Schellerbergweg 2
De adres aanduiding was tussen 1910 en 1930 Schelle B 188 I.
Van 1930 tot 1947 Schelle B 229 en daarna nr. 2

Situatie 2020

Kadastrale kaarten uit 1832 met links de bestaande of nog te bouwen woningen.
Harmannes Kamphuis en zijn broer Mannus komen rond 1840 vanuit Dalfsen naar Schelle en huren daar
twee woningen of boerderijen van Seine Hofman. In 1848 kopen de broers wat nu Schellerbergweg 6 en 10
is, met bijbehorende percelen 71, 72 en 73. De broers zijn beide timmerman. Harmannes trouwt in 1848
met Frederika van der Vech[g]te. Er waren 4 kinderen waaronder Gerrit Jan Kamphuis. Zie Schellerbergweg
6 & 6 A.
Het perceel M 71 gaat na het overlijden van vader Harmannes Kamphuis naar Gerrit Jan Kamphuis [1851 –
1899].
Gerrit Jan heeft het bloot eigendom en zijn moeder Frederika van der Vech[g]te het vruchtgebruik.
Gerrit Jan trouwt in 1879 met Gerrigje Boeve [1851 – 1918] geb. in Ittersum.
In dat zelfde jaar bouwen zij een boerderij op het perceel M 71 waardoor het vernummerd naar 1394.
Zij gaan dus boeren aan de Schellerbergweg 4
Gerrit Jan en Gerrigje krijgen 5 kinderen waarvan er 3 vroegtijdig overlijden.
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Na het overlijden van Gerrit Jan Kamphuis in 1899 komt de boedel op naam van moeder Gerrigje Boeve
voor de helft en de zonen Marinus geb. in 1886 en Hermannes geb. in 1891 voor ieder een kwart.
In 1914 verkrijgt Marinus de percelen 1623 en 1624 op naam. Hij trouwt in dat zelfde jaar met Klaasje van
Keulen geb. in 1886 in Wijhe. Zij zetten de boerderij voort terwijl broer Hermannes bij de Spoorwegen gaat
werken. Zie Schellerbergweg 4.

In 1916 verkoopt Marinus een deel van perceel 1623 aan zijn broer Hermannes. Het perceel dat hij houdt
krijgt nr. 2042. . Hermannes is in 1915 getrouwd met een zus van Klaasje, Martina van Keulen.
Hermannes bouwt daar een kleine boerderij, vlak aan de Zandwetering, tegenover café “De Bierton”.
Dat krijgt het kadastrale nr. 2041. Het huidige Schellerbergweg 2.
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Afgezien van de volkswagen, zou dit plaatje ook uit de periode voor de oorlog kunnen komen.
In 1925 koopt Gerhardus Josephus Dijks [1861 – 1934] het boerderijtje. Hij is getrouwd met Everdina
Johanna Schokker [1867 – 1933]. Zij bezitten nog een boerderij aan de Oldeneelweg 7, die wordt verhuurd.
Gerhardus en Everdina verkopen in 1927 het boerderijtje aan Hendrikus Dijsselhof [1855 – 1939] geb. in
Berkum, hij is getrouwd met Merrigjen Aalberts [1856 – 1897] geb. in Schelle.
Hendrikus Dijsselhof komt in 1939 te overlijden.
Bij de akte van scheiding bij de erfenis gaat het eigendom over naar zijn vrijgezelle zoon Willem [1883 –
1942]. Willem gaat er ook wonen.
Als Willem in 1942 komt te overlijden gaat het boerderijtje in 1943 naar zijn broer Albert Dijsselhof [1888 –
1966].
Deze verhuurt het boerderijtje kort aan een dame en in 1944 aan Johannes Buisman en Trijntje Sluiter.
Johannes overlijdt in 1956, Trijntje Sluiter verhuist in1960 naar familie in den Haag waar ze later overlijdt.

Johannes en Trijntje voor de woning met op de achtergrond de Schellerallee.
En nog de oude brug over de wetering.
In november 1960 huren Henk en Jo Hageman het boerderijtje, er is ook voor die tijd niet veel luxe in de
woning. Zij moeten een aantal jaren later alweer vertrekken.
Het ironische aan het vertrek van Henk en Jo Hageman is dat zij de woning moeten verlaten omdat de
eigenaar Albert Dijsselhof er wil gaan wonen.
Hij heeft namelijk samen met zijn vrouw Hendrikje Aalberts en overige erfgenamen de boerderij van de
familie Aalberts aan de Schellerenkweg 2 verkocht aan Derk Hageman de broer van Henk.
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Derk Hageman en zijn broer Marten moesten met de boerderij wijken aan de noordoost kant van Zwolle
vanwege nieuwbouw.
Eind 1963 kunnen Henk en Jo Hageman een andere woning betrekken.

Henk Hageman en zijn Moeder met dochter Geha in de kinderwagen.

IJspret op de zandwetering.

Vader Henk met dochter Geha aan het eendjes voeren bij de Zandwetering.
Geha bij Jo de Weerd van de Bierton op de wagen.
Eigenaar Albert Dijsselhof gaat er met zijn 2e echtgenote Hendrikje Aalberts wonen.
In 1966 overlijdt Albert en wordt zijn weduwe Hendrikje Aalberts eigenaar.
Hendrikje komt in 1967 te overlijden, en de erfgenamen gaan in 1968 het boerderijtje veilen.
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Jan van Lenthe koopt op die veiling het boerderijtje. Hij gaat met zijn verloofde Henni Uitslag het
boerderijtje beneden verbouwen, zodat zij in oktober na hun trouwen erin kunnen trekken.
In het achter gedeelte waren nog sporen zichtbaar van het stalletje wat er geweest is.
Jan is geboren in 1945 in Dalfsen en komt uit Wijthmen en Henni is in 1945 geboren in Zwollerkerspel en
komt uit Herfte.

In 1969 wordt dochter Joke geboren en zij bleek de 75.000 inwoonster van Zwolle te zijn.
Dochter Diane wordt in 1972 geboren.
Dan is het ook tijd om meer ruimte te krijgen en daarom worden er op de bovenverdieping 3 slaapkamers
en een badkamer gerealiseerd.
In 1980 is het tijd om de beneden verdieping aan de eisen des tijds te laten voldoen, dus weer verbouwen.
In de jaren ’90 is er gelegenheid om het erf uit te breiden, door aankoop van aanliggende grond en daar
een schuur en carport op te zetten.

Ook is in die tijd het uitzicht richting Zwolle drastisch veranderd want de gemeente heeft daar nieuwbouw
gerealiseerd. Gelukkig is de nieuwbouw enigszins op afstand gebleven omdat er het Archnault plantsoen is
gekomen, het geen het uitzicht wel ten goede komt.
Samen met de realisatie van het plantsoen is de Zandwetering verbreed van 3 naar 10 meter en is de
nieuwe Bierton Brug gebouwd.

2017 alles nog in glorieuse staat voor de verkoop van een stuk erf aan de dochter met Partner.
In 2018 kopen dochter Joke en haar partner Herman Groothuis het erf achter de woning.
Dit om een zorgwoning te kunnen bouwen ten behoeve van generatie bestendig leven samen met Joke
haar ouders Jan en Henni.
Er is een schuurtje verrezen die als tijdelijke woning dient. “Het Schuurtje bij de drie Wilgen”.
Daar wonen Herman en Joke met de kinderen Jos en Gijs.
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Oud en nieuw naast elkaar, de oude smalle Zandwetering en de nieuwe plek voor Joke en Herman

Situatie 2020
Bron: Historisch Centrum Overijssel, S. van der Weerd, fam. Hageman, fam. J. van Lenthe – Uitslag.
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