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Schellerbergweg 29 website 

 

De adres aanduiding tussen 1910 en 1930  was Schelle B 184. 
Tussen 1930 en 1947 was het Schelle B 222. 
Na 1947 Schellerbergweg 29 en 31. 

1831 – 1866 
Voor 1831 stond het perceel grond op naam van de weduwe van J. Krommedijk, [Fennigje of Femia 
Groteboer] de familie ruilde de grond in 1831 met Jannes Luchtenbelt gehuwd met Hermina  Rietberg. 
Zij woonden op de boerderij Schellerbergweg 33. 
In 1851 kwamen Jannes en zijn vrouw Hermina een maand na elkaar te overlijden. 
Daardoor kwamen hun bezittingen in 1852 te koop. [ zie Schellerbergweg 33]  
Gerrit David Ribbius kocht het perceel Schellerbergweg 33, om daar een herenhuis te bouwen. 
De heer Ribbius [1813 – 1877], was Advocaat Generaal bij de Rechtbank te Zwolle. 
In 1855 koopt hij het perceel grond kadastraal bekend nr. 236, dat vervolgens nog 2 maal omgenummerd 
wordt van 831 naar nr. 867. 
 

 



 

2 
 

In 1857 liet Gerrit David Ribbius op perceel 867 een woning bouwen, naar we mogen aannemen een 
personeelswoning of Katerstede [keuterboerderijtje]. Deze werd bewoond door Albert Kroezeman die 
waarschijnlijk in dienst was bij de fam. Ribbius, en daar de tuin, boomgaard en het erf van de fam. Ribbius 
onderhield, mogelijk met andere losse arbeiders.  
 

 
Het in 1857 gebouwde boerderijtje. 

 
1866 – 1939  
In 1866 werd het Herenhuis [nr. 33] dus verkocht aan Jan Aalbers [Hermszn], [1844 – 1908], voor f 11.500,- 
Jan Aalbers was getrouwd met Marrigjen Aalbers, geb. 21-02-1845 aan de Schellerbergweg 14 – 16. 
Jan en Marrigjen waren neef en nicht. Hun vaders waren broers. 
 
Hij kocht daarbij ook de Personeelswoning/ Katerstede erbij, nr. 29. Of Albert Kroezeman er nog woonde is 
niet bekend. 
Na de overname door Jan Aalbers kwam Hendrikus Gelderman [1827 – 1909] in beeld als huurder, 
gebruiker van nr. 29. 
Of hij in dienst was bij Aalbers is niet bekend maar wel goed mogelijk. Als beroep wordt aangegeven zowel 
boerenarbeider als landbouwer.  
Hendrikus was getrouwd met Berendina Westenberg [1828 – 1907]. Beiden waren geboren in Schelle. 
Zij kregen 3 kinderen waarvan de jongste in Schelle is geboren. 
Ook in de jaren 1870 woont Hendrikus daar nog. 
 
Na het overlijden op 33 jarige leeftijd van Marrigjen Aalbers in 1878, komt er in 1879 bij het kadaster een 
scheiding van eigendom in beeld dit ten behoeve van de erfgenamen, en omdat Jan Aalbers hertrouwde in 
1879 met Stientjen Zwakenberg [1851 – 1926]. 
Als Jan Aalbers in 1908 overlijdt komt de naam van zijn 2e echtgenote Stientjen Zwakenberg bij het 
kadaster in beeld als eigenaar. 
Na haar overlijden komt het eigendom van nr. 29 door vererving  in 1928 in bezit van Jan Aalbers zijn 
jongste zoon Gerrit Jan [1876 – 1941]. Deze is in 1912 getrouwd met Lamberta van der Vegt [1888 – 1964]. 
 
Als bewoner was op enig moment G. ten Kate in beeld en daarna Gerrit Toersen. 
Gerrit Toersen [1866 – 1942] was in 1894 getrouwd met Janna van der Veen. Er werden 8 kinderen 
geboren, waarvan er 2 vroegtijdig overleden. Alle kinderen zijn niet in Schelle geboren. Gerrit Toersen was 
spoorarbeider. De jongste 2 kinderen waren een tweeling Gerrit en Louisa [Lies] geboren in 1907. 
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Dus na 1907 is Gerrit Toersen daar  met zijn gezin gaan wonen, waarschijnlijk tot 1939 toen de familie 
Aalbers er zelf in wilden trekken. Louisa [Lies] is later getrouwd met veerman Jurriën van der Kolk van het 
Kleine Veer. 
 

 
Janna van der Veen en Gerrit Toersen en de tweeling Lies en Gerrit, omstreeks 1920. 

Lies en Gerrit waren de jongste kinderen. 
 
 

 
Lies en Gerrit Toersen met moeder Janna tussen hun in, omstreeks 1930. 

 
1939 - 1972  
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In 1939 gaat dochter Marrigje Aalbers trouwen met Werner Kamphof. Daarom besluiten Gerrit Jan en 
Lamberta om naar nr. 29 te gaan verhuizen. Maar eerst wordt de oude woning afgebroken om er een 
nieuw huis te bouwen. 
Gerrit Jan heeft niet lang plezier van de nieuwe woning want hij komt in 1941 te overlijden. 
 

 
 

 
Lamberta en Gerrit Jan met de nieuwe woning, foto woning weliswaar van latere datum. 

 
Na de oorlog was er, vanwege woningnood, de verplichting om inwoning te nemen. 
Lamberta had ruimte genoeg, maar had liever een apart gedeelte voor inwoning, daarom liet zij er een stuk  
aanbouwen. De woning werd officieel gesplitst zo kreeg het verhuurde gedeelte nr. 31 en behield 
Lamberta nr. 29. 
De eerste huurder van 31 was Gerrit Kamphuis getrouwd met een Jenny Stevens. 
De volgende was Ekke Jager getrouwd met Rika Treep, dochter van timmerman Albert Treep. 
Dan hebben Hendrik Aalbers en Leida Treep, zus van Rika er geruime tijd gewoond. 



 

5 
 

Zij gingen op enig moment wonen op de Schellerberg, mede om enige zorg aan mevrouw Trompmeesters 
te wijden. 
 
Na het overlijden van Lamberta in 1964 gaat het eigendom in 1965 naar Werner Kamphof en Marrigje 
Aalbers. In die periode is nr. 29 ook verhuurd geweest aan onder andere aan Wim Borst die later met zijn  
gezin naar Tasmanië emigreerde. 
 
1972 - 2020 
 

 
Kadastrale kaart, perceel 2607 is eigendom van Werner Kamphof. 

 

 
50 jarig huwelijk van Werner en Marrigje. 

 
In 1972 trouwden dochter Bertha Kamphof met Jaap Aalberts, een zij gingen op de boerderij nr. 33 wonen. 
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Jaap deed de boerderij en Werner heeft met veel plezier nr. 29 en 31 opgeknapt en aangepast aan de tijd. 
Tijdens die periode tot 1973 hebben Werner en Marrigje met Bertha en Jaap samen gewoond op nr. 33. 
Daarna zijn Werner en Marrigje gaan wonen op Schellerbergweg 29 en verhuurden zij ook een deel van het 
huis aan studenten. In 1994 overleed Werner Kamphof.  
Dochter Bertha en Jaap waren met hun gezin in 1980 verhuisd i.v.m uitbreiding van de stad Zwolle naar 
een boerderij in Vorchten. Na het overlijden van Werner Kamphof bleek dat Marrigje door ziekte niet 
alleen kon blijven wonen. In 1994 is Marrigje bij haar dochter en haar gezin gaan wonen in een woonunit 
bij de boerderij waar ze tot haar dood in augustus 2001 is verzorgd door haar dochter en schoonzoon in 
samenwerking met thuiszorg.  
In 1995 is de oudste dochter van Bertha en Jaap, gaan wonen op Schellerbergweg 29. Zij studeerde aan de 
hogeschool Windesheim en bewoonde een deel van het huis. Ook een deel van het huis bleef zoals het 
was en daar ontving Marrigje als ze in Zwolle was, buurtbewoners op de koffie of thee.  
 

 
Links, voor de verbouwing van uitbouw en schuur, rechts zoals het nu is. 

 
In 1999 trouwt Margreet en zij huurt samen met haar man de woning aan de Schellerbergweg 29 en 
namen het in zijn geheel in gebruik. In 2000 kochten zij het huis. In de periode van 2001-2014 hebben zij 
het huis duurzaam gerenoveerd met o.a. zonnepanelen, luchtwarmtepomp en zonneboiler en de tuin 
verder ingericht. De originele elementen van het huis zijn allemaal gespaard gebleven. Zij wonen er samen 
met hun vier kinderen met veel plezier.  
 
Bron: H.C.O., fam. Aalberts – Kamphof, fam. Aalberts. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


