
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkepad 2 en 2a  

vanaf 1913 

 
 
 
 
 
Van Ittervecht is nu eigenlijk niets meer over dan alleen de grond én de herinneringen. Toch gaat de 
geschiedenis natuurlijk door. Omdat Ittervecht al sinds 1837 bestaat uit twee delen, blijf ik dat nu ook nog 
even volhouden. De huidige nummers 2 en 2a (aan de Nieuweweg kant) bespreek ik apart, als ook de 
nummers 4, 6 en 8 (aan de Oosterholt kant). Allereerst dus het noordelijke deel. 
 
 
Op 22 februari 1913 verkoopt Catharina Gilles (1876-1919), zonder beroep, wonende te Bussum, als erfgenaam 
van Lodewijk Gilles het geheel aan Hendrik Selles en Niesje Last. In de koopacte wordt gesproken over: ‘een 
huis en erf, genaamd “Ittervecht” met bouwland’. Op dat moment heeft de woning als adres wijk II nr. 144. De 
familie Selles zal deze plek bijna 80 jaar ‘domineren’. Hendrik is geboren op 28 augustus 1876 te IJsselmuiden 
als zoon van Hermanus Selles en Evertje van der Steege. Op 13 juni 1912 is hij te Grafhorst getrouwd met Niesje 
Last, geboren op 1 maart 1885 te Grafhorst als dochter van Harm Last en Niesje Post. Hendrik is tuinder van 
beroep. Hun vijf kinderen worden aan het Kerkepad geboren. Het gaat om: 
 
 
-  Hermanus Selles, geboren op 11 juni 1913.   Hij was getrouwd met Clotilda Erna Baarslag. 
-  Harm Selles, geboren op 14 juni 1915.    Hij was getrouwd met Doreen Bollaan. 
-  Frans Egbertus Selles, geboren op 17 juni 1917.  Hij was getrouwd met Heika de Vries. 
-  Harm Jan Selles, geboren op 11 november 1918 Hij was getrouwd met Teuntje Stoffer. 
-  Eva Selles, geboren op 5 april 1923.   Zij was getrouwd met Willem Kloosterman. 



In de Kamper Courant van vrijdag 12 augustus 1921 staat een artikel met als titel ‘Het huis Oosterholt’, 
geschreven door mw. C.J. Welcker, gemeentearchivaresse van de stad Kampen. Het is geschreven naar 
aanleiding van het afgebrande huis Oosterholt in juli 1921. In het artikel wordt ook gesproken over Ittervecht. 
‘Indien de wandelaar den Nieuwen Weg even voor de uitspanning “Zomerlust” verlaat, bereikt hij na enkele 
meters het huis van den heer Hendrik Selles, hetwelk deze den 22en Februari 1913 van mejuffrouw Gilles te 
Bussum gekocht heeft. Heel duidelijk staat in de koopacte een huis en erf, genaamd “Ittervegt” met bouwland, 
op den kadastralen legger der gemeente IJsselmuiden bekend in sectie B nummer 1683. Ten zuidoosten van dit 
perceel, ter plaatse van de broeikassen, stond het voormalige koetshuis; ten oosten ontwaarde ik nog tusschen 
de bebouwde velden een der oude putten. De fondamenten van het huis Ittervegt zitten nog in den grond, het 
kasteel lag ten oosten van den put.’ 
 
Hendrik weet dus heel goed dat hij een historisch plekje te pakken heeft. En de gemeentearchivaresse 
vertelt hem het een en het ander over IJsselmuiden en haar adellijke families en hun huizen. Maar wat er 
nu werkelijk nog te zien is geweest, is maar de vraag. Want, waar is het dan nu … !?! 
Gerrit Schinkel schrijft in de jaren 50 ook over deze huizen en families. Hij kan er ook wat van. Hele pagina’s 
vol met wilde verhalen. Maar na al ons onderzoek blijkt het meeste toch wel dardromerij te zijn. Ik kom er 
verderop nog op terug. 
 
 

                                                                             
 
                            Herman Selles, Aart van Dijk, Willem Stoffer en Harm Jan Selles in een van de kassen 



Het laatste onbebouwde perceel langs de Nieuweweg dat grenst aan Ittervecht wordt in 1934 verkocht aan 
Mient Oegema, die er een huis met pakhuis laat bouwen. Hij begint hier een winkel in manufacturen en textiel. 
In het dienstjaar 1953 geeft het kadaster aan dat zoon Sikko Oegema (1913-1976), manufacturier en koopman, 
het achterste, meest oostelijke deel van het land van Selles koopt. Hij gebruikt het aangekochte perceel(tje) om 
het magazijn wat uit te breiden. In 1970 wordt daar ook nog een grote schuur bijgebouwd. 
Het geheel wordt in 1976 verkocht aan de uit Grafhorst afkomstige rijwielhersteller Annes Schreuder (1919-
2002). Rond 1982 komt hun zoon Arend (1949) in de zaak en breidt het, samen met zijn vrouw Anneke, flink 
uit. In april 2015 overhandigden Arend en Anneke de sleutel aan Aldert en Jolanda Brink. www.brinkbikes.nl 
meldt ons: ‘Meer dan 35 jaar prijkte de naam Schreuder op de winkel aan de Burgemeester van Engelenweg 
maar inmiddels is Brink Bikes alweer 7 jaar een begrip in IJsselmuiden. In de afgelopen jaren is onze winkel 
vernieuwd en hebben wij achter de werkplaats een ruime schuur gebouwd voor het grootste aanbod 
tweedehands fietsen in de regio. We blijven steeds in beweging en groeien mee met de vraag die er is.’  
En wat vind ik nou leuk: m’n broer Aldert staat dagelijks met beide benen op de grond, waar ooit onze over-
over-overgrootvader de bladeren harkte rondom het huis Ittervecht! 
 
 
In 1951 is er betreffende het huis van Hendrik Selles een inwendige 
verbouwing met het oog op het aanstaande huwelijk van zoon Harm Jan en 
Teuntje Stoffer op 14 mei 1952 te IJsselmuiden, die het huis gaan delen met 
vader en moeder. Harm Jan is eveneens tuinder, heeft het bedrijf samen met 
zijn broer Herman die in Kampen woont en samen hebben zij ook land aan 
de Baan en de Zwolseweg.  
 
 
Hendrik en Niesje wonen en werken ruim veertig jaar lang op hun tuinderij op het voormalige Ittervecht. 
Twee jaar na het huwelijk van Harm Jan is vader Hendrik overleden op 28 april 1954 in een verpleeghuis te 
Warnsveld. Vanaf dat moment zijn moeder (voor 7/12 deel) en de vijf kinderen (ieder voor 1/12 deel) de 
eigenaren van het geheel. Broer Frans is aannemer en woont aan de Lijnbaanstraat in IJsselmuiden. Broer Harm 
is bloemist geworden en woont vanaf 1959 in Canada. 
 
 

      
 

        Kerkepad 2 met links de nieuwe schuur van 1953  (rechts op de achtergrond Kerkepad 4) 



   
 
  De kinderen helpen al jong mee                            Hendrik in zijn kas  
 
 

 
 
Hendrik en Niesje zijn op 13 juni 1952 40 jaar getrouwd en poseren hier op eigen land 



Dochter Eva, de jongste, is getrouwd (op 30 november 1950 te IJsselmuiden) met de fabrieksarbeider Willem 
Kloosterman en zij wonen (eerst) aan de Burgemeester van Engelenweg in IJsselmuiden.  
In 1960 laten zij een huis op de kavel van vader Selles bouwen, tussen het ouderlijk huis en Johan Holtland 
(Kerkepad 4) in. Begin 1970 wordt een smalle strook aan het perceel van Willem en Eva toegevoegd. Waarom 
dit huis toch wel enigszins ongelukkig is gepositioneerd is mij niet duidelijk, maar de woning staat zo dicht op 
het huis van de familie Holtland dat er zelfs een kadastrale grenscorrectie moet plaatsvinden. Het uitzicht van 
Holtland wordt er niet bepaald mooier op en met de tractor (en een wagen witlofwortels) achter het huis 
komen wordt ‘een dingetje’. De familie Kloosterman met hun twee jonge dochters komt dus te wonen op het 
adres Kerkepad 2b, waar in 1960 en in 1962 nog twee kinderen worden geboren. Willem Kloosterman is 
geboren op 18 juli 1925 en overleden op 5 november 1978. Eva Kloosterman Selles is geboren op 5 april 1923 
en op 20 november 2004 aan de Schepenenstraat overleden. 
 

                                                                    
 

   Op een hulpkaart van het kadaster wordt in 1961 de nieuwe situatie ingemeten 
 

Kerkepad 2a - foto 2022  



De woning van de familie Selles blijft Kerkepad 2. Voor wat betreft dit huis is er in 1972 sprake van een verbouw 
(nieuwe voorgevel) en in 1976 van een bijbouw (bijkeuken, keuken en slaapkamer). In 1972 wordt ook het 
kleine driehoekige stuk grond voor het huis gekocht van de Hervormde Kerk (eigenaar van het Kerkepad). Zie 
hiervoor het hulpkaartje hieronder, waar je links de Nieuweweg moet denken.     
 

              
 
 
Inmiddels is op 14 maart 1969 moeder Niesje Selles-Last overleden. Zij heeft nog wel de zes kinderen van Harm 
Jan en Teuntje zien opgroeien. Tussen 1953 en 1968 worden in dat gezin namelijk twee jongens en vier meisjes 
geboren. 
 

                                                       
 
Op de achtergrond de nieuwbouw van de IJsselburg in 1974-1975 en rechts het ‘knetterhuusien’… 



 
 
Achter op het land. Rechts in de verte de manege 
 
 
Harm Jan Selles is geboren op 11 november 1918 en overleden op 8 januari 1978. Teuntje is geboren op 6 
februari 1928 en overleden op 8 mei 2017 aan de Tuinfluiter te IJsselmuiden. In hetzelfde jaar 1978 worden de 
buurvrouwen (en schoonzussen) al vrij jong weduwe. 
 
Het huis van de familie Selles wordt sinds 1992 bewoond door Jan en Jennie van Ommen-Meuleman.  
Het huis van de familie Kloosterman sinds 2003 door Henk en Marja Lokhorst-van den Belt. 
 

 

          

 
In 2017 wordt aan de achterzijde van het perceel grasland van Jan van Ommen een smalle strook afgesplitst en 
aan het perceel van Burgemeester van Engelenweg 155-157 (familie Van Lente) toegevoegd.  


