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In januari 1708 wordt het huis en goed Ittervecht gekocht door de IJsselmuider dominee. ‘Den inhout deses 
ten somma van twee duisent caroli guldens is aan mij door de Heer Predicant Loeffsen ten danke voldaan, 
IJsselmuiden den 3 april 1708. Was getekent H:Collardt van Lijnden.’ 
 
 
Hermannus (of Igermannus) Loeffsen is sinds 1704 de nieuwe predikant van de Dorpskerk als opvolger van 
ds. Johannes Brele die de gemeente maar liefst 41 jaar heeft gediend. Hermannus is al heel jong, namelijk al 
sinds 1696, kandidaat te Elburg, maar heeft waarschijnlijk voldoende tijd nodig gehad om zich verder te 
bekwamen. Op 8 januari 1706 gaat hij te Kampen in ondertrouw met Sara Faes, met attest van IJsselmuiden 
en als ‘bedienaar des Godlijken Woords te IJsselmuijden’. Wellicht zijn ze enkele weken later in de kerk van 
IJsselmuiden getrouwd. 
Hermannus is rond 1675 geboren als zoon van Hendrik Loefsen Veege en Johanna van Veen uit Elburg. Sara 
is gedoopt in Kampen op 31 augustus 1679 als dochter van Samuël Faes en Raghel Conraet. 
 
Uit het huwelijk zijn (tenminste) vijf kinderen geboren, waarvan er twee zijn begraven in de kerk van 
IJsselmuiden. De andere drie zijn Maria Rachel, Arnolda Catharina en Hendrik Samuël. Deze beide dochters 
zorgen voor het nodige nageslacht, maar de zoon is waarschijnlijk eveneens jong overleden. 
 
Ondertussen heeft het predikantsechtpaar kort na hun huwelijk fors geïnvesteerd. Ook nu is het onduidelijk 
of Ittervecht door de eigenaren is bewoond óf dat het vooral gaat om geldbelegging. Misschien wordt 



Ittervecht verpacht en blijft het gezin Loeffsen gewoon in de pastorie wonen aan de Dorpsstraat, hoewel we 
wel met enige zekerheid kunnen zeggen dat Ittervecht meer gerief te bieden had dan de het huis van de kerk. 
 

 
 
De vermelding van één van de begraven kinderen in 1717 in het begraafboekje van de kerk van IJsselmuiden 
 
 
Op 16 november 1706 maken Hermannus en Sara hun testament op. Hij benoemd haar tot erfgenaam ‘uit 
een bijzondere conjugale (echtelijke) liefde’. Zij benoemd hem, haar ‘lieve en waarde eheman, haar zeer 
beminde echtgenoot’.1 Wanneer echtgenoten op deze manier hun testament laten opmaken, dan is de liefde 
écht oprecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ondertekenen 
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In november 1711 wordt besloten op een vergadering van de erfgenamen van IJsselmuiden dat de 
kerkmeester wordt gelast ‘de eigenaar van Ittervegt door de onderscholtis te doen aenseggen dat het vonder, 
soo voor desen gelegen heeft bij sijn huys en hoff op het bepoten voetpat en kerkenpadt, wederom op sijn 
oude plaatse te doen plaatsen ende het kerkenpadt onbelemmert te laten, soo en als sulx van oudts is 
geweest’.2 Vanui t Oosterholt komen kerkgangers lopend via de zogenaamde kerkpaden (onder andere pal 
langs het goed Ittervecht) naar de Dorpskerk en de erfgenamen zorgen ervoor dat deze kerkpaden 
toegankelijk blijven. En van een dominee mag je zeker verwachten dat hij voorstander is van een 
onbelemmerde gang naar Gods huis!      
 

 
 

Een kerkpaadje 
 
 
Op 3 oktober 1714 wordt Ittervecht weer van de hand gedaan. ‘Hermannus Loeffsen Bedienaar des 
goddelijken woorts tot Ysselmuyden, en deszelfs Huijsvrouwe Sara Faes bekenden verkoft te hebben aen de 
E: Heer Moijse Galvaing en aen mevrouw Marguriete Rambonet EgteLuijden Haer transportanten Huijs, Stal, 
Hoff, Boomgaerd, Erve en Weere Ittervegt genaemt in deesen Schoutampte van Ysselmuyden gelegen’.3 
Verder biedt de verkoopakte geen nieuwe informatie. 
 
In het ‘Afschrift van het kohier van den 1000ste penning des Schoutambts IJsselmuiden, op den 12 juni 
1716 gepresenteerd’ wordt het vermogen van dominee Loeffsen getaxeerd op 4000 gulden. In dit afschrift 
wordt (later) nog bijgeschreven: ‘NB obiit en desselfs nagelaten vrouw na Zutphen vertrokken’. 
 
Dominee Loeffsen overlijdt op 15 februari 1719. Zijn weduwe Sara Faes gaat op 26 november 1719, al vrij 
snel dus, opnieuw een huwelijk aan met doctor Dames van Landeren, jongeman van Zutphen (in IJsselmuiden 
getrouwd, met attestatie van Zutphen). Omdat Sara hertrouwt moet er een boedelscheiding komen en 
worden er mombers aangesteld over de drie onmondige kinderen. Mombers zijn ds. Johannes Nederbosch 
van Kampereiland en ouderling Willem Huijsman. Sara belooft ‘de kinderen behoorlijk en fatsoenlijk op te 
voeden en te alimenteren. Verder bewijst zij uit haar eigendommelijk bezit om redenen aan ieder der kinderen 
1000 daalders ad 30 stuivers. Bovendien krijgt haar oudste dochter Maria Rachel een paar oorlietten, ieder 
met 7 stenen, een boulant op haar borst met 20 stenen, en tenslotte een ring met 7 stenen. Evenzo bewijst zij 
aan haar jongste dochter Arnolda Catharina een paar oorlietten, een boulant en een gouden ring met stenen. 
Aan Hendrik Samuel bewijst zij een zilveren horloge, dat hij krijgt als hij tot zijn mondige jaren is gekomen.’ 4     



Op dit moment wordt ook gesproken over het bezit van de weduwe Sara Faes en worden genoemd ‘een hof 
met het daarop staande getimmerte alhier voor Campen in de Baene en haer eigendommelijke huis en where 
binnen Campen op de Oudestraat tegenover de Keulse Dom’. Onbemiddeld is de predikantsvrouw dus zeker 
niet. 
 
De vader van Sara Faes is Samuël Faes. Hij is een zoon uit het eerste huwelijk van Itje Suyrhof en ene heer 
Faes uit Amsterdam. Itje hertrouwde met Cornelis Herweijer te Kampen. ‘Op 20 januari 1646 gingen in 
ondertrouw Cornelis Herweijer, jong gezel van Campen en Ytge Jans, weduwe van Amsterdam.’ Samuël is dan 
waarschijnlijk nog heel jong. Cornelis overlijdt in 1663 en Itje in 1679. 
Samuël studeert en daarna trouwt hij met Raghel Conraet. Samen worden ze in Kampen als lid van de kerk 
ingeschreven in december 1679. Ze wonen echter al eerder in Kampen, want dochter Sara is gedoopt in 
Kampen op 31 augustus 1679. Haar zusje Ida Catrijna is geboren in 1683 en in 1679 en 1690 worden twee 
kinderen begraven in de Buitenkerk. In het burgerboek van de stad Kampen staat: ‘Samuël Faes sal der stadts 
meente niet mogen beslaen, is geboortigh van Amsterdam’. Samuël is chirurgijn in de stad Kampen. Mogelijk 
is hij gestimuleerd door zijn ‘stiefoom’, de stadschirurgijn Aper Herweijer. Samuël is zijn leven lang chirurgijn 
in één van de Kamper weeshuizen. 
‘Samuël Faas en sijn vrou’ worden op 1 maart 1705 begraven in de Buitenkerk te Kampen. Ze zijn bijna 
tegelijktijdig overleden. Omdat er rond die tijd een ernstige pokkenepidemie heerst in Kampen, is daarin 
waarschijnlijk de doodsoorzaak te zoeken. Het huwelijk van hun dochter maken zij dus niet meer mee… 
 
 
Over Samuëls moeder en zussen verscheen de volgende tekst in een verhaal over ’t Collegie te Kampen: 
In 1673 duikt plotseling de naam van Itje Suyrhof op in de stedelijke boekhouding onder het kopje ‘Uytgave 
op het Collegie’. Itje was de weduwe van houthandelaar Cornelis Herweyer. De houthandel had hen geen 
voorspoed gebracht en bij zijn overlijden in 1663 liet hij zijn vrouw en kinderen met schulden achter. Tot de 
belangrijkste schuldeisers behoorde Aper Herweijer, burgemeester van Kampen en Itjes zwager. Hoe Itje zich 
de eerste jaren na het overlijden van haar man heeft staande gehouden, is niet bekend. Vanaf 1675 krijgt zij 
jaarlijks 130 Carolusguldens uitbetaald als beheerder van ‘t Collegie. Ook mocht het gezin vrij wonen in het 
gebouw. Het beheer van ‘t Collegie vereiste veel inzet. Tijdens de grote vergaderingen van de Staten van 
Overijssel moesten in het Collegie uitgebreide maaltijden worden klaargemaakt. Leden van de Magistraat en 
de gezworen Gemeente die er staatszaken bespraken, dienden van spijs en drank te worden voorzien. Verder 
moest Itje zorgen voor de proviand die de leden van het stadbestuur tijdens de vele tochten nodig hadden. 
Itje hield haar werk vol tot 1679. In november van dat jaar overleed zij en werd zij opgevolgd door haar 
dochters Maria en Sara die werden begunstigd met de ‘woninge en voorrechten van het Collegie soo als 
deselve bij vrouw Herweyer tegenwoordigh genoten werden’. De stedelijke overheid was hiermee goed af: 
voor één jaarsalaris beschikte men nu over twee jonge hardwerkende vrouwen.5 
 
 
Na Itjes overlijden verklaren de kinderen: Samuel Faes en Jan, Sara en Maria Herweijer geen erfgenamen te 
willen zijn, aangezien ‘den boedel met verscheijden schulden beladen was’.  
De kinderen van Cornelis Herweijer, half- broers en zussen van Samuel, zullen echte ooms en tantes voor 
Sara Faes zijn geweest. Tante Sara Herweijer is zelfs haar erfgenaam en (oudoom) burgemeester Aper 
Herweijer is haar momber… 
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