
 
 
 
 
 
 
 

Herman van Ittersum  
en  
Helena van der Vecht  
(1625-1661) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals gezegd laat ik de geschiedenis van Ittervecht beginnen met dit echtpaar. Herman en Helena zijn op 1 
december 1616 getrouwd voor de Nederduits Gereformeerde kerk te Kampen.1 Beiden zijn telgen uit een 
oud Overijssels riddermatig geslacht met een stamreeks die teruggaat tot het begin van de veertiende 
eeuw. Beiden komen ook uit een familie die ná de Reformatie grotendeels Katholiek is gebleven. Hun 
huwelijk voor de Gereformeerde Kerk is meer een formaliteit geweest om het huwelijk rechtsgeldig te 
doen zijn, dan dat er behoefte was aan ‘de zegen van een dominee’. 

 

                                                    
 

Boeck van de getrouwde luijden te Kampen - den 1 december 



Herman van Ittersum is geboren in Zwolle rond het jaar 1592. We weten dit, omdat er in Kampen een 
getuigenis is te vinden, gedateerd op 25 maart 1622, waarbij Herman aangeeft dat hij dertig jaar oud is. Het 
gezin van zijn ouders, Hendrik van Ittersum en Mechteld van Uterwijck, woont in Zwolle. Zij bezitten twee 
huizen in de Koestraat, waar ook grootvader Wolf van Ittersum en tante Anna Lievendal-van Ittersum huizen 
bezitten.2 In 1885 wordt zus Johanna en in 1587 wordt broer Wolf in de kerk van Zwolle gedoopt. Van de 
geboorte en/of doop van Herman is niets gevonden, maar dat is wellicht ook niet verwonderlijk in deze 
periode van Reformatie en hergroeperende Katholieke geloofsgemeenschappen. Herman is een telg uit een 
van de minst aanzienlijke takken van de grote, adellijke familie Van Ittersum. Zijn hiervoor genoemde 
grootvader (Wolf van Ittersum 1503-1586) is stadsbestuurder (schepen en raad / cameraar - het hoogste 
stedelijke ambt) te Zwolle geweest en laat een aanzienlijk goederenbezit na. Tevens staat hij bekend als goed 
katholiek, maar ook als ‘vijand van de Spaanse Koning’. Hermans vader, Hendrik van Ittersum, heeft onder 
andere twee broers, Gijsbert (bezitter van de Beecke) en Wolter (bezitter van het Glinthuis). Beide zijn in het 
Ridderschap verschreven. Omdat deze familieleden na de Reformatie katholiek blijven, moeten ze veel van 
hun aanzien inleveren en uiteindelijk is deze tak in de vergetelheid geraakt.  

 
 
Grootouders Herman: Wolf van Ittersum (1503-1586) x Christina van Dorth 
Overgrootouders:  Wolf van Ittersum (…-1512) x Lubbe van Yrthe 
Betovergrootouders: Wolf van Ittersum (1426-1482) x Mechteld Elisabeth van Munster 
Oud ouders:  Johan van Ittersum (ca 1382-1464) x Agnes Campherbeeck 
Oud grootouders: Roelof van Ittersum (ca 1340-1425) x Margaretha van Tijbencamp 
Oud overgrootvader: Wolf  
 
De familie Van Ittersum vormt een adellijk geslacht met een rijke geschiedenis. Een historie die 
nauw verbonden is met die van Overijssel en van Zwolle, waarin het geslacht al in de veertiende 
eeuw zijn oorsprong vindt. Leden van de familie hebben vele jaren deel uitgemaakt van de 
Staten van Overijssel. Het bezit van een havezate was voor dit laatste een vereiste; de 
Oosterhof bij Rijssen is bijna drie eeuwen in het bezit geweest van de familie. In de negentiende 
en twintigste eeuw hebben diverse Van Ittersums een vooraanstaande rol in de samenleving 
gespeeld. Heden ten dage bezit de familie de historische buitenplaats 't Rozendael en het 
landgoed 't Rozendael-'t Nijenhuis in Heino. Op de Algemene Begraafplaats 
Meppelerstraatweg in Zwolle bezit de familie een grafkelder. Het wapen, dat al van oorsprong 
tot de familie Van Ittersum behoort, telt drie in zilver aanziende ezelskoppen.3 

 
 
 

                                                               
 
                                                    Het wapen van de adellijke familie Van Ittersum 
 



 
 
Koestraat 18 en 18a. Eind 16e eeuw eigendom van Hendrik van Ittersum en Mechteld van Uterwijck.  
Foto 1971. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Wikimedia Commons) 
 
 
Vader Hendrik van Ittersum voegt de naam ‘Swarvelt’ toe aan zijn naam. Dit bezit, gelegen in Wijhe, heeft hij 
verkregen via zijn vrouw Mechteld, die het erfde van haar moeder Johanna van Keppel. Het Swarvelt komen 
we voor het eerst tegen in deze familie en wel bij Peter van Keppel in het midden van de zestiende eeuw. 
Waarschijnlijk is vader Hendrik officier geweest in het staatse leger, maar omdat we niets meer van en over 
hem vernemen is hij vermoedelijk jong gestorven. In 1621 is Swarvelt in ieder geval al in het bezit van zoon 
Herman. Moeder Mechteld sterft in 1625. Bestuurlijke functies heeft Hendrik niet gehad.  
Vijf jong gestorven kinderen, zoon Herman zonder wettige kinderen en twee dochters, die wel voor 
nageslacht zorgen, maar uiteraard een andere achternaam dragen, dat alles zorgt er ook voor dat de 
(tastbare) herinneringen aan Hendrik en Mechteld van Ittersum niet vele zijn… 
 
 
Onderzoek naar het oorspronkelijke Swarvelt, nu nog bekend onder de naam Het Zwervel, bracht mij ook in 
contact met de familie Kattenwinkel. Hun voorouders kochten in 1763 de boerderij en het goed Zwervel. 
Johan Kattenwinkel, veehouder op een deel van het goed, heeft de geschiedenis (1763-heden) van het 
Zwervel uitgezocht, maar wist niet van de aansluiting op de geschiedenis van Swarvelt. Het geheel is indertijd 
namelijk gekocht van de erfgenamen van Robert van der Merwede, die het via vererving verkreeg van 
Herman van Ittersum. Uiteindelijk kregen Johan en ik, met wederzijds genoegen, het hele verhaal rond!  
 
 



Herman is eveneens officier in het Staatse Leger en zal al heel jong aan zijn carrière zijn begonnen. Helaas 
komen we over zijn standplaats(en) en eventuele heldendaden nagenoeg niets te weten. In een akte uit het 
jaar 1630 wordt Herman aangeduid als: de Edele Jonker Hermen van Ittersum, vaandrig, toe Swerrevelt. In 
1635 lezen we in een akte: de weledele en manhafte luitenant Ittersum. De titulatuur is vaak afhankelijk van 
de kennis en de uitgebreidheid (overdrevenheid) van de secretaris die de akte schrijft, maar duidelijk is dat 
Herman in latere jaren de rang van luitenant bekleed. 
 
 

 
 
Op een antiekveiling aangeboden: Tegel met een 
polychroom decor van twee soldaten met lansen. 
Rotterdam, begin 17e eeuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het tussen 1595 en 1650 gemiddeld 30.000 man tellende Staatse leger (met uitschieters naar 
60.000) bestond net als zijn officieren uit een bonte mengeling van nationaliteiten. 
De kleinste eenheid was de compagnie, met tussen de 100 en 200 man. Zo’n compagnie werd 
geleid door een kapitein, samen met een luitenant en een vaandrig. Een vaandrig was vaak een 
jonge (edel)man, die zo in de praktijk het vak leerde. Na enkele jaren schoof hij door naar zijn 
eigen commando. Bij de cavalerie heetten de hoge officieren ritmeester, luitenant en kornet.  
Oorlog voeren in deze periode betekende vooral strijd leveren vanuit vestingen en steunpunten. 
Bij voorkeur werden veldslagen vermeden, omdat daarin het toeval een te grote rol speelde en 
de overwinning zeer onzeker was. De veldslagen die plaatsvonden, ontstonden vaak doordat 
marcherende legers per ongeluk op elkaar stuitten. In veel opzichten was oorlog in deze periode 
nog altijd een seizoensgebonden fenomeen. Dat betekende dat militairen een deel van het jaar 
in garnizoen lagen en tijd hadden voor sociale geneugten, of voor enkele maanden vertrokken 
naar huis.  
Het maatschappelijk aanzien van de adellijke militair in de Republiek wordt voor een deel 
zichtbaar in de keuze voor huwelijkspartners. Veel van hen trouwden in de hoogste adellijke en 
patricische families. Bovendien vinden we nogal wat Nederlandse en buitenlandse hoge 
officieren als eigenaar van een kasteel of buitenplaats. Hoewel adellijke officieren regelmatig 
van standplaats wisselden, laten huwelijk en huizen zien dat ze zich ook bonden aan een plek. 
De adel prefereerde een militaire loopbaan omdat die paste bij zijn zelfbeeld. Deze ‘bewees’ zijn 
maatschappelijke status en gaf sociaal aanzien. Gepensioneerde officieren verkregen regelmatig 
bestuurlijke posten na hun diensttijd. Al met al is het duidelijk: een militaire loopbaan gaf aanzien 
en in vele adellijke families vinden we zoons die in het Staatse leger of als huurling in het 
buitenland actief waren.4  

 
 
 
 



Het is goed mogelijk dat Herman al voor zijn vijftigste levensjaar als gepensioneerd legerofficier voorgoed bij 
Helena in IJsselmuiden komt wonen, in plaats van telkens weer maanden lang van huis te zijn. In hoeverre 
Herman in de periode van 1621 tot 1648 (80 jarige oorlog!) betrokken is geweest bij allerlei 
oorlogshandelingen, met name in de Zuidelijke Nederlanden, is onbekend. Waarschijnlijk heeft hij meer 
gezien en meegemaakt dan wij willen weten. 
 

 
 
Kaartspelende soldaten, Cornelis Bloemaert ca. 1625. Bron: Rijksmuseum Amsterdam,  
Objectnummer RP-P-BI-1394 
 
 
In de laatste tien jaar van zijn leven wordt hij met een grote regelmaat genoemd in tal van akten en gevoerde 
processen die voor het Schoutambt van IJsselmuiden, voor de Raad van Kampen of voor notarissen passeren. 
Verder leidt hij schijnbaar een rustig leven, want in bestuurlijke functies komen we (de katholieke) Herman, 
net als zijn vader, niet tegen.  
 
Herman van Ittersum is overleden na 21 juli 1652 en voor 3 juni 1653, ongeveer 61 jaar oud. Van hem is geen 
overlijdensdatum bekend, te meer omdat er ook geen testament van hem gevonden is. Hij laat, zoals al in 
1626 door hem beschreven is, alles na aan zijn vrouw Helena. De weledele Juffer Helena van der Vecht, 
weduwe van wijlen Jhr. Hermen van Ittersum to Swarvelt en Ittervecht, laat daarna nog ongeveer tien jaar 
van zich horen.    
In de kerk van Wijhe is een graf, gelegen op het koor, dat toebehoort aan ‘Van Ittersum op Swarvelt’. Of 
Herman in dit graf óf ergens in een andere kerk is begraven, is ook al niet duidelijk geworden.  
 

Willem Henderick, Prins van Oranje enz. oorkondt, dat voor jonker Philips van Stelandt verschenen 
is Jonker Gerardt Vaecht, procuratie hebbende van Vrouwe Helena van der Vecht, weduwe van 
Jonker Herman van Ittersum, die kennis gaf van de dood van genoemde Herman van Ittersum. 
Daar het leen hierdoor komt te vervallen, wordt op zijn verzoek Helena van der Vecht opnieuw 
beleend met acht morgen land, gelegen te Tricht naast de Zeedijk. Waarvan akte, 4 maart 1654. 



                
 

Handtekening van Herman van Ittersum 
 

 
 
IJsselmuiden is niet onbekend met de familie Van Ittersum.  
Drie generaties zijn drost van IJsselmuiden geweest:  
 
1.  Johan van Ittersum (± 1432-1504) wordt in 1475 aangesteld als drost van IJsselmuiden en blijft dat 
tot zijn dood. Johan is gehuwd met Margaretha van Essen. In 1492 zijn zij in het bezit gekomen van het 
Hooghe Huijs, aangekocht van Jacob van Uterwijck. Johan is een zoon van Johan van Ittersum en Agnes 
Campherbeeck en achterkleinzoon van Wolf van Ittersum, de stamvader, die in 1334 als schepen van de stad 
Zwolle wordt genoemd. 
 
2. Zijn zoon Johan van Ittersum tot Werkeren (± 1460-1540) is drost van IJsselmuiden in de jaren 1504-
1540. Hij is gehuwd met Sophia Van Coeverden. 
 
3. Zijn kleinzoon Johan van Ittersum tot Werkeren en Gramsbergen (± 1515-1546) is in 1540 benoemd 
tot drost van IJsselmuiden, maar sterft te Frankfurt am Main in dienst van de Keizer. 
Hij is gehuwd in 1535 met Anna van Buckhorst en uit dit huwelijk worden drie dochters geboren: 
- Johanna, geboren 1536 te Zwolle x Goossen van Coeverden  
- Sophia, geboren 1540 te Zwolle x Eusebius Bentinck  
- Agnes, geboren 1542 te Zwolle x Eggert Ripperda (1538-1593) 
Deze Johan is een achterneef van de opa van ‘onze’ Herman van Ittersum. Zijn zwager Willem van Buckhorst, 
heer van Zalk en Veecaten, volgt hem op als drost van IJsselmuiden. Deze wordt in 1564 weer opgevolgd 
door schoonzoon Eusebius Bentinck. De laatste Van Ittersum als drost(inne) is de weduwe van Eusebius 
Bentinck, Sophia van Ittersum, in de periode 1584-1591 
 
Anna van Ittersum-van Buckhorst 
koopt in 1547 het Hooghe Huijs van 
haar schoonzuster Geertruid van 
Uterwijck, weduwe van zwager 
Jacob van Ittersum. Het blijft in de 
familie tot omstreeks 1613, wanneer  
Johan Huinga eigenaar van het 
Hooghe Huijs wordt. Herman treft in 
1616 dus geen familie meer aan in 
IJsselmuiden… 
 
Het Hooghe Huijs te IJsselmuiden.  
Bron: Hendrick Avercamp. Kasteel 
aan een gracht, circa 1620. 
Pentekening in bruine inkt met 
waterverf, 11,8 x 14 cm. Royal 
Collection © Her Majesty Queen 
Elizabeth II. 



Helena van der Vecht komt eveneens uit een voorname familie. De familie beweert van adel te zijn, alhoewel 
dat door tijdgenoten nog wel eens wordt betwist. Leden van de familie van der Vecht worden al in de 
veertiende eeuw beleend met land in Oosterholt. In 1669 wordt gesproken over ‘het oude Adelijcke huis van 
de Vechten’ waaruit we opmaken dat deze familie daar een stamhuis heeft. Het gaat dan om ‘Het Huijs toe 
Oosterholt’ dat in 1921 afbrandt. Tegenwoordig is het adres Oosterholtseweg 40.  
 

• Voor meer informatie over ‘Het Huijs toe Oosterholt’ verwijs ik u naar bijlage I. 
 
 
Stamvader Lambert van der Vecht, leenheer in Oosterholt, is in 1382 ‘wijnkoopsman’, dat is een getuige bij 
koop en verkoop van goederen, welke geschied in een herberg met daarbij een goed glas wijn! Verder wordt 
hij genoemd als gerichtsman voor de schout van Mastenbroek in 1386. Al in de vijftiende eeuw komen 
voorvaderen van Helena voor als bestuurders van de stad Kampen. Haar overgrootvader Johan van der Vecht 
is schepen en burgemeester van Kampen, haar opa Johan van der Vecht is lid van de Grote Gemeente van 
Kampen. 
Vader van Helena is Hendrik van der Vecht. Hij zal geboren zijn rond 1535 en is in 1556 student in Keulen. Na 
zijn afstuderen vestigt hij zich in Kampen. Hij wordt vaak aangeduid als de Edele en Hooggeleerde Hendrick 
van der Vecht, Licentiaat in de beide Rechten (zowel civiel als kerkelijk). Ook heeft hij allerlei neventaken, 
waaronder het Kerkmeester van de Sint-Nicolaaskerk in Kampen zijn, in de (roerige) periode 1571-1580. 
Vader Hendrik heeft twee zussen en vijf broers. Een broer en een zwager zijn burgemeester te Kampen, een 
broer is domdeken te Utrecht en een broer is kanunnik en scholaster te Zutphen. Broer Herman van der 
Vecht is eveneens Licentiaat in de beide Rechten en weet het zelfs te schoppen tot burgemeester van 
Utrecht. Enkele jaren vóór zijn vertrek naar deze stad heeft hij echter in 1560 ‘een steenhuis’ te Oosterholt 
gebouwd. Herman heeft twee zonen: Hendrik die dom kanunnik is en Balthasar die later op ‘Steenhuizen’ in 
Oosterholt woont. (Zijn erfgenamen verkopen in 1634 Steenhuizen aan Jhr. Gerhardt Vaecht.)  
 

• Voor meer informatie over ‘Steenhuizen’ verwijs ik u naar bijlage II. 
 
 
De familie is, zoals we zien, gelovig en goed katholiek. Het brengt diverse geestelijken voort. Hoe hebben zij 
de Reformatie beleefd? En hoe is hun roem, ná de Reformatie, verdwenen als sneeuw voor de zon… 
 
 

Grootouders Helena: Johan van der Vecht (vóór 1491-1538) x Coenraat Kreijnck 

Overgrootouders:  Johan van der Vecht (…-1501) x Grete van Werden 

Betovergrootouders: Johan van der Vecht (…-1478) x Foyse N.N. 

Oud ouders:  Herman van der Vecht (± 1380-1446) en Lutgard Voorne 

Oud grootvader:  Lambert van der Vecht 

 
Gedurende de radicale fase van de Opstand raakten religie en politiek onontwarbaar 
verstrengeld. Steeds vaker werd trouw aan de oude kerk (of verdenking daarvan) geassocieerd 
met al dan niet vermeende loyaliteit met de formeel in 1581 afgezworen landsheer Philips II. In 
Gelderland en Overijssel resulteerden de pogingen om 'verdachte' edelen als politieke factor uit 
te schakelen onder andere in formele uitsluiting van alle niet-gereformeerden uit de 
ridderschappen (in Overijssel vanaf 1622). Voor de betrokkenen moet dat een gevoelige 
aantasting van hun adellijke identiteit hebben betekend. Zij verloren daarmee immers niet alleen 
de kans op de ambten en commissies (en de daaruit voortvloeiende inkomsten) die door die 
colleges werden vergeven, maar ook de meest 'harde' blijk van erkenning van hun adellijke 
status, namelijk de beschrijving in de ridderschap, ook wel ‘het grote voorrecht' genoemd.5 

 
 



 
 
Het wapen van de familie Van der Vecht. In rood een zilveren keper, vergezeld van drie zilveren eenden  
met geknotte poten. Helmteken: een rode drakenkop en hals, de laatste beladen met een zilveren keper. 
Dekkleden: zilver en rood. Bron: Van Rhemen, Wapen boeck, 59. Overijsselse Ridderschap, nr. 315. 
Heel opmerkelijk is, dat de familie exact hetzelfde wapen voert als de familie Van Isselmuden. 
 
 
Hoewel Hendrik van der Vecht bezitter is van het (oude adellijke) huis te Oosterholt, woont het gezin het 
grootste deel van het jaar in Kampen. In 1581 is er sprake van ‘hun huis in Kampen waarin zij wonen en nog 
twee andere woningen daar recht tegenover in de Hofstraat’. Het zijn overigens ook niet de beste en veiligste 
jaren om op het platteland te wonen. Hoogstwaarschijnlijk is Helena van der Vecht dan ook in Kampen 
geboren en wel rond het jaar 1592. In dat geval is zij even oud als haar latere man Herman én is zij in maart 
1615 volwassen (23 jaar oud) als zij voor het eerst een eigen testament op maakt. Helena is dan flink ziek en 
stelt dit niet langer uit. 
 
Helena’s ouders Hendrik van der Vecht en Theodora van Zuylen van Nijevelt trouwen in het jaar 1565 en 
krijgen negen kinderen, waarvan er zeker vier jong zijn overleden. Er is sprake van twee zussen, Johanna en 
Margaretha, en van twee broers, Hendrik en Johan.  Vader Hendrik is voor of in 1616 overleden en in 1618 
wordt melding gemaakt van de overleden moeder Theodora én van broer Hendrik. In augustus van dat jaar 
worden alle bezittingen van vader en moeder van der Vecht verdeeld (door loting) onder de nog levende 
kinderen. Het lijkt erop dat alleen zus Margaretha, in 1615 getrouwd met Johan Lievendal, voor heel wat 
(bijzonder) nageslacht heeft gezorgd. Maar hierdoor verdwijnt wel de naam ‘Van der Vecht’ uit Kampen en 
IJsselmuiden. 
Zoon Johan erft onder andere het huis te Oosterholt van zijn ouders. Twee jaar later verkoopt hij dit aan zijn 
zus Margaretha Lievendal-Van der Vecht. Het gaat hier dus om het oude adellijke huis. 
Dochter Helena en haar man Herman van Ittersum erven ‘dat erve op Campervene met huis en berg daar 
Tyman Boom op woont. Nog het erve op Zuideinde van Campervene, daar Willem Jans op woont met huis en 
berg. Nog het erve in het Oldebroek genoemt Galen in die Nacken, met vier mudde gezaai rogge land in 
Oosterwolde gelegen, hetwelk in huur hebben Johan Alberts en Wessel Gerrits’.6 Overduidelijk erven zij geen 
goed, huis of erf dat het latere Ittervecht kan zijn. Een aanwijzing levert deze zogenaamde magescheid 
(boedelscheiding) dus niet op. 



 
 
Portret van een man. Schilderij van Cornelia toe Boecop 1595 in het Stedelijk Museum te Kampen.  
Het gaat hier om Johan van der Vecht, broer van Helena. Het gedeelde wapen linksboven is dat  
van de familie Van der Vecht-Van Zuylen van Nijevelt. 
 
 
Het huis en/of goed Ittervecht is van oorsprong niet één van de zestien ‘oudhoevige’ erven waarop ‘het regt 
van te mogen compareeren en mede te stemmen in de vergaderinge der gesamentlijke erfgenamen van 
IJsselmuden’ ligt. Dit geeft ook al aan dat Ittervecht waarschijnlijk een nieuw gebouwd huis is. 
 
Op Ittervecht liggen wel enkele vormen van belasting. Allereerst komen we in een heel aantal akten tegen: 
‘Staende dit voorschreven goet in de ordinaris verpondinge op een mudde gesay’. Het gaat hier om een vorm 
van belasting, verponding genoemd, te betalen aan Ridderschap en Staten en geïnd door de plaatselijke 
schout (of in zijn opdracht). Van ieder mudde land (0.53 ha) moet vijftien stuivers betaald worden. Het volgen 
van de administratie van deze verponding voor de heren van de lande van een mudde gesaaij is niet gelukt, 
op één vage vermelding in 1680 na. Vermoedelijk is veel van deze administratie verloren gegaan.  
 
  

In 1600 is de verponding ingevoerd, vooral met het oog op de betaling van de quote der 
provincie aan de Generaliteit. De belasting werd gesteld op de zevende penning; zij moest 
betaald worden door de gebruiker van het goed, die tot op zekere hoogte een recht van verhaal 
had op de eigenaar: ‘Welcke doer den gebruicker sal worden uigelecht ende betaelt; die daervan 
den derden penninck den eygenaer sal korten. Des salden eygenaer den uythebber wederomme 
van ieder golden gulden ad 28 st. gerekent mogen korten twee st.’ 
De heffing geschiedde aanvankelijk onder het toeziend oog der Gedeputeerden, maar een 
uniforme regeling was zeer moeilijk door te voeren. Men heeft daarom in 1602 elk kwartier op 
een vaste quote gesteld, die in 1619 aanmerkelijk is gewijzigd. De jaarlijks op te brengen 
bedragen waren toen voor Salland f 35.000,- ; voor Twente f 22.050,- en voor Vollenhove f 
30.000,-. Ieder kwartier moest dan weer zorgen voor de onderverdeling over steden en 
kerspelen.7 



Daarnaast ligt er op het goed Ittervecht een zogenaamde jaarlijkse uitgang of thins, waarover later in alle 
koopakten wordt gesproken. Deze belasting bestaat uit een jaarlijkse geldelijke vergoeding, opgelegd in een 
ver verleden, ter vervanging van oudere vormen van ‘horigheid’ (verschillende diensten en/of 
verplichtingen). De te betalen uitgang komt ten goede aan de Kerk van IJsselmuiden en ligt waarschijnlijk al 
veel langer op het perceel, wat later het goed Ittervecht zal worden. 
 
In de Registers van ontvangsten en uitgaven van de Erfgenamen, opgemaakt door de kerkmeester en 
bewaard gebleven vanaf 1630, is de betaling van de jaarlijkse uitgang gedeeltelijk terug te vinden. Tevens is 
te zien dat doorgaans niet elk jaar apart afgerekend wordt.8  
 

Uit het register: 
Ontfangen van jr. Hermen van Ittersum voor 24 jaeren renthe des jaers een  
goltgulden op Paesschen verschijenende, is tot het jaer 1649 toe betaelt,  
doch elck jaer gecort 2 stuivers, soo suyver ontfangen     F 31-4-0 
Te jaer 1650 tot 1660 incluis sijnde elff jaren sijn betaelt van Ittersum met  F 14-6-0 
Te jaer 1661 ende 1662 betaelt met       F 2-12-0 
enz. 

 
Deze belasting bedraagt dus 1 gulden en 6 stuivers per jaar. Het gaat overigens wel om 1 karolusgulden, die 
20 stuivers telt. Als er betaald wordt met een goudgulden, die 28 stuivers telt, dan wordt er dus ‘elck jaer 
gecort 2 stuivers’. Wanneer het jaar 1649 het vierentwintigste jaar is waarvoor wordt betaald, dan wordt 
deze belasting al (tenminste) vanaf 1626 geheven. Dit impliceert dat Herman van Ittersum al in of voor 1626 
eigenaar is van het ‘goed’ waarop zijn huis staat of is gebouwd.  
Meer dan tweehonderd jaar later bedraagt deze jaarlijkse belasting nog steeds 1 gulden en 6 stuivers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een pagina uit het Register van 
ontvangsten en uitgaven van de 
Erfgenamen (inv.nr. 77). 
 
 



Opmerkelijk is dat er juist in de jaren 1625-1626 enkele goederen door Herman en Helena zijn of worden 
aangekocht. Het gaat allereerst om De Hamacker, gelegen op de Zandberg (in 1832 Perceel sectie B nr. 162 
/ Le Berg / vermoedelijk tegenwoordig Burgemeester Visserweg). Het latere Ittervecht en de Hamacker liggen 
iets te ver uit elkaar om te veronderstellen dat het om één en hetzelfde goed heeft gegaan en ook in later 
eeuwen is het nooit één geheel geweest. De Hamacker is overigens gekocht ‘vrij van uitgaande renten’. 
 

4 januari 1626 
Rijck Andrieszoon Brouwer instaande voor zijn vrouw Geertgen Ulfers is in het gerecht 
verschenen, en hebben daar verklaard dat zij verkocht hebben aan de manhafte jonker Harman 
van Ittersum en zijn vrouw juffer Helena van der Vecht, te weten een stuk land genoemd De 
Hamacker, gelegen in het gerecht van IJsselmuiden op de Zandberg, met zijn annex en 
gerechtigheden die hiertoe behoren. Dit land heeft Rotger Henricxs dus lang, zonder enig 
bezwaar, in het gebruik gehad, is vrij van uitgaande rente.9 

 
Enkele maanden later kopen Herman en Helena aangrenzend (ten oosten) nog een morgen land op de 
Hamacker van de huisman (boer) Johan Willemsz. om het geheel wat te vergroten.10 ‘Een morgen’ is een 
oude oppervlaktemaat, waarmee een gebied aangeduid wordt dat in een ochtend kan worden geploegd. Een 
morgen is meestal iets minder dan een hectare groot, al is de precieze grootte streekgebonden. Om het ook 
nog wat te verfraaien én waarschijnlijk om de grens aan te geven, laat Herman beplanting aanleggen tussen 
zijn land en dat van burgemeester Van Santen. In het hierop volgende jaar worden op verzoek van Van Santen 
door de schout twee getuigen opgeroepen die concluderen dat ‘Van Ittersum zijn bepoting vanaf het haagje 
van Harenshoeck voor een gedeelte een halve voet en voor een gedeelte drievierde voet te dicht bij Van 
Santens land heeft laten zetten’.11 Holland op zijn smalst in de zeventiende eeuw… 
 

• Voor meer informatie over ‘De Hamacker’ verwijs ik u naar bijlage III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de volgende pagina: 
 
De acte van overdracht van de Hamacker d.d. 8 juni 1625 in het Gelders Archief.  
Toegang 0456 Inv.nr. 493 Archief familie van Dorth tot Medler. 



 



Op dezelfde 4 januari van het jaar 1626 wordt nog een aangekocht perceel genoemd. Het een en het ander 
is in voorgaande maanden mondeling overeengekomen en wordt dus tijdens dezelfde zitting beschreven en 
vastgelegd door de schout. 
 

4 januari 1626 
In het gerecht verschenen Lambert Jansz en zijn vrouw Gerrytgen Gerryts en Ghese Hoevinck 
(met Lambert Jansz als haar momber), voor zichzelf en optredende voor haar zuster Lubbe 
Hoevinck. Zij verklaarden dat zij hadden verkocht aan jonker Harman van Ittersum en zijn vrouw 
joffer Helena van der Vecht een stuk land genaamd Jasper kampje, dat Peter Dircxsz in gebruik 
heeft en waar hij op woont. Belendingen: oost het gemene voetpad, zuid de erfgenamen van 
Johan Coster, west de gemene Sandtvoort en noord de weg naar de Sandtberch. Peter Dircx heeft 
die weg altijd onderhouden. Verder behoort bij dit land geen plicht van onderhoud van dijken, 
dammen, wegen en weteringen en is het vrij van uitgaande rentelasten, uitgezonderd een 
goudgulden per jaar te profijt van de kerk van IJsselmuiden. Deze rente zal ten laste van de kopers 
blijven. 
In hetzelfde gerecht verschenen Peter Dircx en zijn vrouw Jacomina, welke verklaarden dat zij het 
huis met berg en verder getimmerte, staande op het voornoemde land, met alles in het huis dat 
aarde- en nagelvast zit, hadden verkocht aan jonker Harman van Ittersum en zijn vrouw joffer 
Helena van der Vecht.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 januari 1626 - In het 
gerecht verschenen…  
Je begrijpt hoe blij je 
kunt zijn met vakmensen 
in het transcriberen! 
 
 
 
 
 
 
 



De verkopers van het Jasper kampje zijn de gezusters Hoevinck. Het gaat om dochters van Johan Hoevinck, 
die de erfgenamen zijn van hun overleden vader. In maart 1624 is er al sprake van een huis en erf te Brunnepe 
dat zij erven. Schoonzoon Lambert Jansszoen, burger van Kampen, is de woordvoerder. Of de overleden 
ouders ook in Kampen hebben gewoond is niet helemaal duidelijk. Van oorsprong komt de familie uit Blokzijl 
en omstreken. 
Op 20 oktober 1625 geeft Lubbe Hoevinck een volmacht aan haar zuster Gese Hoevinck, ‘om over te dragen 
aan de E. Harman van Ittersum en zijn vrouw joffer Helena van der Vecht, haar aandeel van het Jasper 
kampje’.13  
Dochter Henricken, inmiddels overleden, was de vrouw van Lambert Jansz. Lambert is hertrouwd met 
Gerrytgen Gerryts. Dochter Gese heet in 1628 ‘de weduwe Cost’. Dochter Lubbe woont te Heusden en is de 
vrouw van kapitein Johan Melchiorzn. Twee andere zussen, Grietgen en Alijt, zijn geen erfgenamen van het 
Jasper kampje. Wel hebben de zussen samen 6 koeweiden op de IJsselmuider Weerd geërfd. 
Helaas hebben we op geen enkele manier iets kunnen terugvinden over de verdere geschiedenis van het 
Jasper kampje en haar bezitters. De naam Jasper kampje komen we in het jaar 1600 al tegen, wanneer het 
genoemd wordt als een aangrenzend perceel. Maar ook de herkomst van deze bijzondere naam is volledig 
onduidelijk. 
 
Tenslotte maakt het echtpaar datzelfde jaar een testament op: ‘7 juli 1626, In het gerecht verschenen jonker 
Harman van Ittersum en zijn vrouw joffer Helena van der Vecht, geassisteerd met Egbert Bisschop als haar 
momber. Zij verklaarden dat zij een testament hadden gemaakt waarin zij elkaar over en weer al hun 
bezittingen vermaken in het schoutambt IJsselmuiden liggende. Alle eerder door hen gemaakte beschikkingen 
blijven van kracht.’ 14 
 
Wanneer ik de voorgaande informatie combineer, het jaartal 1626, het perceel dat grenst aan de weg naar 
de Zandberg én de jaarlijkse uitgang van 1 goudgulden, dan kan het niet anders dan dat dit Jasper kampje 
het perceel is waarop door Herman en Helena het huis Ittervecht wordt gebouwd. Ook wanneer ik het 
perceel aan de zuidgrens volg (eigendom van de erfgenamen van Johan Coster en Tibbencamp of Tibbenerf 
genoemd), blijkt dit stuk land steeds van de buren van het latere Ittervecht te zijn. Het Jasper kampje wordt 
tot op dat moment bewoond en bewerkt door Peter Dirckz. die een eigen bedoeninkje op dit perceel in 
eigendom heeft. Het is aannemelijk dat het hier gaat om ‘recht van opstal’, maar helemaal duidelijk is het 
niet. Peter koopt namelijk in 1613 ‘het land waarop Peter nu woont’. 
 
 

11 februari 1613 
In het gerecht verscheen Peter Dircksz, mede instaande voor zijn vrouw Jacomijen, en bekende 
schuldig te wezen aan Lambert Jans en zijn vrouw Henrickijen (Hoevinck) een som van 112 
goudguldens, komende van de koop van het land waarop Peter nu woont, volgens inhoud van 
de koopakte. Peter zal betalen op Martini 1613. Peter zet zijn huis hiervoor tot onderpand.15 
 

 
 

Op huiden den 11 feberuarij Anno 1613 is in den gerichte verschenen  
Peter Dijricks instande voor Jacomijen sijne huisvrouwe… 



Nu het hele kampje wordt verkocht, verkoopt Peter ook zijn huis, schuur en hooiberg. Wellicht kan hij er 
straks zijn brood niet meer verdienen, als zijn bouwland zal worden gebruikt als bouwgrond voor een nieuw 
huis met mooie tuinen daar omheen. Het gemene voetpad ten oosten is waarschijnlijk een oud kerkpad dat 
vanuit Oosterholt, over de Zandberg, richting de kerk van IJsselmuiden loopt. Hoe de gemene Sandtvoort ten 
westen precies geïnterpreteerd moet worden is onduidelijk, maar het lijkt me een aanduiding voor een 
openbaar / algemeen (zand)weggetje. Het huis van Peter Dirckz. wordt of afgebroken, of blijft bestaan als 
huurhuis van een eventuele pachter, bouwman en tuinman 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. 
Pas in 1802 is er sprake van een woning en in 1827 van twee woningen op het goed. 
 
 
Zoals gezegd komen we het Jasper kampje in het jaar 1600 ook al tegen. Het is dan niet meer en niet minder 
dan ‘de noordelijke belending’ van de Tibbencamp wat wordt verkocht. 
27 januari 1600 - In het gerecht verscheen Johan Dircxsoen genaemt Snippert, welke verklaarde te hebben 
verkocht aan Johan Janssoen, koster te IJsselmuiden, en zijn vrouw Eerlant, de helft van Tibbencamp, 
behorende tot verkopers Tibbenerf, te weten de noordelijke hoek, met de helft van de hofstede, welke helft 
daar onverdeeld ligt, ten zuiden belend door helft van Tibbenerf, die in bezit is van de weduwe Zusanna Mocsx 
en haar kinderen. De noordelijke belending is Jaspars kampken, de oostelijke belending is Tibbens koeweide 
en de westelijke belending is de Voerstege.16  
Het gaat hier om een verkoop van een perceel ten zuid-oosten van het Jasper kampje. Verkocht wordt de 
helft van het Tibbencamp, wat weer een onderdeel is van het Tibbenerf. Koster Johan is de koper. In 1636 
zijn ‘in het gerecht verschenen mr. Abel Arents Pottebacker, als man en voogd van zijn vrouw Jenneken 
Engberts en Derrick Willems Posgen: beide erfgenamen van wijlen Jan Janssen, in zijn leven koster te 
IJsselmuiden en zijn vrouw Eerlant. Zij hebben verklaard dat elk de helft van de Tibbenkamp behorende bij 
Tibben erve toekomt’.17 
 

 
 
Het woord Jaspars kamken in/uit de akte 
 
 
In 1632 is er een akte waarin Herman van Ittersum wordt genoemd als eigenaar van een belending, een 
aangrenzend perceel. Het gaat dan om een stuk grond liggend aan het Meer (aan de westzijde van de 
Dorpsweg). In 1641 kopen Herman en Helena zes morgen land, genoemd de Wijermars, ‘gelegen in het 
kerspel van Wijhe en de buurtschap Hengevelde, behorende onder het erve Vorwaerden’, wat wordt 
toegevoegd aan hun bezit Swarvelt.  
Ook heeft Herman land in de polder Mastenbroek. In 1657 incasseert Helena ruim 220 gulden achterstallige 
landpacht van de erfgenamen van de overleden pachter Gerrit Geerlichs. Het is niet helemaal duidelijk of dit 



om het land in Mastenbroek gaat. Verder delen Herman en Helena in bezittingen en inkomsten (goederen 
en renten) die zij in 1621 van hun tante Judith van Zuylen van Nijevelt hebben geërfd.  
Dan is er nog het zogenaamde Sweerserf in IJsselmuiden. Over dit goed wordt ook een uitgang betaald, maar 
de administratie daarvan is erg onduidelijk. De betaling gaat op een gegeven moment over van Luitenant Van 
Ittersum naar Burgemeester Van Santen, maar meer is er niet over te zeggen. Over de hiervoor genoemde 
bezittingen horen we later niets meer. Geen verkoop en geen vererving… 
 
Petrus Vette, als gemachtigde van de weledele en manhafte luitenant Ittersum, heeft op 24 en 26 oktober 
1635 aanpanding en opboding laten doen aan Jan Petersen Hollander wegens de landpacht van de Hamacker. 
Hij heeft zich op 9 november de panden (het op het land staande gewas) laten aaneigenen om die te 
verkopen.18 
Het goed ‘de Hamacker’ wordt in latere jaren verpacht aan ‘De gebroeders Hendrijck en Ottho Janssen’. In 
1637 gaat het hun blijkbaar niet voor de wind, want zij ‘dragen over aan hun landheer, de luitenant jonker 
Herman van Ittersum, al hun roerende en onroerende goederen, ter voldoening van de pachtgelden’. Herman 
scheldt hen 20 karelsguldens kwijt vanwege misoogsten. Het restant van 29 gulden houdt hij tegoed.19 
 
 

 
 
De carolusgulden bestond zowel in een gouden uitvoering (vanaf 1517) als een zilveren (vanaf 1543).  
Beide vertegenwoordigden bij de invoering van de zilveren carolusgulden dezelfde waarde. Deze  
bedroeg 20 stuivers 
  
 
Herman is bij tijden genadig, maar is vaak ook onverbiddelijk. Gerrit Roelofs laat hij arresteren: ‘De 
gearresteerde beloofde met handtasting om niet uit het schoutambt van IJsselmuiden te wijken maar deed 
dit toch. Daarom wil Van Ittersum dat aan Gerrijt een eeuwig stilzwijgen wordt opgelegd. Gerrijt wordt 
schuldig verklaart.’ 20 Ook Gosen Hendriks ontspringt de dans niet: ‘Jonker Herman van Ittersum spreekt aan 
Gosen Henricxen aan het Hecke aan welke hij verleden winter 20 karelsguldens heeft geleend om de armen 
te Kampen en zijn broeders mee af te kopen. Gedaagde kan dat niet ontkennen. Aanlegger wil zijn geld terug 
hebben. Gosen werd gedaagd maar hij verscheen niet. Omdat Goossen na gedane oproepen niet is 
verschenen, wordt aan de eis van jonker van Ittersum voldaan.’ 21 
 
 
 
 



In 1652 wordt voor schout Jacob Juncker het volgende beschreven, dat waarschijnlijk ook 
betrekking heeft op het kerkpad, vanuit Oosterholt, ten noordoosten langs Ittervecht: 
Jonker Herman van Ittersum, kerkmeester Cornelio Bernsen, Abel Arents, Willem Dircks, Hendrick 
Dircks Possis en Geerlich Jansz beloven dat zij de weg die zij in orde hebben gemaakt altijd zullen 
onderhouden. Als iemand van hem in gebreke zal blijven, zal men dat op zijn land verhalen. 
Mocht het gebeuren dat genoemde erfgenamen de weg lieten vervallen en niet langer 
onderhouden, dan mogen de inwoners van Oosterholt en alle passanten opnieuw de weg over 
de Camp gebruiken. Ook bij hoog water mogen zij dan de weg over de Camp gebruiken tot de 
opgemaakte weg weer begaanbaar is.22  
Abel Arents (mr. Abel Arents Pottebacker) en Hendrick Dircks Possis (Posien) zijn eigenaar van 
een perceel ten oosten en Geerlich Jansz. van een perceel ten noordoosten van Ittervecht. 
In 1655 wordt door de erfgenamen besloten dat alle eigenaren van gronden op de Zandberg 
mee betalen aan ‘het nieuwe hek en planketting, anno 1654 gemaakt, door Jr. Gerrit Blanckvoort 
tegens Ittersums bergstede’. Voor iedere roede tuin die men bezit wordt een bedrag van 18 
stuivers gevraagd. De weduwe van Ittersum bezit zes roeden.23 
Op deze manier dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten voor bijvoorbeeld het 
onderhoud aan zaken die dienen tot het algemeen nut. 

 
 
Op 10 januari 1654, kort na het overlijden van Herman, maakt ‘de weledele Juffer Helena van der Vecht, 
weduwe van wijlen Jhr. Harmen van Ittersum to Swerrevelt en Ittervecht’ een nieuw testament op. Haar 
zuster ‘Margrieta van de Vecht genaamd van Leeuwendal’ is haar erfgename, tenzij deze zus eerder dan haar 
zal sterven. In dat geval ‘legateert testatrice aan haar zusters man voornoemd een jaarlijkse rente van 100 
karelsguldens’.24 Op 17 december 1656 laat zij het testament enigszins veranderen. ‘Zij legateert en geeft 
aan haar zwager en zuster, Jhr. Johan van Lievendall tot Oosterholt en Jr. Margrieta van der Vecht, 
echteluiden, tesamen en de langstlevende van hen beiden van het geheel, alle provisie die van kost, drank en 
brand op de sterfdag van de comparante gevonden zal worden, alsmede evenzo de tucht van het huis en de 
hof Ittervecht, te IJsselmuiden bij de Santberg gelegen, zoals de comparante het bewoont en gebruikt, om dit 
na het overlijden van de comparante te bezitten, te gebruiken en te genieten volgens het lijftuchtsrecht’.25  
 
 

 
 
Het eerste stukje van de testamentswijziging op 17 december 1656 
 
 
Ondertussen heeft Helena op 18 juni 1656 haar bezittingen nog eens flink uitgebreid. Zij koopt ‘een erf en 
goed, in het schoutambt IJsselmuiden gelegen’. Het goed wordt door vier gezamenlijke eigenaren verkocht 
aan Helena. Pachter op dat moment is Pieter Jager met zijn vrouw Stijne en het goed is bezwaard met renten 
van totaal 31 goudguldens per jaar.26 Op dit moment wordt in de akte niet omschreven waar dit ‘zeker erve 
ofte goedt in dit ambt van IJsselmuiden’ precies gelegen is. 
 



In het jaar 1657 lezen we ineens iets heel opmerkelijks. Helena laat beschrijven dat zij twee voogden aanstelt 
over ‘het onmondige kind, thans wonende bij Berent van Lingen, corporaal onder de commandeur Mulert, te 
Orsoij’.27 Het kind wordt niet met name genoemd, maar blijkt een onwettig kind te zijn van haar overleden 
man Herman van Ittersum. Het is onduidelijk waar, wanneer en bij wie hij deze zoon heeft verwekt, maar 
ongebruikelijk is zo’n uitglijder voor een soldaat, ver en lang van huis, niet. Schijnbaar heeft Helena wel de 
verantwoording en zeggenschap over dit kind, maar verder wil zij er niet veel mee te maken hebben.  
 
Een jaar later regelt Helena dat er iets gedaan wordt met het bezit Swarvelt in Wijhe dat feitelijk de familie 
van Ittersum toebehoort. Hierbij denkt ze ook aan de bastaardzoon. Een gevolmachtigde in Wijhe laat daar 
op 16 september 1658 een akte passeren waarin melding wordt gemaakt van het volgende: ‘de WelEd. 
Hendrik van Rijswijck, capitein luitenant, en de ook WelEd. Joan van Rijswijck, broers, en zonen van wijlen 
Willem van Rijswijck, in zijn leven capitein, erfelijk te cederen en transporteren het erve en goed genaamd 
Zwarvelt, gelegen in het kerspel van Wijhe, met al zijn ap- en dependentien, waar onder mede begrepen zullen 
zijn 6 morgen land genaamd de Wijermarsch (…) om dit erve en goed van nu af voortaan in eigendom te 
bezitten en te gebruiken. Echter met zodanige voorwaarden, dat de genoemde broers van Rijswijck, en bij 
gebrek van één of beiden van hen hun respectivelijke erfgenamen, daarvan zullen uitkeren een somma van 
1000 goudguldens eens ad 28 stuiver 't stuk, aan zodanige persoon [niet genoemd] en op zodanige conditien 
en restricties als bij het voornoemde testament dienaangaande bedongen en gesteld zijn. En dat daarnaast 
de voornoemde broers jaarlijks op Martinij prompt zullen betalen aan hun lieve moeij [= tante] Helena van 
der Vecht, weduwe Ittersum voornoemd, 400 Caroli gulden ad 20 stuiver 't stuk, waarvan het eerste jaar op 
Martinij 1658 zijn aanvang zal nemen en zo lang continueren als God de Heer haar Weled. in leven laten zal, 
en niet langer.’ 28   
Het goed Swarvelt wordt hier dus aan de neven geschonken, zonen van Willem van Rijswijck en Anna van 
Ittersum (zus van Herman van Ittersum). Van de opbrengsten van dit goed wil Helena elk jaar 400 gulden 
ontvangen, zolang zij nog leeft. Ook wordt als voorwaarde gesteld dat een som van 1000 goudguldens 
gereserveerd wordt voor een ‘zodanige persoon’. Dit betreft het nog onmondige kind van Herman van 
Ittersum. Pas in 1695 wordt dit enorme bedrag door het kind geïncasseerd. Op dat moment worden we 
gewaar dat het gaat om een zoon Jan: ‘verschenen zijn Jan Hermsen van Ittersum en Catharina Boudens, 
tutore marito, eheluiden. Zij verklaren dat aan hun de 1000 goudguldens met de achterstallige 
[achterstaande] interest daarvan, die bij deze akte of cessie van 16 september 1658 waren gelegateerd, door 
de Hr. Jan Willem van Rijswijk en Juffer Anna Elisabeth van Rijswijk, broer en zuster, zijn gerestitueerd.’ Deze 
opmerking wordt bijna dertig jaar later in de kantlijn bij bovengenoemde akte opgetekend. Genoemde broer 
en zus zijn kinderen (en erfgenamen) van Hendrik van Rijswijck. 
 
Het onechte kind Jan Hermsen, geboren rond 1646, trouwt in 1671 met de Amsterdamse en uit Frankrijk 
afkomstige Catharina Boudens die dan al weduwe is. Ze krijgen samen ten minste acht kinderen. Na haar 
overlijden in 1697 hertrouwt hij in 1701 met Clara Henoiksz de Bois. Verder komen we Jan in IJsselmuiden, 
laat staan op Ittervecht, nimmer tegen. Hij vernoemd zijn vader niet en krijgt ook geen nakomelingen bij zijn 
twee zonen. 
 
 
Het Swarvelt komen we dus voor het eerst tegen bij Peter van Keppel in het midden van de 16e eeuw. Het is 
mij niet bekend wat het toen precies was en hoe lang het al in het bezit was van de familie van Keppel.  
Omdat ik ergens ene Geert Peckedam (weduwnaar van Hinrica van Keppel) als eigenaar der helft van het 
goed Swarvelt onder Wijhe aantref, lijkt het erop dat het totale goed verdeeld is onder de twee dochters van 
Peter Keppel 
Door vererving is het deel van dochter Johanna achtereenvolgens in bezit gekomen van Mechteld van 
Uterwyck  (en  Hendrik van Ittersum) en Herman van Ittersum  (en Helena van der Vecht). De erfgenamen 
van Swarvelt, nu dus Herman, bezitten ook een graf in het koor van de kerk van Wijhe. 
Helena vermaakt (na het overlijden van Herman) het Swarvelt aan haar neven Hendrik en Johannes van 
Ryswyck. Zij zijn immers zonen van Hermans zus Anna van Ittersum en zodoende blijft het bezit in de 
(rechtmatige) familie. Via de dochter van neef Hendrik, Anna Elisabeth van Rijswijck (ca. 1660-1740) komt 
het terecht in de lijst van bezittingen van haar man Robert van der Merwede. Zijn erfgenamen, kleinkinderen 
van twee broers, verkopen het tenslotte via Hendrick van Tongeren, aan de familie Kattenwinkel. 



 
 
De Sallandse boerderij ´t Zwervel is tegenwoordig eigendom van de Stichting ATD-Vierde Wereld Nederland 
en is gelegen op zes hectare grond waarvan een gedeelte bestaat uit bos. De boerderij is in de loop der tijd 
door leden van de stichting en vrienden verbouwd om er bijeenkomsten mogelijk te maken. Het centrale 
gebouw biedt groepen van ongeveer 20 personen de mogelijkheid om zelfvoorzienend te zijn. Op het terrein 
staat ook een conferentiezaal (geschikt voor 100 personen). Op boerderij ’t Zwervel worden gedurende het 
hele jaar bijeenkomsten georganiseerd. Bron: www.atd-vierdewereld.nl 
 
 
Ruim twee jaar later laat Helena nogmaals een akte passeren. Het gaat opnieuw om het rechtsgeldig maken 
van een schenking die zij doet. Op 2 maart 1661 laat ze optekenen dat zij ‘aan haar edele nicht Anna Maria 
Catharina van Lievendal genaamt van Twickelo gegeven hadde, gelijk zij gaf bij deze bij gifte onder de 
levenden erflijk en onwederroepelijk haar edele erve en goet met alle zijne ap en dependentich, hooge en 
leege landerien, te sampt huijs plantagien en twijchweert in deze schoutambt van IJsselmuiden in zijne 
bepalinge gelegen, alles in zulke gestalte als haar zalige eheman en haar edele het voorschreven erve en goet 
van Herbert Arentsen, Derrick van Heerde en Jasper Albertsen Nuijs hebben aangekocht en in eigendom 
verkregen en bij Hendrick Cnoll als pachter en meijer werd gebruikt, gelijk dan comparantinne joffer Helena 
van der Vecht aan haar edele nicht mede erfelijk en onwederroepelijk heeft gegeven haar edele boomgaard, 
genaamd de Hamacker achter de Santberg gelegen, edog alles met de beseiden dat zij donatrice joffer Helena 
van der Vecht vrou weduwe Ittersum, aan het voorschreven erve en goet en aan die geseide boomgaard haar 
reserveert en voorbehoud die lijftucht, om alzo die vruchten pachten en opkomsten van dien den tijd haares 
levens zonder inspiringe van iemand te trekken en te genieten, welke voorbenoemde donatie ofte giftinge 
onder den levende in maten als verhaald geclausleert die edele erentrijke joffer Anna Maria Catarina van 
Lievendal, geassisteerd met haar edele eheman jonker Rudolp van Twickelo dankelijk heeft geaccepteerd.’ 29  
In deze akte wordt gesteld dat Helena dit goed indertijd heeft gekocht samen met haar eheman, maar in de 
koopakte van 18 juni 1656 staat duidelijk: ‘overgedragen aan die edele weduwe Helena van der Vegt, weduwe 
wijlen zalige Hermen van Ittersum toe Swerevelt’. 
 
Deze beide goederen worden dus reeds bij leven geschonken onder voorwaarde dat Helena de opbrengsten 
nog toekomen zolang zij leeft. Het gaat om het in 1656 gekochte erf en goed én om ‘De Hamacker’ wat in 



1626 is aangekocht. Het lijkt erop dat Helena’s zus Margretha inmiddels is overleden en dat er nu ‘zaken 
gedaan worden’ met kleinkinderen van haar. 
Onmiddellijk na Helena’s dood doet nicht Anna trouwens afstand van het ‘edele erve en goed’ door het in 
februari 1662 te verkopen aan de Kamper burgemeester Daniël van Santen.  
 
Op 11 mei 1661 wordt er door Helena nog iets aan haar testament toegevoegd. Zij legateert aan haar 
dienstmaagden Sophia Bastiaens en Annechien Lengaers hun bed, beddengoed en wat keukengerei. Verder 
bepaalt ze ‘dat deze haar bovengedaagde dienstmaagden van haar erfgenamen niet zouden verstoten ofte 
uit de sterfhuis verdreven worden, en daar na van deze bovengenoemde legaten en andere deuchdelijke 
pretentien voldaan zijnde, als trouwe dienstmaagden zonder haar aan te raken te dimitteren en haares 
wegens te laten gaan’.30   
 
 

                                  
 

    De dienstmaagd, toegeschreven aan Willem van Odekercken 1631-1677.  
                                         ObjectnummerSK-A-3334 Rijksmuseum Amsterdam   
 
 
Wellicht heeft Helena haar einde al voelen naderen. Zij is namelijk overleden tussen de volgende data: op 7 
september 1661 wordt zij nog genoemd in een akte (onder de belendingen) als de weduwe van Ittersum en 
op 16 november 1661 wordt zij ‘wijlen de weledele Helena van der Vecht, weduwe Ittersum’ genoemd.  
 



Al heel snel wordt het testament van Helena geopend en er moet heel wat afgehandeld worden. Helena 
heeft ‘haeren neef Jhr. Henrick van Lievendal betuchticht in alle haer goederen ende naelaetenschap, 
uytgesondert het huys genaemt Ittervecht, als waer in sy heeft betuchtiget haer swaeger Jhr. Johan van 
Lievendal, nominerende tot haere eenige universele erffgenaemen de kinderen van Jhr. Henrick van 
Lievendal.’ De Weled. Jhr. Gerhardt Vaecht ende Jhr. Rudolph van Twickeloe zijn als curatoren over de 
onmondige kinderen van Jhr. Henrick van Lievendal benoemd. 
 
Bovenstaande houdt in dat veel bezittingen, inclusief het goed Ittervecht, uiteindelijk geërfd worden door de 
hiervoor al genoemde kleinkinderen van Helena’s zus Margaretha van der Vecht, gehuwd met Johan van 
Lievendal. Dat ‘haeren neef Jhr. Henrick van Lievendal betuchticht’ is merken we aan het feit dat hij 
onmiddellijk Hendrick Jansen Cnoll voor het gerecht laat dagen wegens het nog niet betaald hebben van 200 
goudguldens aan pachtgelden.    
 
Het goed Ittervecht valt dus in handen van de familie van Lievendal. Maar niet voor lang. Zij moeten dit huis 
en goed namelijk direct verkopen om zodoende contant geld te verkrijgen om allerlei lopende zaken van de 
overleden tante te kunnen betalen. Hieruit blijkt dat tante maar weinig contant geld voorradig heeft gehad, 
lang niet bij was met het betalen van rekeningen en ook de familie van Lievendal niet beschikt over voldoende 
contanten. Erger nog, begin 1662 verklaart Hendrick van Lievendal 800 karelsguldens schuldig te zijn aan de 
curatoren van zijn kinderen ‘voor wat betreft de door hen geërfde goederen van de weledele vrouwe Helena 
van der Vecht weduwe van Ittersum, zijnde de waarde van de inboedel, van het gereed geld dat in de boedel 
aanwezig was en ook nog de verschenen renten en pachten’. Dat geld heeft hij dus blijkbaar eerst nodig gehad 
voor andere zaken… 
 
In de maand mei van het jaar 1662 is Ittervecht gekocht door Daniël van Santen. Tegelijk verkopen ze hem 
uit de erfenis ook twee koeweiden op de IJsselmuider Meente en een koeweide op de IJsselmuider Weert. 
In het Markeboek van IJsselmuiden valt op dat Helena van Ittersum vanaf 1653 voorkomt als één van de 
buitenerfgenamen vanwege haar bezit van een halve schare op de Lege Weert en een hele schare op de Hoge 
Weert. Een schare staat voor twee koeien. Zij laat zich in het college van buitenerfgenamen steeds 
vertegenwoordigen door haar zwager Johan van Lievendal of haar neef Gerhard Vaecht.31 Alles overziende 
valt dus op dat Helena pas ná het overlijden van haar man Herman de nodige investeringen doet.  
 
Dat er dringend geld nodig is blijkt ook uit het feit dat Hendrick van Lievendal al heel snel na de verkoop 
‘dramt’ over ‘een somme van driehondert achttien Car. guldens, de resterende cooppenningen van ’t huys 
van wijlen de wed. van Jhr. Hermen van Ittersum’.  
 
 

T’is nu soo dat supplianten in voorgaender qualiteit, soo veel doenlijck den boedel hebben 
soecken te effenen, ende de geene die ietwas waeren praetenderende contentement te doen: 
maer alsoo de Vrou van Ittersum Saeliger by testamente verscheiden legaeten heeft 
wechgegeven, oock den boedel van den vijfftichsten penninck, doodtschulden als anders noch 
een merckelijcke somme ten achteren is, waer en tegens geen genoechsaeme gereede penningen 
in den boedel en waeren, en waer uyt die kosten werden betaelt, soo sijn supplianten qualitate 
qua, nevents de heeren tuchtenaeren genoodtdringet geweest, eenige vaste goederen te 
vercoopen, ende dan geene van de vaste goederen haer tegenswoordich beter stonden om te 
vercoopen, als het huys en de hoff, soo by wylen de Vrou Wed. Saelicher is bewoont geweest, 
neffens noch eenige andere parceelties in de coopcedule uytgedruckt.32 

 
 
Over de familie van Lievendal, ongeveer een half jaar eigenaar van Ittervecht, is nog wel wat te zeggen. Sinds 
1620 woont deze familie (gedeeltelijk) op ‘Het Huis te Oosterholt’, het ouderlijk huis van de Van der Vechten. 
Zij kopen het dan namelijk van broer Johan van der Vecht, die het in 1618 heeft geërfd van hun ouders. 
Verder hebben zij ook een huis in de Nieuwstraat in Kampen.  
 



Margaretha van der Vecht trouwt als weduwe van Tyman Kistemaecker op 5 februari 1615 in Kampen met 
Johan van Lievendal, jonggezel van Zwolle en zoon van Reyner Lievendal en Anna Dorothea van Ittersum. 
Johans moeder is een zus van de vader van Herman van Ittersum, dus de beide zussen trouwen met twee 
mannen die neven zijn. Margaretha is kort voor haar zus Helena overleden. Haar man Johan overlijdt in 1671. 
Van dit echtpaar is één zoon bekent, namelijk Hendrick van Lievendal die rond 1616 geboren wordt. 
 
Hendrick trouwt met Catharina van Seller, die in 1643 overlijdt na de geboorte van dochter Anna Catharina 
Maria. Hendrick hertrouwt (ongeveer vijftien jaar later) met de veel jongere en inmiddels weduwe geworden 
Catharina van Alckemade. Samen krijgen zij vier zonen, waarvan er twee opgroeien: Dirk en Reinier. Vader 
Johan laat zijn zoon Hendrik niet veel erven. Hij laat namelijk in 1669 zijn testament opnieuw opmaken en 
herroept de vorige beschikkingen. ‘Zijn zoon jonker Henrick van Lievendal maakt zijn bezittingen op een 
onnuttige wijze op en doet zijn kinderen tekort. Daarom benoemt testator de kinderen van zijn zoon, met 
namen Dirck en Reijnier van Lievendal tot zijn erfgenamen van al zijn goederen…’ Opvallend is dat Hendrick 
diverse malen leningen aangaat en onder andere zijn goederen te Oosterholt als onderpand inzet. Later komt 
hij in de problemen wanneer mensen hun geld terug willen hebben. In heel wat rechtszaken is Hendrick de 
hoofdpersoon. Ook sleept er (tussen 1655 en 1663) een jarenlang proces tussen vader Johan en zoon 
Hendrick. Het gaat om niets minder dan veel geld… 
 
Ook (oud)tante Helena heeft blijkbaar niet zo veel op met haar neef Hendrick, want ook zij laat haar 
bezittingen na aan de kleinkinderen van zus Margaretha en Johan van Lievendal. Eerst schenkt zij twee 
goederen aan haar nicht Anna Catharina Maria die dan net is getrouwd met (de katholieke) Jonker Rudolf 
van Twickelo. In haar testament benoemt zij tot ‘haere eenige universele erffgenaemen de kinderen van Jhr. 
Henrick van Lievendal’. Hendrick is overleden in 1675. Pas in 1679 zijn de laatste financiële afwikkelingen tot 
een goed einde gebracht en beuren de kinderen de laatste 318 gulden, waar vader Hendrick in 1662 bij 
burgemeester Van Santen om ‘dramde’, maar die hijzelf dus ook nog niet had overgedragen. Hiervan kunnen 
zij net Jan Velthuijs betalen ‘voor geleverde wijnen en anders op de begrafenis van wijlen Henrick van 
Lievendall’. Ze hebben er dus flink op gedronken… 
 
 

De families Van Lievendal en Twickelo worden in de zeventiende eeuw telkens weer in verband 
gebracht met verboden Rooms Katholieke bijeenkomsten en de huisvesting van papen. Ook 
komen zij veelvuldig voor in de doop- en trouwregisters van de Kamper Katholieke Paterskerk. 
Johan van Lievendal belegt rond 1620 streng verboden Rooms Katholieke bijeenkomsten in zijn 
huis.33 Dan is er nog het volgende verhaal: ‘Pater Tack, ook een jezuïet, eener Hagenaar, 
hebbende te Kampen geweest ende daar henlieden bedient, wierde van jonker Johan Lievendal 
’s morgens aan ’t veerschip geleid om na Amsterdam te varen. In het afscheiden spraken zij 
Latijn, het welk van de omstanders gehoord woerde, sluitende hieruit dat hij een paap was; zo 
de magistraat voorgekomen is, die terstond Albert Bolten, een dienaar met een jacht, want het 
veerschip nu al afgevaren was, nagezonden hebben om hem daaruit te halen. Hoewel dit 
veerschip al aan de palen lag, onder het gebied van Amsterdam, is het jacht daar ook 
aangekomen bij het Kamper veerschip, waaruit Albert Bolten pater Tack gehaald, in zijn jacht 
gezet ende tot Kampen gevangen gebracht heeft.’ 34 
In het jaar 1666 moet de IJsselmuider schout Arent Juncker aan Ridderschap en Steden een 
opgave doen van de uitgesproken katholieken in zijn schoutambt. Hij noemt hierin: ‘de namen 
der Papisten in mijn district woenachtich, gelijck daer sijn jr. Gerrit Vaecht en jr. Henrick van 
Lievendal, beijde tot Oosterholt woonachtich, tot IJsselmuiden jr. Jan van Wijnbergen te samen 
van tamelijck vermogen voor veel mij bewust’.35 Zo vader, zo zoon dus. 
Kleindochter Anna Catharina Maria van Lievendal en haar man Rudolf van Twickelo bieden 
onderdak aan vooraanstaande katholieken in hun huis op de hoek Voorstraat/Blauwehandsteeg 
te Kampen, waar ook huissamenkomsten worden gehouden. Na de dood van Rudolf in 1678 
worden de schuilkerken ‘Pastoorskerk’ en Paterskerk’ in gebruik genomen en komen we 
mevrouw de weduwe van Twickelo (begraven in de Broederkerk op 7 maart 1720) diverse malen 
al ruziemakende tegen. Nu lijkt zij weer op háár vader… 

 



 
 
De middeleeuwse woning aan de Blauwehandsteeg, Voorstraat 26. Foto 1955.  
Bron Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Wikimedia Commons) 
 
 
Het perceel ten noorden van Ittervecht, voorheen eigendom van Geerlich Jansz. en verkocht aan Dirk van der 
Ketten, is in 1661 gekocht door Hendrick van Lievendal en in 1662 verkocht aan Daniël van Santen. 
Ook veel bezittingen die van oorsprong de familie van der Vecht toebehoren, worden in de loop der tijd (uit 
armoede) door de van Lievendals verkocht. In 1662 verkopen zij het goed Ittervecht aan Van Santen. Het 
goed ‘De Hamacker’ blijft overigens nog wel decennia lang in de familie Van Twickelo-van Lievendal. In 1669 
wordt door burgemeester Van Santen ook het huis te Oosterholt gekocht, inclusief verschillende percelen 



land in Mastenbroek. Deze verkoop is onder meer nodig, omdat Hendrick inmiddels ‘een hooft somma van 
achttienduisent Caerlgulden’ schuldig is aan zijn eigen vrouw en haar erfgenamen. Inderdaad zoals zijn vader 
al op liet schrijven: ‘hij maakt zijn bezittingen op een onnuttige wijze op en doet zijn kinderen tekort…’ 
 
 

De weledele Hendrick van Lievendal en zijn vrouw Catarina Mergreta van Alkemade verkopen 
aan de weledele burgemeester Daniel van Santen al hun goederen in Mastenbroek, te weten het 
oude adellijk huis van de Vechten, met stal, schuren, berg, boomgaard en bomen en het huis erf 
en were te Oosterholt dat daar bij staat. Verder 34 morgen land respectievelijk gelegen in het 
Zwijnsleger, Middelblok en Grote Blok of de Cuickuick.36 
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