verkoopt Catharina Gilles, zonder beroep, wonende te Bussum, het geheel, aan Hendrik 
Selles en Niesje Last. In de koopacte wordt gesproken over: ‘een huis en erf, genaamd “Ittervecht” met 
bouwland’. Maar nu eerst de bewoners in de periode 1889-1913, de familie Sellis. 



Kornelis Sellis en Jannigje van de Snee   -   Wichert Sellis en Geertje Selles  
 
De huurder Kornelis Sellis is een zoon van Mense Gerrits Sellis en Jannigje Cornelis Henniphof. Hij is geboren op 
14 oktober 1829 te Zwollerkerspel. Kornelis trouwt op donderdag 30 april 1863 te IJsselmuiden met Jannigje 
van de Snee, dochter van Wichert Gerrits van de Snee en Trijntje Jans Klooster. Jannigje is geboren op vrijdag 2 
september 1836 te IJsselmuiden. 
Het beroep van Kornelis wordt omschreven als boerenwerk doende, arbeider en groenboer en hij heeft 
voorheen gewoond aan de Oosterholtseweg, heel kort bij Ittervecht. 
 
 
 
Uit het huwelijk van Kornelis en Jannigje Sellis-Van de Snee zijn geboren te IJsselmuiden: 
-  Jannetje, geboren op 27 februari 1865.  Zij is overleden aldaar op 20 juli 1878. 
-  Wichert, geboren op 28 januari 1867.   Hij is overleden aldaar op 19 mei 1868.  
-  Wichert, geboren op 9 september 1870.  Hij was getrouwd met Geertje Selles. 
-  Trijntje, geboren op 5 mei 1874.   Zij is overleden aldaar op 12 augustus 1876. 
-  Trijntje, geboren op 9 oktober 1877.   Zij was getrouwd met Egbertus Selles. 
 
 

 
 
Doopinschrijving van dochter Trijntje die twee jaar later al werd Thuis gehaald. 
 
 
 
 
Drie kinderen zijn dus in 1889 inmiddels overleden, zoon Wichert trouwt in 1898 en dochter Trijntje in 1906. 
Naast deze vier gezinsleden is er nog sprake van een inwonende en ongehuwde (schoon)zus, Gerrigje van der 
Snee (1839-1893) en later ook nog van de inwonende (schoon)zus Jantje van der Snee (1843-1907), de weduwe 
van Jan van de Weerd. Samen wonen zij nog zo’n jaar of vijf in de bouwmanswoning van / op Ittervecht. In het 
kohier van de hoofdelijke omslag vond ik dat Kornelis in 1890 35 gulden per jaar betaald aan huur voor het huis 
en het land. In 1894 wordt het nieuwe huis gebouwd en wellicht was de verhuizing niet meer dan ‘de boel 
oppakken, omdraaien en weer neerleggen…’ 
Jannigje is overleden op 5 oktober 1902 te IJsselmuiden. Kornelis overlijdt op 19 maart 1907 te IJsselmuiden. 
Buurman Johannes Brink doet de aangifte. In 1902 of 1903 komt zoon Wichert met zijn gezin in het huis wonen 
en neemt de tuinderij officieel van vader over. 
 
 



     
 

       Aangifte van het overlijden van Kornelis Sellis op 20 maart 1907 
 
 
Wichert Sellis, geboren op 9 september 1870 te IJsselmuiden en tuinder van beroep, trouwt op 3 maart 1898 
met Geertje Selles, geboren op 11 maart 1876 te IJsselmuiden, dochter van Frans Selles en Jentje Boer. 
 
 
Uit het huwelijk van Wichert en Geertje Sellis-Selles zijn geboren: 
-  Kornelis, geboren op 28 juli 1898 te IJsselmuiden.  Hij was getrouwd met Aaltje Hoekman en Hilligje van Dijk. 
-  Frans, geboren op 6 juli 1901 te IJsselmuiden.   Hij was getrouwd met Jentje van der Veen. 
-  Jan, geboren op 16 februari 1904 te IJsselmuiden.  Hij is overleden aldaar op 17 oktober 1904. 
-  Jan, geboren op 11 februari 1906 te IJsselmuiden.  Hij was getrouwd met Kornelia Jantina van Dijk. 
-  Jentje, geboren op 8 april 1909 te IJsselmuiden.  Zij was getrouwd met Johannes Dillen. 
-  Egbert, geboren op 9 februari 1914 te Kampen.  Hij is overleden aldaar op 18 april 1915. 
-  Adolf, geboren op 11 september 1916 te Kampen.  Hij was getrouwd met Janna Tuinman. 
 
 
 
 
Op 26 februari 1913 verhuist het gezin van Wichert Sellis en Geertje 
Selles, inclusief vier kinderen en een kostganger, naar Kampen (in 1916 
keren zij overigens terug naar IJsselmuiden). Deze kostganger is een 
inwonende arbeider en wel Hendrik Klooster (1848-1928), die sinds 1901 
gescheiden is van Jentje Kragt. Hoogstwaarschijnlijk willen de kopers van 
het huis en het tuindersbedrijfje zelf op deze plek wonen en zit er voor 
het gezin Sellis niets anders op dan te vertrekken… 
 

 
• Voor verdere genealogische gegevens over de familie Huisman verwijs ik u naar bijlage V  



Noten 
 

1 SAK Archief Schoutambt IJsselmuiden. Inv.nr. 18, folio 247. 
2 SAK Archief Schoutambt IJsselmuiden. Inv.nr. 78. 
3 00124 inv. nr.: 4649 / akte nr. 0050  / Mr. H.R. Verhaagen.  
4 Aantekeningen hetgeen in de consistorie is voorgevallen, aantekeningen staan vermeld tussen de dopen in het 
doopboek. SAK Toegang 00027 Doop-, trouw-, en begraafboeken IJsselmuiden, inv.nr. 1. 
5 Archief Onderprefect van Zwolle 1811-1814, toegangsnr. 23, inv.nr. 95. 
6 00124 inv. nr. I-530c / akte nr. 0159 / Notaris J. Meijlink / 31 december 1835. 
7 Kamper Courant - Krant No.1118 van 28 Februari 1848. 
8 Akte 688 / Mr. F. Rambonnet / 15 februari 1848 en akte 706 / 29 februari 1848. 
9 Akte 778 / Mr. F. Rambonnet / 15 juni 1848. 
10 Akte 286 / Mr. Van der Dussen / 11 maart 1862 
11 Akte 48 / Mr. V. van de Willigen / 27 februari 1889 en akte 58 / 14 maart 1889. 
12 Met dank aan Gerrit Korenberg voor het kadastrale onderzoek omtrent deze percelen. 
13 00124 inv. nr. 422 / akte nr. 4445 / Mr. F.L. Rambonnet. 
14 00124 inv. nr. 424 / akte nr. 4920 / Mr. F.L. Rambonnet. 


